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ž u p a n o v a  b e s e d a
Spoštovane občanke, občani,

letošnje leto, ki se izteka,  je bilo zelo 
nepredvidljivo, saj nas je presenetila 
epidemija bolezni covid-19 in je glede 
na svoj razvoj od nas zahtevala ustrezno 
prilagajanje za opravljanje vsakodnev-
nih obveznosti. Seveda se nam ob mislih 
za nazaj že oblikujejo nove ideje in načrti 
za prihodnost, ki pa jih bo potrebno so-
oblikovati tudi glede na stanje in razvoj 
epidemije covid-19. 

Kljub razmeram, ki nas spremljajo pre-
ko celega leta in so predvsem jeseni 
zahtevale kar nekaj dodatnega dela in 
nenehno prilagajanje glede na epide-
miološko sliko, smo na občinski upravi 
izvajali vse potrebno za nemoteno de-
lovanje uprave kot tudi izvajanje zasta-
vljenih projektov skladno s prvim reba-
lansom proračuna 2020. Posodobitev 
čistilne naprave Šranga je v zaključni fazi, 
urejamo zunanjo ureditev, sama čistilna 
naprava pa že poskusno obratuje. Skla-
dno z dinamiko smo zaključili prvo fazo 
ureditve in posodobitev pločnika ter ce-
stišča v centru Mirne Peči, do praznikov 
bo tudi zaključena ena faza izgradnje 
pločnikov z zamenjavo in posodobitvijo 
celotne infrastrukture v Ivanji vasi. Ravno 
tako smo v jesenskem času izvedli delno 
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ureditev opornega zidu na pokopališču 
Mirna Peč. Narejeno je bilo vse potrebno 
za oddajo dokumentacije na Agencijo 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
pri izgradnji gozdne vlake na relaciji Glo-
bodol-Golobinjek. Občinska uprava te-
koče nadaljuje s potrebnimi aktivnostmi 
pri pripravi projektov, ki bodo umeščeni 
v proračun 2021 in bodo uvrščeni v no-
vem kohezijskem obdobju. Ob tej pri-
ložnosti se še enkrat toplo priporočam 
za tvorno sodelovanje pri pridobivanju 
soglasij, ki so predhodno potrebna za 
izpeljavo posamezne investicije. Glede 
na interes vseskozi potekajo razgovori z 
naložbeniki v industrijski in gospodarski 
coni tako pri umeščanju v prostor, kot 
tudi pri usmeritvah za pridobivanje ze-
mljišč. 

Smo v času, v katerem je poleg epidemi-
je covid-19 velika možnost tudi drugih 
obolenj, zato je zelo pomembno, kako 
bomo kot posamezniki pristopili k spo-
štovanju ukrepov, ki jih priporoča stroka, 
in na ta način pripomogli k temu, da bo 
zdravstveni sistem lahko nudil zdravniško 
pomoč vsem, ki jo bodo potrebovali. Tudi 
v naši lokalni skupnosti epidemiološka sli-
ka nikakor ni dobra. Slabšati se je začela v 
drugi polovici novembra, ne umirja pa se 
niti v prvih tednih decembra, celo še slab-
ša se. Glede na to ponovno pozivam vsa-
kega posameznika, da strnemo vrste in 
vsak po svojih močeh odgovorno pristo-
pimo k spoštovanju zahtevanih ukrepov. 
Na ta način bomo resnično ravnali odgo-
vorno do družbe kot celote, predvsem 
do bolj ranljivih skupin, ki še veliko težje 
prenašajo vse navedene ukrepe. Druže-
nje v prazničnem decembru je omejeno, 
a verjamem, da bo za to v prihodnosti še 
veliko priložnosti.  
  
Kljub trenutnim razmeram tudi letos 
dobri možje niso pozabili na naše naj-
mlajše. Je pa to obiskovanje potekalo 
nekoliko drugače, a še vedno na prije-
ten in najmlajšim prijazen, predvsem pa 
varen način. Zato se ob tej priložnosti 
zahvaljujem vsem, ki so z inovativnostjo 
ali na kak drug način pripomogli, da na 
naše najmlajše nista pozabila niti Miklavž 
niti dedek Mraz. Zahvala velja tudi našim 
humanitarnim organizacijam in posa-
meznim prostovoljcem, ki so se na svoj 
način spomnili naših starejših občanov.
Ob zaključku leta bi se želel zahvaliti 
vsem, ki ste s svojim zgledom, pozitiv-
nim pristopom in odgovornim delom 
tako v lokalni skupnosti kot tudi na svo-
jih delovnih mestih dali svoj doprinos k 
lažjemu premagovanju nikakor ne prije-
tnih razmer v letošnjem letu. 

Ob bližajočih se božičnih in novoletnih 
praznikih bi letos še posebej rad vsem 
zaželel predvsem mirne praznike v priča-
kovanju, da v novem letu zakorakamo v 
prijetnejše čase za vse. Srečno!

Andrej Kastelic, župan
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23. 10. 2020, 16:39
V gozdu pri Jordankalu so naleteli na ubojno sredstvo, 
podobno minometni mini. Pripadniki Državne enote za 
varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) 
Dolenjske, Gorenjske in Ljubljanske regije so naslednji 
dan prevzeli ubojno sredstvo in ga uničili na kraju najd-
be.

2. 10. 2020, 14:10
V začetku oktobra sta v gozdu Ostri vrh pri naselju Go-
renji Globodol pripadnika Državne enote za varstvo 
pred NUS odstranila in nato uničila na varnem kraju 
najdeno minometno mino kalibra 81 milimetrov, nem-
ške izdelave, iz obdobja druge svetovne vojne.

Luka Piko

Poročilo 11. redne seje Občinskega 
sveta Občine Mirna Peč
Na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Mirna peč so sve-
tniki med drugim podali mnenje o kandidatih za novega rav-
natelja Osnovne šole Toneta Pavčka, saj se Danijel Brezovar z 
31. 12. 2020 upokoji. Na razpis se je prijavilo sedem kandida-
tov. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih de-
javnosti je podal pozitivno mnenje in kot najprimernejšega 
kandidata za ravnatelja OŠ Toneta Pavčka ocenil Uroša Avsca. 
Pozitivno mnenje, vendar z manjšo primernostjo, pa je odbor 
podal tudi za Majdo Čengija. Ostali kandidati s svojo predsta-
vitvijo ter odgovori na vprašanja niso prepričali članov od-
bora. Svetniki so se s podanim mnenjem strinjali in večinsko 
podprli sklep. 

Svetniki so tudi podali soglasje k zadolževanju podjetja CE-
RO-DBK, d.o.o., za izgradnjo objekta za mehansko-biološko 
obdelavo odpadkov (MBO) ter za nakup fiksne tehnološke 
in premične opreme. Gre za sklep, da se da soglasje k zadol-
ževanju, ne gre pa v zadolževanje občin. Obravnavali so tudi 
potek naložb, ki se trenutno odvijajo na občinskih cestah, se 
seznanili z obratovanjem čistilnih naprav in se seznanili s pro-
jekti, ki so v fazi načrtovanja. 

Poročilo 4. dopisne seje Občinskega 
sveta Občine Mirna Peč

Na četrti dopisni seji, ki je potekala od četrtka, 19. 11., do po-
nedeljka, 23. 11., do 12. ure, so občinski svetniki obravnava-
li ter sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske Toplice, 
Mirna Peč in Žužemberk po skrajšanem postopku. Glede na 
to, da z že sprejetim odlokom ni bilo jasno in natančno dolo-
čeno, da je Skupna občinska uprava pravna naslednica sku-
pne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žu-
žemberk« in da tako prevzema vse njene zaposlene, poslov-
ne prostore, opremo, vsa finančna sredstva, pravice in obve-
znosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhiv, je bilo 
potrebno sprejeti spremembo odloka v besedilu, ki bo zago-
tavljalo pravno nasledstvo. 

Svetniki so obravnavali tudi poziv Razvojnega centra Novo 
mesto k predlogu kandidata za predstavnika občine v Razvoj-
nem svetu regije Jugovzhodna Slovenija za novo programsko 
obdobje. V Razvojnem svetu regije JV Slovenija ima 21 občin 
svojega predstavnika. Kandidate za predstavnike občin pre-
dlaga občinski svet izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev. 
V programskem obdobju 2013 – 2020 je bil v Razvojni svet 
JV Slovenije s strani Občine Mirna Peč imenovan župan An-
drej Kastelic. Glede na to, da je kot župan že seznanjen z nači-
nom delovanja Razvojnega sveta regije, s temami, ki jih le-ta 
obravnava, in da seje Razvojnega sveta regije običajno pote-
kajo sočasno s sejami Sveta regije, ki ga sestavljajo župani ob-
čin JV Slovenije, je tudi za programsko obdobje 2021-2027 s 
strani Občine Mirna Peč v Razvojni svet JV Slovenije ponovno 
imenovan župan Andrej Kastelic. 

Andreja Povše, občinska uprava 

Leto, ki se poslavlja, je bilo polno izzivov, 
ovir in negotovosti. Pomembno je ohraniti 
pozitiven odnos in si med sabo pomagati 
ter skrbeti drug za drugega. Delimo svo-
jo srečo, radost in dobrine s tistimi, ki to 
najbolj potrebujejo. Naj bodo prazniki in 
novo leto priložnost za nov začetek, srečo, 
veselje in mir. 

Vesel božič in srečno novo leto želi 

župan Andrej Kastelic s sodelavci 
občinske uprave



december 2020Glasilo Občine Mirna Peč4

občinska uprava sporoča

Občina Mirna Peč med 16 najbolj 
razvitimi občinami v Sloveniji
Ministrstvo za finance je v začetku novembra objavilo koeficiente razvitosti občin za 2020 in 2021. Občina Mirna Peč 
si med 212 občinami deli  16. mesto  z občinami Logatec, Lukovica, Mežica ter Prebold, kar je zelo odličen rezultat in 
izboljšana uvrstitev glede na prejšnja leta. 

Uvrstitev 
občine na 

lestvici 
 

Koeficient 

razvitosti občine*

Obseg sofinanciranja 
investicij iz državne-

ga proračuna

(24. a člen ZFO-1)

1 Trzin 1,35 50

2 Komenda 1,34 50

3 Domžale 1,28 60

4-6 Horjul 1,27 60

4-6 Novo mesto 1,27 60

4-6
Cerklje na Gorenj-
skem 1,27 60

7-9 Žiri 1,25 60

7-9 Šenčur 1,25 60

7-9 Mengeš 1,25 60

10 Grosuplje 1,24 60

11 Trebnje 1,22 60

12-14 Škofja Loka 1,21 60

12-14 Ljubljana 1,21 60

12-14 Ivančna Gorica 1,21 60

15 Železniki 1,20 60

16-20 Prebold 1,19 70

16-20 Mirna Peč 1,19 70

16-20 Mežica 1,19 70

16-20 Lukovica 1,19 70

16-20 Logatec 1,19 70
Vir:  https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/

Podlaga za izračun je Uredba o metodo-
logiji za določitev razvitosti občin. Vlada  
RS z uredbo na vsake dve leti določi na-
čin izračunavanja koeficienta razvitosti 
slovenskih občin. Koeficienti so podlaga 
za določanje obsega sofinanciranja inve-
sticij iz državnega proračuna. V zadnjih 
letih smo se uvrščali med 30. in 40. me-
stom, tokrat pa so nas kazalniki umestili 
precej visoko. Ponosni smo, da smo med 
manjšimi, nam po številu prebivalcev 
podobnimi občinami dosegli najboljše 
mesto, veseli pa smo, da so se zelo viso-
ko uvrstile naše sosednje občine -  Novo 
mesto (4.), Trebnje (11.), kar nakazuje na 
uspešen razvoj in potencial regije. 

