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Spoštovane občanke, občani,
tudi letošnjo zimo je zaznamoval dokaj
normalen vstop v pomladni čas, narava
nam je prizanesla z neljubimi razmerami, tako da je bilo vsem omogočeno, da
postorijo vse potrebno za nemoten prehod v prebujajočo pomlad. Ni pa nam
prizanesel razvoj virusa Covid–19, ki nas
nekako v različnih valovih spremlja že
dobro leto in nam hočeš nočeš kroji tudi
način celotnega družbenega sobivanja.
Za razliko od lanskega leta, ko je dobršen
del društev lahko izpeljal redne občne
zbore, v letošnjem letu to ni bilo omogočeno nobenemu društvu. Verjamem, da
ste kljub nastalim razmeram le opravili
analizo delovanja društva, predvsem pa
skladno z razmerami in možnostmi, ki
jih omogoča sodobna tehnika, ohranjali
povezanost med samimi člani društva,
kajti to je zelo pomembno in je dobra
osnova za nadaljevanje delovanja društev, ko se bodo razmere normalizirale.
Samo delovanje občinske uprave je potekalo skladno z nastalimi razmerami in
predvidenimi ukrepi, smo se pa na upravi trudili, da kljub zaostrenim razmeram
skušamo v najboljši meri prisluhniti in
priskrbeti vse, kar so naši občani potrebovali. V marcu smo izvedli redno sejo
občinskega sveta in poleg sprejetja 1.

rebalansa proračuna za leto 2021 sprejeli še kar nekaj pomembnih odlokov
za delovanje občine. Ravno tako se nam
je prvič predstavila nova ravnateljica in
glede na njeno energijo in pripravljenost
sodelovanja lahko rečemo, da smo dobili dobrega in kakovostnega sogovornika
in tudi partnerja. Navkljub znanim razmeram smo zastavljene projekte dokaj
nemoteno izvajali. Z izvedenim poskusnim obratovanjem je bila zaključena
posodobitev čistilne naprave na Šrangi.
Smo tudi v zaključni fazi izgradnje pločnikov in obnove ceste s kompletno infrastrukturo v Ivanji vas. Res se je projekt
nekoliko zavlekel, so pa rešitve celostne,
dolgoročne in temu primerno se je podražila tudi investicija, ki pa je glede na
primerljive tako kakovostno izpeljane
investicije še vedno cenejša. Dokončno
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smo uredili plato pred pokopališčem in
asfaltirali poslovilno pot. Pomembno
je poudariti, da se kljub ne najbolj ugodnim gospodarskim razmeram vztrajno
polni industrijska cona, aktivno pa tečejo
priprave dokumentacije za širitev gospodarske cone. Da smo na pravi poti pri
umeščanju gospodarstva v Mirni Peči,
nam je ob zadnjem obisku potrdil tudi
minister za gospodarstvo g. Zdravko Počivalšek s svojo ekip. Nemoteno pa nadaljujemo na vseh zastavljenih projektih,
ki bodo uresničeni v letošnjem ali prihodnjih letih in so vezani tako na sredstva
proračuna kot tudi na državna ali kohezijska sredstva.
Glede na aktualne razmere, pojav tretjega vala epidemije, slabšanje razmer v
celotni državi kot tudi dejstva, da v naši
občini od sredine marca število okužb
močno narašča, smo dolžni, da kljub svojim vsakdanjim obveznostim in težavam
ne bežimo od odgovornosti, ki jo imamo
kot državljani pri zajezitvi virusa. Kajti za
zajezitev virusa in čimprejšnje vračanje
v vsakdanje življenje lahko veliko naredimo z vsakodnevnim odgovornim
ravnanjem do sebe kot tudi do celotne
družbe. Upam, da smo v času velikonočnih praznikov dobili še dodatno upanje,
voljo in energijo, da bomo lažje preživeli
preizkušnje, ki nas čakajo v prihodnje.
Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem,
ki s svojim delom in zgledom omogočate, da smo in bomo še naprej v naši skupnosti čimbolj mirno in strpno preživljali
čase, ki nam niso vsakdanji. Še posebno
težo nosijo humanitarne organizacije,
Rdeči križ in Karitas, saj najhitreje prepoznajo tiste, ki pomoč potrebujejo.
Hvala tudi Osnovni šoli Toneta Pavčka
za konstruktivno sodelovanje z občinsko
upravo pri izvajanju ukrepov za učence
in najmlajše v vrtcu. Zahvala gre tudi krajevni zdravnici dr. Guštinovi pri nudenju
pomoči občanom, predvsem pa za hitro
odzivanje na potrebe pri izvajanju ukrepov v osnovni šoli.
Bodite zdravi, odločni in strpni ter upoštevajte navodila in ukrepe strokovnjakov.
Andrej Kastelic, župan
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Občina Mirna Peč je na podlagi uspešno pridobljenega projekta WiFi4EU konec marca
predala v uporabo brezžično omrežje, ki občanom in vsem ostalim obiskovalcem Mirne Peči omogoča brezplačen internet na javnih mestih.
čenost v internet tudi tistih,
ki sicer morda težje dostopajo do spleta.

Po Mirni Peči je vzpostavljenih skupno 12 dostopnih točk
Občina je ob uspešni prijavi
pridobila voucher v višini
15.000 €, ki je kril stroške za
nakup in namestitev opreme, občina pa bo krila stroške povezljivosti (internetna
naročnina) in vzdrževanja
opreme za brezplačno in
visokokakovostno brezžično internetno povezljivost

še vsaj tri leta. Možnost
brezplačnega visoko hitrostnega
širokopasovnega
internetnega dostopa preko brezžičnega omrežja z
oznako WiFi4EU lahko koristijo vsi.
Namen vzpostavitve takšnega omrežja pa je vklju-

POROČILO Z 12. REDNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE
MIRNA PEČ
Na dvanajsti redni seji, ki je potekala
17. decembra 2020, so občinski svetniki izvedli tajne volitve v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za mandatno obdobje 2021-2027
in izvolili župana Andreja Kastelica.
Obravnavali in sprejeli so predlog poročila za leto 2019 in načrta dela za
izvajanje javne gospodarske službe
pokopališke in pogrebne dejavnosti
ter urejanja pokopališč v občini Mirna Peč za leto 2020 ter Odlok o načinu
opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne
pogrebne službe v Občini Mirna Peč

april 2021

Po Mirni Peči je vzpostavljenih skupno 12 dostopnih
točk, ki pokrivajo naslednja
območja:
• jedro Mirne Peči (občina, kulturni dom –
večnamenski
prostor,
lekarna, župnišče in zunanja okolica farne cerkve, KZ Trebnje, pošta),
• Gasilski dom Mirna Peč
(zelenica in parkirišče),
• Muzej Lojzeta Slaka in
Toneta Pavčka ter zdravstvena postaja,
• OŠ
Toneta
Pavčka
(preddverje) in športna
dvorana (notranji in zunanji dostop) in
• Pavčkov dom v Šentjuriju.
Točke za dostop do WiFi4EU
omrežja, ki so razpršene po
Mirni Peči, pokrivajo tako
notranje prostore in prosto-

v prvi obravnavi. Na pokopališču smo
na eni strani kompletno uredili oporni zid, zamenjali kapo. Začasno smo
uredili tudi dostopno pot, ki se dobro
obnese. Takoj ko bo možno, bomo
uredili tudi pot slovesa, da bo bolj
funkcionalna, in še drugi del opornega zidu. Obravnavali in sprejeli so
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine
Mirna Peč v prvi obravnavi.
Seznanili so se s pravno podlago, postopkom odmere komunalnega prispevka ter faktorji izračuna. Komunalni prispevek se bo zvišal za 22 – 28 %.
Obravnavali in sprejeli so tudi Odlok
o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za novo komunalno opre-

občinska uprava sporoča

V Mirni Peči brezplačno omrežje
WiFi4EU na dvanajstih točkah
WiFi4EU - brezplačen
brezžični dostop do
interneta za evropske državljane
Evropska komisija želi
s pobudo WiFi4EU
omogočiti državljanom po vsej Evropi
brezžični dostop do interneta na javnih mestih, vključno s parki,
trgi, javnimi zgradbami, knjižnicami, zdravstvenimi domovi in
muzeji. Omrežje ima
na vseh lokacijah nalepko WiFi4EU. Za registracijo na omrežje
geslo ni potrebno.
re na prostem. Na ta način
bodo lahko tako občani,
turisti in obiskovalci v celoti koristili brezplačen hitri brezžični internet, zlasti
med dogodki v kraju.
Mira Barbo, občinska
uprava

mo na območju OPPN Gospodarska
cona in OPPN Industrijska cona Dolenja vas v prvi obravnavi. Seznanili so se s programom opremljanja, ki
je osnova za odlok, pa tudi formula je
drugačna kot pri obstoječi komunalni
opremi. V programu opremljanja so
določena območja opremljanja, določeno je tudi, kaj spada pod novo komunalno opremo in drugo javno komunalno infrastrukturo, določeni so
roki za izvedbo in etapnost opremljanja, predvidena so finančna sredstva
in določene podlage za odmerjanje
komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
Andreja Povše,
občinska uprava
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Obnova lokalne ceste Knežija-Brezje
v sodelovanju treh občin
Ob tromeji občin Novo mesto, Mirna Peč in Mokronog-Trebelno, v zaselku Knežija, v strmem klancu poteka prometno zelo obremenjena, a že močno dotrajana lokalna cesta. Na
pobudo Občine Mokronog-Trebelno so omenjene tri občine v lanskem letu podpisale sporazum o skupnem pristopu k rekonstrukciji 400 metrov najbolj dotrajanega odseka.

V sporazumu je bilo dogovorjeno, da bodo občine delile stroške v razmerju: Občina Mokronog-Trebelno 35
%, Občina Mirna Peč 25 % in
Mestna občina Novo mesto
40 %.
Vodenje naložbe je prevzela Občina Mokronog-Trebelno, ki je v sodelovanju z
drugima občinama pripravila razpisno dokumentacijo
in izvedla postopek javnega

19. 3. 2021 ob 16:16
Trčila avtomobila
Pri Industrijski cesti v Mirni
Peči sta trčili osebni vozili.
Gasilci GRC Novo mesto so
zavarovali kraj nesreče, nudili prvo pomoč ponesrečenim, odklopili akumulatorja na vozilih, posuli razlite
motorne tekočine, usmerjali promet do prihoda policistov in pomagali reševalcem pri prenosu. Reševalci
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naročila. Na osnovi prispelih ponudb je bila kot najugodnejša izbrana ponudba
podjetja CGP iz Novega mesta.
Dela, ki med drugim obsegajo tudi zamenjavo voziščne
konstrukcije, zmanjševanje
krivin, posodobitev naprav
odvodnjavanja, so ocenjena
v višini dobrih 130.000 evrov
in bodo zaključena pred
koncem maja.
nujne medicinske pomoči
ZD Novo mesto so tri poškodovane osebe oskrbeli
na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.
Dežurni delavec cestnega
podjetja je poskrbel za zavarovanje kraja nesreče s
prometno signalizacijo.
18. 3. 3021 ob 13:48
Požar na prostem
Ob 13.48 je med naseljema
Rogovila in Veliki Kal, občina Mirna Peč, gorela suha
trava in podrast. Gasilci
PGD Mirna Peč so pogasili
požar na površini okoli dva
hektarja in pol.

