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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovani občanke in občani,

letošnje poletje in tudi sam prehod 
v jesen je zaznamovalo zelo sušno 
obdobje z izjemno malo padavin, 
kar je skupaj s spomladansko poze-
bo imelo za posledico precej manj 
pridelkov v kmetijski dejavnosti, ki 
je še vedno pomemben gospodar-
ski dejavnik v naši lokalni skupnosti. 

Osnovna šola Toneta Pavčka je 
zaradi še vedno prisotnega viru-
sa COVID-19 tudi letošnje šolsko 
leto svoja vrata odprla skladno z 
usmeritvami in navodili ministr-
stva. Seveda vsem, tako učiteljem, 
prvošolcem in tudi staršem, najbolj 
ostane v spominu prihod prvošolč-
kov, kako pogumno in ponosno, s 
torbo na rami, prvič prestopajo šol-
ski prag. Zato gre zahvala ravnate-
ljici in učiteljskemu zboru, ki so tudi 
letos pripravili prisrčen sprejem za 
prvošolčke.

Samo delo občinske uprave je po-
tekalo skladno z navodili, ki nas 
že kar nekaj časa spremljajo in je 
bilo usmerjeno v izvajanje prvega 
rebalansa proračuna 2021. Pred-
nostno smo se ukvarjali s pripravo 
projektov in pridobivanjem vse 

Foto:  Rok Mihevc

potrebne dokumentacije za prido-
bivanje gradbenih dovoljenj tako 
na področju cestne infrastrukture, 
vodovoda, kanalizacije kot tudi na-
daljnje obnove stare osnovne šole z 
umestitvijo stalne razstave Toneta 
Pavčka v muzeju. Zavedamo se, da 
bodo kakovostno, pravočasno in 
ustrezno pripravljeni projekti osno-
va za uspešno kandidiranje za fi-
nančna sredstva »Programa za izva-
janje evropske kohezijske politike 
v Sloveniji za obdobje 2021–2027« 
kot tudi sredstva države in regije. 
Skladno z usmeritvami proračuna 

smo skupaj z gradbenimi odbori 
izvedli preplastitve na Malem Kalu 
in Orkljevcu in posodobitev kraka 
ceste na Podborštu kot tudi prvo 
fazo ureditve pešpoti na Vihre. 
Skupaj z občinama Novo mesto in 
Straža smo podpisali »Sporazum 
o skupni uporabi in sofinancira-
nju zbirnega centra za ravnanje z 
odpadki«, ki bo našim občanom 
omogočil možnost rednega odva-
žanja odpadkov, ki se ne zbirajo na 
ekoloških otokih. Budno in aktivno 
spremljamo in usmerjamo vse ak-
tivnosti, ki se tekoče pojavljajo tako 
na področju stanovanjskih con kot 
tudi pri usmerjanju in informiranju 
bodočih naložbenikov  v industrij-
ski in gospodarski coni.

Nikakor pa ne moremo mimo ene-
ga najpomembnejših dogodkov v 
Mirni Peči, to je slovesno Škofovsko 
posvečenje msgr. dr. Andreja Sajeta 
v novega novomeškega škofa, ki je 
26. septembra potekalo v župnijski 
cerkvi sv. Kancijana. Res smo lahko 
ponosni, da smo lahko sodelovali 
pri tako slovesnem dogodku, ki bo 
ostal zapisan v zgodovino tako mir-
nopeške fare kot tudi občine.

Prehajamo v jesenski čas, zato 
vsem, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, 
želim, da svoje pridelke kakovo-
stno in varno pospravijo. Učen-
cem, malčkom v vrtcu, učiteljem in 
vsem zaposlenim v šoli pa, da var-
no, uspešno, razumno in mirno ter 
skladno s priporočenimi navodili 
zakorakajo v novo šolsko leto. Vsem 
občanom želim mirno jesen in to-
pel prehod v zimski čas, naj nam 
modrost, strpnost in medsebojno 
sodelovanje ter spoštovanje v teh 
nepredvidljivih časih olajšajo sobi-
vanje v našem okolju.

Srečno in ostanite zdravi!

Andrej Kastelic, župan
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Sprejem najboljših učencev 
OŠ Toneta Pavčka pri županu

7. junija je župan Andrej Kastelic sprejel najuspešnejše učence OŠ Toneta 
Pavčka. Kljub nestabilnim časom in šolanju na daljavo so učenci dosegali 
zavidljive rezultate na različnih tekmovanjih iz matematike, jezikov ter nara-

voslovja. Odlični so bili tudi na športnih tekmovanjih in z visokimi priznanji 
zastopali kulturo. Župan jih je po uvodnem pozdravu pohvalil, jim povedal 
nekaj zanimivosti iz svojih šolskih let in poudaril pomen truda in izobrazbe. 
Vsak učenec je prejel darilo, po prijetnem druženju ob sladoledu pa jim je za-
želel lepe počitnice.

 Andreja Povše, občinska uprava

POROČILO S 15. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
MIRNA PEČ

Na 15. redni seji, ki je potekala v 
četrtek, 3. 6. 2021, ob 18. uri, so 
občinski svetniki najprej potrdili 
predloge Komisije za nagrade in 
priznanja Občine Mirna Peč. Ta je 
predlagala, da občinska priznanja 
na slavnostni seji Občine Mirna 
Peč ob občinskem prazniku prej-
meta ga. Janja Klemenčič ter g. 
Stane Bevc. Obravnavali in potr-
dili so poročilo o izvajanju služ-
be za leto 2020, plan dela poko-
pališke in pogrebne dejavnosti v 
občini Mirna Peč za leto 2021 ter 
cenik izvajanja 24-urne dežurne 
službe ter izvajanje storitev po-
grebne in pokopališke dejavno-
sti. Vodja medobčinskega inšpek-
torata in redarstva je svetnikom 
predstavil poročilo o delu Med-
občinskega inšpektorata in re-
darstva za leto 2020, ki so ga po 
obravnavi tudi sprejeli. Komandir 
Policijske postaje Novo mesto g. 
Robert Zupančič pa je svetnike 
seznanil z informacijo o stanju 
varnosti na območju občine Mir-
na Peč za leto 2020. Po poročilu 
o delu Občinske uprave ter o te-
kočih investicijah pa je svetnikom 
ter ostalim prisotnim na seji doc.
dr. Tomaž SLAK, univ.dipl.inž.arh. 
- Fakulteta za arhitekturo, pred-
stavil rezultate urbanistično-ar-
hitekturne študentske delavnice, 
na kateri so predstavili zamisli o 
ureditvi centra Mirne Peči v priho-
dnosti. Po zanimivi predstavitvi je 
potekala razprava o različnih mo-
žnostih ureditve jedra naselja. 

POROČILO S 5. DOPISNE 
SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE MIRNA PEČ

Na peti dopisni seji, ki je potekala 
od ponedeljka, 5. 7. 2021, do pet-
ka, 9. 7. 2021, do 12. ure, so ob-
činski svetniki obravnavali in tudi 
potrdili poslovno poročilo JP Ko-
munala Novo mesto za leto 2020. 

Andreja Povše, 
občinska uprava 

Med diamantnimi slovenskimi 
maturanti tudi Mirnopečan Žan Verce

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pred-
stavilo rezultate letošnje mature. Spomladanskega 
roka se je udeležilo 17.119 dijakov, od tega je 6.690 
dijakov opravljalo splošno in 10.429 poklicno maturo. 
Na splošni maturi je bilo uspešnih 97 %, na poklicni pa 
92 % dijakov. 
Tudi v letošnjem letu je bilo kar nekaj dijakov, ki so se 
še posebej izkazali pri opravljanju mature in dosegli 
vse možne točke: 15 dijakov splošne mature (34 točk), 
179 dijakov poklicne mature (23 oz. 20 točk) ter deset 
dijakov mednarodne mature (45 točk).
Med dijaki splošne mature z vsemi doseženimi točka-
mi je tudi Mirnopečan Žan Verce, sicer dijak Gimnazi-
je Novo mesto, ki se je vpisal na študij na  Medicinski 
fakulteti. 

Žan Verce je o svojem uspehu povedal: »Kljub dobremu občutku tako dobrega re-
zultata nisem povsem pričakoval. Za pripravo na maturo sem si vzel kar nekaj časa, 
saj sem se želel dobro pripraviti. Učenje je bilo zaradi mojega sprotnega dela skozi 
celotno šolsko leto, dobrega sistema učenja in priprave šole na maturo veliko lažje. 
Prav tako pa smo zaradi pouka na daljavo imeli več časa za učenje. « Njegovo spo-
ročilo naslednjim generacijam je: »Če ste se pripravljeni učiti, lahko dosežete vse.«  
Ob uspehu mu čestitamo in mu želimo uspešen študij medicine.

Nataša Rupnik
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Rekonstrukcije in asfaltiranje cest v občini
V letu, ko se pripravljajo projekti za posamezne večje naložbe na prometnem področju, ki jih bo občina v nadaljevanju 
realizirala v sodelovanju z državo, sosednjimi občinami ali samostojno, so bile zaključene nekatere od manjših, letos 
načrtovanih cestnih ureditev.

Pred nastopom jeseni so tako že zaključena dela oziroma se 
le ta zaključujejo na cestah v Poljanski gori, Gorenjem Pod-
borštu in Orkljevcu. Rekonstrukcija teh cest je bila omogoče-
na na osnovi iniciative, pripravljenosti sodelovanja pri prip-
ravljalnih delih in sofinanciranja, treh gradbenih odborov in 

Asfaltirani del potk v Vihrah

Za asfaltiranje pripravljena cesta v Gorenjem Podborštu Asfaltiranje ceste v Poljanski gori

občanov iz omenjenih naselij. S sredstvi občinskega proraču-
na pa se tudi dokončuje preplastitev ceste Veliki Kal–Mali Kal 
in urejanje potk v ulici Vihre.

Andrej Kastelic, občinska uprava
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Mirnopeškim posameznikom in organizacijam podelili 
spominski znak »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«

Julija je mirnopeški  župan Andrej Kastelic sprejel mirnopeške člane civilne zaščite in gasilskih organizacij ter jim po-
delil spominski znak »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19« Vlade Republike Slovenije.

Po zaključku prvega vala epidemije CO-
VID-19 se je Vlada RS odločila še pose-
bej zahvaliti posameznikom in organi-

zacijam, ki so pokazali največjo stopnjo 
požrtvovalnosti pri izvajanju ukrepov 
za preprečevanje širjenja epidemije 

bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ter po-
zvala občine k posredovanju petih pre-
dlogov. Na podlagi odločitve državne 
komisije so spominski znak Vlade Repu-
blike Sloveniji na srečanju prejeli povelj-
nik civilne zaščite Štefan Slak, poveljnik 
občinskega gasilskega poveljstva Mar-
jan Jankelj, predsednik Jože Zoran in 
namestnik poveljnika Martin Kaplan za 
Prostovoljno gasilsko društvo Mirna Peč 
ter članici Službe za podporo Sonja Kle-
menc Križan in Nataša Rupnik.

Župan se je vsem zahvalil za njihovo 
delo v času epidemije ter izrazil upanje, 
da bomo kljub ne najbolj obetavnim 
trenutnim napovedim zaradi širjenja 
delta različice COVIDA-19 uspeli z izva-
janjem preventivnih zaščitnih ukrepov 
in z zagotovitvijo ustrezne precepljeno-
sti prebivalstva zajeziti širjenje virusa in 
vrniti življenje v nekdanje tire.

