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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovane občanke, občani,

letošnja zima nas ni obremenjevala 
s prevelikimi količinami snega in hu-
dim mrazom, predvsem je tistim, ki se 
ukvarjajo s kmetijstvom in delom na 
prostem, omogočila, da so vsa dela 
lahko nemoteno opravljali. Smo bili pa 
že v prvi polovici zime obveščeni o veliki 
nevarnosti – koronavirusu COVID-19, 
ki je v nadaljevanju prizadela tako nas 
kot tudi večino svetovnega prebival-
stva in s tem popolnoma spremenila 
vsakdanjik, na katerega smo bili nava-
jeni v dosedanjem javnem delovanju.
Ni moj namen, da bi vas obremenje-
val še z dodatnimi navodili in ukrepi, 
vseh teh je v javnosti verjetno dovolj. 
Želim pa vam zagotoviti, da smo v 
okviru lokalne skupnosti skladno z 
možnostmi in strokovnimi navodili, ki 
so ob takih primerih določena, nare-
dili vse potrebno, da bo zagotovljena 
tako varnost in oskrba prebivalstva 
kot tudi vse tisto, kar bodo naši ob-
čani potrebovali v še bolj zaostrenih 
razmerah. Seveda pa v takih primerih 
ob ustreznem spoštovanju ukrepov 
lahko največ naredite sami in tudi v 
okviru medsoseske pomoči opozorite 
na težave in potrebe po pomoči ter to 

Foto:  Andrej Gašperič

sporočite na ustrezno inštitucijo – štab 
Civilne zaščite Mirna Peč.
Moram pa poudariti, da smo majhna 
lokalna skupnost, ki živi v prijaznem 
okolju, kjer je samoizolacijo in ome-
jeno gibanje bistveno lažje zagota-
vljati, zato izkoristimo to danost, ki jo 
imamo, in na ta način prispevajmo k 
večji samozaščiti in zajezitvi širitve vi-
rusa. Ob tem pa ne smemo biti preveč 
sebični. Če je le mogoče, če imamo 
možnosti in nam ukrepi to dovoljuje-
jo, priskočimo na pomoč tudi tistim, 
ki so izven naše skupnosti in pomoč 
potrebujejo.
Ob tej priložnosti se želim zahvaliti 
za konstruktivno sodelovanje in hitro 
odzivnost štabu CZ Mirna Peč, vsem  
društvom, predvsem gasilskim, ki s 
svojo organizacijo že sedaj nudijo 

ustrezno pomoč in na katere lahko  
računamo tudi v prihodnje. Zahvala 
tudi občinski organizaciji Rdečega 
križa in Karitasu za vse, kar so že do-
brega naredili s svojimi področnimi 
predstavniki, in se priporočamo v 
prihodnje, kajti obe organizaciji lah-
ko najbolj in najhitreje prepoznata 
najbolj ranljive skupine. Hvala tudi 
gospodu župniku za spodbude in 
molitve, ki na svoj način naše občane 
spodbujajo k optimizmu in lažjemu 
prenašanju tako težkih časov. Seveda 
gre velika hvala tudi vsem prostovolj-
cem, ki so se odzvali na poziv občin-
skega štaba CZ. Pohvalno je, da je pri 
tem velik delež mladih, kar pomeni, 
da je v naši skupnosti še kako priso-
ten čut za humanost in medsebojno 
pomoč. Vse to nas v tako težkih časih 
lahko navdaja z optimizmom.

Lepo pozdravljeni, bodite zdravi, od-
ločni in racionalni, spoštujte navodi-
la strokovnjakov in tudi zdrav razum!
In naj vam zaželim lepe velikonočne 
praznike, četudi jih bomo v izogib 
širjenja epidemije praznovali doma 
in obrede spremljali preko medijev. 
Lepo praznujte in ostanite doma.

Andrej Kastelic, župan
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RAZPIS ZA POČITNIKOVANJE 
V MOBILNI HIŠI RDEČEGA KRIŽA 
NOVO MESTO 2020

Lokacija: Kamp Podzemelj v Beli kra-
jini.
Pogoj za vključitev: socialno šibki 
posamezniki in družine ter prosto-
voljci Rdečega križa.

Razpisani termini v sezoni: 7-dnev-
ni, menjave ob nedeljah, začetek 28. 
6. 2020, julij in avgust
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RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH 
NAGRAD IN PRIZNANJ

Spoštovane občanke in občani,

ob prazniku Občine Mirna Peč bodo podeljena prizna-
nja in nagrade občine. Odlok o priznanjih in nagradah 
Občine Mirna Peč določa naslednje nagrade in prizna-
nja: naziv častnega občana, nagrada občine in plaketa 
občine.

1. Naziv častnega občana Občine Mirna Peč se po-
deli za: 
• pomembne trajne uspehe na gospodarskem, 

znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, 
vzgojno-izobraževalnem, humanitarnem in drugih 
področjih, ki pripomorejo k ugledu občine doma 
in po svetu,

• dobitnik naziva ima lahko stalno prebivališče tudi 
izven občine, vendar mora biti s svojim življenjem 
ali delom trajno povezan z občino Mirna Peč.

2. Nagrada Občine Mirna Peč se podeli za:
• enkratne izjemne dosežke kot spodbuda za nadalj-

nje strokovno delo ali aktivnosti na posameznem 
področju delovanja,

• dobitnik nagrade je lahko občan, skupina občanov 
ali pravna oseba s sedežem v občini Mirna Peč.

3. Plaketa Občine Mirna Peč se podeli za:
• izredne uspehe in rezultate v daljšem časovnem 

obdobju na področjih, na katerih delujejo in s tem 
bistveno pripomorejo k razvoju in ugledu občine,

• izredne uspehe in rezultate v daljšem časovnem 
obdobju, ki jih le ti dosežejo s svojim odnosom do 
dela, gospodarnostjo, uvajanjem racionalnih no-
vosti, posebnim naporom in prizadevanji ter imajo 
velik pomen za občino Mirna Peč,

• dobitnik plakete je lahko občan ali pravna oseba s 
sedežem v občini Mirna Peč.

S tem razpisom pozivam občanke in občane ter in-
stitucije, da posredujete predloge za občinske na-
grade in priznanja do četrtka, 22. 5. 2020, na na-
slov: »Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, s 
pripisom »Za nagrade in priznanja občine«.

Predlog mora vsebovati tudi podrobno utemeljitev.

Številka: 094-1/2020-1
Datum: 1. 4. 2020

Andrej Kastelic, župan

POROČILO S 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE MIRNA PEČ

Na decembrski občinski seji sveta so svetniki Občine Mirna 
Peč obravnavali in sprejeli Odlok o proračunu Občine Mirna 
Peč za leto 2020 in za leto 2021, s čimer so županu in občinski 
upravi omogočili nemoteno delo na začrtanih projektih. Naj-
večje naložbe so v naslednjih dveh letih predvidene na ce-
stnem področju (rekonstrukcija cestišč in preplastitve, izgra-
dnja pločnikov,…) ter na komunalnem področju (dograditev 
čistilne naprava Šranga).
Svetniki so sprejeli Sklep o nadaljevanju nerealiziranih pro-
daj in pridobitvah nepremičnin iz preteklih let, čigar namen 
je podaljšanje realizacije pobud, ki so bile v letnih načrtih raz-
polaganj in pridobivanj že sprejete, pa niso še realizirane.

POROČILO Z 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE MIRNA PEČ

Tokrat so občinski svetniki na seji sveta obravnavali gradivo za 
izdajo soglasja k imenovanju direktorice zdravstvenega doma. 
Soglasno so izdali soglasje k imenovanju asist. mag. Alenke Si-
monič za direktorico Zdravstvenega doma Novo mesto.
Obravnavali in potrdili so Poslovni plan Komunale Novo me-
sto za leto 2020. Direktor Razvojnega centra Novo mesto pa je 
podal poročilo o izvajanju dejavnosti v letu 2019 ter predstavil 
plan aktivnosti za leto 2020. Pohvalil je srečanje gospodarstve-
nikov občine Mirna Peč, ki je potekalo v mesecu februarju, ter 
predstavil najnovejši projekt Modernizacija Dolenjske železnice.
Svetniki so na občinski seji obravnavali in nato soglasno spre-
jeli Odlok o javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne 
Novo mesto ter Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic jav-
nega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.
V nadaljevanju so še obravnavali in potrdili prenos nekatego-
rizirane ceste v Češencah med občinske ceste. Obveščeni so 
bili o trenutnih aktivnostih, ki potekajo v občini, od uspešno 
zaprte naložbe projekta Suhokranjskega vodovoda, izboru 
projektanta za rekonstrukcijo ceste Mirna Peč - Šranga, čistil-
ne naprave Šranga in Mirna Peč, stanovanjskih con nad Po-
stajo in Češenska hosta, zaključujejo se druge spremembe in 
dopolnitve Občinskega prostorskega načrta.

Agata Klavora, občinska uprava

Razpisani termini izven 
sezone: 7-dnevni, menja-
ve ob nedeljah, cel junij in 
september.

Cena dnevnega najema v 
sezoni: 30 eur in v predse-
zoni/posezoni 21 eur.

Možnost subvencije: če 
posameznik oz. družina ce-
lotnega počitnikovanja ne 
more plačati, lahko s pro-
šnjo zaprosi za sofinancira-
nje na Območnem združe-
nju RK Novo mesto.

Prijava: OZ RKS Novo 
mesto, Ulica Slavka Gru-
ma 54a, ali na spletni 

strani: novomesto.ozrk.
si, naše aktivnosti, poči-
tnikovanje v mobilni hi-
ški ali http://novomesto.
ozrk.si/nase_aktivnosti/
pocitnikovanje_v_mobil-
ni_hiski_v_kampu_podze-
melj/

Zadnji rok za prijavo poči-
tnikovanja izven sezone je 
30. april 2020, v sezoni pa 
13. maj 2020. Pri prijavi je 
potrebno dosledno upo-
števati, da lahko v počitni-
ški hiški biva le do 6 oseb.

OZ RKS Novo mesto
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Skupina Renault v Mirni Peči gradi 
Izobraževalni center Renault Nissan Adriatic
V mirnopeški industrijski coni raste edinstven izobraževalni center v regiji Adriatic. Center, ki bo zagotavljal visok nivo 
izobraževanja za prodajo, svetovanje in vzdrževanje vozil znamk Renault, Nissan in Dacia, bo obsegal skupno 3.160 
m2 površin in zaposloval 21 oseb.

V industrijski coni Dolenja vas, tik ob 
avtocesti Ljubljana – Obrežje, v nepo-
sredni bližini izvoza Mirna Peč,  Skupina 
Renault gradi moderen izobraževalni 
center Renault Nissan Adriatic. 

Izobraževalni center, kakršnega avto-
mobilske znamke običajno premorejo 
le na največjih evropskih avtomobil-
skih trgih, je edinstven v Sloveniji, pa 
tudi v celotni regiji Adriatic, ki združuje 
države nekdanje Jugoslavije. Center je 
namenjen izobraževanju prodajalcev, 
svetovalcev in serviserjev vozil znamk 
Renault, Nissan in Dacia iz vseh držav 
Adriatica. V njem pa bodo delovale tudi 
službe za pomoč pri reševanju najtežjih 
servisnih izzivov, izdajanje homologa-
cij ter klicni center, ki pokriva Sloveni-
jo, Hrvaško in Srbijo. S slednjim se bo v 
Mirno Peč preselil po internih kriterijih 

Skupine Renault najboljši klicni center 
Renault v Evropi!

Novo zaposleni prodajalci, svetovalci 
in serviserji se bodo v izobraževalnem 
centru šolali po kakovostnem progra-
mu mednarodne Akademije Renault, 
obstoječi zaposleni pa bodo v tem cen-
tru nadgrajevali svoje znanje ter osva-
jali nove kompetence, ki so še kako 
pomembne v visokotehnološkem avto-
mobilskem svetu. 

Teoretičnega in praktičnega dela šola-
nja se po vnaprej določenem progra-
mu redno udeležujejo vsi prodajalci in 
serviserji iz prodajno-servisne mreže 
Renault, Nissan in Dacia. Šolanja izva-
jajo posebej izšolani inštruktorji, ki so 
specialisti za posamezna področja. Za 
vsak nov model avtomobila te inštruk-

torje izobražujejo inženirji iz Francije, ki 
so sodelovali pri razvoju teh vozil.  
V izobraževalnem centru bo deloval 
tudi klicni center za znamke Renault, 
Nissan in Dacia za stranke iz Sloveni-
je, Hrvaške in Srbije. Trenutno deluje 
klicni center v Novem mestu. Trije za-
posleni skrbijo za stranke iz Slovenije, 
trije za hrvaške kupce, ena oseba pa je 
zadolžena za srbski trg. Po vsakem kli-
cu stranka izpolni kratko anketo o zado-
voljstvu s storitvami. Po teh anketah je 
prav naš klicni center najboljši znotraj 
Skupine Renault v vsej Evropi!

Izobraževalni center bo obsegal 3.160 
kvadratnih metrov, v njem pa bo 21 za-
poslenih. Gradnja centra bo zaključena 
spomladi, datum njegove otvoritve pa 
zaradi trenutnih razmer še ni potrjen. 

Rok Istenič
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Projekt »oskrba s pitno vodo Suhe krajine« 
– uresničevanje ciljev naložbe
Prijetno je slišati, da je kateri od občin za posamezno investicijo uspelo pridobiti tudi evropska ali državna sredstva. To 
pomeni, da ji ostanejo določena lastna sredstva za uresničevanje drugih potrebnih naložb, drugih nalog. A pogosto za 
pridobitvijo tovrstnih sredstev stoji veliko truda, včasih tudi malo sreče. 

Že za prijavo na razpis za sofinancira-
nje je običajno potrebno zagotoviti 
dokumentacijo, katere priprava je zah-
tevna in dolgotrajna. V času izvedbe in 
tudi po njej pa so občine pogodbeno 
zavezane še k številnim obvezam: ob 
fizični izvedbi je potrebno dosledno 
spoštovati prostorsko, okoljsko, grad-
beno in drugo zakonodajo, izpolnjeva-
ti svoje finančne obveznosti, zagotovi-
ti obveščanje in poročanje o naložbi in 
nenazadnje uresničiti vse zastavljene 
cilje. Neizpolnjevanje ciljev pa je lahko 
tudi razlog, da je potrebno pridobljena 
evropska ali državna sredstva, v delu ali 
v celoti, vrniti.

Naložba »Oskrba s pitno vodo Suhe kra-
jine« ali »Suhokranjski vodovod«, kot jo 
včasih poenostavljeno imenujemo, je 
v fizičnem delu zaključena. Izgradili ali 
posodobili smo več kot 18 km vodovo-
dnega omrežja, nova sta črpališče na 
vrtini PG-1 in vodohran na Golobinjeku. 
Dokončana je modifikacija sistemov v 
vodohranu Malenska vas, črpališču Po-
staja, izgrajeni so razbremenilni objek-
ti na Golobinjeku, sanirano je stanje na 
površinah, na katere se je z gradnjo po-
seglo… Poplačani so vsi gradbeni stro-
ški, minimalno odstopanje od prvo-
tne ocene stroška investicije je vezano 
le na manjša nepredvidene dela, ki jih 
pred pričetkom gradnje ni bilo mogoče 
predvideti. 