Po dokončani izvedbi rekonstrukcije bo uporaba ceste
bistveno varnejša, saj je bila
predvsem v času zimskih
razmer vožnja na tem odseku izredno nevarna. Sočasno
pa bo tudi lastnikom cesti
sosednjih parcel, na območju občin Mirna Peč in Novo
mesto izboljšan dostop do
svojih zemljišč.
Andrej Kastelic, občinska
uprava
17. 3. 2021 ob 13:36
Zagorela suha trava
Pri naselju Jelše je gorela
suha trava in podrast. Gasilci PGD Mirna Peč so pogasili požar na površini okoli sto
kvadratnih metrov.
22. 2. 2021 ob 7:28
V dimniku zagorelo tudi
v Vrhovem
Ob 7.29 so v Vrhovem pri
Mirni Peči gorele saje v dimniku stanovanjske hiše.
Gasilci iz PGD Jablan so
nadzorovali izgorevanje saj,
s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico ter

OBČINSKA REDARKA OPOZARJA: »Za izpuščene pse in
pasje iztrebke so predpisane globe.«

Na zelenih in
sprehajalnih
površinah vse več
pasjih iztrebkov
V zadnjih dveh letih je na
območju občine Mirna Peč
zaznano povečano število
psov, ki jih lastniki puščajo prosto gibajoče po širši
okolici okoli doma ali pa
jih sprehajajo po zelenih
in ostalih javnih površinah
po občini. Večina lastnikov
je osveščena in pse vodijo
na sprehode na povodcu,
pospravijo njihove iztrebke in jih doma, tudi če niso
prav hišni psi, privežejo oz.
jih zaprejo v pesjake.
Žal pa opažamo predvsem
na zelenih in sprehajalnih
površinah, kot je Biška vas z
okolico, Brezence, področje
Osnovne šole Toneta Pavčka, športnega igrišča in vrtčevskega peskovnika, Marof in področje ob cesti vse
do priključka na avtocesto
in naprej do priključka lokalodsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.
17. 2. 2021 ob 00:44
V dimniku zagorele saje
V naselju Globočdol so ponoči gorele saje v dimniku
objekta. Ogenj se je razširil
na del ostrešja v okolici dimnika. Gasilci PGD Mirna
Peč, Hmeljčič in Jablan so
odkrili strešno kritino okoli
dimnika in požar pogasili,
nadzorovali izgorevanje saj
ter s termovizijsko kamero
pregledali okolico dimnika.
Luka Piko

april 2021

Tehnični pregledi in registracija
vozil sedaj tudi v Mirni Peči
Podjetje AS Domžale Moto center, d.o.o., je konec januarja v mirnopeški industrijski
coni Dolenja vas (pri izvozu z avtoceste za Mirno Peč) odprlo novo poslovno enoto
tehničnih pregledov in registracij vozil.
Nova storitvena pridobitev
se nahaja v veliki temno-sivi stavbi, na kateri so vidni
znaki Zavarovalnice Triglav
in Zavarovalnice Sava ter
napis Honda (slednja je
glavna poslovna enota za
Hondin program vrtne in
industrijske mehanizacije
za celotno področje bivše
skupne države), nase pa
opozarja s svetlobnim napisom »tehnični pregledi«
in je lepo vidna tudi z avtoceste.

Ni pomembno, ali imate
doma osebni avtomobil,
tovorno vozilo, prikolico,
motorno kolo ali katerokoli drugo prevozno sredstvo,
na tehnični pregled se boste lahko zapeljali v prostore »Tehničnih pregledov
Dolenjska«. Poleg tega boste lahko pri njih opravili

tudi vse postopke, povezane s podaljšanjem prometnega dovoljenja, odjavo,
prepisom, registracijo vozila ter vse storitve v zvezi
z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti. Za tovorna vozila pa nudijo tudi
kontrolo in preglede tahografov.

Zaradi koronskih omejitev
otvoritvene slovesnosti ni
bilo, so pa prvi stranki izročili darilo in šopek rož. V
poslovni enoti »Tehnični
pregledi Dolenjska« so z
obiskom strank zadovoljni, trenutno jih sprejemajo
vsak dan do 17. ure. V prihodnosti predvidevajo podaljšanje delovnega časa.
Vabijo, da se oglasite v njihovi sprejemni pisarni na
naslovu Brezence 2, ali pa
si ogledate spletno stran
astehnicni.si.
Katarina Kozamernik

Ob neupoštevanju zakona se
lahko izreče globa od 200 do
400 €, kar velja tudi za lastnike oziroma skrbnike psov, katerih psi se prosto gibljejo po
ožji in širši okolici, po zasebnih in javnih površinah.
Karmen Cesar
april 2021
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ne ceste za Dolenjo vas, področje mirnopeškega pokopališča, področje Zijala, vse
več nepospravljenih iztrebkov. V vaseh okoli Mirne Peči
pa tudi poleg iztrebkov vse
več nenadzorovanih psov, ki
se prosto gibljejo in z iztrebki
pogosto onesnažujejo, zaradi
česar prejemamo vse več klicev in pritožb nezadovoljnih
občanov. Pritožujejo se tudi
lastniki travnikov in zasebnih
površin stanovanjskih stavb,
ker pasji iztrebki ne razpadejo, se zasušijo in povzročajo
težave pri košnji. Sploh v poletnih mesecih, ko so zunanje
temperature višje.
Občinska redarka je pri rednem nadzoru javnih površin, sprehajalnih in športnih
poti ter področja javnih cest
do zdaj opozarjala in pri zaznavi konkretne kršitve tudi
že nekajkrat odredila pospravilo iztrebkov. Za neupoštevanje odredbe lahko izreče
globo po Odloku o obveznostih lastnikov in skrbnikov
psov na območju občine Mirna Peč (UL RS št. 30/2017),
kjer je za to kršitev določena
globa 100 €, 50 € pa, če redarki na poziv ne boste pokazali
primernega čistilnega pribora za odstranjevanje pasjih
iztrebkov(vrečke, rokavice,
lopatke …).
Pomembno je, da lastniki psov upoštevajo Zakon
o zaščiti živali (UL RS, št.
38/2013), ki v 11. členu določa, da
- skrbnik živali z ustrezno
vzgojo in šolanjem oziroma
z drugimi ukrepi zagotavlja,
da žival ni nevarna okolici in
- skrbnik psa na javnem mestu zagotavlja fizično varstvo
psa tako, da je pes na povodcu.

občinska uprava sporoča

Višji in še bolj naložbeno naravnan 1. rebalans
proračuna Občine Mirna Peč 2021
Občinski svet Občine Mirna Peč je na
13. redni seji 18. marca potrdil predlog 1. rebalansa proračuna za leto
2021. Rebalans v bilanci prihodkov in
odhodkov splošnega dela proračuna
znaša za 6.656.776 evrov prihodkov
in 6.521.008 evrov odhodkov, kar na
prihodkovni strani predstavlja ca.
30,7% povečanje glede na sprejeti
in veljavni proračun, na odhodkovni strani pa 33% povečanje glede na
sprejeti in veljavni proračun. Z rebalansom se sprejeti proračun povečuje predvsem na račun višjih naložb,
saj bodo od skupaj 1.619.409 evrov
višjih odhodkov, naložbeni izdatki
višji za 1.439.083 evrov. Delež vseh
odhodkov za investicije tako znaša
58,18 %.
Za prvi popravek proračuna – 1. rebalans 2021, ki je bil sprejet decembra 2019 kot dvoletni proračun 2020
– 2021, je bilo več razlogov. Poglavitne
spremembe, ki so upoštevane v predlogu rebalansa proračuna 2021, se nanašajo na zaključevanja leta 2020, na
spremembe v izvajanju naložb, ki se
nadaljujejo v letu 2021 oz. so na novo
vključene v proračun 2021 in na uskladitev že prerazporejenih proračunskih
sredstev med letom, ki močno posegajo v sprejeti proračuna za leto 2021.
Na spremembe glede na sprejeti proračun so vplivale tudi planske usmeritve javnih podjetij in zavodov, v delu,
ki se nanašajo na financiranje iz občinskega proračuna. Zelo pomembna je
pripravljenost občine za kandidiranje
na različne razpise, tudi iz sredstev EU
za okrevanje po epidemiji Covid-19, za
kar so v proračun vključeni predvsem
projekti za urejanje komunalne gospodarske javne infrastrukture. Občina se je lotila priprave različne
projektne in naložbene
dokumentacije za
kandidiranje na
razpisih, spremembe pa so nastopile tudi pri izvajanju
največjih občinskih
naložb, predvsem pri
prenovi lokalne ceste
Mirna Peč – Ivanja vas,
ki se ureja celostno, z vso
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potrebno prenovo javne infrastrukture.
V Mirni Peči tudi sicer v letošnjem proračunu namenjamo precej več denarja
kot leta nazaj za naložbe na cestnem
področju. S predlogom rebalansa so
projekti usklajeni glede na predlagano
dinamiko izvedbe oz. uvrstitev projektov, ki se še niso začeli, v regijske dokumente in potrditev na ministrstvih.
V rebalans proračuna so uvrščeni projekti investicijskega značaja, vezani na
prijave na razpisih:
• iz sredstev za razvoj regij Ministrstva
za infrastrukturo: projekt Regionalna kolesarska povezava Trebnje –
Mirna Peč – Novo mesto;
• sredstev CLLD: projekt Kolesarska
veriga na podeželju;
• iz sredstev Ministrstva za kulturo: za
nakup dodatne opreme za nove
vsebine (razstava o Tonetu Pavčku) v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka,
• iz sredstev Ministrstva za infrastrukturo: projekt Energetska sanacija
stavbe na Trgu 8;
• Iz sredstev Evropske unije za okrevanje po epidemiji Covid-19 načrtujemo dodatnih 745.700 evrov transfernih prihodkov, ki so predvideni za
sofinanciranje naložb: sekundarni
vodovodi S dela občine, sekundarni
vodovod Golobinjek, stanovanjska
cona „Nad postajo“, urejanje parkirišč nasproti cerkve v Mirni Peči.
Na prihodkovnem delu so davčni prihodki usklajeni z novim izračunom primerne
porabe, dohodnine in finančne izravnave zaradi spremembe Zakona o izvrševanju

