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

Prehod iz zime v pomlad je veliko obetal, 
vendar so se vremenske razmere v spo-
mladanskem času obrnile na glavo in ni-
kakor ni mogla zaživeti cvetoča pomlad. 
Tako nas je v začetku aprila presenetil 
sneg in izredno nizke temperature – celo 
do -12 stopinj, kar je pomenilo popolno 
uničenje sadnih plodov in škodo tudi v 
vinogradih. Tudi v nadaljevanju pomladi 
nas je več ali manj spremljalo slabo vre-
me, krono pa je na koncu postavilo še 
neurje proti koncu maja, ki je naši občini 
povzročilo ogromno škode predvsem na 
cestni infrastrukturi. Ob tej priložnosti 
hvala gasilcem in vsem občanom, ki so 
takoj pristopili k reševanju in ta način 
preprečili še večjo katastrofo. 
V prvem polletju je izvajanje aktivnosti 
oziroma delo na občinski upravi zaradi 
epidemije Covid-19 potekalo skladno s 
priporočili stroke in vlade ter skladno s 
sprejetimi usmeritvami 1. rebalansa pro-
računa za leto 2021. V maju smo izvedli 
2. fazo urejanja ceste in pločnika v centru 
Mirne Peči, v začetku junija smo v Ivanji 
vasi zaključili izgradnjo pločnikov in kom-
pletno posodobitev ceste z vso infrastruk-
turo in tudi ureditev vseh priključkov tako 
stanovalcev kot tudi dovozov na kme-
tijske površine. S tema posodobitvama 
smo dodali pomemben prispevek k seda-

Foto:  Aleš Fevžer

njemu in tudi bodočemu urejanju centra 
Mirne Peči v smislu komunalne infrastruk-
ture kot tudi prometne varnosti. Istoča-
sno smo v začetku junija zaključili tudi 
posodobitev ceste Brezje-Knežija, ki smo 
jo gradili skupaj z Občinama Novo mesto 
in Mokronog-Trebelno. V prihodnje bomo 
skladno z usmeritvami občinskega sveta 
pristopili k posodobitvi in izboljšavi ce-
stne infrastrukture tudi na preostalem ob-
močju občine. Na področju stanovanjske 
gradnje nadaljujemo z izdelavo in pripra-
vo projektov za komasacijo v Češenjski 
hosti, pripravo OPPN  Pod Postajo, nad 
Postajo pa pripravljamo dokumentacijo 
za vložitev gradbenega dovoljenja za vso 
komunalno in prometno infrastrukturo. 
Intenzivno sodelujemo pri umeščanju 
novih naložbenikov v industrijsko cono 
in pri urejanju dokumentacije ter lastni-

štva pri širitvi Gospodarske cone Dolenja 
vas. 
Eden od pomembnih dogodkov v za-
dnjem času je tudi sodelovanje z Olim-
pijskim komitejem Slovenije pri projektu  
»Slovenska olimpijska bakla«, kjer so pri 
prenosu olimpijske bakle sodelovale vse 
generacije, ob tem pa so tako društva 
kot tudi učenci osnovne šole prikazali 
vrsto svojih aktualnih programov. S tem 
olimpijskim navdihom želimo vzpodbu-
diti vse, še posebej mlade, da po epide-
miji vsi skupaj, tudi s pomočjo športnih 
aktivnosti, predvsem pa z olimpijskim 
duhom čimprej pridemo v normalne tire 
vsakdanjih aktivnosti.   
Tudi letos bomo na osrednji prireditvi, 
slavnostni seji, ob občinskem prazniku 
podelili plakete in priznanja občine. Is-
krene čestitke vsem dobitnikom! Naj jim 
bo to zahvala za ves trud in dobra dela, ki 
so jih v preteklosti storili, za našo lokalno 
skupnost.
Glede na postopno rahljanje ukrepov in 
pričakovan zaključek epidemije se bodo 
tudi v naši občini dogodki ob občinskem 
prazniku izvajali v nekoliko bolj tradici-
onalni obliki. Zopet bo izveden pohod 
Po poti Slakove in Pavčkove mladosti in 
vrsta ostalih prireditev, ki bodo pod pro-
gramskim vodstvom društva Četrtkova 
brenčanja izvedena skupaj z ostalimi 
društvi. Ob tej priložnosti se društvu Če-
trtkova brenčanja zahvaljujem za domi-
selnost in inovativnost tako pri pripravi 
kot tudi obveščanju javnosti o priredi-
tvah, ki se izvajajo v Mirni Peči. Želimo si, 
da bi kulturna dejavnost še naprej pove-
zovala vsa zainteresirana društva.
Spoštovani, ob koncu vas vabim, da se 
kljub določenim prilagoditvam udele-
žite dogodkov ob občinskem prazniku. 
Približuje se konec šolskega leta in čas 
dopustov, obenem pričakujemo tudi 
sproščanje ukrepov po epidemiji, zato 
po pameti in s trezno glavo izkoristimo 
zaslužene počitnice in dopuste za na-
polnitev baterij tako v telesnem kot tudi 
duhovnem smislu. Tako bomo v jeseni 
pripravljeni na nove izzive.  
Vse dobro tudi ob dnevu državnosti.                                                                                   

Andrej Kastelic, župan

Glasilo Občine Mirna Peč, javno glasilo
izdaja Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč
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Obisk 
državne 
poslanke  
Anja Bah Žibert, poslanka Sloven-
ske demokratske stranke v Držav-
nem zboru Republike Slovenije, 
je na povabilo župana Občine 
Mirna Peč Andreja Kastelica obi-
skala Mirno Peč. Tema pogovora 

so bili razvojni projekti Občine 
Mirna Peč in gradnja infrastruk-
ture. 

Župan Občine Mirna Peč  An-
drej Kastelic in direktorica občin-
ske uprave Sonja Klemenc Križan 
sta poslanki predstavila razvojne 
vsebine občine, pripravljene pro-
jekte ter izzive pri pridobivanju 
nepovratnih in povratnih finanč-
nih sredstev. Ob tem so bile izpo-
stavljene posamezne odprte za-
deve oz. izzivi za občino. Poslanka 
se je zavezala, da bo pri tem po-
magala.

Anja Bah Žibert si je zelo prizade-
vala, poznavajoč delovanje občin, 
za dvig povprečnine in sprejem 
Zakona o finančni razbremeni-
tvi občin, kar za nas pomeni, da 
bomo lahko več sredstev name-
nili za investicijske dejavnosti. 

Sonja Klemenc Križan
Foto: arhiv Anja Bah Žibert

POROČILO S 13. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
MIRNA PEČ

Na trinajsti redni seji 18. marca letos so 
občinski svetniki obravnavali in sprejeli 
predloge kandidatov za sodnike poro-
tnike na Okrožnem sodišču v Novem 
mestu, za katere sta bila izbrana Mar-
jan Parkelj in Andrej Kastelic. Za članico 
sveta Območne izpostave Javnega skla-
da za kulturne dejavnosti so imenovali 
Tatjano Kupljenik. Obravnavali in spre-
jeli so predlog Odloka o načinu opra-
vljanja obvezne občinske gospodarske 
javne službe 24-urne dežurne službe v 
občini Mirna Peč ter predlog Odloka o 
pokopališkem redu v občini Mirna Peč, 
oba v drugi obravnavi. Prav tako so 
obravnavali in sprejeli Odlok o podla-
gah za odmero komunalnega prispev-
ka za obstoječo komunalno opremo na 
območju občine Mirna Peč ter Odlok 
o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za novo komunalno opremo 
na območju OPPN Gospodarska cona 
in OPPN Industrijska cona Dolenja vas, 
prav tako oba v drugi obravnavi. Rav-
nateljica OŠ Toneta Pavčka Majda Čen-
gija je predstavila letno poročilo za leto 
2020 in plan dela za leto 2021. Obe leti 
je zaznamovala epidemija, vendar se 
uspešno spopadajo z izzivi. Svetniki so 
tudi obravnavali in sprejeli spremembe 
sklepa o določitvi cene programov vrt-
ca v občini Mirna Peč, ki se za prvo sta-
rostno obdobje dvigne za 8,6 %, kom-
binirani oddelek za 8,75 % in drugo 
starostno obdobje za 4,7 %. Sprejeli so 
tudi sklep o odprtju dodatnega oddel-
ka vrtca v Vrtcu Cepetavček. Obravna-
vano in sprejeto je bilo Letno poročilo 

za leto 2020 ter Progam dela in finančni 
načrt za leto 2021 Zdravstvenega doma 
Novo mesto. Sprejeli so 1. rebalans pro-
računa Občine Mirna Peč, ki se je po-
večal zaradi načrtovanih aktivnosti ter 
možnosti kandidiranja na razpisih. Sve-
tniki so obravnavali in sprejeli Načrt raz-
polaganja in pridobivanja in nepremič-
nega  premoženja Občine Mirna Peč za 
leto 2021. Direktorica občinske uprave 
Sonja Klemen Križan je svetnike sezna-
nila s tekočimi projekti in naložbami ter 
predstavila načrte za letošnje leto. 

POROČILO S 14. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
MIRNA PEČ

Na štirinajsti redni seji OS Občine Mirna 
Peč, ki se je odvijala 29. aprila, so svo-
je poslovne načrte ter programe dela 
predstavili Komunala Novo mesto ter 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. 
Svetniki so obravnavali in sprejeli pre-
dlog Odloka o podelitvi koncesije za 
izvajanje storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe pogrebne 
dejavnosti in javne službe pokopališke 
dejavnosti v občini Mirna Peč. Sprejeli 
so tudi predlog soglasja k ceni storitve 
pomoč družini na domu v občini  Mirna 
Peč, saj se je le-ta zvišala zaradi sprosti-
tve plač v javnem sektorju in se je tako 
izredno povečal strošek dela oskrbo-
valk. Obravnavan in sprejet je bil tudi 
zaključni račun proračuna Občine Mir-
na Peč za leto 2020, kjer je pomembno 
pri sprejemanju proračuna, da se ambi-
ciozno nastavi, da se potem lahko izva-
ja zastavljene projekte.

Andreja Povše, občinska uprava 

Vsem občankam in občanom občine Mirna Peč 
čestitamo ob občinskem prazniku in dnevu 

državnosti.

Župan Andrej Kastelic z občinsko upravo
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Zaključena ureditev ceste Mirna Peč- Ivanja vas

Proračun Občine Mirna Peč 
investicijsko naravnan
Občinska uprava sledi zastavljenemu proračunu za leto 2021, ki v svoji vse-
bini narekuje kar za 58 % naložbenih odhodkov. Celotni načrtovani odhodki 
proračuna znašajo 6.521.008 evrov. 

Velik delež proračuna namenjen za 
obnovo in rekonstrukcijo občinskih 
cest
Letošnja največja naložba je celotna 
prenova oziroma rekonstrukcija sko-
raj kilometra lokalne ceste Mirna Peč–
Ivanja vas. Razširjeno in v celoti je re-
konstruirano cestišče, zgrajeni nova 
meteorna in fekalna kanalizacija, nov 
vodovod, zgrajen pločnik, postavljena 
javna razsvetljava, na nekaterih mestih 
urejena elektro kabelska kanalizacija, 
vzpostavljena je kabelska kanalizacija 
za  LoreWan omrežje, urejene brežine, 
zgrajeni podporni zidovi,   urejeni so 
dovozi do dvorišč, umeščen je nov eko-
loški otok, predvsem pa je poskrbljeno 
za prometno varnost vseh udeležencev 
v prometu.  Sočasno je urejena prepla-
stitev ceste ter pločnik od križišča pri KZ 
Trebnje do konca naselja Mirna Peč v 
smeri proti Biški vasi.  V poletnem času 
je načrtovano urejanje potk na Vihre, 
izvajalec naj bi dela zaključil do konca 
avgusta. Zaključuje se priprava doku-
mentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za ureditev parkirišča na-
sproti cerkve v Mirni Peči. 

V centru Mirne Peči v javno infrastruk-
turo lani in letos namenjenih skoraj 
milijon evrov
Da se z naložbami lahko nadaljuje, mo-
ramo imeti predhodno pripravljeno do-
kumentacijo za gradnjo. Pripravljamo 
ustrezno projektno dokumentacijo za 
rekonstrukcijo ceste po dolini (Malen-
ska vas–do Vrhovega), državne ceste 
do naselja Šranga, kolesarske povezave 
Trebnje–Mirna Peč–Novo mesto, v pri-
pravi je projektna dokumentacija za se-

kundarne vodovode na Golobinjeku, v 
izdelavi je dokumentacija za infrastruk-
turo za stanovanjsko cono Nad Postajo, 
v pripravi bo dokumentacija za celovito 
obnovo vodovoda in ceste v globodol-
ski dolini, pripravlja se projektna naloga 
za rekonstrukcijo centralne čistilne na-
prave v Mirni Peči ter izgradnje kanali-
zacije. 
Pospešeno se projektira celovita ener-
getska sanacija stavbe na Trgu 8 s po-
stavitvijo stalne zbirke Toneta Pavčka, s 
kulturno dvorano, knjižnico ter preseli-
tvijo upravnih prostorov občinske upra-
ve.  
Občina Mirna Peč je pristopila k postop-
kom priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za center Mirne 
Peči in za stanovanjsko cono Pod Posta-
jo. Nadaljujemo s komasacijo zemljišč 
za stanovanjsko cono Češenska hosta. 
V industrijski oziroma gospodarski coni 
Dolenja vas bomo nadaljevali z gradnjo 
nove in dokončanjem obstoječe infra-
strukture. Investitorji pospešeno nada-
ljujejo s projektiranjem stavb. 
Potreb je ogromno, dnevno se srečuje-
mo z upravičenimi zahtevami po izbolj-
šanju cestne infrastrukture, največ na 
odsekih, ki so dnevno zelo obremenje-
ni s prometom. Čimprej bomo sistem-
sko pristopili k posameznim projektom, 
vendar smo soodvisni od prihodkov v 
proračunu. Prizadevamo si, da pridobi-
mo finančna sredstva, s katerimi bomo 
lahko nadaljevali na investicijskih po-
dročjih. 
Občanom se zahvaljujemo za strpnost 
in pomoč pri izpeljavi naložb. 