Nataša Rupnik, občinska uprava

Letovanje na Debelem rtiču za otroke življenjska šola
Organiziranje letovanja je 
za novomeški Rdeči križ 
dolgoletna in pomembna 
dejavnost. Trudijo se, da 
otroci počitnice na Debe-
lem rtiču preživijo prijetno 
in se pri tem tudi kaj nauči-
jo za življenje.    
Območno združenje RKS 
Novo mesto je tudi med le-
tošnjimi šolskimi počitnica-
mi organiziralo letovanje za 
300 otrok na Debelem rtiču, 
od tega 17 iz občine Mirna 
Peč. Vključili so se otroci s 
pogostimi zdravstvenimi 
težavami in otroci iz soci-
alno šibkih družin, stari od 
šest do 16 let. Letovanje 
je potekalo v treh sedem-
dnevnih izmenah. Dolenj-
ski otroci so bili nastanjeni 
v paviljonu Morska zvezda, 
razporejeni so bili v skupi-
ne do enajst otrok, v vsaki 

izmeni je bilo devet skupin. 
Na letovanju so prepoveda-
ni mobiteli in računalniki, a 
ker je program pester, vseh 
teh naprav ne pogrešajo, 

saj se udeležujejo različnih 
delavnic, športnih aktivno-
sti, zabave in plesov ter na 
koncu še izleta z ladjico v 
Izolo. Neplavalci se trudi-

jo, da splavajo. Za otroke in 
celoten program so poskr-
beli trije pedagoški vodje - 
učitelji ter 30 mentorjev in 
pomočnikov - študentov, 
ki na letovanju pridobivajo 
dragocene izkušnje za pe-
dagoške in druge poklice. 
Udeležba otrok na organizi-
ranem letovanju je preizkus 
za otroke in starše, saj mar-
sikateri otrok, posebej mlaj-
ši, prvič ne vidi staršev več 
dni. Za otroke je letovanje 
pot k samostojnosti in ne-
kaj, kar jim ostane v spomi-
nu za vedno.
Tudi letos je bilo letovanje 
cenovno zelo ugodno, saj 
ga sofinancirajo ZZZS in vse 
občine z območja delova-
nja Območnega združenja 
RKS Novo mesto. 

Barbara Ozimek, OZRK 
Novo mesto

Prejemniki priznanja z županom z leve proti desni: Sonja Klemenc Križan, Nataša 
Rupnik, Martin Kaplan, Marjan Jankelj, Štefan Slak, Jože Zoran, župan Andrej Ka-
stelic
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Bolezen COVID-19 in 
preventivni ukrepi ostajajo 
del našega vsakdanjika

Marca 2020 so v Sloveniji potrdili prvo okužbo s 
COVID-19, od takrat pa so bili zabeleženi trije ve-
čji vali  epidemije. Zadnje povečanje števila okužb 
je bilo letošnjo pomlad, čez poletje se je situacija 
umirila, Vlada RS pa je že pripravila nove ukrepe za 
preprečevanje epidemije v jesenskem času in ohra-
njanje javnega življenja.

Podobno kot v celotni državi se je tudi v občini Mirna 
Peč čez poletje število okužb s COVID-19 zmanjšalo, saj 
sta bili v povprečju potrjeni dve okužbi na teden. Sku-
pno je bilo do 6. 10. 2021 v naši občini potrjenih 475 
okužb, od tega je trenutno aktivnih 17 (560,3 okužbe 
na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh), kar občino 
uvršča v regijsko sredino. 

Razveseljivo je, da so še vedno sproščene vse dejav-
nosti, vendar je udeležba v njih pogojena z izpolnjeva-
njem pogoja PCT (prebolevnost, cepljenje, testiranje), 
razen za primere zagotavljanja nujnih življenjskih po-
trebščin in nujne medicinske pomoči oziroma za dolo-
čene skupine prebivalcev. Prav tako je v zaprtih javnih 
prostorih še naprej zahtevano nošenje mask (v odprtih 
pa, kadar ni zagotovljena 1,5-metrska razdalje) in raz-
kuževanje rok ter ostali preventivni ukrepi. Prav tako 
je prepovedano zbiranje nad 50 oseb, razen če gre za 
ožje družinske člane oz. člane skupnega gospodinjstva 
ter za organizirano javno prireditev oziroma javni shod.

K preprečevanju epidemije pomembno prispeva tudi 
cepljenje prebivalstva, ki je za naše občane brez vna-
prejšnjega naročanja na voljo v cepilnem centru v 
Zdravstvenem domu Novo mesto (šotor nasproti le-
karne) ter po predhodnem naročilu na telefonsko šte-
vilko 07/30 78 790 v Ambulanti splošne medicine Ma-
teje Guštin, Trg 27, Mirna Peč. Dosedanji odziv v naši 
občini je zelo dober, saj je cepljenih že 55 % vsega pre-
bivalstva občine ( Dolenjska: 50,6 %, Slovenija: 53 %) 
oziroma  68,2 % starejših od 18 let (Dolenjska: 60,2 %, 
Slovenija: 56 %) in ima občina najvišji delež med vsemi 
dolenjskimi občinami.

Nataša Rupnik, občinska uprava

Hrana za pomoč socialno 
šibkim namesto v smeti
Na OZ RKS Novo mesto smo  junija obeležili peto obletnico 
projekta Donirana hrana na Dolenjskem. Z zbiranjem in raz-
deljevanjem donirane hrane iz trgovin Spar, Mercator, Tuš, 
Lidl in Hofer smo v Novem mestu pod okriljem Lions kluba 
Novo mesto in podporo MO Novo mesto začeli marca 2016. 
Projekt je vključil še CSD DBK, Škofijsko Karitas, društva upo-
kojencev po različnih občinah, ki skrbijo, da hrano prejemajo 
uporabniki, ki jo res potrebujejo. Leta 2019 smo projekt s so-

delovanjem občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šmar-
ješke Toplice, Šentjernej in Škocjan razširili in od takrat vsak 
dan razvažamo donirano hrano na zbirna mesta do uporab-
nikov. 

Hrano dostavimo tudi na dom, če gre za starejše in invalidne 
osebe, ki nimajo prevoza. Zaposleni na Rdečem križu ob zapr-
tju trgovin prevzame pripravljena živila, vsi artikli so čez noč 
skladiščeni v hladilnikih na primerni temperaturi, naslednji dan 
hrano razdelijo v 15 - 20 paketov in dostavijo naročenim upo-
rabnikom. Paketi so pripravljeni individualno, glede na potrebe 
posameznika oz. družine,  sestavljeni so iz mlečnih izdelkov, ze-
lenjave, sadja, kruha ter peciva in delikates. V letu 2020 je bilo 
vključenih 182 družin, trenutno pa imamo 177 družin. V petih 
letih smo razdelili 25.661 paketov hrane, vsak paket je bil vre-
den ca. 40 eur. Razdelimo toliko hrane, kolikor jo dobimo. Trgo-
vinam pa hrano ni treba zavreči tudi po roku preteka uporabe, 
ki je podaljšan za čas delitve, donirana hrana pa je varna in ka-
kovostna ter uporabna. Poudarimo naj tudi socialni vidik pro-
jekta, saj vključujemo najbolj ranljive skupine ljudi. 

V poteku dela spoznamo njihove zgodbe in jih vključujemo v 
razne programe in aktivnosti, ki jih izvajamo za socialno vklju-
čevanje najbolj ranljivih skupin. Vsako leto raziskujemo tudi za-
dovoljstvo uporabnikov z donirano hrano. Uporabniki pravijo: 
»Ni pripomb, prezadovoljni. Hvaležni smo vsake donacije in se 
zahvaljujemo. Vse, kar dobim, je zelo v redu, hrana je krasna in 
dobra. Vse, kar dobimo, pride prav. S pomočjo donirane hrane 
mi ostane toliko sredstev, da lahko plačam kakšno položnico.« 
Zahvala vsem, ki prispevate, da je projekt Donirana hrana 
uspel. Želimo si, da z njim družno nadaljujemo v korist mno-
gih ljudi, ki bi brez tovrstne pomoči težko živeli.

Barbara Ozimek, OZRK Novo mesto
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Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Mirna 
Peč ob 22. občinskem prazniku
18. junija  je v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Mirna Peč. 
Po slavnostnem nagovoru župana Andreja Kastelica je sledila podelitev občinskih nagrad in priznanj. Župan Andrej 
Kastelic in predsednik Komisije za nagrade in priznanja Občine Mirna Peč Zvonko Papež sta podelila Plaketi Občine 
Mirna Peč Janji Klemenčič in Stanetu Bevcu za njun doprinos lokalnemu okolju, županovo priznanje pa je prejela dr. 
Mateja Guštin.  

Ker zaradi epidemije in strogih ukrepov letos Civilna zaščita 
ni imela osrednjega slavnostnega dogodka, je župan Štefanu 
Slaku za njegovo dolgoletno opravljanje funkcije poveljnika 
Civilne zaščite Občine Mirna Peč podelil bronasti znak Civilne 

zaščite Uprave RS za zaščito in reševanje. Dogodek je povezo-
vala vodja muzeja Ljudmila Bajc, za glasbeni vložek pa je po-
skrbel Gašper Rifelj ob spremljavi Jerneja Šuštaršiča.

Andreja Povše, občinska uprava
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22. Občinski praznik Občine Mirna Peč
Letošnje praznovanje občinskega praznika v Mirni Peči smo obeležili med 18. in 20. junijem. Tradicionalne dogodke 
praznika so tokrat dopolnile številne manjše prireditve.

Letošnji občinski praznik smo pričeli z otvoritvijo prenovlje-
ne ceste od Mirne Peči do konca Ivanje vasi. Cesta je z novim 
pločnikom, talnimi ovirami ter javno razsvetljavo predvsem 
za pešce v prometu postala ena najbolj varnih cest v naši ob-

čini. Rekonstrukcija in razširitev te ceste sta bili za 
občino investicijsko zahteven projekt, ki pa za kraj 
pomeni hkrati tudi dolgoročno pomembno naložbo, 
je v svojem nagovoru pojasnil župan Andrej Kastelic, ki 
je prenovljeno cesto otvoril skupaj z Viktorjem Dolinkom, di-
rektorjem Komunalnih gradenj Grosuplje, in Blažem Košoro-
kom, državnim sekretarjem na Ministrstvu za infrastrukturo. 

Praznovanje občinskega praznika se je nadaljevalo s slavno-
stno sejo Občinskega sveta v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta 
Pavčka. V sklopu prireditve, ki jo je vodila Ljudmila Bajc, sta 
župan Andrej Kastelic in Zvonko Papež, predsednik Komisije 
za nagrade in priznanja Občine Mirna Peč, podelila občinska 
priznanja. 
Dr. Mateja Guštin je letošnja prejemnica županovega prizna-
nja, dobitnika plakete Občine Mirna Peč pa sta Janja Klemen-
čič in Stane Bevc. 

Po slavnostni seji je sledila uradna otvoritev razsta-
ve štrukljev, ki jo je letos ponovno organiziralo 
Društvo podeželskih žena Mirna Peč. Razstavo 
so članice društva zaključile v soboto s kratkim 
kulturnim programom, razglasitvijo najboljših 
štrukljev ter podelitvijo priznanj.

    
Program prvega prazničnega dne je tradicionalno 

zaokrožil Festival mirnopeških vin, najpomembnejši le-
tni dogodek Društva vinogradnikov Mirna Peč, ki se je po seji 

odvijal na ploščadi pred muzejem. Na prireditvi so članom 
društva podelili priznanja z letošnjega ocenjevanja vin. Kot 
vsako leto so tudi letos vinogradniki obiskovalcem v degu-
staciji ponudili svoja najboljša vina in poskrbeli za prijetno 
druženje.