proračuna RS 2020/2021, ki je znesek
povprečnine določil v višini 628,20 evra
(namesto prejšnjih 589,11 evra), kar za
našo občino pomeni dodatnih 160.792
evrov iz naslova dohodnine, ki po novem znaša 2.314.546 evrov.
Upoštevali smo tudi vse ukrepe razbremenitev občin po novem Zakonu o finančni razbremenitvi občin, ki bodo
uveljavljeni v letu 2021. Tako se iz občin
na državo prenašajo stroški zdravstvenega zavarovanja oseb brez prejemkov,
stroški mrliških ogledov, tržne najemnine socialnim upravičencem, družinskega pomočnika in standardizirana
zavarovanja gasilskih vozil. Nova so t.
i. sredstva za uravnoteženje razvitosti
občine (namesto prejšnjih sredstev za
sofinanciranje naložb po 23. členu ZFO)
v višini 6 % primerne porabe, kar za Mirno Peč pomeni 154.696 evrov.
Opravili smo in še bomo več sanacij posameznih odsekov cest, v zaključni fazi
je izgradnja pločnika in preplastitev ceste skozi center Mirne Peči, pripravljamo pa tudi projektno dokumentacijo
za obnovo ceste z ureditvijo avtobusnih
postajališč in peš površin ob regionalni
cesti Mirna Peč – Šranga ter ureditev ceste po dolini Mirna Peč – Malenska vas
– Goriška vas.
Na komunalnem področju je v izdelavi projektna dokumentacija za gradnjo
sekundarnih vodov v sklopu projekta
Suhokranjskega vodovoda za tista območja Golobinjeka, ki še nimajo pitne
vode, ter za hidravlične izboljšave vodovoda v območju Ivanje vasi. Pripravljamo idejni projekt za rekonstrukcijo
in povečavo centralne čistilne naprave
v Mirni Peči ter za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijskih območjih, ki gravitirajo na
to čistilno napravo. Načrtovano je tudi nadaljevanje izgradnje sekundarnih
vodovodov severnega dela
občine, vse ob pogoju
pridobitve dodatnih finančnih
sredstev iz razpisov.
Mira Barbo,
občinska uprava
april 2021

občinska uprava sporoča

april 2021
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Na čistilni napravi Šranga
izobraževanje delavcev
Komunale Novo mesto
Na pravkar dokončani rekonstrukciji čistilne naprave Šranga je sredi marca potekalo izobraževanje delavcev Komunale Novo mesto. Glavni izvajalec na objektu Komunalne Gradnje Grosuplje in dobavitelj opreme S5 Projekt sta namreč

»NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD – CEPIMO SE«
Epidemija covida-19 je povzročila eno največjih kriz
v zadnjem stoletju, ki je korenito spremenila naša
življenja, in učinkovita cepiva so v tem trenutku edino realno upanje, da se epidemija ne bo ponovila
tudi v naslednji hladni sezoni.
Najboljša zaščita je cepljenje
K preprečevanju širjenja virusa lahko pomembno prispeva vsak od nas. Pri tem je najpomembneje, da upoštevamo priporočena zaščitna ravnanja: vzdržujemo
medosebno razdaljo vsaj dva metra, pravilno nosimo
masko, skrbimo za higieno rok, zmanjšamo medosebne stike z drugimi in v primeru bolezni ostanemo
doma. Najučinkovitejši ukrep za zaščito našega zdravja
in zdravja naših bližnjih pa je cepljenje, ki predstavlja
najboljšo zaščito pred boleznijo ter težavami, tveganji
in posledicami, ki jih prinaša covid-19.

delavcem bodočega upravljavca podrobno prestavila novo
opremo in način njenega delovanja. Pri tem se sam objekt in
vgrajena oprema, v pretežnem delu nahajata pod zemljo, sta
vkopana.
Izobraževanje na Šrangi je bilo uspešno izvedeno, novi objekt
in vgrajena oprema so bili s strani Komunale Novo mesto pohvaljeni in pri tem so predstavniki bodočega upravljavca povedali, da bo ta objekt v prihodnje lahko referenčni – za po-

Okuži se lahko vsakdo od nas
Z novim koronavirusom se lahko okuži vsak, tako starejši kot tudi mlajši, izkušnje pa kažejo, da imajo težji potek bolezni starejše osebe in osebe s kroničnimi obolenji (kot so kronične bolezni dihal, sladkorna bolezen,
srčno-žilne bolezni, rak ipd.). Med skupinami, ki jim Svetovna zdravstvena organizacija in Centri za nadzor bolezni še posebej priporočajo cepljenje, so zato tudi kronični bolniki in starejši od 60 let, ki predstavljajo več kot
30 odstotkov vseh okuženih v Sloveniji.
Varnost in učinkovitost cepiv
Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je odveč. Vsa
cepiva morajo namreč skozi enake, točno določene postopke testiranja in ocenjevanja, kjer se preverja njihova
učinkovitost in varnost. Cepiva proti covidu-19 so bila
preizkušena v kliničnih testiranjih, v katerih je sodelovalo
več deset tisoč ljudi in čeprav je bila časovnica strnjena,
se je upoštevalo vse pomembne vmesne korake.
Zaščitimo sebe in druge
Odločitev za cepljenje proti covidu-19 je vsekakor v rokah vsakega posameznika, odgovornost do drugih pa
je v rokah nas vseh. Ne pozabimo, da je cepljenje proti
covidu-19 tudi izkaz odgovornosti do tistih, ki so lahko krhkega zdravja in podvrženi resnim zapletom. Ko
bomo na vrsti, se torej cepimo. S tem namreč izkazujemo skrb zase in za vse okoli nas.

dobne potrebe v ostalih občinah, kjer s čiščenjem odpadnih
voda upravlja Komunala Novo mesto. Na izobraževanju so
bili predstavljeni tudi (sicer še neuradni) rezultati čiščenja odpadnih voda, pri čemer so le ti izjemni in več kot polovico nižji
od parametrov, ki jih še dovoljujejo predpisi.
Andrej Kastelic, občinska uprava
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Pomembno je namreč, da za uspešno obvladovanje
epidemije stopimo skupaj.
Zato se čim prej nalezimo dobrih navad in se cepimo v
čim večjem številu.
Dodatne informacije o cepivih in cepljenju lahko najdete tudi na posebni spletni strani Nacionalnega inštituta
za zdravje, www.cepimose.si.

april 2021

Slovenija je po manjši umiritvi epidemije bolezni COVID-19 v prvih mesecih leta 2021 sredi marca prešla v tretji val. Za
zajezitev epidemije je Vlada RS za obdobje od 1. do 12. aprila 2021 ponovno popolnoma ustavila javno življenje, nato
pa nadaljevala sproščanje ukrepov v skladu z načrtom ukrepov vladnega semaforja.

V MIRNI PEČI OKUŽBE
NARAŠČAJO
Skrb zbujajoča je bila ponovna rast števila okužb v zadnjem tednu marca v občini
Mirna Peč, ko je bilo zabeleženih kar 17 okužb, le to pa
je v tednu popolne zaustavitve javnega življenja padlo
na 4 okužbe. Žal pa se zadnje
dneve do zaključka redakcije okužbe ponovno dnevno
pojavljajo.
Največ okužb v občini je bilo
ugotovljenih na vrhu drugega vala (v prvem valu ni bilo
okužb) v decembru 2020 s
povprečno 31,25 okužb na
teden, v nadaljnjih dveh mesecih je število okužb začelo
padati (povprečje januarja
9,8 in februarja 4,5 okužb na
teden), v marcu pa ponovno naraščati. Prve tri tedne v
marcu je bilo v povprečju 7,6
okužb na teden, v zadnjem
tednu pa kar 17 okužb (povprečje marca 10 okužb na
teden). Od julija 2020 do 7.
4. 2021 je bilo skupno ugotovljenih 354 okužb, od tega
je trenutno 21 aktivnih, OŠ
Toneta Pavčka ima trenutno
v karanteni tri razrede in en
oddelek vrtca.

VELJAVNI UKREPI V RDEČI
FAZI
V skladu s trenutno rdečo
fazo vladnega semaforja so
svoja vrata ponovno odprli
vrtec, šola ter Muzej Lojzeta
Slaka in Toneta Pavčka, registriranim športnikom je na
voljo športna dvorana in telovadnica, za individualno
in nekontaktno rekreativno
vadbo v skupini do 10 ljudi
pa tudi zunanja javna šporapril 2021

tna igrišča. Odpravljena je
prepoved nočnega gibanja,
ostaja pa omejitev prehajanja regijskih meja, združevanja in organiziranja javnih
prireditev. Občina Mirna Peč
je za občane še naprej dosegljiva na telefonski številki:
07 39 36 100 in na e- naslovu: obcina.mirnapec@siol.
net, potrebe po morebitni
pomoči pa lahko sporočite
na številko centra za pomoči:
07 39 36 105.

ZA MIRNOPEČANE
CEPLJENJE ORGANIZIRANO V ZDRAVSTVENEM
DOMU NOVO MESTO
Pandemija COVID-19 je zelo
prizadela življenje in zdravje
ljudi širom sveta. V Sloveniji je bilo do 7. 4. 2021 potrjenih 223.429 okužb, od tega je
umrlo že 4.097 ljudi. K polne-

mu zagonu vseh ravni življenja lahko zelo doprinese cepljenje prebivalstva. Cilj EU je
cepiti 60 % celotnega prebivalstva. V januarju je s cepljenjem prebivalstva začela tudi
Slovenija, in sicer najprej osebe v zdravstvu in socialnem
varstvu ter ranljivih skupin,
nato zaposlenih v kritični infrastrukturi, končalo pa se
bo s splošno populacijo. Trenutno je z obema odmerkoma cepljenih že 5,8% prebivalstva Slovenije ( v JV
Sloveniji 5,0%) Posamezniki se lahko
za cepljenje naročijo pri osebnem
zdravniku ali preko spleta e-uprava.
gov.si.
Cepljenje občanov naše občine poteka v Zdravstvenem
domu Novo mesto, kjer so do
konca marca cepili že 5.300

Koronavirusna bolezen (COVID-19) je nalezljiva bolezen, ki jo povzroča novo odkriti koronavirus. Večina ljudi,
ki zbolijo za boleznijo COVID-19, ima blage do zmerne
simptome in bolezen preboli brez posebnega zdravljenja.
KAKO SE PRENAŠA MED LJUDMI?
Virus, ki povzroča bolezen COVID-19, se večinoma prenaša prek kapljic, ki nastajajo, ko okužena oseba kašlja,
kiha ali izdihuje zrak. Te kapljice so pretežke, da bi ostale
v zraku, zato hitro padejo na tla in površine.
Okužite se lahko z vdihavanjem virusa pri tesnejšem stiku z osebo, ki ima bolezen COVID-19, ali tako, da se dotaknete onesnažene površine in nato oči, nosu ali ust.

ljudi ali 10 % celotne populacije.