A projekt še ni zaključen. Občine so-
investitorke čakajo še zadnje kontrole 
(številne s strani Službe vlade za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko ter Mi-
nistrstva za finance so bile izvedene že 
v času gradnje) in uresničitev pogodbe-
nih ciljev. Po končani gradnji moramo 
namreč občine zagotoviti tudi priklju-

čevanje objektov na novo vodovodno 
omrežje. Konkretneje so cilji oprede-
ljeni s številom občanov (s prijavljenim 
stalnim prebivališčem), ki jim je bila z 
izgradnjo omogočena oskrba iz javne-
ga vodovoda in pred investicijo te mo-
žnosti niso imeli. Občina Mirna Peč se 
je pred izvedbo obvezala na javni vo-
dovod priključiti vsaj 96 prebivalcev, 
tj. stanovalcev Golobinjeka in Gorenje-
ga Podboršta. A da bodo zastavljeni cilj 
uresničeni že pred koncem tekočega 
leta, ne dvomimo, saj je v dobrih dveh 
mesecih po zaključeni gradnji (članek je 
pisan proti koncu meseca februarja) na-

črt pretežno že uresničen. Na vodovod 
je trenutno priključeno oziroma se nanj 
priključuje preko petdeset objektov, 
stanovanjskih hiš in zidanic, skupaj pa 
je k priključitvi zavezanih 70 objektov. 
Žal pa manjšemu delu stanovalcev Go-
lobinjeka, ki so v času gradnje tudi izra-
zili željo po priključitvi na vodovod, to 
zaradi velikosti naselja in razpršene gra-
dnje še ni omogočeno. Gradnja na tem 
območju, kot tudi nadaljevanje gradnje 
na severnem območju občine, lokalno 
skupnost čaka v prihodnjih letih.

Andrej Kastelic, občinska uprava
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Družini Grivec s skupno akcijo zgradili 
nov gospodarski objekt
Oktobra preteklega leta je družino Grivec iz Poljan pri Mirni Peči prizadel požar, v katerem sta v celoti pogorela dva 
hleva, kozolec, gospodarski stroji, poškodovan pa je bil tudi del strehe hiše. Ob podpori vaščanov, Občine Mirna Peč, 
Krajevne organizacije RK Mirna Peč in gasilcev PGD Hmeljčič je stekla akcija za postavitev novega gospodarskega 
objekta. 

Takojšnji začetek akcije so 
omogočili prvi donatorji, saj 
je Stane Udovč prevzel izde-
lavo projekta, Matej Kolenc 
geodetsko izmero in zako-
ličbo objekta, Primož Pu-
gelj pa čiščenje pogorišča 
ter koordinacijo gradbenih 
del. V okviru Območnega 
združenja RKS Novo me-
sto je bil odprt račun za zbi-
ranje sredstev, Drago Retelj 
pa je skupaj z Dragom Saje-
tom, PGD Hmeljčič in KORK 
Mirna Peč začel z zbiranjem 
sredstev po vaseh. Koordi-
nacijo udeležencev akcije je 
prevzela Občina Mirna Peč.
Kljub vremensko ne najbolj 

ugodnim razmeram je gra-
dnja novega hleva potekala 
nemoteno, do božiča pa je 
bil objekt pod streho, zaprt 
in s tem pripravljeno naj-
nujnejše za vselitev živine. V 
objekt je potrebno še nape-
ljati vodo in elektriko ter na 
streho namestiti žlebove. Sa-
niran je bil tudi poškodovani 
del strehe na hiši. Družina pa 
si ob podpornem zidu želi 
urediti še nadstrešek za spra-
vilo orodja, saj je večina po-
trebnega materiala že zago-
tovljena preko donacij.

Za akcijo je bilo skupaj pri-
dobljenih 46.229,44 evra: 

17.000,00 s strani sorodni-
kov, prijateljev in vaščanov, 
15.581,00 evrov v okviru po-
biranja sredstev po Občini 
Mirna Peč, 5.300,00 s strani 
RK Slovenije in krajevnih or-
ganizacij RK, 2.043,44 preko 
Župnijske Karitas Mirna Peč, 
3.305,00 preko donacij pod-
jetij in posameznikov. Nekaj 
donacij je bilo pridobljenih 
tudi v materialni obliki. Ko-
njerejsko društvo Trebnje 
je darovalo seno za živino, 
kmetje pa les za streho. Za 
sekanje in prevoz lesa je v 
celoti poskrbela družina Gri-
vec s sorodniki, ki so tudi ves 
čas gradnje sodelovali in po-

magali. Za ureditev poško-
dovane strehe hiše je pod-
jetje Krka d. d. Novo mesto 
zagotovilo 3.000,00 evrov.

Zaradi trenutne situacije s 
koronavirusom COVID-19 je 
uradni zaključek akcije z za-
hvalo vsem donatorjem pre-
stavljen na kasnejše obdo-
bje, že sedaj pa se skupaj z 
družino Grivec zahvaljujemo 
vsem sodelujočim v akciji ter 
vsem za darovana sredstva, 
material, les ali seno.

Nataša Rupnik, 
občinska uprava
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Razvojni center Novo mesto, d. o. o., kot vodilni partner 
v razvoju podjetništva in regije odličnosti je dne, 1. 4. 
2020, na svoji spletni strani www.rc-nm.si, objavil Raz-
pis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Do-
lenjsko za leto 2020. 

Upravičenci lahko pridobijo garancijo v višini do 80 
% odobrenega posojila in posojilo pod ugodnimi 
bančnimi pogoji za investicije, obratna sredstva, zapo-
slovanje in predfinanciranje projektov. 

Razpis je namenjen mikro, malim podjetjem in podje-
tnikom, fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo, za-
vodom, zadrugam in socialnim podjetjem. 

Skupno je razpisanih 3.113.229 EUR sredstev. 

Razpisana sredstva za posamično občino so navedena 
v razpisu. 

Razpis je odprt do 31. 3. 2021 oz. do porabe sredstev.
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO je izdal tudi PO-
VABILO za SOFINANCIRANJE SUBVENCIJE OBRE-
STNE MERE PODJETNIŠKIH KREDITOV NA OBMO-
ČJU DOLENJSKE 2020

Pomoč »subvencija« je namenjena- mikro in malim go-
spodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posa-
meznikom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
ter socialnim podjetjem, registriranim v skladu z veljav-
nim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana 
v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno mini-
strstvo) in imajo sedež v eni izmed občin, ki sodeluje v 
povabilu ter izpolnjujejo pogoje tega povabila in dode-
litev pomoči po pravilu »de minimis«.

UPRAVIČEN NAMEN

Subvencija je namenjena za: 
• namenske kredite v materialne in nematerialne 

investicije, 
• kredite za obratna sredstva in
• kredite za samozaposlovanje in odpiranje novih 

delovnih mest.

Rok za oddajo vlog je do torka, 20. 10. 2020, do 14. ure.

Za več informacij o obeh razpisih 
kontaktirajte 

Miljano Balaban na e-naslov: 
miljana.balaban@rc-nm.si ali na telefonsko 

številko 07/33 72 987.

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV 
ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODE-
ŽELJA V OBČINI MIRNA PEČ V LETU 2020

Občina Mirna razpisuje nepovratna finančna sredstva 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 
2020 v okvirni višini 40.000 EUR po shemi državnih po-

moči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 
702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013. Sred-
stva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo pro-
računa. Javni razpis je objavljen na spletni strani občine 
www.mirnapec.si. 

Za vse dodatne informacije se obrnite na elektronski 
naslov: sonja.klemenc@siol.net, ali telefonsko številko  
07/3936105, Sonja Klemenc Križan.
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NAGOVOR ŽUPANA

Spoštovane občanke in občani,

v skladu z mnenji strokovnjakov prihajamo v 
Sloveniji z boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19) v 
odločilno obdobje, zato je Vlada RS prepove-
dala gibanje in zbiranje na javnih površinah, 
dovoljene izjeme (npr. opravljanje dejavnosti, 
prihod na delo, pomoč bližnjim, nakup hrane 
in zdravil… ) pa omejila na občino bivališča ter 
predpisala obvezno nošenje zaščitne maske 
ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 
predela (šal, ruta…) ter zaščitnih rokavic.

Občina Mirna Peč je skupaj z Župnijsko Kari-
tas Mirna Peč začela akcijo šivanja zaščitnih 
mask iz bombaža, s katero želimo zagotovi-
ti po dve zaščitni maski za vsako gospodinj-
stvo. Občina bo zagotovila blago, Župnijska 
Karitas Mirna Peč pa prostovoljke za šivanje 
mask. Vabljene vse šivilje, da se pridružijo ak-
ciji. Maske bodo med gospodinjstva razdelili 
prostovoljci prostovoljnih gasilskih društev 
Mirna Peč, Jablan, Hmeljčič in Globodol. Pri 
uporabi le te upoštevajte, da se jo nosi do 2 uri 
in jo je po vsaki uporabi potrebno oprati na 
95°C te prelikati z likalnikom, pri tem pa upo-
števati vsa navodila nošenja mask.

Ukrepi omejevanja stikov bodo uspešni, če jih 
bomo spoštovali vsi. Občina Mirna Peč je v skla-
du s pooblastili Vlade RS za nadzor nad spo-
štovanjem omejitev gibanja in zbiranja ljudi 
na javnih površinah (npr. igrišča ob novi in 
stari šoli, igrišča društev …) pooblastila tri 
člane občinskega štaba civilne zaščite: Štefa-
na Slaka, Marjana Janklja in Martina Krevsa. 
V kolikor pa ste starejši ali bolni in potrebujete 
pomoč pri nabavi živil, zdravil in drugih pri-
pomočkov, nas pokličite na telefonsko števil-
ko 07 39 36 101. 

Za boj proti bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 
smo potrebni vsi, zato dosledno spoštujmo 
vsa dana navodila glede higiene in omejitve 
gibanja, pri tem pa ne pozabimo na starejše 
in šibkejše v našem okolju. Ob prvem znaku 
bolezni takoj pokličite svojega izbranega 
zdravnika ali dežurno službo Urgentnega 
centra Novo mesto ( 07 62 00 700).
Zahvaljujem se vsem občanom, ki ste poma-
gali tako z angažiranostjo kot tudi s samo iz-
vedbo pri pripravi zaščitne opreme in s svojim 
zgledom omogočate, da bomo lažje prebro-
dili te težke čase, ohranjajte tako držo tudi v 
prihodnje.

Ostanite zdravi in se priporočam za 
sodelovanje tudi v prihodnje.

Župan Andrej Kastelic

Na spletni strani Občine Mirna Peč 
www.mirnapec.si  boste našli veli-
ko odgovorov na vprašanja o ko-
ronavirusu, zato vabljeni, da jo obi-
ščete.

Psihološka podpora
Objavljamo seznam zdravstvenih 
domov, kjer izvajajo psihološko 
pomoč prebivalcem. Uporabnik se 
lahko obrne na bližnji zdravstveni 
dom. Prav tako je na seznamu nuj-
na zobozdravstvena ambulanta. 
Občani Mirne Peči lahko pokličete 
na naslednje številke:
Črnomelj, Metlika: 030 369 459 
in 030 369 453 (vsak delovnik od 
8. do 18. ure)
Novo mesto: 031 734 779 in 030 
333 653
- vsak delovnik od 7. do 14. ure: 
031 734 779
- vsak delovnik od 14. do 20. ure: 
030 333 653.
Če potrebujete zobozdravnika, 
pa se predhodno najavite v Zdra-
vstveni dom Novo mesto na tele-
fonsko številko (07) 39 16 871.

LEKARNA Mirna Peč je odprta 
od 6. 4. 2020 do preklica in obra-
tuje po naslednjem delovnem 

času:
ponedeljek: 07.00 – 13.00
torek: 13.00 – 19.00
sreda: 13.00 – 17.30
četrtek: 07.00 – 13.00
petek: 07.00 – 13.00

AMBULANTA SPLOŠNE MEDICI-
NE MATEJA GUŠTIN, DR. MED., 
SPEC. SPL. MED.
Trg 27, Mirna Peč; Tel: 07 307 87 90 

POMEMBNO OBVESTILO:
Zaradi varnosti pred okužbo z no-
vim korona virusom je  vstop v 
ambulanto mogoč le po predho-
dnem telefonskem dogovoru na 
številko 07 30 78 790 ali najavi na 
el. naslov:  asm.gustin@siol.net
Počakajte pred vhodom ali v avtu, 
poklicali vas bomo, ko boste na vr-
sti.

DELOVNI ČAS:
PON., ČET.,PET.:  od  6.45 - 12.20
TOR.: od 14.00 - 20.00
SREDA: od 14.00 - 17.15

Izven delovnega časa ambulante 
pokličite dežurno službo Urgen-
tnega centra Novo mesto 07 62 
00 700.

Nujno obvestilo za stranke glede 
prijave začasnega prebivališča
Stranke upravnih enot obveščamo, da zaradi epidemije in vseh ukrepov, s 
katerimi se poskuša zamejiti okužbe, do nadaljnjega osebno ali preko poo-
blaščenca prijave začasnega prebivališča NI mogoče opraviti. 
Začasno prebivališče lahko prijavite na naslednje načine: 
- pisno po pošti na naslov upravne enote v Republiki Sloveniji (seznam 
upravnih enot). Lastnoročno podpisani in datirani vlogi, v kateri morajo biti 
navedeni tudi vaši osebni podatki (EMŠO) in namen, je treba priložiti doka-
zilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate, ter dokazilo o lastni-
štvu, če lastništvo ni razvidno iz zemljiške knjige. Kot dokazilo, da ima po-
sameznik pravico do prebivanja na naslovu, se šteje dokazilo o lastništvu 
(kupoprodajna pogodba, sklep o dedovanju, …) najemna oziroma podna-
jemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja 
oziroma upravljavca nastanitvenega objekta, pri čemer soglasja lastnika ni 
treba overjati. K vlogi dodajte izjavo o naslovu za vročanje, tj. na kateri naslov 
želite prejemati pošto. 
- s kvalificiranim digitalnim potrdilom (AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SI-
GOV-CA, HALCOM-CA) preko portala e-Uprave.
 - elektronsko, brez digitalnega potrdila: na portalu e-Uprave uporabite 
splošno vlogo za prijavo začasnega prebivališča. 
- na e-naslov Upravne enote (seznam upravnih enot) pošljite skenirano la-
stnoročno podpisano vlogo, dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu in 
izjavo o naslovu za vročanje. Svetujemo vam, da aktualne informacije redno 
spremljate na spletnih straneh upravnih enot.
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V ZAPRTIH JAVNIH POVRŠINAH OBVEZNA UPORA-
BA ROKAVIC IN ZAŠČITNIH MASK, AKCIJA ŽUPNIJ-
SKE KARITAS IN OBČINE MIRNA PEČ 
V trgovinah in ostalih javnih institucijah je obvezna 
uporaba rokavic in zaščitne maske oz. druge oblike za-
ščite ustnega in nosnega dela, zato se je občina skupaj 
z Župnijsko Karitas Mirna Peč odločila za akcijo zagoto-

vitve bombažnih zaščitnih mask za 
vsa gospodinjstva. Občina je zago-
tovila material, pri čemer nam je pri 
sami dobavi le-tega pomagala Nina 
Kukman, župnijska Karitas je pridobi-
la prostovoljke - šivilje, med prebival-
stvo pa jih bodo razvozila vsa štiri gasilska 
društva. Prostovoljci, ki bi se akciji  želeli še pridruži-
ti, pokličite v Župnijo Mirna Peč na tel. št. 07/ 30 78 
733 (župnik Janez Rihtaršič). 

