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Županovo voščilo
Ocenjujem, da je bilo kljub mnogim
preizkušnjam to iztekajoče se leto
naši občini kar naklonjeno. Zadovoljen sem z vsem, kar smo dobrega
naredili za lepše in kakovostnejše življenje vseh, ki živimo v novomeški
občini. Sporočilo, da je res tako, sem
dobil tudi s tem, ko ste mi zaupali še
en mandat.

Spoštovane krajanke, cenjeni
krajani KS Kandija - Grm,
zadnji mesec v letu je poseben čas, ko
delamo osebno in poklicno »inventuro« ter analiziramo svoja dejanja v
letu, ki se poslavlja.

Za vse nas je bilo iztekajoče se leto zanimivo, naporno, a tudi prijetnih dogodkov in pomembnih dosežkov polno. Verjamem, da lahko v harmoniji,
s sodelovanjem in pozitivno naravnanostjo premagamo mnoge ovire, na
videz še tako nepremostljive.
Ob koncu leta 2010 obljubljam, da
bomo sledili svojim ciljem in že zače-

tim projektom dodali nove, ki bodo
realni in koristni za vse nas. Res pa je,
da je nemogoče ustreči vsem, saj je želja, mnenj in pričakovanj zelo veliko.
Vseeno pa si želim uravnotežiti možnosti in pričakovanja in verjamem,
da mi bo s sodelavci v občinski upravi
to tudi uspelo.
Zahvaljujem se vam za izkazano podporo na volitvah in sodelovanje v iztekajočem se letu ter želim, da bi nove
zmage tudi v prihodnje dosegali skupaj, z roko v roki.
Želim vam prijetne praznične dni, v
letu 2011 pa zdravja, pravih odločitev, iskrenih stiskov rok ter vse dobro v domačem in poslovnem okolju.
Srečno.
					
Alojzij Muhič, župan

Želimo vam prijetne praznične dni,
v letu 2011 pa veliko sreče,
zdravja, miru, topline in osebnega
zadovoljstva.

Spoštovani sokrajanke in sokrajani,
če sem bil nekoč, še zlasti kot otrok,
prepričan, da se zadnjega meseca v letu
veselimo prav vsi, danes žal ne menim
več tako. Morda nešteto lučk, ki krasijo
domove in mestne ulice, dobri možje
ter gneča v nakupovalnih središčih res
prispevajo k prazničnemu pridihu, a
nas skoraj vsakdanje vesti o stečajih,
neizplačanih, čeprav trdo prigaranih
plačah ter splošni ekonomski in
socialni stiski opominjajo, da živimo
v občutljivem času, ko v medsebojnih
odnosih ne bi smelo biti nikakršnega
prostora za družbeno neodgovornost in
sebičnost, pač pa zgolj za razumevanje,
solidarnost in pomoč.
Vesel sem, da je iztekajoče se leto v
naši krajevni skupnosti zaznamoval
konstruktiven dialog in želja po
skupnem dobrem za nas vse. Kljub
težkim razmeram smo se znašli in z malo
sredstvi uspešno zaključili začrtane

projekte. Morda so to res majhni koraki
za našo skupnost, a prav taki se v resnici
mnogokrat izkažejo za velike.
Številnih izzivov, ki nas čakajo v
prihajajočem letu, se bomo lotili
sistematično in odgovorno. Pogumno
bomo stopali naprej, sprejemali dobre
zamisli in skupaj iskali načine za njihovo
uresničitev. Verjamem, da s pozitivno
naravnanostjo in povezovalno močjo
lahko prispevamo k še prijaznejši in
kakovostnejši podobi naše skupnosti.
Dragi sokrajanke in sokrajani,
naj vam praznični čas postreže s toplimi
trenutki z vašimi najbližjimi, osebnim
zadovoljstvom
in
sproščenostjo.
Vzemite si čas za malenkosti, ki vas
osrečujejo, in zadihajte s polnimi pljuči.
Če vam morda česa ni uspelo uresničiti
v letošnjem letu, pa bo zagotovo nova
priložnost za to v prihodnjem.
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Veliko razlogov za nasmeh v 2011 vam
želim.
Srečko Vovko,
predsednik Sveta KS Kandija-Grm.

3

Društvo

Krajevna organizacija RK
POMOČ LJUDEM V STISKI
Izgubljanje delovnih mest, večanje
socialne ogroženosti in negotovosti
so postali vsakdan mnogih ljudi. S
solidarnostjo in dobrosrčnostjo pa
lahko omilimo njihove stiske.
Ni prijetno prositi za pomoč, saj bi vsi
raje darovali kot prejemali. Toda vse
več je ljudi, ki so jim vrata Rdečega
križa zadnja možnost za enkratno
finančno pomoč ali za prejemanje
prehrambenega paketa. Veliko je
tudi zgodb, ki ne pridejo do vrat
Rdečega križa. Prostovoljke na terenu
jih začutijo, včasih dobijo namig od
sosedov, vendar se mora človek tudi
sam odločiti, ali bo zaupal svojo stisko
še komu in zaprosil za pomoč. Denarne
pomoči so tako na Rdečem križu,
na Centru za socialno delo in še kje
drugje, vendar so omejene zneskovno
in časovno. Nemogoče je ugoditi vsem
prošnjam za kritje položnic, ker je teh
preveč.
V letu 2010 je KORK Kandija – Grm
samostojno in s pomočjo OZRK iz

»Sklada za pomoč ljudem v stiski« :
- podprla 20 prošenj za redni mesečni
prehrambeni paket.
- z več kot polovico prostovoljnih
prispevkov (članarine) je KORK
pomagala 12 družinam za plačilo
najnujnejših stroškov (položnic) in
9 otrokom omogočila letovanje na
Debelem Rtiču. V letu 2010 je 715
krajanov prispevalo 2.146 EUR.
- za več prosilcev iz naše KS je imela
posluh tudi komisija pri OZRK Novo
mesto, saj jim je pomagala z več kot
1000 EUR pri plačilu položnic.
- iz zalog EU za socialno ogrožene
družine je KORK 3x med letom razdelila
prehrambeni paket 48 družinam s 110
družinskimi člani.
- razdeljeni so bili prehrambeni in
higienski prispevki krajanov, ki so se
zbirali v » košarici RK« maja letos v
trgovini na Smrečnikovi ulici. KORK
vabi vse, da tudi v letu 2011 » darujete
in napolnite košarico«. Hvaležni smo
tisti, ki delimo, in tisti, ki so obdarjeni.
- na dopoldanski izlet v Gradac na

ogled muzeja RK Slovenije in obisk
OŠ Podzemelj so šli učenci 8. razredov
OŠ Grm, ki so v preteklem šolskem
letu uspešno izvedli projekt na temo
»Revščina«.
Prostovoljke in prostovoljci, ki v marcu
potrkajo na vaša vrata za prostovoljni
prispevek 3 EUR (članarina) na
družinskega člana, so tudi osebe,
ki imajo posluh in srce za težave in
potrebe posameznikov.
V KORK Kandija - Grm združno
delujemo: Ban Anica, Barbič Nada,
Bračko Martina, Celič Ida, Čargonja
Dragica, Globokar Marjeta, Košir
Karel in Marija, Kren Elizabeta, Ivanež
Ivanka, Oražem Anica, Pahljina Anica,
dr. Peče Janičijevič Jasna, Puž Vida,
Rebernik Slavica, Rus Marija, Škufca
Marija, Tojagić Pavla , Unetič Marica in
Valentič Polona.
Za KO RK Kandija – Grm
Marija RUS