Sonja Klemenc Križan 
Direktorica občinske uprave 

AVTOMATSKI ZUNANJI 
DEFIBRILATOR: 

Nova pridobitev 
na Velikem Kalu
Na Velikem Kalu smo prišli do ve-
like pridobitve ne samo za naš 
kraj, ampak tudi širšo okolico. V 
začetku maja smo na  križišču na 
Velikem Kalu nasproti Kosove ka-
pelice (Rožmanovo gospodarsko 

poslopje – zraven gasilske oma-
rice) namestili AED - avtomatski 
defibrilator. Nakup in namestitev 
sta  bila izvedena na pobudo ŠRD 
Veliki Kal–Orkljevec. Društvo se je 
za nakup odločilo po uspešno iz-
vedeni delavnici o temeljnih po-
stopkih oživljanja z uporabo AED 
v decembru 2019. Pandemija je 
postopek nabave malo zamakni-
la, a nam je na koncu uspelo.  Av-
tomatski zunanji defibrilator 
(AED), ki je namenjen reševanju 
življenja v primerih nenadnega 
srčnega zastoja, je javno dosto-
pen in vpisan v mrežo AED .

ŠRD se za pomoč pri nakupu za-
hvaljuje vaščanom Velikega Kala, 
Orkljevca, Malega Kala in Dobja, 
Romanu Rožmanu pa za prostor.

Silvo Barbo
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Ukrepi za preprečevanje 
epidemije Covid-19 potrebni 
tudi nadaljnje
Konec marca 2021 je Slovenijo zajel tretji val epidemije COVID-19, ven-
dar se je situacija po poostrenih preventivnih ukrepih Vlade RS v začet-
ku aprila začela umirjati. Po zadnjih podatkih se je upadanje epidemije 
v zadnjih tednih zelo upočasnilo, zato sprostitev zaščitnih ukrepov v ce-
loti še nekaj časa ne bo mogoča.

SITUACIJA V OBČINI SE UMIRJA

Vrhunec drugega vala epidemije 
COVID-19 je bil v občini Mirna Peč 
zabeležen v decembru, ko je bilo v 
povprečju tedensko ugotovljenih 
31,25 okužb, po gibanju okužb v za-
dnjih treh mesecih pa ugotavljamo, 
da je bil vrhunec tretjega vala v ob-
čini dosežen konec marca s 17 okuž-
bami na teden.  

V aprilu je bilo v povprečju ugoto-
vljenih 8 okužb na teden, v mesecu 
maju 4,8, zaskrbljujoč pa je dvig 
okužb v zadnjem tednu maja 
z 10 okužbami. Poslabšanje 
situacije se kaže tudi v šoli, 
saj je Osnovna šola Toneta 
Pavčka v prvem tednu ju-
nija imela v karanteni kar tri 
razrede. Od junija 2020 do 2. 
6. 2021 je bilo v občini Mirna Peč 
skupno  ugotovljenih 407 okužb, od 
tega je trenutno 12 aktivnih. 

PREVIDNO SPROŠČANJE
UKREPOV

V skladu z ukrepi Vlade RS je pod 
določenimi pogoji sproščeno izva-
janje pouka na vseh stopnjah, orga-
niziranje javnih prireditev, kulturnih 
dogodkov, športnih programov in 
tekmovanj, gostinske in turistične 
dejavnosti, vendar se za udeležbo 
obiskovalcev na kulturnih, športnih 
in drugih javnih prireditvah ter v do-
ločenih dejavnostih v gostinstvu in 
turizmu še vedno zahteva pogoj PTC 
(prebolevnost, cepljenje, testiranje). 
Pozabiti pa ne smemo tudi na osno-
ve preventive, kot so higiena kašlja, 
ohranjanje 2-metrske razdalje, v za-
prtih prostorih oziroma v primerih 
združevanja večjega števila ljudi pa 

tudi nošenje mask in 
razkuževanje rok. 

Zdravstveni domovi na-
daljuje s cepljenjem celo-

tnega prebivalstva, pri čemer 
se v primeru prevelikega števila pri-
jav najprej cepijo prednostne sku-
pine. Po podatkih NIJZ je bilo tre-
nutno s prvim odmerkom cepljenih 
681.945 ljudi, z vsemi potrebnimi 
odmerki pa več kot 432.282 oziroma 
20,6 % prebivalcev. Prijave na ceplje-
nje potekajo preko skupnega naci-
onalnega portala zVEM, za občane 
naše občine pa se le to izvaja v Zdra-
vstvenem domu Novo mesto. V krat-
kem naj bi se v Sloveniji začelo tudi 
cepljenje otrok nad 12. letom staro-
sti, omogočeno pa je že samotestira-
nje na COVID-19 za zadnje tri razre-
de osnovne šole in dijake.

Občina Mirna Peč ima za občane po-
novno odprte vse javne objekte ter 
tudi omogočen fizičen dostop do 
prostorov občinske uprave. 

Nataša Rupnik, občinska uprava

Letovanje otrok 
in šolarjev na 
Debelem rtiču 
2021 
Območno združenje RKS Novo mesto 
bo organiziralo letovanje za 174 otrok 
na zdravstvenem in 30 na socialnem 
letovanju na Debelem rtiču. Letovali 
bodo od 3. 7. do 10. 7., od 10. 7. do 17. 
7. in od 17. 7. do 24. 7. 2021. Za zdra-
vstveno letovanje pridobijo starši na-
potitev za otroke pri svojih zdravnikih 
oz. pediatrih za tiste otroke, ki so ime-
li v letu od februarja 2020 do februar-
ja 2021 po dva zapisa o bolezni otroka 
v zdravstvenem kartonu. Za socialno 
letovanje sprejemamo prijave na Ob-

močnem združenju RKS Novo mesto, 
zaradi omejenega števila mest bodo 
izbrani otroci z najnižjimi dohodki na 
družinskega člana. Prispevek za sedem-
dnevno letovanje na Debelem rtiču je 
24, 5 evra. Prijave zbiramo na novome-
škem Rdečem križu do zapolnitve mest. 
Vse informacije so na spletni strani: Le-
tovanje otrok na Debelem rtiču | OZRK 
Novo mesto

Prijave lahko oddate osebno v našem 
delovnem času ali na elektronski na-
slov: letovanje.rknm@gmail.com
Na Debelem rtiču bodo dosledno upo-
števana vsa priporočila NIJZ v zvezi s 
preprečevanjem širjenja okužb bolezni 
Covid-19.  
Letovanje sofinancirajo ZZZS in občine 
Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Do-
lenjske Toplice, Straža, Mirna Peč, Žu-
žemberk in Šmarješke Toplice.

Sekretarka OZ RK Novo mesto
Barbara Ozimek
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PRIZNANJA OBČINE MIRNA PEČ ZA LETO 2021

PLAKETA OBČINE MIRNA PEČ 
se podeli:

JANJI KLEMENČIČ 

za dolgoletno predano, prostovoljno 
delo v različnih društvenih projektih 
ter v širši lokalni skupnosti, s katerim 
je pomembno prispevala k ohranja-
nju mirnopeške kulinarične tradicije, 
kakovosti življenja občanov in ugle-
du občine. 
Ob zavedanju pomena doprinosa po-
sameznika širši družbeni skupnosti se 
je Janja Klemenčič kot ustanovna člani-
ca pridružila Društvu podeželskih žena 
Mirna Peč, v obdobju od leta 2002 do 
2006 pa prevzela tudi mesto predsedni-
ce društva. V skladu z njeno ljubeznijo 
do peke domačih jedi je v društvu dala 
poudarek razstavam kmečkih dobrot 
in leta 2004 pripravila prvi natečaj za 
izbor mirnopeškega štruklja. Rezulta-
ti natečaja so bili zbrani v knjižici, ki že 
vse od takrat predstavlja simbolično 
protokolarno darilo društva in občine. 
Prav tako pa je prireditev predstavljala 
začetek današnjega državnega tekmo-

vanja štrukljev iz vlečenega in kvaše-
nega testa, ki se tradicionalno odvija v 
občini. Z njenim prijetnim pristopom, 
toplino, prijaznim sodelovanjem, vero 
v skupnost, idejami in vzpodbudami je 
društvo polno zaživelo, poglobilo sode-
lovanje z ostalimi društvi in občino ter 
na mnoge načine utrjevalo ugled po-
deželske žene. Še vedno je ena od po-
membnejših članic društva, pripravlje-
na sodelovati pri vseh projektih, njene 
dobrote pa nepogrešljive pri vseh ak-
tivnostih društva. Tako so njen kruh z 

orehi in štruklje okusili tudi državni par-
lamentarci ob predstavitvi Zveze kme-
tic Slovenije, občudovali v članku v Do-
lenjskem listu, z všečno tematsko hrano 
pa se je skupaj z društvom že štirikrat 
predstavila v oddaji RTV Slovenija Do-
bro jutro. Janja se je leta 2004 priključi-
la tudi pevski skupini Čebelice in z njimi 
obogatila številne občinske in sloven-
ske prireditve ter v okviru Europeade 
slovensko pesem predstavljala v različ-
nih evropskih državah. Njen talent se 
odraža tudi v ročnih delih in skrbi za 
rože. Tako že vrsto let sodeluje pri Ka-
ritasovem projektu »Klepet ob ročnih 
delih«, v okviru katerega so bili z njeni-
mi iz eko volne pletenimi nogavicami 
ter pečeno pletenico obdarjeni številni 
starejši občani. Je tudi prejemnica šti-
rih državnih zlatih priznanj za štruklje, 
petih zaporednih zlatih priznanj za 
pletenico v Prečni,  štirih srebrnih pri-
znanj za kruh v Beli Cerkvi ter po enega 
srebrnega priznanja za šarkelj v Bučki 
in za potico v Žužemberku. Za vzorno 
urejeno kmetijo pa je od Turističnega 
društva Mirna Peč prejela tudi prizna-
nje za cvetlične balkone in lepo ureje-
no kmetijo. 

Občina Mirna Peč vas vabi na javno predstavitov Urbanistično - arhitekturne študentske delavnice Mirna Peč, ki bo v torek, 22.6.2021 ob 19.uri
v avli Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Bodite drzni z idejami in pridružite se razpravi o razvoju centra Mirne Peči. 

Predstavitev bo vodil doc.dr.Tomaž Slak, u.d.i.a
Lepo vabljeni !

POSTANITE SOAVTORJI 
RAZVOJA CENTRA 
MIRNE PEČI
Občina Mirna Peč vas vabi na javno predstavi-
tev Urbanistično - arhitekturne študentske de-
lavnice Mirna Peč, ki bo v torek, 22. 6. 2021, 
ob 19. uri v avli Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta 
Pavčka. Bodite drzni z idejami in pridružite se 
razpravi o razvoju centra Mirne Peči.
Predstavitev bo vodil doc. dr. Tomaž Slak, u.d.i.a
Lepo vabljeni.
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PLAKETA OBČINE MIRNA PEČ 
se podeli:

STANETU BEVCU 

za dolgoletno predano, prostovoljno 
delo pri izvajanju skupnostnih ak-
cij, ustanavljanju in delovanju obči-
ne, različnih društvenih projektih in 
poklicno delo na področju razvoja 
živinoreje, s katerim je pomembno 
prispeval k izboljševanju pogojev ži-
vljenja v občini, k razvoju kmetijske 
dejavnosti, kakovosti življenja obča-
nov in ugledu občine. 

Stane Bevc se je po končani Biotehniški 
fakulteti zaposlil v KZ Krka Mirna Peč. 
Postal je kmetijski svetovalec, specia-
list za živinorejo JV Slovenije pri Kmetij-
skem zavodu Ljubljana in nato pri Kme-

tijskem zavodu Novo mesto, kjer je bil 
skoraj štiri desetletja zadolžen za razvoj 
živinoreje v JV Sloveniji. Dolgoletne iz-
kušnje v kmetijski stroki so mu prine-
sle spoznanje, da je potrebno razvijati 
naravi prijaznejše kmetijstvo, čemur se 
je pred pol drugim desetletjem odločil 
slediti na domači kmetiji. 

Ves čas se je vključeval v projekte v lo-
kalni in širši skupnosti. Vedno se je zna-
šel med organizatorji, udarniki, pobi-
ralci denarja in tudi mediatorji v sporih 
pri udarniških akcijah urejanja cest, na-
peljevanja telefonije, urejanja skupnih 
površin, obnavljanja kulturnih spome-
nikov… Bil je tudi v vodstvu takratne 
krajevne skupnosti in kot delegat so-
deloval v več delovnih telesih občinske 
skupščine takratne novomeške občine. 

Sodeloval je pri nastanku Slovenske 
kmečke zveze in bil leta 1990 kot njen 
kandidat izvoljen za  poslanca v Zbor 
občin takratne Skupščine Republike Slo-

venije. Aktivno je sodeloval tudi pri usta-
novitvi Občine Mirna Peč, bil tri mandate 
občinski svetnik in član različnih odbo-
rov in komisij, v slednjih je aktiven še da-
nes. V župniji je bil več let ključar podru-
žnične cerkve, član gospodarskega sveta 
in organizator akcij ohranjanja kulturne 
dediščine. Stane Bevc je bil med usta-
novitelji Govedorejskega društva Mirna 
Peč, v katerem je z dušo in srcem dolga 
leta aktivno deloval, še danes pa jim s 
svojim znanjem in izkušnjami z veseljem 
priskoči na pomoč. 