V sobotni dan je petje mirnopeških Čebelic pospremilo poho-
dnike, ki so se v organizaciji Turističnega društva Mirna Peč po-
dali na pot 8. Pohoda po poti Slakove in Pavčkove mladosti. 
Za kulturno in kulinarično oskrbo ter varnost pohodnikov so 
tudi letos skrbeli člani ŠRD Veliki Kal-Orkljevec, Sekcija ljubi-

Društvo podeželskih žena Mirna Peč
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teljev Slakove glasbe, Društvo harmonikarjev Mirne Peč, Vi-
nogradniško društvo Mirna Peč, Moški pevski zbor Rožmarin 
in PGD Mirna Peč.

Tatjana Kupljenik
Foto: Arhiv Društva Četrtkova brenčanja

Slavnostna podelitev priznanj ocenjevanja štrukljev

Revija Karate kluba Mirna Peč Slikarska kolonija PZDU Dolenjske in Bele krajine v Šentjuri-
ju in otvoritev razstave

Predstavitev knjige 
Zmajček išče prijatelje 

Poletna muzejska noč z uvodnim koncertom MPZ Rožmarin 
in Društva harmonikarjev Mirna Peč

Tudi zadnji dan občinskega praznika je bil športno-kulturno 
obarvan. Člani tekaškega kluba MiTek so izvedli tekaško po-
tepanje v Mirni Peči. Trase, dolge dobrih 12 kilometrov, se je 
udeležilo preko dvajset tekačev in njihovih svojcev. 

Zaključni dogodek praznika je bila komedija Iskrena spo-
ved, ki jo je Kulturno društvo Četrtkova brenčanja v Mirni 
Peči, sicer tudi glavni koordinator celotnega letošnjega ob-
činskega praznika, organiziralo na igrišču za muzejem. Do-
godek je bil po dolgem obdobju koronavirusa ena najbolj 
obiskanih prireditev v kraju. 
Fotografija desno: Komedija Iskrena spoved v izvedbi pri-
morskih igralcev Milana Vodopivca in Maje Blagovič.

V nadaljevanju sobotnega dne so se zvrstile še naslednje prireditve: 
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Nova asfaltna prevleka do Orkljevca
V začetku letošnjega leta je novoustanovljeni tričlanski gradbeni odbor za pripravo realizacije preplastitve odseka do-
trajane vaške ceste na zaselek Orkljevec začel dogovore z občino. Cesta je bila namreč asfaltirana ped več kot 35 leti in 
jo je že pošteno načel zob časa. 

Termini vadbe za občane
Športna dvorana OŠ Toneta Pavčka

Izvajalec dejavnosti Termin Ura Obdobje Zvrts vadbe

Tekaško društvo Mitek Ponedeljek 18.30 - 20.00 30. 10. 2021 - 28. 2. 2022 Rekreativno funkcionalna 
tekaška vadba

ŠRD Mirna Peč Ponedeljek 20.00 - 21.30 1. 10. 2021 - 31. 3. 2022 Košarka

ŠRD Mirna Peč Petek 19.30 - 21.00 1. 10. 2021 - 31. 3. 2022 Košarka

Športna sekcija PGD Jablan Sobota 18.00 - 19.30 2. 10. 2021 - 2. 4. 2022 Košarka

Telovadnica na naslovu Trg 8

Izvajalec dejavnosti Termin Ura Obdobje Zvrts vadbe

Društvo upokojencev Mirna 
Peč

Ponedeljek 8.00 - 8.45 1. 11. 2021 - 1. 4. 2022 Rekreativno funkcionalna 
vadba

ŠRD Mirna Peč Torek 18.00 - 19.00 1. 10. 2021 - 31. 3. 2022 Splošna vadba

Karate klub Mirna Peč Sreda 17.30 - 19.00 1. 9. 2021 - 30. 6. 2022 Karate

Karate klub Mirna Peč Petek 17.30 - 19.00 1. 9. 2021 - 30. 6. 2022 Karate

Odbor je seznanil lastnike, ki mejijo 
na omenjeno cesto, da se lahko s so-
vlaganjem v naložbo, katere nosilec je 
Občina Mirna Peč, izvede preplastitev 
v letošnji jeseni. Vaščani bi za realizaci-
jo projekta morali prispevati nekaj več 
kot polovico investicije. Predlog je bil 
s strani vaščanov večinsko sprejet, 
zato so zbrali določena sredstva 
in v lastni režiji začeli s pripra-
vljalnimi deli pred preplasti-
tvijo. Vaščani so si priskrbeli 
potrebne gradbene stroje 
in odstranili določene dele 
poškodovanega asfalta ter 
pripravili t. i. ‚fini planum‘. Ob 
tem se zahvaljujemo GPI teh-
niki za izposojo strojev in po-
moč pri izvedbi del, ki smo jih pre-
vzeli vaščani. Ob asfaltiranju odseka 
ceste Mali Kal–Veliki Kal v septembru je 

CGP izvedlo še konč-
no preplastitev odseka 

do zaselka Orkljevec. Kot 
se spodobi za pridobljeno dolgoročno 

naložbo in složnost, so na koncu orga-
nizirali še zaključni ‚likof‘ za sodelujoče 
vaščane.

Luka Piko

Društvo Šola zdravja ima organizirano vadbo za starejše v naravi, in sicer od ponedeljka do petka od 7.30 do 
8.00 na igrišču za Muzejem L. Slaka in T. Pavčka. 

Funkcionalna vadba z Eriko bo to sezono potekala v obliki pohoda in vadbe na Golobinjeku, in sicer vsako 
sredo s startom ob 19. uri izpred župnijske cerkve v Mirni Peči (Erika Zupančič, 031 653 627).



Glasilo Občine Mirna Peč 11

občinska uprava sporoča

oktober 2021

Duševno zdravje: samoumevna dobrina ali 
soodgovornost vsakega posameznika? 
Za svoje dobro počutje lahko naredimo ogromno. Nekateri z lahkoto poiščejo pomoč, veliko pa je tudi takih, ki to storijo 
zelo težko ali pa sploh ne. Pri tem gre lahko za različne vzroke in ozadja; lahko gre za občutke sramu in mnenje, da mora 
vsak sam poskrbeti za svoje težave. Lahko gre za prepričanje, da je prositi za pomoč znak šibkosti, nedoraslosti ali nespo-
sobnosti. Vse to so zmotna prepričanja, ki neredko posameznike sčasoma potisnejo v hude in neobvladljive stiske. 

Opozorilni znaki 
Pogosto se zgodi, da pri sebi ali bližnjih 
uspemo identificirati kar nekaj opozo-
rilnih znakov. Ti so v resnici že tedne, 
lahko pa tudi mesece vnaprej opozar-
jali na prihajajoče poslabšanje stanja,  
vendar jih sproti nismo opazili oz. jih 
nismo znali ali celo želeli pravilno ra-
zumeti. Zato je izrednega pomena, da 
znamo biti pozorni na različne opozoril-
ne znake, ki nakazujejo možnost težav 
na tem področju: 
• vedenjske spremembe: opazimo 
postopne ali nenadne spremembe v ti-
pičnem vedenju – to se zdi netipično, 
lahko tudi neskladno s posamezniko-
vimi dotedanjimi vrednotami in načeli;
• spremembe razpoloženja: oseba 
se zdi netipično jezna, tesnobna, raz-
dražljiva ali nihajoča v razpoloženju – 
vidi se, da oseba pogosto s težavo nad-
zoruje jezo in se težko pomiri, lahko ima 
težave z nespečnostjo ali izbruhi jeze;
• izogibanje stikom in dejavnostim: 
posamezniki se umikajo družinskim 
članom in prijateljem in/ali opušča-
jo aktivnosti, v katerih so prej uživali, v 
skrajnosti lahko celo prenehajo hoditi v 
službo ali šolo – pri tem gre za opazno 
spremembo v primerjavi z običajnim 
vedenjem in ne za bolj zadržano vede-
nje, ki je pri nekaterih stalna značilnost; 
• opuščanje skrbi zase in tvega-
no vedenje: različne oblike opuščanja 
skrbi in nege, npr. opuščanje higiene, 

zloraba drog ali alkohola ter večkratno 
udeleževanje v nevarnih in avtode-
struktivnih aktivnostih;
• prežetost z brezupom in nezmo-
žnost soočanja s situacijami: nezmo-
žnost optimizma v povezavi s podaljša-
nim žalovanjem, občutki manjvrednosti 
ali krivde.
Če katero od omenjenih sprememb 
opazimo pri ljudeh okoli sebe, se z ob-
čutkom, a brez zadržkov pogovorimo o 
tem in ponudimo pomoč.  Oseba sama 
morda niti ne opazi, da se z njo nekaj 
dogaja. Od sogovornika je potem od-
visno, kaj bo s tem naredil. Prav tako 
pomembno je tudi opazovanje lastne-
ga vedenja in počutja, da pravočasno 
opazimo določene spremembe. Takrat 
je čas, da nekaj v zvezi s tem tudi ukre-
nemo. 

Kako se soočiti
Pri reševanju težav in soočanju z izzivi 
si pogosto lahko pomagamo s prepro-
stim postopkom v petih korakih.
Definiranje težave: Kaj točno je teža-
va? Kako jo lahko čim natančneje opi-
šem? 
Analiza težave: Kakšni so vzroki za 
nastanek težave in kakšne so posledi-
ce? Kako težava vpliva na moje življe-
nje? Kako ta težava vpliva na ljudi okoli 
mene? Jo sam ustrezno zaznavam ali mi 
o njej poročajo predvsem drugi? 
Iskanje rešitev: Na katere vidike težave 
lahko vplivam? Sem se že kdaj soočal s 

Samopomoč 
Samopomoč se začne pri dobri 
preventivi; pomembno je, da skr-
bimo zase vsak dan sproti. To sto-
rimo skozi področja, kot so zdrava 
prehrana, ustrezen ritem spanja, 
ustrezna telesna kondicija, redni 
obiski referenčnih ambulant ter 
sistematskih pregledov, zmanjše-
vanje stresnih dejavnikov, zado-
voljivi in prijetni odnosi ipd. Ven-
dar pa to včasih ni dovolj, saj nam 
življenje vedno znova zastavlja 
nove izzive.

Samopomoč ne pomeni, da 
moramo vse sami 
Včasih so težave resnejše narave 
in je potrebna ustrezna strokovna 
pomoč. Brez zadržkov se pogo-
vorite s svojimi osebnimi zdrav-
niki ali pa preko spleta in drugih 
virov poiščite primerno specializi-
rano pomoč s področja duševne-
ga zdravja. Poiščite strokovno in 
preverjeno obliko pomoči. Izogi-
bajte se izvajalcev, ki vam ponu-
jajo čudežne rešitve preko noči ali 
pa magične predmete in stavke, 
ki naj bi vam brez resne aktivacije 
ter sprememb v vedenju in ravna-
nju pomagali do boljšega počutja. 
Brez muje se še čevelj ne obuje. In 
to drži tudi pri dobrem počutju. 

čim podobnim? Komu se lahko obrnem 
po nasvet ali pomoč? Katera rešitev po-
nudi največ učinka? Kako bi možne reši-
tve vplivale na ljudi okoli mene? 
Izvedba: Kako lahko izvedem izbrano 
rešitev oz. rešitve? Kakšen je bil učinek? 
Evalvacija: Je bil cilj v celoti ali delo-
ma dosežen? Lahko storim še kaj? Sem 
sploh ustrezno definiral težavo in načr-
toval rešitve? 

