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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovani občanke in občani,

zakorakali smo v zimski čas, bližamo 
se koncu leta in ob tem se naše mi-
sli vračajo na začrtane programe, ki 
smo jih zastavili z namenom, da jih 
tudi uspešno izvedemo.  Seveda pa 
istočasno že oblikujemo želje po 
zaključevanju še nedokončanih pro-
gramov kot tudi ideje in cilje za za 
delo v prihajajočem letu. 
Tudi v letošnjem letu je delovanje 
občinske uprave in občinskega sve-
ta ter delovanje naše celotne sku-
pnosti zaznamoval razvoj epidemije  
covid-19. Vendar smo na občinski 
upravi vseeno, skladno z usmeri-
tvami stroke, nemoteno izvajali 
zastavljene projekte, predvsem pa 
smo bili usmerjeni v pripravo doku-
mentacije za izvedbo projektov za 
naslednje kohezijsko obdobje. Skla-
dno z usmeritvami ministrstva, do-
sedanjim proračunom in načrtom 
razvojnih programov smo pripravili 
vse potrebno za sestavo proračunov 
za leti 2022 in 2023. Proračuna sta 
dokaj ambiciozna in razvojno narav-
nana, kajti kar 60 % sredstev je na-
menjenih za naložbe. Zasnovana sta 
tako, da bomo skladno z zaključnim 
računom najprej poravnali obve-
znosti za leto 2021, nato pa bomo  s 
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predlaganimi usmeritvami odborov 
in občinskega sveta še vedno več 
kot tretjino sredstev namenili po-
sodobitvam na cestni infrastrukturi. 
Seveda bomo budno spremljali tudi 
razpise na državnem in evropskem 
nivoju in skladno z zahtevami tudi 
zagotavljali lastna sredstva, kar pa 
za naš proračun in občinsko upravo 
pomeni kar zahtevno nalogo.
Kljub trenutnim razmeram, ko val 
epidemije covid-19 nikakor ne po-
pušča in verjetno nas bo virus še kar 
nekaj časa spremljal, nas bodo vsee-
no v decembru obiskali dobri mož-
je, seveda v skladu z možnostmi, ki 
bodo to dopuščale. Gotovo se bodo 
teh najbolj razveselili naši najmlajši, 

na nas vseh pa je, da v tem času ne 
pozabimo na ostarele in vse tiste, ki 
so osamljeni in teh je še posebej v 
sedanjih zahtevnih časih kar veliko.
Vsak po svojih močeh in na načine, 
ki to dovoljujejo, pomagajmo tudi 
tem. 
Ob zaključku leta bi se želel zahva-
liti vsem sodelavcem na občinski 
upravi, vsem svetnikom občinskega 
sveta, članom delovnih teles, vsem 
društvom, zahvala pa tudi vsem ob-
čanom za strpno in korektno sode-
lovanje predvsem pri izvajanju grad-
benih del na posameznih projektih. 
V sedanjih spreminjajočih se razme-
rah pa apeliram na nas vse - bodimo 
strpni in razumevajoči, bodimo od-
govorni do sebe in celotne skupno-
sti,  pogovarjajmo in poslušajmo se 
med sabo, na ta način bo bivanje v 
naši skupnost prijetno in lepo. 

Ob bližajočih se božičnih in novole-
tnih praznikih bi rad vsem zaželel 
predvsem mirne praznike, v novem 
letu pa vse dobro, naj vas spremlja 
medsebojno razumevanje in dobra 
volja. Srečno in ostanite zdravi.

Andrej Kastelic, župan
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26. december - dan 
samostojnosti in enotnosti

Minilo je 31 let od plebiscita, na ka-
terem smo se Slovenci odločili za sa-
mostojno državo Slovenijo. Plebiscit 
je potekal 23. decembra 1990, tri dni 
pozneje pa so v takratni skupščini 
slovesno razglasili rezultate. Plebisci-
ta se je udeležilo 93 odstotkov volil-
nih upravičencev, za samostojnost 
pa jih je glasovalo okoli 95 odstot-
kov udeleženih oziroma 88,5 odstot-
ka vseh volilnih upravičencev. Na 26. 
december, ko so bili razglašeni izidi 
plebiscita, tako obeležujemo držav-
ni praznik, dan samostojnosti in eno-
tnosti, ki je tudi dela prost dan. 
Čestitke ob dnevu samostojnosti!
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POROČILO S 16. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
MIRNA PEČ
Na šestnajsti redni seji 21. oktobra  so 
se občinski svetniki najprej seznanili 
s poročilom o izvrševanju proračuna 
Občine Mirna Peč v prvem polletju 
leta 2021. Obravnavali in sprejeli so 
sklep o pristopu Občine Mirna Peč k 
Evropskemu združenju za teritorialno 
sodelovanje (EZTS): Poti prihodnosti 
Ljubljana–Novo mesto–Karlovec–Za-
greb, na podlagi katerega se podpi-
sniki zavzemajo za doseganje ciljev 
modernizacije železniške proge, viš-
je potovalne hitrosti vlakov, okrepi-
tev nosilnosti proge, ureditev posta-
jališč in odpravo nivojskih prehodov. 
Obravnavali in sprejeli so Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka 
o izvajanju gospodarske javne služ-
be zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov in gospodarske javne služ-
be odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpad-
kov na območju občine Mirna Peč, ki 