V NASLEDNJIH TEDNIH
CEPLJENI TUDI STAREJŠI
OD 60 LET
Trenutno poteka cepljenje s
prvim odmerkom starejših
od 70 let in posebej ranljivih
kroničnih bolnikov (slednjih
je na seznamu še ca. 1500)
ter oseb za 2. dozo cepiva
Moderne in Pfizer, v
skladu z državno
strategijo pa naj
bi se v naslednjih
treh tednih cepljenje proti covid-19 osredotočilo na starejše od
60 let, ki jih bodo tudi
aktivno vabili. Podatka o resnih neželenih reakcijah po
cepljenju v zdravstvenem
domu nimajo, posamezniki
so poročali o pričakovanih
reakcijah po cepljenju (utrujenost, glavobol, bolečine
v mišicah, povišana telesna
temperatura, mrzlica), ki so
izzveneli po nekaj urah oz.
v enem do dveh dneh. Tudi
neposredno po cepljenju do
sedaj pacienti niso imeli nobenih težav (več informacij:
https://zd-nm.si/).
Vse občane prosimo, da še
naprej spoštujejo vse preventivne ukrepe, predvsem
pa ohranjanja 2-metrske
razdalje, nošenja mask in
razkuževanja rok, hkrati pa
da ob stikih z okuženo osebo oziroma prvih znakih
bolezni pokličejo osebnega
zdravnika in ostanejo doma.
Nataša Rupnik,
občinska uprava
Glasilo Občine Mirna Peč
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Zadnji teden marca tretji val epidemije
Covid-19 zajel tudi občino Mirna Peč

Aktivnosti na Območnem združenju RKS Novo mesto
za pomoč starejšim in socialno ogroženim za boljše
vključevanje v času epidemije Covid-19
ReCovid
V okviru posledic epidemije
se je v Območnem združenju Rdečega Križa Novo mesto razvil projekt, ki omogoča
pomoč starejšim in ljudem, ki
so se zaradi epidemije znašli
v različnih stiskah že od začetka razglasitve epidemije.
Deluje v podporo ranljivim
skupinam, kot so starejši, nezaposleni, ljudje na robu revščine in druge osebe, ki se
soočajo s socialno izključenostjo. Projekt s skrajšanim
imenom ReCovid omogoča
starejšim in drugim ljudem
pomoč pri zagotavljanju materialne pomoči, kot so prehrambni paketi, pomoč pri
dostavi stanovanjske opreme, oblačil in obutve, donirane hrane, pomoč pri plačilu položnic, ki omogočajo
osnovno preživetje.

Nudenje pomoči pri urejanju
socialnovarstvenih pravic
To so urejanje denarne socialne pomoči, varstveni dodatek in drugo socialno pomoč,
ki posamezniku omogoči
dostojno življenje. Do sedaj
smo v okviru zmanjševanja

ČRNA TOČKA
Bralci so nas opozorili,
da se v zadnjem času ob
nekdanji lokalni cesti, ki
je iz Biške vasi vodila v
Laze in naprej v Okroglico, od prehoda čez progo pa vse do avtoceste,
na novo pojavljajo črna
odlagališča različnih odpadkov. Večinoma gre za
odpadni gradbeni material, steklo, WC školjke,
salonitke, steklo, elektro-
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ča samoizolacijo zaradi Covid -19 , ki jo osebe zaradi
pomanjkljive socialne mreže
težko najdejo. Pri nas je tudi
zagotovljena možnost osebne higiene, pranja in menjave
oblačil, oskrbe s higienskimi
pripomočki. Do sedaj se tovrstne pomoči poslužuje osem
posameznikov.

Obisk na domu pri uporabnici
posledic Covid – 19 zajeli 836
ljudi za psihosocialno pomoč, 517 ljudi, ki so prosili za
pomoč preko telefonskega
svetovanje, in 367 ljudi za terensko delo s prehrambnimi
paketi. Terensko delo zajema
obiske na domu, predvsem
pa pomoč pri gospodinjskih
opravilih, nabavi iz trgovine,
lekarne, posredovanju prevozov in dostavi prehranskih
paketov na domove.

Telefonsko družabništvo
Za lažje premagovanje izolacije in osamljenosti se je

razvilo prostovoljsko delo za
pomoč starejšim in socialno ogroženim ter telefonsko
družabništvo, kamor se lahko
posamezniki vključijo in tako
zapolnijo svoj prosti čas. Prostovoljsko delo poteka v skladu z vsemi ukrepi, ki jih zahteva epidemija.

Krizna namestitev v garsonjeri Rdečega križa
Projekt omogoča začasno
namestitev v garsonjeri osebam, ki zaradi različnih razlogov potrebujejo tovrstno
pomoč. Garsonjera omogo-

Po posledicah Covida – 19
projekt podpira Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti preko Evropskega socialnega
sklada in traja do konca letošnjega leta.
Zaradi velikih posledic, ki
predvidevamo, da jih bo epidemija pustila, če se ne bo
celo nadaljevala, si bomo prizadevali za nadaljevanje tega
več kot potrebnega projekta.
Za pomoč se lahko obrnete na: OZ RKS NOVO MESTO,
Ul. Slavka Gruma 54 a, Novo
mesto na Simono Stegne,
koordinatorko projekta, na
T: 07/6000 670, M: 040 532
122, E-naslov: ms.ozrknm@
gmail.com
Simona Stegne

niko, kosovne odpadke
in še kaj bi se našlo. Tudi
na splošno je ob gozdnih stezah, še posebej
pa ob cestah, opaziti vse
več smeti, čeprav ima
vsaka vas na vsakem vogalu kontejner za smeti.
Je mnogo lažje nesti polno pločevinko v gozd
kot prazno domov?
Foto: Andrej
Gašperič

april 2021

Gospodarski minister
Počivalšek obiskal
industrijsko cono
v Mirni Peči
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko
Počivalšek je na zadnji marčevski dan obiskal podjetje
CeComp, podjetje Bartog in Izobraževalni center Renault
Nissan Adriatic v Mirni Peči.
Na terenu se je seznanil z delovanjem in nadaljnjim razvojem
podjetij ter predstavil možnosti za črpanje sredstev s strani
podjetij in občin v prihodnji finančni perspektivi. Z direktorji CeComp podjetja, ki imajo poslovalnice po Evropi, Aziji in
Ameriki, se je minister Počivalšek mudil v njihovi mirnopeški tovarni, kjer proizvajajo aluminijske in litoželezne karo-

Zbiralnik za odpadno olje je postavljen na vogalu stare
telovadnice.
serije za avtomobile in avto dele. V tovarni je zaposlenih 85
delavcev, ki imajo enkrat večjo dodano vrednost na delavca
od slovenskega povprečja, z zagotovljenimi pogodbami za
naslednjih 12-15 let pa imajo željo po širitvi, podvojitvi delovnih mest in svoje napore usmerjajo v raziskave in razvoj.
Na srečanju z občinskim vodstvom, lokalno GZS in predstavnikom podjetja Bartog, d.o.o., je bila izpostavljena dilema
glede okrevanja po epidemiji in možnostih v gospodarstvu
v naslednjih letih. Minister Počivalšek je izpostavil, da je potrebno narediti korak naprej iz fizičnega k intelektualnemu in
da je potrebno mladim zagotoviti pogoje za dobro življenje, z
ustreznim plačilom za opravljeno delo in to v vseh slovenskih
regijah enako.
Za zaključek se je minister ustavil tudi v izobraževalnem centru Adriatic Renault Nissan. Mlada mednarodna ekipa, ki šteje
25 zaposlenih, je v pičlih dveh letih kar 70 % svoje dejavnosti
digitalizirala. Opozorili so nas, da moramo upravne procese
čimprej digitalizirati in debirokratizirati. Minister s sodelavci
že išče rešitve za nastale izzive, tudi v okviru zakona o debirokratizaciji.
Služba za odnose z javnostmi Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo
april 2021

Ob svetovnem dnevu zdravja bo Društvo šola zdravja
prispevalo svoj del preko ZOOM vadbe od 12. aprila do
23. aprila 2021.

"MALA GIBALNA MALICA"
Kdaj: ob 10., 11. in 12. uri
3x na dan po 10 minut, vsak delovni dan (ko utegnete)
Vadbo bodo izvajali diplomirani kineziologi
(Simon Jurmić, Matic Habuš in David Mlakar).
Mala gibalna malica bo na tej povezavi, prijav NI:
https://us02web.zoom.us/j/86875594986?pwd=Nmhk
djdMNW1UamZvbitJUjdIcWE5UT09
Meeting ID: 868 7559 4986
Geslo: telovadimo
Skrbimo za svoje zdravje.
Tudi 10 minut je bolje kot nič.

Glasilo Občine Mirna Peč
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INTERVJU: MAJDA ČENGIJA, nova ravnateljica mirnopeške šole

občinskaintervju
uprava sporoča

Lahko bi izoblikovali nov sistem
vrednot, povezanih z znanjem
Osnovna šola Toneta Pavčka ima od konca leta novo ravnateljico. Novomeščanka Majda Čengija, profesorica angleščine, je vodstvo šole po odhodu ravnatelja v pokoj za obdobje petih let prevzela 31. decembra. Časi zanjo zagotovo niso
rožnati ob epidemiji koronavirusa in delu otrok na daljavo ter različnih ukrepih, celo svojo predstavitev ob izbiri kandidatov je imela preko videokonference. Več kot dve desetletji je angleški jezik poučevala na novomeški OŠ Grm, kjer je
samo na predmetni stopnji več otrok kot na vsej mirnopeški šoli. Videvamo jo nasmejano, pozitivno. »Sem nepopisan
list papirja,« pravi. »Lahko na novo gradim odnose z vsemi,« dodaja.
 Zakaj ste se odločili za kandidaturo za ravnateljico na mirnopeški šoli?
Vedno me je vleklo v mirnopeško dolino.
Že pred leti, ko smo si prišli ogledat novo
šolo, me je prešinila misel, da bom nekoč
tu ravnateljica. In ko sem videla razpis,
sem se odločila, da je čas za spremembo
ter za nove izzive, in sem se javila.

 Tudi sami ste mama 22-letnemu
sinu Žigi. Kako pomembna je vzgoja staršev in koliko lahko doprinese
šola?
Verjamem v moč vzgoje doma. Vedno
sem rekla, da je vzgoja služba in sem v
glavi strogo delila ljubezen od vzgoje.