Uredba  določa metodologijo za določi-
tev razvitosti občin na podlagi : 

• kazalnikov razvitosti občine: bru-
to dodana vrednost gospodarskih 
družb na zaposlenega, osnova za 
dohodnino na prebivalca občine in 
število delovnih mest na število de-
lovno aktivnega prebivalstva obči-
ne,

• kazalnikov ogroženosti občine: 
indeks staranja prebivalstva občine, 
stopnja registrirane brezposelnosti 
in stopnja delovne aktivnosti v ob-
čini,

• kazalnikov razvojnih možnosti: 
oskrbljenost z dobrinami in stori-
tvami javnih komunalnih služb (sto-
pnja priključenosti na javno kanali-
zacijsko omrežje po aglomeracijah), 
opremljenost s kulturno infrastruk-
turo (kulturni spomeniki in objekti 
javne kulturne infrastrukture), delež 
območij Natura 2000 v občini in po-
seljenost občine. 

Zavedamo se, da gre za izbrane kazalni-
ke in da pregled ne odraža vseh podro-
čij življenja in delovanja, vseeno pa lah-
ko konstantno pregledujemo napredek 
vseh slovenskih občin na enoten način. 

Sonja Klemenc Križan, 
direktorica občinske uprave 
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Rekonstruirana čistilna 
naprava Šranga že poskusno 
obratuje
Čistilna naprava Šranga, kapacitete 100 PE (populacijskih enot), je bila 
zgrajena leta 2007 in je bila predvidena za potrebe zaselka Šranga. Čeprav 
je ob načrtovanju obstoječe naprave kapaciteta zadostovala za potrebe 
tega območja in je vključevala tudi načrtovano širitev v novi del zaselka, 
pa se je zaradi pospešenega naseljevanja in predvidene nadaljnje stano-
vanjske gradnje izkazalo, da je bila naprava že po dobrih desetih letih pre-
obremenjena. 

Redne meritve zadnjih let, ki jih je iz-
vajala Komunala Novo mesto, so kaza-
le, da je bila naprava občasno tudi za 
30 % preobremenjena. Ob vsem tem 
pa je na območju Šrange danes pre-
videno še skoraj dva hektarja površin 
za gradnjo, na katerem se je gradnja 
posameznih hiš že začela. 

Občina, Komunala Novo mesto in 
projektantska organizacija ACER iz 
Novega mesta so s sodelovanjem v 
preteklih letih izvedle analize stanja, 
izdelan je bil projekt in pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. Projekt je za-
snovan tako, da bo rekonstruirana na-
prava zadostovala za 250 PE, od tega 
približno 50 PE predstavljajo dolgo-
ročne rezerve, 200 PE pa obremenitev 
sedanjih stanovalcev skupaj z ocenje-
nim številom bodočih prebivalcev na 
še neposeljenih zemljiščih. 

Pogodba za gradnjo oziroma rekon-
strukcijo je bila z izbranim ponudni-
kom Komunalne gradnje, d.o.o., Gro-
suplje podpisana konec aprila. Skupaj 
s podizvajalcem oziroma dobavite-
ljem opreme S5 Projekt iz Žalca so v 
poletnih in jesenskih mesecih vgradili 

nove zadrževalne bazene, usedalni-
ke, biološki reaktor. Urejene so breži-
ne, izveden podporni zid, tlakovanje, 
strojne in elektro inštalacije. V novem-
bru smo prešli na poskusno obratova-
nje na novi čistilni napravi. 

Čeprav je bilo ob podpisu pogodbe 
načrtovano, da bodo vsa dela v tem 
času že povsem zaključena, je za do-
končanje del potrebno še asfaltiranje 
dostopa. Nekaj težav pri dobavi posa-
mezne opreme, ki so se tudi tu poraja-
le na račun situacije s koronavirusom, 
je izvedbo del nekoliko upočasnilo. Ker 
pa so dela skoraj pri koncu, lahko po-
vemo, da bodo izvedbeni stroški enaki 
načrtovanim in bodo na koncu znašali 
približno 225.000 EUR brez DDV.

Že s samim prehodom na poskusno 
obratovanje pa je nova oprema čistil-
ne naprave odpravila občasne nepri-
jetne vonjave v neposredni bližini, iz-
točne vode iz naprave bodo skladne s 
predpisi, s tem pa bo omogočena ne-
motena novogradnja v samem zasel-
ku Šranga. 

Andrej Kastelic, občinska uprava

Zaživel nov telefon za psihološko 

podporo ob epidemiji COVID-19

080 51 00
Ponovno je bil vzpostavljen Telefon za psi-
hološko podporo prebivalcem ob epide-
miji COVID-19. Na brezplačni telefonski 
številki 080 51 00 bodo 24 ur na dan, vse 
dni v tednu strokovno pomoč nudili iz-
kušeni psihologi, psihoterapevti in drugi 
strokovnjaki s področja duševnega zdrav-
ja. S telefonom želimo zagotoviti dosto-
pno podporo ljudem, ki se v času epide-
mije in z njo povezanih kriznih ukrepov 
soočajo z različnimi stiskami. 

Telefon je nastal v sodelovanju Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje in Društva psi-
hologov Slovenije, Rdečega križa Slovenije, 
Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Za-
upnega telefona Samarijan, Združenja za-
konskih in družinskih terapevtov ter 
Zveze prijateljev mladine Slovenija 
– TOM telefon. 
Z namenom razbremenitve ter psi-
hosocialne podpore posamezni-
kom, ki so se znašli v stiski zaradi 
sedanjih razmer, so se številne organi-
zacije, ki so že v prvem valu nudile telefonsko 
pomoč, povezale v telefon s skupno številko.

Telefon je namenjen krajšim pogovorom 
za:
• čustveno podporo pri obvladovanju tesno-
be, strahu, jeze in drugih čustvenih stanj ter z 
njimi povezanih odzivov;
• podporo obolelim in svojcem oseb z bole-
znijo COVID-19;
• podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni 
COVID-19;
• podporo ob soočanju z izgubo zaposlitve, 
čakanjem na delo ali težavah, povezanih z de-
lom od doma;
• priporočila in podporo pri usklajevanju de-
lovnih obveznosti in družinskega življenja;  
• podporo pri soočanju z osebnimi stiskami 
in s težavami v medosebnih odnosih v času 
izolacije;
• podporo pri drugih izzivih, ki jih prinaša tre-
nutna situacija.
Za vsa vprašanja v zvezi s koronavirusom 
SARS CoV-2 (boleznijo COVID-19) in ukrepi, 
povezanimi z njim, pa še vedno velja, da se 
obrnete na Klicni center za informacije o no-
vem koronavirusu 080 1404 ali obiščete sple-
tno stran NIJZ oz. vladno spletno stran.
Prijazno vabljeni, da pokličete, delite svojo sti-
sko, prejmete čustveno podporo, informacije.
To, da se obrnemo po pomoč in delimo 
svojo stisko, je znak naše moči.
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Prenovljen center Mirne Peči, 
v Ivanjo vas po pločniku
Občinska uprava se trudi izvrševati sklepe Občinskega sveta in slediti sprejetemu proračunu Občine Mirna Peč za leto 
2020.  Ker se leto zaključuje, se temu primerno zaključujejo tudi določene naložbe na cestnem področju, na odvodnja-
vanju odpadnih voda z dograditvijo čistilne naprave na Šrangi, ki že lahko sprejema nove priključitve.  Zaključena je 
prva faza prenove ceste skozi Mirno Peč, center je s tem pridobil boljšo in kakovostnejšo infrastrukturo, drugo fazo 
prenove bodo narekovale vremenske razmere.  

Tudi rekonstrukcija ceste z vso potreb-
no komunalno in cestno infrastrukturo 
s pločnikom v Ivanji vasi dobiva konč-
no podobo. Sočasno bo oblikovana 
tudi podoba urejenih ekoloških otokov. 
Kljub težkim razmeram v državi  zara-
di COVID-19 se nemoteno nadaljuje z 
zastavljenimi projektiranji, tako za gra-
dnjo sekundarnih vodov, v pripravi je 
idejni projekt za rekonstrukcijo in po-
večavo centralne čistilne naprave v Mir-
ni Peči ter za odvodnjavanje in čiščenje 
odpadnih voda v aglomeracijskih ob-
močjih, ki gravitirajo na centralno či-
stilno napravo. Pripravljamo potrebno 
projektno in investicijsko dokumen-
tacijo za razpis za energetsko sanacijo 
stavb v javni lasti za bivšo osnovno šolo, 
nakup dodatne opreme za nove vsebi-
ne v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta 
Pavčka preko razpisa Ministrstva za kul-
turo, pridobivamo projektna dokumen-
tacija za ureditev parkirišča nasproti 
cerkve  v Mirni Peči, nadaljujemo s pro-
jektiranjem  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. 
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Zbirna posoda za odpadno olje v Mirni Peči bo pri muzeju oz. stari telovadnici

Odpadno jedilno olje 
ne sodi v okolje
Večina jedilnega rastlinskega olja se uporabi za pripravo hrane. Ob obroku se 
nekaj olja s hrano zaužije, ostalo – zlasti po cvrtju – pa predstavlja odpadno 
jedilno olje, ki je organsko visoko obremenjen odpadek in ga je potrebno od-
straniti pravilno. Pozdravljamo odločitev župana, da tudi v Mirni Peči posta-
vimo zbirno posodo za odpadno jedilno olje, ki bo postavljena pri muzeju oz. 

na strani vhoda v vrtec Polonca.
Med pravilne načine odstranjevanja 
odpadnega olja ne sodi zlitje v kuhinj-
ski lijak ali v straniščno školjko, v grezni-
co, malo komunalno čistilno napravo 
ali v kanalizacijo. Nemalokrat se odvr-
že tudi na kompost ali se uporabi kot 
dodatek krmi za živali. Škodljivo je tudi 

polivanje odpadnega olja po travnatih 
površinah. Odvrženo jedilno olje se sča-
soma spere v podzemlje do podtalnice, 
ki je vir pitne vode. Ko pa se podtalnica 
enkrat onesnaži, traja več sto let, da se 
njena kakovost obnovi in izboljša.

Nekateri odpadno jedilno olje shra-
njujejo v steklenice in ga potem vržejo 
med mešane komunalne odpadke, a le 
redki odpadno jedilno olje zbirajo dalj 
časa in ga nato odpeljejo v zbirni center 
za ločeno zbrane odpadke. 

Namen postavitve zbirne posode za 
odpadno jedilno olje je dvig kvalitete 
življenja prebivalcev. Dolgoročna ko-
rist bo neposreden vpliv na občane z 
zmanjševanjem onesnaževanja in eko-
loško osveščenostjo, posredno pa bo 

vplivalo tudi na razvoj zelenega turiz-
ma. Med drugim z reciklažo odpadnega 
olja izboljšujemo kakovost podtalnih 
voda in ohranjamo naravo, saj bi olje si-
cer končalo v naravi in posledično one-
snaževalo podtalnico. Zbirna posoda 
služi vsem občanom in odpadno jedil-
no olje lahko odlije kdor koli. Pomemb-
no je, da olje ne konča v naravi.

Odpadno jedilno olje je kuhinjski od-
padek. Z ostalimi odpadki ga ne sme-
mo mešati, prav tako ga ne smemo zli-
vati v kanalizacijo ali naravo.