ga je bilo potrebno spremeniti zaradi 
uskladitve z Zakonom o varstvu oko-
lja, še posebej določbe zakona, ki ute-
meljuje izvajanje nadzora nad izvaja-
njem določb s strani medobčinskega 
inšpektorata in redarstva. Po skrajša-
nem postopku so obravnavali in spre-
jeli Odlok o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoje-
čo komunalno opremo na območju 
občine Mirna Peč, kjer je šlo za spre-
membo oziroma popravek pri obra-
čunavanju komunalnega prispevka 
predvsem za zidanice in gospodarska 
poslopja, namenjena reji živali ter ra-
stlinjake. Prav tako po skrajšanem po-
stopku so obravnavali in sprejeli  Od-
lok o ustanovitvi režijskega obrata v 
občini Mirna Peč, ki bi prevzel različ-
na dela, kot so urejanje zunanjih po-
vršin, hišniška dela, urejanje cest, pla-
katiranje, vzdrževanje čistoče v IC ipd. 
Svetniki so se seznanili in sprejeli letni 
program socialnega varstva Občine 
Mirna Peč v letu 2021, letni program 
kulture Občine Mirna Peč v letu 2021 

ter letni program športa Občine Mirna 
Peč v letu 2021. 

POROČILO S 17. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
MIRNA PEČ

17. redna seja Občinskega sveta Občine 
Mirna Peč je 17. novembra zaradi slabe 
epidemiološke slike potekala na daljavo 
preko spletne platforme. V prvi obrav-
navi so se seznanili in sprejeli oba osnut-
ka Odloka o proračunu Občine Mirna 
Peč za leti 2022 in 2023. Predstavljene 
so bile osnovne usmeritve in izhodišča 
proračunov za obe leti. Odloka sta bila 
po potrditvi javno razgrnjena. Prav tako 
so svetniki na prvi obravnavi sprejeli 
osnutek predloga Odloka o nadome-
stilu za uporabo stavbnega zemljišča 
v občini Mirna Peč, s čimer so potrdili 
spremembo obračunavanja NUSZ kot 
enega izmed pomembnih virov prihod-
kov v proračun občine. 

Andreja Povše, občinska uprava 

Za nami je še eno posebno leto, ki je od vseh nas zahtevalo veliko potrpežlji-

vosti in razumevanja, vendar pa vsak težaven trenutek v življenju nosi v 

sebi tudi nekaj dobrega.

V novem letu pustimo za sabo vse slabo in optimistično glejmo v prihodnost. 

Izkoristimo ga za nov začetek, postavljanje višjih ciljev in razmislek o priho-

dnosti. Naj vam novo leto prinese novo upanje, veselje in mir.

 

Vesel božič in srečno novo leto želi

 

župan Andrej Kastelic s sodelavci Občinske uprave

 



december 2021Glasilo Občine Mirna Peč4

občinska uprava sporoča

Rekordno visoka proračuna Občine Mirna Peč

DVOLETNI PRORAČUN V ZNAMENJU 
VELIKIH NALOŽB
Občinski svetniki so na decembrski redni seji v tem mandatu potrdili najpomembnejši dokument občine, ki predvide-
va dobrih 7,5 milijona evrov odhodkov v letu 2022 in skoraj 7,8 milijona evrov v letu 2023, prihodkov pa 7,8 milijona 
evrov v letu 2022 oz. dobrih 8 milijonov evrov v letu 2023. Dvoletni proračun vključuje letno pridobitev 1,5 milijona 
evrov sredstev iz državnega proračuna in iz sredstev EU ter dobrih 3,5 milijona evrov lastnih prihodkov za izvedbo ve-
likih naložb občine.