Poleg ljubezni do narave, zemlje, ljudi pa 
mu je bila v zibelko položena tudi ljube-
zen do petja in domače pesmi. Tako se 
je Stane že zelo kmalu vključil v cerkveni 
pevski zbor, ob njeni ustanovitvi pa tudi 
v pevsko skupino Rožmarin, v kateri je 
aktiven še danes in z njo bogati marsi-
katero občinsko in slovensko prireditev. 
Pred dobrim desetletjem je bil tudi po-
budnik plesnih tečajev v Mirni Peči, že 
skoraj desetletje pa tudi aktivno sodelu-
je tudi v starejši zakonski skupini v okviru 
društva Družina in življenje.  

ŽUPANOVO PRIZNANJE 
se podeli

MATEJI  GUŠTIN

za njeno strokovno, skrbno in požr-
tvovalno delo na področju družinske 
medicine ter vse napore v času epide-
mije COVID-19, s katerim pomembno 
prispeva k zdravju občanov ter k dvi-
govanju zavesti pomena skrbi za la-
stno zdravje podeljujemo priznanje 
župana Občine Mirna Peč.

Mateja Guštin, zdravnica, specialistka 
splošne medicine, je januarja 2002  zače-
la delati v novoustanovljeni  ambulanti 
v Mirni Peči in leta 2007  v  skladu s po-

trebami občine in občanov nadaljevala z 
delom kot koncesionarka. V ambulanti 
dr. Mateje Guštin je trenutno opredelje-
nih 1650 pacientov, kar glede na staro-
stno strukturo pomeni 2273 glavarinskih 
količnikov in dosega 118 %  standardov 
in normativov za obseg dela.

Njeno kakovostno delo se odraža tudi 
pri odzivnosti mirnopeških pacientov v 
programu SVIT (presejanje za zgodnje 
odkrivanje raka debelega črevesa in 
danke), saj se vsa leta v dolenjsko-belo-
kranjski regiji po odzivnosti Mirnopeča-
ni uvrščajo na prvo mesto. 

Ko se je leta 2012 v državi začel projekt re-
ferenčnih ambulant je dr. Guštinova pre-
poznala dobrobiti tega načina dela, po-
skrbela za ustrezno opremo in strokovni 
kader in že v prvem letu so bili izpolnjeni 
vsi pogoji za dodelitev referenčne ambu-
lante v Mirni Peči. Tudi odziv za obravna-
vo je vsako leto odličen.  

13. marca 2020 je bila v državi razglaše-
na epidemija  SARS COV 2 , spremenil se 
je način dela v zdravstvenih ustanovah. 
Celotna ekipa ambulante dr. Mateje Gu-
štin je bila takoj razporejena na vstopno 
točko COVID, kjer so poleg jemanja bri-
sov za PCR oskrbovali vse akutno obole-
le s področja internistničnih, kirurških in 
nevroloških bolezni s pridruženimi znaki  
za  sum na okužbo z virusom COVID-19. 
Z začetkom cepljenja proti COVID-19  so  
zbirali prijave za cepljenje in posredovali 
podatke po vsakokrat veljavnih kriterijih 
na cepilno mesto.

Še vedno je  vključena v delo na vsto-
pni točki COVID ZD Novo mesto, kjer 
jemljejo brise PCR in izvajajo preglede  
pacientov s sumom na okužbo s CO-
VID-19. Od februarja letos celoten tim 
ambulante izvaja vsakotedensko testi-
ranje zaposlenih v OŠ Toneta Pavčka in 
vrtcu Cepetavček. Dr. Mateja Guštin je 
tudi vključena v tim za cepljenje.

Pohvalno je, da njena ambulanta za pa-
ciente ostaja enako dostopna, v zadnjih 
mesecih celo beležijo porast storitev za 
20 %. Vsega ne uspejo opraviti v rednem 
delovnem času in morajo delo v ambu-
lanti skoraj vsakodnevno podaljševati. 
Guštinova je tudi mentorica študen-
tom Medicinske fakultete v Ljubljani, 
njen glavni cilj za prihodnost pa je, da 
ob ureditvi zadostnih prostorov prido-
bi kandidate za specializacijo družinske 
medicine, ki bi želeli delati v Mirni Peči. 
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občinska uprava sporoča

Slovensko baklo v Mirno Peč prinesel 
olimpijec Marcel Rodman
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je v sodelovanju z Občino Mirna Peč pripravil projekt SLOVEN-
SKA BAKLA, v okviru katerega športniki od 3. maja do začetka julijskih poletnih olimpijskih iger v Tokiu v spodbudo 
slovenskim športnikom nosijo baklo po 212 slovenskih občinah. Namen projekta je povezovati ljudi,  v njih prebuditi 
jekleno voljo in širiti vrednote olimpizma.

Slovenska bakla je Mirno Peč 
obiskala 31. maja ob 9. uri. 
Baklo je na dvorišče Osnovne 
šole Toneta Pavčka prinesel 
slovenski olimpijec, nekda-
nji hokejist Marcel Rodman 

v spremstvu otrok vrtca in 
šole ter ravnateljice šole Maj-
de Čengije in župana Andreja 
Kastelica. Slednji so prisotne 
tudi nagovorili in poudari-
li pomen prireditve za pro-

mocijo tekmovalnega in re-
kreativnega športa. Marcel 
Rodman je spregovoril tudi o 
svoji športni poti in udeležbi 
slovenske hokejske reprezen-
tance na olimpijskih igrah, na 
koncu pa vse spodbudil, da 
se odločijo za šport ter da v 
luči slogana prireditve imajo 
svoje olimpijske sanje, tudi če 
se le te zdijo nedosegljive. 

Od šole proti naselju Češen-
ce je baklo ponesel nekda-
nji mirnopeški tekmovalec 
tajskega boksa Rok Eršte, od 
tam proti Muzeju Lojzeta Sla-
ka in Toneta Pavčka pa nek-
danji mirnopeški kolesar Blaž 
Jarc, ki je štafeto predal naj-

boljšemu športniku šole Ale-
ksu Smoliču in najboljši špor-
tnici šole Tii Lužar. Od muzeja 
čez center Mirne Peči in nazaj 
proti šoli je baklo nesel mir-
nopeški tekač Mitja Krevs. 

Nosilce bakle so spremljali 
otroci vrtca in šole ter pred-
stavniki mirnopeških špor-
tnih društev: Karate klub 
Mirna Peč, Tekaško društvo 
Mitek, Društvo upokojen-
cev Mirna Peč, Društvo Šola 
zdravja, ŠRD Mirna Peč, ŠRD 
Veliki Kal-Orkljevec, ŠTD Po-
ljane, PGD Jablan.
Kot spremljajoči program 
prireditve je šola organizira-
la šolske »olimpijske igre«, v 

Baklo je v Mirni Peči prevzel župan Andrej Kastelic z ravna-
teljico Majdo Čengijo in olimpijcem Marcelom Rodmanom

Nosilci bakle od leve proti desni Marcel Rodman, Blaž Jarc, 
Rok Eršte in Mitja Krevs
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Pogovor z Marcelom Rodmanom

Za  slovensko hokejsko reprezentanco  je nastopil 
na štirinajstih  svetovnih prvenstvih, od tega osmih 
v elitni diviziji. Med letoma 2005 in 2008 je bil kape-
tan  reprezentance. Sodeloval je pri prvem nastopu 
slovenske reprezentance na  olimpijskem hokejskem 
turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem 
ter dosegel po en gol in podajo.

Zakaj ste se odločili, da ponesete olimpijsko baklo 
ravno tukaj, v Mirni Peči?
Kot športniku in olimpijcu mi je to priložnost ponudil 
Olimpijski komite Slovenije, saj je po končani karieri ena 
izmed mojih nalog tudi širjenje olimpijskega duha. 

Zakaj ste se odločili, da postanete profesionalni ho-
kejist? Katere vrste šport je težji? Posamezni ali eki-
pni? 
Za hokej sem se odločil, ker sem kot otrok ta šport najraje 
spremljal. Ker pa sem doma v okolici Jesenic, sem s tem 
športom dobesedno zrasel. Težji je individualni šport, ker 
si odvisen od sebe, velikokrat si sam, tukaj pa je skupina 
igralcev, kjer lahko skupaj sodelujemo. Če nekomu kdaj 
ne gre, to še ne pomeni, da celi ekipi ne gre.

Kar nekaj let ste igrali za Acroni Jesenice, nato pa v 
nemški hokejski ligi. Kakšni so pogoji za razvoj uspe-
šnega hokejista pri nas in kakšni v tujini?
Pri nas imajo mladi veliko priložnosti za napredek. Imamo 
klube, kjer zelo dobro delajo z mladimi. Problem nastane 
pri tistih med 13. in 14 letom, ko najboljši bežijo v tujino, 
ker si želijo večjega napredka. Najboljša je Severna Ame-
rika, Finska, Švedska, kjer so najboljši igralci in najtežje pri-
deš skozi sito.  

Sodelovali ste pri prvem nastopu slovenske hokejske 
reprezentance na olimpijskem nastopu 2014 v Soči-
ju. Ali ste pozneje še kdaj nastopili na tovrstnem tek-
movanju? Kako ste se počutili? 
Prvič, v Sočiju, je bilo kar veliko presenečenje, da smo se 
uvrstili na olimpijske igre. Občutki so bili čisto posebni 
in jih sploh ne morem opisati. Potem pa sem imel še to 
srečo, da sem sodeloval tudi na olimpijskih igrah v Pjon-
gjangu. Tam sem bil sicer manj vzhičen, ampak nič manj 
zadovoljen. Sem pa zadovoljen z igro in rezultatom na 
obeh olimpijskih igrah.

S čim se ukvarjate po zaključku kariere profesional-
nega hokejista?
Najprej sem bil nekaj časa hokejski agent, potem trener. 
Nazadnje sem bil športni direktor na Jesenicah, zdaj pa 
odhajam na mesto trenerja v tujino.

Kaj bi sporočili mladim? 
Šport je način življenja, ki me je močno izoblikoval in mi 
dal zlate vrednote, ki jih potrebujemo v življenju, zato se 
ukvarjajte s športom. Ni pa rečeno, da je to vir zaslužka.

Leja Srovin, 8. a, Tia Lužar, 8. a, in Nika Krevs, 9. a.

okviru katerih so otroci spo-
znavali olimpijske discipline. 
Hkrati so na šolskem igrišču 
člani Karate kluba Mirna Peč 
predstavili osnovne kate ka-
rateja, Plezalni klub Novo 
mesto program plezanja za 
otroke, Rokometni klub Tri-
mo Trebnje pa program ro-
kometa. Na športnem igrišču 
ob muzeju so člani Društva 
upokojencev Mirna Peč pri-
kazali petanko, članice Dru-

štva šola zdravja program 
vadbe v naravi za starejše, 
ŠRD Mirna Peč pa program 
funkcionalne vadbe za odra-
sle z Eriko.
Za redarstvo v času priredi-
tve so poskrbeli člani PGD Ja-
blan, PGD Mirna Peč, ŠRD Ve-
liki Kal-Orkljevec in Policijske 
postaje Novo mesto.

Nataša Rupnik
Foto: Aleš Fevžer
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Celotna regija vozi avtomobile 
z avtodeli iz Mirne Peči
V mirnopeški industrijski coni Dolenja vas se nahaja logistično-distributivni center podjetja Bartog, v čigar skladišču 
shranjujejo gume, s katerimi se vozi večina slovenskih voznikov. S takšnimi gumami pa vozi tudi velik del hrvaških vo-
znikov, saj podjetje Bartog letno izvozi več kot 600.000 gum. 

To število se še povečuje, odkar je pod-
jetje Bartog v lastništvu hrvaškega pod-
jetja Tokić, ki  sta ga leta 1990 ustanovila 
brata Ilija in Stojan Tokić. Zdaj so vodil-
ni na Hrvaškem v distribuciji avtodelov. 
Lansko leto je podjetje Tokić akvizitiralo 
podjetje Bartog in tako ustvarilo moč-
no partnerstvo in vodilno regionalno 
pozicijo na njihovem področju. Kljub 
pandemiji podjetje ni odpuščalo delav-
ce, ampak jih je še zaposlovalo. Tako v 
hrvaškem Tokiću danes dela preko 650 
zaposlenih, v slovenskem Bartogu pa 
jih je trenutno 280 in številka vztrajno 
raste. To je vsekakor lepa novica za našo 
občino, ki je z Bartogom in podjetjem 
Tokić sodelovanje dvignila na višji nivo. 
Podjetje je namreč pokazalo velik inte-
res za lokalno skupnost in v bližnji pri-
hodnosti bodo vsem občanom vidni re-
zultati tega sodelovanja. 

Podjetje Bartog je bilo ustanovljeno 
leta 1989 kot družinsko podjetje v Treb-
njem.  V industrijsko cono Dolenja vas 
so se preselili leta 2019. Velik logistični 
center z novimi upravnimi prostori je 
prilagojen poslovanju za množičen iz-
voz v države EU. Obseg dela pa je nara-

Sašo Šimec, izvršni direktor

sel, ko so se priključili družbi Tokić, saj je 
ponudba avtodelov narasla na 300.000 
različnih artiklov. Bartog razpolaga z 
okoli 300 najbolj znanimi svetovnimi  
znamkami  avtodelov, ki jih distribuira 
preko 38 poslovalnic po celotni Slove-
niji. Najnovejša poslovalnica skupine 
Tokić je v Ljubljani. Moderna posloval-
nica zaposluje 11 delavcev, ob otvoritvi 
pa je podjetje pokazalo odgovornost za 
lokalno skupnost z donacijo Strokovne-
mu izobraževalnemu centru Ljubljana. 
Podjetje Bartog nadaljuje z nizanjem 

uspehov in gre tudi skozi konsolidaci-
jo z novo upravo na čelu s predsedni-
kom uprave Ivanom Gadže. V podjetju 
Bartog v Mirni Peči po besedah izvršne-
ga direktorja Saše Šimca na prvo mesto 
postavljajo zadovoljstvo tako lokalne 
skupnosti kot uporabnikov: „Če je lokal-
na skupnost zadovoljna s podjetjem, ki 
je prišlo v njihovo okolico, potem so za-
gotovo zadovoljni tudi zaposleni in to 
je poleg uspešnega poslovanja vseka-
kor eden od naših ciljev.“ 
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Robotki in programiranje
Na Razvojnem centru Novo mesto letos po osnovnih šolah že peto leto izvajamo delavni-
ce Robotike in zabavnega programiranja. Namenjene so otrokom, ki jih zanima tehnika/
računalništvo/robotika. Glede na to, da primanjkuje tehničnih kadrov in osnovne šole ne 
pokrivajo dovolj izobraževanja s področja robotike in računalništva, smo se na Razvojnem 
centru Novo mesto odločili, da tovrstne vsebine ponudimo sami.