Komunala Novo mesto

Uspešni so bili v projektu Kolesar-
ska veriga na podeželju preko Lo-
kalno akcijske skupine LAS DBK 
za izvajanja lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost – CLLD iz sred-
stev Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja – EKSRP, v 
okviru katerega bomo v Mirni Peči 
pridobili kolesarsko postajo z ele-
ktričnimi kolesi. Občina Mirna Peč 
bo iz projekta pridobila sredstva v 
višini 21.486,71 EUR. V izdelavi je 
projektna dokumentacija za ob-
novo ceste z ureditvijo avtobusnih 
postajališč in ureditev peš povr-
šin ob regionalni cesti Mirna Peč–
Šranga ter ureditev ceste po dolini 
Mirna Peč–Malenska vas–Goriška 
vas, smo v postopku urejanja in 
pridobivanja potrebnih zemljišč 
za ureditev navedenih cest. Pote-
ka seznanitev lastnikov zemljišč o 
nameravanih posegih ter urejanju 
lastništva. Z nestrpnostjo priča-
kujemo še zadnje mnenje enega 
izmed državnih nosilcev urejanja 
prostora, da lahko ustrezno pripra-
vljen akt sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta 
damo v javno razgrnitev. 

Glede na to, da se napovedujejo 
ukrepi iz sredstev mehanizma za 
okrevanje in odpornost ter mo-
žnost črpanja teh sredstev v na-
slednjem finančnem obdobju ter 
v prihajajočem novem program-
skem  obdobju, moramo temu sle-
diti s pripravo projektov z ustrezni-
mi vsebinami tako na kulturnem, 
turističnem in infrastrukturnem 
področju. 

Občinska uprava se zahvaljuje 
vsem občanom, ki s strpnostjo in 
razumevanjem prispevajo k uspe-
šnemu izvajanju investicij. Željni 
smo tudi novih idej in predlogov, 
zato je za vas na spletni strani ob-
čine www.mirnapec.si pod zavih-
kom PREDLOGI in POBUDE  dana 
možnost oddaje vaših idej, pre-
dlogov ali pa tudi dobronamernih 
kritik. Želimo vam veliko zdravja, 
medsebojnega razumevanja, str-
pnosti, predvsem pa lepe božične 
praznike in srečno v letu 2021. 

Direktorica občinske uprave 
Sonja Klemenc Križan 

Foto: Nataša Rupnik
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Ravnatelj Danijel Brezovar zaključuje 
desetletno vodenje mirnopeške šole
Z  novim letom namreč odhaja v pokoj. Na OŠ Toneta Pavčka je iz Novega mesta l. 1998 prišel kot učitelj fizike ter tehni-
ke in tehnologije, poučeval  je tudi izbirne predmete s področja astronomije ter obdelavo gradiv-les in vodil modelar-
ski ter planinski krožek. Kot učitelj je delal dobrih 12 let, zatem pa v dveh mandatih šolo vodil kot ravnatelj. 

 � S koncem letošnjega leta odhajate 
v pokoj. Kakšni občutki vas prevevajo?
Lepi občutki. Je pač čas, da odidem. 43 
let je kar lepa doba, lepa tudi zato, ker 
imam občutek, da puščam za sabo lep, 
urejen zavod - tako šolo kot vrtec - in se 
bom vedno rad vračal v Mirno Peč.

 � Katere vrednote vas sicer vodijo v 
življenju, katerih načel se držite?
Mislim, da predvsem strokovnost, od-
govornost in sodelovanje, ki  so temelj, 
da lahko nekdo deluje kot učitelj oz. 
vodja in ravnatelj. V življenju me spre-
mlja vztrajnost. Da si človek, ko si zasta-
vi nek cilj, prizadeva, da ga doseže. Moj 
osebni moto je bil: »Kjer je volja, tam je 
pot.« In če je volja za sodelovanje, se 
najdejo tudi poti med ljudmi, da lahko 
sodelujejo in uresničujejo skupne cilje. 
Biti ravnatelj, odgovoren do sodelavcev 
in učencev, verjetno ni najlažja naloga.
Zame tu ni bilo hude dileme. Že na pr-
vem razpisu sem poudaril, da je v sredi-
šču mojega delovanja otrok. Zavedam 
se, da smo tu zaradi otrok in za otro-
ke. Iz tega izhodišča so tekla vsa moja 
prizadevanja tako v vrtcu kot v šoli, da 
zagotovimo varno in spodbudno oko-
lje za vse udeležence. Ob tako velikem 
številu otrok, staršev in zaposlenih pa 
so bili tudi posamezni primeri, ko je bilo 
pravice otrok potrebno zaščititi. 

 � Kako ocenjujete mirnopeške 
učence? Kakšen potencial jim pripi-
sujete? Bi koga posebej izpostavili?
Težko jih primerjam z drugimi, ampak 
glede na izkušnje z njimi lahko povem, 
da so pripravljeni sodelovati, ko jih pravil-
no nagovoriš,  v večini pridni in da hoče-
jo napredovati, se učiti, biti uspešni. Tudi 
povratne neuradne informacije iz sre-
dnjih šol so za našo šolo ugodne, saj vsi 
naši učenci delajo brez težav programe, ki 
so jih izbrali. Je pa potrebno poudariti, da 
do uspeha lahko pride samo, če je vzpo-
stavljeno dobro sodelovanje med učenci, 
učitelji in starši. Sam sem se zelo trudil, da 
bi bilo to sodelovanje najboljše.

 � Letošnje leto je zaznamovala ko-
rona, otroci se učijo na daljavo. Kaj 
to pomeni za njih, kakšne učne re-
zultate bodo dosegali?  Kaj menite 
o tem?
Spomladi, v prvem valu, smo bili vsi vr-
ženi v delo na daljavo dobesedno čez 
noč. V četrtek smo izvedeli, da delamo 
na daljavo, v petek zjutraj smo ime-
li sestanek učiteljskega zbora, da smo 
se dogovorili, kako bomo dostopali do 
otrok na daljavo, čez vikend smo obve-
ščali starše, vmes je bilo še nekaj pro-
tislovij z ministrstva, a s ponedeljkom 
smo začeli s poukom na daljavo. To je 
bilo učno obdobje, v katerem smo se 
srečevali z do sedaj neznanim učnim 
okoljem, polnim neznank in odprtih 
vprašanj. Menim, da smo pouk v pr-
vem obdobju organizacijsko dobro iz-
peljali, vsebinsko pa smo se na mnogih 
področjih učili. Tako v prvem kot tudi v 
drugem valu so nam bili v veliko opo-
ro starši in se jim na tem mestu iskreno 
zahvaljujem. 

Na morebitni jesenski val smo se dobro 
pripravili, komunikacijski kanal so sple-
tne učilnice, izvedli smo izobraževanje 
učiteljev in učencev. Bili smo dobro pri-
pravljeni na drugi val in vse delo z red-
kimi izjemami teče zelo v redu. Sedaj 
je več poudarka na videokonferencah 
in tudi gradiva v spletnih učilnicah so 
ustrezno pripravljena, PPT predstavitve, 
posnete razlage, animacije, … Učitelji 
odgovorno opravljajo delo na daljavo 
in se trudijo, da bi bili vključeni vsi učen-
ci in da bi ti lahko napredovali v skladu s 
svojimi zmožnostmi.

 � Kot ravnatelj ste začeli v stari šoli, 
v kateri se danes nahaja muzej, leta 
2012 ste se preselili v čudovito novo 
šolo, ki omogoča še boljše pogoje 
dela. Ustrezajo vsem zahtevam?
Odločitev občine oz. občinskega sveta 
za novogradnjo je bila pravilna. Šola je 
od 2010 do sedaj vpisala 100 otrok več 
in sedaj imamo 354 vpisanih učencev. 
Prav tako v vrtcu. Iz šestih oddelkov jih 
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je sedaj 11, kaže celo, da jih bo 12. Šola 
je bila zgrajena za 18 oddelkov z vsemi 
spremljevalnimi prostori. Zadovoljni 
smo in z veseljem delamo v njih. Ob tej 
priložnosti izrekam pohvalo in zahva-
lo občinski upravi, odboru za družbe-
ne dejavnosti in občinskemu svetu, ki 
so vedno imeli posluh za šolo in vrtec, 
podpirali naše dejavnosti in nam omo-
gočali optimalen razvoj.

 � V mirnopeški šoli ste sodelova-
li na različnih projektih in dosegali 
tudi visoke rezultate. Lahko poveste 
še kaj o tem?
Projekti so bili vedno ena močnejših 
stvari v šoli že pred mojim ravnatelje-
vanjem in smo nekatere ohranili. So-
delovali smo v likovni ustvarjalnici, ce-
loletnih projektih iz lokalnega okolja: 
gasilci, mlini, Vsak človek je zase svet. 
Izmed novih projektov izpostavljam 
Pavčkove vitice, ki tečejo že sedmo 
leto, Rastočo knjigo, Erasmus+, projekt 
Simbiozo in tradicionalne projekte: Eko 
šola, Zdrava šola, … Pridobili smo sta-
tus Kulturne šole do leta 2022.

 � Šola v Mirni Peči nosi ime po rojaku 
in velikanu pesniške besede Tonetu 
Pavčku. Večkrat je prišel na vašo šolo. 
Kako se ga spominjate in kakšen od-
nos imate do njegove zapuščine?
Spominjam se ga  v zelo lepi luči. Sre-
čevali smo se še, ko sem bil učitelj, po-
znal pa sem ga že od prej, z dogodkov 
v Novem mestu. Moj odnos do njegove 
zapuščine je pozitiven, trudim se, da bi 
bil v naši šoli njegov spomin ves čas živ. 
To delamo z likovnimi ustvarjalnicami, 
obiskom Pavčkovega doma, Pavčkov-
im dnem, Pavčkovimi viticami, Rastočo 
knjigo, z njegovo trto, … Trudil sem se, 
da smo na dostojen in spoštljiv način 
ohranjali spomin nanj. 

 � Imate kakšen napotek za vašo na-
slednico?
Nimam. Vsak človek je zase svet. Jaz 
sem ravnal tako, kot sem menil, da je 
prav, in zagotovo bo tudi ona tako.

 � Kaj boste počeli, ko vam naenkrat 
ne bo treba več v službo?
To je dobro vprašanje. /SMEH/ Veliko 
stvari se je nabralo pri hiši, najprej bom 
to postoril. V januarju si bom vzel čas 
za počitek, saj sem se po operaciji pre-
hitro vrnil na delo in sem utrujen. Sicer 
pa, narava, gore, knjige, ustvarjanje z le-
som, … Dolgčas mi ne bo.

Ljudmila Bajc

Rdeči križ 
kljub epidemiji 
zelo dejaven
Območno združenje RK Novo me-
sto, ki pokriva osem dolenjskih ob-
čin, združuje 35 krajevnih organi-
zacij, v katerih deluje več kot 400 
prostovoljcev. V letošnjih razmerah 
epidemije je Rdeči križ podvržen 
ukrepom za preprečevanje širjenja 
okužb, vendar z delom dejavno na-
daljujejo. Med epidemijo s hrano 
oskrbujejo ljudi na domu, posledi-
ce epidemije pa so še povečale pov-
praševanje po vseh vrstah pomoči, 
ki jih nudi Rdeči križ. 
V občini Mirna Peč Območno združe-
nje RK Novo mesto skupaj s krajevno 
organizacijo, redno mesečno oskrbu-
jejo s paketi s hrano dve do štiri druži-
ne na mesec, občasno pa pomagajo še 
16 družinam. Z donirano hrano vsake 
dva tedna obiščejo deset družin ali po-
sameznikov iz socialno šibkega okolja. 
V času epidemije je bilo oskrbljenih se-
dem družin. S plačilom položnic za naj-
nujnejše življenjske stroške so do sedaj 
pomagali štirim družinam. 
Letovanja na Debelem rtiču se je ude-
ležilo 15 zdravstveno in socialno šibkih 
otrok, ki so teden brezskrbnih dnih pre-
živeli v MZL Debeli rtič. Pred vstopom v 
šolo so pomagali tudi dvema otrokoma 
z boni pri nabavi šolskih potrebščin. 
Krajevna organizacija RK Mirna Peč 
zaradi epidemije ni mogla organizi-
rati srečanja starejših. Prostovoljke in 

prostovoljci so obiskali vse starejše 
krajane od 70 let s posebno zložen-
ko, ki opozarja starejše, kam se lahko 
obrnejo po pomoč, če jo potrebujejo, 
in simbolnim darilcem. Obiskov se je 
razveselilo 331 občanov. Načrtujejo 
jih obiskati še enkrat letos v času no-
voletnih praznikov. 
V Rdeči križ želijo pridobiti nove mla-
de prostovoljce in prostovoljke, ki bi 
pomagali pri delu v krajevni organiza-
cij pri organiziranju različnih dejavno-
sti in pomoči za občane. Lahko se jim 
javite na elektronski naslov: 
novo-mesto.ozrk@ozrks.si 
Vabljeni, da se jim pridružite.