Oba proračuna sta v primerjavi s pro-
računi preteklih let bistveno povečana 
tako na odhodkovni kot prihodkovni 
strani, predvsem zaradi izvedbe najve-
čjih naložb in zagotavljanja finančnih vi-
rov zanje. Za leti 2022 in 2023 zastavljeni 
občinski blagajni predstavljata najzaje-
tnejša proračuna do sedaj, saj sta 2,4 krat 
večja, kot je znašala realizacija odhodkov 
preteklega leta. Pri načrtovanju odhod-
kov proračuna smo izhajali iz prioritetno 
načrtovanih naložb, to pa je bil tudi ra-

zlog, da ob razpravah svetnice in svetniki 
niso podali bistvenih pripomb, saj želijo 
pod streho spraviti že več let načrtova-
ne projekte. Načrtovani proračunski od-
hodki Občine Mirna Peč za leto 2022 in 
2023 so močno naložbeno naravnani, 
saj skupni delež investicij v obeh letih 
znaša preko 62 % celotne porabe.  

Kljub varčevalni naravnanosti proračuna 
pri načrtovanju financiranja tekočih od-
hodkov pa je za obe leti ohranjena ista 

raven sofinanciranja programov društev 
in ista raven sofinanciranja programov v 
kmetijstvu, ukrepov na področju spod-
bujanja učinkovite rabe energije in sofi-
nanciranju postavitve malih hišnih čistil-
nih naprav. 

V občinsko blagajno naj bi se v letu 2022 
steklo skoraj 7,5 milijona evrov prihod-
kov, v letu 2023 pa 7,8 milijona evrov. 
Največji del prihodkov bodo predstavlja-
li davčni in nedavčni prihodki (35 odstot-
kov), in sicer letno za dobrih 2,7 milijona 
evrov teh prihodkov. V skladu z Letnim 
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Največ od skupno 4,7 mio evrov investicijskih odhodkov (v letu 2023 skoraj 5 mio evrov) je namenjenih 
za:  
- naložbe in vzdrževanja na cestnem področju – cca 1 mio €/letno,  
- hidravlične izboljšave vodovodne infrastrukture v Občini Mirna Peč, 
- zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo, 
- komunalno opremljanje IC in GC Dolenja vas,  
- urejanje gospod. javne infrastrukture na področju stanovanjske gradnje, 
- sofinanciranju javne razsvetljave in pločnika na reg. Cesti R3-651 Mirna Peč - Šranga,  
- ureditev upravno – kulturnih prostorov na Trgu 8 in ureditev dodatnih prostorov s postavitvijo stalne 
zbirke Toneta Pavčka v muzeju, če naštejemo le največje naložbe. Poudariti velja, da bodo planirane 
investicije in prevzete obveznosti v letu 2021 vključene v 1. rebalans 2022 po zaključnem računu. 
Kljub varčevalni naravnanosti proračuna pri načrtovanju financiranja tekočih odhodkov pa je za obe leti 
ohranjena ista raven sofinanciranja programov društev in ista raven sofinanciranja programov v 
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kmetijstvu, ukrepov na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in sofinanciranju postavitve malih 
hišnih čistilnih naprav.  
V občinsko blagajno naj bi se v letu 2022 steklo skoraj 7,5 mio evrov prihodkov, v letu 2023 pa 7,8 mio 
evrov. Največji del prihodkov bodo predstavljali davčni in nedavčni prihodki (35 odstotkov), in sicer letno 
za dobrih 2,7 mio evrov teh prihodkov. V skladu s Letnim načrtom prodaje premoženja občine je 

predvidenih 0,85 mio evrov kapitalskih prihodkov (11 odstotkov). Dobrih 19 odstotkov oziroma 1,5 mio 
evrov v letu 2022 je načrtovanih transfernih prihodkov iz naslova sofinanciranja naložb iz državnega 
proračuna in evropskih sredstev (Ministrstvo za kulturo, MKGP, energetske sanacije, sredstva za 
okrevanje po covidu, DRR, LAS DBK), kjer je predvideno sofinanciranje projektov: reg. koles. povezava 
Trebnje-Mirna Peč -Novo mesto, kolesarska veriga na podeželju, ČN Mirna Peč, vodovodna 
infrastruktura, postavitev stalne zbirke T. Pavčka in ureditev dodanih prostorov, digitalizacije kult.-
turistične ponudbe.  
Velik delež prihodkov predstavljajo nedavčni prihodki, skozi vlaganja zasebnih partnerjev - naložbenikov 
v izgradnjo javne komunalne infrastrukture na območju naše občine.  
Novo zadolževanje zaenkrat ni predvideno, obseg odplačila dolgov iz preteklih let (šola, športna dvorana, 
cesta Ivanja vas – MP) pa znaša 236.800 evrov letno.  