KO RK se med letom s pisno čestitko spomni krajanov,
ki napolnijo 80 let, posebno pozornost pa se namenja
90 - letnikom. V letu 2010 sta jubilej praznovali gospa
Slava Novak in gospa Antonija Križe. Čestitke smo jima
izrekli na njunem domu.
Ivan Čampa (na sliki) je praznoval 90 let v času
srečanja starejših krajanov naše KS, zato je bil
obdarjen in je prejel čestitke na samem srečanju 21.
oktobra.
Na sliki: slavljenec gospod Ivan Čampa, Ida Celič in
Marija Rus - KO RK ter Srečko Vovko, predsednik KS.
(foto: Leon Šušteršič)

Tradicionalno letno srečanje krajanov, starih 70
in več let, je prireditev in priložnost za srečanje,
prijateljevanje in zabavo v telovadnici OŠ Grm. Za
razvedrilni program so letos poskrbeli gostje iz
Črnomlja in učiteljski pevski zbor »Juraj« iz Črnomlja.
Na sliki : Marjan Malnerič, predsednik DU Črnomelj,
je gostil župana MO NM Alojza Muhiča, prejšnjo
in sedanjo predsednico KO RK Košir Marijo in Rus
Marijo ter predsednico OZRK NM, Mojco Špec Potočar. (foto: Leon Šušteršič)
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ZVEZA BORCEV ZA VREDNOTE NOB
ZB KO Kandija - Grm ni več le zveza
udeležencev NOB, temveč je vsak član
te zveze »borec« za vrednote NOB:
domoljubje, poštenost, pravičnost,
tovarištvo, solidarnost, svoboda, ki
nam jamči varnost in blaginjo, in še in
še… Te so se oblikovale že v NOB in so
še vedno aktualne, saj pomenijo temelj
vsake socialne, pravične in humane
družbe. Po pripovedovanju tov. Ivana
Čampa,
upokojenega
aktivnega
oficirja, ki je v oktobru napolnil
90 let, je KO ZB - Terenski odbor
Kandija - deloval že v letu 1950. Prvi
predsednik je bil spomeničar Janez
Banovec. Spomin nanj je živ tudi sedaj,
saj je njegov sin zaslužen in vesten
praporonoša. Do pomladi 2010 so v KO
ZB predsednikovali: tov. Henigman,
tov. Murn in zadnjih 10 let tov. Košir.
Tov. Karel Košir je bil letos, ob 4.
juliju - Dnevu borca, nagrajen s pisno
zahvalo »za večletno prizadevno in
požrtvovalno vodenje ZB za vrednote
NOB Ko Kandija – Grm«. Pri tajniških

delih organizacije je bila dolga leta, vse
do smrti, zelo vestna in požrtvovalna
Marija Šmajdek.
Na letni konferenci februarja letos so
člani izvolili za predsednico Marijo
Rus in za namestnico Kristino Plut,
Manja Veljak pa je poleg blagajniških
del prevzela tudi tajniška opravila.
V Upravnem odboru delajo še: Karel
Košir, Mirko Knafeljc, Rina Kenda,
Mojca Brulc in Ivan - Janez Banovec
- praporonoša, njegov namestnik
pa je Franci Medle. Nadzorni odbor
vodi Vida Kirn, Pepca Pekolj in Anton
Rauh pa sta člana. Pepca Pekolj, ki
ima izjemen spomin in pisateljsko
žilico, še vedno najde čas in zbranost,
da nam napiše in prebere lepe misli,
ki jih namenjamo članom ob različnih
priložnostih.
V KO ZB za vrednote NOB Kandija Grm je trenutno včlanjenih 80 članov
in od tega jih je že več kot polovica

»povojna generacija«. Vodstvo in člani
so med letom uresničevali program
in se med letom udeleževali različnih
spominskih prireditev:
• ob 8. marcu, mednarodnem Dnevu
žensk
• 27. aprilu - Dnevu upora proti
okupatorju - Dan OF
• 8. maja - ob 65. obletnici osvoboditve
Slovenije
• srečanje 1. maja na Javorovici
• srečanje 17. oktobra v Dobrniču
• veliko članov se je udeležilo Srečanja
članov ZB Novo mesto na Bazi 20
• skrbi se za spominska obeležja v KS
• žalne slovesnosti in komemoracije,
kjer se KO ZB vključuje s praporom,
nagovorom in osebno prisotnostjo .
V letu 2010 se je uresničila tudi dolgo
pričakovana nabava novega prapora.
Za KO ZB Kandija - Grm		
Marija RUS

Ali kaj rastejo?
Večina vas verjetno ve, da se v prostorih
KS Grm, v kleti pod vrtcem Ciciban na
Smrečnikovi ulici, srečujemo člani Gobarskega društva Novo mesto. Že vrsto
let pozornost pritegnemo z društveno
razstavo gob, ki jo običajno organiziramo v mesecu oktobru. Manj pa si vas
predstavlja, da lahko primerke gob za
determinacije, ki med glavno gobarsko
sezono, od maja do novembra, potekajo
ob ponedeljkovih večerih, lahko naberemo tudi v neposredni okolici, malodane
pred našimi vrati.

Med največjimi poznavalci gobjega rastja na brežini ob Smrečnikovi ulici je
član Gobarskega društva Novo mesto
in njegov nekdanji dolgoletni predsednik Franc Beg. Če rastejo, bo kakšno
našel…
Vendar pa mi bo pozoren opazovalec
zagotovo pritrdil. Samo spomniti ga je
potrebno, kaj lahko vidi v poletnih mesecih »čez cesto«, na brežini nasproti
samopostrežne trgovine (Mercatorja).
Tako je, ostanek ostankov »gabrovega
gozdička«, z dodatkom nekaj smrek,
macesnov, vrb in belih brez, je prava
gobja oaza sredi mesta. V vročih poletnih mesecih lahko tam vidimo gobjega
lepotca, grenkega gobana (Boletus radicans). S svojo markantno velikostjo in
izredno podobnostjo »jurčkom« marsikoga zapelje, da ga »obrne«. Ob ugotovitvi, da ni jurček, seveda sledi razočaranje. Goban je neužiten, grenak. Veliko
lepši je, ko kuka iz visoke trave in nas
spominja, da smo vsiljivci pravzaprav
mi, kajti on je tukaj doma že od nekdaj.
Njegove brate je mogoče najti tudi ob
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Grmskem gradu, na parkirišču pri Revozu. Na brežini nasproti samopostrežne
trgovine pa se najde še kaj. Sicer užitni
orjaški dežnik (Macrolepiota procera)
nas po kakšnem deževju spomni, da je
primeren čas za odhod v gozd po njegove manj ogrožene brate.