Sekretarka OZRK NM 
Barbara Ozimek

Laura Pust, študentka medicine, je 
kot prostovoljka pomagala pri meri-
tvah krvnega tlaka, ki jo je organizi-
rala KORK Mirna Peč.

»Vse občane naprošamo, da spo-
štujejo ukrepe COVID-19 ter da 
praznike resnično preživijo v kro-
gu ožje družine ter s tem prispeva-
jo k preprečitvi širjenja okužbe, da 
bomo v letu 2021 zaživeli bolje.«

Slavi Derganc
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MEDNARODNA MATURA LETA 2021
TUDI NA GIMNAZIJI NOVO MESTO 
V Novem mestu se odpirajo nove izobraževalne možnosti za srednješolce. Gimnazija Novo mesto bo jeseni 2021 priče-
la izvajati izobraževanje po svetovno priznanem programu mednarodne mature (IB DB). Pouk v programu mednaro-
dne mature in zaključni izpiti bodo potekali v angleščini.

Na Gimnaziji Novo mesto se 
končuje triletni postopek za 
pridobitev akreditacije pro-
grama mednarodne mature 
(IB DP). Z naslednjim šolskim 
letom bo novomeška gimna-
zija postala polnopravna čla-
nica mednarodne družine, v 
kateri je trenutno že več kot 
5200 srednjih šol po vsem 
svetu. Novo mesto se bo z 
novo ponudbo izobraževa-
nja pridružilo gimnazijam 
v  Ljubljani, Mariboru in Kra-
nju, kjer že izvajajo program  
mednarodne mature. Z novo 
pridobitvijo bodo dijaki iz ce-
lotne JV regije imeli možnost 
izobraževanja v tem progra-
mu bližje svojemu domu.

Program mednarodne ma-
ture (IB DP) je mednarodno 
priznan zaključek srednješol-
skega splošnega izobraževa-
nja, ki traja dve leti (naš 3. in 
4. letnik gimnazije). Izobra-
ževanje vodi in usmerja IBO 
- International Baccalaureate 
Organization, ugledna med-
narodna izobraževalna orga-
nizacija s sedežem v švicarski 
Ženevi. Program ima več kot 
polstoletno tradicijo, izobra-
ževanje - razen pri materin-

ščini, ki je obvezni predmet 
– pa poteka v angleškem jezi-
ku. V angleščini potekajo tudi 
maturitetni izpiti, za njihovo 
izvajanje pa skrbijo v IBO izpi-
tnem centru v Cardiffu v Ve-
liki Britaniji. Opravljena med-
narodna matura odpira vrata 
univerz po vsem svetu, šte-
vilni  maturanti pa se - opre-
mljeni z veščinami in znanji iz 
mednarodne mature  - odlo-
čajo tudi za nadaljevanje šo-
lanja v domovini.

Zakaj mednarodna 
matura?

Koristi programa medna-
rodne mature za dijake so 
predvsem v sodobnem in 
kakovostno poglobljenem 
znanju. Včerajšnja znanstve-
na odkritja so pojutrišnjem 
že med dijaki v učilnici. Gre za 
način izobraževanja, ki mla-
de spodbuja h kritičnemu 
razmišljanju in usmerjanju 
lastnega učenja, poleg aka-
demske odličnosti pa spod-
buja celovit razvoj osebno-
sti. V programu mednarodne 
mature  rastejo in se razvijajo 
proaktivni, skrbni in pozitiv-
no misleči mladi ljudje. Di-

plomante mednarodne ma-
ture odlikujejo tiste veščine, 
ki omogočajo sposobnost 
uspešnega prilagajanja v hi-
tro spreminjajočem se globa-
liziranem svetu ne glede na 
to, kje bodo živeli. 

Prva generacija mednarodne 
mature (IB DP) na Gimnazi-
ji Novo mesto bo šolanje v 
programu pričela v šolskem 
letu 2021/22, vpis za dijake 
sedanjih drugih letnikov gi-
mnazijskih programov pa bo 
potekal v spomladanskem 
vpisnem roku 2021. Potreb-
no je solidno znanje angle-
škega jezika, ki omogoča 
zmožnost komuniciranja in 
nadgradnjo znanja pri posa-
meznih predmetih. Dijak si v 
programu mednarodne ma-
ture poleg materinščine in 
matematike izbere še pred-
mete s področja tujih jezikov, 
družboslovja in naravoslov-
ja, po želji pa tudi s področja 
umetnosti. Dijak se v 3. in 4. 
letniku izobražuje iz izbranih 
šestih predmetov in na kon-
cu iz vseh  opravlja maturi-
tetne izpite. Dijaki opravijo 
tudi  obvezne izbirne vsebine 
(CAS – creativity, activity, ser-

vice),  se seznanijo s teorijami 
védenja (TOK) in izdelajo za-
ključno raziskovalno nalogo 
(EE). 

Šolanje v programu 
mednarodne mature na Gi-
mnaziji Novo mesto bo brez-
plačno, saj ga bo financiralo 
Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Vse potreb-
ne učbenike in učne pripo-
močke bodo dijaki dobili pre-
ko učbeniškega sklada v šoli. 
Program mednarodne matu-
re je namenjen vedoželjnim 
in aktivnim dijakom, ki si že-
lijo mednarodne učne izku-
šnje v domačem okolju. Po-
goj za vpis je vsaj prav dober 
uspeh, udejstvovanje na raz-
ličnih obšolskih dejavnostih 
ter splošna razgledanost.
Opravljena mednarodna 
matura danes v svetu pred-
stavlja uveljavljen in cenjen 
standard kakovostnega ce-
lostnega  izobraževanja in 
po dolgih letih prizadevanj 
bodo imeli to možnost tudi 
dolenjski dijaki.

Mojca Lukšič, ravnateljica 
Gimnazije Novo mesto
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V zadnjih dveh tednih zabeleženo največje 
povečanje števila okužb v občini

Tabela: Prikaz števila okužb v oktobru, novembru in decembru 2020

Oktober 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 1 1 2 2 2 1 5 2 1 3 5 3 5 2 0 1 3 1 5 3

November 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 3 3 1 5 1 2 1 6 4 1 1 1 1

December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 24 25 26 27 28 29 30 31

9 7 5 4 1 3 11 4 13 6 5

Slovenija se spopada z drugim valom epidemije bolezni COVID-19. Kljub večtedenskim ome-
jitvam gibanja, javnega življenja in storitvenih dejavnosti se situacija zelo počasi izboljšuje. 
Vlada je v tem tednu omenjene ukrepe podaljšala do 23. decembra 2020, pri tem pa omogoči-
la javni prevoz potnikov, delovanje žičniških naprav, izvajanje nekaterih dejavnosti. Do pone-
deljka, 14. 12. 2020, se je okužilo že 98.282 oseb, od tega je 20.970 aktivnih okužb, hospitalizi-
ranih 1.284 in v intenzivni negi 207 oseb. Skupno je umrlo že 2.151 oseb.

V juliju je bila v občini Mirna Peč zabe-
ležena prva okužba, do 14. 12. 2020 
pa je bilo v občini zabeleženih že 169 
okužb, od tega je trenutno aktivnih 
68 okužb. Zaskrbljujoča je rast teden-
skega števila okužb v zadnjih tednih, 
pri čemer je bil v drugem tednu de-
cembra dosežen najvišji skok teden-
skih okužb do sedaj. 

V poletnih treh mesecih je bilo v obči-
ni zabeleženih 6 okužb, v oktobru se je 
le to začelo povečevati in doseglo vrh 
v obdobju od druge polovice oktobra 
do prvega tedna novembra, ko je bilo 
povprečno tedensko število okužb v 
omenjenih treh tednih 17. V nadaljnjih 
štirinajstih dneh se je situacija nekoliko 
umirila, ponovno pa poskočila v obdo-
bju od druge polovice novembra do za-
četka decembra, ko je bilo v povprečju tedensko zabeleženih 22 okužb. Za raz-

liko od prvega povečanja pa se po dru-
gem tritedenskem povečevanju okužb 
situacija ne umirja, ampak se število 
tedenskih okužb še povečuje. Tako je 
bilo v drugem tednu decembra ugo-
tovljenih kar 39 okužb (v prvem te-
dnu decembra 29), s čimer ima mir-
nopeška občina v zadnjih štirinajstih 
dneh največje število okužb na 
100.000 prebivalcev med 
vsemi dolenjskimi občina-
mi ter tudi občinami stati-
stične regije JV Slovenije.  

V skladu z odločitvami Vla-
de RS ostajajo v občini Mir-

na Peč zaprti občinski javni objekti 
in športna igrišča, v osnovni šoli pote-
ka pouk na daljavo, vrtec zagotavlja le 
najnujnejše varstvo otrok, prilagoje-
no je delovanje zdravstvenih ambu-
lant in lekarne, zaprt je Muzej Lojzeta 
Slaka in Toneta Pavčka. V okviru po-
moči občanom je učencem in dijakom 
zagotovljen topli obrok na Osnovni šoli 
Toneta Pavčka, občani lahko potrebe po 
pomoči sporočite centru za pomoči (07 
39 36 105) ali se obrnete na krajevne 
aktiviste Rdečega križa in Karitas, Obči-
na Mirna Peč je za reševanje občinskih 
upravnih zadev dosegljiva na telefon-
ski številki: 07 39 36 100 in na e- naslovu: 
obcina.mirnapec@siol.net.

Po ugotovitvah NIJZ, podobno je opaža-
nje lokalne zdravnice, je glavni razlog, da 
se situacija ne izboljšuje, nespoštovanje 
predpisanih ukrepov. Še vedno je veli-
ko neformalnega druženja med sosedi 
in prijatelji (na domovih, ob sprehodih, 
v zidanicah, ob kolinah), prav tako pa se 
ugotavlja, da posamezniki ob tesnem 
stiku z okuženo osebo zaradi lastne od-
ločitve ali pritiska delodajalcev ne osta-
jajo v karanteni. Zajezitev širjenja okužb 

in s tem vračanje v vsakdanje ži-
vljenje lahko dosežemo le z 

odgovornim ravnanjem vsa-
kega izmed nas in celotne 
družbe.

Nataša Rupnik, občinska 
uprava

Vir: NIJZ

Vse občane prosimo, da kljub 
bližajočim se praznikom, sti-
ke čim bolj omejijo na najožje 
člane gospodinjstva oziroma 
da se v vseh ostalih situacijah 
dosledno držijo preventivnih 
ukrepov ohranjanja dvome-
trske razdalje, nošenja maske 
in razkuževanja rok, hkrati pa 
ob stikih z okuženo osebo ozi-
roma prvih znakih bolezni po-
kličejo osebnega zdravnika in 
ostanejo doma. 

