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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovane občanke, občani,

letošnje poletje je bilo vremensko dokaj pri-
zanesljivo, saj ga niso zaznamovala večja 
neurja oz. vremenska nihanja, je pa kori-
ščenje poletnega oddiha potekalo v duhu 
nenehnega spremljanja razvoja okužb 
COVID-19 in s tem prilagajanja sprejetim 
ukrepov. Osnovna šola Toneta Pavčka je za-
radi epidemije COVID-19 letošnje šolsko leto 
svoja vrata odprla nekoliko drugače kot obi-
čajno. Program ob prvem šolskem dnevu, ki 
ga je pripravil učiteljski zbor, je bil prijazen 
in predvsem za prvošolčke tudi prisrčen, še 
vedno pa je potekal v skladu s sprejetimi na-
vodili ministrstva. Ob sprejetju nadobudnih 
šolarčkov nas je vse prisotne spremljala 
enotna želja, da bi pouk kljub širjenju okužb 
s COVID-19 lahko kolikor toliko nemoteno 
potekal v šoli in ne na daljavo. 

Kljub razmeram, ki nas spremljajo že preko 
celega leta in zahtevajo kar nekaj doda-
tnega dela, predvsem pa nenehno prilaga-
janje, smo na občinski upravi izvajali vse 
potrebno za nemoteno delovanje uprave 
kot tudi izvajanje zastavljenih projektov. 
Pripravili smo vse potrebno za sprejem 1. 
rebalansa proračuna za leto 2020, s ka-
terim bomo uravnotežili prihodke in od-
hodke za nemoteno izpeljavo projektov, ki 
so trenutno v izvajanju, kot tudi tiste, ki jih 
bomo izvajali v prihodnosti z namenom, 
da počrpamo čim več sredstev, ki bodo v 
prihodnosti namenjena za razvoj občin iz 
EU financiranja. Skladno z dinamiko po-
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teka izvedba posodobitve čistilne naprave 
na Šrangi, ravno tako 1. faza posodobitve 
ceste in pločnikov ter ureditev odvodnja-
vanja v centru Mirne Peči. Tudi pri izvedbi 
pločnikov v Ivanji vasi smo nekako v okvi-
ru rokov, je pa potrebno poudariti, da se 
predvsem pri izvedbi projektov, kjer nale-
timo na infrastrukturo starejšega datuma, 
večkrat pojavi dilema, kako naprej. Na ob-
čini smo zavzeli stališče, da obnove, ki jih 
izvajamo, izvajamo kakovostno in temu 
primerno izpeljemo popolno obnovo tako 
infrastrukture kot tudi nosilnih ustrojev. 
Posledica tega pa je možnost podaljšanja 
roka in zagotavljanja dodatnih sredstev. 
Skladno z usmeritvami tečejo vse potrebne 
aktivnosti, pridobivamo zadnja mnenja 
za sprejem 2. sprememb OPN. Uspešno je 
zaključena komasacija stanovanjske cone 
»Nad Postajo« in s tem dana možnost za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za iz-

gradnjo infrastrukture. Tekoče potekajo 
razgovori z naložbeniki v industrijski in 
gospodarski coni tako pri umeščanju v 
prostor kot tudi pri usmeritvah za pridobi-
vanje zemljišč. 

V tekočem in prihodnjem letu bomo izva-
jali veliko aktivnosti na izgradnji in poso-
dobitvi lokalne infrastrukture, predvsem 
na cestnem področju, kar pomeni, da se 
bodo gradbena dela odvijala na različnih 
cestnih odsekih. Ker zaradi nepredvidenih 
del lahko pride do posegov izven projekta, 
bi se občanom že v naprej opravičil, če je 
slučajno prišlo do posega na njihovo posest 
brez soglasja in jih prosil za čim več strpno-
sti pri razreševanju neljubih situacij. Prav je, 
da vsak nesporazum rešujemo z roko v roki, 
kajti projekte izvajamo za dobrobit vseh 
občanov, predvsem pa za poznejše rodove. 

Ob prihajajoči jeseni in nekoliko nižjih tem-
peraturah je možnost širitve okužb CO-
VID-19 večja, tudi sama epidemiološka sli-
ka v naši državi ne kaže najbolje in dejstvo 
je, da tudi naša lokalna skupnost ni imuna 
pri širitvi te bolezni, zato bodimo spoštljivi 
tako do sebe kot tudi do drugih in upo-
števajmo navodila stroke. Z modrostjo, 
strpnostjo in medsebojnim sodelovanjem 
ter spoštovanjem in navkljub nekaterim 
trenutnim težavam poskušajmo drug dru-
gemu obogatiti sobivanje v našem okolju.

Našo občino je presenetila žalostna novi-
ca, da je 1. avgusta v 87. letu starosti umrl 
naš častni občan Anton Pust, duhovnik 
– lazarist, pa tudi kronist in zgodovinar. 
Bil je svetovljan, kajti v času službovanja 
je kot lazarist in vodja ljudskih misijonov 
prepotoval in obiskal veliko krajev tako v 
Sloveniji, Italiji in tudi bivši domovini Jugo-
slaviji. Vse vtise je skrbno shranjeval in jih 
pozneje tudi zapisal. Posebno rad pa se je 
vračal v svojo rodno vas Gorenji Globodol v 
Mirni Peči. Že v mladosti je bil aktiven član 
PGD Globodol in je za to bil imenovan za 
častnega člana PGD Globodol. Ravno tako 
se je vedno odzval na vsa povabila, tako za 
srečanja kot tudi sodelovanje, ki smo mu 
jih posredovali iz lokalne skupnosti. Lju-
bezen do domačega kraja in hvaležnost 
do prednikov ga je spodbudila, da je začel 
zbirati zgodovinske podatke o mirnopeški 
župniji. Izdal je 18 knjižnih del, med kate-
rimi jih je o mirnopeški dolini kar pet. Za 
življenjsko delo na področju raziskovanja 
zgodovine mirnopeške doline je leta  2012 
prejel naziv častnega občana Občine Mir-
na Peč.  Pokopan je na ljubljanskih Žalah.

Andrej Kastelic, župan
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21. 8. 2020 
Na hitri cesti H-1 pri Poljanah pri 
Mirni Peči sta trčili osebni vozili, 
eno vozilo je nato zagorelo. Ga-
silci PGD Trebnje in GRC Novo 
mesto so zavarovali kraj, poga-
sili goreče vozilo, opravili raz-
rez pločevine, nudili pomoč re-
ševalcem, policiji in pogrebni 
službi, odklopili akumulator, od-
stranili vozilo s cestišča, ga nalo-
žili na vozilo avtovleke ter sprali 
in počistili cestišče. Na kraju so 
bili reševalci ZD Novo mesto in 
Trebnje. Vsi štirje udeleženci pro-
metne nesreče so bili na kraju 
mrtvi. Ker je bila cesta zaprta, so 
delavci CGP Novo mesto uredili 
obvoz.

13. 7. 2020 
Na cesti Prečna – Dolenji Globo-
dol  je osebno vozilo zapeljalo z 
vozišča na brežino. Gasilci GRC 
Novo mesto so zavarovali kraj in 
s tehničnim posegom vozilo po-
stavili nazaj na vozišče. V nesreči 
ni bilo poškodovanih oseb.

AMBULANTA V MIRNI PEČI OBRATUJE OB TORKIH
Ambulanta Zdravstvenega doma Novo mesto ponovno deluje v prostorih na Trgu 
8 v Mirni Peči. Septembra je  z delom začela Biljana Đukić, dr. med. spec. Ambulanta 
trenutno  deluje enkrat tedensko, in sicer ob torkih od  7. ure do 12. ure. Urnik am-
bulante je objavljen na spletni strani Zdravstvenega doma Novo mesto in na vratih 
ambulante. Zdravnica sprejema in opredeljuje nove paciente.

POROČILO S 3. DOPISNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
MIRNA PEČ

Na tretji dopisni seji, ki je potekala v času 
od 20. 8. 2020 do 26. 8. 2020 do 12. ure, 
so občinski svetniki obravnavali ter spre-
jeli sklep o potrditvi  treh  predstavnikov  
ustanovitelja  v Svet šole Osnovne šole 
Toneta Pavčka. 7. člen Odloka o usta-
novitvi javnega vzgojno-izobraževalne-
ga zavoda Osnovna šola Toneta Pavč-
ka (Ur. list 17/2002, 36/2008, 107/2009, 
81/2012) navaja sledeče :
»Svet šole sestavljajo: trije predstavniki 
ustanovitelja,  trije  predstavnìki  delav-
cev  in  trije predstavniki staršev. Člani 
sveta med seboj na konstitutivni seji iz-
volijo predsednika sveta šole in name-
stnika predsednika.«
Predstavnike ustanovitelja imenuje Ob-
činski svet Občine Mirna Peč.
Osnovna šola Mirna Peč nas je na podla-
gi 2. sklepa 2. korespondenčne seje Sve-
ta šole zaprosila, da Občinski svet ime-
nuje tri predstavnike ustanovitelja v Svet 
šole za naslednje štiriletno mandatno 
obdobje. Dosedanjim članom mandat 
poteče 7. 9. 2020. 
Občinski svet je na svoji 3. korespon-
denčni seji soglasno potrdil tri prispele 
predloge. Predstavniki ustanovitelja v 
Svet šole za naslednje štiriletno manda-
tno obdobje so Nataša Rupnik, Urška Ra-
puš Potočnik ter Aleš Kupljenik. 

 Andreja Povše, občinska uprava 

REDARKA OPOZARJA

Pri rednih nadzorih cestnega 
prometa in stanja na občinskih 
cestah ugotavljamo, da so tik ob 
cesti in s krošnjo nad voziščem 
sadna drevesa, ki so letos boga-
to obrodila. Žal pa veliko sadja 
ostaja v muldah in na bankinah 
cest, ker ga lastniki omenjenih 
dreves ne pobirajo, zato tam 
tudi zgnije in se pretvarja v zdri-
zasto drsečo gmoto, v kislino, 
ki ob padavinah razžira robove 
asfaltnih prevlek in muld. Ogro-
mni mastni madeži in ostanki 
povoženega sadja na vozišču pa 
so, sploh v deževnih dneh, ne-
varni, ker so drsni in torej v ce-

stnem prometu lahko kaj hitro 
povzročitelji prometnih nesreč.
V Zakonu o cestah 1. odstavek 
5. člena prepoveduje »izvajati 
ali opustiti kakršna koli dela na 
javni cesti, na zemljiščih ali na 
objektih ob javni cesti, ki bi lah-
ko škodovala cesti ali ogroža-
la, ovirala ali zmanjšala varnost 
prometa na njej«. Kar pomeni, 
da je potrebno veje sadnega 
drevja, s katerih pada sadje na 
vozišče, obrezati in poskrbeti, 
da krošnja ne posega v zračni 
prostor ceste, sadje, ki pa ven-
darle pade v cestni svet ali celo 
na vozišče, pa tudi takoj odstra-
niti in umazano površino očisti-
ti. Priporočamo, da če ne upo-
rabljate sadja s teh dreves za 
nadaljnjo uporabo, drevo pač 
preprosto odstranite.
Lepo jesen vam želimo.

Karmen Cesar, 
občinska redarka
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 Skupina Renault v Mirni Peči odpira 
Izobraževalni center Renault Nissan Adriatic
Ob avtocesti med Trebnjim in Novim mestom je zrastel izobraževalni center, ki je edinstven v regiji Adriatic. Zagotavljal 
bo visok nivo izobraževanja za prodajo, svetovanje in vzdrževanje vozil znamk Renault, Nissan in Dacia. Na 3.160 m2 po-
vršin bo 21 zaposlenih.