Izvajanje ukrepov covid-19 v občini Mirna Peč
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je 4. marca uradno potrdil prvi primer okužbe s koronavirusom SARS CoV-2 
(COVID-19) v Sloveniji, s tem pa so se začele intenzivnejši aktivnosti za preprečitev bolezni. Priprava ukrepov v prime-
ru epidemije je v pristojnosti Vlade RS, ki te pripravi v sodelovanju z NIJZ, v izvajanje le-teh pa je poleg javnih služb 
vključena tudi civilna zaščita na nivoju države in na nivoju lokalnih skupnosti. 

IMENOVAN KRIZNI ŠTAB OBČINE ZA POMOČ ŽUPA-
NU PRI PRIPRAVI AKTIVNOSTI ZA PREPREČEVANJE 
BOLEZNI COVID-19.  Vanj so vključeni poveljnik civil-
ne zaščite Štefan Slak, poveljnik gasilskega poveljstva 
Marjan Jankelj, podžupan Damjan Zupančič, direktori-
ca občinske uprave Sonja Klemenc Križan in strokovna 
delavka za področje civilne zaščite Nataša Rupnik, po 
potrebi pa se v delo le tega vključujejo tudi šola, zdra-
vstvena služba, Rdeči križ in ostali izvajalci javnih služb 
oz. pooblastil.

CENTER ZA POMOČ, telefon: 07 39 36 101, e-naslov: 
sonja.klemenc@siol.net
V skladu z navodili Vlade RS je v okviru občine za po-
moč prebivalcem pri preskrbi s hrano in nujnega var-
stva otrok oblikovan Center za pomoč. Pomoč se izvaja 
preko prostovoljcev in gasilskih društev, oskrbo bolnih 
pa bodo izvajale ekipe Prve pomoči Območnega zdru-
ženja RKS Novo mesto. Prostovoljci, ki želite pomagati, 
pokličite na telefonsko številko Centra za pomoč.

• POŠTA je v Mirni Peči do nadaljnjega zaprta, poštne 
storitve so na voljo v Trebnjem.

• Mercator KZ Trebnje PE Samopostrežba Mirna 
Peč je v času epidemije odprta od pon. do petka od 
7.00 -19.00, ob sobotah od 7.00 - 14.00, ob nedeljah 
zaprto.

• KZ Krka Samopostrežna Mirna Peč je odprta od 
pon. do petka od 7.00 - 16.00 in sobotah od 7.00 - 
12.00, ob nedeljah in praznikih zaprto.

POSLOVANJE OBČINE MIRNA PEČ: Spremljajte najno-
vejše informacije in ukrepe na spletni strani Občine Mir-
na Peč www.mirnapec.si. Občina Mirna Peč deluje za 
stranke v času uradnih ur preko telefona 07/ 393 61 00 
in elektronske pošte: obcina.mirnapec@siol.net. Do-
kumente, ki jih ne pošiljate po navadni pošti in jih želite 
dostaviti na občino, lahko pustite v poštnem nabiralni-
ku pred vhodom v občinsko stavbo.

AKTIVIRAN ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE, EKIPA ZA INFOR-
MACIJSKO IN ADMINISTRATIVNO PODPORO ŠTABU,  
ostale ekipe SLUŽBE ZA PODPORO, EKIPI PRVE PO-
MOČI, aktivirana EKIPA ZA REŠEVANJE, VSA ŠTIRI 
GASILSKA DRUŠTVA pa so v pripravljenosti. Vlada RS 
je 13. marca razglasila epidemijo bolezni COVID-19  ter 
aktivirala državni načrt zaščite in reševanja, občinam pa 
naložila nalogo pomoči prebivalstvu pri priskrbi s hra-
no in zagotavljanju nujnega varstva otrok za delavce, 

zaposlene v nujnih službah za preprečevanje epidemi-
je. Župan je za pomoč pri izvajanju nalog zaščite in re-
ševanja aktiviral vse pristojne organizacije. Za izvajanje 
nadzora spoštovanja omejitve gibanja in združevanja 
na javnih površinah je župan pooblastil tri člane štaba 
CZ: Štefana Slaka, Marjana Janklja in Martina Krevsa. 
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Kupujmo kakovostno in lokalno
Vsi se zavedamo, da je v današnjih časih pomembna samooskrba in skrb za zdravje z domačimi živili. Kmetije v naši občini ima-
jo pestro in kakovostno ponudbo, zato vas vabimo, da jih obiščete in opravite nakupe direktno pri proizvajalcih. Tako se izogne-
te gnečam v trgovinah, ohranjate svoje zdravje, hkrati pa podpirate lokalne kmetije.

EKOLOŠKA KMETIJA KASTELIC
Mali vrh 8, 8216 Mirna Peč

Kontakt:
031 555 224 Alojz Kastelic
07 30 78710
kalojz@gmail.com
http://kmetijakastelic.si/

Kmetija Kastelic je EKO kmetija, kjer je 
glavna dejavnost sadjarstvo. Pri njih 
lahko kupite domače izdelke vrhunske 
kakovosti.
• Jabolčni eko kis Topaz
• Kis s čemažem
• Jabolčni sok eko Topaz
• Suho sadje - jabočni čips ter jabolč-

ni krhlji
• Izdelki iz žita - ajdova in pirina moka, 

pirin rižek, pirin zdrob, ječmenova 
kaša (ješprenj)

V prodajalno EKO kmetije Kastelic ste 
vabljeni vsak petek in soboto med 9. in 
17. uro, po predhodnem dogovoru pa 
je možno vse dni v tednu. Po dogovoru 
je možna tudi dostava živil.

ZDENKA  KOTAR – nosilka dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji
Jordankal 2, 8216 Mirna Peč

Kontakt: 
07 30 78206

Družina Kotar se na njihovi kmetiji 
ukvarja s predelavo mesa. Njihovi do-
mači izdelki se ponašajo z okusom in 
kakovostjo.
• Suhe salame
• Polsuhe klobase
• Tlačenka
• Šunka
• Mast
• Ocvirki

Na njihovo kmetijo ste vabljeni vse dni 
v tednu, razen petka in sobote. Po pred-
hodnem dogovoru pa so vam na voljo 
kadarkoli.

KMETIJA RADEŽ
Jožica Radež, dopolnilna dejavnost na 
kmetiji -predelava mleka
Jelše 5, 8216 Mirna Peč

Kontakt:
040 133 380
radez.jozica@gmail.com, www.radez.si

Na kmetiji Radež se ukvarjajo s prede-
lavo mleka. Njihovi izdelki so okusni, 
zdravi in domači ter nudijo kvaliteto na 
vsakem koraku.
• Sadni in navadni jogurti
• sladka, kremna kisla in sadna skuta
• Različni siri in sirotka.
V sedanjih posebnih razmerah, ko koro-
navirus omejuje naše gibanje in je zelo 
pomembno, da se ne izpostavljamo ne-
varnostim okužbe, vam nudijo dve mo-
žnosti:
• Obisk prodajalne z mlekom in mlečni-

mi izdelki na kmetiji Radež v Jelšah in
• možnost dostave naših mlečnih izdel-

kov v naselja v občini Mirna Peč, če bi 
to želelo več družin.

Vzpostavljena enotna informacijska točka ukrepov v podporo 
gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19

SPIRIT Slovenija že od začetka iz-
bruha koronavirusa pozorno spre-
mlja situacijo na domačem in tujih 
trgih ter na svojih spletnih porta-
lih objavlja aktualne informacije, 
ukrepe in aktivnosti za zmanjševa-
nje škodljivih posledic za slovenska 
podjetja. SPIRIT Slovenije želi pod-
jetjem olajšati iskanje vseh potreb-

nih informacij za poslovanje v iz-
rednih razmerah, zato je na spletni 
strani vzpostavljena  enotna infor-
macijsko točko ukrepov v podporo 
gospodarstvu za blažitev posledic 
vpliva COVID-19.

Na spletni strani  https://koronavirus.
spiritslovenia.si/  lahko podjetja na 

enem mestu najdejo vse aktualne in 
redno osvežene informacije, vezane na 
različne segmente delovanja podjetij v 
izrednih razmerah:

Davki, prispevki in odložena plačila
Aktualne in ažurirane informacije za 
podjetja s področja obveznosti do dr-
žave
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Obvestilo o izvajanju začasnih ukrepov pri 
poslovanju v upravnih zadevah
Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) določa začasne ukrepe na področju poslovanja v upravnih zadevah in dru-
gih javnopravnih zadevah, ki so usmerjeni v zmanjševanje možnosti širjenja virusne okužbe zaradi izvajanja proce-
snih dejanj na strani strank in na strani organov, brez vpliva na pravni položaj strank.

Ukrepi, ki se nanašajo na tek rokov, ukre-
pe v zvezi s poslovanjem in vročanje

1. Tek rokov

Od uveljavitve zakona do objave sklepa 
Vlade RS v Uradnem listu RS o preneha-
nju razlogov, roki ne tečejo, kar pomeni, 
da vsi, ki so bili pozvani k odpravi kakr-
šnihkoli pomanjkljivosti ali prilaganju 
dokazov, niso dolžni obveznosti izpolniti 
v roku, ki je zapisan v dokumentu in to 
ne bo vplivalo na njihov pravni položaj. 
Zaradi prekinitve teka roka bodo ob-
veznosti lahko izpolnili po prenehanju 
ukrepov.

Prekinitev tega roka ne pomeni, da 
stranke ne smejo ali morejo izpolniti mo-
rebitnih obveznosti v času prekinitve, 
kolikor to lahko storijo, za to ni ovir, če 
na primer organu po elektronski poti in 
po pošti lahko pošljejo podatke ali listi-
ne, ki jih potrebuje za izvedbo postopka. 
Prekinitev tega roka tudi ne pomeni, da 
organi ne bodo poslovali oziroma opra-
vljali svojih zakonitih pristojnosti. Seve-
da je pri tem treba upoštevati omejitve 
tudi na strani organov, ki v tem času po-
slujejo drugače kot sicer.

Poleg prekinitve rokov, ki varujejo prav-
ni položaj strank, zakon prekinja tudi 
instrukcijske roke za organ (npr. po ve-
ljavnem zakonu mora organ v petih de-

lovnih dneh opraviti formalni preizkus 
zadeve, v roku dveh mesecev mora iz-
dati in vročiti odločbo, v 15 dneh mora 
prva stopnja poslati pritožbo, v 30 dneh 
po odpravi odločbe je treba ponovno 
odločati ipd..). Prekinitev tega roka po-
meni, da v času prekinitve rok ne teče, 
po prenehanju ukrepa pa bo organ od-
ločbo izdal v času, ki mu je preostal ozi-
roma takoj, ko bo mogoče, ker bodo iz-
polnjeni pogoji za zakonito odločitev.

Tek rokov se ne prekine v posamičnih 
upravnih zadevah, če obstaja nevar-
nost za življenje in zdravje ljudi, za javni 
red in mir, za javno varnost, za premo-
ženje večje vrednosti, če je od odločitve 
v zadevi odvisno preživljanje stranke, 
če je od odločitve odvisno uveljavljanje 
drugih pravic, ali če je to potrebno za-
radi nujnega in učinkovitega izvajanja 
oblasti (nujne zadeve). Okoliščine (kaj 
je nujno) bodo ugotavljali organi v vsa-
kem primeru posamično.

2. Ukrepi v zvezi s poslovanjem

Strankam se v upravnih zadevah ne 
omogoča vlaganje pisnih in ustnih 
vlog ter dajanje ustnih izjav pri orga-
nu, razen vlog za uveljavitev pravic, ki 
se obravnavajo v skrajšanem ugotovi-
tvenem postopku. Pisne vloge se lahko 
vlagajo po elektronski poti brez varne-
ga elektronskega podpisa, če je identi-

teto vložnika mogoče ugotoviti na drug 
zanesljiv način.

V praksi to pomeni, da lahko stranke 
vlagajo vloge pisno po pošti na naslov 
Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč 
in po elektronski pošti na naslov: obci-
na.mirnapec@siol.net .

3. Vročanje

V času posebnih ukrepov se osebno 
vročanje ne bo izvajalo.
Osebno vročanje pomeni, da poštar 
na naslovu poišče naslovnika in mu ob 
podpisu vročilnice vroči pošiljko. Če na-
slovnika ne najde, mu pusti sporočilo, 
da jo prevzame v 15 dneh na pošti. Če 
ne pride na pošto, se pošiljka vrže v hi-
šni predalnik, če ga nima, se vrne orga-
nu. Vročitev pa v vsakem primeru velja 
za opravljeno 15. dan od dneva, ko je 
puščeno sporočilo.

Z zakonom je prepovedano tudi vroča-
nje v prostorih organa, vročanje z jav-
nim naznanilom pa je omejeno na sve-
tovni splet.

V kolikor imate kakršnekoli vprašanja 
glede uveljavljanja pravic, ki so veza-
na na postopke, ki jih vodi Občina Mir-
na Peč, smo vam na voljo preko e-po-
šte: obcina.mirnapec@siol.net ali tel. 
07/393 61 00.

Opravljanje dela v času izrednih 
razmer
Aktualne in ažurirane informacije za 
podjetja s področja urejanja vseh vpra-
šanj, ki se nanašajo na njihove zaposle-
ne, oblike dela v času izrednih razmer, 
plačila in nadomestil v različnih situaci-
jah

Nepovratna in povratna sredstva
Aktualne in ažurirane informacije za 
podjetja s področja urejanja finančne-
ga poslovanja, pri katerem lahko zapro-
sijo za različne oblike pomoči

Medsebojna pomoč in nasveti 
Izmenjava dobrih praks med podjetji, 
postavite vprašanje, seznam različnih 
nasvetov

Na elektronskem naslovu  podpora@
spiritslovenia.si  zbiramo zastavljena 
vprašanja s strani  gospodarstva, če v 
omenjenih rubrikah nanje ne najdejo 
odgovora. 

Potrudili se bomo odgovoriti v najkraj-
šem možnem času. Istočasno bo vzpo-
stavljen tudi spletni poslovni forum, ki 

bo registriranim uporabnikom na voljo 
za izmenjavo informacij.
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društveno satje

Varnostna kultura v času epidemije
V času epidemije, ki jo je povzročil trenutni izbruh koronavirusa in je dosegla razsežnosti pandemije, moramo vsi skr-
beti za primerno raven varnostne kulture in ravnati čim bolj samozaščitno. Še vedno se lahko zgodi požar, prometna 
nesreča, poplava in nenazadnje lahko tudi potres, kot so ga v kratkem doživeli naši južni sosedi v Zagrebu. 