Na delavnicah za mlajšo skupino (1.– 
5. razred) otroci sestavljajo Lego Wedo 
robotke, ki jih nato sprogramirajo, spo-
znavajo osnove programiranja v pro-
gramskem jeziku Scratch in uporabljajo 
mini računalnike microbit z različnimi 
dodatnimi senzorji. 

Pri delavnicah za starejšo skupino (5.– 
9. razred) dajemo večji poudarek var-
ni uporabi tehnologije in spoznavanju 
različnih računalniških pojmov. Za kre-
ativno ustvarjanje otroci uporablja-
jo komplete Lego SPIKE Prime, pro-
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Novo mesto: 26. 7.– 30. 7. 2021
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Vabimo pa tudi študente in dijake, ki jih 
veseli delo z otroki ter imajo tehnično 
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vsebin, da se nam pridružijo kot mentorji 
oziroma asistenti na delavnicah. Za prijavo 
pišite na elektronski naslov crri@rc-nm.si. 

Marko Rudolf, RC Novo mesto

19. 6. 2021
SOBOTA

Občina Mirna Peč      
http://www.mirnapec.si      
07/393 61 00

Ko hodiš, 
pojdi zmeraj do konca.

Turistično društvo Mirna Peč      
http://turizem-mirnapec.com
041 754 024
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Prihod v Mirno Peč
V Mirni Peči možen obisk muzeja, ogled razstave štrukljev in spremljanje ostalega dogajanja. 

Celotni dogodek bo potekal ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širitve okužbe z virusom SARS-CoV-2.

8.00 
9.00

10.00
11.00

12.00
13.00

po 15. uri
  



junij 2021Glasilo Občine Mirna Peč12

Za mojo lepo dolino Komunala Novo mesto d. o. o.

Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja dejavnost oskrbe s pitno 
vodo na področju osmih občin, kjer upravlja z 19 vodovodnimi 
sistemi in 17 vodnimi viri. Nadzor nad kakovostjo pitne vode, 
izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in v sodelovanju z Nacionalnim 
laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. V letu 2020 je bilo za 
potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 
563 vzorcev pitne vode. Neskladja so se pojavila v  slabih štirih 
odstotkih oziroma v enaindvajsetih vzorcih, kar predstavlja 17 
mikrobiološko in 4 fizikalno-kemijsko neustrezne.

V treh vzorcih je bilo povečano skupno število bakterij pri 37°C, 
vendar prisotnost omenjenih mikroorganizmov neposredno ne 
ogroža zdravja ljudi. Skupno število bakterij pri 37°C, podobno kot 
št. kolonij pri 22°C kažejo na učinkovitost postopkov priprave, na 
razmnoževanje v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature 
v omrežju; mejna vrednost je manjša od 100/ml.

Vzrok za ostale mikrobiološke neskladnosti je bila v nepretočnosti 
internega (hišnega) omrežja in posledično povečano število 
koliformnih bakterij. Vsi kontrolni vzorci odvzeti po izvedenem 
izpiranju so bili ustrezni. 

Poročilo o kakovosti 
pitne vode v letu 2020

Z mikrobiološkimi raziskavami se ugotavlja prisotnost bakterij in parazitov 
v pitni vodi. V letu 2020 je bilo za potrebe MB odvzetih 417 vzorcev, od kate-
rih je bilo 17 neustreznih. Kot najpogostejši vzrok za neustreznost vzorcev je 
povečano število koliformnih bakterij in skupno število bakterij pri  37°C. V 
okviru rednih mikrobioloških analiz pa se ugotavlja prisotnost tudi na:

Parametri osnovne fizikalno-kemične analize so amonij, barva, motnost, 
vonj ter okus. V lanskem letu je bilo za potrebe fizikalno-kemijskih  analiz 
odvzetih 146 vzorcev, štirje odvzeti vzorci so bili  neustrezni. Vzrok fizikalno-
kemijske neustreznosti je bila povišana motnost, kot posledica vzdrževalnih 
del na vodovodnem omrežju in povišana motnost na vodnih virih zaradi 
padavin. Poleg osnovnih parametrov se v vodi ugotavlja tudi prisotnost 
nekaj manj kot 90 kemijskih snovi in spojin, kot so kovine, pesticidi in 
ogljikovodiki.
Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda, ki priteče iz 
vodovodnega omrežja kakovostna ter mikrobiološko ter fizikalno skladna 
z normativi ki jih določa pravilnik o pitni vodi.

Analiza vode

Paraziti; patogeni mikroorganizmi, njihova prisotnost kaže na 
izpust komunalnih odpadnih voda in greznic ter uporabo gnoja in 
gnojevke pri gnojenju travnatih  in poljedelskih površin; prisotnost 

v vodi ni dopustna. V letu 2019 smo na vodovodnih sistemih odvzeli 15 
vzorcev, v katerih ni bilo prisotnih razvojnih oblik parazitov. 

Clostridium 
perfingens 
vključno s 

sporami, njihova priso-
tnost je zanesljiv poka-
zatelj fekalnega one-
snaženja, prisotnost v 
vodi ni dopustna.

skupno število bakterij 
pri 37°C, podobno kot 
št. kolonij pri 22°C kažejo 

na učinkovitost postopkov priprave, na 
razmnoževanje v omrežju zaradi zastojev ali 
povečane temperature; mejna vrednost je manjša 
od 100/ml.

skupno število bak-
terij pri 22°C, mejna 
vrednost je manjša od 
100/ml.

Koliformne 
bakterije - 
pokazatelj 

stoječe vode (mrtvi 
rokav na omrežju), 
prisotnost v vodi ni 
dopustna. 

Bakterijo 
Escherichia 
coli, ki je 

zanesljiv pokazatelj 
fekalnega onesnaže-
nja, prisotnost v vodi 
ni dopustna.

Mikrobiološke analize vode

Podrobne podatke o analizah vodnih virov lahko pogledate 
na naši spletni strani: https://www.komunala-nm.si/default.
aspx?ID=518
Informacije o dogajanjih na vodovodnem omrežju: https://
www.komunala-nm.si    
Če želite prejemati SMS ali elektronsko obvestilo v primeru 
poslabšanja kakovosti pitne vode: http://moja.komunala-nm.
si in aplikacija pitne vode https://app.vodapp.si 

Spremljajte stanje oskrbe s pitno vodo preko aplikacije Pitna 
voda, ki si jo lahko brezplačno naložite na svoj pametni 
telefon. Na ta način boste tekoče obveščeni o motnjah pri 
oskrbi s pitno vodo v vašem vodovodnem sistemu.

Fizikalno-kemijske analize vode

v Občini Mirna Peč

MIRNA PEČ
137.882 m3 
15,9 °N 

NM - JEZERO
2.605.122 m3

14,1 °N
2/112 (SŠ 37°C, KB)

Mirna Peč

Novo mesto

LEGENDA: EC-E. coli, CP-clostridium perfingens, KB-koliformne bakterije, SK22-
št. kolonij pri 22° C, SK37-št. kolonij pri 37° C; mot- motnost izražena v NTU ,  °N 
-  trdota vode izražena v nemških stopinjah
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S PONI-jem do 
podjetniškega 
znanja in lastnega 
podjetja
Na Razvojnem centru Novo mesto že drugo leto izva-
jamo projekt Podjetno nad izzive (PONI), s katerim 
svetovalno, mentorsko ter finančno spodbujamo in 
podpiramo potencialne podjetnike. Torej tiste, ki ima-
jo podjetniško idejo in jo želijo uresničiti. Bodoče pod-
jetnike v sklopu projekta za štiri mesece redno zaposli-
mo na Razvojnem centru Novo mesto. 

V tem obdobju jim pomagamo, da svojo poslovno 
idejo prek učinkovitega poslovnega modela in po-
slovnega načrta razvijejo do te stopnje, da je prehod 
na samostojno podjetniško pot lažji in dolgoročen 
uspeh novoustanovljenega podjetja bolj verjeten. Z 
znanjem, izkušnjami in nasveti bodočim podjetnikom 
na različnih področjih pomagajo naši mentorji, sveto-
valci ter že uveljavljeni in prekaljeni podjetniki. Bodoči 
podjetniki delajo v ustvarjalnem okolju Podjetniške-
ga inkubatorja Podbreznik ter tako vzpostavijo mrežo 
partnerstev in poslovnih poznanstev že pred začet-
kom samostojne poti. Za čas vključitve v projekt pre-
jemajo redno mesečno plačo ter imajo vse pravice, ki 
izhajajo iz rednega delovnega razmerja. Po končanem 
obdobju vključitve v projekt so ustrezno pripravljeni 
za samostojno podjetniško pot in ustanovitev lastne-
ga poslovnega subjekta.

Na Razvojnem centru Novo mesto je junija svoje po-
slovne ideje začela razvijati že tretja skupina bodočih 
podjetnikov. Naslednja priložnost za vključitev v pro-
jekt pa bo že v avgustu, ko bo na spletni strani Razvoj-
nega centra Novo mesto objavljen nov javni razpis za 
vključitev. Med prijavljenimi kandidati bomo zopet iz-
brali 11 udeležencev projekta. 

Več o projektu preberite na spletni strani: www.rc-nm.
si/podjetno-nad-izzive. Za dodatne informacije po-
kličite, pišite ali nas obiščite: info@rc-nm.si, vesna.co-
lic@rc-nm.si, 041 325 722.

Vesna Čolič, Razvojni center Novo mesto

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Občina Mirna Peč
 Trg 2, 8216 Mirna Peč

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17- ZUreP-2), 273. člena Zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 35. člena Statuta Obči-
ne Mirna Peč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/20) Občina 
Mirna Peč objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka

SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA OBČINE MIRNA PEČ

(SD OPN OBČINE MIRNA PEČ- 2)

1. Javno se razgrne dopolnjeni osnutek drugih Sprememb in do-
polnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mirna Peč, ki ga 
je izdelalo podjetje BD projektiranje, d. o. o., junija 2021 (v nadalje-
vanju:  dopolnjen osnutek prostorskega akta), ki bo zaradi prepre-
čevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ob upoštevanju 100. 
člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega 
vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020), izvedena v 
digitalni obliki.

2. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega akta bo 
potekala od ponedeljka, 14. junija 2021, do vključno srede, 
14. julija 2021.  

3. Dopolnjen osnutek »SD OPN Občine Mirna Peč- 2« je v digitalni 
obliki javnosti dostopen na spletni strani Občine Mirna Peč: www.
mirnapec.si.

4. Zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v ob-
dobju razglašene epidemije bo javna obravnava za zainteresirano 
javnost, ob upoštevanju 100. člena Zakona o interventnih ukrepih 
ta omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 175/2020), izvedena na daljavo, s pomočjo komunikacijske 
tehnologije ZOOM, in sicer v sredo, 30. junija 2021, od 16. do 
18. ure. Tekom javne obravnave bo izdelovalka prostorskega akta 
gradivo predstavila ter skupaj s predstavniki občine odgovarjala 
na vprašanja sodelujoče javnosti.
Prijavo za ZOOM srečanje je potrebno poslati na naslov obcina.
mirnapec@siol.net do srede, 30. junija 2021, do 14. ure.

5. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne 
pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na naslov: Občina 
Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč ali jih po elektronski pošti pošlje-
jo na naslov: obcina.mirnapec@siol.net. Rok za podajo pripomb 
poteče zadnji dan javne razgrnitve.

6. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo ime-
na in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za obja-
vo ter podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, 
da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni 
podatki, morajo to posebej navesti.

7. Javno naznanilo se objavi na oglasni deski Občine Mirna Peč in 
na spletni strani Občine Mirna Peč (www.mirnapec.si), kot doda-
tno obvestilo pa tudi v časopisu Glasilo Občine Mirna Peč. 

Občina Mirna Peč
župan Andrej Kastelic, l. r.
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INTERVJU:  Peter Cesar, televizijski montažer, snemalec, podčastnik Slovenske vojske in pivovar     

Delam tako kot vsi dolenjski 
vinogradniki – s strastjo
Peter Cesar iz Goriške vasi je deset let s kamero za regionalno TV Vaš kanal Novo mesto spremljal vse večje mirnope-
ške dogodke, ki so bili potem objavljeni na televiziji, kjer je bil tudi eden izmed najboljših montažerjev novic in pri-
spevkov. Pred 21 leti pa ga je poklicna pot zanesla v Slovensko vojsko. Njegova kreativnost mu ni dala miru, začel se je 
ukvarjati tudi s pivovarstvom, saj rad raziskuje nove okuse, s katerimi vedno navduši.