Mojemu otroku sem vedno izkazovala
veliko ljubezni, ampak ko je prišel trenutek vzgoje, sem bila stroga in dosledna, saj sem vedela, da ga učim za življenje. Vsaka družina ima izdelan svoj
sistem vrednot in lasten vzgojni princip.
Otroci povzamejo te sisteme, jih prine-

 Kot ena izmed sedmih kandidatov ste se predstavili svetu staršev in
mirnopeškim svetnikom, prepričati
pa ste morali svet šole. Kakšen program vodenja zavoda ste jim predstavili?
Pri strokovnih delavcih želim nadaljevati dobro zastavljene projekte in uvesti
tiste, ki v njih krepijo inovativnost, jim
odkrivajo nova obzorja in so razlog, da
nova znanja podajajo naprej. Pri učencih se mi zdi ključen celosten pristop,
kar pomeni, da je poleg akademskega
napredka in dobre podlage za sekundarno šolanje pomemben tudi čustveni in socialni razvoj mladega človeka.
Predvsem pa se mi zdi pomembno, da
damo našim otrokom možnosti za razvoj njihovih talentov. Vem, da je naša
šola močno vpeta v dogajanje v lokalni
skupnosti, kar bom krepila in poskusila
najti še druge načine, ki bi naše sodelovanje oplemenitili.
 V težjih časih skorajda ne bi mogli prevzeti vodstva. Spopadamo se
s pandemijo koronavirusa, delom
otrok na daljavo, šolska pravila glede
tega se lahko spremenijo čez noč …
Kako ste bili pripravljeni na to in kako
uspešni ste pri reševanju nalog?
Vsak dan skušam živeti posebej in težave
reševati sproti. Včasih me spravlja v nejevoljo dejstvo, da nimam vseh odgovorov, ki jih starši potrebujejo, a vendar je
trenutno tako za vse v vseh panogah.
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Veliko bolj me skrbijo
otroci kot socialna
bitja, saj veliko časa
preživijo v nekem
virtualnem, nerealnem
svetu, kjer vsak kroji
svojo (lažno) zgodbo,
v katero verjamejo.
sejo v našo skupnost in tu se te vrednote manifestirajo na različne načine. Nekatere so nam skupne, druge ne. V šoli
in vrtcu otroci bivajo v skupnosti, ki ima
bistveno drugačne zakonitosti kot družinska skupnost. Velikokrat korigiramo
obnašanje, ki ni sprejemljivo za vse člane te skupnosti. Veliko lahko naredimo
pri ustvarjanju delovnih navad in krepitvi vrednot, zelo redko pa oblikujemo
njihovo osebnost. Starševstvo je najtežja in najlepša naloga. Vlogo zavoda vidim tudi v podpori staršem, da jim prisluhnemo, jih razumemo in pomagamo
iskati poti iz vzgojnih zagat.
 Ko ste se predstavili kot kandidatka za ravnateljico, so vas prepoznali
kot toplo in odločno osebo, ki zna v
ključnih situacijah odločno voditi in
uveljaviti moč vodje. Kako doživljate
svoje nove sodelavce in seveda tudi
mirnopeške učence?
Občutek imam, da so me otroci dobro
sprejeli. Trenutno jih zelo malo srečam,
saj so v svoji mehurčkih, jih pa občasno
obiščem, nekateri pridejo tudi na obisk
v pisarno. Ko sem prišla, mi je nekdo prišepnil, da so mirnopeški otroci dobro
vzgojeni in spoštljivi in vedno znova
ugotavljam, da je to res. Tudi nove sodelavce še spoznavam in izziv je velik za
april 2021

vse. V tem kratkem času sem jih vzljubila in rada delam z njimi.
 Za vami so dobri trije meseci ravnateljevanja. Ste se že kaj »pokesali« v tem času, da ste se odločili za to
funkcijo?
Pravzaprav ne, to bolj rečem v hecu. Vedno znova imam občutek, da sem na
pravem mestu v pravem trenutku.

Kot profesorica
angleščine bo
ravnateljica Majda
Čengija oktobra začela
z brezplačnim tečajem
angleščine za starše
in občane. »Tako se
bomo lahko tudi bolje
spoznali,« pravi.
 Epidemiološka slika v državi niti
približno ni tako pozitivna, kot bi si
želeli. Šolski delavci se morate vsak
teden testirati in seveda izredno

 Kaj pa učenci? Tudi vi mislite, da
so to generacija, ki je izgubila tako
veliko, da se ne bo dalo tega nadomestiti?
Sem mnenja, da se nikoli ne nehamo
učiti in znanje bodo učenci nadoknadili, če bodo za to motivirani. Vedno
znova se mi poraja misel, da bi ta epidemija lahko bila povod za širšo razpravo o znanju in pridobivanju znanja
in priložnost, da se odmaknemo od
razmišljanja, da je znanje pridobivanje
dobrih ocen. Lahko bi izoblikovali nov
sistem vrednot, povezanih z znanjem,
in prevetrili načine usvajanja znanj, ki
ne bi bila strogo vezana na oceno ali
časovno obdobje. Veliko bolj me skrbijo otroci kot socialna bitja, saj veliko časa preživijo v nekem virtualnem,
nerealnem svetu, kjer vsak kroji svojo (lažno) zgodbo, v katero verjamejo.
Odvisnost od všečkov, spletno nasilje
in nezmožnost pristnega odnosa v realnem svetu so veliko večje nevarnosti, ki jih sedaj dajemo vnemar v imenu
»znanja«, ampak ti otroci bodo kreirali
našo prihodnost.
Veliko sreče pri delu, ga. ravnateljica,
in ne izgubite vašega optimizma.
Ljudmila Bajc
Glasilo Občine Mirna Peč
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občinskaintervju
uprava sporoča

strogo upoštevati vse ukrepe. Kako
omejujoči so za vas ti ukrepi in če bi
imeli možnost, bi ukrepali kako drugače za nemoten pouk?
Vsi zaposleni delamo, kar je v naših močeh, da so otroci varni. Se tedensko testiramo in tudi cepili smo se s prvim odmerkom AstraZenece. Vsi se zavedamo,
da smo odrasli tisti, ki moramo zaščititi
naše otroke, in zato smo te ukrepe sprejeli in prilagodili delo tako, kot je najprimerneje za vse otroke. Želimo si le, da
otroci obiskujejo šolo in vrtec, da so v
razredih in igralnicah in v svojih socialnih krogih.

občinska
muzejske
uprava
novice
sporoča

Koronsko leto 2020 močno
zaznamovalo obisk muzeja, vseeno
veliko kulturnega dogajanja
Lansko leto je bil Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka zaradi pandemije koronavirusa
zaprt kar pet mesecev, in sicer od 16. marca do prvega junija in od 17. avgusta pa vse do
8. februarja letos.

Pod vodstvom mentorice
Aleše Sušnik Škedelj je na OŠ
Toneta Pavčka potekala 13.
otroška likovna ustvarjalnica Pogled v daljavo, na kateri je sodelovalo 14 dolenjskih
in belokranjskih šol. Nastala dela v likovni tehniki akril
in kolaž na leseno ploščo so
razstavili v šoli, zatem pa so
si jih lahko ogledovali tudi
obiskovalci muzeja.

nopeškega društva harmonikarjev, obiskovalcev pa se
je trlo od vsepovsod. Julija,
ravno na rojstni dan Lojzeta
Slaka, je svojo knjigo Rodbina Barbo predstavila Anica
Levstik, konec meseca smo
na ploščadi lahko prisluhnili
koncertu Saše Avsenika. Časopis Svet 24 ur je v svoji akciji Turistična patrulja podelil
priznanje za izredno skrb za
kulturno dediščino, med počitnicami so si Mirnopečani
pred muzejem lahko v kinu
na prostem ogledali film Poletje v školjki. Septembra je
ob obletnici Pavčkovega rojstnega dne potekalo tradicionalno brezplačno javno vodenje v Pavčkovem domu,
pred muzejem pa je postavljena muzejska knjigobežnica, kjer si lahko izmenjujete
knjige ali pa jih samo preprosto vzamete domov. 17. oktobra je bilo po vladnem odloku potrebno ponovno
zapreti muzejska vrata.

»Razstava prikazuje, kaj je naša država naredila z evropskimi sredstvi. Mi smo jih koristili za Suhokranjski vodovod,« je
komentiral župan Andrej Kastelic.
Kljub vsemu ga je obiskalo
3.600 obiskovalcev, leto prej
pa več kot 14.000. V času, ko
je lahko odprl svoja vrata,
se je ob upoštevanju vseh
ukrepov zvrstilo vrsto kulturnih dogodkov, opravljeni pa so bili redni pregledi in
popravila v muzejski stavbi.
Tako se je lansko leto začelo
z državnim ocenjevanjem in
razstavo štrukljev in snemanjem oddaje TV Veseljak, ob
kulturnem prazniku je bila v
dvorani proslava, nasmejali
smo se ob komediji Slovenska vicoteka, TV Vaš kanal iz
Novega mesta je posnel prireditev Osebnost leta. Ob
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dnevu žena je nastopil godalni kvartet D.A.M.A., zatem
pa je bil do junija muzej zaprt. Takoj, ko so se muzejska
vrata odprla, je TV Krško v
muzeju posnela oddajo Meh
za smeh, predstavili smo se
na radiu Sraka, ob občinskem
prazniku so svetniki imeli v
muzejski dvorani slavnostno
sejo, vinogradniki pa pred
muzejem Festival vin. Lansko
tretjo junijsko soboto se je
muzej prvič pridružil vseslovenskemu projektu Poletna
muzejska noč, ko je muzej z
dodatnimi vsebinami odprt
do polnoči, vstop pa je prost.
Tokrat so nastopili člani mir-

Mentorica interesne dejavnosti vezenje na mirnopeški šoli
Mojca Starešinič že vrsto let prenaša znanje tovrstne kulturne dediščine na učence. Nekateri so znanje nadgradili do
mojstrskega nivoja, saj so pridobili certifikat Obrtne zbornice Slovenije Rokodelstvo Slovenije/ Art & Craft Slovenia.
Nekaj čudovitih vajenic so razstavili v avli muzeja.
april 2021

LETO 2021 V ZNAMENJU
OBELEŽITVE
DESETLETNICE SMRTI
SLAKA IN PAVČKA
Za kulturni praznik je bila na
ploščadi pred muzejem in
cerkvijo sv. Kancijana posta-

vljena potujoča razstava EU
sredstva povezujejo, marca
se je zamenjala razstava del
učencev OŠ Toneta Pavčka.
Likovna dela s 13. otroške likovne ustvarjalnice Pogled v
daljavo je zamenjala razstava vezenih prtov, če se bodo
razmere sprostile, bo v aprilu
nastop mladih mirnopeških
glasbenikov, maja podpis
donatorske pogodbe s sinom znanega mirnopeškega čebelarja Kastelica, ki je
muzeju podaril nekaj očetovih predmetov in bodo razstavljeni v Čebeljem svetu.
Posebno muzejsko doživetje in izkušnja bo zagotovo
za otroke vrtca Polonca, ko
bodo junija v muzeju prespali. Tudi letos se je muzej
prijavil na Poletno muzejsko noč. V programu bo ob

Čim so se muzejska vrata odprla, so vstopili trije mladi Korošci, ljubitelji glasbe Lojzeta Slaka, ki so bili navdušeni nad
harmonika šovom.

občinska
uprava
sporoča
muzejske
novice

Med tem so potekala tudi izobraževanja. Slovensko muzejsko društvo se je na kritične razmere takoj odzvalo in
pripravilo vrsto webinarjev,
ki so potekali preko zooma
(Muzeji v času koronavirusa,
Razumevanje vloge interpretacije v muzejskih procesih
komunikacije dediščinskih
sporoči, Dostopnost in inkluzivnost v slovenskih muzejih
in galerijah, Reorganizacija
muzejskih depojev, …).