Rast števila okužb v Mirni Peči, v okto-
bru, novembru in decembru 2020
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Na delovnem mestu v covid zaščitni 
opremi

INTERVJU: IGOR ŠUŠTARŠIČ, dr. med., specialist urologije

Kjer so ljudje, tam 
je tudi virus
Leto, od katerega se poslavljamo, je na vseh področjih zaznamoval korona-
virus. O tem, kako se s trenutnimi razmerami spopadajo v zdravstvu, smo se 
pogovarjali z Igorjem Šuštaršičem, doktorjem medicine in specialistom uro-
logije, ki z družino živi na Malem Vrhu.  V novomeški bolnišnici se je zaposlil 
pred triindvajsetimi leti. V intervjuju je spregovoril tudi o tem, kako je covid 
prebolevala njegova družina.

 � Kako ste v tem času v novomeški 
bolnišnici prilagodili delo? 
Na začetku, ko pacientov s covidom v 
slovenskem merilu še ni bilo veliko, ni 
bilo drugega kot poostreni splošni ukre-
pi: medsebojna distanca, uporaba va-
rovalne opreme, razkuževanje rok, po-
sebna previdnost pri pacientih itd. Ko so 
začeli prihajati prvi pacienti, so se začele 
tudi spremembe. Zaradi prostorskih in 
kadrovskih težav smo začeli odpovedo-
vati nenujne operacije. Dodatne težave 
so se pojavile, ko je prišlo do vdora virusa 
med paciente in zaposlene. Zaradi tega 
je bilo veliko hospitalizacij, odsotnosti z 
dela in več pozitivnih pacientov. 
Glede na število okuženih 
pacientov po posame-
znih oddelkih smo od-
pirali sive, bele in rde-
če cone. Ker je bilo 
toliko okuženih pa-
cientov in izpada ka-
dra, se je praktično 
ustavilo čisto vse. 
Že nekaj tednov 
opravljamo samo 
urgentne stvari. Za-
deva se sicer malen-
kostno stabi-
lizira, 
ve-

liko osebja je prišlo nazaj, tako da pre-
vidno začenjamo z določenimi operaci-
jami, zaenkrat takšnimi, ki ne zahtevajo 
hospitalizacije. Situacija je vsak teden 
drugačna.

 � Opažate kakšno razliko glede po-
teka dela med prvim valom in sedaj? 
Prvega vala vsaj v naši bolnišnici nismo 
občutili. Tu je bila sicer predvidena covid 
bolnišnica, bili so predvideni in rezervi-
rani prostori. Preventivno se je ustavil 
elektivni program. Spremljali smo situ-
acijo v Italiji, v Bergamu in tako naprej. 
Bali smo se podobnega scenarija. Čakali 

smo, da bodo pacienti prišli v našo 
bolnišnico. V tem primeru bi 

tudi sam delal na covid od-
delku, a ni bilo potrebe. 

Spomladi je bilo virusa 
v populaciji bistveno 
manj, bilo je manj ku-
žnih ljudi in ni bilo no-
benih vdorov med pa-
ciente in zaposlene. V 
bolnišnici nismo imeli 
nobenega primera s 

covidom, vse je šlo lepo 
skozi s praktično manj 

dela, ker je bil 
ves pro-

gram, tudi ambulante, preventivno usta-
vljen. Vse, kar je odpadlo, smo nadokna-
dili poleti. Spomladi tudi ni bilo zaščitne 
opreme. Maske smo imeli samo za ope-
racije in delo s pacienti, sicer pa jih nismo 
nosili, ker jih ni bilo. 

 � Na kakšne načine ste se v tem ob-
dobju dodatno izobraževali o novem 
virusu?
Že v prvem valu smo imeli izobraževanja 
za osebje, predvsem glede pravilne upo-
rabe osebne varovalne opreme, kako 
zdraviti paciente s covidom in o določe-
nih organizacijskih zadevah. Izobraževa-
nja so bila in so še vedno na voljo prete-
žno v spletni obliki.

 � Kaj vas v trenutni situaciji kot zdrav-
nika najbolj preseneča? Ste v svoji ka-
rieri že doživeli kaj podobnega?
Sploh si nismo znali predstavljati, da bi 
lahko neka bolezen obrnila na glavo vso 
organizacijo, utečeno prakso, nujne po-
sege. Potem pa pride virus in vse ostalo 
ostane v ozadju. Za Slovenijo na splošno 
se govori, da je odkritih za tretjino manj 
rakavih obolenj kot v primerljivem 
lanskem obdobju. Opažamo, da je v 
specialističnih ambulantah, pred-
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Z ženo Sonjo ob Bajkalskem jezeru, 2018

vsem pa na necovid urgenci manj ljudi, 
kot jih je bilo pred epidemijo. Delno za-
radi slabše dostopnosti zdravnikov na 
primarnem nivoju, delno zaradi zmanj-
šanja storitev na sekundarnem nivoju, 
tretja stvar pa je strah ljudi pred morebi-
tno okužbo. 
Organizacija glede zdravljenja covida je 
fantastična in presenetljiva. Še spomladi 
si nihče ni mislil, da bi bili na slovenskem 
nivoju sposobni oskrbeti toliko pacien-
tov naenkrat. Zaenkrat so vsi, ki potrebu-
jejo zdravnika, hospitalizirani in dobijo 
ustrezno pomoč, ne da bi sistem razpa-
del. Zaradi obsežnosti covid problema-
tike je jasno, da trpi vse ostalo, ampak 
enostavno ne gre drugače. 

 � Veliko govorimo o tem, kakšne 
posledice ima virus na telo. Kako pa 
vpliva na duha? 
Ena stvar je sama bolezen, ki poteka zelo 
različno. Nekateri nimajo nobenih simp-
tomov in so super prenašalci, drugi ima-
jo samo blažje simptome, tretji imajo 
nekaj srednjega, … nekateri pa zbolijo 
zelo hudo. Vsak, ki je bolan, posebej če je 
hudo bolan, je tudi delno psihično priza-
det. Sploh če je sprejet v bolnišnico. V t. 
i. rdečih conah so vsi zaposleni v skafan-
drih. Naredijo vse, kar je potrebno, niso 
pa ves čas s pacienti. Človek, ki tam leži, 
nima nikogar, s komer bi se pogovoril. 
Tako da so na teh oddelkih zagotovo ve-
liki psihološki pritiski. Še huje to občutijo 

tisti, ki so na intenzivni negi in pri zavesti.
Druga stvar pa je psiha v tem času. Živi-
mo v času številnih omejitev. Ljudje so 
morali opustiti svoje hobije, prisiljeni so 
biti skupaj z družino. Velikokrat ti odno-
si niso najboljši. Tudi to seveda generira 
neko tesnobo, strah, psihične napetosti. 
Tu je še dejstvo, da ne vemo, koliko časa 
bo vse skupaj trajalo. Prisotni so še razni 
eksistenčni strahovi: kako bo z mojim 
podjetjem, bom še lahko delal? Zagoto-
vo so v tem času številne psihične stiske 
na več nivojih. 

 � Covid ste preboleli tudi vi in vaša 
družina. Kako ste doživljali potek bo-
lezni? 
Simptomi so malce čudni. Sam nisem bil 
toliko bolan, imel sem zmerne simpto-
me. Pojavila se je utrujenost, slabo po-
čutje, pomanjkanje kondicije. Medtem 
ko je bila žena huje bolna. Ko je že kaza-
lo, da bo dobro, je bilo zelo hudo. Dolgo 
časa se je vleklo. Dekleti pa nista ime-
li vidnejših simptomov. Ves čas smo bili 
izolirani. Organizirali smo se, da so nam 
prinesli stvari iz trgovine in podobno. 
Nismo bili tako bolni, da ne bi mogli skr-
beti sami zase. Vse, kar je bilo treba, smo 
naredili sami. Ko smo bili bolje, smo se z 
avtom zapeljali v gozd, kjer ni bilo niko-
gar, in šli na kratek sprehod. 

 � Ob velikem povečanju števila 
obolelih so mnogi prestrašeni, kaj 
bo, če se znajdejo med obolelimi. 
Kako naj ravnamo, da kljub vsemu 
ostajamo čim bolj mirni?
Kjer so ljudje, tam je tudi virus. Treba je 
zmanjšati druženja, kolikor je možno. 
V prostem času se ne srečujmo po 
nepotrebnem. Težko je na delovnem 
mestu. Ne glede na to, kje smo, je treba 
upoštevati osnovna pravila fizične 
distance, razkuževanje rok in nošenje 
maske. Nobena stvar ni 100-odstotna 
in nobena stvar ne daje 100-odstotne 
zaščite. Z ukrepi skušamo zmanjšati 
možnost prenosa. Bojim se, da bo ta 
zadeva trajala še vso zimo, do pomladi, 
potem pa upam, da bo šlo na bolje 
zaradi toplejšega vremena. Pa tudi 
cepivo bo na obzorju.

Urška Kolenc
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Muzej zaradi korone pet mesecev zaprt, z omejitvami 
kljub temu nekaj dogodkov in prireditev
Tudi Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka je moral svoja vrata zapreti v prvem valu epidemije od 16. marca do drugega junija, v 
drugem valu pa od 17. oktobra dalje. Človek bi si mislil, da muzeja pa vendarle ne bo nihče obiskoval z maskami na obrazu, ob 
obveznem razkuževanju rok in razdalji, pa vendarle smo Slovenci še vedno lačni kulture, saj je bilo v času, ko je bil muzej odprt, 
vedno dovolj obiskovalcev. Korona je celo spremenila strukturo obiskovalcev med poletnimi počitnicami, ko je v hišo prihajalo 
veliko družin in mlajših obiskovalcev, ki so po okoliških kmečkih turizmih koristili turistične bone in pri tem raziskovali kultur-
no dediščino naših krajev. Obiskovalci muzeja so še vedno navdušeni nad razstavo in dejstvom, da se da tudi v majhnem kraju 
razvijati kulturni turizem.  Kljub temu, da je moral biti Muzej LSTP zaprt skoraj pol leta, in sicer v mesecih, ki so po navadi najbolj 
obiskani, ga je obiskalo 3.6oo ljudi. Ob sprejemanju obiskovalcev se je v  muzeju zvrstilo tudi vrsta kulturnih  dogodkov, med 
zaprtjem pa so potekala  potrebna vzdrževalna dela. Izvzeli smo nekaj dogodkov celoletnega dela.

Muzej L. Slaka in T. Pavčka je poseben celo po načinu prihoda obiskovalcev. Resda se jih večina pripelje z avtobusi, kombiji, 
osebnimi avtomobili in v zadnjem času z vlakom, a pridejo tudi s konjički. Tako z jeklenimi, kot tistimi, ki še zobajo seno.

Obiskovalcem muzeja so se predstavljali Društvo vinogradnikov Mirna Peč z degustacijami vina, mirnopeški čebelarji s po-
kušino petih vrst medu in članice Društva podeželskih žena s produktom Mirnopeška dobrodošlica, ki med drugim vključuje 
mirnopeške štruklje, mimogrede pa izvedejo tudi skeč in od srca nasmejejo obiskovalce.

Ko so bila muzejska vrata zaradi korone zaprta, je bil čas za popravila, montaže, pospravljanje, …
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Mirnopečani so se lahko udeležili različnih kulturnih dogodkov, ki so se odvijali 
brez mask, pa tudi z njimi. V muzeju in pred njim. Pri organizaciji so sodelovali 
Kulturno društvo Mirna Peč, Društvo podeželskih žena MP, člani društva Četrt-
kova brenčanja in zunanji sodelavci. Od septembra lahko posedite pri muzejski 
knjigobežnici, prelistate knjigo in, če vam je všeč, jo odnesete domov. Še lepše je, 
če kakšno tudi prinesete.