V industrijski coni Dolenja vas, tik ob 
avtocesti Ljubljana – Obrežje, v nepo-
sredni bližini izvoza Mirna Peč,  je Sku-
pina Renault zgradila moderen izobra-
ževalni center Renault Nissan Adriatic. 
Izobraževalni center, kakršnega avto-
mobilske znamke običajno premorejo 
le na največjih evropskih avtomobilskih 
trgih, je edinstven v Sloveniji, pa tudi v 
celotni regiji Adriatic, ki združuje države 
nekdanje Jugoslavije. Center je prven-
stveno namenjen izobraževanju pro-
dajalcev, svetovalcev in serviserjev vozil 
znamk Renault, Nissan in Dacia iz vseh 
držav regije Adriatic. 

V delu, ki je namenjen šolanju proda-
jalcev, so najsodobnejše predavalnice 
z moderno tehnično opremo, ki omo-
goča kakovostno spoznavanje z no-
vimi vozili. Za praktično šolanje servi-
serjev sta na voljo pravi mehanična in 
karoserijska delavnica s 15 delovnimi 
mesti in z vsemi potrebnimi orodji za 
učenje popravila motorjev, elektroni-
ke in karoserije, vključno s sodobno la-
kirnico in mešalnico barv, poseben del 
pa je posvečen tudi električnim in hi-
bridnim vozilom. V istih prostorih de-
lujejo tudi službe za pomoč servisni 
mreži pri reševanju najtežjih servisnih 
izzivov, izdajanje homologacij ter klic-
ni center, ki pokriva Slovenijo, Hrvaško 
in Srbijo. 

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 prak-
tičnega dela šolanja se po vnaprej do-
ločenem programu redno udeležujejo 
vsi prodajalci in serviserji iz prodajno-
-servisne mreže Renault, Nissan in Da-
cia. Šolanja izvajajo posebej izšolani in-
štruktorji, ki so specialisti za posamezna 
področja. Za vsak nov model avtomobi-
la so inštruktorje neposredno izobrazili 

inženirji iz Francije, ki so sodelovali pri 
razvoju teh vozil.  

Nenazadnje se je v izobraževalni center 
preselil tudi klicni center za znamke Re-
nault, Nissan in Dacia za stranke iz Slo-
venije, Hrvaške in Srbije. Trije zaposleni 
skrbijo za stranke iz Slovenije, trije za hr-
vaške kupce, ena oseba pa je zadolžena 
za srbski trg. Po vsakem klicu stranka iz-
polni kratko anketo o zadovoljstvu s sto-
ritvami. Po teh anketah je prav naš klicni 
center najboljši znotraj Skupine Renault 
v vsej Evropi! Izobraževalni center obse-
ga 3.160 kvadratnih metrov, v njem pa 
bo delalo  21 zaposlenih. 

Rok Istenič
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Občina Mirna Peč turistom 
najprijaznejša občina
Na seznamu slovenskih mest, katerih turistično ponudbo po napotitvi časopisa Svet24 ocenjujejo tuji turisti, se je iz-
med 16 občin znašla tudi Mirna Peč. Turistična patrulja jo je obiskala med 4. in 6. septembrom in bila nad gostoljubno-
stjo Mirnopečanov in čudovito pokrajino navdušena.
 
Kako je turistična patrulja potekala? 
Tuje državljane povabijo, da v posame-
znem kraju samostojno poiščejo pre-
nočišče, obiščejo lokalno znamenitost 
po lastnem izboru, obiščejo turistični 
urad, se pogostijo v lokalni gostilni ali 
restavraciji in vsa doživetja vestno do-
kumentirajo.  Reportažo  s fotografija-
mi po povratku oblikujejo in napišejo 
novinarji dnevnega časopisa Svet24. 

Zaključek akcije turistične patrulje s po-
delitvijo priznanj občinam je potekal 
26. septembra v Ankaranu, Občina Mir-
na Peč pa je prejela kar tri priznanja:
• 1. mesto v kategoriji Turistom najpri-

jaznejša občina v Sloveniji po izboru 
turistov  dnevnega časopisa Novice 
Svet 24,

• 1. mesto v kategoriji Turistom najpri-
jaznejša občina v Sloveniji po izboru 
bralcev  dnevnega časopisa Novice 
Svet 24,

• Priznanje za izjemno skrb za kultur-
no dediščino.

Akcija in dosežena priznanja občini 
zgolj potrjujejo dejstvo, da smo Mirno-
pečani gostoljubni in da se obiskovalci 
pri nas počutijo prijetno in domače.

Župan Andrej Kastelic  se ob tej prilo-
žnosti zahvaljuje vsem Mirnopečanom, 
ki se trudijo za promocijo in ugled Mir-
ne Peči v širšem okolju, in jim sporoča, 
da se trudijo v pravo smer.
Mirno Peč sta obiskala dva študenta s 
Poljske Pawel in Radek. Prespala in na-
jedla sta se v Zidaniškem turizmu Smer-
ke na Golobinjeku,  pred tem pa sta se 
sprehodila po kraškem polju Globodol, 
po Golobinjeku pa ju je vodil Robert 
Dragan, jima razkazal cerkev sv. Uršu-
le, mimogrede pa so se ustavili  tudi v 
zidanici Klemena Drenika, kjer se je v 
družbi harmonikarjev in župana raz-
vil prav prijeten večer.  V soboto sta si 
ogledala Muzej Lojzeta Slaka in Tone-
ta Pavčka v Mirni Peči, v njem zaigrala 
na harmoniko in si posnela svoj video 
s skladbo V dolini tihi. Pred muzejem ju 

je čakal Srečo Kastelic s kočijo in ju od-
peljal naokrog po mirnopeški dolini, za 
turistično razlago je poskrbela Tatjana 
Kupljenik. Sledil je ogled cerkve sv. Kan-
cijana, Matic pa ju je povabil na ogled 
Režkovega čebelnjaka na Lazah, kjer 
jima je oče Tone povedal veliko o če-
belah, gospodinja Nežika in Jelka Kri-
vec pa sta ponudili  okusne mirnopeške 
štruklje. V Šentjuriju sta si ogledala tudi 
spominsko zbirko v Pavčkovem domu, 

na hitro tudi bližnjo cerkev sv. Jurija in 
se odpravila na kosilo v gostilno Špolar. 
Popoldne sta si ogledala naravne lepo-
te Zijala in se ustavila na dobrotah kme-
tije Radež in se zatem z vlakom vrnila v 
Ljubljano. Obisk sta zaključila z beseda-
mi: «Najlepši kraj do sedaj v Sloveniji je 
za naju Blejski Vintgar, takoj za njim pa 
Mirna Peč. To je bil najin najlepše preži-
vet dan v Sloveniji.«

M. Barbo in L. Bajc

Zaključek jesenske akcije „Turistična patrulja“ dnevnega časopisa Novice Svet 24 
je po oceni turistov in po izboru bralcev Mirno Peč uvrstila na 1. mesto po gosto-
ljubnosti. Priznanja so prevzeli (z leve) župan Andrej Kastelic, višja svetovalka za 
turizem Mira Barbo, vodja muzeja Ljudmila Bajc in direktorica Občinske uprave 
Sonja Klemenc Križan.
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Naložbena dela v Mirni Peči v polnem teku
Občinski svet Občine Mirna Peč je na septembrski seji potrdil rebalans proračuna Občine Mirna Peč, le ta je večji za 14 
odstotkov. Po novem zdaj na prihodkovni strani znaša nekaj več kot 5,1 milijona evrov, na odhodkovni pa dobrih 5 mi-
lijonov evrov, pri čemer za naložbe namenjamo malo manj kot polovico proračuna. 

Lotili smo se priprave različne projektne 
in investicijske dokumentacije za kan-
didiranje na razpisih, spremembe pa so 
nastopile tudi pri izvajanju največjih ob-
činskih naložb, in sicer predvsem pri pre-
novi lokalne ceste Mirna Peč – Ivanja vas. 
Tu bomo poleg same rekonstrukcije ce-
ste, ki bo dobila tudi pločnik z javno raz-
svetljavo, menjali vodovodno in fekalno 

omrežje ter uredili meteorno kanalizaci-
jo, pripravili pa bomo vse potrebno za 
kasnejšo elektro kabelsko kanalizacijo 
na tem območju. V letošnjem proraču-
nu namenjamo precej več sredstev za 
naložbe na cestnem področju. Poleg 
večjega števila sanacij posameznih od-
sekov cest ter celotne  prenove lokalne 
ceste Mirna Peč – Ivanja vas je izgrajen 
pločnik na začetku odseka ceste Mirna 
Peč - Malenska vas,  v rekonstrukciji je  
pločnik, odvodnjavanje  ter preplastitev 
ceste na odseku ceste skozi center Mirne 
Peči. V izdelavi je projektna dokumenta-
cija za obnovo ceste z ureditvijo avtobu-
snih postajališč in ureditev peš površin 
ob regionalni cesti Mirna Peč – Šranga 
ter ureditev ceste po dolini Mirna Peč 
– Malenska vas – Goriška vas, v izdelavi 
je projektna dokumentacija za gradnjo 
sekundarnih vodov v sklopu projekta 
Oskrba s pitno vodo Suhe krajine za ti-

sta območja Golobinjeka, ki še nimajo 
pitne vode, ter za hidravlične izboljšave 
vodovoda v območju Ivanje vasi, pripra-
vlja se idejni projekt za rekonstrukcijo 
in povečavo centralne čistilne naprave 
v Mirni Peči ter za odvodnjavanje in či-
ščenje odpadnih voda v aglomeracijskih 
območjih, ki gravitirajo na centralno či-
stilno napravo.

Na občini pripra-
vljamo potrebno 
projektno in in-
vesticijsko doku-
mentacijo za razpis 
za energetsko sanacijo 
stavb v javni lasti za bivšo 
osnovno šolo, nakup dodatne 
opreme za nove vsebine v muzeju Loj-
zeta Slaka in Toneta Pavčka preko raz-
pisa Ministrstva za kulturo, pridobiva se 
projektna dokumentacija za ureditev 
parkirišča nasproti cerkve  v Mirni Peči, 
s projektom daljinske Kolesarske pove-
zave Trebnje - Mirna Peč – Novo mesto, 
pričakujemo sredstva preko sofinan-
ciranja izvajanja regionalnih razvojnih 
programov iz Dogovora za razvoj regije 
2014 - 2020,  v fazi dopolnitve je projekt 
Kolesarska veriga na podeželju preko 
Lokalno akcijske skupine LAS DBK za 
izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost – CLLD iz sredstev Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja – EKSRP, v okviru katerega bomo v 
Mirni Peči pridobili kolesarsko postajo z 
električnimi kolesi. 

Zaključena je tudi  urbanistično – arhi-
tekturna študentska delavnica za uredi-
tev središča Mirne Peči, rezultati bodo 
širši skupnosti predstavljeni oktobra.  

Direkcija za infrastrukturo (DRSI) je iz-
delala PZI projektne dokumentacije za 
ureditev odseka bivše H1. Gre za regio-
nalno cesto od odseka Dobravske Laze 

- Poljane - Zagorica v skupni 
dolžini 5.315 m. Projekt je 

na vpogled tudi v pro-
storih občinske upra-

ve. PZI je v zaključni 
fazi recenzije, vzpo-
redno že potekajo 
postopki za odkup 
potrebnih zemljišč. 