Ker je zagotovljeni obseg sredstev (t.i. povprečnina, ki znaša 2,4 mio evrov letno) za izvajanje zakonsko 
določenih nalog občin namenjen le pokrivanju tekočih obveznosti proračun, se za investicijske naložbe 
trudimo pridobiti dodatne finančne vire, kot so: sofinanciranje iz državnega proračuna in proračuna 
evropskih skladov, vlaganje oziroma sofinanciranje investitorjev. Izkoristili pa bomo tudi vse dodatne 
finančne vire, ki nam jih omogoča Zakon o financiranju občin: sofinanciranje delovanja skupne občinske 
uprave, dodatna sredstva za uravnoteženje razvitosti občine.... Največji obseg za financiranje obveznih 
nalog občine predstavlja področje izobraževanja - financiranje vzgoje predšolskih otrok in osnovne šole, 
za kar skupaj z naložbenimi transferi namenimo letno skoraj 0,9 mio evrov.  
Da bi lahko uresničili pretežni del začrtanih programov, bomo morali skrbno uravnavati prihodkovno in 
odhodkovno stran, sredstva za tekoče poslovanje in investicije ter voditi aktivno politiko na strani virov, 
pa naj gre za pridobivanje sredstev s kandidiranjem na javnih razpisih ali z zagotavljanjem izven 
proračunskih sredstev, s sofinanciranjem investicij iz zasebnih virov investitorjev. 
 
Izvedba tako velikega naložbenega bo vsekakor soodvisna od realizacije prihodkov iz naslova lastnih 
prihodkov, največ od komunalnih prispevkov in pridobitve sredstev iz proračuna RS in EU. Načrtovana 
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STRUKTURA PRIHODKOV PRORAČUNA 2022

Največ od skupno 4,7 milijona 
evrov investicijskih odhodkov (v 
letu 2023 skoraj 5 milijonov evrov) 
je namenjenih za: 
• naložbe in vzdrževanja na ce-

stnem področju – okoli 1 mili-
jon €/letno, 

• hidravlične izboljšave vodovo-
dne infrastrukture v občini Mir-
na Peč,

• zbiranje in ravnanje z odpadki in 
ravnanje z odpadno vodo,

• komunalno opremljanje IC in 
GC Dolenja vas, 

• urejanje gospod. javne infra-
strukture na področju stano-
vanjske gradnje,

• sofinanciranje javne razsvetlja-
ve in pločnika na reg. cesti R3-
651 Mirna Peč-Šranga, 

• ureditev upravno–kulturnih 
prostorov na Trgu 8 in ureditev 
dodatnih prostorov s postavitvi-
jo stalne zbirke Toneta Pavčka v 
muzeju, če naštejemo le najve-
čje naložbe. Poudariti velja, da 
bodo načrtovane investicije in 
prevzete obveznosti v letu 2021 
vključene v 1. rebalans 2022 po 
zaključnem računu.
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načrtom prodaje premoženja občine je 
predvidenih 0, 85 milijona evrov kapital-
skih prihodkov (11 odstotkov). Dobrih 
19 odstotkov oziroma 1,5 milijona evrov 
v letu 2022 je načrtovanih transfernih 
prihodkov iz naslova sofinanciranja na-
ložb iz državnega proračuna in evropskih 
sredstev (Ministrstvo za kulturo, MKGP, 
energetske sanacije, sredstva za okreva-
nje po covidu-19, DRR, LAS DBK), kjer je 
predvideno sofinanciranje projektov: reg. 
koles. povezava Trebnje-Mirna Peč-No-
vo mesto, kolesarska veriga na podeže-
lju, ČN Mirna Peč, vodovodna infrastruk-
tura, postavitev stalne zbirke T. Pavčka in 
ureditev dodanih prostorov, digitalizacije 
kulturno-turistične ponudbe. 

Velik delež prihodkov predstavljajo ne-
davčni prihodki skozi vlaganja zasebnih 
partnerjev - naložbenikov v izgradnjo 
javne komunalne infrastrukture na ob-
močju naše občine. 

Novo zadolževanje zaenkrat ni pred-
videno, obseg odplačila dolgov iz pre-
teklih let (šola, športna dvorana, cesta 
Ivanja vas – MP) pa znaša 236.800 evrov 
letno. 
Ker je zagotovljeni obseg sredstev (t.i. 
povprečnina, ki znaša 2,4 milijona evrov 

letno) za izvajanje zakonsko določenih 
nalog občin namenjen le pokrivanju 
tekočih obveznosti proračuna, se za in-
vesticijske naložbe trudimo pridobiti 
dodatne finančne vire, kot so sofinan-
ciranje iz državnega proračuna in pro-
računa evropskih skladov, vlaganje oz. 
sofinanciranje investitorjev. Izkoristili pa 
bomo tudi vse dodatne finančne vire, 
ki nam jih omogoča Zakon o financira-
nju občin: sofinanciranje delovanja sku-
pne občinske uprave, dodatna sredstva 
za uravnoteženje razvitosti občine, ... 
Največji obseg za financiranje obveznih 
nalog občine predstavlja področje izo-
braževanja - financiranje vzgoje predšol-
skih otrok in osnovne šole, za kar skupaj 
z naložbenimi transferi namenimo letno 
skoraj 0,9 milijona evrov. 