Srečno novo leto vam kliče tudi 
Muzej Lojzeta Slaka in Toneta 
Pavčka. Da se bi čim večkrat sreča-
li tudi v letu 2021!

Ljudmila Bajc 



Društvo podeželskih žena Mirna Peč želi
občankam in občanom Mirne Peči vse 

najlepše in zdravja v letu 2021. 

Vabimo tudi vse, žene in dekleta, da se nam 
pridružijo v društvu.
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Okraski mirnopeških podeželskih žena v Vatikanu
Kljub situaciji, ki nas je priklenila na domove, članice Društva podeželskih žena Mirna Peč ne počivamo. 
Ustvarjale smo okraske za slovensko smreko v Vatikanu, z dobrotami pogostile obiskovalce Muzeja L. 
Slaka in T. Pavčka, kuhale marmelado, …

Ko so razmere še dopušča-
le, smo za člane Kulturnega 
društva Griže, ki so obiskali 
muzej, pripravile mirnope-
ško dobrodošlico - naše štru-
klje, flancate in pa medičko, 
ki prav zaokroži skupek oku-
sov.
Slovenija letos krasi Vatikan. 
V sodelovanju Zveze kmetic 
Slovenije smo sodelovale pri 
izdelavi okraskov iz oblan-

cev. Po vse predpisih smo iz-
peljale delavnice, na katerih 
nam je gospa prikazala izde-
lavo okraskov. Po-
nosno smo se 
lotile dela in 
iz oblancev 
so nasta-
le čudovi-
te rožice, 
ptički in 
srčki. Naše 

spretne roke so ustvarile ču-
dovite okraske . Vesele smo, 
da bo delček Mirne Peči tudi 

v Vatikanu.
Naša predsednica 

pa ni od muh. Ker 
nismo mogle 
izpeljati delav-
nice kuhanjae 
marmelade, 
se je le-te lo-

tila kar sama. 

Malo smo 
ji poma-
gale le pri 
polnjenju 
kozarčkov. 
Skuhala je zelo 
dobro marmelado 
in ko bodo časi dovoljeva-
li, se bodo naše članice tudi 
posladkale z njo.

Nežika Režek
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Vpliv epidemije  
Čas epidemije je prinesel veliko sprememb. Naše obča-
ne smo vprašali, kako poostreni ukrepi zaradi širjenja 
koronavirusa vplivajo na dejavnost, ki jo vodijo. 

Vesna Kastelic   
 

anketaKSENIJA KREVS, Marof 
(Jezikovna šola ZNAM)
Delo poteka izključno preko 
spleta zaradi preprečevanja 
širjenja morebitne okužbe. Za-
radi zelo dobrega odziva otrok 
lahko nemoteno nadaljujemo 
z učenjem. Nova realnost ima 
dobre in slabe plati, načrtno se 
osredotočamo na dobre, situa-
cijo obračamo v prid udeležen-
cev in njihovemu znanju.

URŠKA RANGUS, Srednji 
Globodol (Villa Artemida) 
Z zaprtjem občin se je zmanjšal 
obisk šole jahanja in terapij, z 
odlokom o omejitvah izvajanja 
športa na prostem pa smo bili z 
izvajanjem aktivnosti in terapij 
s konji primorani popolnoma 
prenehati. Oskrba konj je posle-
dično velik strošek, pozna pa se 
tudi na izgubi kondicije konj, saj 
delajo v zmanjšanem obsegu, 
kar je za žival slabo.

JOŽICA RADEŽ, Jelše 
(Kmetija Radež) 
Zaradi zaprtja javnih zavodov in 
gostinskih lokalov smo izgubili 
veliko kupcev. V prvem valu je 
veliko ljudi delalo od doma in so 
pogosteje prihajali po domače 
jogurte, skuto in sire. Opažamo, 
da so ljudje sedaj bolj pogumni 
za obisk večjih trgovin, manj jih 
tudi dela od doma, zato se v dru-
gem valu manj novih kupcev 
odloči za nabavo lokalno pride-
lane hrane.

FRANCI ŠPOLAR, Marof 
(Gostilna Špolar)
S širitvijo virusa in s tem pove-
zanimi ukrepi smo morali za-
preti vrata gostilne. Kljub temu 
lahko delo, sicer v zmanjšanem 
obsegu, poteka dalje. Situaciji 
smo se prilagodili z osebnim 
prevzemom in dostavo hrane 
v času malic. Pričakujem, da bo 
tako ostalo še kar nekaj časa.

Miklavž je tudi tokrat našel 
pot v Mirno Peč
Čeprav nam je korona prekrižala vse načrtovane dogodke, ki 
bi jih izvedli v letošnjem letu, se Brenčači ne damo. Malce smo 
sicer razmišljali, kaj in kako bi si polepšali prihajajoče decem-
brske praznike, a prave ideje ni bilo. Nato pa se je le oglasil 
sveti Miklavž in nas povabil k sodelovanju. Da letos ne more 
do otrok, tako kot vsa leta do sedaj. Otroci pa vse leto pridni. 
In smo sklenili: sveti Miklavž bo priskrbel darila, mi pa dostavo 
in promocijo oz. obvestila.

A parklju ni bilo prav, da bi ta praznik minil brez njega. Je iz-
vedel, da imamo Četrtkova brenčanja v Mirni Peči FB stran, 
in zahteval, da objavimo njegove misli. Pa smo. Kaj naj bi mu 
rekli?! Poslušali smo njegove prigode v naših krajih. Se sme-
jali, se zgražali, se zabavali. Joj, kaj vse so včasih otroci počeli. 
In to prav v vseh mirnopeških vaseh. Le kako je letošnje leto 
preživela deklica iz Goriške vasi? In ali se je fantič Globočdola 
prepoznal v parkljevi zgodbi in mu sporočil, ali sprejme delo 
pri njem. Ne veste, o čem pišem? Le poglejte si posnetek na 
našem Facebook profilu.
Posnetek si je ogledal tudi sveti Miklavž. In sklenil, da bo tudi 
on nagovoril mirnopeške otroke. In se celo s policisti dogovo-
ril, da darila v Mirno Peč tudi letos raznosi sam. V vsako vas je 
skril eno darilo. Kar 28 jih je pustil. 
Na Facebook strani smo objavili njegov posnetek in spremlja-
li vaše odzive. Uživali smo v gledanju vaših nasmejanih obra-
zov, razneženi brali vaše zahvale in pohvale ter stiskali pesti, 
da darila pridejo v prave roke. In so. Prav vsa. 
In za vse tiste, ki Miklavževega darila niste našli, bomo orga-
nizirali še nekaj nagradnih iger. Saj nas spremljate na Facebo-
oku, kajne?
In Luka, ali si ti upaš povedati na glas, kaj si ušpičil, da si celo 
sveti Miklavž ne upa? Nas res zanima 

Simona Lužar
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društveno satje

Društvo upokojencev Mirna Peč med korona meseci

Stiki po telefonu, preko SMS sporočil ali 
e-pošte so naš nov način delovanja
Čas, ki je spremenil življenje vseh nas, smo mirnopeški upokojenci preživljali drugače. Program, ki si ga je društvo za-
stavilo na začetku leta, smo morali prilagoditi. 

Poslovila se 
je najstarejša 
Mirnopečanka, 
99-letna Rozalija 
Zupančič

Rozalijo Zupančič, po domače Španč-
kovo Rozi, iz Šentjurija smo še septem-
bra obiskali v družbi župana Andreja 
Kastelica, predstavnice lokalnega RK 
Slavi Derganc in mene kot predstav-
nice Društva upokojencev Mirna Peč, 
saj je Rozi praznovala 99 let. Kot vedno 
je bila optimistična, povedala je, da si 
še vedno vsak dan zapisuje zanimivo-
sti iz svojega dolgega življenja. Seveda 

smo ji zaželeli vse najboljše v želji, da 
se srečamo prihodnje leto, ko bi zapi-
sali obletnico s tromestno številko. A 
življenje je odločilo drugače, Rozi se 
je poslovila, spomin na njen pozitiven 
odnos do vsega, kar življenje prinaša, 
včasih podkrepljen s kančkom hudo-
mušnosti, pa ostaja z nami.

V Društvu upokojencev Mirna Peč smo 
tudi letos obiskali nekaj jubilantov, ki 
so praznovali 90 in več let, ter jubilan-
tov, starih 80 let. Ker pa nam korona 
obdobje ni dopuščalo obiskov vseh, ki 
so letos praznovali, jim ob tej priložno-
sti v imenu društva upokojencev iskre-
no čestitam.

Majda Zagorc

Srečo imamo, da živimo na 
podeželju in zato priložnost 
živeti v naravi in z njo. Polja, 
vinograde, vrtičke, sadovnja-
ke smo hvaležno obdelovali, 
urejali, sadili, nekateri pa so 
svoje konjičke dopolnili in si 
tako polepšali dan. Navaditi 
smo se morali na drugačno 
komuniciranje. Stiki po tele-
fonu, preko SMS sporočili ali 
e-pošte so postali način de-

lovanja. Ob sproščanju ome-
jitev pa smo izkoristili čas za 
pohode, seveda vse v skla-
du z navodili in priporočili 
pristojnih. Ko se je pokazala 
prva možnost, smo se podali 
na vsakoletni pohod na Frato, 
pa še malo smo ga raztegnili 
do Boršta pri Dvoru in nazaj. 
Julija smo izkoristili lep dan 
v Bezgavec, opravili še nekaj 
pohodov po Šentjurski go-

rici do Plešivice, oktobra  po 
Hmeljčarski gori do Jagodni-
ka. V  poletju pa smo našim 
prijateljem iz Društva upo-
kojencev Uršna sela razkazali 
mirnopeške lepote. Pričakali 
smo jih na železniški postaji 
in se napotili na 407 m visok 
hrib Sv. Ane, nato pa spustili 
do pečine Zijala in nadaljevali 
pot ob Temenici. Odzvali smo 
se povabilu sosednjega  Dru-
štva upokojencev Trebnje, ki 
je organiziralo prvi pohod z 
naslovom Pohod Dolenjske 
po temeniški in mirnski doli-
ni. Do Štefana smo se pripe-
ljali z vlakom, nato pa so nas 
napotili do trase  pohoda. 
Prehodili smo šest km krožne 
poti, ob zaključku pa smo si 
ogledali  kulturno znameni-
tost trebanjski muzej na pro-
stem Jurjevo domačijo. 
Dočakali smo drugi val in z 
jesenjo se je  virus vrnil z vso 
močjo. Ponovno smo morali 
zaustaviti  javno življenje in v 

primerjavi s pomladjo smo se 
novega načina življenja  vsee-
no že malo navadili, smo pre-
vidnejši, ohranjamo razdaljo, 
kar pa ni lahko, saj vsi pogre-
šamo brezskrbno druženje 
in potovanja, predvsem pa 
objeme in stisk rok, vse, kar 
je bilo do nedavnega nekaj 
povsem vsakdanjega. Da pa 
bomo čim lažje premagali 
korono obdobje, si pomagaj-
mo z rednim gibanjem, beri-
mo knjige, vzdržujmo stike s 
sorodniki in prijatelji po tele-
fonu, skratka, počnimo vse ti-
sto, kar nas veseli.
Bliža se novo leto. Letos ga 
bomo praznovali drugače, 
med svojimi najdražjimi. Na-
učili smo se živeti drug z dru-
gim v sožitju. Tako dajemo 
moč sebi in drugim. Društvo 
upokojencev Mirna Peč vam 
želi vse najboljše v letu, ki pri-
haja, in ostanite zdravi.