Občina Mirna Peč bo 
v postopku urejanja 

in pridobivanja potreb-
nih zemljišč za ureditev 

cest Mirna Peč – Šranga ter 
Mirna Peč – Malenska vas – Gori-

ška vas oktobra in novembra pristopila 
k seznanitvi lastnikov zemljišč o name-
ravanih posegih ter urejanju lastništva. 

Občinski svet je na predlog občinske 
uprave potrdil nov pravilnik o sofinanci-
ranju malih komunalnih čistilnih naprav 
na območju občine Mirna Peč, ki pove-
čuje višino sofinanciranja do 50 % upra-
vičenih stroškov. Upravičeni stroški za-
jemajo nakup MKČN, vključujoč stroške 
gradbenih del povezanih z MKČN, stro-
ške montaže ter njenega prvega zagona 
z nastavitvijo parametrov. Razpis bo ob-
javljen v oktobru. Razpisanih bo 30.000 
everov občinskih subvencij. 

Občinska uprava se zahvaljuje vsem ob-
čanom, ki s strpnostjo in razumevanjem 
prispevajo k uspešnem izvajanju naložb, 
predvsem na cestnem področju. 

Sonja Klemenc Križan, 
direktorica občinske uprave 
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Društvo Termin Lokacija

TEKAŠKO DRUŠTVO MITEK, 
tekaška vadba

2. 11. 2020 - 22. 02. 2021 ob ponedeljkih 
od 19.00 - 20.30

Športna dvorana OŠ Toneta Pavčka

ŠRD MIRNA PEČ,
 splošna vadba

Obdobje: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2021, 
ob sredah od 19.00 - 20.00

Športna dvorana OŠ Toneta Pavčka

KARATE KLUB MP, karate
1. 9. 2020 - 25. 6. 2021, ob petkih 
od 18.00 - 19.30

Športna dvorana OŠ Toneta Pavčka

DRUŠTVO UPOKOJENCEV MIRNA PEČ, 
splošna vadba

5. 10. 2020 - 26. 4. 2021, ob ponedeljkih 
od 08.00 - 08.45

Športna dvorana na naslovu Trg 8

ŠRD MIRNA PEČ, 
vodena vadba

1. 10. 2020 - 31. 3. 2021, ob torkih 
od 18.00 - 19.00

Športna dvorana na naslovu Trg 8

KARATE KLUB MP, 
karate

2. 9. 2020 - 25. 6. 2021, ob sredah 
od 17.30 - 19.00

Športna dvorana na naslovu Trg 8

Razpored športnih vadb

Uporaba športnih dvoran za organizirane vadbe 
v času koronavirusa
Občinska uprava Občine Mirna Peč je zaradi preprečitve možnosti širjenja okužbe s COVID-19 letos omejila nekatere 
možnosti uporabe športne dvorane OŠ Toneta Pavčka ter športne dvorane na naslovu Trg 8. Uporabniki, kateri so pod-
pisali pogodbo za uporabo z Občino Mirna Peč morajo dosledno upoštevati splošna priporočila ter posebna navodila, 
ki tudi sicer veljajo za zmanjšanje prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni:

• ne hodijo na vadbe, če imajo znake 
akutne okužbe dihal (npr. izcedek iz 
nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, 
povišana telesna temperatura, bolečine 
v mišicah…); 
• ne hodijo na vadbe, če živijo z osebo 
s potrjeno boleznijo COVID-19 ali jim je 
bila zaradi tesnega stika z bolnikom s 
COVID-19 (doma ali druge) odrejena ka-
rantena; 
• skrbijo za ustrezno in redno higieno rok 
ter higieno kašlja;
 • se izogibajo osebam, ki kažejo znake 
okužbe dihal; 
•  v športni objekt je treba vstopati in iz-
stopati posamezno na razdalji najmanj 
2 m;
 • ob vstopu v športni objekt si udeležen-
ci umijejo ali razkužijo roke; neposredno 
pred vstopom na športno površino si vsi 
udeleženci obvezno ponovno umijejo 
ali razkužijo roke;
• vsi (športniki in trenerji) si naj pred 
vstopom v športno dvorano nadenejo 

obrazno masko in jo nosijo vse do pri-
četka treninga; takoj po končanem tre-
ningu si naj vsi nadenejo obrazno ma-
sko in jo nosijo, vse dokler ne zapustijo 
športne dvorane;
• športniki naj uporabljajo vsak svoj 
športni rekvizit v največji možni meri, 
rekvizitov za individualno vadbo naj si 
ne izmenjujejo med seboj;
• po končani vadbi vsak udeleženec od-
nese s športne površine in objekta vse 

osebne stvari in odpadno embalažo;
• predstavniki športnega društva po-
spravijo skupne rekvizite in jih razkužijo 
na ustrezen način;
 •udeleženci morajo med vadbo ves čas 
ohranjati medsebojno razdaljo dveh 
metrov, tudi v primeru vadbe v paru ali 
skupini;
•organizator vadbe mora pred začet-
kom vadbe sestaviti seznam udeležen-
cev (ime, priimek, naslov, telefon) in ga 
po vsaki vadbi poslati na Občino Mirna 
Peč ali ga fizično dostaviti.

Garderobe niso na voljo zaradi pre-
prečevanja širjenja bolezni COVID-19. 
Uporabniki športne dvorane se preoble-
čejo že doma in se pred vstopom v dvo-
rano preobujejo v čisto obutev. To je 
možno na hodniku pred vhodom v dvo-
rano. Uporabniki se na hodniku ne zadr-
žujejo. 

Andreja Povše, občinska uprava
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uzejske novice

MUZEJSKA KNJIGOBEŽNICA

V počastitev rojstnega dne Toneta Pavčka je bila 29. septem-
bra svojemu namenu predana  muzejska knjigobežnica. Knji-
gobežnica je omarica s knjigami, ki deluje po principu 'odnesi 
– prinesi'. Vsakdo, ki bo iz muzejske knjigobežnice vzel knjigo, 
jo lahko prelista, in če mu je všeč, tudi vzame s sabo. Lahko 

pa prinese tudi svojo in jo odloži v recepciji muzeja, muzejski 
delavci pa bodo poskrbeli, da bo po treh dneh dobila mesto 
v omarici.  Torej, knjige, ki jih doma ne potrebujemo več, lah-
ko prinesemo v knjigobežnico in jih tako ponovno vrnemo 
med ljudi, brez obveznosti, članarine in zamudnine. Pobuda 
za tovrstno prosto izmenjavo knjig se je v Sloveniji začela sep-
tembra 2011 na družbenem omrežju Facebook in se kasneje 
preselila v resnično življenje. 
Za knjigobežnico so v muzeju poiskali staro šolsko omarico, 
občinska delavca sta jo razstavila, prebarvala in dodala ste-
klena vratca in tako služi novemu namenu. Postavljena je pod 
nadstreškom muzeja in služi svojemu namenu kot prijeten 
kotiček za sprostitev in branje tako Mirnopečanom kot obi-
skovalcem muzeja. V kratkem kulturnem programu so nasto-

V MUZEJSKIH PROSTORIH TUDI BRALNI KLUB 

Bralni klub je namenjen vsem, ki radi berete in se o prebrani 
knjigi želite pogovarjati. Srečevali se bomo enkrat mesečno 
(3. torek v mesecu) ob 17. uri v prostorih Muzeja Lojzeta Slaka 
in Toneta Pavčka v Mirni Peči.
Pogovor o knjigi bo usmerjala Simona Lužar. Za več informa-
cij pišite na  mirnapecberemo@gmail.com

Če imate doma knjige, ki jih ne potrebujete, jih lahko pri-
nesete v Muzej L. Slaka in T. Pavčka za muzejsko knjigo-
bežnico od torka do nedelje do 16. ure.

pili muzejski sosedje, otroci vrtca Cepetavček enota Polonca 
in član Kulturnega društva Mirna Peč Bogdan Krevs. Sprego-
vorili so župan Andrej Kastelic in ravnatelj Danijel Brezovar, 
rdečo nit pa je prepletala vodja muzeja Ljudmila Bajc.
Na muzejski knjigobežnici  je Pavčkov stavek: »Če ne bomo 
brali, nas bo pobralo.« Mirnopečani očitno radi berejo, saj je 
to že tretja knjigobežnica v kraju. Prva je v OŠ Toneta Pavčka, 
druga pa v cerkvi sv. Kancijana. L.B.

Z nastopi so navdušili otroci iz Cepetavčkove enote Polonca, oddelki Flamingo, Formule in Komarji.
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V Mirni Peči je zadišalo po 
kruhu
Kruh je za vse nas osnovno živilo. Na naših jedilni-
kih je vsak dan. Še vedno imamo najraje domačega, 
tistega pečenega v krušni peči. Danes ga je nado-
mestil kruh iz pekarn. Ponudba le tega je v trgovi-
nah zelo raznolika glede na vrsto, kakovost in ceno. 
V času korona krize so gospodinje ponovno začele 
peči kruh doma.

V Mirni Peči je bila pekarna že pred vojno pri Rupenato-
vih. Pek je pekel kruh ponoči. Zjutraj  se je odpravil na pot 
po vaseh in zidanicah prodajat kruh.  Za peke lahko reče-
mo dobesedno, da si kruh služijo s kruhom.

Avgusta letos smo v naši občini  ponovno dobili pekar-
no. V nekdanji Hudetovi vili (sedaj v lasti P. Novljana), kjer 
je bila v času med obema vojnama in tudi po drugi voj-
ni dolgo trgovina, jo je odprl najemnik Faton Jahdauti , 
RUŠI pekarstvo, d.o.o. Zaposlena sta dva peka in dve pro-
dajalki, pekarna pa je odprta od pete ure zjutraj do deve-
te zvečer. Pečejo različne vrste kruha in pekovskega peci-
va, poleg kruha pa prodajo največ različnih burekov, pic 
in rogljičkov. Z obiskom in prodajo so zadovoljni, največ 
kupcev jih obišče v popoldanskem času.

Gospodinje so si oddahnile.  Če jim kruha slučajno 
zmanjka, skočijo do pekarne.  Prijeten vonj, ki se širi iz pe-
karne večkrat na dan, pritegne mimoidoče. Ne morejo 
mimo bogato založenih vitrin s pecivom in pijačami. Ker 
je pekarna odprta že zgodaj zjutraj, se v njej oskrbijo z 
zajtrkom ali malico tudi zaposleni, ki hitijo v službe. 

Nova pekarna  je pomembna pridobitev za Mirno Peč. 
Zaposleni v pekarni pa se bodo morali truditi, da svojih 
kupcev ne bodo razočarali in da bodo njihovi izdelki ve-
dno tako dobri, kot so na začetku njihove poslovne poti.

Ladislava Rupena

Poziv k nadaljnjemu spoštovanju 
ukrepov COVID-19

Bolezen COVID-19 in njen povzročitelj koronavirus 
SARS-COV-2 sta dodobra spremenila vsakdanje življe-
nje ljudi in poslovanje javnih in zasebnih organizacij. 
Po napovedih strokovnjakov bomo z virusom morali 
živeti še nekaj časa, v skladu z epidemiološko situa-
cijo pa bo država zaostrovala ali sproščala ukrepe, 
zato je pomembno dosledno sledenje ukrepom in 
priporočilom Vlade RS (https://www.gov.si/teme/
koronavirus-sars-cov-2) in NIJZ (https://www.nijz.si/).