Orjaški dežniki (Macrolepiota procera), ali znamenite marele, lahko zrastejo tudi v središču mesta.

Društvo
V jesenskem času se na brežini včasih
kar nesramno razbohotijo sivorumene mraznice (Armillaria mellea). To so
sicer pogojno užitne gobe, ki jih je potrebno pred uporabo dobro prevreti in
vodo odliti. V svojem bistvu so nevarni
zajedalci, kar pomeni, da uničijo drevje,
v vznožju katerega jih opazimo. V naših
krajih so to najraje slivova drevesa. Vrtičkarji se lahko zato takrat, ko v svojem sadovnjaku opazijo šope teh gob,
od svojih koščičarjev počasi poslovijo.
V maščevanje jih lahko le vkuhajo in
shranijo v shrambo, kjer bi sicer končala slivova marmelada, če drevesa ne bi
napadla ta goba, ki slovi tudi po tem, da
lahko ponoči tudi sveti v temi. Ta pojav,
ki mu pravijo luminiscenca, je hipoma
streznil že marsikaterega nočnega tavača.
Na brežini zraste tudi velika tintnica
(Coprinus comatus), ki velja mlada
za specialiteto, vendar jo v povezavi s
pasjimi iztrebki, bogato posejanimi po
tamkajšnji travnati ruši, vsekakor ne bi
priporočal.

Velika tintnica (Coprinus comatus)
obožuje dobro pognojeno trato. Čisto
mlada je užitna. A že drugi dan se
spremeni v zdrizasto črno gmoto
Vsekakor pa ne priporočam uživanja
navadne podvihanke (Paxilus involutus), ki zraste tamkaj najbrž v mikorizi
s smreko ali z belo brezo. Ugotovili so

namreč, da je, po nekajletnem uživanju,
v povezavi s porušitvijo imunskega sistema, terjala po celem svetu že nekaj deset smrtnih žrtev. Vendar jo v Ukrajini
še vedno prodajajo na tržnici, kajti iz nje
skuhan gobji golaž je menda izvrsten.
Ruska gobja ruleta? Navadna podvihanka sicer za mimoidoče ni atraktivna
goba. Rada neugledno rdečkasto porjavi in je pogosto črviva. Zanimiva pa je,
ker včasih zraste v čarovniških risih. Na
prvi pogled zgleda, kot da so posejane z
nevidno roko vil ali kakih škratov…
V trnovi živi meji pri OŠ Grm je možno
najti opleteno koreninko (Rhizopogon
obtextus), gomoljasto »polpodzemno«
gobo, za katero bi naključni najditelj
sicer pomislil, da je sorodnica gomoljk
(Tuber), ki slovijo kot afrodizjak. Vendar ne, za zaljubljenost, ki grabi tamkajšnje osnovnošolce, bo treba iskati vzrok
kje drugje. Koreninka pa vas bo samo
kam »pognala«.
Na tratah in zelenicah po celem Grmu
pogosto v velikem številu zrastejo bele
gobice z rahlo rožnatimi lističi, zelo
podobne »šampinjonom«. To so rožnolistni kukmakovci (Leucoagaricus leucothites), sicer užitne, vendar nič kaj
okusne gobe. In pogosto rastejo na mestih, na katerih iz določenih razlogov ne
nabiramo tudi regrata.
V isti rod spadata še dve gobi, ki ju mogoče opazi naključni mimoidoči: na kakšni gredici ali trati lahko zraste bresadolov kukmakovec (Leucoagaricus bresadolae), ki je precej pogost v mestnem
okolju, ter redek svilasti kukmakovec
(Leucoagaricus cinarescens). Kdo ve zakaj mu že nekaj let ustreza rastišče pod
macesnom nad cesto pri zapuščenem
mlinu ob Težki vodi.
Sicer pa pod macesni, ki jih nekaj najdemo tudi na Grmu, tudi na naši brežini,
najraje rastejo lupljivke. Siva lupljivka
(Suillus viscidus) macesnova lupljivka
(Suillus grevillei)sta najpogostejši. V
nasprotju z ovčarsko lupljivko (Suillus
granulatus) in masleno lupljivko (Suillus luteus), ki rasteta pod bori. Pod bori
na Kotarjevi ulici se ti dve vrsti redno
pojavljajo, kar kaže na njihov zdrav koreninski sestav.
Kaj pa smreke? Ali najdemo kakšno
gobo v mestu tudi pod njimi? V urbanem okolju so največkrat napadene z
jelovim koreničnikom (Heterobasidi-
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on annosum). Temu nevarnemu drevesnemu škodljivcu se odpre pot do
oslabljenega koreninskega sistema na
račun rotacijskih kosilnic in ostalih mehanskih poškodb. Bela trohnoba, ki jo
povzroča, povzroči, da drevo oslabi in
odmre. Pogosto se prelomi na pol kar
nekaj metrov nad tlemi. Smreke pa pogosto napadeta tudi smrekova kresilača
(Fomitopsis pinicola) in dišeča tramovka (Gloeophyllum odoratum).
Ker smo že pri drevesnih gobah, kar nekaj jih je, ki jim mestno okolje ni tuje:
brezova odpadljivka (Piptoporus betulinus), bukova kresilka (Fomes fomentarius), žvepleni lepoluknjičar (Laetiporus
sulphureus), tigrasta strnjenka (Lentinus tigrinus), bezgova uhljevka (Auricularia aricula-judae), navadna cepilistka
(Schizophyllum commune), celo svetlikovo pološčenko (Ganoderma lucidum)
zasledimo pod lesko ali kostanji.…

Če se nam nasmehne sreča, lahko na
sprehodu v nadaljevanju Skalickega
ulice zagledamo tudi takale dva »mačka«.
Kaj pa jurčki, jurčki? Ja pa kaj še? Razen, če se vam nasmehne sreča in najdete zadnjega upornika, ki se zmoti in
iz navade zraste naključnemu mimoidočemu v veselje ob sprehajalni poti med
Skalickega ulico in Revozovim viaduktom.
Tako je. Odprte oči in odprto srce. Veselje do narave, pa se bo našlo kaj, kar
nam bo polepšalo pot v trgovino ali kak
popoldanski sprehod.
				