 � Delati ste začeli na regionalni TV 
Vaš kanal Novo mesto. Najprej kot 
montažer, zatem kot snemalec in ste 
pokrivali dogajanja v mirnopeški 
občini.  Kakšni so bili vaši začetki?
Na Vašem kanalu sem leta 1996 videl ob-
javo, da iščejo nove sodelavce. Ker sem 
po osnovni izobrazbi elektrotehnik, me 
je seveda delo pritegnilo. Začel sem v 
montaži, kasneje pa prijel v roke tudi ka-
mero in snemal v takrat novo nastali ob-
čini Mirna Peč, pa tudi preko njenih meja. 
Posnel sem vse večje dogodke, občinske 
praznike, snemal sem Mirnopeške teke, 
na kamero sem ujel tudi Toneta Pavčka in 
Lojzeta Slaka, pa pohode, srečanja, blago-
slove motoristov, … . Pri poročanju o na-
ših dogodkih pa moram omeniti kolegi-
co Ljubo Sukovič, 
ki je poskr-
bela za 
vse-

b i n -
ski del. Moram 
reči, da so bila 
naša društva v 
tistem času res 
izredno dejav-
na.

 � Karierna pot vas je zatem zanesla 
v Slovensko vojsko.  Zaposleni ste v 
vojašnici Franca Uršiča v Novem me-
stu. Kaj ste po činu in katere so vaše 
naloge?
V vojski sem  se zaposlil  pred 21 leti. 
Po činu sem danes štabni vodnik, torej 
podčastnik Slovenske vojske. Trenutno 
sem vključen v projekt enotne vstopne 
točke v Slovensko vojsko. Na Ministr-
stvu za obrambo so namreč konec lan-
skega leta pripravili Koncept enotne-
ga usposabljanja za vstop v Slovensko 
vojsko na podlagi prostovoljnega slu-
ženja vojaškega roka. Izhodišča pri pri-
pravi novega koncepta so atraktivnost 
programa usposabljanja, enovitost sta-
tusa vstopnih pogojev in prenovljen 
program prostovoljnega služenja voja-
škega roka za vse, ki si želijo vstopiti v 
Slovensko vojsko, ne glede na kasnej-

ši status - vključitev v stalno sesta-
vo Slovenske vojske ali v pogod-

beno rezervno sestavo. Moja 
naloga je, da procesiram in 
spremljam zaposlovanje no-
vih vojakov, vojakov prosto-
voljcev in pripadnikov po-
godbene rezerve Slovenske 
vojske na Dolenjskem, v 
Beli in Suhi krajini.

 � Kot vojak ste bili tudi na 
misijah. Kaj pomenijo take iz-

kušnje za vas?
Trikrat sem bil na misiji v tujini. V 

Bosni in Hercegovini enkrat ter dva-
krat na Kosovu. Na to sem izredno po-
nosen, saj sem vojaške veščine, izku-
šnje ter usposabljanja, ki sem jih osvojil 
doma, tako lahko preveril tudi v praksi, 
v tujini.

 � Zakaj?
Da sploh greš na misijo, moraš najprej 
biti uspešen na pripravah. Ko odideš, 
si ločen od družine, domovine. V Bosni 

Peter Cesar je podčastnik Slovenske voj-
ske, ki se ji je pridružil pred 21 leti.

sem bil devet mesecev, na Kosovu pa 
dva krat po pol leta. Živ in zdrav sem se 
vrnil domov. Ostali so prijetni spomini, 
tudi na bančnem računu.

 � Ko greste slovenski vojaki na tuje 
misije, ste v tuji državi, tujem oze-
mlju, kjer je druga kultura. Kako ste 
to doživljali?
 V bivših jugoslovanskih republikah ni-
sem imel nikoli občutka, da bi bil neza-
želen. Sem se pa zavedal, da sem tam 
»gost« in sem do domačinov gojil vso 
dolžno spoštovanje. 

 � Doma ste iz Goriške vasi in v do-
mači vasi sta si z ženo Andreo ustva-
rila dom in družino. Pa tudi nekaj za-
nimivih živali imate. Kot vidim, se na 
vrtu pri hiši prosto pasejo pujski in 
konjička.
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Z ženo Andreo imava štiri šoloobvezne 
otroke. Sedaj so že tako veliki, da lahko 
pomagajo tudi pri domačem delu, saj 
imamo tudi nekaj nenavadnih domačih 
živali, za katere je potrebno skrbeti. Po-
stale so kar družinski ljubljenčki; trije vi-
etnamski pujski, ki so dobili ljubkovalna 
imena Bali, Bleki in Lili, ter par ponijev 
Vita in Bibi. Naloga otrok je, da za njih 
skrbijo, jih krtačijo, češejo in hranijo. 

 � Zadali pa ste si še en nov izziv, var-
jenje domačega piva in imate že svo-
jo znamko Pivovarna Cesar. Kako to, 
da ste se podali na to področje?
(Odgovori hudomušno.) To je pa projekt 
krize srednjih let. Večina pri mojih letih 
že do obisti obvlada vinogradništvo, 
jaz pa sem odkril strast do fermentaci-
je v pivovarstvu. Navdušil me je ženin 
prijatelj, ki mi je ponudil domače pivo. 
Bilo je tako drugačno in dobro, da sem 
se odločil, da ga bom poskusil zvariti 
tudi sam. En vikend sem šel k njemu, 
da sem videl, kako potekajo postopki 
in kakšno opremo potrebuješ, da iz zr-
nja-žita-slada prideš do piva. Začel sem 
v domači kuhinji najprej z instant pi-
vom, kjer sem zvaril prvih 20 litrov. Pivo 
je bilo tehnično v redu, je pa prehitro 
pošlo. (Pove smeje.) Zatem sem se od-
ločil za varjenje piva s tradicionalnim 
postopkom celotnega zrna, ki zaje-
ma slad-pražen ječmen, lokalno vodo, 
hmelj in kvasovke. 

 � Vendar kar najprej iščete nove oku-
se, vedno ponudite nekaj novega.
Zgodbo o pivu oz. recepte sem stalno 
spreminjal in nadgrajeval. Trenutno se 

navdušujem nad pivi z lokalnimi do-
datki. Pivu tako dodajam industrijsko 
konopljo, ki jo prideluje naš nekdanji 
vrhunski kolesar Blaž Jarc, domač čili, 
aronijo in med mirnopeških čebelarjev. 
Slednje je zimsko pivo, tako da ga tre-
nutno nimamo na zalogi. Ima pa me-
deno pivo več alkohola, ker sladkor v 

Ponija Vita in Bibi ter vietnamski pujski so Cesarjevim  otrokom v veliko veselje.

S kamero je snemal vse večje dogodke 
v mirnopeški občini za regionalno tele-
vizijo Vaš kanal.

Pogled v pivovarno

medu fermentira in tako poveča volu-
menski procent alkohola.

 � In ravno, ko je razkazoval svoj 
prostor, kjer pivo nastaja, se je ogla-
sila gospa Joži, ki je vzela zaboj piva. 
»Delamo, pa smo žejni, » je dodala. 
Peter, kako ste si ustvarili prodajno 
mrežo? 
 Najprej je šla prodaja od ust do ust, pa 
preko družbenih omrežij. Pivo Cesar se 
sedaj toči tudi v gostilni  v centru Mir-
ne Peči, v Hiši Cesar. Sicer pa ga največ 
prodamo za rojstnodnevne zabave, po-
roke in ostala druženja. Seveda je pro-
daja v času epidemije močno usahnila 
in se skoraj ustavila. Prodajali smo ga 
lahko le brezstično na domačem naslo-
vu.  Trenutno pivo ob sobotah občasno 
prodajamo tudi na tržnici na Glavnem 
trgu v Novem mestu.

 � Kako uspete vse to ob redni službi 
in družini?
Tako kot vsi dolenjski vinogradnik - s 
strastjo! Najbolj mi je všeč, da je pivo 
sprejeto pri ljubiteljih piva, da je drugač-
no, da je tehnično brezhibno, da ima stil, 
karakter ter da je posebno, drugačno.

 � Pripravljate še kaj novega?
Imam še ideje. Ponovno bom poizkušal 
zvariti hibrid med pivom in vinom, s po-
močjo vinskega pasteriziranega soka. 
Ideja je tudi, da zvarimo pivo z dodat-
kom - pivo z dodanim tobakom.

 � Kdo pa je tisti, ki vam pove, da je 
pivo v redu, da ima dober okus?
Pivo ocenjujejo prijatelji in stranke. Ti so 
najbolj iskreni preizkuševalci, njihovo 

mnenje in opažanja pa izredno cenim 
in spoštujem. 

Ker sva se pogovarjala v toplem pole-
tnem dnevu, sem bila pokušnje Cesarje-
vega piva deležna tudi avtorica intervju-
ja. Odlično, vam rečem.

Ljudmila Bajc
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PRVA POROKA V MUZEJU
Na tretjo majsko soboto pa sta si usodni da v Muzeju Slaka in 
Pavčka izrekla Dušan in Blanka iz Trebnjega. Poročil ju je do-
mači župan Andrej Kastelic v družbi matičarke Petre Žiberna. 
Tudi ob tem dogodku so veljala koronska pravila, ženin in ne-
vesta sta morala tako kot ostali ves čas nositi masko, sneti sta 
jo smela izjemoma le pri poljubu.

Foto: Marko Piko

V muzeju prva poroka, 
novo v Čebeljem svetu 
- zapuščina čebelarja 
Kastelica, vrtčevski 
otroci v muzeju celo 
prespali
Muzejska vrata so se sicer odprla že februarja, zatem v 
aprilu zaprla za 14 dni, pa spet odprla … Muzej sedaj de-
luje po ustaljenem delovnem času, odprt je vse dni v te-
dnu do 16. ure,  vključno z vikendi in prazniki, le ob po-
nedeljkih je zaprt, tako kot večina muzejev po Sloveniji. 
Trenutno lahko glede na vladni odlok sprejme 50 obisko-
valcev naenkrat. Začeli so prihajati prvi avtobusi gostov, 
kar je zagotovo vzpodbudna novica. V začetku maja se je 
v muzejski dvorani zgodila celo poroka; Komarji in Fla-
mingi - otroci iz vrtca Polonca pa so konec maja in v za-
četku junija muzej obiskali, po ogledu Slakove razstave 
imeli muzejsko veselico in na koncu v njem celo prespali. 
Kakšna dogodivščina!  

Ljudmila Bajc, vodja muzeja

ZAPUŠČINA ČEBELARJA ALOJZA KASTELICA
20. maja, ob svetovnem dnevu čebel, je v Čebeljem svetu po-
tekal slovesen podpis donatorske pogodbe.  Igor Kastelic, sin 
znanega mirnopeškega čebelarja Alojza Kastelica, je muzeju 
podaril  nekaj očetovih predmetov, starih nemških knjig o če-
belarjenju (med njimi tudi znameniti prepis Janševe knjige iz 
leta 1775), očetova priznanja in odlikovanja, pa tudi njegovo 
avtorsko knjigo Korenine čebelarjenja,  stare revije Čebelar in 

ostale predmete. Manjša zbirka 
je umeščena v Čebelji svet, kjer 
je na ogled obiskovalcem.

V Mirni Peči je čebelaril znani če-
belar Alojz Kastelic iz Vrhpeči (1923-
2010), ki je napisal knjigo Korenine 
čebelarjenja in objavil več kot dvesto stro-
kovnih člankov. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je 
postavil čebelnjak nad pečino Zijala in tu prideloval matični 
mleček ter postal takratni največji dobavitelj za podjetje Me-
dex. Veliko Mirnopečanov je lahko pri njem v sezoni delalo 
in se učilo, saj je svoje bogato znanje o čebelarjenju uspešno 
prenašal na mlade generacije. Občina Mirna Peč mu je za za-
sluge na tem področju l. 2001 podelila občinsko nagrado. Po-
godbo sta podpisala sin Igor Kastelic in župan Občine Mirna 
Peč Andrej Kastelic. Dogodka sta se udeležila tudi predsednik 
in podpredsednik  Čebelarskega  društva Novo mesto Franc 
Kobe in Tone Režek  ter nekdanji Kastelčevi delavci, z glasbo 
pa sta ga popestrila Andrej in Tevž Bajc.

Donatorsko pogodbo sta podpisala župan Andrej Kastelic 
in čebelarjev sin Igor Kastelic.

Del Čebeljega sveta je sedaj na-
menjen mirnopeškemu čebelar-
ju Alojzu Kastelicu.
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OTROŠKA NOČ V MIRNOPEŠKEM MUZEJU
Muzej je pripravil posebno doživetje za otroke. Otroci iz vrt-
ca Cepetavček, enota Polonca, so v mirnopeškem muzeju 
prespali. Otroci so v Čebeljem svetu najprej spoznali kranj-
sko sivko in njeno družino, se v muzeju  seznanili z zapuščino 
harmonikarja Lojzeta Slaka, zunaj iskali skrite zaklade, peli in 
plesali na „muzejski veselici s frajtonarco“ in celo sami skušali 
zaigrati nanjo. Zvečer jih je prišel pozdravit župan Andrej Ka-
stelic in jih presenetil s picami. Pred spanjem so še poslušali 
zgodbo o fantu, ki se ni maral umivati - Juri Muri v Afriki in 
zatem utrujeni utonili v spanec. Noč je minila mirno, zjutraj 
pa je sledilo umivanje in že so bili pripravljeni na nove dogo-
divščine. 
Dogodek Noč v muzeju je del neformalnega izobraževanju o 
kulturni dediščini v mirnopeški občini in vzgaja mlade v bo-
doče obiskovalce kulturnih ustanov in dogodkov. 

SREČANJE BRALNEGA KLUBA 
Čeprav se članice bralnega kluba Mir na peč, beremo! srečuje-
mo že od januarja kar preko Zooma, smo majsko srečanje iz-
koristile za to, da se spoznamo še v maskah. Do sedaj so naša 
srečanja potekala v naših dnevnih ali otroških sobah, doma-
čih pisarnah, kuhinjah …, kjer je pač internetna povezava naj-
boljša. Na našem petem srečanju smo se zbrale v prostorih 

Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka ter ob čaju in piškotih 
delile svojo izkušnjo branja Povest o knjigah Andreja Capu-
dra. 
8. junija si bomo pred Knjižnico Pavla Golie Trebnje skupaj s 
trebanjskim bralnim klubom ogledali kamišibaj o Krjavlu, ki 
ga bo pripravila knjižničarka Mojca, bralke pa si bomo izme-
njale mnenja o knjigah Janez Gremčič in Deseti brat Josipa 
Jurčiča.