V skladu s trendom ponovnega povečevanja števi-
la okužb s COVID-19 v Sloveniji je bila konec julija 
zabeležena prva okužba tudi v občini Mirna Peč, 
konec avgusta in v začetku septembra pa je bilo v 
naši občini zabeleženih še pet okužb. Trenutno se 
je situacija umirila, vendar je bil v začetku oktobra v 
občini odkrit dodatni primer okužbe, ob nespoštova-
nju preventivnih ukrepov naj si bo v domačem ali jav-
nem okolju pa se lahko situacijo hitro poslabša.

Posebej poudarjamo, da je od 30. junija 2020 DO-
VOLJENO ZBIRANJE LE DO 10 LJUDI, PRI ČEMER 
SE MORA DOSLEDNO SPOŠTOVATI VARNOSTNA 
RAZDALJA MED LJUDMI PO NAVODILIH NIJZ (1,5 
METRA). Omejitev zbiranja je obvezna tudi v primeru 
zasebnih praznovanj, zbiranja članov različnih orga-
nizacij in javnih prireditev. Izjemoma je dovoljeno 
zbiranje do 50 ljudi (ob vodenju seznama prisotnih) 
ter na organiziranih javnih prireditvah do 500 ljudi 
(ob pridobitvi pozitivnega mnenja NIJZ).

Prav tako je od 25. junija 2020 OBVEZNO NOŠENJE 
MASK, RAZKUŽEVANJE ROK TER OHRANJANJE VAR-
NOSTNE RAZDALJE MED LJUDMI V ZAPRTIH JAVNIH 
KRAJIH OZ PROSTORIH; od 19. septembra pa je v pri-
meru, da ni možno zagotavljanje varnostne razdalje 2 
metrov, NOŠENJE MASK OBVEZNO TUDI OB GIBANJU 
IN ZADRŽEVANJU NA ODPRTIH JAVNIH PROSTORIH. 
Ob tem dodajamo, da je nošenje mask obvezno tudi v 
trgovinah, cerkvah, društvenih prostorih in v javnem 
prevozu in kabinah za prevoz ljudi žičniških naprav. 
Zahteve glede nošenja mask (in tudi ostalega ravnanja) 
v vrtcih in šolah ter pri izvajanju športnih dejavnosti so 
določena s posebnimi navodili NIJZ.

Za preprečitev širjenja okužbe so pomembni tudi pre-
ventivni ukrepi PREPREČEVANJA DOTIKOV OČI, 
NOSU IN UST, DOSLEDNO UMIVANJE ROK TER HIGI-
ENA KAŠLJA TER DA OB PRVIH ZNAKIH OBOLENJA 
OSTANEMO DOMA IN POKLIČEMO ZDRAVNIKA. 

Za preprečitev širjenja bolezni je pomemben vsak po-
sameznik, zato ravnajmo odgovorno in po navodilih 
stroke. 

Nataša Rupnik, občinska uprava
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Letovanje šolarjev in otrok na Debelem rtiču 
Območno združenje RKS Novo mesto je tudi med letošnjimi šolskimi počitnicami organiziralo letovanje za 185 otrok 
na Debelem rtiču. Vključili smo otroke iz domačih občin s pogostimi zdravstvenimi težavami in otroke iz socialno šib-
kih družin, stare od 6 do 18 let.

Letovali so v dveh sedemdnevnih izme-
nah, v vsaki je bila za otroke zadolžena 
spremljevalna ekipa pedagoškega vod-
je, mentorjev in pomočnikov mentor-
jev. Letovanje je kljub začetnim pomi-
slekom, ali bomo lahko izvajali ukrepe 
in poskrbeli za preprečevanje okužb z 
novim koronavirusom, steklo in minilo 
brez težav. Skupine so imele poseben 
razpored za uporabo jedilnice, bazena, 
sicer pa so se držali bolj za sebe. Otroci 
so bili letos celo manj bolni, najbrž tudi 
zaradi rednega razkuževanja in vzdrže-
vanja higiene. Udeležili so se delavnic 
prve pomoči, sproščanja in zdrave pre-
hrane, ustvarjalnih delavnic, preizkusili 

so supe in kajake ter se udeležili izleta 
z ladjico v Izolo. Neplavalci so imeli te-
čaj plavanja in nekateri tudi splavali. Na 
letovanju so prepovedani mobiteli in 
računalniki, vendar, ker je program pe-
ster, vseh teh naprav ne pogrešajo. Te-
den mine hitro, vendar spomini nanj 
ostajajo še dolgo, nekateri otroci se le-
tovanja udeležijo večkrat zaporedoma. 

Letovanje na Debelem Rtiču je zelo do-
stopno, saj starši zanj prispevajo samo 
40 evrov. Letovanje sofinancirajo ZZZS 
in občine MO Novo mesto, Šentjer-
nej, Škocjan, Dolenjske Toplice, Straža, 
Mirna Peč, Žužemberk in Šmarješke 

Toplice. Za 22 otrok je bilo letovanje 
brezplačno, ker so prispevek namesto 
staršev pokrile posamezne krajevne or-
ganizacije RK. Organiziranje letovanja 
je za novomeški Rdeči križ dolgoletna 
in pomembna dejavnost, saj se trudi-
mo, da jo izvedemo kakovostno, varno 
in v korist otrok. Naj tako tudi ostane.   

Sekretarka Barbara Ozimek

TENIŠKA ŠOLA UP 
TUDI V MIRNI PEČI
Na pobudo in željo staršev otrok, ki 
obiskujejo osnovno šolo v Mirni Peči, 
je teniška šola Up, Šola teniške igre in 
športa lani septembra začela z uče-
njem teniške igre in športa na zuna-
njih igriščih pri Novljanu.
Vadba je potekala enkrat  tedensko 
pod taktirko profesionalnega teniške-
ga trenerja,  domačina  profesorja Du-
šana Hočevarja, ki je tudi vodja teni-
ške šole na Otočcu v TK Krka Otočec. 
Otroci so hitro napredovali in se nav-
dušili nad tem športom. V novembru, 
ko vreme ni dovoljevalo vadbe zunaj, 
so se treningi nadaljevali v dvorani 
Osnovne šole Toneta Pavčka. Krožku v 
šoli se je priključilo še novih 18 otrok, 
ki redno vadijo in so se že dvakrat ude-
ležili ekipnega tekmovanja na Otočcu 
in takoj osvojili pokal za 3. mesto.

Vadba za osnovnošolske otroke bo 
potekala tudi v tem šolskem letu, 
in sicer ob ponedeljkih ob 13.30 uri 
na zunanjih igriščih pri Novljanu, v 
zimskem času pa v športni dvorani 
Osnovne šole Toneta Pavčka.

Vabimo vse otroke, da se nam pridru-
žijo na ponedeljkovem terminu, ter 
tudi ostale Mirnopečane, ki si želijo 

naučiti ali nadgraditi znanje tenisa.
Več informacij na: UP Šola teniške 
igre in športa, https://tenissola-up.
com, dusan.hocevar88@gmail.com, 
++386 31 774 410

Hvala vsem za pomoč pri izvedbi pro-
jekta. Bodimo aktivni in več skupaj.

Dušan Hočevar
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V kanalizacijski 
odtok ne 
spuščamo 
odpadkov.

Ne proizvajamo 
dodatnih odpadkov, ki 
obremenjujejo okolje.

Za proizvodnjo 
ene plastenke je 
potrebno ¼ litra 
nafte in 3 litre čiste 
pitne vode.

Slovenija je bogata z vodnimi viri in  se po količini ter kakovosti vode uvršča v sam evropski vrh.

Voda iz pipe: Voda iz plastenke:

Sami lahko veliko prispevamo h kakovosti naše pitne vode. Kako?

Uporabljamo čim več 
biološko razgradljivih 
pralnih sredstev in 
omejimo uporabo 
pralnih in pomivalnih 
sredstev.

Razumno 
uporabljamo 
nevarne 
kemikalije.

Dosledno 
ločujemo 
odpadke.

Pametno kupujemo, 
saj se za proizvodnjo 
vsakega izdelka 
uporablja voda.

Bolj zdrava izbira od 
sladkanih in gaziranih 
pijač.

V Sloveniji: 225 X cenejša kot 
voda v plastenki.

Po svetu: tudi do 1000 x  
cenejša od vode v plastenki.

100 X bolj 
obremenjuje 
okolje kot voda 
iz pipe.

Vsako leto ustvari 
1,5 milijona 
ton plastičnih 
odpadkov.

Biološka razgradnja 
plastenke traja tudi do 
1000 let.

Naredimo nekaj dobrega zase in za okolje
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intervju

INTERVJU: ANICA LEVSTIK, avtorica knjige Rodbina Barbo

Profesor mi je dejal, da imam 
žametno zveneč priimek
Ravno na Slakov rojstni dan, 23. julija, je bila v mirnopeškem muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka predstavitev knji-
ge Anice Levstik Rodbina Barbo. Mirnopečanka Anica, sicer upokojena učiteljica nemščine, je gradivo zbirala kar se-
dem let, saj je raziskala tako plemiški kot kmečki del te rodbine. Sama izhaja iz družine Barbo z Malega Kala, kjer je 
svoje otroštvo preživljal tudi naš rojak, harmonikar Lojze Slak, njen bratranec. Podatke za knjigo je Levstikova med 

drugim iskala tudi v arhivih in zapi-
sovala pripovedovanja tistih, ki so še 
kaj vedeli o prednikih.

 � Vaša knjiga je nastajala kar se-
dem let. Od kod sploh ideja, da se je 
lotite?
Živela  sem v družini, v kateri smo si radi 
pripovedovali različne zgodbe. Otro-
ci smo prisluhnili staršema in z vpraša-
nji segali v zgodbe iz njune mladosti. 
Tako je ob zgodbah delo hitreje minilo, 
pa še lepo smo se imeli in se nasmejali. 
Zanimiva so bila tudi srečevanja soro-
dnikov ob nedeljah, ki so v razpoloženi 
družbi pripovedovali svoja doživetja in 
te zgodbe so se mi vtisnile v spomin za 
vse življenje. Sorodniki so tudi večkrat 
omenili, da smo modre krvi, kar se mi 
takrat v otroštvu ni zdelo nič posebne-
ga. Ko pa mi je profesor med študijem 
dejal, da imam žametno zveneč priimek 
(ko je pogledal v moj indeks – (smeh)) 
in če vem, od kod izhajam, sem začela o 
tem bolj razmišljati in ta žametnost mi 
ni dala miru. Nanjo sem se večkrat spo-
mnila in preden sem se upokojila, sem 
si že zadala nalogo, da raziščem ta prii-
mek in moj rod. 

 � Tako je nastala knjiga z naslovom 
Rodbina Barbo, ki obsega kar 420 
strani. V njej ste raziskali vejo Barbov 
300 let nazaj. Ugotovili ste, da se veja 
deli na dva dela. Kako ste pristopili k 
raziskovanju?
Že v knjižnicah sem zbirala literarna 
gradiva, jih fotokopirala. Kjer sem od-
krila Barbe, sem te podatke shranila in 
jih pozneje uporabila za knjigo. Zatem 
sem raziskovala v arhivih, tako v zgo-
dovinskem arhivu in nadškofijskem, 
in iskala dokumente najprej s plemi-
škega dela, zatem pa še s kmečke-
ga. Pri tem mi je bila v veliko pomoč 
soseda zgodovinarka Meta Matijevič, 
ki mi je pomagala pri branju starejših 

rokopisov iz latinščine in nemške go-
tice. Veliko sem si pomagala s svetov-
nim spletom, daljni sorodnik mi je celo 
z Dunaja priskrbel nekaj manjših doku-
mentov. Sodelovala sem tudi s sorodni-
kom  Matejem Barbom, ki so ga tudi za-
nimali plemiški Barbi. Na koncu sem se 
tudi v živo srečala s poslednjo potomko 
Rakovniških Barbov, grofico Livijo Bar-
bo Reden, ki je navezala stike s 
kmečkimi Barbi. Opisala mi 
je svojo mladost na gra-
du Rakovnik in življe-
nje pri Codellijevih. 
Grofica Livija se je 
žal poslovila pred 
dvema letoma. 