Muzej je obiskal tudi znani slovenski pevec Marjan Zgonc,
ki je obljubil, da se bo zagotovo še oglasil in pripeljal s sabo
še koga.
spremljavi domačih harmonikarjev nastopil Moški pevski zbor Rožmarin, ob 18. uri
pa bo za otroke predstavitev
knjige Zmajček išče prijatelje avtorice Marjance Trščinar Antić. Julija bo ponovno
kino na prostem na muzejski
ploščadi, septembra pa obeležitev desetletnice smrti naših rojakov Slaka in Pavčka s
predstavitvijo otroške knjige Rumi in kapitan avtorice
Saše Pavčke in hkrati otvo-

ritvijo slikarske razstave avtorice risb Ejti Štih. Oktobra
naj bi pred muzejem potekal muzejski sejem s prodajo mirnopeških izdelkov na
stojnicah, predvideni so tudi
literarni večeri in pa komedija. V kolikor razmere vsega
tega ne bodo dovoljevale,
bomo del dejavnosti posneli
in predvajali na spletu.
Ljudmila Bajc, vodja
muzeja

V KNJIGO GOSTOV SO
OBISKOVALCI ZAPISALI:
Dva velikana, poet Tone Pavček in godec Lojze Slak, hvala
vama za vse, kar je prišlo iz vajinih src, duše… Tone Pavček, HVALA ZA SONCE v vaši poeziji. Lojze Slak, hvala za
Mirnopeško himno V DOLINI TIHI. S hvaležnostjo … Cirila
Golob, 20. 10. 2018
Zelo lepo urejen muzej mojega največjega vzornika, virtuoza in mojstra na diatonični harmoniki Lojzeta Slaka. V
čast mi je, da ste njemu v spomin tako vzorno uredili staro
šolo, saj si kot velik ljubitelj domače glasbe to tudi zasluži.
Nikoli ne bo pozabljen, ker je naredil velik vpliv v glasbi ter
je vzor vsem glasbenikom in harmonikarjem. Njegove pesmi ne bodo nikoli pozabljene.
Člani Folklornega društva Sveti Štefan, 20. 10. 2018

O kulturnem dogajanju v muzeju v svojih oddajah redno poroča tudi TV Novo mesto Vaš kanal.
april 2021

Ein sehr schönes Museum. Empfehlenswert! (Zelo lep muzej. Priporočam!)
Schöne Grüße von Martin Gruden aus Reutlingen,
Nemčija, 13. 11. 2018
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Obdarili bolnike v
novomeški bolnišnici
V začetku decembra, na Miklavža, smo se gospodinje
in otroci iz Dolenje vasi spomnili tudi na tiste, ki v tej
težki situaciji skrbijo za zdravje bolnikov v Splošni bolnišnici Novo mesto. Iz skoraj vsake hiše je zadišalo po

sveže pečenih piškotih, ki so jih
pekli tako starejši kot tudi najmlajši. Piškote različnih oblik, nadevov in
okusov smo spakirali v zabojčke za pecivo ter jim dodali praznično sporočilo spoštovanja in
zahvale. Osebje iz SB Novo mesto je bilo nad našo gesto
navdušeno, mi pa smo bili izjemno veseli, da smo jim
lahko vsaj malo polepšali njihov natrpan urnik in predpraznične dni.
Nežika Režek

Poslovil
se je Drago
Saje
Drugega marca letos nas je
zapustil dolgoletni predsednik in častni član Društva
upokojencev Mirna Peč
Drago Saje, ki je lanskega
oktobra praznoval 90. rojstni dan. Od leta 2017 je
bil varovanec doma starejših v Domu sv. Katarine v
Mengšu.
Drago Saje se je rodil 21.
10. 1930 na Velikem Kalu
pri Mirni Peči. Poleg roj-
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stnega doma sta si z ženo
Francko zgradila hišo. V zakonu so se jima rodili štirje
otroci. Zaposlil se je na železnici, na začetku kot premikač. Ob delu se je izobraževal in nastopil delovno
mesto prometnika, ki ga
je opravljal skoraj 40 let.
Po upokojitvi se je včlanil
v krajevno društvo upokojencev in leta 1992 postal
predsednik. To službo je
opravljal dvajset let, nato
pa je bil še štiri leta njen
podpredsednik. Med drugim je bil pobudnik ustanovitve Pevskega zbora
Rožmarin in v njem aktivno sodeloval vse do pred
nekaj let, ko se je zaradi
bolezni umaknil. V društvu

Slovo predsednika Gasilske
zveze Novo mesto Fikreta
Fejzića
Po hudi bolezni se je poslovil predsednik Gasilske zveze
Novo mesto (GZ NM) in poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Novo mesto Fikret Fejzić.
Profesor obrambe in zaščite je
svojo poklicno pot začel leta
1984 kot učitelj na Srednji šoli
tehniške in zdravstvene usmeritve Novo mesto. Leta 1992 se
je zaposlil v tedanji Skupščini
občine Novo mesto in vse od takrat deloval na področju zaščite in reševanja. Predsedovanje GZ Novo mesto
je po Alojzu Muhiču prevzel aprila 2008, kjer je zastopal
našo regijo na kongresih Gasilske zveze Slovenije (GZS).
GZ Novo mesto je ena izmed treh gasilskih zvez v dolenjski regiji, poleg GZ Šentjernej in GZ Trebnje. V GZ
Novo mesto je združenih 48 prostovoljnih gasilskih
društev, del katerih so tudi mirnopeška gasilska društva. Na ravni države pa imamo 113 gasilskih zvez, ki
jih povezuje Gasilska zveza Slovenije.
Ker je bila žalna slovesnost lahko le v ožjem krogu, je
bila odprta žalna knjiga na GZ Novo mesto, kjer so lahko še ostali, ki so ga poznali, izrazili poslovilne besede.
Luka PIKO
Vodja službe požarne preventive , GRC Novo mesto

je deloval na literarnem
področju in izdal pesniško
zbirko. S svojim mirnim pristopom je vzpostavil dobre pogoje za delo ter pri-

pomogel k razpoznavnosti
in ugledu društva. Za svoje
rezultate dela je prejel kar
nekaj priznanj. Med drugimi društveno priznanje za
večletno uspešno delo v
dobrobit upokojencev in
naziv častnega člana Društva upokojencev Mirna
Peč. Za delovanje v društvu upokojencev je prejel
veliko zlato plaketo Zveze
društev upokojencev Slovenije in plaketo Občine
Mirna Peč. Bil je tudi član
društva čebelarjev, čas pa
si je zapolnil z delom v vinogradu. Tudi po končanem aktivnem delovanju v
društvu se je povabilu rad
odzval.
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Ali ukrepi prinašajo kaj pozitivnega?

(za otroke od rojstva do 12. leta)

1

Že dobro leto je tega, kar je v naša življenja globoko posegel trdoživ in nevaren virus, proti kateremu še vedno
bijemo vsakodnevno bitko. Toda, ali kdaj pomislimo, da
se je zaradi številnih ukrepov v tem boju v naših življenjih
zgodilo tudi kaj pozitivnega?
Tatjana Kupljenik, Andrej Gašperič, Urška Kolenc

Poskrbite, da dobi vaš otrok dovolj spanja,
s tem da določite njegovi starosti primerno
uro, ob kateri bo hodil spat in ob kateri bo
zjutraj vstajal.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vzdržujte stalni čas večernega
uspavanja in jutranjega
prebujanja tako ob delavnikih
kot ob koncu tedna.
Otroka navadite na ritual pred
spanjem. Spi naj v udobnih
oblačilih (majhen otrok z
vpojno plenico).

Joži Muhič, učiteljica
Korona nam je dala priložnost, da
poglobimo in izboljšamo odnose
v družini in s prijatelji, saj se veliko
več pogovarjamo. Drugače pozdravljamo mimoidoče, najdemo
čas za izmenjavo spodbudnih besed. Tudi rekreacija, katero sem si
prej ob hitrejšem tempu življenja
težje privoščila, je sedaj postala
vsakodnevna rutina.

Spodbujajte otroka k
samostojnemu uspavanju,
brez vaše pomoči.

Izogibajte se svetli luči
pred spanjem in ponoči, zjutraj pa
naj bo otrok čim več izpostavljen
močni dnevni svetlobi.

Iz otrokove spalnice odstranite vse
elektronske naprave, vključno s
televizorjem, računalnikom in mobilnim
telefonom. Prav tako omejite čas njihove
uporabe zvečer pred spanjem.

Vzdržujte redno uro ustaljenih dnevnih
opravil in obrokov.

Renata Progar Zupan,
ekonomistka
Najbolj pozitivna stvar korone je
ta, da mi ni potrebno vstajati tako
zgodaj zjutraj. Prihranjene so mi
skoraj tri ure vsakodnevne vožnje
v službo in domov. Dan začnem
umirjeno, z jutranjim sprehodom
in nato sedem pred računalnik,
z delom pa lahko končam dovolj
zgodaj, da mi ostane več časa za
družino, delo doma, ustvarjanje

Otrokov dnevni počitek naj bo
prilagojen njegovi starosti.

Le 54,2

%

11 - letnikov spi skladno s
priporočili (9 ur ali več na noč).
Vir: HBSC, 2018

Vir: prirejeno po World association of Sleep Medicine,
svetovni dan spanja 2011
Izdal: NIJZ, marec 2020

Otrok naj bo podnevi čim bolj telesno
aktiven in naj dovolj časa preživi na
prostem.
Iz otrokove prehrane izločite hrano
in pijačo, ki vsebuje kofein (npr.
kakav, temna čokolada, kava,
energijske in nekatere osvežilne
pijače ter pravi/zeleni čaj).

Za odrasle je priporočenih vsaj
7 ur spanja. Manj kot 6 ur spanja
lahko negativno vpliva na zdravje, počutje,
učinkovito delo in kakovost življenja.

PRIPOROČIL ZA
ZDRAVO SPANJE
ODRASLIH

Če imate
navado
zadremati čez
dan, naj bo
počitek kratek
(do 45 minut).

Izogibajte
se pitju
alkoholnih
pijač in ne
kadite.

1

2

3

Redno se
ukvarjajte s
telesno
dejavnostjo,
vendar ne tik
pred spanjem.

Uporabljajte
primerno
ležišče,
vzglavnik in
posteljnino.

6

7

Ugotovite,
katera je
najbolj prijetna
temperatura
spanja za vas
in spalnico
vedno dobro
prezračite.

Vedno hodite
spat ob isti uri
in tudi vstajajte
ob isti uri.

8

Vir: prirejeno po World association of Sleep Medicine, svetovni dan spanja 2012
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Izogibajte se
kofeinu šest ur
pred spanjem.
Vsebujejo ga
kava, pravi/zeleni
čaj, energijske in
nekatere osvežilne
pijače ter temna
čokolada.

Izogibajte se
mastni, pekoči
ali sladki hrani.
Morebiten
obrok pred
spanjem naj
bo lahek, lažje
prebavljiv.

Ugasnite vse
moteče zvoke
in zatemnite
sobo najbolj,
kot je možno.

Posteljo
namenite
samo spanju in
spolnosti. Ne
uporabljajte je
kot delovno
sobo ali
telovadnico.