Da bi lahko uresničili pretežni del začr-
tanih programov, bomo morali skrbno 
uravnavati prihodkovno in odhodkov-
no stran, sredstva za tekoče poslovanje 
in investicije ter voditi aktivno politiko 
na strani virov, pa naj gre za pridobiva-
nje sredstev s kandidiranjem na javnih 
razpisih ali z zagotavljanjem izven pro-
računskih sredstev, s sofinanciranjem in-
vesticij iz zasebnih virov investitorjev.
Izvedba tako velikega naložbenega ob-

sega investicij bo vsekakor soodvisna od 
realizacije prihodkov iz naslova lastnih 
prihodkov, največ od komunalnih pri-
spevkov in pridobitve sredstev iz prora-
čuna RS in EU. Načrtovana proračunska 
poraba je za našo občino izredno visoka 
in najvišja do sedaj, zato bo njena reali-
zacija poleg izpeljave največjih in zah-
tevnih naložb zahtevala tudi natančno 
izvedbo številnih manjših projektov. Za-
radi naše majhnosti in razdrobljenosti 
naložbenih postavk na eni strani ter so-
časnega vodenja večjih na drugi je reali-
zacija predvidenih nalog za našo občin-
sko upravo zelo zahtevna, vendar bomo 
v realizacijo zastavljenih ciljev vključili 
vse svoje moči in znanje. Pri tem bomo 
vseskozi zasledovali cilje ekonomično-
sti in gospodarnosti upravljanja z jav-
nimi sredstvi ter od izvajalcev zahtevali 
kakovostno izvedbo del, prav tako mo-
rajo biti opravljene tudi številne nujno 
potrebne upravne in zakonske naloge, 
ki zagotavljajo boljšo kakovost pri zago-
tavljanju storitev občanov. 

Proračun si lahko v celoti ogledate na 
spletni strani Občine Mirna Peč: 
www.mirnapec.si.

Mira Barbo, občinska uprava

Podelitev priznanj RK Slovenije ob mednarodnem dnevu prostovoljstva

Slavica Derganc prejemnica Srebrnega znaka RK Slovenije 
Mednarodni dan prostovoljstva, ki ga 
obeležujemo 5. decembra, opozar-
ja na velik prispevek prostovoljcev in 
hkrati vabi nove prostovoljce. Prosto-
voljstvo namreč krepi imunski sistem 
in ščiti pred sebičnostjo in apatijo. Pro-
stovoljci so nosilci optimizma, so ljudje, 
ki se na podlagi vrednot in človečnosti 
odzovejo na potrebe v družbi, so upa-
nje, da imamo kot družba in človeštvo 
potencial za bolj pravilen razvoj sveta.

Znotraj 744 organizacij v Sloveniji opra-
vlja prostovoljsko delo več kot 84.000 
prostovoljcev, ki opravijo več kot 10 mi-
lijonov ur prostovoljnega dela, od tega 
je 62 % žensk in 38 % moških.

V okviru OZ RKS Novo mesto je aktiv-
nih več kot 500 prostovoljcev. Največ, 
kar jim lahko damo v zahvalo, je pri-
znanje za njihovo dolgoletno delo.

Prejemnica Srebrnega znaka RK Slove-
nije je Slavica Derganc iz KORK Mirna 
Peč, ki je prostovoljka že več kot 20 let. 
Slavica Derganc je od leta 2000 prosto-
voljka in predsednica KORK Mirna Peč. 
Pri vodenju KORK zelo dobro sodeluje 
z Občino Mirna Peč in ima veliko pod-
poro. Slavica  je bila pobudnica in or-
ganizatorica več humanitarnih akcij, ki 
so potekale na njihovem območju. Ko 
gre za pomoč socialno ogroženim dru-

žinam in posameznikom, se angažira v 
kraju in sama ali s prostovoljci poskrbi 
za hiter odziv ob potrebah po pomo-
či. Z veliko srčnostjo skrbi za pridobiva-
nje prostovoljk in jih motivira, da delo 
z veseljem opravljajo. V skladu s po-
klicno zdravstveno naravnanostjo ima 
izostren občutek za preventivno zdra-
vstveno delovanje. Organizira akcije 
zdravstvenih meritev v vseh vaseh in 
zaselkih v občini in se na ta način pri-
bliža ljudem. Njeno delovanje na hu-
manitarnem področju so v občini pre-
poznali, saj so ji podelili tudi občinsko 
priznanje. V okviru dela v Rdečem kri-
žu ji za delovanje podeljujemo Srebrni 
znak RKS.
Ob podelitvi priznanj je nagrajenki če-
stitala in se ji zahvalila sekretarka OZ 
RKS Novo mesto Barbara Ozimek. 