Pomembna požarna varnost in varnost 
pri delu doma. Statistično gledano je 
ob požarih največ poškodb in smrtnih 
žrtev v domačem okolju. Kuhanje, ka-
jenje, električne naprave in napeljave 
ter toplotni viri so najpogostejši vzroki 
za nastanek požarov. V tem času ravno 
tako niso primerne adrenalinske špor-
tne aktivnosti in opravljanje posebno 
nevarnih del, recimo delo na višini. Kri-
zne razmere, vezane na pandemijo, pri 
ljudeh lahko povzročajo neracionalno 
vedenje, ki se lahko odraža s prekomer-
nim uživanjem alkohola, kajenjem, pre-
tiranim nakupovanjem živil in osnovnih 

Najpomembnejši je pogovor, sodelo-
vanje in podpora v družini. Ob izrednih 
razmerah moramo vnaprej pomisliti, 
kako bomo reagirali in kaj imamo za 
ukrepanje na voljo, da bomo lahko za-
deve, če se le da, sami obvladali. Druži-
na se mora pogovoriti o ustreznih po-
teh umika in postopku evakuacije iz 
stanovanja ter določiti varno točko na 
prostem (t. i. zbirno mesto). Zaradi vre-
menskih razmer je ob izhodu dobro 
imeti pripravljena oblačila, obutev, ba-
terijsko svetilko, ključe vozila, nekaj pi-
tne vode. Gasilnik postavite na dosto-
pno mesto, če ga nimate, si pripravite 

dobrin, goriva, lahko pa tudi s samo-
morilnim vedenjem. Ob karanteni in 
izolaciji se pojavlja še osamljenost in 
depresija. Ljudje smo navajeni uteče-
ne rutine, ki nam predstavlja varnost, 
pandemija pa življenjske tirnice neko-
liko premeša. Vse prej navedene oblike 
obnašanja posledično vplivajo na po-
večanje požarnih nevarnosti in ostalih 
tveganj. Mirnopečani imamo prednost, 
da živimo v podeželskem primestnem 
okolju, kjer so  zaradi možnosti gibanja 
in dela zunaj izredne razmere manj iz-
razite. 

Epidemija
Slovenija je 12. marca ob 18. uri na 
podlagi 7. člena Zakona o nalezlji-
vih boleznih zaradi naraščanja šte-
vila primerov okužb s koronaviru-
som razglasila epidemijo. Aktiviran 
je tudi državni načrt.  Podlaga za 
razglasitev epidemije je strokovno 
mnenje NIJZ. S tem sledimo razglasi-
tvi pandemije Svetovne zdravstvene 
organizacije. Vse pristojne institucije 
že ves čas natančno spremljajo do-
gajanje, obveščajo javnost o preven-
tivnih ukrepih, sproti pa sprejema-
jo tudi ukrepe za zajezitev širjenja 
okužb pri nas.

PREPREČEVANJE OKUŽBE 
S KORONAVIRUSOM SARS-COV-2 
(BOLEZEN COVID-19)

Nov koronavirus so poimenovali 
SARS-CoV-2, COVID-19 pa je novo po-
imenovanje za bolezen, ki jo SARS-
-CoV-2 povzroča. 

KAKO POTEKA BOLEZEN, KAKŠNI 
SO SIMPTOMI IN ZNAKI
Točna inkubacijska doba še ni poznana, 
glede na ostale koronaviruse pa je oce-
njena med 2 in 12 dnevi, najbrž ne več 
kot 14 dni. V povprečju naj bi bila inku-
bacijska doba dolga 6 dni. Bolezen se 

kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, 
nahodom, vročino, kašljem in pri tež-
jih oblikah z občutkom pomanjkanja 
zraka. Iz do sedaj zbranih poročil lahko 
sklepamo, da v 80 % poteka v lažji obli-
ki. Težji potek naj bi imelo približno 20 
% obolelih. Glede na poročila s Kitajske 
je smrtnost 2 - 4 %. Za težji potek bo-
lezni je značilna pljučnica, ki je pogo-
stejša pri starejših in bolnikih z že prej 
znano boleznijo (bolezen srca, pljuč, 
sladkorna bolezen ipd). 

Okužbe z novim koronavirusom ne mo-
remo ločiti od ostalih povzročiteljev 
akutnih okužb dihal, vključno s pljuč-
nicami, zgolj na osnovi poteka bole-
zni in bolnikovih težav. Za potrditev 
ali izključitev z novim koronavirusom 
je potrebno mikrobiološko testiranje. 
Koronavirus se dokazuje z brisom no-
sno-žrelnega prostora, brisa žrela, iz-
mečka dihal in drugih kužnin. 

ZDRAVLJENJE
V Sloveniji imamo nacionalne smerni-
ce klinične obravnave bolnikov c CO-
VID-19, ki narekujejo, da je zdravljenje 
simptomatsko. To pomeni, da blažimo 
prisotne simptome in znake bolezni. V 
primeru najtežjih in življenje ogrožajo-
čih stanj imamo na voljo ukrepe, ki so 
trenutno priporočeni v svetu.

RIZIČNE SKUPINE
Najbolj so ogroženi starejši ljudje in ti-
sti z že obstoječimi zdravstvenimi stanji 
(kot je sladkorna bolezen, bolezni srca, 
pljuč itd.).

POMEMBNO
V primeru pojava bolezenskih zna-
kov pokličite osebnega zdravnika ali 
zdravstveno službo. V pomoč prebi-
valcem pri iskanju zanesljivih informacij 
je Urad vlade za komuniciranje v sode-
lovanju z Ministrstvom za zdravje, Naci-
onalnim inštitutom za javno zdravje in 
Ministrstvom za javno upravo vzpostavil 
klicni center na tel. št. 080 14 04 vsak 
dan med 8.00 in 20.00 uro (odgovarja-
jo študenti medicine z mentorji).

Za dodatne informacije za splošno 
javnost, navodila in pojasnila se lah-
ko posvetujete s strokovnjakom z 
NIJZ na telefonski številki 031 646 
617 in 031 619 118, vsak dan med 
9.00 in 17.00 uro. V kolikor ne dobite 
zveze takoj, vas prosimo, da poskusite 



Glasilo Občine Mirna Peč 13april  2020

Vrača se kurilna sezona, zato poskrbi-
te za čiščenje dimnikov, ker je zaznati 
porast dimniških požarov. Opozorim še 
na ogljikov monoksid (CO), ki se lahko 
nabira v prostoru, če kurilna naprava za 
gorenje porablja zrak iz prostora. Če ni-
mate javljalnika monoksida, se morate 
zavedati, da je potrebno prostore vsa-
kodnevno prezračevati.
V času omejenega gibanja vzdržujte 
konstanten telefonski stik s starejšimi, 
ki so v takih razmerah še posebej ran-
ljiva skupina. V tem času se počutijo še 
bolj osamljene, odtujene in zmedene, 
zato jih je potrebno opominjati na stva-
ri, ki posledično vodijo v težave: izklop 
štedilnika, grelnih teles, jemanje zdravil, 
kajenje pred spanjem ipd. Potrebujejo 
spodbudni pogovor, da preženejo strah 
in tesnobo. Pomembno je, da si drug 
drugemu dajemo občutek varnosti in si 
pomagamo. 

Luka Piko, Gasilsko -  reševalni 
center Novo mesto

nekaj priročnega gasilnega sredstva 
(voda v plastenki, vedro, fini pesek, prt, 
…). Zaloge goriv hranite v primernih 
posodah, skladiščene v prezračevanih 
prostorih ločeno od virov vžiga. Pozor-

ni bodite na izklapljanje električnih na-
prav in polnjenje raznih baterij, ko niste 
prisotni v prostoru. Polnjenje mobilni-
kov na postelji ali kavču velikokrat pov-
zroči požar.

ponovno oziroma pokličete večkrat.
Osebe z okvaro sluha se za kontakt iz-
branega zdravnika lahko obrnejo na 
Klicni center za osebe z okvaro sluha po 
predhodni registraciji na spletni strani 
http://kc.tolmaci.si.

PRENOSI MED LJUDMI
Nov koronavirus se med ljudmi prenaša 
kapljično, kar pomeni, da je za prenos 
potreben tesnejši stik z bolnikom, zno-
traj razdalje do 1,5 m. Mo-
žno je, da se okužimo 
tudi ob stiku z one-
snaženimi površina-
mi. Zato je država 
omejila gibanje 
na javnih povr-
šinah in doma. V 
skladu z navodili 
ostanite doma, ne 
obiskujte sorodnikov 
in prijateljev ter pazite 
na varno razdaljo na javnih 
površinah.

V Sloveniji splošna uporaba zaščitne 
maske ni potrebna, razen pri gibanju 
in zadrževanju na zaprtem javnem 
kraju je ob upoštevanju ohranjanja 
varne razdalje do drugih oseb obve-
zna uporaba zaščitne maske ali dru-
ge oblike zaščite ustnega in nosnega 
predela (šal, ruta ali podobne oblike 
zaščite), ki prekrije nos in usta, ter 
zaščitnih rokavic.

PREPREČEVANJE
Za preprečevanje okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 je priporočljivo upoštevati 
vsakodnevne preventivne ukrepe in je 
tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, 
ki povzročajo okužbe dihal, priporočlji-
vo upoštevati naslednje vsakodnevne 
preventivne ukrepe:
• Izogibamo se tesnim stikom z lju-
dmi, ki kažejo znake nalezljive bole-
zni.

• Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
• V primeru, da zbolimo, ostane-

mo doma.
• Upoštevamo pravila higi-

ene kašlja .
• Redno si umivamo roke 
z milom in vodo .
• V primeru, da voda in 
milo nista dostopna, za raz-

kuževanje rok uporabimo 
namensko razkužilo za roke. 

Vsebnost etanola v razkužilu za 
roke naj bo najmanj 60 %. Razkuži-

lo za roke je namenjeno samo zunanji 
uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuže-
vanje površin niso namenjena čiščenju/
razkuževanju kože.
• Poskrbimo za redno zračenje zapr-
tih prostorov.

UKREPI, NAMENJENI OMEJEVANJU 
SOCIALNIH STIKOV
Ključni preventivni ukrep za zajezitev 
širjenja koronavirusa je omejevanje so-
cialnih stikov, zato:

• od 20. marca velja začasna prepo-
ved gibanja in zbiranja na javnih po-
vršinah, razen v dovoljenih izjemah 
(opravljanje dejavnosti, prihod na 
delo, pomoč bližnjim, nakup hrane),
• od 30. marca 2020 velja  prepoved 
gibanja izven občine stalnega ali za-
časnega prebivališča in je predpisa-
no nošenje mask in rokavic v zaprtih 
javnih prostorih,
• je zaprta večina javnih usta-
nov  (knjižnice, muzeji, kinodvorane, 
galerije, ...),
• je od 16. marca  ustavljen javni po-
tniški avtobusni in železniški pro-
met, prevoz z gondolami in vzpenjačo,
• je od 16. marca  začasno  prepove-
dana ponudba ter prodaja blaga in 
storitev neposredno potrošnikom na 
območju Republike Slovenije. Sem se 
uvrščajo nastanitvene, gostinske, vel-
nes, športno-rekreacijske, kinemato-
grafske, kulturne, frizerske, kozmetične 
in pedikerske storitve, kot tudi storitve 
iger na srečo in druge podobne dejav-
nosti. Iz začasne prepovedi je med dru-
gim izvzeta ponudba ter prodaja blaga 
in storitev potrošnikom  na daljavo, le-
karne in  prodajalne z živili, vključno s 
prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji. 
• Od 30. marca 2020 lahko nakup v 
času od 8.00 do 10.00 ure opravijo 
izključno ranljive skupine (npr. in-
validi, nosečnice). Upokojenci lahko 
opravijo nakup samo v tem času!
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Muzej prizorišče 
različnih prireditev
Tudi Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka je moral s 13. 
marcem zaradi epidemije koronavirusa tako kot vsi ostali 
muzeji po Sloveniji zapreti vrata obiskovalcem. Kar nekaj 
organiziranih skupin je tako odpovedalo svoj prihod oz. ga 
prestavilo na kasnejši čas. Pa vendar  je bilo v prvih dveh me-
secih in pol  v muzeju precej živahno.  

Ljudmila Bajc

Na Prešernov dan je bil tudi letos vstop v muzej za Mirnopečane 
brezplačen. Člani domačega kulturnega društva so v sodelova-
nju z muzejem v počastitev praznika pripravili kulturni program, 
v katerem so nastopili Moški pevski zbor Rožmarin, Društvo har-
monikarjev Mirna Peč, učenci OŠ Toneta Pavčka ter otroci vrtca 
Cepetavček, skupina Mucki, Dežniki in Hiške in recitator Bogdan 
Krevs. Prireditev sta povezovali Ines in Karin Rupnik.

Februarja je Televizija Vaš kanal Novo mesto v muzejski dvorani 
posnela prireditev Osebnost leta, v avli pa je potekala tudi po-
gostitev. Za Mirnopeško dobrodošlico so poskrbele članice Dru-
štva podeželskih žena Mirna Peč, za pijačo pa mirnopeški vino-
gradniki.

Ob dnevu žena je v dvorani Muzeja L. Slaka in T. Pavčka nastopil 
Godalni kvartet D.A.M.A. Violinistki Ana Novljan in  Mirjam Šolar, 
Anastazia Kren na violi in Daniela Radevska  na violončelu so z 
odličnim glasbenim nastopom navdušile občinstvo.

Prostore v muzeju je za svoje 
srečanje najela tudi organi-
zacija za poslovno in podje-
tniško mreženje BNI iz Novega 
mesta, ki je povabila tudi do-
mače poslovneže.
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Dolenjski turizem na 
poti odličnosti 
Dolenjska je skriti kotiček Evrope, prostor popolnoma 
ekskluzivne izkušnje za iskalce presenečenj, ki jih ni mo-
goče doživeti nikjer drugje. 

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, za-
radi bogate ponudbe termalno-zdraviliškega turizma, ume-
šča Dolenjsko v Termalno-panonsko Slovenijo. Seveda pa v 
turističnem prostoru Dolenjsko ne predstavlja zgolj spa in 
velnes ponudba. Poleg številnih zidanic, urbanega mestnega 
utripa, turizma na podeželju, izjemne arheologije, kulturne 
in naravne dediščine, zadnja leta vse bolj pomembno vlogo 
igrata vrhunska kulinarika ter vina, za katera dolenjski vinarji 
prejemajo številna mednarodna priznanja. 

Pri načrtovanju in razvijanju turistične ponudbe na Dolenj-
skem se bomo tudi v prihodnje skušali držati usmeritev Slo-

venske turistične organizacije, ki zagovarjajo načela zelene, 
aktivne, zdrave destinacije za 5* doživetja. Pri tem imamo v 
mislih predvsem butičnost, ekskluzivnost, inovativnost, ni-
šnost ter trajnostni razvoj. Na Razvojnem centru Novo mesto, 
ki s sklepom dolenjskih občin izvaja tudi funkcijo razvoja in 
promocije turizma v vodilni destinaciji Dolenjska, izkorišča-
mo  številne priložnosti, s katerimi Dolenjsko postopoma 
umeščamo na mednarodni zemljevid turističnih destinacij. 
Med zadnjimi projekti je prav gotovo pomembna pridobi-
tev naziva Finalistka Evropske destinacije odličnosti 2019. 
Letošnja tema je bila »turizem dobrega počutja«. Destinacija 
Dolenjska se je v finalni izbor uvrstila zahvaljujoč raznovrstni 
ponudbi turističnih produktov zdravja in sprostitve, kulinari-
ke in vina ter turizma v zidanicah – vsem je skupno razvaja-
nje in stik z naravo. Zmagovalna destinacija (Podčetrtek) in 
finalistka (Dolenjska) sta postali članici slovenske mreže EDEN 
destinacij in pridobile možnost za včlanitev v evropsko zdru-
ženje EDEN destinacij, ki spodbuja izmenjavo dobrih praks 
povezanih s trajnostnim razvojem turizma ter povezovanje 
destinacij Evrope.
Tudi v prihodnje bomo skupaj s partnerji krepili aktivnosti ra-
zvoja in promocije kakovostnih turističnih produktov, za po-
nudnike izvajali številna usposabljanja in izobraževanja ter 
jim nudili pomoč in podporo pri realizaciji in promociji njiho-
vih inovativnih turističnih idej.