Simona Lužar Pred spanjem pa še zgodba o Juriju Muriju

Muzejska veselica s frajtonarco je pa vrhunska!

Najmlajše je prišel pozdravit župan Kastelic in jim prinesel 
pice za večerjo.
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CEVKE
SPONA,

VEZ

NOŽEV
HRBET

ZVRST
GLASBE

IZLET-
NIŠKA
TOČKA

LJUBLJAN-
ČANOV

PISATELJ
JANČAR

PISATELJ
PARTLJIČ

LIČNICA

MOJZESOV
BRAT

LATINSKO-
AMERIŠKI

PLES

OČRT,
PRIKAZ

TRNAT
GRM Z
BELIMI
CVETI

SPOKOJ

KRAJ NA
KOPRSKEM

OČE

NADA
ŽGUR

RECIKLI-
RANJE

RIHARD
JAKOPIČ

NAZIV

SESTRIN
MOŽ

POLJSKA
PTICA

MAKEDON-
SKO KOLO

ŽELEZOV
OKSID

SKUPINA
PTIC V
LETU

TESNILNA
PRIPRAVA

DELAVNICA
UMETNI-

KOV
AKIJA,
AKIA

BESEDA
ENAKO-

ZVOČNICA

SNEG NA
PODLAGI

AMERIŠKI
PLAVALEC
(MICHAEL)

VARJENI
ŠIV

LENUH,
LENOBA

SPOJ
ROKE S

TRUPOM
LETALNA
NAPRAVA

NEMŠKA
PESNICA
(NELLY)

TEKOČINA
V ŽILAH

NAČRT

FOKSTROT

KANADSKA
PEVKA

LAVIGNE

NASPROTJE
ANIONA

GRŠ. MUZA
LJUBEZEN.

POEZIJE

PLOŠČIN-
SKA MERA

TRSKA

TROPSKO
DREVO,

EBENOVEC

VRHUNEC
SPOLNE

NASLADE,
ORGAZEM
SEŠTEVEK

EMIL
NOLDE

KRAJ V
SOŠKI

DOLINI
VULKAN NA

HAVAJIH

PERUNIKA

PESNIK
MERMOLJA

VAS V
LOŠKI

DOLINI
ANGLEŠKI

PLES

LOŠČILO

OBROBNA
GREDICA
ZA ROŽE
DUŠKO
LOKIN

UŠESNI
NAKIT

OSKAR
KOGOJ

DELAVEC
PRI PRE-
DILNEM
STROJU

SLOVENSKA
TELEVI-

ZIJKA
(ANJA)

AMERIŠKI
IGRALEC
(SYLVE-

STER)

JAPONSKO
MESTO NA
HONŠUJU

OKAJAMA: mesto na Honšuju, SACHS: nemška pesnica, PHELPS: ameriški plavalec, HALL: ameriški astronom, ALONŽA: podaljšek menice
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Vavčerji
Bliža se čas dopustov in začelo se je načrtovanje poletnih 
oddihov. Občane smo vprašali, ali so že izkoristili vavčerje 
in na kakšen način.      

Urška Kolenc, Nataša Rupnik in Vesna Kastelic  

anketa

Marjan Smrekar, Gorenji 
Podboršt
Lani poleti smo dopust izkoristili 
za oddih v Termah Olimia. Tudi si-
cer gremo radi v toplice, takrat pa 
smo se odločili za to lokacijo. V ter-
mah smo ostali pet dni, za kar smo 
porabili vse vavčerje v družini (dve 
odrasli osebi in dva otroka). Zdi se 
mi prav, da se vavčerji, če so že na 
voljo, izkoristijo. 

Nina Papež, Jablan
Vavčer sva z možem porabila lani 
junija na Krasu. Lokacijo sva po-
znala že od prej in ker se rada gur-
mansko razvajava, poleg tega pa 
iščeva možnosti za aktiven oddih, 
nama je bila to super priložnost za 
vikend pobeg. Vavčerji se mi zdijo 
dobra priložnost za obisk novih in 
starih krajev, da na ta način tako 
država kot posamezniki pomaga-
mo pri ponovnem zagonu turiz-
ma.

Janez Kolenc, Gorenji Globodol
Nisem se še odločil, ali bom unov-
čil turistične bone, ker imamo 
doma kmetijo in mora v tem času 
nekdo poskrbeti za živali. Sicer bi 
jih najraje izkoristil kje na Notranj-
skem. Morda oddih pride na vrsto 
pozno jeseni, ko bo dela manj, si-
cer pa jih bom podaril otrokom oz. 
vnukom. 

Jože Krevs, Veliki Kal 
Lanski dopust smo preživeli ak-
tivno in raziskovalno. Najprej smo 
štiri dni šotorili ob Kolpi (pri Ma-
droniču). V tem času smo si ogle-
dali dolino Kolpe vse do Osilnice 
in kočevske gozdove, potem pa  
smo se prestavili na drugi konec 
Slovenije v Bohinjsko Bistrico (eko 
hotel). Za ti dve destinaciji smo se 
odločili, ker nam je od nekdaj všeč 
potepanje po Sloveniji in tu že 
dolgo nismo bili.

Letos tekmovanje preko 
spleta, šahisti mirnopeške 
šole zopet uspešni
Šahisti OŠ Toneta Pavčka so letos uspešno tekmo-
vali na posamičnem in ekipnem prvenstvu Dolenj-
ske, ki je zaradi epidemije COVID-19 potekalo pre-
ko spleta. Na prvenstvu je sodelovalo deset šol, od 
tega tudi tri ekipe oziroma enajst šahistov iz Mirne 
Peči. Bili so nad pričakovanji uspešni. 

Deklice Tina Lavrič (3. r.), Ana Lavrič (4 r.) in Anja Kolenc 
(7. r.) so v kategoriji starejših deklic zasedle 1. mesto in 
se uvrstile na državno prvenstvo, kjer so v isti kategoriji 
dosegle 4. mesto. Uspeh je še toliko večji, saj sta v eki-
pi dve mlajši deklici. Izmed deklet je bila najuspešnejša 
Tina Lavrič.

Na omenjenem regijskem prvenstvu je ekipa starejših 
dečkov zasedla 2. mesto, ekipa mlajših dečkov pa 3. 
mesto. Med starejšimi dečki sta med tridesetimi tekmo-

valci bila najuspešnejša Rok Lavrič z 2. in Jurij Jarc s 6. 
mestom. Uspeh ekipnega  drugega mesta sta dopolni-
la tudi Janž Brinjevec in Lenart Kupljenik. Med mlajšimi 
dečki sta bila zelo uspešna Aljaž in Patrik Jarc, k uspe-
hu sta prispevala tudi Amadej Kolenc in Maks Brinjevec. 
Rok Lavrič je kot regijski prvak uspešno nastopil tudi na 
državnem prvenstvu, kjer je izmed 69 tekmovalcev za-
sedel 34. mesto.

V šolskem letu 2020/2021 je bilo v šolskem krožku 40 
učencev. Krožek je v šoli potekal v oktobru in novem-
bru, nato pa je delo z učenci potekalo na način, da so 
se učencem pošiljale naloge oz. da so po gradivo v šolo 
prihajali starši ter tudi z osebnimi obiski. Za uspehe so 
poleg šahistov zaslužni tudi njihovi starši. Ob tej prilo-
žnosti se še posebej zahvaljujem družini Lavrič, ki je na 
tekmovanjih imela kar tri otroke ter tudi družinam Jarc, 
Kolenc, Brinjevec in Kupljenik.

Šahovski mentor Anton Perko
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20 let bogate žetve Društva 
podeželskih žena
Letos mirnopeške podeželske žene praznujemo 21-letnico društva pod tem imenom, korenine društva pa segajo v leto 
1982. Takrat je bil ustanovljen Aktiv kmečkih žena Mirna Peč s sedežem v Novem mestu, ki je deloval s podporo in pod 
strokovnim vodenjem svetovalke Kmetijske zadruge. 

Prva  predsednica enega naj-
bolj aktivnih društev v takra-
tni krajevni skupnosti je bila 
Milka Kastelic. Mirnopeški teki 
z izjemno udeležbo, veselice 
in druge raznovrstne priredi-
tve so vedno dišale po kruhu, 

pecivu in zagnanem delova-
nju kmečke žene. Prirejale so 
tečaje s široko gospodinjsko 
tematiko, predavanja in raz-
stave; članice so širile znanje 
na mnogo ekskurzijah; bile 
so tesno povezane z drugimi 
društvi, sodelovale so na ju-
tranjih košnjah in žetvah, do-
bivale pohvale in priznanja, 
bile so nepogrešljive na vseh 
večjih dogodkih na geograf-
ski ravni Mirne Peči. 
Skozi 20-letno zgodovino 
društva, ki je nasledilo aktiv 
kmečkih žena, je tako tudi 
ostalo – poleg pogostitev v 
manjšem obsegu in pome-
nu, ki jih niti več ne štejemo, 
smo prevzele tudi zahtevnej-
še kot npr. otvoritev  Muzeja 
Lojzeta Slaka in Toneta Pavč-
ka pa pogostitev ob otvoritvi 
Osnovne šole Toneta Pavčka.

25. februarja 2000 na usta-
novnem občnem  zboru roje-
no Društvo podeželskih žena 
Mirna Peč, leto kasneje še 
stalna skupina ljudskih pevk 
z imenom Čebelice
Plodnost skozi leta ni poje-

njala, prav nasprotno, ne-
prenehoma raste. Prvi dve 
leti pod vodstvom ustanov-
ne predsednice Mateje Krnc  
smo postavljale trdne teme-
lje predavanjem, delavnicam, 
odzivale smo se na vse pro-
šnje po sodelovanju doma in 
že smo nastopale na sejmih 
Alpe-Adria ter z domačimi 
okusi predstavljale domačo 
občino navzven. Leta 2002 
je vodenje prevzela Janja 
Klemenčič. Nadaljevale smo 
zastavljene naloge, vsestran-
sko širile obzorja, pridobivale 
nove veščine in se izpopol-
njevale v različnih teorijah. Is-
kale smo nove izzive.
V letu 2004 prvi natečaj za iz-
bor mirnopeškega štruklja in 
knjižica Mirnopeški štruklji
Knjižica je bila natisnjena v 
več kot tisoč izvodih. Ta izbor 

predstavlja seme današnje 
oblike Razstave in ocenjeva-
nja štrukljev iz vlečenega in 
kvašenega testa, ki se na dr-
žavnem nivoju tradicionalno 
pripravlja v Mirni Peči; doslej 
že štirikrat, prvič leta 2017. 

Letošnji  izbor štruklja s spre-
mljajočimi  dogodki  na to 
temo bo potekal ob občin-
skem prazniku. Od takrat se 
mirnopeški štruklji kuhajo za  
slovenske in tuje turiste, za 
novinarje, za parlamentarce 
…, skratka za goste na vseh 
nivojih družbe, kjer se pred-
stavnice društva pojavljajo.
Naslednji mandat, od leta 
2006, je bila predsednica dru-
štva Marija Gabrijel. Zdru-
žene članice smo potova-
le naprej.  Od nadaljevanja 
utečenih poti proti krepitvi 
in osvajanju novega vedenja 
in projektov. Res vredno je iz-
postaviti nepozaben literarni 
večer s pesnikom Tonetom 
Pavčkom. Njegova pristnost 
in prebiranje pesmi iz pesni-
ške zbirke Starožitja, podkre-
pljeno  z razstavo opisovanih 

predmetov, je prisotnim po-
nudilo čudovit poletni večer 
z nepozabnimi spomini.

Ajdova žetev v Biški vasi pri 
Žingerjevih je nekaterim  po-
nujala  podoživljanje pre-
teklosti, drugim vračanje v 
svoje mlade čase. V tistem 
obdobju smo v Mirni Peči za-
čeli plesati in nikoli nismo ne-
hali. Plesali bomo tudi »jutri«.

Na volitvah 2010 je mesto ko-
lovodje prevzela  Nežika Re-
žek. Društvo je ob 10-letnici 
delovanja za svoje delo preje-
lo plaketo Občine Mirna Peč. 
Priznanje, ki je društvo izstre-
lilo v delovanje navzven, širše 
in globlje. Močneje kot kdaj 
koli je poneslo dobro ime ob-
čine v slovenski in mednaro-
dni prostor. Leta 2011 se je 
smelo priključilo Zvezi kme-
tic Slovenije. Odkrivala so se 
nova obzorja.

Gospa Ani Muhič je bila prva 
domača kandidatka za kme-
tico leta 2012. Leta 2016 je 
bilo najbolj odmevno leto. 
Takrat je naziv Kmetica leta 
prevzela naša Jelka Krivec. 
Avtobus je razganjalo od po-
nosa, ko smo se polni zma-
goslavja vračali z izbora iz Za-
gorja ob Savi.  Posledično je 
imela kmetica leta,  vodstvo 
in članice naslednje leto še 
precej več aktivnosti, s čimer 
je pozitivno promoviralo ime 
našega kraja in delovnih ljudi. 
Tudi leta 2018 smo imeli našo 
kandidatko Janjo Klemenčič, 
ki ji je prevzem naziva ušel za 
las. Na državnem nivoju se je 
leta 2019 na tekmovanju za 
naslov Mlada kmetica leta 
potegovala tudi naša članica 
Brigita Rupnik.
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Z letom 2012 so se članice 
kot samozavestna, zagnana 
ekipa začele suvereno spo-
padati s številnimi sloven-
skimi ekipami na Državnih 
kmečkih igrah. O izjemno 
srčnih  tekmovalkah govori 
dejstvo, da so od osmih tek-
movanj zasedle dvakrat 1. 
mesto, enkrat 2. in enkrat 3. 
mesto! Da zmaga prinese še 
več dela nam je znano. Mir-
na Peč je bila (po prvi zmagi) 
gostiteljica iger leta 2018 s 33 
sodelujočimi ekipami. Tudi 
organizacija iger, ki jo prinaša 
naše prvo mesto iz leta 2019, 
še čaka na svoj čas.