Barbara Ozimek, 
OZ RK Novo mesto
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Nivojski prehodi čez železniško progo 
na območju občine bodo ukinjeni 
ali dodatno zavarovani
Na območju občine Mirna Peč je devet nivojskih prehodov cest, javnih gozdnih in poljskih poti čez železniško progo. 
Ker si občina že več let prizadeva za dodatno zavarovanje posameznih prehodov, Slovenske železnice pa želijo ukiniti 
nevarne, lokacijsko in funkcionalno neustrezne prehode, sta se spomladi župan občine in direktorica občinske uprave 
sestala z vodstvom Slovenskih železnic. 

Na osnovi tega srečanja se je 
junija sestala Komisija za ni-
vojske prehode, si ogledala si-
tuacijo na terenu in pripravila 
izhodišča za sklenitev spora-
zuma. Po uskladitvi vsebin z 
Ministrstvom za infrastruktu-
ro je bil novembra sporazum 
o medsebojnih obveznostih 
pri ureditvi nivojskih preho-
dov v občini Mirna Peč na re-
gionalni železniški progi št. 80  
d.m. – Metlika–Ljubljana tudi 
podpisan.

V sporazumu je dogovorjeno, 
da se lahko nemudoma pri-
stopi k ukinitvi treh prehodov, 
da je potrebno na treh preho-
dih zagotoviti dodatno zava-
rovanje, za preostale tri pa je 
občina zahtevala, da se pred 
ukinitvijo zagotovi še pregled 
Zavoda za gozdove Slovenije. 
Pretežni del stroškov po spo-
razumu krijeta Ministrstvo 

za infrastrukturo in Sloven-
ske železnice – infrastruktura 
d.o.o., občina pa sodeluje pri 
pripravi projektne dokumen-
tacije in zemljiško-knjižnih 
postopkih. 

Na priloženi karti so s številka-
mi od 1 do 3 označeni preho-
di, ki so že v ukinjanju: prehod 
pri telekomunikacijski postaji 
SŽ nad Rogovilo in dva pod tu-
nelom železnice nad Biško vas-
jo. Na teh so bile ob prehajanju 
čez progo v preteklosti že za-
beležene smrtne žrtve. Z zago-
tovitvijo ceste nad železniškim 
tunelom v smeri avtoceste 
pred petnajstimi leti in z izgra-
dnjo gozdne ceste v 2018 pa je 
občina lastnikom zemljišč na 
tem območju zagotovila sicer 
nekoliko daljši, a varen dostop.

S številkami od 7 do 9 so 
označeni prehodi, ki bodo 

dodatno zavarovani s pol-
zapornicami oz. svetlobno 
signalizacijo: prehod pod 
gostiščem Špolar, prehod v 
zaselku Češence in prehod na 
t.i. »Hmeljniški« cesti pri Šran-
gi. Ministrstvo za infrastruktu-
ro oz. Slovenske železnice pri-
četek del načrtujeta v m maju 
oziroma juniju prihodnje leto. 

S številkami od 4 do 6 pa so 
označeni prehodi, ki se naha-
jajo na gozdnem območju: 
št. 4 se nahaja med zaselkom 
Češence in ulico Marof, št. 5 
in 6 pa sta severno od zasel-
ka Šranga. Na zahtevo občine 
je ministrstvo sredi novem-
bra sklicalo terenski ogled, 
na katerem so bili prisotni 
tudi predstavniki Zavoda za 
gozdove Slovenije. Na tem 
območju bodo predstavni-
ki zavoda pripravili elaborat 
potrebnih dograditev goz-

dnih vlak na način, da bodo 
gozdne prometnice primer-
no povezane s prehodi, ki se 
bodo ohranili. S tem bo la-
stnikom zemljišč na tem ob-
močju zagotovljeno, da bodo 
tudi v nadaljevanju lahko ne-
ovirano gospodarili s svojimi 
gozdovi.  

Omenjene aktivnosti tako 
vodijo k skupnemu cilju Ob-
čine Mirna Peč in Slovenskih 
železnic, to je varna uporaba 
svojih prometnic, kar je nada-
ljevanje pričetega zglednega 
sodelovanja. Slovenske žele-
znice namreč v tem času na 
svoje stroške že dokončujejo 
naložbo zavarovanja brežine 
med občinsko cesto in žele-
znico z opornim zidom, pri 
zaselku Rogovila. 