Mitja Novak

Zdravstvo
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V septembru smo v naši bolnišnici
začeli opravljati moderne
magnetno-resonančne preiskave.
imajo vgrajene kovinske opornice ali
kakršenkoli kirurški material, morajo
imeti izkaz o vrsti vgrajenega materiala
in pa izjavo proizvajalca, da je material kompatibilen z magnetnim poljem.
Zato mora vsak, ki želi opraviti MR
slikanje, predhodno izpolniti natančen
vprašalnik, šele nato gre lahko v diagnostiko. Nosečnicam v prvih treh mesecih
nosečnosti se tovrstne preiskave odsvetuje.
Slikanje z magnetno resonanco drugače
velja za varno preiskavo, raziskave do
sedaj še niso pokazale škodljivega vpliva
na biološko tkivo.
Splošna bolnišnica Novo mesto je skupaj
z Ministrstvom za zdravje letos nabavila nov, moderen magnetno-resonančni
aparat, ki omogoča slikovne preiskave
notranjosti človeškega telesa na molekularni ravni. S tem aparatom lahko natančno prikažemo mehke strukture, ki
jih z običajnimi rentgenskimi slikanji ne
moremo; to so predvsem možganovina,
hrbtenjača, živci, medvretenčne ploščice, hrustanec, sklepne vezi, mišice, trebušni organi in nenazadnje krvni obtok.
Osnova aparata je močno osnovno
magnetno polje, v katerega namestimo preiskovanca. Preiskava se opravi s
pomočjo dodatnih radio-frekvečnih tuljav, ki jih namestimo okoli predela, ki
ga želimo prikazati. Preiskave so precej
dolgotrajne, trajajo od 40 minut naprej,
odvisno od tega, za kakšen primer gre.
Preiskovanec mora biti med slikanjem
popolnoma pri miru, da dobimo natančne podatke, iz katerih nato s pomočjo
zapletenih računalniških obdelav pridemo do slik, ki jih kasneje specialisti
radiologije pregledajo in odčitajo. Samo
slikanje je precej hrupno, zato vsak preiskovanec za zaščito dobi ušesne čepke
oziroma slušalke. Ljudje, ki imajo strah
pred zaprtim prostorom, utegnejo imeti neprijeten občutek zaradi same oblike
aparata, vendar se trudimo ta občutek
omiliti.
Za tovrstna slikanja obstajajo določene
omejitve, kajti ni vsak človek primeren,
da gre v močno magnetno polje. Tu gre
predvsem za ljudi, ki imajo vgrajene elektronske naprave, kot so srčni vzpodbujevalniki, pacienti po operacijah mo-

žganskih anevrizem, in vsi, ki nosijo v
sebi kovinske tujke kot posledica poškodb pri delu s kovinami. Pacienti, ki

Predstojnik oddelka za radiologijo,
Bogomir Balažic dr.med., spec. radiologije in vodja inženirjev Anica Ribič.

Kolektiv diagnostike MR

Letnik III., št. 1, december, 2010

Na preiskavo se prijavite tako, da osebno oddate ali pošljete po pošti originalno napotnico na Radiološki oddelek
Splošne bolnišnice Novo mesto. Zraven
priložite fotokopijo izvida specialista, ki
vas pošilja na preiskavo, in pa kontaktno telefonsko številko, na kateri ste
dosegljivi. Na spletni strani bolnišnice
je dostopen tudi vprašalnik, ki ga izpolnite in priložite napotnici. O datumu in
uri preiskave boste obveščeni pisno na
vaš osebni naslov.
Za prebivalce jugo-vzhodne Slovenije
predstavlja zagon opisane diagnostike
izjemno pridobitev, saj so čakalne dobe
za magnetno-resonančne preiskave
zelo dolge, tudi do 12 mesecev. Pri nas
je čakalna doba zaenkrat približno 3-4
mesece, odvisno od stopnje nujnosti
izvedbe.

Krajevna skupnost so ljudje
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MITJA POČRVINA - MITO MED VIDNIMI
SLOVENSKIMI KRVODAJALCI

Mitja Počrvina - Mito
NOVO MESTO - Veliko je naših občanov, ki bi iz zahvale radi stisnili roko
Novomeščanu in našemu krajanu Mitji
Počrvini, ki je dragoceno življensko te-

kočino (kri) daroval kar 145-krat. Kot
sam v šali pravi: »Daroval sem jo za en
mali sodček, z dobrim namenom, da pomagam ljudem v zdravstenih težavah,
ko je včasih na nitki viselo njihovo življenje«. Mito sodi v sam vrh slovenskih
krvodajalcev, z njim se lahko na Dolenjskem kosa še samo izjemni krvodajalec,
Novomeščan Matjaž Šinkovc.
Mitja je povedal: »V vrste krvodajalcev
sem zašel slučajno, ko sem bil pri vojakih na Primorskem. V garniziji so zelo
podpirali krvodajalstvo, nam, nadobudnim mladeničem, pa je bilo všeč, da so
nam odpisali kar nekaj dni služenja kadrovskega roka, prej smo slekli vojaško
uniformo.
Kasneje sem imel srečo, da sem se zaposlil v dveh organiziranih delovnih
kolektivih, in sicer najprej v Novoteksu,
kasneje pa pri Telekomu, kjer so imeli
veliko razumevanja za krvodajalstvo.
Krvi nisem nikoli dal zaradi dveh prostih dni. Daroval sem jo zato, ker sem

štirikrat na leto preveril svoje zdravje,
hkrati pa sem pomagal sočloveku, in to
neznanemu. In tudi ta nikoli ne bo vedel, kdo mu je v stiski pomagal, kar se
mi zdi prav. Občutek, da sem komu celo
rešil življenje, je resnično topel in lep«.
Potem je Mito nadaljeval: »Moj krvodajalski vek je zaradi starosti končan. Mislim, da sem v humanitarne namene žrtvoval veliko. V času mojega darovanja
krvi je sam nikoli na srečo nisem potreboval, ravno tako tudi nihče iz mojega
ožjega sorodstva. Če jo bom kdaj potreboval, vem, da mi bo neznani krvodajalec rad pomagal«.
Ob koncu razgovora je Mito povedal,
da je v vseh teh dolgih letih, odkar je
stopil vrste aktivnih krvodajalcev, imel
zelo dober občutek, ki so ga izkazovali
zdravstveni delavci, ki so delali v transfuzijski službi.
Slavko Dokl
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Oglas
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Zavod
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Predstavitev centra za
socialno delo Novo mesto