 � Kaj se je 
zgodilo, da 
se je plemi-
ška veja Barbov 
razcepila tudi na 
kmečko?
Že iz pripovedi mo-
jih prednikov 
sem spo-
z n a -
v a -
l a , 

da smo Barbi delaven in ponosen rod. 
Dotaknila se me je tudi zgodba o skriv-
nostni ljubezni med lukenjsko grofič-
no in hmeljniškim graščakom. V tej 
ljubezni se je rodil nezakonski sin, za 
katerega je moral pri dveh letih staro-
sti prevzeti skrb za njegovo prihodnost 
njegov oče. Grofična se je kasneje po-
ročila s Paradajzarjem. Oče mu je pred 
njegovo polnoletnostjo kupil obširno 

zemljišče na Dobju in mu postavil 
hišo ter mu podaril še 200 ovac. 

Žal pa je ta sin žalostno končal 
pri 42 letih. Maščevali so se mu 
kmetje in ga pokončali, ker 
naj bi jim na zahtevo oče-
ta napeljal kamenje v kra-
ško jamo, kamor so kmetje 
hodili z vozovi po vodo in 
so s tem uničevali travnik 
na Selih. Njegov rod pa se 

je nadaljeval na Dobju. Ob 
raziskovanju plemiških Bar-

bov sem ugotovila, da so bili 
na Kranjskem kar dobrih petsto 

let in imeli v tem času kar 43 
gradov in drugih go-

spostev. S poslednjo 
potomko grofov 

Barbo Livijo Bar-
bo Reden se 
plemiški del 
Barbov zaklju-
čuje.

 � Kako pa 
se je razvijal 
kmečki del 
Barbov?
Kmečki Bar-
bi izhajamo 
iz Dobja. 
Od tam se 

j e rod širil na 
G o r e n j e 
K a m e n -
ce, Sev-
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no pod Trško goro, Šmarješke Toplice in 
Mali Kal ter od tu naprej v bližnje in dalj-
ne kraje po vsej Sloveniji in tudi v tujino, 
celo v Ameriko. Pri raziskovanju sem bila 
še posebej navdušena nad vsebino v 
dokumentih, kjer so bili natančni zapisi 
o dogovorih, pogodbah, tako ženitnih in 
izročilnih. S temi pogodbami so si mla-
di zagotovili urejeno življenje. Npr. neve-
stin oče je dal zapisati doto za svojo hčer 
in enako »zaženilo« je moral tudi ženin 
zagotoviti nevesti. Tako je bila za oba za-
gotovljena varna prihodnost. Če je npr. 
nevesta imela 600 goldinarjev dote, ji je 
moral ženin zagotoviti enako vrednost v 
denarju ali naravi. 

 � Iz te rodbine izhaja tudi naš slavni 
rojak  Lojze Slak, ki je po materi prav 
tako del Barbovega rodu. 
Lojzetova mama Ana je bila Barbova iz 
Malega Kala, ki se je leta 1928 poroči-
la z Matijem Slakom in ker so si nekoč 
veliko pomagali med seboj, je tudi stara 
mama Marija predlagala svoji hčeri Ani, 
ko je le ta zbolela, naj da malega Lojzka 
na Kal, da si bo opomogla, saj je nosi-
la pod srcem že peto dete. Tako je Lojze 
odraščal na Malem Kalu, kjer se je srečal 
s harmoniko, ki ga je kasneje spremljala 
vse življenje. 

 � Vaša knjiga je nastajala sedem 
let. Letos junija ste jo prvič predsta-
vili vsem sorodnikom kar na Malem 
Kalu, kasneje pa ste imeli predstavi-
tev še v Muzeju Lojzeta Slaka in To-
neta Pavčka, pa tudi v Šentrupertu, 
kjer so domovali rakovniški Barbi. 
Opravili ste veliko delo, ne le za svoj 
rod, pač pa je knjiga veren doku-
ment življenja nekoč. Kako gledate 
na vse skupaj?
Vesela sem, da je knjiga končno izšla. 
Z njo sem se želela pokloniti svojemu 
rodu in tudi svojemu dekliškemu pri-
imku. Vesela pa sem, da so knjigo soro-
dniki lepo sprejeli. Tako smo se spoznali 
Barbi tudi širše, zanimivo, da zanimanje 
za to knjigo ni le s strani Barbov, saj me 
kličejo tudi ljudje, ki ne izhajajo iz teh 
korenin, in tudi ljudje, ki jih zanimajo 
predvsem plemiški Barbi. 

 � Imate morda v mislih, da bi napi-
sali še kaj?
Smeh. Za ta odgovor je pa še malo pre-
zgodaj.

Ljudmila Bajc
FOTO: L.B., arhiv Muzeja LSTP in 

osebni arhiv A. Levstik
Predstavitvi knjige v Muzeju L. Slaka in T. Pavčka so obiskovalci prisluhnili z naj-
večjem zanimanjem.

Poroka sestrične Marije Pungerčar iz l. 1963. Anica je mala deklica spredaj z belo 
torbico, desno pa njen bratranec, harmonikar Lojze Slak.

Grofica Livija Barbo Reden (med Anico Levstik in Ivanko Slak) je obiskala Barbovo 
domačijo na Malem Kalu.
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KROMPIR TEHTAL SKORAJ KILO IN POL

Letos je bila dobra leti-
na, še posebej je do-

bro obrodil krom-
pir. Pri Pustovih iz 
Biške vasi je naj-
večji tehtal kar 
1, 27 kg. Tudi če-
bule letos ne bo 

manjkalo, tako da 
ne bo nobenih te-

žav za nedeljsko kosilo 
pripraviti "tenstan krom-

pir". Pri obeh vrtninah pa bo zaradi velikosti 
najbrž problem z obstojnostjo.

Andrej Gašperič

Oratorij v Mirni Peči
Tudi letos nam je uspelo izpeljati že tradicionalni oratorij v Mirni Peči. Uvedli smo obvezne ukrepe za namen prepreče-
vanja širjenja okužbe. Zdaj lahko že rečemo, da uspešno, saj ni nihče zbolel. Oratorij je potekal zadnji teden v avgustu, 
animatorji pa smo se z resnim delom in prijetnim druženjem nanj pripravljali cele počitnice. Ugotovili smo, da je oboje 
potrebno, če želimo dobro in v prijateljskih odnosih izpeljati lep teden za naše šoloobvezne otroke.

Vsak dan smo se zbrali že pred deveto 
uro zjutraj, saj smo se morali ogreti z vsaj 
eno nogometno tekmo. Nato smo odšli 
k Marijinemu kipu, peli in molili, si pogle-
dali predstavo o kraljici Esteri. Na katehe-
zah smo vsakodnevno obravnavali eno 
od vrednot: lepota, odgovornost, post, 
zaupanje in hvaležnost. Sledile so zani-
mive delavnice, na katerih smo se naučili 
novih spretnosti v kuhinji, zaplesali, po-
stali kraljevi prevozniki, ustvarili grajske 

črke in zlate ribice, spletli kraljičin nakit 
in pobegnili iz grajske ječe. Točno opol-
dne smo se zbrali v cerkvi pred Jezusom, 
kjer smo se zahvalili za doživeto. Sledilo 
je odlično kosilo mirnopeških »master-
chefov«, nato pa še zabavno popoldne. 
V ponedeljek so nas navdušile  team-
-building igre, v torek  prve mirnopeške 
oratorijske olimpijske igre. V sredo so nas 
obiskali jablanski gasilci, Srečo Kastelic s 
kočijo in naš župnik kot čebelar. V četr-

tek se je šest animatorjev izgubilo, zato 
smo jih šli iskat in mimogrede prispeli na 
vrh sv. Ane. V petek smo namesto tradi-
cionalnih  vodnih iger imeli igre super 
junakov. Zaključek oratorija smo imeli v 
soboto s  sv. mašo, pridružili so se nam 
starši in vsi podporniki. 
Animatorji se že veselimo novih srečanj 
in srečnih obrazov otrok. Hvala vsem, ki 
nas podpirate.

Animatorji
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COVID 19
Soočamo se z epidemijo COVID-19. Da bi preprečili 
okužbe, upoštevamo priporočila Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje. Kaj pa Mirnopečani, ali upoštevajo  
priporočila NIJZ o zaščiti pred okužbo korona virusa?   

Ljudmila Bajc, Andrej Gašperič, Nataša Rupnik 

anketa

Marija Hrastar, Čemše
Delam v trgovini, kjer zaposleni 
obvezno nosimo maske tako 
zaradi sebe kot naših strank. 
Lahko rečem, da se kar 98 % 
naših strank drži pravil, žal se 
pa tudi najdejo izjeme, ki kljub 
opozorilu maske ne nadenejo 
in tako ogrožajo nas in kupce.

Kaja Rajšel, Šranga
Trudim se držati predpisane 
razdalje, redno si razkužujem 
roke in v zaprtih prostorih no-
sim masko. Na treningu teh 
vseh ukrepov ne morem upo-
števati dosledno, saj je nošenje 
maske ob športni dejavnosti 
neizvedljivo.

Jože Krevs, Biška vas 
Seveda se držim priporočil 
NIJZ. Kamorkoli grem, pa naj 
bo to trgovina, frizer ali k maši, 
obvezno uporabljam masko in 
si razkužim roke. Ker smo ran-
ljiva skupina, je za nas starejše 
preventiva še toliko bolj po-
membna.

Tena Marn, Mirna Peč
V našem frizerskem salonu 
strankam, ki nosijo obvezne  
maske, lahko peremo glave, 
strižemo, barvamo, friziramo, 
le britja in ličenja ne izvajamo.  
Po opravljeni storitvi delovni 
prostor razkužimo in prezrači-
mo.

Mojca Lužar, Postaja
Občasno delam v našem mu-
zeju, kjer so obiskovalci res 
kulturni, nosijo maske, raz-
kužijo roke in držijo razdaljo. 
Na recepciji sem za zaščitnim 
steklom, a vseeno z masko na 
obrazu. Ko obiskovalci odide-
jo, prezračimo in razkužimo. 
Zaenkrat smo uspešni.

Zaloški ljubitelji Tomosa 
v Mirni Peči
 
Na prvo julijsko soboto je Mirno Peč  obiskalo 25 motoristov, 
ljubiteljev starodobnega Tomosa z Gorenjske.  Prijatelji Tomo-
sa se že od ustanovitve društva Moped tour Zalog pod Krvav-

cem od leta 1992 vsak prvi teden v juliju odpeljejo v določen 
kraj v Sloveniji. Tokrat so izbrali Mirno Peč. Ob štiridnevnem 
bivanju v lovski koči v Globodolu so obiskali muzej IMV v No-
vem mestu, šli na grad Hmeljnik, si ogledali Muzej Lojzeta Sla-
ka in Toneta Pavčka in se okrepčali z golažem pri prijateljih 

Tomosa iz Mirne Peči. Toplo jih je sprejel Jakob Potočar na Pri-
sojni poti, ki se tudi sam ljubiteljsko ukvarja s starodobnimi 
Tomosi, saj  ima doma že celo zbirko prelepih starodobnikov, 
ki je vsak drugačen in vsak unikaten.
 