Simon Kovačič, RC Novo mesto

Javni sklad za kulturne dejavnosti Novo mesto je gostil ob-
močno prireditev NAPEV-ODSEV. Gre za pregledno presta-
vitev poustvarjalnosti pevskih in godčevskih skupin. Slišali 
smo ubrane zvoke in melodije v starih tonovskih načinih.

Februar je tudi čas, ko nas obišče pust debelih ust. Otroci vrt-
ca Polonca so kot dobri sosedje našemljeni obiskali tudi mu-
zej (foto na str. 26), pa tudi stari dedec z mlado damo in celo 
Rdeča kapica v skupini drugih likov. Ker so maškare včasih 
zaplesale za dobro letino, so morale v muzeju odpeti pesem 
zato, da ga bo obiskalo kar največ obiskovalcev.

Vida Rajar je sestra Lojzeta Slaka. Skupaj s svojim sinom Ja-
nezom sta se postavila pred fotografijo njenih bratov in se-
ster ob rojstni hiši na Jordankalu.
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INTERVJU: krvodajalci Marija Vodnik, Darko Ajdič, Franc Somrak in Vili Hribar

Mirnopečani, ki so skupaj 
darovali 218,7 litra krvi
Slovenci se v času največjih stisk in preizkušenj vedno izkažemo kot izjemno solidaren in sočuten narod, ki kljub raz-
prtijam zna stopiti skupaj. Odzovemo se klicu na pomoč ob naravnih nesrečah in po svojih močeh darujemo v številnih 
dobrodelnih akcijah. Smo tudi predani krvodajalci, saj naj bi kri daroval vsak 20. slovenski državljan. 

Da lahko slovensko zdravstvo vsem 
bolnikom zagotovi potrebno količino 
krvi, v Sloveniji v povprečju potrebuje-
mo med 300 in 350 krvodajalcev dnev-
no. Ne le, da imajo po navedbah stro-
kovnjakov tisti, ki redno darujejo kri, 
kar nekaj zdravstvenih koristi, hkrati 
je  to ena najplemenitejših oblik po-

moči sočloveku. Po statističnih podat-
kih kri vsaj enkrat v življenju potrebu-
je vsak četrti zemljan.  Predstavljamo 
štiri Mirnopečane, ki so krvodajalskim 
akcijam predani že vrsto let. Skupaj so 
kri darovali kar 486-krat!

Marija Vodnik z Grč Vrha je pred krat-
kim zabeležila 120. odvzem krvi, s tem 
pa postala ena od treh žensk v Sloveni-
ji, ki so kri darovale 120-krat ali večkrat.
Svojo krvodajalsko pot je začela pri 
osemnajstih letih. Sodelavke v Labo-
du, kjer se je zaposlila, so jo nagovori-
le, naj gre z njimi. Niso ji povedale, kam. 
»Potem sem prišla tja, rekle so mi, če 
boš želela še naprej, boš, če ne pa tudi 
prav,« razlaga. Že ob prvem odvzemu 
se je počutila »nekoliko prerojeno. Or-
ganizem je drugače deloval.« Čeprav 
je bila še mlada, si je rekla: »Če ne bom 
mogla pomagati drugače, bom pa s 
krvjo. Saj to ves čas rabijo.« 

Še večkrat po tem dogodku se je 
krvodajalske akcije udeležila skupaj s 
sodelavkami. Od takrat pa vse do danes 
je aktivna darovalka. Darovala ni edino 
v času nosečnosti, sicer pa redno. 
Za krvodajalstvo je Marija navdušila 
tudi obe sestri. »Mlajša žal ne sme več 
darovati, ker je hudo zbolela. Pride bo-

lezen, ko ne moreš.« Meni, da mora člo-
vek vedno izkazati svojo dobro voljo.
 
V vseh teh letih ji po nobenem od-
vzemu ni bilo slabo. Dobro se poču-
ti, zdravje ji služi, napolnjuje pa jo tudi 
enkraten občutek, ker ve, da je s tem 
nekomu pomagala. »Dobro se mi zdi, 
da lahko pomagam sočloveku,« pra-
vi še vedno aktivna darovalka, sicer pa 
upokojenka. Poleg dela na vrtu in v vi-
nogradu se rada odpravi na sprehod s 
psičkom.

Ob tem se spominja primera iz mlado-
sti, ko se je eden od delavcev v očetovi 
službi tako močno porezal, da je padel v 
nezavest. »Sedaj vse poteka anonimno, 
v tistem času pa so bile še steklenice, 
na katerih je bil napisan priimek daro-
valca. Pozneje je gospod mojega očeta 
vprašal, ali katera od njegovih treh hče-
ra daje kri. Oče je povedal, da najstarej-

ša. Rekel je, da se ne spomni, koliko krvi 
je prejel, a da je na zadnji steklenici vi-
del naš priimek. To mi je najbolj ostalo 
v spominu, ko je prišel prav domov in 
se zahvalil. Rekla sem mu, da gotovo ni-
sem edina, ki mu je rešila življenje, on 
pa meni: »Poslušaj, jaz sem videl samo 
to steklenico in nobene druge«. To mi je 

najbolj ostalo v spominu.«

»Najbolj apeliram na mlado generacijo, 
naj se pridružijo tej humanitarni akciji. 
Prav vsak, saj nikoli ne veš, kdaj jo boš 
potreboval ti, jaz ali kdo drug.« 

Marija ima tudi posebno sporočilo, na-
menjeno politikom: »Našim dragim po-
litikom bi rada povedala, da nas je malo 
takih, ki smo tolikokrat darovali kri. Naj 
tudi oni kdaj pogledajo na nas. Lahko bi 

Slovenski dan krvodajalstva 
praznujemo vsako leto 4. junija, 
ko se spominjamo začetkov leta 
1945. Na ta dan so v Sloveniji 
odvzeli prvih 19 steklenic krvi. 
Le deset dni pozneje, 14. junija, 
obeležujemo še svetovni dan kr-
vodajalcev.

Franc Somrak Darko AjdičMarija VodnikVili Hribar
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nam omogočili brezplačno dodatno za-
varovanje.«

Darko Ajdič iz Češenc je svojo krvo-
dajalsko pot začel pri 18 letih kot dijak. 
Do danes je kri daroval 131-krat, števi-
lo skupnih odvzemov pa bo v priho-
dnjih letih gotovo še povečal. »Dokler 
mi bodo leta dopuščala, se bom z ve-
seljem odzval na take akcije, potem pa 
me bodo nasledili mlajši,« pravi Darko, 
ki je zaposlen v Revozu. Veseli se leto-
šnje jeseni, ko se bo upokojil in bo lah-
ko več časa namenil svojim hobijem, 
smučanju in kolesarjenju na primer. 
Tudi sicer stremi k temu, da bi čim več 
naredil zase. »Če vlagaš vase, potem 
imaš neko upanje.« 

Prvič se je za darovanje odločil zara-
di prostega dneva, ki mu je pripadal, a 
je to »vedno bolj preraščalo v željo po 
pomoči sočloveku, da daruješ tistemu, 
ki to potrebuje. Dobro se ti zdi, če lah-
ko nekomu pomagaš. Kdor je zdrav, naj 
daruje,« spodbuja tudi on. Ob odvzemu 
mu še nikoli ni bilo slabo in še nikoli ga 
niso zavrnili. Pohvali tudi vedno dobro 
vzdušje na odvzemnem mestu. 

125-krat je kri daroval Franc Somrak 
z Vrhovega. Sedaj že upokojeni dolgo-
letni delavec Krke se je med krvodajal-
ce prvič vpisal leta ‚68 pri vojakih. Za-
dnjič je daroval pred petimi leti. »Prvič 
je bilo bolj tako, improvizacija. Ni bilo 
toliko sterilnosti kot danes,« se spomi-
nja prvega odvzema. Za to dejanje se je 
odločil iz humanega dejanja. To mu je 

Za odvzem krvi moramo izpol-
njevati osnovne pogoje za krvo-
dajalca. Kri lahko daruje vsaka 
oseba med 18. in 65. letom sta-
rosti, ki tehta več kot 50 kg oz. je 
njen volumen krvi, izračunan na 
podlagi telesne višine in telesne 
mase, več kot 3500 ml. Moški 
darovalci morajo imeti vredno-
sti hemoglobina 135 g/L, žen-
ske pa 125 g/L. Prav tako morajo 
biti dobrega zdravja in počutja. 
Moški lahko kri darujejo vsake 
3 mesece, ženske pa vsake 4 me-
sece. Na odvzem krvi lahko pri-
demo v okviru rednih krvoda-
jalskih akcij ali v delovnem času 
transfuzijskih služb. Na Centru 
za transfuzijsko dejavnost Novo 
mesto stalne odvzeme krvi omo-
gočajo ob ponedeljkih, torkih in 
četrtkih med 7.  in 11. uro.

omogočilo tudi delo, ki ga je opravljal, 
v službi so jih spodbujali k dobrodel-
nosti. »Leta nazaj, ko se to še ni toliko 
držalo v anonimnosti kot danes, se spo-
mnim, da je možakar iz sosednje vasi 
dobil mojo kri in se je pohvalil, da sem 
mu pomagal. To je zadoščenje in gesta 
pozornosti.« 

Pravi, da je stari znanec zdravnikov in 
so mu zaradi tega zaupali tudi kakšno 
stvar več. »Včasih so me klicali tudi prej 
kot po treh mesecih. Imam krvno sku-
pino, ki je med bolj iskanimi.« Za krvo-

Marija Vodnik (druga z desne) je ena od treh Slovenk, ki so kri darovale 120-krat ali 
večkrat.

dajalstvo je navdušil tudi sina. »Nekaj 
ur po tem, ko sem daroval kri, sem po 
navadi pazil, da nisem opravljal kakšne-
ga fizičnega dela, popoldne pa sem re-
cimo že z macolo razbijal kamen. Nisem 
imel nobenih omejitev.«

Vmes zaradi operacije kolka ni mogel 
darovati. »Potem sem to storil še enkrat. 
Prišla so tudi leta, ko je moj rok daroval-
ca potekel,« hudomušno pove Franc, 
ki se ukvarja z vinogradništvom – med 
drugim je bil tudi predsednik mirnope-
škega Društva vinogradnikov – in plani-
narjenjem. 

»Nikoli se ne ve, kdaj bomo sami po-
trebovali pomoč. Marsikomu tega ne 
dopušča zdravje ali prevelik strah. Spo-
mnim se, da je bilo kdaj kakšni dami 
med odvzemom slabo. Potem smo se 
pogovarjali in malo pohecali pa je šlo 
normalno do konca. Za vsakega zdrave-
ga človeka je dobro, da se odloči, to ni 
škodljivo. Hkrati je to tudi malo kontro-
la samega sebe, svojega zdravstvenega 
stanja in krvne slike.«

Vili Hribar iz Čemš je zabeležil 110 od-
vzemov. Prvič je kri daroval pri vojakih 
leta ‚75. »S tem sem dobil dva dneva, 
da sem lahko šel prej domov. Potem pa 
sem začel dajati iz humanosti. Z leti je 
to postalo rutina in sploh ne pomisliš 
več na to, da nekomu pomagaš. Pa saj 
niti ne veš, komu. Počutil sem se zdra-
vega, zakaj ne bi dal in pomagal dru-
gim, če lahko,« pripoveduje Vili, ki je ne-
koč delal kot poklicni šofer. Pravi, da se 
je po vsakem odvzemu počutil lahkega, 
prerojenega. Hvaležen je, da pri tem ni-
koli ni bilo nobenih zapletov. 

Spominja se zanimive prigode iz časa 
služenja vojaškega roka, »ko smo mora-
li »pumpati«, stiskati roko, da je kri pri-
tekla ven, eden od prisotnih pa je navo-
dilo razumel narobe in je začel to početi 
z nogo.«  

Po dopolnjenem 65. letu je zaključil 
svojo krvodajalsko pot. Aktiven ostaja 
tudi v upokojenskih letih. Ne zmanjka 
mu dela na vrtu in v vinogradu, vzame 
si čas za sprehode, čas pa mu krajšajo 
tudi trije vnuki.

Urška Kolenc
Foto: OZRK Novo mesto in osebni 

arhiv intervjuvancev
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Novomeška knjižnica 
začasno zaprta, možen 
brezplačen vpis
Zaradi porasta obolelih s koronavirusom je novomeška 
knjižnica v petek, 13. marca 2020, do preklica zaprla svo-
ja vrata. Zaprte so tudi krajevne enote knjižnice, prav 
tako ne vozi bibliobus.

Zamudnina za že izposojeno gradivo v tem času NE tečePo 
želji lahko gradivo podaljšate tudi sami preko spletnega ser-
visa Moja knjižnica ali mobilne aplikacije mCobiss. Za infor-
macije in pomoč so vam na voljo na e-naslovu knjiznicanm@
kmj.si ali tel. št. 07 / 393 46 00 vsak delovnik med 7. in 15. uro. 
Vse aktualne informacije lahko spremljate tudi na spletni in 
FB strani novomeške knjižnice.

Brezplačni vpis v novomeško knjižnico
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto odpravlja članarino za prvi 
vpis in tako odpira brezplačen dostop do 7000 naslovov dnev-
nih časopisov in revij z vsega sveta ter 1.300 elektronskih knjig 
v slovenskem jeziku. 

V Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto se preko spleta lahko vpi-
šejo polnoletne fizične osebe, in sicer s spletnim obrazcem, 
kamor vnesejo svoje osebne podatke, kot so navedeni v nji-
hovem osebnem dokumentu. Spletni obrazec in navodila za 
spletni vpis najdejo na spletni strani novomeške knjižnice.
Po opravljenem spletnem vpisu lahko člani knjižnice z doma-
čega naslonjača dostopajo do oddaljenih knjižničnih storitev, 
kot sta izposoja e-knjig na portalu Biblos, prebiranje dnevnih 
časopisov in revij iz zbirke PressReader, ter brskajo po preosta-
lih e-virih (dLib, Kamra, Tax-Fin-Lex  itd.), ki jih knjižnica ponuja.

Na portalu Biblos lahko člani knjižnice trenutno izbirajo med 
preko 1.300 elektronskimi knjigami v slovenskem jeziku, zbir-
ka PressReader pa omogoča računalniško prebiranje aktualnih 
izdaj časopisov in revij z vsega sveta. Med prosto dostopnimi 
časopisi najdete več slovenskih časnikov ter vse pomembnejše 
svetovne časopise: The Guardian, The Independent, Il Corriere 
della Serra, Die Presse, Večernji list, USA Today idr.
Vabljeni k brezplačnemu spletnemu vpisu v Knjižnico Mirana 
Jarca Novo mesto.

Bojana Medle, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

29. 02. 2020 
Pri Goriški vasi se je pri 
delu v gozdu poškodo-
val občan. Reševalci nuj-
ne medicinske pomoči 
NMP Novo mesto so ga 
oskrbeli na kraju in nato 
prepeljali na zdravljenje v 
Splošno bolnišnico Novo 
mesto.
 