Center za socialno delo (skrajšano CSD)
ima v Novem mestu že dolgoletno tradicijo.
Ustanovljen je bil leta 1962 z odločbo
občinskega ljudskega odbora Novo mesto s
sedežem na Kandijski ulici št. 5. Skozi leta se
je preoblikoval, saj so se ustanoviteljske pravice
prenašale iz Občinske skupščine na Občinsko
skupnost socialnega skrbstva in na republiko
oziroma državo. Zdajšnji ustanovitelj
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
pa zagotavlja financiranje izvajanja javnih
pooblastil in socialno varstvenih storitev.
Za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti se
prijavljajo na razpise Republiškega zavoda
za zaposlovanje, razpise Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, za pomoč prosijo
lokalne donatorje ter z občinami sklepajo
pogodbe o financiranju programov. Opravljajo
dejavnost za Upravno enoto Novo mesto in
sicer za Mestno Občino Novo mesto, Občine
Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Stražo,
Dolenjske Toplice, Žužemberk in Mirno Peč.
Iz prve lokacije se je Center za socialno delo
preselil na Glavni trg na Rotovž in Prešernov
trg. Od leta 2001 so na Resslovi ulici 7 b. V
hiši dela 38 delavcev. Strokovni del pokrivajo
univerzitetni diplomirani socialni delavci,
psiholog, sociolog, upravni organizatorji,
socialne oskrbovalke, ekonomist, delavci za
upravno poslovanje in tehnično osebje. Od
leta 2007 pa gostujejo še v »sosednji hiši«, ker
je zaradi dodanih nalog prišlo do razširitve
poslovnih prostorov. Za naslednje leto pa se
tudi predvideva, da se bodo njihove naloge
razširile.
Na CSD pravijo, da so zelo pomemben del
njihovega dela denarne socialne pomoči.
Namenjene so tistim, ki se iz razlogov, na katere

niso mogli vplivati, znajdejo v stiski. Obstajajo
štiri oblike denarno socialnih pomoči in sicer
denarna socialna pomoč za obdobje, trajna,
izredna in enkratna izredna denarna socialna
pomoč. Tu imajo veliko uporabnikov, katere
sprejemajo 3x na teden in sicer v ponedeljek,
sredo in petek. Sicer pa so glavna vrata do
receptorja odprta vsak dan, kjer lahko oddajo
vloge in pridobijo nujne informacije ali pa so
usmerjeni za nujno pomoč.
V okviru nalog preprečevanja nasilja dela
regijska interventna služba 24 ur na dan
v povezavi s policijo. Regijski koordinator
za obravnavo nasilja za Dolenjsko in Belo
Krajino pa koordinira delo, sicer pa so naloge
koordinatorja prispevati k večji usklajenosti
postopkov in krepitvi sodelovanja med
različnimi institucijami, ki se vključujejo v
obravnavo nasilja.
Delo na CSD je razdeljeno na ukrepe socialnega
skrbstva, javna pooblastila in svetovalno delo.
Sprejemajo uporabnike v zvezi s težavami
starostnikov, družin, otrok, oseb s posebnimi
potrebami, uporabnike psihiatrije. V njihovi
hiši so sprejeti tudi ljudje, ki se želijo pogovoriti
glede zasvojenosti z alkoholom ali drugimi
substancami.
V okviru varstva odraslih izvajajo določene
postopke v zvezi s prestajanjem zaporne kazni
in tudi možnosti opravljanja nadomestne
kazni. Tudi pri tej nalogi so povezani regijsko.
Zelo pomembno je, da imajo odprta vrata za
psihosocialno pomoč, če so ljudje v socialni
ali čustveni stiski zaradi odnosov v družini
ali v kateri koli drugih odnosih. V okviru
ukvarjanja s težavami otrok in družine njihova
ustanova tudi pokriva vprašanje posvojitev
in rejništva otrok. Po obstoječi zakonodaji
so ključna ustanova v razveznih postopkih,
pri dodeljevanju mladoletnih otrok staršem
ob razvezi, določanju stikov in preživnini.
Nove naloge že prej omenjene obravnave
družinskega nasilja se jim še vedno na
novo nadgrajujejo in tu je zelo pomembno
povezovanje z drugimi ustanovami v upravni
enoti, regiji in državi.
Naj še omenimo zavodsko varstvo otrok, ki je
tudi njihovo delovno področje. Pomembno delo

opravljajo v okviru nalog skrbništva, bodisi za
mladoletne ali za odrasle, ki to potrebujejo.
Seznanjajo nas, da lahko pri njih uredimo
priznanje očetovstva pred rojstvom otroka,
porodniški dopust, očetovski dopust, dopust
za nego in varstvo otroka, pravico do krajšega
delovnega časa, delno plačilo za izgubljeni
dohodek, starševski dodatek, pravico
do pomoči ob rojstvu otroka (zavitek za
novorojenčka), pravico do plačila prispevkov v
primeru štirih ali več otrok. Uveljavljamo lahko
pravico za otroški dodatek. Pozorni moramo
biti, da jo uveljavimo do 90 dni po rojstvu
otroka, upravičeni pa smo od meseca rojstva
otroka. Pravica do dodatka za veliko družino
pripada družinam s tremi ali več otroki. Ta je
avtomatsko priznana če nam pripada otroški
dodatek. Če otroškega dodatka ne prejemamo
moramo sami vložiti vlogo za veliko družino.
Tako lahko vložimo pri njih tudi vlogo za
državno štipendijo. Osebe s hudo okvaro sluha
pa lahko uveljavljajo pravico do tolmača.
V Občinah Novo mesto, Šentjernej in
Škocjan živijo Romi. Številčno ta populacija
ni zelo velika, je pa svojevrstna. Za uspešno
socializacijo Romov je potreben pravilen
pristop in pa koordinirano delo vseh
dejavnikov, ki se ukvarjajo z reševanjem
romske problematike.
Tudi brezdomci so njihovi uporabniki. Saj
skupaj z lokalnim rdečim križem poskrbijo, da
jim omogočijo dnevno en topli obrok v javni
kuhinji.
Pri skrbi za starejše izvajajo pomoč na domu za
Občino Šentjernej.

Pravijo, da lahko delo opravljajo kvalitetno
samo z neprestanim povezovanjem znotraj
ustanove in tudi navzven. Ves čas se dodatno
izobražujejo, da so na tekočem z vsemi
novostmi. Potrebno je omeniti tudi, da je pri
njihovi dejavnosti zelo prisotno izgorevanje
na delovnem mestu zato skušajo poskrbeti za
osebno in profesionalno revitalizacijo.
Delajo tudi nadgradnjo odnosa do uporabnikov
in v letu 2009 so bili vključeni v pilotni projekt
modela merjenja kvalitete dela na CSD
E-Qalin. Projekt je še v teku. To je eden izmed
modelov merjenja kakovosti, prirejen za centre
za socialno delo in domove, v smislu iskanja
boljših možnosti za delo in uporabnike.
Njihova hiša, tako jo tudi imenujejo, ki je v naši
Krajevni skupnosti, je zelo živa, ker se v njej
in pred njo dnevno sprehodi zelo veliko ljudi,
ki so iz različnih družin, iz različnih kulturnih
sredin in različnih subkultur.

CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO, Resslova ul. 7b, 8000 Novo mesto, Tel./fax: 07 393 26 40 / 07 393 26 71, E- mail: gpcsd.novom@gov.si
URADNE URE: Ponedeljek, 08.00 - 12.00 ure in 13.00 - 15.00 ure; Sreda, 08.00 - 12.00 ure in 13.00 - 17.00 ure; Petek, 08.00 - 12.00 ure
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Člani Sveta KS Kandija Grm 2010 - 2014

Srečko Vovko, predsednik

Tina Seničar, član

Sem Srečko Vovko, rojen sem leta 1967 v Novem mestu. Po poklicu sem diplomiran ekonomist in inženir
radiologije.
Zaposlen sem na radiološkem oddelku Splošne bolnice
Novo mesto. Živim na Smrečnikovi ulici.
Imam čudovitega dvanajstletnega sina,s katerim preživim večino prostega časa. Glede na moj značaj in poklic
se vseskozi ukvarjam z dejavnostmi,ki imajo za svoj
glavni cilj izboljšati kvaliteto življenja in medsebojnih
odnosov.

Jožica Unetič, podpredsednica
Sem Jožica Unetič, rojena 20.03.1948 V Novem mestu.
Svoje otroštvo sem preživljala v KS Kandija, v naselju
Nad mlini, kamor sem se po več letih bivanja v drugih
naseljih malo pred upokojitvijo zopet vrnila.
Leta 1968 sem končala učiteljišče v Novem mestu, nato
pa se zaposlila na OŠ Šmarjeta, kjer sem poučevala
kot razredna učiteljica 9 let. Med delom sem končala
še Pedagoško akademijo, smer razredni pouk. Od leta
1977 pa vse do upokojitve leta 2006 sem delala na OŠ
Bršljin v Novem mestu kot razredna učiteljica, kjer sem
pridobila tudi veliko izkušenj pri delu z Romi.
Ves čas svojega dela sem bila tudi družbeno politično
aktivna, med drugim več kot deset let kot predsednica
Območnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanjaznanosti Novo mesto.

Sem Tina Seničar, rojena sem leta 1975
v Novem mestu. Zaposlena sem v Krki
d.d. kot samostojni strokovni sodelavec. Z družino smo se preselili na Valantičevo pred pol leta. V novem okolju
se počutimo odlično, tudi po zaslugi sosedov in seveda zato, ker smo »končno
doma«.
Skoraj ves prosti čas namenjam živahnima sinovoma ter družinskemu druženju ob sproščujočih aktivnostih v
naravi.

Rafko Križman,
član

Dragica Ferbežar, tajnica
Sem Dragica Ferbežar, živim med prijaznimi
sosedi v mirni Paderšičevi ulici, zaposlena sem na
kadrovskem področju v Revozu, za krajevno skupnost
pa opravljam tajniška dela. Dragica Ferbežar, Revoz,
DČV, Služba za vodenje razvoja zaposlenih, Tel.: 07
33 15 225

Tadej Lamovšek, član
Sem Tadej Lamovšek, rojen Novomeščan, OŠ in srednjo šolo
sem končal v Novem mestu. Diplomiral sem na VEKŠ v Mariboru. Zaposlen sem na CSD NM
od leta 1995. Delam na področju
socialnih transferjev. Po poklicu
sem sicer ekonomist, vseeno pa
mi delo na področju sociale prinaša veliko izzivov in dinamike.
Sem poročen, ponosen očka dveh
otrok.

Letnik III., št. 1, december, 2010

Rojen sem leta 1957 v Brežicah.
Življenje sta mi zaznamovala šport
in družina. Kot direktor Agencije za
šport in podžupan Mestne občine Novo
mesto poskušam po najboljših močeh
pomagati Novemu mestu in ljudem v
naši mestni občini.

Žarko Kovačevič, član
Sem Žare Kovačevič,zaposlen sem
na Komunali Novo mesto kot projektant. Kot predstavnik zbora
lastnikov stanovanjskega bloka
Nad mlini 33 skrbim, da je stanovanjski blok redno vzdrževan in
da je urejena okolica, kar je v dani
situaciji, ko je upravnik stanovanjskega bloka podjetje TERCA
iz Šentruperta, včasih kar naporno. V prostem času se ukvarjam s
kolesarjenjem in smučanjem ter
obdelovanjem vinograda oziroma
sadovnjaka skupaj z ženo Dragico.

Krajevna skupnost so ljudje
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Za Revozom uspešno obdobje, pred njim
novi veliki projekti
Revoz,d.d., je bil ustanovljen leta 1989 iz
takratne Industrije motornih vozil (IMV) kot
podjetje za proizvodnjo in komercializacijo vozil
znamke Renault. Junija 1990 se je preoblikoval
v delniško družbo z 20,2-odstotnim
Renaultovim deležem, medtem ko je preostali
delež ostal v lasti podjetja IMV, ki ga je čakala
še privatizacija. Renault je nato postopoma
povečeval svoj delež in leta 2003 postal
100-odstotni lastnik Revoza. Istočasno se je
podjetje osredotočilo izključno na proizvodno
dejavnost, medtem ko je komercialno dejavnost
prevzelo novoustanovljeno podjetje RenaultNissan Slovenija, d.o.o. Od proizvodnje renault
4, ki je zadnja zapeljala ravno iz naše tovarne,
prek renault 5, clia prve in druge generacije, pa
do današnjega twinga in winda je tovarna z
vsakim projektom rasla ter zahvaljujoč velikim
naložbam in usposobljenim ter motiviranim
sodelavcem pridobivala na pomembnosti
znotraj industrijskega sistema Renault, tako da
se danes lahko pohvali kot ena najučinkovitejših
in najzaneslivejših tovarn znotraj skupine.
Danes je Revoz, d.d., ena od 38 industrijskih
podružnic Skupine Renault v 17 državah sveta
in že 18 let zapored največji slovenski izvoznik.

Uspešno leto 2010

Prva polovica leta 2010 je bila še vedno na
zelo visoki ravni, saj smo večino leta obdržali
polno nočno izmeno. Pričakujemo lahko
da bomo v prihodnjem letu, ker je večina
evropskih držav ukinila spodbude za nakup
novih vozil, deloma pa tudi zato, ker je naš
količinsko najpomembnejši model - renault
twingo - prešel v drugo polovico življenjskega

cikla, ko naročila tudi običajno upadajo,
morali skrčiti obseg proizvodnje s treh izmen
na dve izmeni in pol ali zgolj dve izmeni, kar
je še vedno zelo dobra zasedenost. V vsakem
primeru so naši načrti že usmerjeni v leto
2013, saj je Renault v okviru partnerstva
med Zvezo Renault-Nissan in nemškim
Daimlerjem potrdil, da naj bi proizvodnja
novega twinga in novega smarta, ki bosta
nastajala na skupni konstrukcijski osnovi,
potekala prav v Revozovi tovarni v Novem
mestu. To je za Revoz vsekakor spodbudna
novica, ki prinaša nove razvojne možnosti in
zagotavlja srednjeročni obstoj proizvodnje v
Novem mestu.