4

5

9 10

Izdal: NIJZ, marec 2020

Alojz Kastelic, upokojenec
iz Biške vasi
Odgovor na zastavljeno vprašanje
ni enostaven. Zaradi korone na
kmetijah ni bilo opaziti spremembe, so pa predvsem zaposleni, ki
so zaradi takšnih ali drugačnih
razlogov morali ostati doma, lahko postorili tiste stvari, za katere v
običajnih razmerah ni bilo časa in
so se prelagale na "boljše čase".
Darja Kastelic
"Čas korone" nam je vsem nekaj
vzel, nekaj prinesel. Marsikaj, kar
nam je bilo odvzeto, smo čutili kot
osvoboditev, marsikaj pa je še poglobilo naše hrepenenje in se je na
lestvici vrednot postavilo na pravo
mesto, kar nagne tehtnico v dobro.
Erna in Tajra Zilić, šolarki
To, da nismo mogle hoditi v šolo,
ni bila dobra stvar. Smo pa zato
zjutraj lahko poležale v mamini
postelji in se crkljale s svojim malim bratcem, ki se je rodil v obdobju korone.
Glasilo Občine Mirna Peč
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občinskaanketa
uprava sporoča

priporočil za zdravo
spanje otrok

občinska
društveno
upravasatje
sporoča

Urejene potke in
razgledne točke
v Zijalu
Prijetne februarske dni smo člani turističnega društva namenili urejanju in čiščenju podrasti ob strugi Temenice v
Zijalu, skritem mirnopeškem naravnem biseru.
Najprej smo pograbili listje
na piknik prostoru, okoli klopi in miz ter ga pospravili v
vreče in odstranili. Odvečno
listje pa smo odstranili tudi
na celotni trasi poti okoli
pečine. Pobrali in odstranili
smo odpadle suhe veje ob
poti in očistili najbolj motečo in razraslo robidovje, bršljan in podrast ob jezu in na
najbolj obiskanih dostopnih

Očistili smo označevalne in
pojasnjevalne table, pritrdili
vijake, nekaj poškodovanih
tabel pa zamenjali. Ob občudovanju okolice in foto
dostopnih točk pa smo obenem ugotavljali, da bi bilo
potrebno pot in dostopne
točke še bolj očistiti odpadlih vej in jih na nekaterih
mestih očistiti zarasti. Rečeno – storjeno! Na tokratno

točkah. Zahtevnejših del so
se lotili moški člani. Posekano
drevo, zaraščeno z bršljanom
nad jezom, so očistili vej in
bršljana, ga delno razžagali,
postavili več »štempljičkov«
za sedenje, nekaj pa so jih namestili tudi na ostanek debla.
Dodatno so utrdili in zavarovali ograjo na leseni brvi, ki
prečka gornji del Temenice.
Odstranili pa so tudi listje na

akcijo smo zaradi omejitve
zbiranja in druženja vabili le člane sekcije iz Malega
Kala. Zadnjo februarsko nedeljo se nas je tako na pobudo posameznih članov
društva zbralo deset članov.
Zaščiteni z maskami in rokavicami ter opremljeni z
grabljami, vrečami, škarjami
in žagami smo se že v jutranjih urah pridno lotili dela.
zgornji potki, ki ni zavarovana. Akcijo smo sklenili s pečenimi klobasami ob ognju.
Kljub lahki dostopnosti Zijala pa je na mestu opozorilo, da mora vsak obiskovalec
ob dostopu do vode, pečine
ali zgolj na sprehodu skozi gozd najprej poskrbeti za
previdnost in svojo varnost.
Zato smo obnovili in zamenjali tudi opozorilne napise o
gibanju in dostopu na lastno
odgovornost. Pohvaliti velja
tudi obiskovalce Zijala, ki prihajajo, saj se držijo navodil in
odpadke odnesejo s sabo.
Mira Barbo
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V oddaji RTV Slovenija
predstavile mirnopeške
ocvirkove jedi
Ker smo še vedno omejeni zaradi epidemije koronavirusa, v
Društvu podeželskih žena Mirna Peč ne moremo izpeljati vseh
zastavljenih načrtov. To pa nikakor ne pomeni, da se nič ne do-

Iz mirnopeških kuhinj

SLAN ZAVITEK S SKUTO, SLANINO
IN REGRATOM
Vlečeno testo:
•
300 g moke
•
1,5 dcl mlačne vode
•
2 žlici olja in malo soli
V posodo presejemo moko, naredimo jamico in vanjo vlijemo olje in vodo ter dodamo sol.
Testo gnetemo toliko časa, da postane mehko. Testo damo
v skledo in ga premažemo z oljem. Pustimo počivati od 30
do 60 minut.

gaja. Decembra smo bile v oddaji Dobro jutro, ki je potekala v
živo na domačiji naše predsednice Jelke Krivec. Pridne članice
društva so pripravile veliko odličnih jedi iz ocvirkov. Jelka je v
neposrednem prenosu TV Slovenija predstavila, kako pripraviti
odlično mast in ocvirke. Ob tej priložnosti resnično hvala vsem,
ki ste sodelovale pri pripravi jedi, pripravi miz in aranžmajev.
Kljub razmeram smo vse izpeljale odlično.
Nežika Režek

Medtem pripravimo nadev, za katerega potrebujemo:
•
300 g domače skute
•
1 kislo smetano
•
2 jajci
•
malo soli
•
100 g domače slanine
•
1 manjšo čebulo ali šalotko
•
250 g na drobno narezanega regrata
•
malo drobtin
•
in jajce za premaz
Skuto, kislo smetano, jajca in malo soli zmešamo. Čebulo
narežemo na drobno in jo z drobno narezano slanino prepražimo.
Testo raztegnemo ali razvaljamo na tanko. Posujemo z
drobtinami. Premažemo s pripravljeno skuto, potresemo
s čebulo, slanino in regratom.
Zavijemo v zvitek, premažemo s stepenim jajcem in damo
peči na 180°C približno 30 minut.
Nežika Režek

april 2021
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Koledarji in
pratike nekoč
in danes
Med ljudmi so koledarji in pratike že vrsto let zelo priljubljeni. Koledar med Slovenci piše zgodovino vse od Trubarjevih časov, ko je izšel dvakrat, v letih 1557 in 1582. Ta
slovenski kolendar kir vselej terpi je Primož Trubar leta 1557
priložil k prvemu delu prevoda svetega pisma nove zaveze.
Trubar si je skupaj s protestantskimi pisci neutrudno prizadeval, da bi se Slovenci z razširjanjem slovenskega tiska
naučili brati. Za to je uporabil najpripravnejše in zanesljivejše sredstvo – kmečko pratiko v domačem jeziku. Besedo
pratika, ki je bil takrat že dobro poznan izraz med Slovenci,
je prvič zapisal v Hišni postili leta 1586, izraz pa je vknjižil
tudi v mnogojezični besednjak Thesaurus polyglottus.
gospodarstva, v katerih so
prevladovale poljudne vsebine in koledarski del za kar
sto let. Čeprav naj bi ta pratika služila boljšemu gospodarjenju na kmetih, je bilo v
njej veliko vsebine povezane
s praznoverjem. Najbolj uporabne in zaradi tega tudi najbolj cenjene so bile Vodnikove Velike in Male pratike, ki so
izhajale ob prehodu iz 18. v
19. stoletje. Bile so tehtno zastavljene in vsebovale bogato
poljudnostrokovno vsebino.
Poleg stalnega koledarskega
dela in informacij o semnjih
so ponujale možnost pridobivanja znanja na področju
gospodarjenja, hišnih opravil,
vremenskih informacij in zgodovinskih prispevkov, omogočale pa so tudi kratkočasno
branje, saj je Valentin Vodnik

Foto: Revija Kluba Gaia

Vse do začetka 19. stoletja
so se periodične publikacije razvijale od preprostih
koledarjev do vse bolj uporabnih informativnih izdaj v
obliki pratik. Najprej se je na
Slovenskem prodajala nemška kmečka pratika, ki je bila
natisnjena v Augsburgu, na
Kranjsko pa so jo uvažali.
Znanstveniki domnevajo, da
je bila prodaja pratik zelo donosna, ker so za slovenski trg
kmalu zatem pripravili tudi
slovensko pratiko.
Po vsej verjetnosti je to bila
Nova kranjska pratika prvič
natisnjena leta 1726. Do danes se na žalost ni ohranil
noben izvod te pratike, ki je
imela prevladujočo koledarsko vsebino. Ob koncu 18.
stoletja so izhajale tudi Breznikove večne pratike od

Setveni koledar Marije Thun, ki je vsako leto drugačen, je
eden od temeljev biodinamičnega kmetovanja.
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PRAZNIK
I
IN OBIČA
JI
V NAŠIH
KRAJIH

Foto:
Mestna
knjižnica
Ljubljana

Nova krajnska pratika. Pratika je izhajala od 1726 in vsaj do
druge polovice 19. st. in je večkrat spremenila naslov.
v njih objavljal kratke prozne
anekdote, pesmi in uganke.
Pratiko pri nas danes izdaja
najstarejša slovenska založba Mohorjeva družba, ustanovljena leta 1851. Še vedno
vsebuje koledarski del s stoletnim koledarjem, leposlovne prispevke, branje za najmlajše, ugankarske izzive in
koristne napotke za zdravje,
vrtnarjenje in domače okolje.
V koledarskem delu praktike
so navedeni tudi ljudski pregovori, ki se jih starejši Mirnopečani po ljudskem izročilu
še zagotovo spominjajo. Naj
jih nekaj, aprilskih, omenimo
tudi tu:
• Če malega travna rado
grmi, slane se bati več ni.
• Če je na Jurija lepo, vina dosti bo.
• Če je moker april, bo kmet
veliko pridelkov dobil.
• Kolikor dni bodo žabe pred
Jurijem regljale, toliko dni
bodo po njem molčale.
Letošnja izdaja pratike pa prvič vsebuje tudi pri nas priljubljeni setveni koledar po
setvenem priročniku Marije
Thun. Ta izhaja že 52 let in na
podlagi starih izročil ter dolgoletnega študija in preizkušanja za vsak dan posebej
upošteva pot Lune ter gibanje planetov, na njihovi podlagi pa napoveduje pozitivne
in negativne posledice medsebojnih odnosov. Na podlagi teh strokovnih izračunov
napoveduje ugodne dni za
delo z rastlinami.
Rastlinam na našem vrtu ali
njivi lahko posredujemo raz-

lične impulze za rast tako, da
izberemo čas setve in najpomembnejših opravil glede na
to, pred katerim ozvezdjem
zodiaka takrat potuje Luna.
Sledeč tem ugotovitvam je
Marija Thun rastline razdelila
na plodovke, korenovke, listnate rastline in cvetnice. V
času mrkov in prekrivanj planetov pa delo z rastlinami ni
priporočeno, zato obstajajo
tudi dnevi, ko delo z rastlinami ni priporočljivo.
Setveni koledar Marije Thun,
ki je vsako leto drugačen, je
eden od temeljev biodinamičnega kmetovanja. To si
prizadeva za ohranjanje ekološkega ravnotežja, plodnosti
tal ter zdravja rastlin, živali in
človeka. Pridelek biodinamičnega kmetovanja predstavlja
vir zdravja in se močno razlikuje od z umetnimi dodatki
polne hrane, ki jo kupujemo
v trgovinah. Tak pridelek je
bolj zdrav in bolj okusen.
Iz koledarjev in pratike lahko
torej tudi danes izvemo marsikaj zanimivega in uporabnega. Časom primerno danes obstajajo tudi koledarji v
digitalni obliki. Če se boste letos lotili vrtnarjenja po setvenem koledarju Marije Thun,
vam priporočamo uporabo
mobilne aplikacije Posadi.
si. Če deluje, boste zagotovo
opazili na svojih pridelkih. Veseli bomo, če boste v jeseni
delili z nami kakšno pozitivno
izkušnjo. Z veseljem jo bomo
objavili v našem glasilu.
Tatjana Kupljenik
april 2021