Andrej Kastelic, 
Občinska uprava
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Energetska sanacija 
stavbe in ureditev 
prostorov na Trgu 8
Občina Mirna Peč pripravlja projekt ureditve celotnega objekta na Trgu 8 v Mir-
ni Peči (nekdanja osnovna šola). Objekt bo v celoti energetsko saniran, prostori 
pa bodo preurejeni za nove vsebine: dodatni prostori muzeja za potrebe posta-
vitve stalne razstave o pesniku Tonetu Pavčku in kulturna dvorana v pritličju ter 
prostori občinske uprave in krajevne knjižnice v nadstropju stavbe. 

OBNOVA BO POTEKALA FAZNO, CE-
LOTNA NALOŽBA OCENJENA NA 5 MI-
LIJONOV EVROV.  V obdobju 2022-2023 
bo potekala energetska sanacija celo-
tne stavbe z ureditvijo dodatnih prosto-
rov muzeja in prostorov občinske upra-
ve v skupni vrednosti 3,1 milijona evrov, 
v nadaljevanju pa v skladu s finančnimi 
zmožnostmi ostale kulturne vsebine v 
skupni vrednosti 1,9 milijona evrov. Ob-
čina bo vložila vse napore za pridobitev 
dodatnih virov, in sicer se bo prijavila na 
odprti razpis Ministrstva za infrastruktu-
ro za energetsko sanacijo stavb ter na 

napovedan razpis Ministrstva za kulturo 
za ureditev kulturne infrastrukture. Želja 
občine je, da bi s pridobitvijo dodatnih 
sredstev lahko istočasno uredila celotni 
objekt.

OBČINA IMA ZA UREDITEV OBJEKTA 
ŽE PRIDOBLJENO GRADBENO DO-
VOLJENJE, s projektanti Bazaarhitek-
tura se zaključuje priprava projekta za 
izvedbo (PZI), v začetku prihodnjega 
leta je predviden razpis za izbor izvajal-
ca del preureditve prostorov muzeja in 
občinske uprave in do konca leta 2022 
izvedba gradbenih del. V letu 2023 sle-
di še razpis za izbor dobavitelja opreme 
in izvedba opreme z ostalimi zaključni-

mi deli. 
LETA 2023 BO V MUZEJU POSTAVLJE-
NA RAZSTAVA O TONETU PAVČKU. Že-
lja občine in družine Pavček je, da se ob 
praznovanju 95-letnice rojstva pesnika l. 
2023 v muzeju ureditudi stalna razstava 
o pesniku Tonetu Pavčku. V ta namen je 
občina od svojcev že pridobila v trajno 
last osebne predmete in ostalo gradivo o 
pesniku. Prav tako pa intenzivno poteka 
priprava razstave, v okviru katere vsebin-
sko zasnovo snuje Dolenjski muzej Novo 
mesto, koncept prostorske postavitve in 
grafične podobe razstave pa Trans, Za-

vod za prostor in vsebino. Želja občine je, 
da bo razstava podobno kot o harmoni-
karju Lojzetu Slaku za obiskovalce zani-
miva, polna multimedijskih in didaktič-
nih vsebin in primerna tako za starejše 
kot najmlajše. Vrednost celotnega pro-
jekta z že omenjeno ureditvijo prostorov, 
opreme in del priprave in izvedbe razsta-
ve je ocenjena na 800.000 evrov.
Načrtovana naložba a za občino pred-
stavlja velik finančni zalogaj, vendar bo z 
njim objekt pridobil nove javne vsebine, 
ki bodo s tem združene na enem mestu 
in bodo omogočale kakovosten razvoj 
kulturne in društvene dejavnosti v kraju.

Nataša Rupnik, občinska uprava

19. 9. 2021, 12:42
POŽARI V OBJEKTIH

V Dolenjem Globodolu je zagore-
lo v otroški sobi stanovanjske hiše. 
Gasilci PGD Globodol, Mirna Peč, 
Jablan, Hmeljčič in GRC Novo mesto 
so pogasili požar, odprli suhomon-
tažni strop, prostor pregledali s ter-
movizijsko kamero, prezračili stano-
vanjske prostore in iz sobe odstranili 
uničeno opremo. Reševalci NMP ZD 
Novo mesto so na kraju oskrbeli 
poškodovanega gasilca, ki se je na-
dihal dima in ga odpeljali v Splošno 
bolnišnico Novo mesto.

2. 10. 2021, 23:18
POŽARI V NARAVI OZIROMA NA 
PROSTEM

Malo pred polnočjo so na Malem 
Kalu goreli odpadki. Gasilci PGD 
Mirna Peč so pogasili okoli 200 kva-
dratnih metrov mešanega odpa-
dnega materiala.