Majda Zagorc
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Iz mirnopeških kuhinj

SLADKI MAFINI S KOLERABO
(Po receptu Barbare Remec iz njene knjige Slastno iz korenin)

SESTAVINE:
• 150 g naribane kolerabe
• 3 jajca
• 120 g kristalnega sladkorja
• 1 lonček limonovega jogurta
• 100 ml sončničnega olja
• 250 g pšenične bele moke
• 1 zavitek pecilnega praška
• pol žličke sode bikarbone
• 1 zavitek vaniljevega sladkorja
• 1 žlička mletega muškatnega oreščka
• pol žličke soli

PRIPRAVA:
Z električnem ročnim mešalnikom stepamo jajca in slad-
kor nekaj  minut, da masa naraste in posvetli. Nato z me-
tlico narahlo umešamo limonov jogurt, olje in drobno na-
ribano kolerabo.

V lončeni posodi zmešamo suhe sestavine: presejemo 
moko, pecilni prašek, sodo bikarbono, vaniljev sladkor, 
muškatni orešček in sol. Mešanico dodamo k mokrim se-
stavinam in na hitro premešamo, vendar samo toliko, da 
v masi ni grudic. Če bomo pretiravali z mešanjem, mafini 
ne bodo rahli.
Pekač za mafine obložimo s papirnatimi košaricami, na-
polnimo jih s pripravljeno maso. Dovolj je bo za 12 srednje 
velikih mafinov.

Pekač potisnemo v pečico, ogreto na 180°C. Pečemo pri-
bližno 25 minut ali tako dolgo, da je zobotrebec, ki ga za-
pičimo v sredino mafina, suh, ko ga izvlečemo.

Ureja: Nežika Režek

Dedek Mraz letos obiskal in 
obdaril 231 mirnopeških otrok 
kar na njihovih domovih
Občina Mirna Peč je skupaj z Društvom prijateljev mladine 
Mojca tudi letos omogočila prihod dedka Mraza in novoletno 
obdaritev mirnopeških otrok. Ker tradicionalnega skupnega 
srečanja v športni dvorani zaradi epidemije bolezni COVID-19 
ni bilo možno organizirati, je dedek Mraz letos otroke obiskal in 
obdaril kar po domovih.

V soboto, 12. decem-
bra, in v nedeljo, 13. 
decembra, je od de-
vetih zjutraj pa do 
osmih zvečer dedek 
Mraz v spremstvu 
svojih pomagačev 
obiskoval naše kraje 
in prinašal darila vsem 
predšolskim otrokom 
in letošnjim prvošol-
cem. Skupaj je obda-
ril 231 otrok. Nagovor 
dedka Mraza in čarov-
nije čarovnika Tonija 
pa so si otroci lahko 
ogledali na novome-
ški  televiziji Vaš Kanal 
ter na spletni strani 
DPM Mojca.
Najlepša hvala tudi 
vsem donatorjem. Pri-

spevali so: Prostovoljno gasilsko društvo Mirna Peč, Brikplasti-
ka d.o.o, Špolar Milan s.p., Gostilna Špolar, Geotron Matej Ko-
lenc s.p., Anton Kregel s.p, Lambert Pate, Strešniki Golob, d.o.o 

Nataša Rupnik, občinska uprava

Dragi naši bralci, 

kdo bi si mislil, da bomo kdaj živeli 
v času, ko bosta dotik in bližina 
prepovedana. Zato pa se vas lahko 
dotaknejo članki v glasilu Občine 
Mirna Peč, ki izhaja štirikrat 
letno že dvajset let. Skupaj z vami 
obveščamo in pišemo zgodbe. Tudi 
v letu 2021 bo tako. 

Naj vam prinese miline, miru, srčne 
dobrote in zdravja.

Urednica Ljudmila Bajc in člani 
uredniškega odbora



december 2020Glasilo Občine Mirna Peč20

PRAZNIKI 
IN OBIČAJI V NAŠIH 
KRAJIH

Tepežkanje – stara, 
že pozabljena navada
Mnogim slovenskim šegam je skupno to, da je človek z 
njimi želel črpati življenjsko moč iz rastlin. V decembrskih 
okrasjih je zeleno rastlinje izražalo moč, ki je močnejša od 
zime, med decembrskimi prazniki pa je imela posebno 
moč tudi šiba. Že za Miklavža, kot Miklavževa šiba, zlasti 
pa kot šiba za tepežkanje. 

Bekova, leskova, vrbova ali 
brezova, vsakršna je bila do-
bra. Tepežni dan je bil za 
otroke težko pričakovan dan 
v letu. Danes že pozabljeni 
praznik se je praznoval 28. 
decembra. Povezan je tudi s 
praznikom nedolžnih otrok, 
ki jih je dal kralj Herod pomor-
iti, ko je iskal novorojenega 
kralja. Na tepežkanje so zato 
imeli glavno vlogo tepežkar-
jev prav otroci. Tega dne so 

navadno zelo zgodaj vstali, 
saj so komaj čakali, da pogra-
bijo svoje šibe in se podajo 
po vasi od hiše do hiše. Na-
jprej sta jih dobila oče in mati, 
ki sta se v bučnem otroškem 
direndaju ta dan potrpežljivo 
pustila tepsti, saj so otroški 
udarci s šibo prinašali nad nji-
ju blagoslov, življenjsko moč 
in rodnost. Nato so jo otroci 
naprej ubrali k bližnjim sose-
dom. “Reš’te se, reš’te, za kruh, 

za potičko, za preživetje!” so 
kričali ali prepevali preproste 
pesmice, imenovane tudi te-
pežnice. Starše so tepežkali, 
da bi bili zdravi, dekleta, da bi 
se omožila, živino, da bi se do-
bro redila, in drevje, da bi pri-
hodnje leto dobro obrodilo. 
Ko so otroci nekoga tepežka-
li, so ga drugi odrasli tolaži-
li, naj pustijo, da ga tepó, saj 
bo to pomenilo, da bo celo 
leto zdrav. Niso pa se pred te-
pežkanjem ljudje skrivali ali 
zaklepali. Zaklenjena vrata bi 
pomenila, da bi sreča mimo 
takega hišnega praga vse leto 
bežala.

Ta dan so bili otroci tudi ob-
darovani. Pri vsaki hiši so do-
bili pečene kruhke, ptičke, ki 
jih je že navsezgodaj ali pa 
že med božično peko spekla 
domača gospodinja. Za očke 
je v kruh zataknila fižolova ali 
ajdova zrna, zelo redko celo 
kakšno rozino. Otroci so bili 
teh ptičkov vedno veseli, še 
bolj pa, če so poleg ptičkov 
dobili še kak bombon. 

Čeprav je bilo obdarovanje 
skromno, je vsako leto 
otrokom ta praznik naredil 
veliko veselje. Stara navada 
se je danes že skoraj povsem 
opustila. Toda, ali se vam 
zdi, da bi jo v današnjih 

potrošniških časih lahko še 
kdaj obudili? Otrokom bi bilo 
tepežkanje zagotovo všeč. 
Kaj pa darila? Bi se še iskreno 
razveselili dišečega sveže 
pečenega belega ptička in 
bombona ali pesti orehov, ki 
bi jih dobili v žep?

Morda pa se še najdejo taki. 
Na nas odraslih je, ali bomo 
stare običaje ponovno obudi-
li ali jim dopustili, da dokonč-
no potonejo v pozabo. Če se 
bo 28. decembra letos, ko 
bomo res vsi doma in v krogu 
svoje družine, kakšen otročič 
le opogumil in od nekod priv-
lekel šibo, pa se nikar ne bran-
ite malega tepežkarja – mor-
da bo prav to pripomoglo k 
temu, da ostanete vse leto 
zdravi.

Tatjana Kupljenik
Maksim Gaspari: Tepežkanje
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Preko tisoč pisem drobne 
pozornosti
V začetku oktobra so na OZ RKS Novo mesto mlade od vrtcev, 
osnovnih in srednjih šol do fakultet povabili k pisanju pisem 
za starejše. Natečaj so poimenovali Nisi sam – pisma drobne 

pozornosti. Prejeli so 1035 pisem in eno pismo v obliki raču-
nalniške predstavitve. Pisma so zelo osebna, velikokrat napi-
sana na roko, opremljena z risbicami, voščilnicami, … V njih 
ne manjka osebnih zgodb, spodbudnih idej, šal, lepih misli in 
pesmic, ki naj bi starejšim polepšale dan. Podarjenih je veliko 
toplih objemov, prešernih nasmehov in stiskov rok. Pismom 
so velikokrat priložene ovojnice v pričakovanju odgovora ali 
celo izraženo povabilo za snidenje. Pisma bodo priložili novo-
letnim darilom, ki jih bodo prejeli starejši od 79 let v vseh kra-
jevnih organizacijah novomeškega območnega združenja.  
Prijazne besede v pismih povedo starejšim, da niso sami, in 
zagotovo jim bodo polepšale praznične decembrske dni.    

OZRK Novo mesto

Beseda poslanke
Spoštovani, izteka se leto, drugačno od tistih, ki smo jih 
poznali. Kriza, ki je zajela cel svet, je prinesla negotovost 
in strah, a nas je hkrati naučila bolje ceniti življenje in 
poglobila zavedanje o naši minljivosti. 

Vedite, da aktualna vlada, ki je prevzela mandat v naj-
težjih trenutkih, dela vse, da bi iz te krize izšli s čim manj 
bolečimi posledicami. Po odstopu premiera se je nova 
vlada že prvi dan imenovanja lotila reševanja zamuje-
nega in vse sile usmerila v delovanje za dobro ljudi.

V tem času je bilo sprejetih že šest t. i. protikoronskih 
zakonskih paketov, ki so bili namenjeni blaženju krize 
tako za posameznike kot gospodarstvo. Nihče ni bil 
pozabljen. Naj spomnim na različne solidarnostne do-
datke (upokojenci, študenti, velike družine), turistične 
bone, pomoč za ohranjanje delovnih mest, dodatke k 
plačam, pomoč kmetom,... V pripravi je že sedmi paket.

Pred kratkim smo poslanci sprejeli tudi popravek pro-
računa za 2021 in proračun za 2022. Kljub velikim iz-
datkom za reševanje zdravstvene krize sta proračuna 
naravnana razvojno. Denar se namenja novim nalož-
bam, ki so generator gospodarskega razvoja in rasti. 
Infrastrukturi se namenja 269 milijonov evrov več de-
narja, gospodarstvu 122 milijonov več, reševanju so-
cialne problematike 308 milijonov več, podhranjeno 
zdravstvo pa bo deležno dodatnih 334 milijonov evrov. 
Občine pa so po dolgih letih obljub dobile višje pov-
prečnine. Mirna Peč bo s tem dobila dodatnih 147.000 
evrov ter dodatno pomoč, ki jo prinaša Zakon o razbre-
menitvi občin. Pred nami pa je še veliko izzivov in vse-
bin, ki jih želimo do konca tega mandata realizirati v do-
bro ljudi in blagostanja vseh.

Spoštovani, te praznike bomo preživljali nekoliko dru-
gače, kot smo bili vajeni dosedaj. Je pa to hkrati lepa 
priložnost, da pokličemo svoje prijatelje in znance, za 
katere nikoli bi bilo dovolj časa. Sedaj je ta čas! Naj le-
tošnje praznične luči ne svetijo le na ulicah in po do-
movih. Prižgimo luč svetega večera v naših srcih in naj 
bo prav ta luč največje upanje za novorojeno leto 2021.