Povzeto po članku NIJZ, 
OE Novo mesto
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Škofovsko posvečenje msgr. dr. Andreja Sajeta – slovesnost, kot je v Mirni Peči še ni bilo

V Mirni Peči praznični dan za celo 
novomeško škofijo
V mirnopeški cerkvi sv. Kancijana in tovarišev je 26. septembra 2021 zakrament tretjega reda, tj. škofovsko posveče-
nje, prejel mirnopeški rojak msgr. dr. Andrej Saje, ki je po msgr. Andreju Glavanu drugi škof leta 2006 ustanovljene no-
vomeške škofije. Na to funkcijo ga je papež Frančišek izbral junija letos.

Glavni posvečevalec na slovesnosti je bil zdaj že nekdanji 
novomeški škof Andrej Glavan, soposvečevalca pa apostol-
ski nuncij v Republiki Sloveniji msgr. Jean-Marie Speich in 
krški škof msgr. Jože Marketz. 

V imenu predstavnikov lokalnih skupnosti je spregovoril no-
vomeški župan Macedoni, slovesnosti pa se je udeležil tudi 
domači župan Kastelic.

Slovesnosti so se udeležili številni škofovi sorodniki in prija-
telji, na fotografiji sestra Marjetka in brat Drago z družino.

Polaganje rok in molitev posvetilne molitve sta bila glavni 
del posvetitve. 

Po glavnem delu posvetitve je novi škof prejel evangeljsko 
knjigo in znamenja škofovske službe: prstan, škofovsko po-
krivalo – mitro in škofovsko palico.
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Življenjska pot novega škofa

Andrej Saje se je rodil 22. aprila 1966 v Novem mestu 
kot prvi izmed štirih otrok očetu Dragu in mami Fran-
čiški, rojeni Ulčar. Mladost je preživel na Velikem Kalu. 
Osnovno šolo je obiskoval v Mirni Peči (1973–1981), 
Srednjo naravoslovno-matematično šolo oz. gimnazijo 
pa v Novem mestu (1981–1985). Po odsluženem voja-
škem roku v Makedoniji je jeseni leta 1986 vstopil v bo-
goslovje in se vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani, 
kjer je leta 1991 diplomiral in bil leto pozneje posve-
čen v duhovnika. Duhovniško pot je začel kot kaplan 
v Grosupljem (1992–1994), nato je bil tri leta tajnik lju-
bljanskega nadškofa Alojzija Šuštarja in zadnje mese-
ce tega obdobja novega ljubljanskega nadškofa Franca 
Rodeta. Jeseni 1997 je odšel na študij kanonskega pra-
va v Rim, kjer je dve leti pozneje magistriral in leta 2000 
končal specializacijo v pravni sodni praksi. Leta 2003 
je doktoriral na temo izredne oblike poroke. Po vrnitvi 
v Slovenijo je bil deset let generalni tajnik in tiskovni 
predstavnik Slovenske škofovske konference (2003–
2013). Bil je voditelj ekspertne skupine za reševanje 
spolnih zlorab pri SŠK (2009–2013). V Bogoslovnem se-
menišču v Ljubljani je bil študijski prefekt (2003–2016). 
Za sodnika metropolitanskega cerkvenega sodišča je 
bil imenovan leta 2003, leta 2016 pa za sodnega vikarja 
istega sodišča in sodnega vikarja ljubljanske nadškofi-
je. Je član več združenj, društev in svetov. Poleg znan-
stvenega področja je bil ves čas dejaven tudi v pasto-
ralnem življenju Cerkve v različnih župnijah, nazadnje 
je bil duhovni pomočnik na avstrijskem Koroškem. 

Prvi škofov blagoslov zbranega ljudstva

Slovesnosti se je udeležilo 15 škofov in okrog 110 duhovni-
kov, ki so po koncu pomemben dan ovekovečili s skupinsko 
fotografijo. 

Drago Saje, škofov brat: "Vesel in po-
nosen sem ob dosežkih svojega brata. 
Menim, da si funkcijo, ki mu je zaupana, 
zasluži, saj je odraz njegovih prizadevanj. 
Pot vodje ni nikoli lahka, a jaz verjamem 
vanj in moja družina ga podpira!"

Janez Rihtaršič, župnik: "Za župnijo je 
to nekaj edinstvenega. V 900 letih njene-
ga obstoja se kaj takega še ni zgodilo, da 
bi bilo škofovsko posvečenje v Mirni Peči in 
da bi bil škof iz Mirne Peči. Tisto, kar je po-
membno, pa je, da je ta škof zrasel iz teh 
korenin, iz vere tega ljudstva tukaj. Tukaj 
se je oblikoval, tukaj ga je Bog klical in obli-
koval to glino, iz katere je nastalo to veliko 
delo. Zato lahko z velikim veseljem gleda-
mo na to posvečenje, ker je škof od nas, iz 
nas, in nam ga Bog daje nazaj, zato da bi 
nam bil, kot smo molili v molitvi za škofa, 
dober oče in vodnik, tako duhovnikom kot 
ljudstvu."

Urška Kolenc, foto: Rok Mihevc, 
Škofija NM, Urška Kolenc, osebni 

arhiv Drago Saje

Grb novomeškega škofa je razdeljen 
na tri polja. V enem je čebela, pla-
men na drugi strani grba predsta-
vlja Božjega Duha. V tretjem polju 
je tehtnica, ki predstavlja simbol 
pravičnosti in prava.

Mirnopečani so sodelovali pri okraševanju cerkve, pogosti-
tvi in postavljanju mlaja.
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intervju

Msgr. dr. Andrej Saje, Mirnopečan, ki je bil izbran za novega novomeškega škofa

»Zavedam se velike odgovornosti«
Junija letos je papež Frančišek za novega novomeškega škofa imenoval 55-letnega Mirnopečana msgr. dr. Andreja Sa-
jeta. Prvi uradni intervju, ki ga je le nekaj dni po slovesnem škofovskem posvečenju 26. septembra v cerkvi sv. Kanci-
jana v Mirni Peči dal kot novi novomeški škof, je prav pričujoče branje, v katerem med drugim pripoveduje, kako ga je 
na njegovi življenjski poti oblikovala Mirnopeška dolina. 

 � G. Saje, iskrene čestitke ob ime-
novanju v škofa. Kakšni občutki vas 
prevevajo v teh dneh, ko ste bili de-
ležni tolikšne pozornosti, čestitk in 
dobrih želja?
So lepi občutki, občutki veselja, pred-
vsem pa hvaležnosti. Veliko ljudi mi je 
zaželelo Božjega blagoslova, da bi uspe-
šno opravljal to službo. Zavedam se ve-
like odgovornosti. V različnih službah, 
ki sem jih imel doslej, sem zelo od blizu 
spremljal škofe, tako da vem, kaj pribli-
žno to pomeni. O tem sem dolgo časa 
tudi predaval, bila je bolj teorija, zdaj 
moram to prenesti v prakso. Z zaupa-
njem grem naprej. Škofovska služba je 
začrtana, kako jo udejanjiti v konkretnih 
okoliščinah, pa je zdaj stvar raziskovanja, 
vsakodnevnega sledenja Božjemu Duhu 
in predvsem sodelovanja z duhovniki in 
laiki, da gremo skupaj naprej po duhov-
ni poti. Kot pravi sv. Avguštin: »Z vami 
sem vernik, za vas sem škof.« 

 � Na slovesnosti posvečenja ste se 
na poseben način spomnili pokojnih 
staršev. Za kaj ste jim še posebej hva-
ležni? 
Še posebej sem jim hvaležen, da sem 
sploh na svetu. Da so sprejeli življenje 
in da so mi omogočili vzgojo in izobra-
ževanje. Mama je umrla pred desetimi 
leti, oče pa letos marca, star je bil do-
brih 90 let. Mama je bila od očeta mlaj-
ša osem let. S hvaležnostjo se ju spo-
minjam. Z mano se veselita v nebesih, 
imam priprošnjika pri Bogu.

 � Sestra Marjetka vas je opisala 
kot zadržanega mladostnika. Pa ste 
kljub temu kakšno ušpičili? Bi morda 
izpostavili kakšno anekdoto, ki se je 
še danes živo spominjate?

Vojska Jugoslovanske armade je ime-
la v okolici vojaške vaje in so za seboj 
pustili ogromno vojaškega materiala. 
Otroci smo to zbirali in našli manevrske 
naboje. Metali smo jih v ogenj in je po-
kalo. To je bilo seveda nevarno, danes 
tega ne bi več počel in take reči odsve-
tujem. 

Vesel sem bil raznih dogodi-
vščin, ki so se zgodile. Ko 
smo pasli krave z vaški-
mi otroki, smo pekli 
koruzo in kostanj. 
Predvsem je bilo 
na vasi veliko dru-
ženja, med seboj 
smo si pomaga-
li. Recimo ko smo 
želi, imeli trgatev ali 
ko smo kaj zidali, so 
vedno prišli sosedje 
in sorodniki. To imam 
v lepem spomi-
nu. Obče-

Vera je potrebna rasti, nege, pozornosti, refleksije, 
da se tisto, kar je dobro, plemeniti, in da se zrcali 
Božje obličje v tem, kar delamo. 

Starši so nas vzgajali, naj bomo bolj 
v ozadju, da so drugi bolj pametni in 
naj se ne izpostavljamo. Zdi se mi, da 
je bilo premalo samozavesti, tako da 
sem bil res bolj miren. Kljub temu smo 
živeli normalno otroško vaško življe-
nje. Seveda smo ušpičili kaj, kar ni bilo 
»dovoljeno«. Na primer oče je imel 
moped, pa sem se vozil z njim brez 
izpita in brez čelade, poleg tega mo-
ped ni bil več registriran. Dvakrat me 
je dobila policija, ko sem šel k maši. 
Ampak ni bilo hujšega. 

V osnovnošolskih dneh

Pri birmi s sestro Marjetko
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stvenega življenja in povezovanja med 
ljudmi je bilo veliko več kot danes. V 
koronačasu še bolj čutimo, koliko nam 
manjka druženja. 

 � Kako ste začutili klic v duhovni-
štvo? Katera od vlog na vaši duhov-
niški poti vas je do sedaj najbolj za-
znamovala?
Imel sem namen študirati gradbeništvo. 
Vpisal sem se na gradbeno fakulteto, 
ampak sem čutil, da to ni to. Že pri voja-
kih sem razmišljal, da bi postal duhov-
nik. Tudi župnik mi je pisal, naj razmi-
šljam o tem. Branil sem se, da duhovnik 
absolutno ne bom, hotel sem postati in-
ženir ali kaj podobnega. Po nekaj mese-
cih študija gradbeništva sem dobil nek 
navdih in se prepisal na teološko fakul-
teto. Čutil sem veliko olajšanje, da je to 
prava pot. Težko mi je bilo, ko sem spo-
znal, da tehnično gradbeništvo pravza-
prav ni zame. Gradbenik je bil moj stric, 
to so tudi brat, svakinja in sedaj nečak. 
Ko sem prišel v semenišče, mi je pater 
jezuit dejal: "Duhovnik je tudi gradbenik, 
samo na duhovni ravni. Gre za gradnjo 
Božjega kraljestva, ki je med nami."