Tradicionalno so tudi letos   zaloški motoristi posadili mladi 
oreh, tokrat pri lovski koči v Globodolu, kot spomin na obisk 

kraja, ki ga je mirnopeški župnik Janez Rihtaršič tudi blagoslo-
vil. Posebna zahvala je namenjena tudi Lovski družini Globo-
dol, ki je motoristom nudila štiridnevno bivanje.

Jožica Kužnik
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Četrtkova brenčanja v Mirni Peči  
V Mirni Peči smo sredi minulega poletja pričeli z organizacijo manjših kulturnih dogod-
kov, ki smo jih poimenovali Četrtkova brenčanja. Že samo ime pove, da se dogodki veči-
noma navezujejo na četrtke, konkretneje na zadnje četrtke v mesecu. Seveda pa se naša 
ekipa entuziastov ne zavezuje, da bomo ostali le pri teh rednih mesečnih dogodkih, po-
skušali bomo organizirati ali pomagati pri organizaciji tudi drugih dogodkov. Začeli pa 
smo z malimi dogodki. Pri tem bi se radi zahvalili Občini Mirna Peč za finančno pomoč 
in soorganizacijo, še posebej županu in direktorici občinske uprave, ki sta za naše ideje 
imela velik posluh.

Tako so za nami že trije uspe-
šno izvedeni dogodki:
- julija gostovanje narodno-
-zabavnega ansambla Saša 
Avsenika, ki je pri nas izvedel 
dva akustična koncerta z na-
slovom INTIMNO,
- avgusta Poletje v školjki - 

kino na prostem za otroke 
in mladino, na katerem smo 
gostili glavnega igralca Davi-
da Slugo in njegovo družino,
- Čar vina – literarni večer z 
degustacijo, ki smo ga na-
črtovali za september, pa 
smo ga zaradi ostrejših ukre-

pov NIJZ prestavili v priho-
dnje leto. Namesto tega do-
godka smo v sodelovanju z 
Društvom vinogradnikov in 
Osnovno šolo Toneta 
Pavčka izvedli 1. 
trgatev Pavčk-
ove trte.
Tudi jeseni 
bomo še na-
prej pridno 
brenčali. Ok-
tobra se nam 
bosta na bren-
čanjih s komedijo 
pridružila igralca ene naj-
bolj gledanih slovenskih na-
daljevank Ena žlahtna štorija 
Maja Blagovič in Milan Vo-
dopivec – vsem bolj pozna-
na kot Marija Rebula in žu-

pnik Bonifacij.
Novembra načrtujemo glas-
beni koncert Slovenskega 
citrarskega kvarteta, decem-

brski dogodek pa še načr-
tujemo, saj bo odvi-

sen predvsem od 
ukrepov NIJZ.
Želimo si, da bi 
naši dogodki 
sčasoma posta-
li tradicionalni, 

nas kulturno bo-
gatili in medse-

bojno povezovali. Če-
trtkova brenčanja se bodo 
odvijala na različnih lokaci-
jah v Mirni Peči, o čemer vas 
bomo še sproti obveščali na 
javnih oglasnih površinah in 
preko drugih sredstev obve-
ščanja. Več informacij lahko 
vedno dobite na tel. št. 069 
700 419 ali na el. naslovu ce-
trtkova.brencanja@gmail.
com. Sledite nam lahko tudi 
na FB profilu.
Seveda pa bomo veseli tudi 
vaših predlogov za nove do-
godke, saj se zavedamo, da 
le skupaj z vami, obiskovalci, 
lahko soustvarimo nekaj traj-
nega in pozitivnega za naše 
počutje in medsebojne od-
nose. T. K. 
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Pretirana uporaba digitalnih tehnologij otrokom in mladostnikom škoduje. 

Starši, ne pozabite, da ste tudi sami zgled!
Otroci in mladi vedno več časa preživijo v virtualnem svetu. Del tega jim narekujejo šolske obveznosti, kar je bilo iz-
razito v času karantene. A vseeno večji del v t. i. virtualni resničnosti mladi preživijo zaradi dolgčasa, splet pa jim nudi 
hitro in enostavno priložnost druženja in zabave, kar lahko vodi v prekomerno uporabo digitalnih tehnologij in spleta. 
Kljub temu, da tako veliko časa preživijo za različnimi ekrani, znajo še vedno zarisati ločnico med virtualnim in realnim 
svetom ter svoje »on-« in »offline« aktivnosti razporedijo preko celega dne.

Prekomerna uporaba digi-
talnih tehnologij, predvsem 
zaradi razvoja in razširjenosti 
pametnih telefonov, pa lahko 
vodi tudi v zasvojenost s sple-
tom in digitalnimi tehnologi-
jami, ki se razvije med 3 % do 
7 % oseb, ki splet intenzivno 
uporabljajo. Zasvojenost z 
digitalnimi tehnologijami in 
s spletom se kaže predvsem 
kot močan čustveni odziv v 
primeru odvzema naprave 
ali onemogočenega dostopa 
do spleta.

Mednarodna raziskava 
(HBSC, 2018), v katero so 
bili vključeni tudi slovenski 
osnovnošolci, kaže, da skoraj 
20 % najstnikov o skrivno-
stih in občutkih lažje govori 

preko spleta, slabih 14 % pa 
jih je že doživelo spletno tr-
pinčenje. Prav tako slaba pe-
tina najstnikov dnevno igra 
računalniške igre, skoraj po-
lovica pa za igre porabi med 
dvema in tremi urami. Med 
dekleti je bolj problematična 
uporaba socialnih omrežij, 
med fanti pa je bolj proble-
matično igranje računalni-
ških iger.

V želji, da bi staršem, ki ob 
digitalnih tehnologijah niso 
odraščali ter jih dojemajo 
drugače kot njihovi otroci, 
olajšali razumevanje in po-
magali pri spodbujanju mla-
dih k aktivnemu preživljanju 
prostega časa zunaj kot pa 
pred ekrani, smo v Društvu 

za zdravje srca in ožilja Slo-
venije v sodelovanju z Nušo 
Klepec, mag. psihologije, iz 
centra Logout, pripravili ne-
kaj nasvetov.

Dojenčkom in malčkom ele-
ktronske naprave ne koristi-
jo. Umirjanje dojenčkov in 
malčkov z elektronskimi na-
pravami lahko kratkoročno 
deluje pozitivno, a na dolgi 
rok to otroku škoduje.
Držimo se postavljenih pra-
vil. Otroke in mladostnike 
spodbujajmo pri držanju do-
govorov in pravilih, tudi če 
jim kdaj spodleti. Nikoli ni 
prepozno, da se pravila po-
stavi, pomembno pa je, da 
so jasna. Še najbolje je, da 
pravila veljajo za vso druži-

no, npr. da nihče, tudi starši, 
k obrokom ne prinašajo mo-
bilnih telefonov.
Nagrada in kazen naj ne bo 
povezana z digitalnimi teh-
nologijami. Nagrajevanje in 
kaznovanje otrok in mlado-
stnikov naj ne bo povezano 
z uporabo digitalnih naprav. 
Na ta način se namreč digi-
talnim napravam daje pre-
velik pomen.
Starši smo zgled. Starši, spre-
mljajte tudi svojo upora-
bo digitalnih naprav, saj vas 
otroci ves čas gledajo in se 
od vas tudi učijo. Raje več 
časa skupaj aktivno preživite 
v naravi!

Društvo za zdravje srca in 
ožilja Slovenije
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Nove klopi in mize 
v Zijalu vabijo
Zijalo je kraški izvir reke Temenice. Kratka sprehajalna 
pot do bruhalnika pa predstavlja tudi zanimiv družinski 
izlet v naravi. Zaradi hidroloških in geomorfoloških po-
sebnosti  je Zijalo že 28 let zavarovano kot naravni spo-
menik.

Ta del doline Temenice je res lepo urejen – s potkami, mostič-
ki, prostorčki za piknik, lepa in neokrnjena narava pa privablja 
vedno več obiskovalcev od vsepovsod. Med njimi so tudi ta-
borniki in skavti. Še posebej je v Zijalu živahno v poletnih dneh.

Klopi na piknik prostoru so bile že precej dotrajane, številni 
obiskovalci pa so ob njih radi posedeli. Člani Turističnega dru-
štva Mirna Peč smo zato proste dni v poletnem času izkoristili 
za planirano obnovo miz in klopi v Zijalu. Rečeno – storjeno! 

Po predhodnem ogledu in izmere potrebnega materiala smo 
se lotili izdelave. Lojz Dragan je s sosedom Rozmanom nare-
dil betonske podstavke, Jože, Lojz, Mojca in Mira pa smo iz 
domačih smrekovih desk izdelali leseno konstrukcijo. Na pri-
ljubljenem piknik prostoru v Zijalu smo vse dele sestavili in 
namestili v prostor ter mize in klopi kar takoj tudi preizkusili. 
Ta naravni biser doline Temenice je zanimiv v vseh letnih ča-
sih in vabi k obisku.  

Mira Barbo

Osmi  tabor mladih 
v Dobrniču

Letos je Zveza lovskih družin Novo mesto in Lovska 
družina Dobrnič organizirala in uspešno izvedla že 8. 
tabor mladih, ki je bil že tretjič v Dobrniču. Zaradi epi-
demije je organizator povabil le manjše število osnov-
nošolcev in dve  dijakinji. Z OŠ Toneta Pavčka sta na 
taboru zelo uspešno sodelovala učenca Tine Matoh že 
sedmič in Rok Lavrič drugič.

Mladi so v prelepem okolju in bližnjih gozdovih spo-
znavali vse vrste gozdnih dreves, rastlin in gozdnih sa-
dežev ter šli po sledeh divjih živali. Slišali so, kako in 
zakaj so nekoč lovili polhe ter jih celo videli. Preizkusili 
so se z zračno puško. Spoznali so lovskega psa - krvo-
sledca in zakaj se tako imenuje.

Da pa je delo potekalo zanimivo in po programu, so 
sodelovali Jenko Marjan, Peter Lavrič, Gačnik Franc, 
Šporar Uroš - Uri, Perko Anton in glavna organizatorja 
Darja Gros in tajnik  ZLD Novo mesto Stane Gabrijel.

Perko Anton
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Iz mirnopeških kuhinj

Mirnopeški štrukelj
• 500 g moke
• 1 jajce
• 1 žlica olja
• ščepec soli

Moko presejemo v skledo. Sredi 
moke naredimo jamico,  dodamo olje 
in ščepec soli. Sestavine na sredi glad-
ko razmešamo, potem pa postopo-
ma prilivamo mlačno vodo. Mesimo z 
roba proti sredini, tako da je testo na 

sredini vedno gladko, nazadnje vse 
skupaj pregnetemo v gladko in pro-
žno testo. 
Testo oblikujemo v hlebček in ga pre-
mažemo z oljem in pustimo počivati 
vsaj 30 minut.

Nadev:
• 8 jajc (naredimo cvrtje)
• 1, 5 skodelice pregrete smetane
• 1 skodelica ocvirkov
• malo soli
• drobtine

Testo razvlečemo in ga posujemo z 
drobtinicami, namažemo pregreto 
smetano, potresemo cvrtje in ocvir-
ke. Zavijemo v živilsko folijo in ga sku-
hamo.
Po tem receptu lahko štrukelj tudi 
spečemo. Lahko ga naredimo v sladki 
obliki z dodatkom sladkorja. 
Dober tek!