Revozovo leto 2010 v številkah in besedah
• Februar: v Revozu izdelamo trimilijonto
vozilo znamke Renault
• Marec: na avtomobilskem sejmu v Ženevi
je premierno predstavljen renault winda,
katerega proizvodnja poteka izključno v
Revozu
• Marec: proizvodnjo novega winda se
kot prvi ogledajo slovenski novinarji ter
delegacija na čelu s predsednikom vlade
Borutom Pahorjem in ministrom za
gospodarstvo Matejem Lahovnikom
• April 2010: zunaj tovarne se renault
wind dolenjski javnosti prvič predstavi
ob praznovanju 20-letnice regionalne
televizije Vaš kanal
• April: Aleš Bratož, predsednik uprave
Revoza, je po izboru revije Kapital izbran
za naj direktorja v Sloveniji
• April:
Na
lestvici
najuglednejših
slovenskih podjetij Revoz zasede 2. mesto,
kar predstavlja prepričljivo najboljšo
uvrstitev v zgodovini
• Maj: Revoz od Društva ekonomistov
Dolenjske in Bele krajine prejme nagrado
zaposlovalec leta
• Julij: testnih voženj renault winda
se udeležijo tako avtomobilistični
kot dolenjski novinarji, zaposleni in
povabljeni gostje
• Julij: tovornjak z avtomobili, izdelanimi
v Revozu, med prvimi zapelje po končno
dokončani avtocesti med Novim mestom
in Ljubljano
• Avgust: v Revozu izdelamo 500.000.
twinga, ki je v proizvodnji od leta 2007
• September: generalni sponzor 60-letnice
Dolenjskega lista, Revoz, je skupaj s TPVjem in Dolenjskim listom prispeval glavno
nagrado – novega twinga
• Oktober:
Revoz
prejme
nagrado
Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele
krajine za Razmigajmo življenje, najboljši
projekt na področju človeških virov
• Oktober: po 2-letnem zaprtju tovarne
za obiskovalce zaradi zaupnosti projekta
Revoz prvič obiščejo neposredni sosedje
• November: Revoz prejme nagrado Top 10
na področju izobraževalnega managmenta

Krajevna skupnost so ljudje
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Lepi dosežki v akciji ocenjevanja
urejenosti objektov v Novem mestu
Na podlagi prijav, je tričlanska komisija
v mesecu juliju izvedla ocenjevanje.
Priznanje za prvo mesto po kategorijah
so prejeli:
•
•
•
•
•
•

Zavod za turizem Novo mesto se je tudi
v letošnjem letu pridružil vse Slovenski
akciji Moja dežela lepa in gostoljubna,
katere pobudnica je Turistična zveza
Slovenije. Cilj akcije je izboljšati kakovost
življenja prebivalcev in turistov, prispevati
k trajnostnemu razvoju v urejenem
in zdravem okolju, poskrbeti za večjo
turistično privlačnost mesta in vasi, ter
prispevati k razvoju turistične in ekološke
zavesti ljudi.
V ta namen je zavod objavili razpis za
»Izbor za najbolje urejen kraj, sosesko,

stanovanjske hiše z vrtom, turistično
- gostinskega objekta ter objekta
javnega značaja v MONM«. Na razpis
se je odzvalo 14 subjektov (osnovna šola,
turistično- gostinski objekti, srednja šola,
vrtec ipd.)
Akcije so se udeležili tudi prebivalci KS
Kandija – Grm. V kategoriji »stanovanjska
hiša z vrtom« je Jožica Gerdenc prejela
pohvalo, v kategoriji »turistično gostinski
objekt« pa smo zasedli dve odlični drugi
mesti, in sicer: Apartmaji in sobe Ravbar
ter Bar Smrečnikova. Svet KS se pridružuje
čestitkam.

Letnik III., št. 1, december, 2010

Hiša kulinarike in turizma, v kategoriji
»turistično – gostinski objekt«
Škofija Novo mesto, v kategoriji
»ostali objekti in njihova okolica
javnega značaja«
Marija Džamdžić, v kategoriji
»stanovanjska hiša z vrtom«
Vrtec Ciciban Novo mesto – enota
Ciciban, v kategoriji »vrtec«
Center biotehnike in turizma, v
kategoriji »srednje šole«
Osnovna šola Otočec, v kategoriji
»osnovne šole«
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Imate vprašanja o Evropski uniji?
Obiščite informacijsko točko EUROPE DIRECT Novo mesto, ki deluje na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo mesto, nas
pokličite na tel. št.: 07/33 72 982 (kontaktna oseba Andreja Klobučar) ali pišite
na europe.direct@rc-nm.si.
Omogočamo vam:
•
možnost pridobitve informacij, nasvetov, pomoči in odgovorov na vprašanja
o Evropski uniji,
•
iskanje partnerjev za vaše projekte po celotni Evropski uniji preko mreže Europe Direct,
•
dostop do dokumentacije in informativnih gradiv,
•
dostop in uporabo klicnega kontaktnega centra Europe Direct preko interneta, elektronske pošte in na brezplačni telefonski številki: 00800 6789 10 11.

V letu 2011 vam želimo veliko uspehov,
zdravja ter mnogo magičnih trenutkov.
Informacijska točka Europe Direct Novo
mesto in Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Janez ŠPORAR, s.p., Obrh 3,
8350 Dolenjske Toplice
Telefon: 07 306 61 55, Gsm: 041 726 730

Izdajatelj: KS Kandija-Grm
Uredništvo: člani sveta KS Kandija -Grm
Trženje oglasnega prostora:
člani sveta KS Kandija - Grm
Uredniški odbor: člani sveta KS Kandija-Grm
Odgovorni urednik: Srečko Vovko
Likovni urednik: Mojca Papič
Grafična priprava: Konvikt d.o.o.
Datum natisa: december 2010
Naklada: 1300 izvodov

KS Kandija-Grm
Svet KS Kandija - Grm je zakupil bazen v OŠ Grm za potrebe krajank in
krajanov naše KS vsako nedeljo do konca aprila med 10 in 11 uro.
Želimo vam prijetno rekreacijo.
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Dogodek

Kolesarska dirka »Okoli Grma«
trasi, preko medijev ter zbiranja oz. kupovanja dresov in
drugih simbolov. Prav to, da povezuje kar najširšo populacijo,
še posebej loči kolesarstvo od drugih športov.
V Kolesarskem klubu Adria Mobil posvečamo veliko
pozornost organizaciji prireditev. Največji zalogaj zagotovo
predstavlja dirka Po Sloveniji, ki je postala ena izmed
najprepoznavnejših in največjih prireditev v Sloveniji.
Prav tako organiziramo mnoge manjše prireditve, ki so
namenjene vsem starostnim kategorijam. Mnogo dirk pa
je z leti zaradi takšnih in drugačnih razlogov žal zamrlo.
Ena izmed njih je tudi dirka »Okoli Grma« v Novem mestu,
na kateri so se kalili kolesarji, ki so sedaj v samem vrhu
svetovnega kolesarstva. Korenine prireditve ležijo v samem
nastanku kluba, ki je začel delovati leta 1975. Dirka pa je
potekala vsako leto vse do leta 1990.