Duhovnik sem že 29 let. Duhovniško 
službo sem opravljal v različnih vlogah: 
bil sem kaplan, škofov tajnik, tajnik Ško-
fovske konference, tiskovni predstavnik, 
cerkveni sodnik, študijski prefekt, preda-
vatelj in duhovni pomočnik. V vsakem 
obdobju mojega življenja je bilo nekaj 
lepega, predvsem nova srečanja in po-
znanstva. Ne morem izpostaviti, da bi se 
videl samo v eni cerkveni službi. Bil sem 
duhovnik na različnih mestih in vse to je 
izjemno bogastvo, ki me je oblikovalo. 

 � Kot škofa vas z domačim krajem 
med drugim povezuje motiv čebe-
le, ki ste jo dali upodobiti na vašem 
grbu. V katerih stvareh vas je Mirno-
peška dolina najbolj izoblikovala?
V Mirnopeški dolini sem preživel ob-
dobje do konca srednje šole. Tu sem 
hodil v osnovno šolo in k verouku, bil 
sem dejaven kot ministrant. V zelo 
lepem spominu imam župnika Vik-

torja Kastelica. Kot osnovnošolec 
sem bil recimo cel teden dežuren 
pri jutranji sveti maši. Včasih mi 
je bilo zelo težko iti ministrirat, 
saj sem moral vstati ob petih zju-
traj, bila je tema, sneg, blato, ne-

asfaltirane ceste. Upiral sem se, da 
ne bom šel, da je to preveč napor-

no, strah me je bilo iti čez gozd. Pa je 
mama rekla: »Če si ta teden dežurni mi-

S sošolci v 4. letniku naravoslovno-matematične srednje šole (gimnazije) v No-
vem mestu, junij 1985

S sošolci iz bogoslovja leta 1989

Poslovilna maša v Grosupljem pred staro cerkvijo pred odhodom s kaplanskega 
mesta, avgust 1994

Novomašnik z družino
29. junija 1992 je bil v ljubljanski stolnici po-
svečen v duhovnika ljubljanske nadškofije.
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nistrant, se boš pač potrudil in boš šel.« 
V času srednje šole pa je bil naš župnik 
Franci Levičar. Z njim sem veliko sodelo-
val, mlade nas je rad peljal v hribe. 
Oblikovalo me je preprosto življenje, iz-
jemno lepo okolje, prijazni ljudje in so-
delovanje med njimi, domačnost, petje, 
kultura. Dobil sem delovne navade, od-
govorno je bilo treba opravljati nalože-
no delo. Med študijem v Ljubljani in po-
zneje sem prihajal domov samo še na 
počitnice in obiske. Iz Mirne Peči sem 
odsoten že kar nekaj časa. 

 � Se boste sedaj, ko boste bližje do-
mačemu kraju in ko vam bodo se-
veda obveznosti dopuščale, večkrat 
vračali v Mirno Peč?
Absolutno. Sedaj smo zelo blizu, tako 
da lahko peš ali s kolesom pridem h 
komu na kavo. Moje škofije in mojih do-
mačih krajev se veselim. 

 � Zadnji dnevi so bili gotovo prežeti 
z veseljem in hvaležnostjo, hkrati pa 
tudi stresni. S čim oz. kje si boste oz. 
si najraje polnite baterije?
Rad grem v naravo. Če imam le priložnost, 
grem vsaj na sprehod. V Selah, kjer sem 
bil zadnja leta za konec tedna, sem to ve-

»Ko sem prišel za kaplana v Grosuplje, je sosed rekel, da 
sem pravzaprav župniški vajenec. Sedaj sem vajenec v 
škofovski službi in se moram nanjo še navaditi.« 

dno izkoristil in šel v hrib peš, s kolesom 
ali s turnimi smučmi. Tam je bilo ogro-
mno snega, včasih skoraj pol leta. Poleti 
sem recimo šel kdaj pomagat pospravljat 
seno, pa spomladi na planino popravljat 
plot, preden so gor peljali živali.

Čas si bom organiziral tako, da bom 
imel nekaj časa za sprostitev in rekrea-
cijo, kar se mi zdi izjemno pomembno, 
drugače te povozijo obveznosti. Giba-
nje, telovadba, sveži zrak, to spada tudi 
k duhovni in telesni higieni. Tako človek 
ohranja svežega duha in lahko bolje 
opravlja službo, ki jo ima. 

 � Kakšen škof želite biti in kakšne 
cilje ste si zadali?
Osnovne usmeritve so začrtane v do-
kumentih Cerkve. Škof ima vodstveno, 
oznanjevalno in posvečevalno službo. 
Konkretno pa si bom prizadeval pred-
vsem za to, da bi poglobili vero in od-
nos z Bogom. Hkrati bi rad srečal čim 

več ljudi, najprej duhovnike, nato ver-
nike, da bi jih spodbujal k branju Bož-
je besede in da bi ob papeževi sinodi 
odkrivali, kaj je pravzaprav tisto, kar nas 
danes ovira na poti duhovne rasti. Vera 
ni nekaj abstraktnega, temveč se po-
zna po delih in medsebojnih odnosih v 
konkretnih razmerah. 

 � Vaše sklepno sporočilo Mirnope-
čanom?
Da bi na vseh področjih izrabili dane pri-
ložnosti in da bi vztrajali; da bi se trudi-
li za dobre odnose, da bi drug v drugem 
iskali dobro, da bi si pomagali in se pod-
pirali; da se v teh časih, ko je veliko nekih 
pomislekov, ne bi vdali strahu, ki onemo-
goča normalno delovanje in hromi člove-
ka, temveč bi imeli trdno zaupanje, vero 
– tudi tisti, ki niso verni v krščanskem po-
menu – in bi držali skupaj kot občestvo.

Urška Kolenc 
Fotografije: osebni arhiv Andreja 

Sajeta, Škofija NM.

Rokovanje s papežem Janezom Pavlom 
II. na nadškofiji Ljubljana, 19. 5. 1996 Zagovor doktorata v Rimu, marec 2003

Praznovanje srebrne maše v Selah leta 2017 Srečanje sodnikov ljubljanskega cerkvenega sodišča
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Slovenija v Pragi
Veleposlaništvo RS v Pragi je tudi letos vabilo na nastope 
slovenske ljubiteljske skupine v okviru Festivala Sloveni-
ja v Pragi 2020. Namen festivala je predvsem  predstaviti 
Slovenijo, njeno umetnost, navade in običaje. Zaradi ko-
rone je bil kar nekajkrat prestavljen, izveden je bil letos 
konec avgusta.  Udeležile smo se ga tudi pevke Čebelice. 
in se na Češko odpravile v družbi  Fantov z vasi iz Škocja-
na ter skupino Klasek iz Izlak.   
Že prvi večer smo se udeležili sprejema organizatorjev festiva-
la, prisrčno dobrodošlico pa nam je izrekla tudi veleposlanica 
Republike Slovenije na Češkem Tanja Strniša. Naslednje dopol-
dne pa smo bili prav mi, naša združena skupina, na povabilo 
veleposlanice gostje na slovenskem konzulatu v Pragi. Gospa 
Tanja in njen soprog gospod Toni sta nas prijateljsko povabila 
na obisk in ogled vile, v kateri uraduje osebje našega velepo-
slaništva. Po šilcu becherovke in kosu slovenske potice v spre-
jemnici smo se preselili na teraso in pravi slovenski vrt. Cveto-
če grede in pravi pravcati mali slovenski čebelnjak kar pričarajo 

domovino. Še toliko bolj pa so jo gostitelji začutili, ko smo za-
peli ob spremljavi citer in harmonike. Diplomatski par pa nam 
je slikovito orisal ne le njuno življenje, pač pa tudi utrip takšne-
ga milijonskega mesta, kot je Praga. Gospod Toni pa nas je tudi 
popeljal na ogled najlepših znamenitosti mesta. 
Sobotni večer je bil za nas najpomembnejši trenutek poti. Iz-
brani smo bili, da nastopimo na glavnem odru festivala  v Pleč-
nikovi cerkvi srca Jezusovega. Ker je bil to festival slovenske 
kulture v času slovenskega predsedovanja, so bili gostje kon-
certa tudi diplomati evropskih držav, ki imajo svoje predstavni-
ke na Češkem. Slovenska ljudska pesem je ob spremljavi citer 
in harmonike segla do src in roke so sprožile buren aplavz. Ne-
pozabno doživetje tudi za nas. Vsaka takšna izkušnja nas obo-
gati, še bolj utrdi prijateljske vezi med nami, predvsem pa po-
nese našo slovensko kulturo po svetu. 

Silva Bevc

Oktober – mednarodni dan starejših: 

Skrb za kakovost življenja 
starejših ljudi
Območno združenje Rdečega križa Novo mesto za starejše lju-
di organizira srečanja, postaje RK, skupine za samopomoč, 
obiske na domu ob jubilejih in pred novim letom in jim s 
pomočjo prostovoljcev občasno nudi različne pomoči.
Srečanja pomenijo odgovor na nematerialne, vendar pa bistve-
ne potrebe, od katerih je velikokrat odvisno tudi samo njihovo 
zdravje kot stanje telesnega, duševnega in socialnega blago-
stanja. Obiskovanje omogoča starejšim, bolnim, invalidnim in 
osamljenim, ki so praviloma slabše ekonomsko stoječi ali brez 
svojcev in sorodnikov, nadomestilo za okrnjeno socialno mre-
žo in neposredno obliko pomoči, ki jo potrebujejo. Skupine za 
samopomoč so odgovor na čedalje hitrejši tempo življenja, ak-
tualno krizo, prezaposlenost, zlasti mlajših generacij, na njihovo 
osamljenost in socialno izključenost. Postaje RK so neformalna 

oblika prve socialne pomoči in zapolnjujejo praznino, ki so jo za 
sabo pustile socialne komisije, ki so delovale v okviru KS.
Dejavnosti izvajajo strokovni delavci na Območnem združenju 
RK Novo mesto in prostovoljci, ki delujejo po krajevnih orga-
nizacijah, njihovo izvajanje pa s sofinanciranjem podpirajo vse 
občine.   
Oblike in vrste pomoči, ki jih nudi RK Novo mesto:
MATERIALNA POMOČ V OBLIKI PREHRANE: enkrat mesečno 
socialno ogrožene družine in posamezniki prejemajo prehram-
bene pakete, pralni prašek, mleko in ozimnico; 
DONIRANA HRANA: tedensko starejši in socialno ogroženi 
prejemajo hrano, ki nam jo donirajo trgovine pred iztekom 
roka uporabe, ki jo dostavljamo starejšim tudi na dom;
PLAČILO POLOŽNIC (NAJNUJNEJŠI STROŠKI): enkrat letno 
socialno ogroženi z vlogo in dokazili o socialni ogroženosti lah-
ko prejmejo do 260 evrov pomoči;
OBLAČILA IN OBUTEV: vsako sredo od 13. do 16. ure v skladi-
šču humanitarne pomoči, Ulica Slavka Gruma 54a, Novo me-
sto;
STANOVANJSKA OPREMA: posredovanje rabljene stanovanj-
ske opreme in bele tehnike, ponudba je objavljena na spletni 
stani: www.novomesto.ozrk.si.;
LETOVANJA STAREJŠIH: na Debelem rtiču in v počitniški 
hišici v Podzemlju na Kolpi; 
POSEBNE DOBRODELNE AKCIJE: organiziramo akcije za iz-
boljšanje bivalnih razmer uporabnikov (čiščenje, urejanje 
okolice,…) s pomočjo mladih prostovoljcev;
PSIHOSOCIALNA POMOČ: pokličete strokovno delavko na te-
lefonski številki:  07/39-33-128 ali 041 676 025.