V tesni povezavi z zvezo se 
je z letom 2014 začelo vsa-
koletno mednarodno poto-
vanje naših Čebelic na Euro-
peado – evropsko srečanje 
ljudskih pevcev, godcev in 

plesalcev. To je dogodek, na 
katerem cel teden med dru-
gimi evropskimi zastavami 
vihrata tudi mirnopeška in 
slovenska, vsako leto v drugi 
državi, ki je poznan v evrop-
skem prostoru in ga spremlja 
na tisoče ljudi .
Milena Cesar je prevzela me-
sto predsednice leta 2014. 
Aktivno društvo je stopnje-
valo svojo zagnanost na vseh 
nivojih. Z letom 2015 je na 
pobudo Marije Merljak za-
čelo z vsakoletnim sodelo-
vanjem v oddaji TV Dobro 
jutro.  Nastop na televiziji je 
kompleksen projekt, ki zah-
teva pripravo hrane na dolo-
čeno tematiko in je delovno 
zelo široko zastavljen. Tudi to 

27. 5. 2021
Hudo neurje 
poplavljalo ceste

V večernem neurju sta 
na območju občine Mir-
na Peč meteorna voda in 
blato zalivala lokalne ce-
ste in dvorišča stanovanj-
skih objektov. Na dogod-
kih so posredovali gasilci 
PGD Mirna Peč, Hmeljčič, 
Globodol in Jablan.

16. 4. 2021
Požari v objektih

Ob 7.14 so v Srednjem 
Globodolu gorele saje v 
dimniku stanovanjske-
ga objekta. Gasilci PGD 
Mirna Peč in Globodol so 
pogasili požar, porušili 
poškodovan dimnik in s 
termo kamero pregledali 
okolico.

2. 4. 2021
Na travniku našel 105 ko-
sov pehotnega streliva 

Ob 11. uri je pri naselju 
Gorenji Podboršt  krajan 
pri zemeljskih delih na 

travniku našel neeksplo-
dirana ubojna sredstva. 
Pripadniki Državne enote 
za varstvo pred neeksplo-
diranimi ubojnimi sredstvi 
Dolenjske in Gorenjsko-
-ljubljanske regije so v pri-
sotnosti policije na kraju 
najdbe nadzorovano uni-
čili 105 kosov pehotnega 
streliva kalibra 7,9 mm, ita-
lijanske izdelave iz obdo-
bja 2. svetovne vojne.

25. 3. 2021
Našli minometno mino 
iz druge svetovne vojne

V gozdu pri naselju Vrh-
peč so našli neeksplo-
dirano ubojno sredstvo. 
Pripadnika Državne eno-
te za varstvo pred nee-
ksplodiranimi ubojnimi 
sredstvi Dolenjske in Go-
renjsko-ljubljanske regije 
sta v prisotnosti policije 
na kraju najdbe nadzoro-
vano uničila minometno 
mino kalibra 45 mm in 
sedem kosov pehotnega 
streliva, vse italijanske iz-
delave iz obdobja 2. sve-
tovne vojne.

Luka PIKO

Gasilsko-reševalni 
center Novo mesto

zmore neusahljiva energija 
podeželske žene.
Društvo je delovno aktivno 
na vsakoletnem radgonskem 
sejmu – v sodelovanju z zve-
zo s pekovskimi izdelki in z 
danes iskano domačnostjo 
in mirnopeškim nasmehom 
redno zastopamo dolenjsko 
regijo.
Iz naših vrst je bila za pod-
predsednico Zveze kmetic 
leta 2016 izvoljena Nežika Re-
žek, ki ves čas ostaja v uprav-
nem odboru društva. Seveda 
nam je prav, saj tako za vsako 
novost izvemo med prvimi. 
Od leta 2017 sta Jelka Krivec 
in Brigita Rupnik tudi stalni 
predstavnici v tekmovanju 
»Spretnostna vožnja s trak-
torjem in enoosno prikolico 
skozi ovire«. Tudi tukaj pobi-
ramo odličja, kot povsod!
Leta 2018 je Jelka Krivec pre-

vzela še predsedniško mesto 
društva in je aktualna pred-
sednica. V polni zagnanosti 
prejšnjega naziva si je nade-
la še dodatne naloge te vr-
ste, močno krepi utečena 
sodelovanja in dejavnosti. V 
letu 2020 smo bili počaščeni 
z obiskom dveh poljskih štu-
dentov, ki sta preko evrop-
skega projekta Turistična pa-
trulja obiskala Mirno Peč . 
Doživela  sta delček odličnih 
turističnih možnosti. Preko 
okusov sta bila deležna tudi  
pozornosti Društva Podežel-
skih žena.
Z domačimi dobrotami te-
sno sodelujemo z Muzejem 
Lojzeta Slaka in Toneta Pavč-
ka. Naše članice po predho-

dnem naročilu obiskoval-
cem pripravijo »Mirnopeško 
dobrodošlico«:  mirnopeški 
štrukelj, štrukeljce s sirom in 
šunko ter flancat z medičko.
Društvo se je lani, ob neugo-
dni »covid situaciji«, vključi-
lo kot eno od dejavnejših za 
šivanje mask, ki jih je občina 
delila za široko uporabo ob-
čanov. 
Izražamo iskreno in globo-
ko hvaležnost  za nesebično 
pomoč članicam upravnega 
odbora in ostalim  številnim 
dejavnim članicam društva, 
za njihove ideje, delo, pri-
pravljenost priskočiti, kadar 
so nagovorjene. S kakršnim 

koli prispevkom se zlijete z 
dogodkom, ki gradi dobro 
ime društva in občine, dela-
te za dobrobit širše družbe in 
vzor naslednjim generacijam.  
HVALA VAM, drage nepogre-
šljive sodelavke. Iskrena hva-
la velja tudi občini za plodno 
sodelovanje in dodeljena fi-
nančna sredstva. Brez večin-
ske podpore vseh teh razno-
vrstnih »zmag« ne bi bilo!

Glede na mavrično vsebino 
v svoje vrste prijazno vabi-
mo nove članice.

Nekdanje  in aktualna 
predsednica DPŽ
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Občina Mirna Peč 
za čistejše okolje
Občina Mirna Peč je aprila občane pozvala, da namesto 
tradicionalne slovenske akcije čiščenja okolja tokrat zara-
di covid ukrepov čistijo okolje v manjših skupinah. Zazna-
li smo jih kar nekaj, ki so se odzvale. Med njimi Pivovarna 
Cesar iz Goriške vasi, člani PGD Globodol in društvo Četrt-
kova brenčanja.

Družina Cesar iz Goriške vasi se je 
kljub ploham odpravila na čistilni 
potep proti Vrhovemu in naprej 
po gozdni cesti, ki vodi do Prečne. 
To ni bila prva čistilna akcija Cesar-
jevih, a tudi ne zadnja, saj je oko-
ljevarstvena naravnanost del dru-
žinske vzgoje. V zimskem času so 
počistili lep del terena sosednjih 
vasi. 
Ker se pri Cesarjevih ukvarjajo 
tudi z varjenjem piva, so se poša-
lili, da imajo konkurenco, saj so na 
trikilometrski trasi nabrali veliko 
200-litrsko  vrečo  pločevink piva. 
Največ ob gozdni cesti, ki vodi 
proti Prečni. »Drznili smo si iti celo 

v sosednjo, novomeško občino,« povejo.  Tudi oni se sprašujejo, 
kako je še vedno mogoče, da nekateri po stari navadi še vedno 
zavržejo stvari v bližnjem gozdu, ko pa je vendar v današnjem 
času na voljo dovolj zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov.  
»Načeloma smo mnenja, da za drugimi ne bomo pobirali od-
padkov, če sami skrbimo za lepše okolje, a opravili smo vzgoj-
no lekcijo za naše otroke,« pove mamica Andrea. 
Vsak lahko prispeva k čistejšemu okolju. Cesarjevi pravijo, da se 
je njihova domača Pivovarna Cesar zavezala, da bo v čim manj-
šem obsegu obremenjevala okolje, zato med drugim polnijo 
pivo samo v steklenice, ki se jih lahko večkrat uporabi, ne upo-
rabljajo nalepk na steklenicah, biološke ostanke iz pivovarne 
pa uporabijo za krmo domačih živali
PGD Globodol je ob dnevu zemlje organiziralo čistilno akcijov 
svojem kraju. Zadnjo aprilsko soboto so se zbrali pri gasilskem-
domu in se razdelili v dve ekipi. Ena ekipa je čistila potob glavni 
cesti, druga pa pot ob gozdu. V petih urah so nabralipoln kon-
tejner različnih odpadkov. Dan so zaključiliveseli, da je akcija 
uspela, vendar z grenkim priokusom, da se v naravi še vedno 
najde toliko odvrženih smeti. . L. B.

Florjanova maša na Malem Vrhu
 V nedeljo, 9. maja, je bila na Malem Vrhu sveta maša ob godu 
sv. Florjana, zavetnika gasilcev. Glede na ukrepe in druge pred-

pise za zajezitev epidemije smo v PGD Jablan sprejeli odlocitev, 
da letos ne bomo organizirali ešalona in bomo povabili samo 
praporščake iz sosednjih društev. Vabilu so se odzvala vsa dru-
štva. Praproščaki so se dobili v Jablanu pred gasilskim domom, 
potem pa skupaj odšli proti cerkvi na Malem Vrhu.

Klemen Drenik

Novost v Dolenjem 
Karteljevu
Od letošnjega maja se Mirnopečani lahko v Dolenjem 
Karteljevu 28 c poslužujejo alternativne kisikove tera-
pije kot ene od tehnik oziroma pristopov celostnega 
zdravljenja telesa po Metodi Rebika Healthy (www.rebi-
ka.si). Predstavitev terapije je potekala v začetku maja v 
njihovem centru. Številnim obiskovalcem so predstavili 
način poteka terapije in učinke na zdravje človeka. Te-

rapija je priporočljiva pri obolenju s COVID-19, zdravlje-
nju zunanjih ran, respiratornega dela in pri hitrejšem 
zdravljenju bolezni. V centru Method Rebika Healthy 
terapevta Petra Povirka so vam na voljo še številne dru-
ge terapije za izboljšanje zdravja ter tudi različni masa-
žni programi. N. R.
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Iz mirnopeških 
kuhinj

PANNA COTTA 
Z JAGODAMI
• 500 ml sladke smetane
• 2 žlici sladkorja
• 1 vanilijev sladkor 
• 1 vrečka želatine v pra-

hu

Pripravimo želatino  (na-
vodila na embalaži). Slad-
ko smetano s sladkorjem 
in vanilijevim sladkorjem 
kuhamo do vretja ozi-

roma toliko časa, da se 
sladkor stopi. Odstavimo, 
dodamo želatino in me-
šamo, da se želatina raz-
topi. Damo v poljubne 
kozarce in pustimo, da se 
ohladi.Medtem pripravi-
mo nadev, za katerega 
potrebujemo:

Jagodni pire
• 200 g jagod 
• 50 g sladkorja

Jagode očistimo in ope-
remo. Narežemo na malo 
večje kose, dodamo slad-
kor in kuhamo. Ko se ja-
gode zmehčajo, odsta-
vimo in jih spasiramo s 
paličnim mešalnikom. 
Ohladimo in damo na vrh 
panna cotte.

Sladico lahko pripravimo 
tudi z drugim sezonskim 
sadjem.

Nežika Režek

Košarica 
Rdečega križa

Na OŠ Toneta Pavčka smo se 
odzvali na pobudo OZRKS 
Novo mesto za izpeljavo ak-
cije KOŠARICA Rdečega kri-
ža. Takšno akcijo smo orga-
nizirali in izpeljali prvič, kajti 
vsako leto do sedaj smo so-
delovali v krajevni akciji KO-
ŠARICA RK. Letošnja je bila 
zaradi zdravstvene epidemi-
je drugačna. Akcijo smo izpe-
ljali 17. in 18. maja 2021, od 
7. do 8. ure, v avli šole. O na-
menu in poteku akcije smo 
predhodno obvestili starše 
po e-asistentu  in učence po 
šolskem radiu. Ob tem smo 
za učence pripravili tudi ra-
dijsko oddajo o mednaro-
dnem tednu RK. 
Zbirali smo hrano z daljšim 
rokom trajanja in higienske 

izdelke za socialno šibkej-
še družine in posameznike.  
Učenci in starši so se akci-
je množično udeležili. Med 
zbranimi izdelki so se znašli 
moka, sladkor, različne teste-
nine, riž, različne pločevinke 
s hrano, mleko, kosmiči, pe-
kovski izdelki, kava,  olje, pra-
ški za puding, šamponi, mila, 
zobne paste, zobne ščetke, 
…. Zbirnik zbranih artiklov je 
pokazal, da smo zbrali 140 kg 
in 15 l različnih artiklov hrane 
in higienskih pripomočkov, v 
približni vrednosti 620 evrov. 
Z odzivom in zbranimi stvar-
mi smo bili nadvse prese-
nečeni. Akcija je uspela nad 
vsemi pričakovanji.
Iz zbranih stvari smo v so-
delovanju s KORK Mirna Peč 
pripravili dva prehrambena 
paketa za družine s po tremi 
otroki in tri pakete za starejše 
posameznike v naši občini, 
za okoli 20 kg. Ostale artikle 

so prevzeli v ORK Novo me-
sto.
Staršem in učencem smo na 
šolski spletni strani izrekli pi-
sno zahvalo in pohvalo za 
odziv in prostovoljno sode-
lovanje v humanitarni akciji.
Veselimo se zavedanja, da 
smo z drobnim prispevkom 
nekomu rešili veliko stisko.