Pod pokroviteljstvom obeh spolov in med vsemi sloji je
danes kolesarstvo bolj razširjeno kot katerakoli druga oblika
športa ali rekreacije. Kolesarjenje daje občutek zmagoslavja
nad gibanjem. Časti osebni ponos in ambicije ter obrodi
višji ton duševne razpoloženosti kot katerikoli drug šport.
Specifika gibanja je še ena edinstvena kombinacija, ki
stimulira tako telo kot um.
Kolesarstvo doživlja rast brez primere. Ustalilo se je kot
ena glavnih športnih panog z obsežno in visoko angažirano
publiko. Za mnoge je kolesarstvo postalo način življenja,
način prevoza na delo in seveda rekreativni konjiček za
ohranjanje zdravja.
Gre za medijsko zelo izpostavljen šport. Ogromno navijačev
in aktivnih kolesarjev spremlja šport na najvišjem nivoju.
Njihovo navdušenje opazimo pri spremljanju dirk ob sami

Trasa dirke je speljana po glavni cesti, ki zaokroža naselje
Grm. Krožna dirka v dolžini 1.100 m je izredno atraktivna za
gledalce,saj so lahko večkrat priča neposrednim dvobojem.
Posamezne dirke so dolge od 10 za najmlajše kategorije
pa do 50 krogov za kategorijo Elite. Startno ciljni prostor
je proti koncu vzpona na cesti od Osnovne šole Grm proti
Grmskemu gradu, zaradi česar gledalci že od daleč lahko
vidijo prihod kolesarjev v cilj.
V odvisnosti od kategorije se dirka vozi na končni cilj ali pa v
obliki kriterija, kjer se tekmovalci vsak peti krog potegujejo
za točke v višini 5, 3, 2, 1 za prve štiri tekmovalce v sprintu.
Zmagovalec dirke je tekmovalec z največ osvojenimi točkami.
Dirka bo v soboto, 27. avgusta 2011, pomerili pa se
boste lahko v kategorijah rekreativci, ženske, dečki A B C,
mlajši mladinci,starejši mladinci in elite.
Za športnike, krajane in sponzorje dirke bo organiziran tudi
šotor na parkirišču pri startno ciljem prostoru. Prireditev bo
tako povezala domačine in podjetja, ki delujejo v sožitju na
območju krajevne skupnosti Kandija‐Grm.
Andrej Filip

Letnik III., št. 1, december, 2010
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Društvo

DEJAVNOSTI PGD ŠMIHEL v LETU 2010
•

•

•

Šmihelski gasilci nekoč
Tudi v letošnjem letu je bilo za Prostovoljno
gasilsko društvo Šmihel delovno in
zanimivo. Skozi celo leto skrbimo za redno

Sodelovali smo na sektorski vaji v
Športno - konjeniškem centru v Češči
vasi in ostalih vajah.
Na okrogli mizi gasilstvo v novomeški
občini smo gostili ministrico za
obrambo dr. Ljubico Jelušič.
Nabavili nove zaščitne obleke in uredili
prostore garderob z novimi omarami.

V mesecu novembru smo v gasilskem domu,
začeli z preurejanjem gasilske garaže, saj
bomo do konca leta v garažo pripeljali
drugo gasilsko avtocisterno, katera bo

Mladi gasilci PGD Šmihel na tekmovanju
usposabljanje in vaje naših operativnih
članov in tudi mladine.. V športni dvorani
Leona Štuklja izvajamo požarne straže na
športnih in kulturnih prireditvah, skrbimo
za prevoze pitne vode, sodelujemo z
humanitarnimi društvi in organizacijami,
ter se udeležujemo tekmovanj. Zelo dobro
pa se vključujejo v delo društva tudi
veteranske tekmovalne desetine.

zamenjala že odsluženo staro gasilsko
avtocisterno. To predstavlja za društvo v
letošnjem in prihodnjem letu večji finančni
zalogaj. Da bi izvedli popolni projekt plačila

nadomestnega vozila AC 16/50 TAM 150 in
adaptirali obstoječo garažo za to vozilo.
Ob koncu meseca novembra smo izpeljali
tradicionalni strokovni izlet po dolini
reke Sotle. Obiskali smo tudi prijatelje
gasilce iz PGD Senovo in nadaljevali pot v
Kumrovec,ogledali smo si tudi romarsko
cerkev na Svetih gorah in pot zaključili z
ogledom Bizeljskega gradu z okolico
V letošnjem letu smo skupaj opravili
štirinajst
intervencij.
Trikrat
smo
posredovali v objektih, sedemkrat
pri požaru v naravi, enkrat je zagorel
komunalni zabojnik. Več dni smo bili
aktivni tudi v septembrskih poplavah.
Iz leta v leto Prostovoljno gasilsko
društvo Šmihel postaja, bolje operativno
opremljeno in pripravljeno, kar nam z
aktivnim delom članov, podporo krajanov
in donatorjev ne bi uspevalo .Ob tej priliki
se še posebej zahvaljujemo podjetjem
Malkom, IMP Promont, Ključavničarstvu
Šmajdek, Steklarstvu Vidmar in vsem
Krajevnim skupnostim.
Pomembno pa je omeniti vse dobre
ljudi, ki s svojim dobrodelnim delom in
nesebičnostjo čutijo potrebe v teh časih po
humanitarnem delu v dobro nas in ljudi v
stiski
Ob koncu leta vas bomo s koledarji
obiskali na domu in vsem krajanom našega
požarnega okoliša zaželeli vse dobro v letu
2011.
Upravni odbor
PGD Šmihel

V mesecu marcu smo se številčno udeležili
čistilne akcije »Očistimo Slovenijo«
Junija pa smo številčno sodelovali tudi na
gasilski paradi ob slovesnosti 120.letnice
pobratenega društva DVD Donja Lomnica
iz republike Hrvaške.
V mesecu oktobru, mesecu Požarne
varnosti, pa smo v društvu še posebej
aktivni:
• Izvajali smo obiske in predstavitve
društva v šolah in vrtcih z
evakuacijskimi vajami in s tem
privabljamo mlade člane v gasilsko
organizacijo.

PGD Šmihel pomaga pri letošnjih neurjih in poplavah
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