Območno združenje RK Novo mesto



oktober 2021Glasilo Občine Mirna Peč18

občinska uprava sporoča
m

uzejske novice

Muzej Slaka in Pavčka 
kljubuje koroni 
z dobrim obiskom
Otroška muzejska noč, Poletna muzejska noč z nastopom 
Moškega pevskega zbora Rožmarin in Društva harmonikar-
jev Mirna Peč, predstavitev  knjige Zmajček išče prijatelje, od-
prtje nove slikarske razstave EX TEMPORE Pokrajinske zveze 
društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine z motivi Mirne 
Peči, … je le nekaj dogodkov, ki jih je pripravil  muzej.  Koroni 
navkljub izredno visok obisk, v letošnjem letu 6.000 obisko-
valcev, od odprtja l. 2018 pa  do danes se jih je v Muzeju  L. 
Slaka in T. Pavčka v Mirni Peči zvrstilo kar  27.000.  

Ljudmila Bajc, vodja muzeja
Foto: arhiv Muzeja L. Slaka in T. Pavčka

Tretjo junijsko soboto se je mirnopeški muzej 
pridružil ostalim muzejem po Sloveniji, ki so 

bili odprti do polnoči, nudili prost vstop in do-
daten program. Letos so noč popestrili Moški pevski 

zbor Rožmarin pod vodstvom dirigenta Gorazda Kermca, 
Društvo harmonikarjev Mirna Peč, otroci pa so prisluhnili 
predstavitvi knjige Zmajček išče prijatelje.

Flamingi, pogumni malčki Cepetavčki so prespali v muzeju 
pod budnim očesom vzgojiteljic in zjutraj pogumno poma-
hali v slovo, pred odhodom v vrtec pa je sledila še osvežilna 
jutranja telovadba.

Glasbena šola Artistik pod strokovnim vodenjem prof. harmo-
nike Sandija Ravbarja tekom šolskega leta v muzeju večkrat 
organizira nastope svojih učencev, na katerih predstavijo svoje 
znanje in napredek, s tem pa pridobivajo tudi odrske izkušnje.

83-letnik na fotografiji je g. Prostor, ki je Lojzetu Slaku izde-
lal kar nekaj harmonik, med njimi tudi to, ki je razstavljena 
v muzeju.
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Konec avgusta je v avli Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka potekala slo-
vesna otvoritev likovnih del ljubiteljskih ustvarjalcev Pokrajinske zveze dru-
štva upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Na otvoritvi so spregovorili župan 
Občine Mirna Peč Andrej Kastelic, predsednik komisije za kulturo pri PZDU Karol 
Zagorc, kot predstavnika slikarjev pa sta nekaj besed povedala ustvarjalca Brane 
Praznik in domačinka Metoda Turk. Slikarji so ustvarjali med mirnopeškim občinskim pra-
znikom. Motive so našli predvsem v Mirni Peči, Šentjuriju in Zijalu. Ob koncu  je Zdravko Červ 
svojo sliko Čebeli podaril Občini Mirna Peč. Razstava likovnih del bo v Muzeju Lojzeta Slaka 
in Toneta Pavčka na ogled do 31. oktobra 2021.  M. L.

Julija so si malčki na ploščadi  muzeja ogledali lutkovno pred-
stavo gledališča Fru Fru z naslovom »O belem mucku, ki je bil 
čisto črn«. Brezplačno predstavo je omogočil novomeški Ra-
zvojni center. Otroci so bili nad predstavo navdušeni, nekaj 
staršev pa je s sabo prineslo celo odejo in posedelo na zelenici.

V Čebeljem svetu je 
tudi opazovalni panj, 

v katerem so žive čebele. Za 
njih skrbno in z ljubeznijo 
skrbi mirnopeški čebelar 
Tone Režek.

Učenci 8.b OŠ Toneta Pavčka so  pod vodstvom razrednika 
Klemna Kramarja očistili okolico Muzeja Lojzeta Slaka in To-
neta Pavčka. Čistilna akcija je potekala v sklopu projektnega 
tedna šole. Prekopali in uredili so živo mejo ob cesti, pospra-
vili plevel, pobrali smeti. Očistili so tudi šolsko igrišče in  oko-
lico vrtca.  Za nagrado so si ogledali muzej in se preizkusili v 
igranju harmonike. M. L.

Sestala se je tudi delovna skupina za pripravo stalne razstave 
o Tonetu Pavčku. Po besedah vodje projekta Nataše Rupnik se 
zaključuje priprava projektne dokumentacije za ureditev pro-
stora, ki bo potekala predvidoma prihodnje leto, hkrati pa se že 
pripravlja vsebinska in grafična zasnova razstave.
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Pionirji PGD Mirna Peč na 
tekmovanju iz orientacije
Kot je v navadi, Gasilska zveza Novo mesto prvo soboto v sep-
tembru organizira tekmovanje iz gasilske orientacije. Letos je 
potekalo v Vavti vasi, udeležili pa sta se ga tudi dve ekipi pio-
nirjev iz PGD Mirna Peč. V ekipah so sodelovali otroci, ki so že 

pretekla leta tekmovali, tako da smo vaje izvajali samo v tednu 
pred tekmovanjem. Teja, Natalija in Domen so kot prva ekipa 
uspešno opravili vajo z vedrovko izven proge. Nadaljevali so 
s tekom s točke na točko, kjer so opravili vajo štafetno veza-
nje vozlov, pokazali znanje iz topografskih znakov ter upora-
be kompasa. S svojim znanjem in spretnostjo so dosegli četrto 
mesto. Druga ekipa pionirjev s člani Markom, Janom in Mate-
jem ter mentorjem Marjanom pa so imeli smolo pri vaji z ve-
drovko. Kljub začetni smoli so kot pravi gasilci nadaljevali s tek-
movanjem ter pokazali znanje na orientacijskih točkah. Njihov 
dosežek je petnajsto mesto od šestnajstih udeleženih ekip v 
kategoriji pionirjev.
Otroci so veseli, da so se lahko udeležili tekmovanja in pokazali 
pridobljeno gasilsko znanje. Mentorji pa se zahvaljujemo tudi 
njihovim staršem za vso podporo. Saj se vsi dobro zavedamo, 
da je članstvo mladih v društvu pomembno za nadaljnje delo.

Tanja Šiško Bevec

Izobraževanje regijskih 
interventov v Renault 
adriatic centru v Mirni Peči

Izobraževalni center skupine Renault, ki se nahaja v 
mirnopeški industrijski coni, je prevzel izobraževanje 
interventov ob posredovanju pri nezgodah, v katerih 
so vključena električna vozila. Enodnevno izobraževa-
nje so opravili vsi poklicni gasilci GRC Novo mesto, ki 

opravlja naloge gasilske enote širšega pomena in javno 
gasilsko službo in tudi za območje občine Mirna Peč. V 
nadaljevanju s šolanjem jeseni začnejo še novomeški 
reševalci, za izobraževanje pa je interes tudi s strani no-
vomeške policije. Cilj in namen praktičnega izobraževa-
nje je, da prvi posredovalci ob nesreči s takim vozilom 
poznajo tip električnega vozila in pravilne postopke za 
varno posredovanje. Kar pa je zelo pomembno za hi-
trejšo in učinkovitejšo intervencijo. V sodobno opre-
mljenem učnem centru so tako pridobili praktični vpo-
gled v operativne postopke ob poškodbi takega vozila, 
ki se počasi uveljavljajo na naših cestah.

Luka Piko
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Novomeški škof
Kaj domačinom pomeni, da novi novomeški škof izhaja iz 
mirnopeške župnije? Mirnopečani so na to zelo ponosni in 
veseli, da izhaja iz njihove sredine in da se je posvečenje 
odvijalo v Mirni Peči. 

L. Bajc, U. Kolenc, A. Gašperič  

anketa

Vida Muhič, Orkljevec
Društva in sovaščani smo 
sodelovali pri pripravi ve-
ličastnega dogodka po-
svečenja. Pletli smo ven-
ce, postavljali mlaje, pekli 
peciva. Z g. Andrejem  sva 
bila sovaščana in smo sku-
paj peš hodili v šolo. Spo-
minjam se ga kot preudar-
nega fanta, ki je že takrat 
znal pomiriti marsikatero 
mladostniško vragolijo. 

Ana Rozman, 
Gorenji Globodol
Za novega škofa sem 
in še zdaj veliko molim. 
Pred posvečenjem sem 
za okrasitev cerkve sama 
spletla 10 metrov verige iz 
bršljana. Škofu želim obilo 
uspeha, da bi nas čim bolj 
združil in bi ga večkrat vi-
deli.

Dragan Alojz, 
Golobinjek
Poleg Pavčka in Slaka 
imamo sedaj še enega 
pomembnega rojaka več. 
Da dosežeš tak nivo, je 
potrebno precej truda in 
odrekanja. Menim, da je 
to za tako majhen kraj, kot 
je Mirna Peč, zelo pomem-
ben in odmeven dogo-
dek. To je pika na i.

Muhič Jože, Vihre
Prav gotovo je to dogo-
dek brez primere, ki ga v 
mirnopeški fari še ni bilo, 
in vprašanje kdaj bo spet. 
Lahko smo ponosni. Prav 
gotovo bo pripomoglo 
k večji prepoznavnosti 
našega kraja. Je sicer prvi 
tak dogodek v zgodovini 
Mirni Peči, upam pa, da ne 
tudi zadnji.

27. 5. 2021
Voda zalila vhod

Ob 19.04 sta v Poljanah pri 
Mirni Peči meteorna voda in 
blato zalila vhod v stanovanj-
sko hišo. Gasilci PGD Mirna 
Peč so izčrpali vodo in očistili 
vhod ter očistili nanose blata 
na več lokacijah.

27. 5. 2021
Zaliti kletni prostori

Ob 19.32 je v Dolenji vasi pri 
Mirni Peči meteorna voda 
zalivala kletne prostore sta-
novanjskega objekta. Gasilci 
PGD Jablan so iz zalitih pro-
storov izčrpali okoli pet kubič-
nih metrov vode.

28. 5. 2021
Po neurju očistili ceste

Ob 00.12 so gasilci PGD Mirna 
Peč oprali cestišče po neurju 
na relaciji Mirna Peč–Malen-
ska vas.

11. 6. 2021
Požar uničil gospodarski 
objekt v Biški vasi

Ob 4.48 je v Biški vasi gorel 
gospodarski objekt velikosti 3 
x 7 metrov. Gasilci GRC Novo 
mesto, PGD Mirna Peč, Ja-
blan, Hmeljčič in Globodol so 
pogasili požar na objektu, ki 
je uničen. Obveščene so bile 
pristojne službe.

6. 8. 2021
Prevrnjeno vozilo na avto-
cesti

Ob 20.35 se je na avtocesti 
Ljubljana–Obrežje med pri-
ključkoma Trebnje vzhod in 
Mirna Peč proti Obrežju pre-
vrnil voznik s kombiniranim 
vozilom. Gasilci GRC Novo 
mesto in PGD Trebnje so za-
varovali kraj dogodka, na vo-
zilu odklopili akumulator, do 
prihoda reševalcev NMP nu-
dili prvo pomoč poškodovani 
osebi, razsvetljevali kraj do-

godka, prevrnjeno vozilo po-
stavili na kolesa in pomaga-
li vlečni službi pri nalaganju 
poškodovanega vozila ter z 
vpojnimi sredstvi posuli razli-
te motorne tekočine in oči-
stili cestišče. Reševalci nujne 
medicinske pomoči ZD Novo 
mesto so oskrbeli poškodo-
vano osebo in jo odpeljali na 
zdravljenje v Splošno bolni-
šnico Novo mesto. Za uredi-
tev prometne signalizacije 
na kraju dogodka in čiščenje 
cestišča so poskrbeli dežurni 
delavci DARS-a.