29. 01. 2020 
Popoldne je v bližini na-
selja Biška vas gorela po-
drast in suha trava ob že-
lezniški progi. Požar na 
površini okoli 500 kvadra-
tnih metrov so pogasili 
gasilci PGD Mirna Peč.
 

10. 10. 2019 
Na avtocesti na odseku 
Mirna Peč  –Novo mesto 
pri kraju Hmeljčič je oseb-
no vozilo zapeljalo s ceste 
na brežino, se prevrnilo in 
obstalo na strehi. Gasilci 
GRC Novo mesto so odklo-
pili akumulator in postavili 
vozilo na kolesa. Reševal-
ci NMP Novo mesto so na 
kraju oskrbeli voznika in 
ga odpeljali v novomeško 
bolnišnico. Za čiščenje po-
sledic nesreče so poskrbeli 
delavci Dars-a.

Luka Piko, GRC Novo 
mesto

CVETLIČARNA MIRNA PEČ
Trg 27, 8216 Mirna Peč

t: 07 307 87 77
t: 031 875 275
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90 let Valentine Gorenc
Visok jubilej je v februarju praznovala Valentina - Valči 
Gorenc iz Mirne Peči. Rodila se je kot najstarejša izmed  
petih otrok. Težka mlada leta je preživela na Zabrdju pri 
Mirni. Zaposlila se je na železnici in tam spoznala moža. 
Po poroki sta se preselila na njegov dom v Mirno Peč in 
začela sta z  gradnjo hiše. V zakonu sta se jima rodili dve 
hčerki. Ker ni imela varstva zanju, je bila primorana osta-
ti doma. Bilo je težko z  eno plačo, dvema otrokoma  in 
gradnjo doma, zato je sprejela  ponudbo takratnega tr-
govskega podjetja Dolenjka, da v domačem kraju odpre 
trgovino. Vsa dela je opravljala sama. Tako je prodajala, 
nabavljala, bila računovodkinja in čistilka. Takrat se je 

še vse računalo na 
roke, artikli še niso 
bili  pakirani tako  
kot danes in kup-
cem je bila vedno 
na razpolago. Tr-
govina je delovala 
20 let, dokler ni iz-
polnila pogojev za 
upokojitev. 

Življenje ji ni bilo 
lahko, sama se je  
slikovito izrazila: 
»Delovni dan sem 
imela celo življen-
je«. V živahnem 

pogovoru smo izvedeli mnoge zanimivosti iz njenega 
življenja. Ima odličen spomin, zdravje ji služi primerno 
njenim letom in ne počuti se toliko staro.  Sedaj je vdo-
va  že 18 let.   Poleg hčera  ji čas krajšajo štiri vnukin-
je in prav toliko pravnukov. Z vsemi se dobro razume, 
radi se imajo  in zelo je  ponosna nanje. Dan si krajša s 
prebiranjem dnevnih novic, gledanjem televizije in kaj 
malega postori okrog hiše. Gospo Valči smo obiskali in 
ji čestitali  župan Andrej  Kastelic ter predstavnica Kra-
jevnega odbora Rdečega križa Slavka Drganc in Društ-
va upokojencev Majda Zagorc ter ji zaželeli še mnogo 
zdravih let ter veselih dni ob obisku njenih najdražjih.

Majda Zagorc

Prejele rekordnih 
90 vzorcev štrukljev
V Društvu podeželskih žena Mirna Peč nikakor ne miruje-
mo. Decembra smo z Darjo Rojec spoznavale njeno tretjo 
izdajo knjige Nasveti in izkušnje iz prve roke.

Januar pa je bil za nas zelo delaven. V sodelovanju z Zvezo 
kmetic Slovenije smo  pripravile 4. Državno razstavo in ocenje-
vanje štrukljev iz vlečenega in kvašenega testa. Prejele smo re-
kordnih 90 vzorcev štrukljev. Komisija je imela težko delo.  Dva 
vzorca sta prejela vseh 30 možnih točk. Najbolje ocenjene štru-
klje sta pripravili Ljuba Hočevar iz Bučke in Branka Matko iz Veli-
kih Poljan v občini Škocjan. Podeljenih je bilo 29 zlatih priznanj, 

45 srebrnih priznanj in 16 bronastih priznanj. 
Štruklji so bili tako po sestavi testa in nadeva posebni. Veliko je 
bilo pridiha tradicionalnih štrukljev, nekatere pa so zbrale po-
gum in pripravile prav posebne.
V nabito polni dvorani Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka 
smo  s kulturnim programom, v katerem so sodelovali recita-
torki Teja in Lucija Fink, pevski zbor OŠ Toneta Pavčka, harmo-
nikar Lan Šiško  in ljudske pevke Čebelice, podelili priznanja. S 
svojo prisotnostjo sta nas razveselila tudi poslanka v Državnem 
zboru Anja Bah Žibert in župan Andrej Kastelic.
Hvala vsem, ki ste zbrali pogum in prinesli svoje slastne štruklje, 
in hvala vsem za pomoč.
V marcu smo imele delavnico pod vodstvom naše članice An-
dreje Krevs. Kuhale in pripravljale smo namaz iz bučk, žlikrofe, 
puranja prsa v smetanovi omaki in praline. 

Nežika Režek

V centru Mirne Peči 
silvestrovali na prostem
V današnjem času smo že skoraj poza-
bili na medsosedske odnose. V neneh-
nem hitenju med službo in domačimi 
opravili smo pozabili na topel stisk rok, 
druženje in prijazne besede…
V začetku decembra je beseda dala be-
sedo in prvi zametki silvestrovanja na 
prostem so bili narejeni. Sledila je orga-
nizacija in prijazna povabila. 31. decem-
bra je na prostornem dvorišču v centru 

Mirne Peči  zagorel ogenj, ki je nazna-
njal, da se bo kmalu začel peči odojek. 
Ko se je spustila tema, smo vaščani zače-
li prihajati na dogovorjeno mesto. Nihče 
ni prišel praznih rok. V nekaj urah so se 
mize šibile od najrazličnejših prazničnih 
dobrot in dobre kapljice.  Ob odojku na 
ražnju je zadonela harmonika, vašča-
ni smo se pogovarjali, peli, se smejali 
in bili skupaj. Že dolgo, dolgo tega ni-
smo počeli skupaj. Vsak ima svojo zgod-
bo, svoje težave, svoje bolečine, pa smo 
se le enkrat našli na enem mestu in se 
znali pogovarjati, se smejati, veseliti… 

Še večje veselje nam je naredil »Tonči« 
s sinom, ki nam je pričaral pravi dalma-
tinski večer. Ure so kar prehitro mineva-
le, bližala se je polnoč in prihod novega 
leta. Nazdravili smo s šampanjcem in se 
veselili še dolgo v noč. Rajali, peli in ple-
sali smo, kot že dolgo ne. Sami sebi smo 
dokazali, da še zmoremo biti srčni, topli 
in le malo potrebujemo za toplino srca.
Tako prijetnega  in sproščujočega sil-
vestrovanja Mirnopečani ne bomo po-
zabili. Morda pa se naslednjo najdaljšo 
noč spet srečamo!

Andreja R. Obrekar
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Smrdokavra 
v Mirni Peči  
Na Dolenjem Podborštu smo lansko 
pomlad lahko opazovali smrdokavro, 
ki je s svojimi jutranjimi klici preglašala 
vse ptice od blizu in daleč. Po nekaj te-
dnih rednega pojavljanja smo poklicali 
obročkarja ptic Žana Pečarja iz Ljublja-
ne. Samec se je zadrževal na strehah 
gospodarskih poslopij v bližini stare-
ga sadovnjaka in privabljal samice na 
svoj teritorij. Napeli smo mrežo, nasta-
vili prenosni zvočnik s pesmijo druge-
ga samca in zelo kmalu smo ga imeli v 
mreži. Nekajminutni proces obročka-
nja je preživel brez posledic in že je od-
letel nazaj na svobodo. 

Smrdokavra je 25 - 29cm dolga ptica 
s štiri- do petcentimetrskim kljunom 
in razponom kril nekaj manj kot pol 
metra. Poseda na drevju, večino časa 
pa preživi v iskanju hrane na tleh, kjer 

podobno kot škorec sunkovito poska-
kuje. Je ptica samotarka in svojega ži-
vljenja, razen v obdobju gnezdenja, 
ne preživlja v družbi ptic iste vrste. Ime 

smrdokavra je sestavljeno iz  bese-
de smrdeti in kavra (vrana) in izhaja iz 
tega, da ima neurejeno, smrdeče gnez-
do, polno iztrebkov, kar naj bi jo varo-
valo pred plenilci. Prehranjuje se z veli-
kimi žuželkami, ličinkami in črvi. 
Je delna selivka. V Evropi je vrsta pri-
sotna samo v poletnem času, izjema 
je jug Iberskega polotoka, kjer tudi 
prezimuje. Gnezdi v duplih starih dre-
ves, luknjah v stenah ali stavbah. Ogro-
žata jo predvsem uničevanje starih sa-
dovnjakov, kjer gnezdi in išče hrano, 
ter zastrupljanje njenega plena, kar je 
posledica intenzivnega kmetijstva. V 
mnogih evropskih državah je zaščite-
na vrsta, ker ima velik pomen pri biolo-
škem  nadzoru škodljivcev.

Blaž Jarc

Malenska vas skozi leto 2019
Malenska vas je manjša gručasta vas, polna pozitivnih ljudi, ki šteje 19 hiš in 78 prebivalcev. Od tega je kar 17 otrok, ki 
še obiskujejo osnovno šolo ali hodijo v vrtec. Lahko se tudi pohvalimo z najstarejšim občanom občine Mirna Peč, 92-le-
tnim Antonom Golobom, ustanoviteljem družinskega podjetja Strešniki Golob, ki ga sedaj vodi že tretja generacija. 
Kaj vse nas je družilo v preteklem letu?

Vaščani radi priskočimo na pomoč drug 
drugemu tako pri delu ali pa pri zaba-
vi.  Skoraj vsako leto imamo skupno 
vaško druženje, ki se ga udeležimo vsi 
od najmlajšega do najstarejšega v vasi. 
Žene in dekleta smo se že dve leti zapo-
red dobile ob 8.marcu na skupni večer-
ji. Malo smo se veselile ter poklepetale.  
Vaščani smo imeli tudi že nekaj poho-
dov, ki pa smo jih zadnja leta opuščali.  
Smo se pa lanskega junija odpravili na 
izlet na Veliko planino. Leto poprej smo 
si ogledali Muzej vojaške zgodovine v 
Pivki. Na Veliko planino nas je odpeljal 
avtobus. Najprej smo odkrivali Malo ter 
nato še Veliko planino. Malico smo imeli 
iz nahrbtnika, seveda smo pa poizkusi-
li dobrote tamkajšnjih domov. Vreme je 

bilo čudovito, tudi večji del živali je že 
bilo na planini, saj je bil ravno ta vikend 
glavnina za selitev goveda v hrib. Sreča-
li smo veliko znancev. Čudovito je bilo 
in že na poti smo sklenili, da če bo le 
mogoče, bo tudi to naša tradicija.

V letu 2019 vaškega piknika nismo ime-
li, smo se pa skupaj dobili, da smo ana-
lizirali začetek del na Malenski kapelici. 
Dela na njej večinoma opravljajo naši 
možje sami, v veliko pomoč pa nam je 
bil s svojim prostovoljnim delom naš 
prijatelj Brane. Ker pa je kapelica spo-
meniško zaščitena, se dela odvijajo po-
časneje, kot smo predvidevali. Odpreti 
je bilo potrebno kar nekaj vrat in opra-
viti  nekaj klicev, seveda pa je tu zelo ve-

lik finančni zalogaj za tako majhno vas. 
Hvaležni smo  vsakomur, ki nam je do 
sedaj že pomagal na kakršen koli način, 
tako z delom kot s prostovoljnim pri-
spevkom. V primeru, da bi nam želel še 
kdo pomagati, je vsak vaš prispevek do-
brodošel in se priporočamo in  že sedaj 
vabimo na skupni blagoslov takoj po 
zaključku del.

Vladka Vidic 
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Koronavirus 
Naše občane smo vprašali, kakšne ukrepe glede pre-
prečevanja širjenja koronavirusa izvajajo doma ali v 
službi. 

Vesna Kastelic in Ljudmila Bajc anketaŠtefan Slak, Biška vas
V tem trenutku izvajamo ukre-
pe kot na državni ravni. Skr-
bimo, da ni druženja, civilna 
zaščita po županovem naročilu 
to tudi kontrolira. 14 žensk na 
domu šiva maske, ki jih bomo 
oddali vsem gospodinjstvom. 
Kot poveljnik CZ Mirna Peč so-
delujem z regijsko CZ, hodim v 
Novo mesto in kar dobimo tam, 
razdelimo tistim, ki so najbolj 
potrebni pomoči. 

Luka Piko, Veliki Kal
V službi merimo telesno tem-
peraturo in razkužujemo roke. 
Imamo režim prezračevanja in 
razkuževanja prostorov. Mali-
co dobimo osebno v 'menaž-
kah'. Doma se zadržujemo v 
okolici hiše. V trgovino hodim 
na 10 dni, nakupljeno pustimo 
en dan ali odstranimo embala-
žo ter si potem dobro umijemo 
roke. Sadje in zelenjavo namo-
čimo v vodo s sodo bikarbono.

Darja Zupančič, Goriška vas
Kot medicinka sestra grem vsak 
dan v službo, kjer je kdorkoli 
lahko potencialno okužen. Pri-
soten je neprijeten občutek, da 
bi virus lahko prinesla domov 
kljub upoštevanju ukrepov in 
uporabi zaščitnih sredstev, ki 
jih v  bolnišnicah primanjkuje. 
Zato moramo »ostati doma«, le 
tako bomo preprečili, da se vi-
rus ne bo prehitro širil in spod-
kopal naše zmožnosti zdravlje-
nja težko obolelih. 

Jože Barbo, Mali Kal
Moje delovno mesto je tudi 
sicer doma na kmetiji. Sedaj v 
času koronavirusa sem pri svo-
jem delu bolj pozoren na čisto-
čo rok in delovnih površin (klju-
ke, pult). Stranke se praviloma 
predhodno telefonsko najavijo, 
tako jih lahko razporedim v pri-
mernem časovnem presledku, 
da ni stika med njimi. 

Skrb za najšibkejše med nami 
vse bolj pomembna tudi v 
današnjem času
V KO Rdečega križa Mirna Peč smo pri svojih aktivnostih 
v letu 2019 dali poudarek na izpolnjevanju treh ciljev: 
skrb za socialno ogrožene občane, skrb za psiho-social-
no pomoč starejšim in skrb za zdravstveno preventivo in 
krvodajalstvo.