Granda in Muhič
šampiona
Društvo vinogradnikov Mirna Peč je konec marca organiziralo tradicionalno društveno ocenjevanje vin. Petčlanska komisija je 70 vzorcev vin letos preizkušala v učilnici
nekdanje osnovne šole.
Vina je ocenila komisija pod
vodstvom Jožeta Simončiča
iz Kartuzije Pleterje, preostali domači člani so bili Tomo
Zupan, Brane Granda in Jernej Muhič ter zunanji član
Jure Grubar iz Kleti Krško.
Člani društva so v oceno pri-

nesli 70
vzorcev vin,
med njimi je bilo
36 rdečih
in rdečkastih
vin, med katerimi so
prevladovali cvički s 16 vzorci, in 34 vzorcev belih vin,
med katerimi je bilo največ
dolenjskih belih, in sicer deset.
Komisija je izločila 10 vzorcev, oziroma 14, 3 %ocenjenih vin. Glavni vzroki
izločitve so prisotnost žveplovodika oziroma bekser in
oksidacija vina.
Najvišjo oceno je prejelo
vino modra frankinja letnik
2019 vinogradnika Mateja
Grande z oceno 18,23.
Naziv ŠAMPION sta prejela dva vzorca: za rumeni
muškat vinogradnik Matej
Granda z oceno 18,17 in za
cviček PTP vinogradnik Jernej Muhič z oceno 16,23.
Ostale rezultate si lahko
april 2021
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POZIV K ČIŠČENJU NAŠE OKOLICE OB
SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE
Opažamo, da se je ob glavnih prometnicah in drugih
površinah v zadnjem letu nabralo kar nekaj odpadkov. Epidemija bolezni Covid-19 nam onemogoča
organiziranje tradicionalne občinske akcije čiščenja
okolja, zato se na občane in občanke obračamo s prošnjo, DA DO 21. APRILA 2021- SVETOVNEGA DNEVA
ZEMLJE SKUPAJ POČISTIMO SVOJO OKOLICO.

ogledate na spletni strani
Društva vinogradnikov Mirna Peč.
Razglasitev rezultatov in podelitev diplom bo predvidoma v sklopu občinskega
praznika in 14. Festivala mirnopeških vin konec junija.

Ko se boste odpravili na sprehod ali šli peš iz šole,
poberite za manjšo vrečo odpadkov na svoji poti in
jih odnesite v zabojnik. Za spodbudo ostalim nabrane odpadke fotografirajte in objavite na družbenih
omrežjih pod naslovom »Občina Mirna Peč za čistejše
okolje«. Ko bo čas dopuščal, pa k skupni akciji povabite še prijatelje, sosede ali člane društev. Z vsakim
pobranim odpadkom bo naše okolje lepše, prijetneje
in bolj zdravo.
Občina Mirna Peč

Vsem vinogradnicam in vinogradnikom čestitamo.
Zvonko Papež

RAZPIS ZA POČITNIKOVANJE V MOBILNI HIŠKI
Kamp Podzemelj, Bela Krajina

CENA DNEVNEGA NAJEMA:

NA RAZPIS SE LAHKO PRIJAVIJO:

izven sezone: 31 €

✓ socialno šibki posamezniki in družine
✓ aktivni prostovoljci
✓ aktivni ter upokojeni delavci OZ RKS Novo
mesto.
Zadnji rok za prijavo počitnikovanja je
do 17. maja 2021 oz. do zasedenosti terminov.
Za prijavnice in v primeru, da si sami ne morete
plačati počitnikovanja, se lahko obrnete na socialno
delavko OZ RKS NM (041/676-025).

RAZPISANI TERMINI IZVEN SEZONE:
junij

od 30. 5. do 6. 6. 2021

v sezoni: 40 €
RAZPISANI TERMINI V SEZONI:

julij

od 4. 7. do 11. 7. 2021

od 6. 6. do 13. 6. 2021

od 11. 7. do 18. 7. 2021

od 13. 6. do 20. 6. 2021
od 20. 6. do 27. 6. 2021
od 27. 6. do 4. 7. 2021

od 18. 7. do 25. 7. 2021

september od 29. 8. do 5. 9. 2021

od 25. 7. do 1. 8. 2021

avgust

od 1. 8. do 8. 8. 2021

od 5. 9. do 12. 9. 2021

od 8. 8. do 15. 8. 2021

od 12. 9. do 19. 9. 2021

od 15. 8. do 22. 8. 2021

od 19. 9. do 26. 9. 2021

od 22. 8. do 29. 8. 2021

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA NOVO MESTO
Ul. Slavka Gruma 54 a
8000 Novo mesto

Glasilo Občine Mirna Peč

21

CEPETAVČKOVE NOVICE
PRIHOD POMLADI
Približuje se pomlad in tako jo v vrtcu Cepetavček spoznavajo tudi najmlajši otroci, skupina Zvezdice. Z otroki spoznavamo prve znanilce pomladi, trobentice in zvončke, prepevamo
pesmice s pomladno vsebino, likovno ustvarjamo… Ker pa je

dobro počutje in zdravje na prvem mestu, veliko časa preživimo na prostem. Želimo vam, da si boste prijetne pomladne
dni pričarali tudi vi.
Helena Kirm

ČEBELICE SMO KAR ODLETELE
V GOZD
Začetek marca. Tople temperature. Zimskih škornjev pa
sploh ne potrebujemo več!
Hura, gremo v garderobo, se obujemo, oblečemo, nadenemo odsevnike, primemo bibo in se nekam odpravimo.

POHOD PO POTI SLAKOVE IN
PAVČKOVE MLADOSTI
Otroci in strokovni delavki oddelka Rakete smo se v
sklopu projekta Mali sonček odpravili na pohod po Poti
Slakove in Pavčkove mladosti. Kljub temu, da so otroci

v povprečju stari tri leta, so brez večjih težav zmogli pot
od Vrtca Cepetavček do Velikega Kala. Tam se je naša
pot zaključila in zopet nadaljevala nazaj v vrtec. Otroci so si na cilju privoščili malico iz lastnega nahrbtnika,
med potjo pa opazovali čudovito naravo in promet. V
daljavi smo lahko videli vlak, kar je otroke še posebej
navdušilo. Naš pohod je trajal dve uri in pol, med potjo
smo zelo uživali, starši pa so povedali, da je kljub vsemu
ostalo še nekaj energije za navihanosti doma.
Bernarda Radovan

TEDEN KULTURE
Teden kulture je v našem vrtcu potekal v znamenju gledališke
umetnosti. Otroci so spoznavali različna gledališka, predvsem
lutkovna dela, in se tudi sami vživljali v posamezne vloge ter
junake.

Uaaau, koliko listja.

Vse besede so odveč. Imamo gozdno igralnico in
prav luštno je.

Ku-ku, kaj
se skriva tu
notri?

Skupina: Čebelice, Maja Pirc
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Otroci celotnega vrtca so bili združeni v posameznih oddelkih.
Nekateri otroci so se prvič srečali z gledališčem in njegovimi
elementi. Večini pa je ta vrsta umetnosti že poznana. Otroci so
rokovali z marionetami, ročnimi in prstnimi lutkami ter pomerjali prave kostume. Imeli so možnost nastopati v različnih vlogah in se igrati gledališče.
Bernarda Radovan
april 2021

IZ ŠOLSKEGA PANJA

Mednarodni projekt Erasmus+

Pripravili učenci novinarskega krožka, foto: arhiv OŠ Toneta Pavčka

Osnovna šola Toneta Pavčka od letošnjega šolskega leta sodeluje s šolami iz Grčije, Španije, Bolgarije, Poljske in Italije
v novem dvoletnem Erasmus+ projektu We are a T.E.A.M.! Togehther EU and Me!
V različnih fazah projekta
bodo učenci preko vodilne teme šport z različnimi
dejavnostmi promovirali in

nje bogate kulturne in jezikovne različnosti, medsebojno sodelovanje, solidarnost,
spodbujanje zdravega ži-

vrednotili lastno kulturno
dediščino, sodelovali v konstruktivnih dialogih med kulturami, vzpostavljali socialne
stike in ohranjali sodelovanje
z drugimi partnerskimi šolami. Dejavnosti bodo udeležence projekta spodbujale k zdravemu življenjskemu
slogu ter jih seznanjale s pomenom varovanja in skrbi za
okolje. Poleg tega bo projekt
prinesel tudi druge predno-

vljenjskega sloga in varovanje okolja.

sti, kot so prepoznavanje kulture in običajev sodelujočih
evropskih držav, premagovanje jezikovnih ovir ter spodbujanje k aktivni rabi informacijske tehnologije.

organizirali delavnice recikliranja, spoznavali pomen
pitne vode, uredili kompostnik na šolskem vrtu, izvedli tečaj vezenja in številne
druge.

bi Lutkovnega gledališča Maribor. Po ogledu predstave
smo sodelovali na nagradnem natečaju izdelave lutke
marionete. Med vsemi prispelimi marionetami iz dolenjskih osnovnih šol je bila nagrajena marioneta naše
učenke Lucije Fink. Lucija, čestitamo!

Ideja projekta izhaja iz ciljev
in vrednot, kot so spoštova-

Nataša Trajkovski

Mojca Starešinič

april 2021

Od začetka projekta smo
izpeljali različne aktivnosti,
tako v času izobraževanja
na daljavo kot v šoli. Izbrali smo logotip projekta, organizirali štafetne igre, izmenjali voščilnice, spoznali
ostale udeležence preko videokonferenc, raziskovali
zgodovino olimpijskih iger,

LUCIJA FINK IZ 4. B ZMAGALA
MED DOLENJSKIMI ŠOLAMI
V času šole na daljavo smo se z učenci 4. b razreda odzvali na razpis Kulturnega centra Janeza Trdine in si
ogledali lutkovno predstavo Žogica Marogica v izved-
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IZ NAŠIH
TREH
DOLIN

Cerkev Sv. Pavla na Dolenjem Podborštu
Cerkev Sv. Pavla na Dolenjem Podborštu se prvič omenja leta 1575, stala pa je že prej. Je tipična vaška podružnica, obrnjena proti jugovzhodu.
Gotski prezbiterij je barokiziran, zadaj je lesen kor. Na levi strani prezbiterija je majhna zidana zakristija. V sprednjem kotu na desni strani ladje je
postavljen baročni nastavek starega glavnega oltarja iz 17. stoletja.
Foto: Andrej Gašperič

POZNATE VAŠ KRAJ?
V decembrski številki smo objavili fotografijo globodolske doline
z naseljem Gorenji Globodol. Kar veliko vas je bilo, ki ste ga prepoznali in nam pisali, a žreb je bil tokrat naklonjen Janu Kovačiču iz
G. Globodola, ki bo nagrado prejel po pošti. Čestitamo!
Novo vprašanje
Gričevnato pokrajino naše občine krasijo gručaste vasi. Katera vas
je na fotografiji?
Odgovore pošljite do 10. maja na naslov: Občina Mirna Peč, Trg
2, 8216 Mirna Peč, s pripisom: Poznate vaš kraj. Izžrebanec bo
tudi tokrat prejel nagrado.

Ladislava Rupena