29. 8. 2021
Preprečili širjenje ognja na 
ostala drevesa

Ob 14.35 je v naselju Šran-
ga gorelo starejše votlo dre-
vo, v katerem je bilo sršenje 
gnezdo. Gasilci PGD Jablan 
so požar v drevesu pogasili in 
preprečili širjenje požara na 
ostala drevesa.

11. 9. 2021
Zagorele saje

Ob 10.46 so v ulici Vihre v Mir-
ni Peči zagorele saje v dimni-
ku stanovanjske hiše. Gasilci 
PGD Mirna Peč so nadzorovali 
izgorevanje in s termovizijsko 
kamero pregledali dimnik. 
Ogenj ni povzročil škode.

15. 9. 2021
Odstranili odpadno olje ob 
Igmanci

Ob 16.18 so v Poljanah pri 
Mirni Peči ob potoku Igman-
ca našli posode z odpadnim 
oljem. Gasilci GRC Novo me-
sto so odstranili sedem pla-
stičnih posod z odpadnim 
motornim oljem. Do onesna-
ženja ni prišlo. O dogodku so 
bile obveščene pristojne služ-
be.

Luka Piko, Služba 
požarne preventive, 

Gasilsko-reševalni center 
Novo mesto
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Urša Rangus državna prvakinja v dresurnem jahanju
Urša Rangus je s konjem Brainstorm2 iz konjeniškega kluba Zavod Villa Artemida v Globodolu pri Mirni Peči ubranila 
naslov državne prvakinje v dresurnem jahanju v kategoriji amaterjev za l. 2021.
 
Konec avgusta je v organizaciji ŠD Titani 
Ljubljana na hipodromu Stožice poteka-
lo državno prvenstvo v dresurnem jaha-
nju. Prvi in drugi dan tekmovanja so bile 
predpisane dresurne naloge, zadnji dan 
tekmovanja pa so jahači v zahtevnejših 
kategorijah pripravili t. i. KÜR-e oziroma 
prosti program z glasbo. To pomeni, da 
je vsak jahač sestavil svojo koreografijo 
z glasbo. 

»Z Blackwaterjem, kot ga kličem (pra-
vo ime konja je Brainstorm2), sem se 
udeležila tekem vse tri dni, dan prej, 
v četrtek pa sva na hipodromu v Lju-
bljani  opravila tudi trening pred tek-
mo državnega prvenstva,« pove Urša 
Rangus.

Brainstorm2 je desetletni Oldenburžan, 
potomec dveh olimpijskih prvakov in si-
cer Bordeaux-a in Donnerhall-a. Konja je 
Urša  kupila pred enim letom, ponj je šla 
na sever Nemčije, blizu Aachna. Za njiju 
je to šele druga tekmovalna sezona in 
Rangusova je  z rezultatom in nazivom 
državne prvakinje v dresurnem jahanju 
v kategoriji amaterjev za leto 2021 več 
kot zadovoljna.

Urša pravi, da je bila kljub temu nazivu  
njena prva misel po razglasitvi rezulta-
ta, da imata s konjem še ogromno dela. 
Dresurno jahanje je namreč šport, ka-
terega perfekcionizem je brezmejen, to 

pomeni, da naloga nikoli ni tako dobro 
opravljena, da ne bi moglo biti še bolje. 
Cilj dresurnega jahanja je popolna har-
monija med konjem in jahačem, kar pa 
je, tudi zaradi zunanjih dejavnikov, po-
gosto težko doseči. Konji so namreč iz-
redno plašne živali in kot take jih mno-
gokateri dejavniki iz okolja zmotijo, kar 
se lahko odraža tudi pri samem nastopu. 
»Tudi Blackwater je izredno senzitiven 
in plašen konj, ki pogosto burno reagira 
in zaradi tega potrebuje še posebej str-
pne treninge in tudi treninge v različnih 
okoljih, da se privadi na nove dražljaje 
iz okolja,« pove in doda, da ga pogosto 
pelje na treninge v Ljubljano, pred veli-
kimi tekmami pa ga na lokacijo turnirja 
vedno pelje vsaj en dan prej in tam opra-
vi tudi trening, da potem nastop na sami 
tekmi lažje izpeljeta. 

»V letošnji sezoni je pred nama še za-
dnja tekma, in sicer finale pokala v dre-
surnem jahanju, ki bo potekalo na hipo-
dromu v Mariboru,« zaključuje Urša, ki je 
tako uspešno ubranila naslov državne 
prvakinje v dresurnem jahanju v katego-
riji amaterjev. L. B.

»Srce bije v dvojini« tokratni 
izbor bralnega kluba
Naše septembrsko srečanje je bilo zelo rumeno obarvano. 
Rumena je naslovnica knjige, o kateri smo se pogovarjale. 
Rumena je barva sonca, ki nas je pričakalo pred Muzejem 
Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Rumeni (in čokoladni) so bili 
marmorni kolački, ki jih je spekla naša članica. Rumen (in ka-
kavov) je bil marmorni kolač, ki ga je prinesla naša bralka. 
Pravijo, da je rumena barva upanja,  sreče, razigranosti in za-

bave. In po dveh mesecih brez bralnega srečanja smo rume-
no čutile tudi udeleženke bralnega srečanja.
Pravijo, da vse manj ljudi bere. A 23 bralk, ki smo se sredi sonč-
nega torkovega popoldneva srečale v veliki učilnici Muzeja, je 
dokaz, da temu pač ni tako. Mirnopeškim bralkam so se tokrat 
pridružile še članice bralnega kluba trebanjske knjižnice, ki so 
tako vrnile junijski obisk.

Med poletjem smo prebrale knjigo Srce bije v dvojini – re-
snično zgodbo slovenskega para o posvojitvi dveh dečkov 
iz Afrike. Ker je tema zanimiva in aktualna, se je ob branju 
pojavilo veliko vprašanj, zato smo medse povabile go. Me-
lito Kramar. Njena družina se je pred nekaj leti soočala z 
izzivom posvojitve male deklice iz Afrike. Z zanimanjem, in 
nemalokrat z nejevero, smo poslušale, kako je posvojitev 
spremenila njihovo življenje. 

Simona Lužar

Na naslednjih srečanjih se bomo pogovarjale o 
knjigah Selma je sanjala o okapiju, 13 razlogov 
in Preden se kava ohladi. Če se nam želite 
pridružiti, pišite na mirnapecberem@gmail.com.
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Iz mirnopeških 
kuhinj

BUČKINA PIZZA
• 1 manjša  hokaido buč-

ka ( lahko tudi drugo je-
dilno)

• 6 jajc
• 8 žlic moke
• 15 g naribanega sira
• malo soli
• pecilni prašek
• kajmak
• nariban si za povrhu
• bržola ali poljubna sa-

lama

Jajca ločimo in beljake 
stepemo v trd sneg. Ru-
menjake penasto umeša-
mo z malo soli. Dodamo 
naribano bučko, sir, pecil-
ni prašek in moko. Zme-
šamo in narahlo umeša-
mo beljake.

Maso vlijemo v pekač, 
obložen s peki papirjem. 
Pečemo 15 minut na 190 
stopinj Celzija. Ko je peče-
no, premažemo s kajma-
kom, obložimo z domačo 
bržolo ali poljubno sala-
mo, posujemo z nariba-
nim sirom in damo peči 
še za nekaj minut (da se 
sir stopi in obarva).

Nežika Režek

Mladi jablanski gasilci deseti v državi
Leta 2019 so se mladinci PGD 
Jablan uvrstili na državno ga-
silsko tekmovanje. Zaradi co-
vida-19 so tekmovanje iz leta 
2020 prestavili v leto 2021. V 
vmesnem času so nekateri 
tekmovalci na žalost že pre-

segli starostno omejitev, ki 
je dovoljena, da lahko tek-
mujejo v kategoriji mladin-
cev, zato jih je bilo potrebno 
nekaj zamenjati. Kljub ne-
gotovosti, ali bo tekmova-
nje sploh izpeljano, in z malo 
časa za priprave je ekipi uspe-
lo, da je osvojila odlično 10. 
mesto v državi. Pod budnim 
mentorstvom Marjana Jan-
klja in Jureta Drenika so eki-
po sestavljali Rok Jankelj, Žan 
Udovč, Aleks Smolič, Rok No-
vak, Urh Bobnar, Lana Rajšelj, 
Anže Fartelj, Žan Povše Žagar 

in Matjaž Rus. 
Državno gasilsko tekmova-
nje se je odvijalo v začetku 
junija na celjskem stadionu 
Kladivar. Prvotni načrt je bil, 
da bi šli skupaj z avtobusom 
tako navijači kot tekmovalci, 

vendar to ni bilo dovoljeno. 
Tako so odšli samo tekmoval-
ci, mentorja in dva spremlje-
valca. Naša ekipa je nastopila 
točno opoldne, potem pa je 
morala takoj po končanem 
nastopu zaradi varnostnih 
omejitev v čim krajšem času 
zapustiti tekmovalni prostor.
Vsi ostali, ki nismo mogli navi-
jati za našo ekipo v Celju, smo 
v tem času pripravili sprejem 
tekmovalcev na igrišču pred 
gasilskim domom v Jablanu. 
Poskrbljeno je bilo za hra-
no in pijačo. Za igro je bil na 

razpolago napihljivi grad, ki 
je bil polno zaseden s strani 
naših najmlajših navijačev in 
navijačic, ki so trenutno še v 
vrstah pionirjev. 
Rad bi se še enkrat zahvalil 
ekipi, ki se je super odreza-

la na tekmi, mentorjema in 
vsem ostalim, ki so pomagali 
pri pripravah na to tekmova-
nje. Zahvala gre tudi Občini 
Mirna Peč, PGD Mirna Peč, ter 
podjetjem Transporti Maver 
d.o.o., Medis d.o.o., Avtopre-
vozništvo Damir Purić, s. p., 
Stanislav Udovč, s. p., Dom-
talu d.o.o., Avtotransport Da-
mjan Kavšček,  s. p., TPV GRO-
UP d.o.o., Avto Slak d.o.o., 
Krka d. d., Mikrografija d.o.o., 
Petrol d.o.o.,  Geotron s.p.. in 
Strešniki Golob d.o.o.

Klemen Drenik
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Letošnji pohod so poleg 
harmonike, petja in Pavč-
kove poezije zaznamovali 
vročina, odličen Slakov za-
vitek in lokalna vina.