Na področju pomoči smo iz evropske zaloge s hrano oskrbeli 
22 družin, od tega so bile štiri družine mesečni prejemnik pa-
ketov. Pomagali pa smo tudi trem osnovnošolskim otrokom 
pri nabavi šolskih potrebščin, trem pri plačilu šole v naravi, 
enemu učencu pri plačilu prehrane. Pomagali smo pri treh 
akcijah občanom, in sicer pri pokrivanju  stroškov zdravljenja, 

pri  nakupu invalidske ploščadi ter pri ureditvi stanovanjskih 
razmer. Za starejše občane smo v sodelovanju z domačo šolo 
v maju organizirali srečanje za 133 starostnikov,  jih 193 ob 
novem letu obiskali in obdarili s simboličnim darilom ter ob 
praznovanju jubileja obiskali 34 občanov, starih 80, 90 in nad 
90 let. Na področju zdravstvene preventive smo 

pripravili dve krvodajalski akciji in 
se zahvalili 28-tim krvodajalcem 

- jubilantom, organizirali tri 
zdravstvena predavanja ter 

dve meritvi krvnega tlaka, 
sladkorja in holesterola. 

V organizaciji se zaveda-
mo, da naše delo sloni na 
pridnih prostovoljkah- ak-

tivistkah, zato v sodelova-
nju s šolo skrbimo za spod-

bujanje pomoči pri najmlajših 
s krožkom Rdečega križa, ki so 

nam tudi v letu 2019 priskočili na 
pomoč pri pripravi programa in daril za srečanje starejših 
ter novoletnih voščilnic. V času epidemije COVID-19 je delo 
Rdečega križa še toliko bolj pomembno, saj v skladu z zakon-
sko obveznostjo s svojimi ekipami prve pomoči nudi pomoč 
obolelim, v naši organizaciji pa bomo še posebej pozorni na 
potrebe najšibkejših v naši okolici.

Slavi Derganc
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Srečanje ljudskih pevcev v Mirni Peči

Vsi zapeli pomladi v pozdrav  
Ljudske pevke Čebelice iz Društva podeželskih žena Mirna Peč smo na prvo marčevsko 
nedeljo obeležile osemnajst let svojega delovanja in pripravile lep kulturni dogodek v 
domačem kulturnem domu. Povabile smo svoje prijatelje, ljudske pevce in godce od bli-
zu in daleč, da smo skupaj  oblikovali prijetno nedeljsko popoldne. 

Našemu vabilu so se tokrat 
odzvale ljudske pevke Re-
zince iz Trške gore, ljudske 
pevke iz Skorbe pri Hajdini, 
ljudski pevci iz Bizeljskega, 
Bučenski ramplači ter Ljo-
ba Jenče iz Cerknice. Prav 
vsi nastopajoči z vso ljube-
znijo negujejo naše ljudsko 
glasbeno izročilo, predvsem 

Prvo občinsko karate tekmovanje
Koncem lanskega decembra je v športni dvorani v Mirni Peči po-
tekalo 1. občinsko karate tekmovanje v organizaciji Karate kluba 
Mirna Peč. Tekmovanje je predstavljalo lep zaključek leta 2019 
ter novo izkušnjo za mlade karateiste iz Mirne Peči. Tekmovalci 
so z veliko motivacije ter primerno tekmovalnostjo odlično pri-
kazali pridobljeno znanje. Tokratno tekmovanje je potekalo v 
prikazu kat in tehnike in prav v teh disciplinah smo dobili nove 
občinske prvake. Vodstvo Karate kluba Mirna Peč ocenjuje, da 
ima prireditev velik pomen za prepoznavnost karateja v Mirni 
Peči, dogodek pa je hkrati popestril predpraznično dogajanje v 
kraju. V prihodnje naj bi prireditev postala tradicionalna.  

Aljoša in Urška KRAMAR

ljudske pesmi in stare običa-
je, v želji, da bi jih približali 
današnjemu človeku, zlasti 
mladim in jih ohranili po-
znejšim rodovom.
Ljoba Jenče je samostojna 
umetnica, ki se že več kot 
trideset let poklicno ukvar-
ja z zbiranjem slovenskega 
ljudskega izročila, predvsem 

ljudskih pesmi in pravljic. 
Pevka, pravljičarka in zbira-
teljica se je ljudskih pesmi 
učila s poslušanjem pevcev v 
živo. Z vso ljubeznijo in spo-
štovanjem išče, zbira in shra-
njuje ta pomembni rodovni 
spomin, zaklad kulture naših 
prednikov, naše korenine. Je 
avtorica številnih radijskih 
oddaj »Slovenska zemlja v 
pesmi in besedi«. Našo, slo-
vensko ljudsko pesem je po-
nesla daleč po svetu. 
Pesem je naše dede spre-
mljala povsod: pri delu in 
počitku, žalosti in veselju, 
v sreči in nesreči. Pesem je 
bila del vsakdanjika in pra-
znika, vez med človekom, 
naravo in bogom. Mnoge 
so starejše, kot smo Slovenci 

kot narod, in prav stare ljud-
ske pesmi pomenijo, da kot 
narod SMO. Zakladnica slo-
venske ljudske pesmi, ki jo 
hrani Glasbeno narodopisni 
inštitut Slovenije, hrani več 
kot 15000 ljudskih pesmi, v 
evropsko kulturno dediščino 
smo prispevali več kot 500 ti-
pov balad.
Prav zato se tudi Čebelice 
močno trudimo ohraniti vsaj 
delček izročila naših krajev. S 
pomočjo prijateljev, s kate-
rimi delimo to ljubezen, pa 
lahko predstavimo ljudsko 
pesem tudi drugih sloven-
skih pokrajin. Zato smo hva-
ležne, da vedno lahko prepe-
vamo polni dvorani. Program 
sta tudi tokrat povezovala 
Anita Koprivc in Matjaž Bevc. 
Zbrane je nagovoril župan 
Andrej Kastelic, ki se je pev-
kam zahvalil za vso skrb, ne 
le za kulturno življenje v do-
mačem kraju, pač pa tudi za 
to, da glas svoje občine po-
našamo daleč poreko občin-
skih in tudi slovenskih meja. 
Predsednica društva Jelka 
Krivec nas je pozdravila kar v 
verzih. Nekaj besed pa nam 
je namenila tudi Vesna Se-
ver Borovnik, ki bo s posnetki 
z našega srečanja pripravila 
oddajo »Pevci zapojte, godci 
zagodte« na radiu Ognjišče. 
Za konec pa smo pomladi v 
pozdrav zapeli vsi nastopajo-
či skupaj z občinstvom, kar še 
posebej ogreje dušo. Članice 
Društva podeželskih žena so 
tudi tokrat poskrbele za pri-
grizek in kozarček. 

Silva Bevc
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Iz mirnopeških kuhinj

ŽLIKROFI
TESTO:
• 30 dag moke
• 1 jajce
• 1 čajna žlička olja
• voda ali mleko po po-

trebi, da testo postane 
mehko

NADEV:
• 50 dag krompirja
• 5 dag prekajene slanine 

ali zaseke
• 5 dag čebule
• drobnjak
• majaron
• poper
• sol

Neolupljen krompir skuha-
mo. Medtem ko se krom-
pir kuha, pripravimo testo, 
ki naj bo po teksturi malo 
mehkejše od razvlečenega; 
žlikrofi se zato lepo zlepijo 
skupaj. Po želji lahko doda-
mo kakšno jajce več. Testo 
umešamo in gnetemo toli-
ko časa, da postane gladko, 
na prerezu brez vidnih zrač-
nih mehurčkov. Pustimo 
ga počivati premazanega z 
oljem najmanj 30 minut.
Medtem ko testo počiva,  
pripravimo nadev.
Slanino ali zaseko prepraži-
mo s čebulo, ko ta postekle-
ni, stresemo k še toplemu 
pretlačenemu krompirju. 
Solimo, popopramo in do-
damo majaron in narezan 
drobnjak.  Vse skupaj pre-
mešamo v maso, ki se ne 
sme drobiti. Če se drobi, do-
damo nekoliko maščobe. Iz 
mase oblikujemo za lešnik 
velike kroglice.
Ko naredimo kroglice, na 
pomokani površini tanko 
razvaljamo testo, ga z no-
žem odrežemo, da poravna-
mo testo in nanj polagamo 
kroglice. Nato od leve proti 
desni zavijemo kroglice v te-

sto. S prsti pritisnemo zrak iz 
zavitka ter z nožem odreže-
mo. Jih obrnemo in stisne-
mo robove, da dobimo uše-
sca, nato pa še vdolbinico, ki 
da žlikrofu obliko klobuka. 
Žlikrofe zlagamo na pomo-
kano površino. Žlikrofe lah-
ko tudi zamrznemo. Kuha-
mo jih v osoljenem kropu, 
dokler ne priplavajo na po-
vršino.
Recept je na delavnici DPŽ 
predstavila Andreja Krevs.

Nežika Režek

Mladih mirnopeških šahistk 
vedno manj
Šahisti OŠ Toneta Pavčka so zelo aktivni tudi v letošnjem 
šolskem letu. V šahovski krožek se je vpisalo kar 47 
šahistov.  Prevladujejo dečki, deklic je iz leta v leto manj. 
Na krožku se zberejo šahisti od 1. do 7. razreda, kar ote-
žuje delo in napredek. 
Šahisti so se do sedaj udeležili treh tekmovanj. V šahovski ligi 
mladih je v Trebnjem sodelovalo 16 šahistov, na posamičnem 
prvenstvu Dolenjske, ki jo je organizirala OŠ Toneta Pavčka, 

v Mirni Peči, 19 šahistov in na ekipnem prvenstvu osnovnih 
šol Dolenjske 13 šahistov (3 ekipe) skupno 48 šahistov. Zelo 
uspešni so bili tekmovalci na posamičnem prvenstvu Dolenj-
ske, na katerem sta Jurij Jarc in Rok Lavrič dosegla 4. oz. 6. me-
sto. Na ekipnem prvenstvu v Novem mestu pa je ekipa deklic 

osvojila 3. mesto in prejela pokal. V ekipi deklic so sodelovale 
Anja Kolenc in Valentina Kajić iz 6. razreda ter Ana Lavrič iz 3. 
razreda, ki je za zmago odločilno prispevala, da so osvojile po-
kal za 3. mesto. Na omenjenih tekmovanjih so bili uspešni še 
Janž Progar Brinjevec, Alen Kuletić in Matej Bevec, posebej pa 
je presenetil učenec 1. razreda Žan Sluga, ki je v skupini do 6. 
razreda zbral 3,5 šahovskih točk.
Še vedno pa čakamo, da se izpolni obljuba šahovske velemoj-
strice, dana pred dvema letoma, o nakupu velikih šahovskih 
figur.

Anton Perko, šahovski mentor 
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PRAZNIKI 
IN OBIČAJI V NAŠIH 
KRAJIH

Večji prazniki 
v pomladnem času

12. april – velika noč
23. april – jurjevo
1., 2. maj – praznik dela
4. maj – florjanovo 
31. maj – binkošti 
24. junij – kres 

Čeprav zima letos ni pokazala svoje-
ga pravega obraza, je vseeno začuti-
ti, da je v našo deželo prišla pomlad. 
Dnevi se občutno daljšajo, zacvetele 
so pomladne cvetlice, prebuja nas 
radostno ptičje petje, na vrtovih in 
njivah pa se je že pričelo prvo pomla-
dansko delo, ki je tudi ljudi privabilo 
na plano. 

Že tisočletja nazaj, ko se je človek šele 
učil kmetovanja, je ugotavljal, da dobra 
letina ni odvisna le od njegove pridno-
sti in truda.  Verjel je, da neznane sile od-
ločajo o njegovem pridelku in zato si je 
skušal pridobiti njihovo naklonjenost. 
Sledi teh njegovih prizadevanj deloma 
še danes ohranjamo v nekaterih svojih 
šegah in navadah, ki pa so skozi čas se-
veda pridobivale tudi druge pomene. 
Ena takih starih navad je tudi kresovanje. 
Kresovanje kot praznik se praznuje na 
kresni dan, ki je pravzaprav šele čisto 
na koncu pomladi, 24. junija, ko sicer že 
nastopi astronomsko poletje. Star ljud-
ski pregovor pravi »O kresi se dan obe-
si«, pomeni pa, da je na ta dan sonce 
doseglo vrh svoje navidezne nebesne 
poti in da se s tem praznikom dan spet 
začne krajšati. Zato kresnemu dnevu 
pravimo tudi najdaljši dan v letu ali po-
letni Sončev obrat. 
Zavedanje, da se s tem dnem dan zopet 
prične krajšati, je človeka v preteklosti 
navdajalo s strahom in tesnobo, zato je 
menil, da lahko s svojimi močmi Soncu 
pomaga ohraniti ali pomnožiti njegovo 
moč. Sredstvo za dajanje moči soncu pa 
je bil ogenj. 
Čeprav segajo kresovi ob poletnem 
Sončevem obratu daleč nazaj v pogan-
stvo, pa nam pisni viri o njem pripove-
dujejo šele od 13. stoletja dalje, ko je 
bila ta navada že pokristjanjena. Čeprav 
je smisel kresov skozi čas postajal dru-

gačen, je pri običaju kresovanja ostajal 
nespremenjen ogenj, ki je očitno sam 
po sebi človeka na nek skrivnosten na-
čin prevzel. 
Kraj, kjer se kuri kres, se splošno imenu-
je kresišče. Kresišče se je izbralo na viš-
jih legah gričev, v bližini razpotij. Samo 
obredno dejanje se je začelo že pred 
kurjenjem kresa z zbiranjem dračja in 
lesa. Pri tem je navadno sodelovala cela 
vas, najbolj zagnani pa so bili navadno 

mladi. Kres je bila ponavadi dokaj visoka 
grmada, v nekaterih pokrajinah Sloveni-
je so kres naložili okrog okrašenega dre-
vesa ali droga, ponekod na Dolenjskem 
pa je sredino kresa lahko krasil tudi mlaj, 
ki so ga olepšali s pisanimi trakovi.
Okoli kresa se je zvečer zbrala vsa vas in 
ob prižganem ognju se je prepevalo in 
plesalo dolgo v noč. Zlasti za mladino je 
bil to eden težko pričakovanih prazni-
kov. Ples in petje sta bila izraza veselja 
in tudi povezanosti med ljudmi v doma-
čem kraju. S kresom so se vaščani tudi 

postavljali, saj so v jasnih nočeh pogle-
dovali po drugih gričih in opazovali, či-
gav mlaj je večji in dlje časa gori. 
Do druge svetovne vojne se je ob kre-
su ohranjala tradicija skakanja čez kres. 
Ko je kres pogorel, so mladi, fantje in de-
kleta, skakali čez žerjavico. Podobe tega 
običaja so danes ponekod še upodo-
bljene na panjskih končnicah.

Na kresni dan so se ljudje po tradici-
ji želeli obvarovati pred poletnimi ne-
vihtami in točo.  V ta namen so naredili 
pušeljčke iz travniških cvetlic ali nabrali 
vejice iz junijskih kresnic in jih skupaj z 
vejico iz butarice zapičili na konec njive 
ali domačega vrta. 
Opisano kresovanje v naših krajih le še 
poredko ohranjamo. Iz te stare tradicije 
so ga v sodobnem času po drugi svetov-
ni vojni prenesli k delavskemu prazniku 
- 1. maju. S kurjenjem kresov so delavci 
opozarjali na svoje pravice in to počnejo 
še danes. S tem praznikom kresovanje 
danes ne ohranja več nekega mistične-
ga pomena, ampak ima le še družbeni 
značaj.
Kurjenje kresov pa je imelo v daljni pre-
teklosti tudi povsem praktične in ne le 
obredne namene. Na ta način so se lju-
dje med seboj nekoč obveščali o bliža-
joči se nevarnosti. Ravno s prižiganjem 
kresov na vzpetinah se je v naših krajih 
hitro razširil preplah ob turških vpadih.