Nežika Režek

DPŽ Mirna Peč kljub 
koroni aktivno
V mirnopeškem Društvu podeželskih žena  smo organizirale pohod na Golobinjek, 
ki so se ga udeležile tudi naše prijateljice iz DPŽ Bizeljsko s kmetico leta 2015 Leo 
Babič na čelu. Pohod smo pričele z ogledom župnijske cerkve v Mirni Peči, nadalje-
vale po gozdni poti do cerkve sv. Uršule na Golobinjek. Naši gostje so bili navdušeni 
nad razgledom in gostoljubnostjo. Za lakoto in žejo sta poskrbeli družini Dular in 
Granda, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.

Z upoštevanjem vseh navodil  smo se 
odločile, da smo aktivne in sodelujemo 
v raznovrstnih dejavnostih ter promo-
ciji našega društva in pa naše občine. V 
poletnem času smo z našimi dobrotami 
pogostile učiteljski zbor OŠ Bršljin, v že-
lji in upanju, da se naš dober glas razširi 

še drugam. Ljubiteljem starodobnikov 
s Primorske smo ob prihodu pripravile 
mirnopeško dobrodošlico.
Ker smo zadnje čase znane po štrukljih, 
smo imele tudi degustacijo štrukljev na 
ploščadi pred Muzejem Lojzeta Slaka in 
Toneta Pavčka. Postregle smo sedem 
vrst štrukljev, in sicer skupini, ki se je 
zbrala z vseh koncev Slovenije.

Srečanja kmetic pri aktualni kmetici leta 
na Koroškem Marjeti Ročnik se je ude-
ležila naša članica Jelka Krivec, kjer je 
predstavila delovanje našega društva.

Predstavitev in pokušino mirnopeškega 
štruklja smo opravile v pogovoru s Tino 
Lamovšek za Radio 1 za prispevek odda-
je Vemo, kaj jemo.

Ker je naš cilj in želja, da se o našem dru-
štvu in pa občini dober glas širi povsod, 
tudi izven naših meja, smo sodelovale 
z degustacijo mirnopeških štrukljev pri 
Turistični patrulji. 

Nežika Režek
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PRAZNIKI 
IN OBIČAJI V NAŠIH 
KRAJIH

Trgatev grozdja že od nekdaj zdru-
žuje dvoje: prvo je seveda trganje 
grozdja, drugo pa druženje in sku-
pno preživljanje časa med delavci 
v času same trgatve v vinogradu, v 
kleti, še bolj pa za praznično mizo po 
opravljeni trgatvi.

V večjih vinogradih se trgatev opravlja 
več dni, predvsem glede na dozorelost 
grozdja in vremensko napoved, v manj-
ših vinogradih pa se opravi v enem 
dnevu. Podobno je bilo v vinogradih 
tudi nekaj desetletij nazaj, le da takrat 
morda niso posvečali tolike pozorno-
sti kakovosti pridelanega grozdja in je 
bila v prenekaterem vinogradu bolj po-
membna količina.

Starejši Mirnopečani boste ob tem za-
gotovo vedeli povedati, kako pomemb-
na je bila vsaka grozdna jagoda in kako 
so ne le otroci, temveč tudi odrasli po 
kolenih po tleh pobirali te jagode. In 
kako rade so se vsule z dozorelega groz-
da samorodne vinske trte šmarnice, ki 
je bila najpogosteje zasajena v manjših 
družinskih vinogradih. Še posebej zato, 
ker se grozdov ni rezalo – ker ni bilo ška-
rij – ampak se jih je trgalo, kar pa ni bilo 
lahko delo, če se je opravljalo cel dan 

ali več dni skupaj. Grozdje so odlaga-
li v lesene škafe, ki jim Mirnopečani po 
domače pravijo »štulci«. Ko je bil »štulc« 
poln, so grozdje pretresli v brento. No-
sač brente, brentač, je imel nalogo, da 
je nosil brente grozdja do zidanice in 
grozdje stresel v mlin, kjer so ga ročno 
zmleli. Iz kadi so zmleto grozdje prelo-

li letos prvič pravo trgatev Pavčkove 
trte, ki je zasajena pred Osnovno šolo 
Toneta Pavčka. Trgatev je bila na pobu-
do in v sodelovanju z Vinogradniškim 
društvom Mirna Peč izvedena v okvi-
ru septembrskih Četrtkovih brenčanj, 

ki so zaradi poostrenih ukrepov 
NIJZ pred tem načrtovani li-

terarni večer prestavili. 
Pri trgatvi so poleg čla-

nov vinogradniškega 
društva s predsedni-
kom Zvonkom Pa-
pežem in skrbnikom 
vinske trte Tomom 
Zupanom sodelova-

li še župan Andrej Ka-
stelic, ravnatelj šole Da-

nijel Brezovar ter skupina 
učencev 8. razreda, ki je pred 

sedmimi leti sodelovala pri zasaditvi 
vinske trte. Trto, potomko najstarejše 
trte na Slovenskem, ki raste v Mariboru, 
je Osnovni šoli Toneta Pavčka takrat po-
darila Pavčkova žena Marija.

Učenci niso le potrgali grozdja, ampak 
so skupaj z vinogradniki tudi ocenili le-
tino. Vsi prisotni so se strinjali, da je bila 
odlična, saj so bili letos vremenski po-
goji pridelovalcem žlahtne kapljice pre-
cej naklonjeni. Nabrano grozdje je iz rok 
župana prevzel ravnatelj, ki je poskrbel, 
da so si nabrano grozdje prihodnji dan 
razdelili ostali učenci šole. Prepričani 
smo, da ga je bilo za vse učence precej 
premalo, zato upamo, da bo letina Pavč-
kove trte z leti vse večja.

Tatjana Kupljenik

Trgatev – nekoč in danes eden 
najvedrejših jesenskih praznikov

žili v prešo, v kateri so iz grozdja iztisnili 
sok. Brentači so bili lahko le najmočnej-
ši možje, imeli pa so pravico – če je bila 
pot od vinograde do zidanice dolga – 
da so vsakokrat popili šilce žganja.

Ker so bile vse posode in pripo-
močki, ki so jih v času trga-
tve uporabljali, narejeni 
iz lesa, je gospodar pri-
prave nanjo pričel že 
vsaj dva tedna pred 
trgatvijo. Najprej so 
doma vse posode 
namočili, da kasneje 
niso puščale, potem 
pa so jih še temeljito 
pomili. Kljub mnogo-
krat zahtevnemu delu tr-
gačev je bila trgatev vedno 
veder družinski praznik, na katerem 
se je veliko šalilo, vriskalo in pelo, pa 
tudi dobro jedlo.

Za »likof« na trgatvi so bili na mizi pe-
čen piščanec ali kokoš, krompirjeva so-
lata, bel kruh in potica. Včasih je trgatev 
krasila tudi domača šunka. Navadno jo 
je gospodarica shranila od kolin ravno 
za trgatev ali pa za Martinovo, ko se je 
sklenila sezona dela v vinogradu. Na tr-
gatvi kot tudi na kasnejšem martinova-
nju, so bili navadno prisotni tisti ljudje, 
ki so pred tem pomagali tudi pri drugih 
težjih opravilih v vinogradu in so si na ta 
način prislužili mesto med trgači ali na 
martinovanju.

V Mirni Peči se čas trgatev počasi izte-
ka. Lahko pa se pohvalimo, da smo ime-
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Pravilna uporaba organskih gnojil

Na kaj moramo biti pozorni pri gnojenju in kako 
obvarovati dolino Temenice - biser Dolenjske 
Uredba, ki nam bo pomagala odgovoriti na zgoraj zastavljena  vprašanja, se imenuje Uredba o varstvu voda pred one-
snaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, ki je zapisana v Uradnem listu R Slovenije (št. 113/09, 5/13, 22715, 27/17) in je 
stara že dobrih deset let. Zato se zelo težko sprijaznimo z nepoznavanjem te uredbe, včasih pa tudi z ignoranco. 

ORGANSKA GNOJILA IN VRSTE LE TEH

To so živinska gnojila (hlevski gnoj, gno-
jevka, gnojnica) in druga gnojila organ-
skega izvora (digestat, kompost, blato 
iz čistilnih naprav, šota). Velikokrat se 
zamenjujeta termina gnojevka in gnoj-
nica, ki sta obe tekoči organski gnoji-
li. Gnojevka so iztrebki rejnih živali, kot 
sta seč in blato, brez ali z manjšim do-
datkom stelje in z večjim ali manjšim 
dodatkom vode. Gnojnica pa je meša-
nica seča rejnih živali z vodo, predvsem 
iz odcednih voda iz gnojišč. O hlevskem 
gnoju pa ni potrebno izgubljati besed 
(gre za trdo komponento organskega 
gnojila). 

DOVOLJENA/NEDOVOLJENA UPORABA

Gnojenje s tekočimi organskimi gnojili 
je prepovedano na kmetijskih zemljiščih 
od 15. novembra do 1. marca (izjema je, 
če gre za pripravo zemljišč za setev ja-
rih žit, trav in TDM in za pomladansko 
dognojevanje ozimin;  v tem primeru 
velja prepoved samo do 15. februarja). 

Zelo pomemben podatek, ki si ga velja 
zapomniti, pa je, da je gnojenje s hle-
vskim gnojem na kmetijskih zemljiščih 
prepovedano gnojiti od 1. decembra do 
15. februarja (brez izjeme). Pomembno 
je vedeti tudi, da je gnojenje z organski-
mi in mineralnimi gnojili prepovedano 
na poplavljenih tleh, na tleh nasičenimi 
z vodo, na tleh prekritih s snežno odejo 
in na zmrznjenih tleh.

KAKO OBVAROVATI POTOK TEMENICO?

Po Zakonu o vodah ločujemo reke in 
potoke. Varovalni priobalni pas, kjer se 
ne sme opravljati vnos gnojil, je za reke 
(npr. Krka in Kolpa, Mirna v spodnjem 
toku)  15 m tlorisne širine (od reke). Te-
menica pa spada v kategorijo potoki, 
zato je varovalni priobalni pas, kjer se 
ne sme gnojiti, 5 m tlorisne širine (od 
potoka).
Globe za nespoštovanje časovnih pre-
povedi, gnojenja predvsem po snegu in 
gnojenja v priobalnem pasu se gibljejo 
od 800 € za fizične osebe do 2000 € za 

pravne osebe. V izogib zapletom in  ka-
znovanju kmetu svetujemo gnojenje 
na podlagi gnojilnih načrtov (dodajajo 
se samo tista hranila, ki jih rastline po-
trebujejo za rast ob upoštevanju zalo-
ge hranil v tleh). S tem se zmanjšuje t. i. 
gnojenje na pamet, stroški gnojenja za 
kmeta so manjši, varuje pa se tudi oko-
lje.

ALI SE LAHKO OGNEMU MOTEČEMU 
SMRADU OB GNOJENJU Z ORGANSKIMI 
GNOJILI?
Proti smradu sicer nimamo ukrepov, 
se mu pa da v veliki meri izogniti, če se 
gnojilo v najkrajšem času zadela v ze-
mljo. Zelo pomemebno pa je tudi, ka-
kšno je sodelovanje (sobivanje) med 
kmečkim in nekmečkim prebivalstvom. 
Zavedati se moramo, da samooskrba 
pada, ponekod se že pojavlja opuščanje 
pridelave, s tem pa posledično zarašča-
nje kmetijskih zemljišč. 