Pohodnikov se je letošnjo 
tretjo junijsko soboto zju-
traj zbralo nekoliko manj kot 
prejšnja leta, kar je bilo za 
napovedano vročino priča-
kovano. Se je pa po razpo-
loženju udeležencev čutilo, 
da je pred nami lep prijeten 
dan. Razpoloženje je bilo 

prijetno, ko smo se po uvo-
dnem nastopu pevk Čebelic 
in nagovoru župana poda-
li na pot skozi Češence do 
brunarice na Velikem Kalu. 
Sledila je kavica in prvi po-
stanek pri gostiteljih članih 
ŠRD Veliki Kal - Orkljevec. 
Sledila je pot do Barbove do-
mačije na Malem kalu. Člani-
ce sekcije Ljubiteljev Slakove 
glasbe Mali Kal, ki delujejo v 
okviru Turističnega društva 
Mirna Peč, so pohodnikom 
postregle z malico in Slako-

vim zavitkom. Sledil je kul-
turni program z domačimi 
harmonikarji in mimohod 
mirnopeških konjenikov, 
nad katerim so bili obisko-
valci navdušeni. Od tu nas 
je pot vodila do Hmeljčiča, 
kjer smo nad vasjo med vi-
nogradi pred Ribičevo zida-
nico pokusili tri njihova vina. 
Da je vino prijetneje steklo, 
so z napitnicami poskrbeli 
člani moške pevske skupine 
Rožmarin. Sledil je spust v 
Pavčkovo Šentjurje, kjer smo 

se v prijetnem ambientu in 
ob zvoku Pavčkovih verzov 
okrepčali z osvežilnimi na-
pitki. Kratek postanek pred 
Pavčkovim domom in povra-
tek nazaj proti Mirni Peči ob 
zaobljubi, da se čez eno leto 
zopet vidimo na že devetem 
pohodu. Ob koncu zahvala 
še redarjem PGD Mirna Peč 
in Hmeljčič za varovanje na 
poti.

Jože Barbo

8. pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti
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Jelka bronasta na državnem tekmovanju 
žensk v spretnostni vožnji s traktorjem in 
prikolico, Anja zlata med dijakinjami
Članice Društva podežel-
skih žena smo se 10. juli-
ja odpravile na ekskurzijo 
v  Ribnico.  Ogledale smo 
si razstavo in demonstraci-
jo izdelovanja suhe robe v 
delavnici RC- pletarstvo, v 
ribniškem gradu čarovniško 
razstavo, razstavo suhe robe 
in lončarstva. Po odmoru za 
kavico smo nadaljevale z 
ogledom parka kulturnikov 
in Ribniški trg. Članice dru-
štva kmečkih žena in deklet 
so nas postregle z njihovimi 
dobrotami in predstavitvijo  
filma ob 20-letnici delova-
nja društva. Pot nas je vodi-
la do cerkve sv. Štefana, po 
kosilu pa smo nadaljevale z 
ogledom Škrabčeve doma-
čije in Nove štifte. Po kosi-
lu smo nadaljevale z ogle-
dom Škrabčeve domačije in 
Nove štifte. 
Članice smo s svojo predsta-
vitvijo in peko flancatov ter 

Šli smo na 
pohod …

Bila je vroča poznopoletna 
sobota, 28. avgust. Na Jor-
dankalu smo se odpravljali 
na pohod, v spomin na Jo-
žeta Slaka - Đoko.
Pohod smo organizirali že 
šesto leto zapored. Lani nas 
je ovirala karantena, zato se 
je pohoda udeležilo malo 
pohodnikov, v glavnem va-
ščani, letos pa nas je bilo zo-
pet malo več.
Odpravili smo se proti Mir-
ni Peči. Ko smo prišli do Te-
menice, smo zavili desno, 
proti malemu kozolcu, ki so 
ga postavili ribiči. Tam je bil 
prvi postanek.
Obrisali smo znoj, spočili 

noge in se odžejali …
Pot nas je peljala na Golo-
binjek, od koder so se nam 
nudili prekrasni razgledi na 
vse strani.
Prvi daljši postanek (beri: 
malico) smo si spet privošči-

li v zidanici Janeza Makšeta. 
Domači so poskrbeli, da nih-
če ni ostal lačen ali žejen.
Okrepčani in odpočiti smo 
nadaljevali pot proti Jordan-
kalu. Hodili smo po lepih 
gozdnih poteh. Moram pri-

znati, da gozdne poti letos 
niso bile tako lepe kot prej-
šnja leta, ker nas letos pesti 
huda suša. Zaskrbljeno smo 
ugotavljali, da se je podrast 
posušila, zemlja se je spre-
menila v prah, nikjer ni bilo  
videti nobene gobe.
Počasi smo prišli do doma-
če vasi, kjer so nas prijazno 
sprejeli na domačiji Marti-
na Slaka. Čakala nas je sla-
stna malica. Zanjo se lah-
ko zahvalimo letošnjemu 
sponzorju, gospodu Anto-
nu Preglju. Nismo se samo 
okrepčali, ampak je sledil 
tudi kulturno-humoristični 
program, slišalo pa se je tudi 
harmoniko. Bilo je tako pri-
jetno, da se kar nismo mogli 
raziti. 

Milena Slak

Avgusta je potekalo državno tekmovanje v spretnostni vožnji  s traktorjem. Jelka Krivec je v 
svoji kategoriji osvojila tretje mesto, med dijakinjami pa Anja Smrke zlato priznanje.

pokušino štrukljev sodelova-
la na oratoriju.
V soboto, 4. septembra, se 
je v Bolehnečicih odvilo 64. 
državno tekmovanje oračev 
Slovenije in 26. tekmovanje 
dijakov biotehniških šol v 
oranju.  Jelka Krivec iz Šentju-

rija je v tekmovanju žensk ,v 
spretnostni vožnji s traktor-
jem in prikolico osvojila tretje 
mesto, med dijakinjami pa 
Anja Smrke iz Gorenjega Glo-
bodola zlato priznanje. 
Vsako leto se udeležimo tudi 
izbora za kmetico leta, ki po-

teka v Zagorju. Letos svoje 
kandidatke nismo imele, smo 
pa navijale za druge. Program 
ob počastitvi kmetice leta že 
nekaj let sestavi in vodi naša 
članica in podpredsednica 
Zveze kmetic Slovenije Neži-
ka Režek. J. K.
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CEPETAVČKOVE NOVICE

PRVIČ V VRTEC
 
Pogumno in veselo smo zakorakali v novo vrtčevsko leto. 
Kljub temu da je kar nekaj otrok prvič prestopilo vrtčevska 
vrata, je opaziti, da se tukaj dobro počutijo. Otroci radovedno 
spoznavajo vrtec, svojo igralnico, igrišče, bližnji gozd in oko-
lico. Pred njimi je še mnogo lepih spominov ter doživetij, ki 
pomagajo, da postajajo vse, kar so lahko.
 

Bernarda Radovan, oddelek KORENČKI

UVAJANJE PRI JEŽKIH

V oddelku Ježki smo uvajanje preživeli umirjeno in se hitro 
navadili drug na drugega. Otroci so pravi mali raziskovalci, ki 
jih pritegne vse, kar je novo. Najlepše nam je, ko skupaj zapo-
jemo, telovadimo in se odpravimo v gozd. Zelo nas je razve-
selil in presenetil ježek, ki nas je v gozdu prosil za pomoč, in 
mi smo mu z veseljem pomagali. Ker nam je uspelo pobra-
ti vse ježkove bodice, smo okrog njega zaplesali in se z njim 
veselili. Želimo si, da bi tudi v prihodnje dneve preživljali ob 
raziskovanju, skupnem sodelovanju ter z dobrim počutjem.  

Karmen Praznik

Na začetku vsakega šolskega leta v 4. razredu sodelu-
jemo z občinsko redarsko službo. Ga. Cesar učencem 
vedno odlično razloži varno pot od šole do verouka in 
jih opozori na nevarnosti na poti.

Mojca Starešinič
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IZ ŠOLSKEGA PANJA
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Izjemni uspehi mirnopeških osnovnošolcev na 
likovnem področju
Učenci Osnovne šole Toneta Pavčka so bili  izjemno produktivni na likovnem področju. Pod vodstvom mentorice Aleše 
Sušnik Škedelj so se udeležili 4. likovnega natečaja BESEDA V LIKOVNI PODOBI. Kar dva učenca sta prejela posebno 
priznanje, Lamutovo likovno paleto.  

PRVIČ PRESTOPILI 
ŠOLSKI PRAG

Prvi šolski dan je poseben za vse, še po-
sebej pa za prvošolce. Petintrideset šo-
larjev Osnovne šole Toneta Pavčka je 
letos septembra šolski prag prestopilo 
prvič. Seveda so v prostore šole vstopali 
že prej, a nikdar v tej vlogi. Nevedoč kaj 
vse jih čaka v naslednjih letih, so neka-
teri manj, nekateri bolj pogumno izpu-
stili roko ponosnih staršev in se podali 
novim dogodivščinam naproti. 
 
Tudi me jim v novem poglavju želimo 
obilo uspehov in verjamemo, da bomo 
skupaj stkali množico lepih spominov!

Učiteljice prvih razredov 
Barbara Avguštinčič, Nina Golob, 

Jasmina Perko     

Prejemnik velike nagrade za najboljši li-
kovni izdelek je bil Rok Pureber, preje-
mnica posebne nagrade pa Tia Lužar. Z 
ustvarjanjem sta se učenca odzvala na 
aktualne razmere: tematika njunih izdel-
kov je povezana z bojem proti virusu in 

Jan Barbo, mladi kipar leta 2021, s svo-
jim izdelkom Brez matice ni življenja

Rok Pureber, prejemnik nagrade za 
najboljši likovni izdelek Tia Lužar, prejemnica posebne nagrade

vprašanjem svobode, navezujeta pa se 
tudi na problematiko utrujenosti in apa-
tije. 
Na 14. Mednarodni kiparski koloniji 
mladih Črnomelj s pomenljivim sloga-
nom DALEČ JE BLIZU pa je bil izjemno 

uspešen učenec Jan Barbo, ki je postal 
najboljši mladi kipar leta 2021. Njegov 
izdelek, kip z naslovom Brez matice ni ži-
vljenja,  bo v bron vlilo podjetje Livartis. 

Urška Gršić



Cerkev sv. Primoža 
in Felicijana

Cerkev sv. Primoža in Felicijana v Gorenjem Kartelje-
vem se omenja že leta 1575. Zgrajena je v gotskem 
slogu z oboki. V 17. stoletju so cerkvi prislonili prezbi-
terij z grebenastim obokom. Na severni strani je pri-
zidana zakristija, nad katero je veroučna učilnica. Nad 
vhodom je obokan kor z manjšimi orglami. Glavni oltar 
je iz ??? polovice 18. stoletja, narejen v baročnem slo-
gu. Na desni strani je stranski oltar s kopijo Layerjeve 
slike Marije Pomagaj v baročnem okvirju. Pod korom 
je nagrobna plošča rodbine Rueso pl. Ruessenstein, la-
stnikov gradu Hmeljnik. Zunaj cerkve je ob stopnicah 
vzidan rimski nagrobni kamen. V 15. in 16. stoletju so 
bili na Hmeljniku luterani, ki so imeli velik vpliv tudi na 
sosesko v Karteljevem.

Andrej Gašperič

POZNATE VAŠ 
KRAJ?
Na fotografiji v junijski številki glasila je 
fontana pred farno cerkvijo v Mirni Peči. 
Izmed pravilnih prispelih odgovorov 
smo izžrebali Lojzko Hribar iz Gorenje-
ga Podboršta. Čestitamo, ga. Lojzka bo 
nagrado prejela po pošti.

Novo vprašanje
Včasih je njihov puh polnil pernice v mr-
zlih zimskih dneh, sedaj čakajo na Marti-
na. Goske na sliki so nas na poti na pašo 
glasno pozdravile. V kateri vasi smo jih 
srečali?
Odgovore pošljite do 20. novembra na  
naslov: Občina Mirna Peč, Tg 2, 8216 
Mirna Peč, s pripisom: Poznate vaš 
kraj. Tudi tokrat izžrebanca čaka nagra-
da.

Ladislava  Rupena

IZ NAŠIH
TREH 
DOLIN