Zdenka Mežan

Slovenija 
kvačka 
Slovenske kvačkarice bodo 
skvačkale  212 občinskih 
grbov,  mirnopeškega Ne-
žika Režek
Se spomnite naših babic, 
kako so sukale kvačko? Nji-
hova dediščina se nadaljuje 
in nas združuje. Kvačkarica 
Jadranka Smiljić, ki se je že 
vpisala v Guinnessovo knji-
go rekordov z neprekinjenim 
maratonskim kvačkanjem, je 
postavila nov izziv - kvačka-
nje grbov, in sicer 212 grbov 
slovenskih občin, 211 kvač-
karic in en kvačkar.
V dveh mesecih naj bi na-
kvačkali 212 grbov sloven-
skih občin v velikosti 140 krat 
180 centimetrov, porabili naj 
bi  2,5 kg volne za en grb. Vol-
na bo slovenskega proizva-
jalca Dolina volne Majšperk. 
Za en grb je predvidenih 100 
ur dela vključno z zaključnim 
šivanjem. Kvačkati naj bi za-

čeli 15. septembra in če bo 
vse po sreči, končali 16. no-
vembra. 
Vsak sodelujoči bo postal 
del Guinnessovega rekorda. 
Častni pokrovitelj projekta 
je predsednik države Borut 
Pahor. Vsi  sodelujoči v tem 
projektu upajo, da jim bodo 
občine prisluhnile  in se z nji-
mi projekta veselile. Vsaka 
občina se bo lahko ponašala 
s kvačkanim grbom. Projekt 
združuje  ljubitelje kvačka-
nja, občine in vso Slovenijo.
Mirnopeški grb bo skvačkala 

Nežika Režek iz Dolenje vasi, 
ki kvačka že od otroštva in ji 
izdelava grba pomeni velik 
izziv. Nežika je vključena v 
skupino kvačkaric na  druž-
benem omrežju FB, kjer iz-
menjujejo vzorce in nasvete 
za kvačkanje. Odločila se je, 
da tudi ona pristopi k projek-
tu in že nestrpno pričakuje 
15. september, ko se kvačka-
nje začne, grb pa mora do-
končati v dveh mesecih. In če 
bo vse po sreči, ga bomo lah-
ko videli v decembrski števil-
ki občinskega glasila. L. B.

Nežika z vajenicami pred velikim projektom kvačkanja ob-
činskega grba



Globodolska cerkev 
sv. Marije Magdalene
Cerkev svete Marije Magdalene s pokopali-
ščem v Dolenjem Globodolu  se prvič ome-
nja leta 1575. Zidana je deloma v gotskem in 
deloma baročnem stilu. Do leta 1877 sta pod 
podružnico spadali še Brezova reber in Plano. 
Leta 1878 so pokopališče povečali in obzida-
li. Glavni oltar je posvečen Mariji Magdaleni, 
južni Antonu Padovanskemu, severni pa Ma-
riji pomočnici kristjanov.

Andrej Gašperič

POZNATE VAŠ KRAJ?
V aprilski številki glasila je bila na fotografiji vas Mali Vrh. »Foto-
grafiran je iz Podboršta,« je še dodala tokratna izžrebanka Eva Zu-
pančič iz Šrange, ki ji čestitamo. Nagrado bo prejela po pošti.

Novo vprašanje
Podobo vaških središč polepšajo urejeni cvetlični nasadi, stari vo-
dnjaki, ribniki in drugi objekti. Kje je nastala fotografija in kaj pred-
stavlja?
Odgovore pošljite do 20. avgusta na naslov: Občina Mirna Peč, 
Trg 2, 8216 Mirna Peč, s pripisom: Poznate vaš kraj. Izžrebanca 
čaka nagrada. 

 Ladislava  Rupena

IZ NAŠIH
TREH 
DOLIN



Mitja Krevs državni prvak na 
10 kilometrov
 

»Za menoj je prvi del letošnje 
tekaške sezone, ki se je zače-
la uspešno, saj sem na vseh 
treh tekmah odtekel oseb-
ni rekord,« pove Krevs, ki je 
prvo tekmo sezone -polma-
raton v Bosni in Hercegovi-
ni zmagal s časom 1:05,08 in 
za več kot minuto popravil 
osebni rekord. »Glavna tek-
ma, na katero sem se pripra-
vljal skozi celotno zimo, je bil 
maraton v Sieni, kjer sem s 
časom 2:16,36 izboljšal prej-

šnji osebni rekord kar za 10 minut,« dodaja Mitja.  
Ta čas bi pomenil tudi normo za vse pretekle olimpijske 
igre, žal pa so norme sedaj zelo zaostrili. Kljub temu je 
izpolnil normo za Evropski pokal na 10.000 metrov, ki 
bo junija v Birminghamu. »Le teden dni po maratonu 
sem postal državni prvak v teku na 10.000 m. Čeprav 
tokrat čas ni bil v ospredju, hkrati pa je bil tek tudi neko-
liko taktičen, mi je uspelo izboljšati svojo prejšnjo naj-
boljšo znamko, ta sedaj znaša 30:14,00,« zaključi odli-
čen Mitja Krevs. L. B. 

S tekaškim društvom MiTek 
na Frati in Hmeljniku
 
V tekaškem društvu MiTek smo bili v spomladanskem 
delu sezone zelo aktivni. Po sproščenih ukrepih smo 
nadaljevali z rednimi tekaškimi vadbami. Med drugim 
smo se odpravili tudi do Frate in večji del poti pretekli 
po progi nekdanjega Mirnopeškega teka. Lep aprilski 

vikend pa smo izkoristili še za »trail« čez Daljni vrh do 
Hmeljnika ter nazaj mimo Šentjurija do izhodiščne toč-
ke, kar je skupaj naneslo 21 km.
 

Mitja Krevs

Generacija, šolsko leto 2020/2021
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CEPETAVČKOVE NOVICE

Udeležba na natečajih prinesla tudi 
nagrade
Otroci našega vrtca sodelujejo v različnih natečajih. V 
oddelku Rakete so sodelovali v natečaju ob svetovnem 
dnevu knjige na temo Sadje in zelenjava. Strokovni de-
lavki oddelka sta z otroki pripravili avtorske pesnitve in 

zgodbe, katere so otroci ilustrativno opremili. Dva izmed 
otrok sta se uvrstila med nagrajence in prejela lepe knji-
žne nagrade. Nik in Aljaž sta strokovno žirijo prepričala s 
svojima pesnitvama z naslovom Sadje.

Bernarda Radovan

Sodelovanje s Srednjo vzgojiteljsko 
šolo Novo mesto
Že mnogo let sodelujemo s Srednjo vzgojiteljsko šolo 
Novo mesto, saj se pri nas na svojo poklicno pot pripra-
vljajo dijaki programa Predšolska vzgoja. Vedno jih z ve-
seljem sprejmemo medse. Pri delu z otroki našega vrtca 
so se skozi vsa leta  izkazali za prijetne in znanja željne 
sopotnike. V oddelku Rakete je v aprilu prakso izvajala 
dijakinja Karin Rupnik, ki je na otroške obraze pričarala 

mnogo nasmehov. Karin ter ostalim dijakom, ki so kdaj 
prakso opravljali v naši ustanovi, se iskreno zahvaljuje-
mo za sodelovanje in prijetna druženja.

Bernarda Radovan
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IZ ŠOLSKEGA PANJA
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Prosimo, smeti odlagajte v koše

22. april je dan Zemlje. Tretješolci smo ga praznovali z 
naravoslovnim dnem. Najprej smo se pogovarjali o na-
šem planetu in pomenu varovanja okolja. Iz odpadne 
embalaže smo izdelali naše osončje od sonca do Plu-
tona. Z izdelkom bomo sodelovali na UHU kreativnem 
natečaju Kaj je vesolje? Odšli pa smo tudi na sprehod 

po Mirni Peči in pobirali smeti. Napolnili smo skoraj šti-
ri vreče. Ker smo ugotovili, da ljudje še vedno mečejo 
smeti v naravo, vas prosimo, da smeti odlagate v koše, 
ki so smetem namenjeni. Zemlja vam bo hvaležna. 

Tina Nikolić 

Murenčkov ne zmoti niti dež

Muhast april nas je pripravil do 
tega, da smo si obuli škornje, 
oblekli pelerine in se odpravi-
li na sprehod po dežju. Iskali 
smo luže in vanje skakali, opa-
zovali smo dežne kapljice, ki 
so v luže risale lepe vzorčke, in 
opazovali, kaj se dogaja z nara-
vo, kadar pada dež. 
V igralnici smo pripravili pre-
prost poskus z brivsko peno, 
ki je predstavljala oblake, in 
modro barvo, ki je predstavlja-
la dež, ter se ob tem pogovarjali, zakaj dežuje. S pomočjo 
kapalk smo ustvarjali svoje kapljice in opazovali lastnosti 
tekočin. Obešali smo mokra oblačila, risali svoj škorenj ter 
prepevali pesmi, ki so na temo dežja. Ker je bilo vreme ve-
čino časa deževno, smo se veliko gibali v avli ter se igrali 
glasbene in gibalne igre. 

Andreja Mervar

Ne zavrzi oblek, ohrani planet!
Pogosto se o pomembnosti ohranjanja čiste narave samo go-
vori in ne dosti naredi, zato smo se odločili, da glede tega na-
redimo nekaj konkretnega. V sklopu projekta Ne zavrzi oblek, 
ohrani planet in Erasmus+ je na šoli potekala izmenjava obla-
čil, igrač in šolskih potrebščin.  
Vsak učenec je imel možnost, da v šolo prinese pet lepo ohra-
njenih oblačil, igrač ali šolskih potrebščin, ki jih ne potrebuje. 
Za prinešeno stvar je dobil kupon, ki ga je lahko v naslednjem 
tednu zamenjal za želeni predmet. Projekt Ne zavrzi oblek, 
ohrani planet je na naši šoli to leto potekal prvič in se poka-

zal za enega izmed tistih projektov, od katerih učenci največ 
odnesemo. Vsak dan je bilo lepo opazovati učence, ki so si z 
zanimanjem ogledovali predmete drugih učencev in si izbi-
rali, kaj bodo odnesli s seboj. Naučili so se, da so stvari, ki jih 
ne potrebujejo, morda čisto v redu za nekoga drugega in so 
hkrati bili prijaznejši do okolja.
Prepričana sem, da je mnogo učencev dojelo, da ni vedno po-
trebno kupovati novih stvari, ker tako pripomoremo k zmanj-
šanju količine odpadkov ter da se bomo od zdaj naprej bolj 
pogosto udeleževali podobnih akcij oz. projektov, kot je bil ta.

Nuša Zajc, 9. razred

Iz starih oblačil nastanejo lepe 
verižice
Marca smo imeli v 4. b razredu tehniški dan. Iz starih 
oblačil smo izdelali nove predmete. Odslužene bomba-
žne majice smo predelali v vrečke/ torbice, ki smo jih 
okrasili z gumbi in okraski iz odpadnega blaga. Majice 
smo narezali na trakove, izdelali »špagete« in jih sesta-

vili v ogrlice ter zapestnice. Iz starih kavbojk so nasta-
le lepe verižice. Pri delu smo bili ustvarjalni, zato je dan 
prehitro minil. Z nastalimi izdelki smo obdarili naše ma-
mice ob materinskem dnevu.

Mojca Starešinič
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ČETRTEK, 17. 6. 2021
15.00-18.00 Sprejem vzorcev in ocenjevanje štrukljev Muzej L. Slaka in T. Pavčka

PETEK, 18. 6. 2021
11.00 Otvoritev ceste Mirna Peč–Ivanja vas Parkirišče pri cerkvi
18.00 Slavnostna seja Občinskega sveta Muzej L. Slaka in T. Pavčka
19.00 Otvoritev razstave štrukljev Muzej L. Slaka in T. Pavčka
20.00 Festival mirnopeških vin Ploščad pred muzejem

SOBOTA, 19. 6. 2021
08.00-
15.00

Pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti Zbor in zaključek pred Muzejem L. 
Slaka in T. Pavčka 

08.00 Odprta razstava štrukljev Muzej L. Slaka in T. Pavčka
09.00-
17.00

Slikarska kolonija Pavčkov dom Šentjurij 

13.30 Slavnostna podelitev priznanj ocenjevanja štrukljev Ploščad pred muzejem
15.00-17.30 Revija Karate kluba Mirna Peč Igrišče za muzejem
17.00 Otvoritev razstave del slikarske kolonije Muzej L. Slaka in T. Pavčka
18.00 Predstavitev knjige Zmajček išče prijatelje Ploščad pred muzejem
18.00-
24.00

Poletna muzejska noč (brezplačen vstop v muzej) Muzej L. Slaka in T. Pavčka

20:30 Koncert MPZ Rožmarin in Društva harmonikarjev MP 
(obvezne prijave na številko 07 30 78 120)

Ploščad pred muzejem

NEDELJA, 20. 6. 2021
9.00 Tekaško potepanje po Mirni Peči

(Razglasitev in kratek program ob 18:00)
Igrišče za muzejem

18.15 Komedija Iskrena spoved (Ena žlahtna štorija)
(obvezne prijave na številko 069 700 419)

Igrišče za muzejem

TOREK, 22. 6. 2021
19.00 Javna predstavitev Urbanistično - arhitekturne 

študentske delavnice razvoja centra Mirne Peči
 avla Muzeja L. Slaka in T. Pavčka