Daniel Bračič, kmetijski inšpektor
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CEPETAVČKOVE NOVICE IZ ŠOLSKEGA PANJA
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Ponovno odprtje enote Polonca

V času šolskih počitnic si je večina družin privoščila nekaj dopu-
sta, zato je bilo v vrtcu manj otrok in je bila enota Polonca zapr-
ta. Svoja vrata je zopet odprla zadnjega avgusta, ko so se vanjo 
vrnili oziroma jo prišli spoznavat najstarejši vrtičkarji. 
Zjutraj smo se še zbrali v igralnicah Vrtca Cepetavček, nato pa 

imeli čisto poseben zajtrk v šolski jedilnici. Po zajtrku so se otro-
ci poslovili od prejšnjih vzgojiteljic, si naložili svoje nahrbtnike 
in copate ter se skupaj z novimi vzgojiteljicami kar peš odpravili 
proti enoti Polonca. Z nasmeškom na obrazu so vstopili v igral-
nice, raziskali novo okolje in igrače. Pravijo, da je vrtec še boljši 
kot matični. Seveda, če so pa v njem že pravi mali velikani.
Strokovne delavke vrtca želimo vsem vrtičkarjem prijetno 
leto, ki prihaja, polno novih dogodivščin in raziskovanj.

Urška Gašperič

Prvi šolski dan in prvošolci

Prvi september je bil poseben dan za vse šolarje, še posebej 
pa za prvošolce. Lepo urejeni, nasmejani, s torbicami so se s 
svojimi starši zbrali pred šolo. Tam jih je poleg učiteljic, ravna-

telja in župana pozdravilo tudi sonce, ki se je še nekaj minut 
pred tem skrivalo za oblaki.
Pogumno so zakorakali v šolo in se razveselili rutice, medalje 
in pesniške zbirke Čenčarija, ki jim jo je podarila Občina Mirna 
Peč. Ogledali so si učilnico in se igrali igre. Seveda ni manjkala 
niti torta. Ob slovesu so obljubili, da pridejo v šolo takoj nasle-
dnji dan, praznični dan pa so nadaljevali s svojimi družinami. 

Staša Hočevar Zajc  

Kulturni dan: Tretješolci in glasba

Prvi petek v septembru smo tretješolci imeli kulturni dan. 
Posvetili smo ga glasbi in knjigi. Oba oddelka sta se udeleži-
la glasbene delavnice, ki jo je izvedla gospa Irena Zupančič. 
Učencem je najprej predstavila zelo zanimiva glasbila, in si-
cer gonge, himalajske in kristalne posode, indijanski boben, 
oceanski boben, dežno palico ter različne zvončke. Potem pa 
je učence povabila na skupno potovanje po zvočni pravljici. 
V razredu so učenci spoznali življenje in dela pisateljice Na-
taše Konc Lorenzutti. Nato so se še sami preizkusili v vlogi pi-
satelja in ilustratorja. Napisali so svojo počitniško zgodbo in 
izdelali knjigo. Dan smo zaključili prijetno na terasi pred razre-
doma ob prebiranju svojih najljubših knjig.

Tina Nikolić, Renata Fink Husić

Otroci iz oddelka Čebelice smo 
zakorakali v nove dogodivščine

Prvi teden v oddelku Čebelice je bil umirjen, a hkrati 
pester. Nekateri otroci so vrtec že obiskovali, 5 otrok  
pa je prvega septembra prvič prestopilo prag naše 
lepe igralnice. Malčki so hitro ugotovili, da je v vrtcu 
zabavno, igrače so drugačne od tistih doma in tudi 
prijateljev je veliko. Otroci se najraje igrajo na terasi, 
kar je opaziti na njihovih nasmejanih obrazih. Pritekla 
je tudi kakšna solzica, vendar smo le-te hitro posušili. 

Maja Pirc



Glasilo Občine Mirna Peč 23oktober 2020

+ ANTON PUST CM 
(1934 - 2020)

V četrtek, 6. avgusta 2020, smo se 
na ljubljanskih Žalah poslovili od 
duhovnika Antona Pusta, člana 
Misijonske družbe lazaristov. Po-
greb je vodil kardinal Franc Rode. 
V homiliji je izpostavil, da življe-
nje pokojnega duhovnika ni v ničemer izstopalo. Izje-
mnost njegovega služenja je bila v zavzetem izpolnje-
vanju vsakdanjih dolžnosti.

Anton Pust je bil doma iz Gornjega Globodola. V kmečki 
družini je bilo šest otrok. Že osemleten je postal sirota. 
Oče in mati sta izgubila življenje ob bombardiranju Glo-
bodola. To se je zgodilo 13. junija 1942, na god sv. An-
tona Padovanskega, ki je bil njegov krstni zavetnik. Za-
radi te tragedije godovni dan za gospoda Toneta ni bil 
dan praznovanja, temveč žalovanja za starši. Dokler mu 
je dopuščalo zdravje, je vsako leto prihajal v Globodol 
in se v mašni daritvi spominjal vseh Globodolskih žrtev. 

Skrb za šest mladoletnih otrok je prevzela njihova teta. 
Tudi Tone je kot osemletni otrok poprijel za težja kmeč-
ka dela. Toda v njem je tlela želja, da bi postal duhov-
nik. Kljub zelo težkim razmeram mu je uspelo, da je 
končal srednjo šolo, deloma v Novem mestu, deloma 
pa v dijaškem semenišču v Djakovu. Po maturi je vsto-
pil v Misijonsko družbo. Ker je takratna oblast redu la-
zaristov krivično odvzela vso lastnino, je noviciat moral 
opraviti v Beogradu, bogoslovne študije pa v Zagrebu. 
Novo mašo je obhajal leta 1965. S tem se je začelo nje-
govo duhovniško služenje. Začel je pri bogoslovcih v 
Šmartnem ob Savi.

Ko je leta 1972 prišel na Mirenski Grad, se mu je na ši-
roko odprla možnost, da se je posvetil ljudskim misi-
jonom na župnijah. Pri tem delu je potem z vsem du-
hovniškim žarom vztrajal, vse dokler mu je zdravje 
dopuščalo. Misijonaril je po vsej Sloveniji. Opravil je 
159 misijonov, poleg tega pa še številne tridnevne du-
hovne obnove po mnogih župnijah. V tem delu je brez 
pridržkov razdajal vse svoje telesne in duhovne moči.
Sad njegovega zavzetega izpolnjevanje vsakdanjih 
dolžnosti, tudi v starosti in bolezni, je tudi več knjig in 
publikacij z zgodovinsko vsebino – skoraj 30 jih je. V 
njih je prikazal zgodovino nekaterih župnij, krajev, ne-
katerih skupnosti lazaristov in delo sobratov. Najbolj 
obširno delo, kateremu je prispeval bistveni del, so Pal-
me mučeništva. Dokler je mogel, je bil rad na pasto-
ralno uslugo po župnijah. V zadnjih letih pa je telesno 
opešal, vendar je z zanimanjem in molitvijo spremljal 
dogajanja v Cerkvi in po svetu, zlasti prek Radia Ognji-
šče. 

Misijonar Anton Pust je bil »duhovnik s srcem«. Naj mu 
bo Bog bogat plačnik. 

Janez Rihtaršič 

V devetih dolenjskih 
občinah deluje 26 
skupin šole zdravja 
Društvo Šola zdravja je septembra opravilo regijski posvet in 
srečanje s skupinami, ki delujejo na Dolenjskem. Zaradi aktu-
alnih varnostnih ukrepov so posvet opravili v dveh terminih 
in na dveh lokacijah, v Novem mestu in na Mirni.  Skupine 
Šole zdravja so znane po tem, da telovadijo zunaj na prostem. 
Razdalja pri njih ni vprašljiva. Že enajsto leto telovadijo na 
varni razdalji, saj ne glede na "korona čas", potrebujejo pro-

stor za pravilno izvedbo vaj, ki ne zahteva nobenih športnih 
pripomočkov. 
Na srečanju so poudarili pomen jutranje vadbe »1000 gibov«, 
ki se je v "korona času" izkazal kot odličen primer preventive, 
saj v njihovih vrstah niso zabeležili nobenega primera okuže-
nih s covidom-19 (trenutno imajo registriranih 4836 članov, 
povprečna starost pa je 69 let). 

Na Dolenjskem zaenkrat deluje 26 skupin Šole zdravja, ki redno 
zjutraj telovadijo po metodi "1000 gibov" v devetih občinah. V 
Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah sta po dve skupini, v Ivančni 
Gorici telovadi 6 skupin, v MO Novo mesto pa 11 skupin in po 
ena skupina v občinah Mirna, Mirna Peč, Šentjernej, Trebnje in 
Žužemberk. Na tem koncu Dolenjske se obeta več novih skupin 

in v dveh novih občinah – Mokronog - Trebelno in Šentrupert. 
Dve prostovoljki iz Mokronoga se že uvajata v skupini ŠZ Mirna 
in predvidevajo začetek telovadbe v oktobru 2020. Občina Šen-
trupert je s telovadbo po metodi »1000 gibov« v Deželi kozolcev 
začela 23. septembra 2020, na nov državni praznik - Dan sloven-
skega športa. 

Po vsej Sloveniji so skupine Društva Šola zdravja razširjene v 
83-ih občinah, kjer imajo že skoraj 230 skupin. Lahko se jim 
pridružite kjerkoli po Sloveniji, lahko pa ustanovite skupino v 
bližini svojega doma. Če v vašem kraju še ni organizirana ju-
tranja vadba »1000 gibov«, poiščite kontakt na njihovi spletni 
strani https://solazdravja.com/.

Neda Galijaš



POZNATE VAŠ KRAJ?
Tudi tokrat smo izžrebali pravilen odgovor. Sreča se je nasmehnila 
Zdenki Pust iz Mirne Peči, ki je pravilno odgovorila, da je posne-
tek nastal v bližini cerkve na Golobinjeku. Čestitamo, ga. Zdenka 
bo nagrado prejela po pošti.

Novo vprašanje
Z izgradnjo priključka na avtomobilsko cesto je naša občina dobi-
la okno v svet. Kaj prikazuje fotografija? Odgovore pošljite do 15. 
novembra na naslov: Glasilo Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna 
Peč, s pripisom: Poznate vaš kraj. Izžrebanca čaka nagrada. 

 Ladislava  Rupena

IZ NAŠIH
TREH 
DOLIN

Cerkev Golobinjek

Cerkev Sv. Uršule 
in Sv. Roka 

je najmlajša podružnica v mirno-
peški fari, zgrajena v baročnem sti-
lu. Po izročilu naj bi jo dal sezida-
ti graščak, ki je ozdravel od kužne 
bolezni. Na stranskih vratih je naj-
starejša letnica 1644, takrat je bila 
cerkev dograjena. Cerkev je bila  
do današnjih dni večkrat obnovlje-

na,  zadnja temeljita obnova je bila  
leta 2009. Včasih je bila zelo obi-
skana božja pot, kar dokazuje pri-
zidana lopa s prižnico in oltarjem. 
V zvoniku so trije zvonovi in stara 
ura, ki naj bi bila prej v Mirni Peči. 
Poleg cerkve je tudi stara mežnari-
ja, ki danes žalostno propada.

Foto: Andrej Gašperič 
Vir: Anton Pust, Mirna Peč 

z okolico nekoč in danes

Prezbiterij glavni oltar

Ostanek okroglega okna 
s prvotne cerkve

Križev pot in kor Romarska lopa

Stranska 
vrata z 
letnico 
1644

Ladja