Spomin na dan samostojnosti in enotnosti pa dokaz, 
da znamo in zmoremo – tudi v najtežjih časih!
Srečno!

Vaša poslanka Anja Bah Žibert
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CEPETAVČKOVE NOVICE IZ ŠOLSKEGA PANJA

Teden otroka

Zveza prijateljev mladine vsako leto razpiše tematiko 
Tedna otroka, ki ga tradicionalno obeležujemo v prvem 
tednu oktobra tudi v našem vrtcu. Letošnja tema je bila 
Odgovor je pogovor. 
Strokovne delavke in otroci smo izvedli različne, pestre 
in prijetne dejavnosti, ki so se na to temo navezovale. 
Otroci so raziskovali v gozdu, si ogledali lutkovne pred-
stave v izvedbi strokovnih delavk, spoznali kamišibaj, 
imeli jutranji krog ob robu gozda, praznovali rojstne 
dneve otrok, poslušali ptičje petje, razvrščali naravni 
material, se preizkusili v premagovanju različnih ovir in 
še kaj bi se našlo. Preostanek tedna smo namenili igri, ki 
je za otroke zelo pomembna dejavnost. Obiskalo nas je 
tudi Miškino gledališče.

Helena Kirm

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu

Tudi v letošnjem letu je v vrtcu potekal Tradicionalni slovenski 
zajtrk. Otroci so bili deležni tradicionalnih jedi, ki so jih za njih 
pripravili v šolski kuhinji. Skupaj s strokovnimi delavkami so 
pripravili namizne pogrinjke, izdelali dekoracijo, se o tej temi 

pogovarjali in izvajali različne vsebine ter dejavnosti. Tako so 
med drugim na to temo likovno ustvarjali, gledali slikanice, 
poslušali zgodbe, si ogledali slikovne aplikacije, v enem iz-
med oddelkov pa so si ta dan popestrili še z glasbo Medenka 
in bibarijo Čebele. 

Bernarda Radovan

V zavetju gozda

Vrtec Cepetavček se je v letošnjem letu priključil Mreži goz-
dnih vrtcev in šol Slovenije. Z otroki tako veliko časa preživi-
mo v gozdu, na gozdnih površinah in gozd je za nas postal 
pomemben prostor dela in bivanja v vrtcu. Otroci se v gozdu 
sprostijo, spoznavajo naravno okolje, ga raziskujejo in se učijo 
spoštljivega odnosa do narave. Predvsem pa se radi zadržuje-
jo v gozdu. Tako posredno skrbimo tudi za zdravje naših otrok 
in vseh nas zaposlenih.

Bernarda Radovan

Teden otroka ter Tabor raziskovanja in 
kreativnosti

Od 5. do 11. oktobra smo tudi v naši šoli obeležili Teden otro-
ka. Letošnja tema Tedna otroka je bila Odgovor je pogovor. 
V tem tednu so vsi oddelki imeli kar nekaj dejavnosti, ki so 
popestrile njihov vsakdan. Zadovoljstvo učencev so povečale 
tudi izbrane najljubše malice in kosila.

V soboto, 10. 10. 2020, pa se je 30 najprizadevnejših in nadar-
jenih učencev od 6. do 9. razreda udeležilo Tabora razisko-
vanja in kreativnosti. Ta je letos potekal v povezavi s šolskim 
projektom Kmetijstvo v Mirni Peči. Učenci v 4 skupinah so v 
okolici (drevesnica Barbo, kmetije Rupnik, Radež, Kramar, Bar-
tol, Krivec) spoznavali posamezne vsebine s področja kme-
tijstva. Likovno nadarjeni učenci so na šolske talne površine 
zarisali didaktične gibalne igre, ki bodo navdih za gibanje in 
učenje marsikateremu učencu.
Učenci so izrazili izredno zadovoljstvo nad tednom, saj so ču-
tili, da je to teden, ki je resnično namenjen le njim.

Mojca Novak
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Pavčkove vitice

Tudi letošnji odziv na literarnem natečaju Pavčkove 
vitice je bil izjemen. Sodelovalo je 170 učenk in učen-
cev iz 22 osnovnih šol z območja Dolenjske, Bele kraji-
ne, Posavja, Gorenjske in Notranjske. Mladim pesnicam 
in pesnikom je pot pri ustvarjanju kazala pesem Tone-
ta Pavčka Preproste besede, po kateri smo poimenovali 
tudi letošnji zbornik in vanj uvrstili 202 pesmi. 
Člani strokovne ocenjevalne komisije Milan Markelj, 
Klavdija Kotar in Mojca Žefran smo med prispelimi deli 
iz vseh treh kategorij izbrali devet najboljših pesmi. Žal 
razmere niso dovoljevale, da bi zaključek natečaja, tako 
kot je bilo običajno do sedaj, na dan 21. 10. obeležili s 
kulturnim dogodkom v naši šoli. 
Literarni natečaj Pavčkove vitice nas navdaja z velikim 
ponosom, zato močno upamo, da bo še naprej rasel in 
se razvijal kot vitica ter navdihoval mlade pesnike in pe-
snice v njihovem pesniškem ustvarjanju.

Mojca Žefran

Rastoča knjiga osnovne šole Toneta 
Pavčka
V Osnovni šoli Toneta Pavčka smo v torek, 22. septembra 
2020, obeležili 5. obletnico projekta Rastoča knjiga. Vitrino v 
šolski avli smo obogatili s petimi različnimi deli: z zbornikom 
šolskega pesniškega natečaja Pavčkove vitice z naslovom Sre-
ča, s publikacijo raziskovalne naloge Lojzeta Slaka z naslovom 
Spomini na moža iz doline tihe in publikacijo o šolskem pro-

jektnem delu Kulturna dediščina v Mirni Peči. Poleg zbornika 
in publikacij naše šole smo v vitrino vložili tudi knjigi dveh 
Mirnopečanov, knjigo gospoda Gabrijela Obrekarja z naslo-
vom Lepi spomini z gorskih poti in knjigo Rodbina Barbo av-
torice Anice Levstik, s katero smo spregovorili tudi nekaj be-
sed o njenem ustvarjanju. 

Monika Juršić 

Evropski dan jezikov
Kot vsako leto, smo tudi letos v OŠ Toneta Pavčka 
obeležili Evropski dan jezikov, saj spodbuja zavedanje o 
kulturni in jezikovni raznolikosti. Obeležujemo ga sicer 
26. septembra, mi pa smo mu namenili kar cel teden od 
28. 9. do 2. 10. 2020. Od ponedeljka do četrtka smo pred-
stavili en evropski jezik, v petek pa poleg jezika še eno 
slovensko narečje, ki velja za zelo težko. Izbrani so bili je-
ziki tistih držav, ki z nami sodelujejo v projektu Erasmus+, 
to so španski, poljski, bolgarski, grški, italijanski jezik in 
prekmurščina. Naloga učencev je bila, da so spremljali 
jezike in na glasovnico po vrsti zapisali, za katere jezike 
je šlo ter odgovorili na nekaj preprostih vprašanj. Tisti, ki 
so v celoti in pravilno izpolnili glasovnico, so sodelovali v 
nagradnem žrebanju. 
Da bi spodbudili učenje zunaj in prek spleta, pa smo v oko-
lici šole postavili jezikovne namige, ki so učence vodili k 
skritemu zakladu – besedi, to pa so v spletni učilnici Evrop-
ski dan jezikov lahko uporabili za ključ, s katerim so se vanjo 
vpisali. Učenci, ki jim je to uspelo, so prav tako sodelovali v 
nagradnem žrebanju. Pripravili pa smo še aktivnost za vse 
tiste, ki radi potujejo. V avli smo razstavili velik zemljevid 
sveta. Učenci so lahko vzeli belo zastavico, nanjo napisali 
svoje ime in jo zapičili v državo, ki bi jo radi obiskali. Vzpo-
redno s tem je bila v avli razstava z različnimi vsebinami, 
povezanimi z učenjem tujih jezikov. Učenci so pridno so-
delovali v vseh naštetih aktivnostih, enajst srečnežev pa je 
v nagradnem žrebanju prejelo nagrade. 

Polona Rozman

Tradicionalni slovenski zajtrk 2020
V petek, 20. 11., smo pripravili že 10. jubilejni Tradicionalni slo-
venski zajtrk, v okviru katerega običajno otrokom v slovenskih 
osnovnih šolah zjutraj, pred poukom, ponudimo primer do-
mačega zajtrka, sestavljenega iz črnega kruha, masla, medu, 
mleka in jabolk. Letos pa so bili na vrsti naši otroci in njihovi 
starši, ki so si slovenski tradicionalni zajtrk pripravili kar doma, 
v krogu svojih najbližjih. 

Organizatorka prehrane in obenem organizatorka Tradicio-
nalnega slovenskega zajtrka v šoli je za učence in učitelje pri-
pravila gradivo, ki so ga ti lahko uporabili kot izhodišče za po-
govor na to temo. Učenci so ob spodbudi učiteljev nato lahko 
sami pripravili zajtrk, si ogledali predlagane videovsebine, 
rešili križanko, brali pravljice, pripravljali pogrinjke, prepeva-
li, plesali, spoznavali pomen zajtrka, lokalne hrane in bonto-
na. Nekateri učitelji so se pri tem izkazali s super idejami in 
predstavitvami svojih zajtrkov, ki so jih delili z učenci. Najpo-
gumnejši so skupaj s svojo učiteljico preko videokonference 
kar pozajtrkovali na daljavo. Za dodatno motivacijo pa so se 
učenci preizkusili tudi v izdelavi jabolčnega rakca, pri čemer 
so bili nadvse uspešni.
Tako je bil tudi letos, kot pravi letošnji slogan, zajtrk z medom 
– super dan! 

Lea Gešman



POZNATE VAŠ KRAJ?
Na fotografiji v oktobrski številki občinskega glasila je bilo krožišče 
pri priključku na avtocesto v Dolenji vasi. Sreča pri žrebanju pri-
spelih pravilnih odgovorov se je tokrat nasmehnila Jožetu Grivcu 
iz Poljan, ki bo nagrado prejel po pošti. Čestitamo!
Novo vprašanje
Med tremi dolinami naše občine je ta gotovo najbolj zanimiva za 
raziskovalce Krasa in njene obiskovalce. Katera je ta ? Odgovore 
pošljite do 20. februarja na naslov: Glasilo Občine Mirna Peč, 
Trg 2, 8216 Mirna Peč, s pripisom: Poznate vaš kraj. Izžrebanca 
čaka nagrada. 

 Ladislava  Rupena

Križev pot in kor Romarska lopa

IZ NAŠIH
TREH 
DOLIN

Cerkev sv. Jurija 
v Šentjuriju na 
Dolenjskem 

Vas Šentjurij na Dolenjskem se v 
virih prvič omenja leta 1341, nje-
na cerkev pa je kot podružnica fare 
Mirna Peč bila zgrajena že v drugi 
polovici 12. oz. v začetku 13. stole-
tja. Po njenem zavetniku sv. Juriju 

je tudi vas dobila ime.  Cerkvena 
ladja je romanska, gotika pa je v 
14. stoletju romansko apsido za-
menjala s tričetrtinsko zaključenim 
prezbiterijem. Okoli l. 1640 so od-
bili rebra križnega oboka in njihov 
nekdanji potek nakazali z grebeni 
iz ometa. Poslikali so prezbiterij na 
suhi omet, ga v 19. st. prebelili in 
slikarijo ponovno odkrili, ko so cer-
kev restavrirali. 

Foto: Luka Piko

Cerkev ima figuralno in dekorativno poslikavo 
prezbiterija s konca 16. oz. začetka 17. st., glavni 
zlati oltar datira okoli  l. 1672.