Tatjana Kupljenik, foto: K. Verček

Kresovanje
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Kaj ste pa vi danes 
naredili za okolje? 
 
Od pobiranja odpadkov na sprehodu do izdelave 
košare za perilo iz več kot 200 plastičnih odpadnih 
vrečk. Europe Direct Novo mesto zbira fotografi-
je dejanj, s katerimi posamezniki in posamezni-
ce spreminjajo svet na boljše – varujejo naravo in 
ohranjajo čisto okolje. S tem želi pokazati, da lahko 
spremenimo le sami sebe. In če se bomo spremenili 
vsi, se bo spremenil tudi svet. Morda pa tudi vi naj-
dete kakšno dobro idejo in jo uresničite! 

Največji izziv in priložnost našega časa je do leta 2050 
postati prva podnebno nevtralna celina na svetu. A am-
biciozni ukrepi Evropske unije za prehod na trajnostno 
zeleno gospodarstvo in trajnostne rešitve ne bodo do-

volj. Prav vsako dejanje šteje. V ta namen je Informacij-
ska točka Europe Direct Novo mesto začela s celoletno 
kampanjo #zelenefotke. Kampanja združuje vse »ze-
lene« ambasadorje, ki s svojimi hišnimi domislicami, 
spretnimi ponovnimi uporabami in ostalimi »zelenimi« 
dejanji skrbijo za čisto in zdravo okolje. Vse prejete foto-
grafije so objavljene na Facebook profilu in Instagram 
profilu točke Europe Direct Novo mesto, vsi udeleženci 
pa v zahvalo prejmejo praktično nagrado. 

Lepo vabljeni k sodelovanju v kampanji – z Razvojnim 
centrom Novo mesto delite vaša dejanja za varovanje 
okolja, jih pošljite na naslov aleksandra.pavlic@rc-nm.si, 
prejmite lepo nagrado in najpomembneje – spodbudi-
te še koga! 
 
Iz vrtca Pedenjped (enota Rdeča kapica) smo dobili fo-
tografije prave zabave z odpadnim materialom. 

Aleksandra Pavlič, RC Novo mesto

Delci meteorja naj bi padli tudi 
blizu Mirne Peči
28. februarja je nad Slovenijo in Hrvaško močno počilo, 
na nebu se je zarisala bela sled. Izkazalo se je, da je v naše 
ozračje priletel meteorit, njegovi delci naj bi po izračunih 
nekaterih strokovnjakov padli na področju med Novim 
mestom in Mirno Pečjo. Petkov meteorit, z maso od pet 
do šest ton,   je vstopil v zemeljsko atmosfero s hitrostjo 
20 kilometrov na sekundo.

Večina meteorjev zgori v atmosferi, a nekateri manjši delci ek-
splozijo preživijo ter se razpršijo na širšem območju. Po izra-
čunih naj bi se to zgodilo na območju med Novim mestom in 
Mirno Pečjo. Novo mesto in okolica bi lahko tako vsaj za nekaj 
časa postala priljubljena destinacija za navdušence nad me-
teorji oz. meteoriti. V Mirni Peči so se iskalci meteoritov zbrali 
7. marca pred OŠ Toneta Pavčka, okrog 30 jih je bilo. Razdelili 
so se v skupine, ki so se usmerile predvsem na področje vasi 
Mirna Peč – Jablan - Kuzarjev Kal. Žal je bilo iskanje neuspe-
šno in vrnili so se praznih rok.
Meteoriti so skupki mineralov, ki imajo svoj izvor v vesolju. Ve-
čina jih izvira iz asteroidnega pasu med Marsom in Jupitrom. 
Praviloma v Zemljino atmosfero pridejo z veliko hitrostjo, za-

radi trenja in drugih fizikalnih pojavov začnejo izgorevati, na 
nebu pa jih opazimo kot utrinke. Tiste intenzivnejše, ki jih vi-
dimo tudi podnevi, imenujemo bolidi. Če je meteor dovolj ve-
lik in kljub razpadu v atmosferi pride do površja nebesnega 
telesa, kot je Zemlja, postane meteorit.
Meteoriti so v predpisih s področja varstva narave opredeljeni 
kot naravna vrednota, zato so deležni zakonskega varstva. To 
pomeni, da mora biti vsaka najdba meteorita sporočena pri-
stojni naravovarstveni organizaciji.
V primeru neupoštevanja zakonskih določil so zagrožene vi-
soke kazni od 2.000 do 10.000 evrov, v primeru uničenja me-
teorita pa tudi od 10.000 do 50.000 evrov.
Doslej so na ozemlje Slovenije padli štirje meteoriti, ki so tudi 
v mednarodni bazi podatkov, in sicer Avče, Jesenice, Javorje 
in Jezersko.

Kakršne koli podatke o morebitni najdbi sporočite na Za-
vod za varstvo narave OE Novo mesto na tel. št. 07 393 15 
52, ki bo podal nadaljnje informacije ob najdbi.  L. B.



april  2020Glasilo Občine Mirna Peč26

Fo
to

: A
rh

iv
 O

š T
. P

av
čk

a 
- V

rt
ec

 C
ep

et
av

če
k

CEPETAVČKOVE NOVICE

PUSTOLOVŠČINA V CŠOD 
ČEBELICA

Otroci oddelkov Mucki in Hiške so se v februarju podali 
na tridnevno pustolovščino, imenovano vrtec v naravi. 
Od srede do petka so bivali v CŠOD Čebelica v Dole-

nji vasi pri Čatežu, kjer so 
v prijetnem okolju spo-
znali in doživeli marsikaj. 
Prvi dan so namenili prila-
gajanju na novo okolje, pri-
pravljanju sob in raziskova-
nju okolice doma, večer pa so 
sklenili z nočnim pohodom s či-
sto pravimi petrolejkami. Po mirni, a 
prekratki noči so dopoldne preživeli v gozdu, k j e r 
so hodili z zavezanimi očmi, se pretvarjali, da so veveri-
ce, s povečevali opazovali naravo, zakurili ogenj in si na 
njem čisto sami za malico popekli kruh. Po slastnem ko-
silu smo vsi skupaj omagali in ob pravljici preživeli ne-
kaj časa v svojih sobah. Kmalu so nas učitelji povabili 
k igri z lesenimi gradniki in h gibalnim igram, ki so jih 
nekoč igrali naši predniki. Večer se je v obliki zaključne 
gala zabave zavlekel v pozne večerne ure. Zadnji dan 
smo sklenili z lovom na zaklad in plezanjem po plezalni 
steni, nato pa smo se zadovoljni vrnili v objem svojih 
staršev.

TEDEN KULTURE: KO SI SREČEN

Letošnji Teden kulture v Vrtcu Cepetavček je potekal pod slo-
ganom Ko si srečen. Vsi oddelki so se naučili omenjeno pesem 
in jo skupaj zapeli na kulturni prireditvi vrtca, na kateri so na-
stopili učenci OŠ Toneta Pavčka in vrtčevski otroci. Otroci so si 

v tem tednu ogledali predstavo Piščanček Pik, ki so jo z lutka-
mi uprizorile strokovne delavke vrtca. Pod vodstvom Plesnega 
studia Novo mesto so vsi oddelki plesali v Dvorani OŠ Toneta 
Pavčka. Otroci so kulturo spoznavali preko likovnih, glasbenih, 
plesnih dejavnosti in ob tem neizmerno uživali.

Pripravila: Bernarda Radovan

ZIMSKI POHOD

V januarju so se otroci oddel-
kov Hiške in Mucki skupaj z 
učenci 1. razreda odpravili 
na zimski pohod. Pot jih je 
vodila čez postajo, preko Bi-
ške in Ivanje vasi na Vihre, 
kjer so se na dvorišču nek-
danje vzgojiteljice Marte 
okrepčali z malico in krenili 
nazaj v šolo in vrtec. Mrzlo 
vreme je vplivalo na to, da 
nas je malce zeblo, ni pa pre-
prečilo dragocenega tkanja 
vezi med šolarji in vrtčevski-
mi otroki.

PUST VESELIH UST
Na pustni torek, 25. februarja, so otroci iz vrtca Cepetav-
ček v Mirni Peči ter enote Polonca ostali kar doma. V vrtec 
so prišle le miške, pikapolonice, princeske, gusarji, čarov-
niki, dinozavri in druge pustne šeme. Našemljeni otroci 
in vzgojiteljice so se zbrali v vrtčevski avli in v garderobi 
enote Polonca ter se sprehodili po pisti. Medtem ko so 
pustne šeme v vrtcu Cepetavček rajale ob glasbi, so se 
pustne šeme iz enote Polonca sprehodile po centru Mir-
ne Peči in preganjale zimo tudi v Muzeju Lojzeta Slaka 
in Toneta Pavčka. Seveda so se pustne šeme posladkale 
tudi s slastnimi krofi.

Anita Mikljič
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Teden pisanja z roko 

Od  20. do 24. januarja  je v naši šoli potekal teden pisanja 
z roko, v okviru katerega so učenci, učitelji pa tudi ravna-
telj dajali poseben poudarek pisanju z roko ter se udele-
žili različnih dejavnosti.
Učenci drugega razreda so se naučili pisati voščilnice ter 
jih celo poslali, vsi oddelki so ob izhodiščnem naslovu »Na 
OŠ Toneta Pavčka …« zapisali kratko besedilo. Zapise so 
prilepili zraven plakatov, na katere so se lahko podpisali 
ter dodali svoje mnenje na temo »Na OŠ Toneta Pavčka 
bi pohvalil/a …« še obiskovalci šole. Učenci prvega razre-
da so ob pomoči razredničark zapisali to: »Všeč so nam 
knjižnica, igrače, šport in podaljšano bivanje. Naša šola je 
lepa, barvna, čista in pospravljena.«»Smo prijazni in vese-
li in radi se igramo in radi okrašujemo in radi se imamo. 
Radi ustvarjamo, radi se učimo, radi telovadimo, radi riše-
mo. Radi si pomagamo.« Tudi ravnatelj je napisal kratek 
nagovor, ki je bil prilepljen na vhodna vrata šole: »Pravijo, 
da kdor piše, dvakrat bere. Če pa piše z roko, potem po-
leg tega razvija še vrsto drugih sposobnosti in spretnosti 
…« Menim, da je pomembno ohranjati kulturo pisanja, 
sploh v obdobju napredne tehnologije.

 Nadja Jarc

Počitniške gibalne delavnice
Koncem februarja so v šoli  potekale počitniške gibalne 
delavnice, in sicer v telovadnici, trim kabinetu, avli in na 
hodniku prve triade. Udeležilo se jih je 43 učencev od 1. 
do 4. razreda.

Zjutraj smo se zbrali v šolski avli. Na začetku smo se v športni 
dvorani skupaj ogreli z igrama hobotnice in atomč-
ki, nato so se učenci razdelili v štiri skupine (od 
10 do 12 učencev v skupini). Delo v vsaki 
skupini je trajalo 30 minut, potem so se 
učenci zamenjali. Vsaka skupina je torej 
obiskala vse štiri delavnice. Učenci so 
bili za delo zelo motivirani. Med igra-
mi, ki smo jih pripravile učiteljice, so 
bile tudi ristanc, zemljo krast in sle-
pe miši; kamen, škarje, papir, štafetne 
igre v krogu, dežela klobukov, zakladi, 
tri v vrsto, zbijanje kegljev …
Prehode učencev od delavnice do de-
lavnice smo spremljale učiteljice. Z de-
lom na vseh delavnicah smo zaključili ob 
11.50. Do prihoda staršev so se učenci prosto 
družili v dvorani in avli. 

Vilma Fabjan in Tadeja Moravec

Vtisi z 
delavnice 
z Jožetom 
Kotarjem
Na začetku  nam je go-
spod Kotar podal na-
vodila za izdelavo iz-
delka. Nato nam je na 
konkretnem primeru 
pokazal način slikanja, 
ki smo ga poimenovali 
Active Painting. To po-
meni, da se pri slikanju 
ne ukvarjaš z veliko 
podrobnostmi.

Po razlagi smo zače-
li z izdelavo. Naslikal 
sem modrino, v kate-
ri se prepleta energija 
rdeče barve. Barvi sem 
izbral zaradi barvne-
ga nasprotja. Delavni-
ca mi je bila zelo všeč, 
veliko sem se naučil in 
spoznal še eno novo 
tehniko slikanja. 

Rihard Ovnik

Prešerno ob slovenskem kulturnem prazniku
V petek, 7. februarja, je v naši šoli potekala proslava ob slovenskem kulturnem prazni-
ku. V uvodu je zbrane nagovoril ravnatelj, ki je poudaril pomembnost kulture kot odno-
sa med učenci in učitelji, med sodelavci, sošolci.

Učenci izbirnega predmeta 
gledališki klub so v dramski 
igri uprizorili Prešernovo pri-
jateljevanje z Matijo Čopom 
in Andrejem Smoletom. Le-
tos hkrati obeležujemo 500 
let rojstva Adama Bohoriča, 
zato smo izvedeli nekaj tudi 
o tem pomembnem slovni-
čarju.

Prireditev so popestrili pevci 
mladinskega pevskega zbora 
ter plesalci interesne dejav-
nosti plesne igre. Solo nastop 

je imela tudi učenka Eva Zu-
pančič, ki se je predstavila s 
pesmijo Vsi ljudje hitijo.
Po prireditvi je učence v učil-
nicah obiskal tudi sam Preše-
ren s košaro fig.
Ta dan je za učence, nadarje-
ne na likovnem področju, po-
tekala tudi likovna delavnica, 
ki jo je ob učiteljici za likovno 
umetnost Aleši Sušnik Ške-
delj vodil poseben gost, no-
vomeški slikar Jože Kotar. 

V prostoru pred knjižnico so 
pod skupnim naslovom Da-
ruma razstavljena njegova 
dela.
Z gostom smo na koncu 
opravili tudi intervjuju in tako 
izvedeli več o njegovem po-
gledu na slikarstvo, kulturo in 
pomen umetnosti za mlade. 
Vsebino intervjuja bomo ob-
javili v šolskem glasilu.
 

Nadja Jarc



POZNATE VAŠ KRAJ?
Pravilen odgovor decembrske številke se glasi, da oltar na fo-
tografiji krasi podružnično cerkev   v Šentjurju. Med prispeli-
mi odgovori je imela pri žrebu največ sreče Šentjurka Manca 
Nose, ki bo nagrado prejela po pošti.

Novo vprašanje
Dolina Temenice je zanimiva od njenega izvira do zadnjih pono-
rov. Kateri del Temeniške doline je na fotografiji in katera vas  
je v ozadju nad njo? Odgovore pošljite do 10. maja na naslov: 
Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, s pripisom: Poznate 
vaš kraj. Izžrebanec bo prejel nagrado.

 Ladislava  Rupena

IZ NAŠIH
TREH 
DOLIN

Foto:  Andrej Gašperič

Cerkev sv. Mateja 
na Malem Vrhu

V virih je prvič omenjena 
l. 1453, današnja podoba  
izvira pretežno iz 17. in 18. 
stoletja, ko so cerkev tudi 
opremili z novimi oltarji, 
posvečenimi sv. Mateju, na 
stranskem pa sta sv. Flori-
jan in sv. Lucija.