25. 10. 2021, 21:45
NESREČE V CESTNEM PROMETU

Na avtocesti iz Novega mesta proti 
Ljubljani, pri naselju Hmeljčič, sta tr-
čili osebno in kombinirano vozilo, ki 
je zletelo na drugo stran avtoceste 
in po brežini navzdol, pod cesto. Ga-
silci GRC Novo mesto so zavarovali 
kraj dogodka, na vozilih odklopili 
akumulatorja, stabilizirali kombini-
rano vozilo, s tehničnim posegom 
iz vozila rešili ukleščenega voznika, 
pomagali reševalcem pri prenosu 
in oskrbi, razsvetljevali kraj dogod-
ka, izvlekli kombinirano vozilo in 
obe vozili pomagali naložiti na avto 
vleko ter pomagali policiji. Reševalci 
nujne medicinske pomoči ZD Novo 
mesto so na kraju oskrbeli dve po-
škodovani osebi in ju prepeljali v 
novomeško bolnišnico. Za ureditev 
prometne signalizacije in odstrani-
tev posledic prometne nesreče so 
poskrbeli dežurni delavci DARS.

Gasilsko-reševalni 
center Novo mesto
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Požarna preventiva ob prazničnem času

Naj prazniki zažarijo, ne zagorijo
Nastopil je december, ki prinaša radostno praznovanje in veselje, še posebej letos, ko se bomo družili v bolj intimnih dru-
žinskih krogih. Ker je v prazničnem času kar nekaj požarov, ne bo odveč opomniti na požarne pasti novoletnega okrasja, 
sveč in pirotehnike. Novoletna smrečica (ne glede na to, ali je naravna ali umetna) predstavlja idealno vertikalno razpo-
rejeno gorivo, sveča odprti ogenj, pirotehnika pa energijo eksplozije. Ob novoletnih radostih naj pazljivost ne bo odveč.  

Fotografija po 13 sekundah od vžiga

KO ZAGORI NOVOLETNA 
SMREČICA (izjema so le 
novejše umetne, ki imajo v 
vlaknih zaviralce ognja), je 
lahko cela v ognju v petih se-
kundah, po pol minute go-
renja, pa imamo v prostoru 
že polno razviti požar, ki ga 
sami ne bomo mogli več ob-
vladati. Gasilci, ki bodo prišli, 
recimo po 15 minutah, bodo 
imeli opravka z domala celo 
hišo. Najhitrejši vžig smre-
čice je zaradi kratkega stika 
na novoletnih lučkah. Zato 
svetujemo, da v vaši odso-
tnosti izklapljate okrasje ali 
pa imate smrečico z lučkami 
zunaj hiše. Še posebej je to 
pomembno, če se med pra-
zniki odpravite na dopust. 
Smrečica naj ne bo preblizu 
kamina ali štedilnika. Smre-
čici se ne približujmo s priž-
ganimi ‚kresničkami‘.

OB UPORABI SVEČ potek 
gorenja ni tako hiter, ima pa 
po daljšem času enak učinek. 
Problematično je, če sve-

čo pozabimo ugasniti in je v 
njeni bližini vnetljiv materi-
al (tudi lesena ali PVC okna, 
zavese, smrečica, jaslice…). 
V kolikor ima sveča plastičen 
ovoj in je namenjena zunanji 
uporabi (npr. nagrobna sve-
ča), se plastika ob brezveterju 
lahko začne topiti. Bodite po-
zorni, da sveče odgorijo oz. 

jih ugašate, 
ko zapušča-
te prostore 
brez nadzora.

PIROTEHNIKA, kot so 
rakete, ognjemeti in baterije 
z raketami, pa imajo takoj-
šen eksploziven učinek, če 
priletijo na napačno mesto, 

recimo v senik, kozolec ali 
garažo. Ker imajo zelo viso-
ko energetsko vrednost in 
pridejo v stik z lahko vne-
tljivim materialom, se bodo 
tudi gasilci lahko ukvarjali le 
še s sosednjimi objekti. Zato 
skrbno izberite mesto, kjer 
boste rokovali s pirotehniko. 
Zavarujte pirotehnična sred-
stva pred prevrnitvijo. Upo-
števajte smer vetra. Uporabo 
naj nadzirajo odrasle osebe. 

V kolikor pirotehnič-
no sredstvo zata-

ji, se mu ne pri-
bližujte vsaj 
nekaj časa. 
O s t a n k e 
ognjemeta 
o m o č i m o 
z vodo, šele 

potem jih lah-
ko zavržemo. Pa 

srečno v novo leto 
brez neprijetnih požar-

nih incidentov. 

Služba požarne preventive 
GRC Novo mesto
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Občina Mirna Peč sredi četrtega 
vala epidemije covid-19
Podobno kot celotno Slovenijo je občino Mirna Peč sredi oktobra zajel 
močan četrti val epidemije bolezni COVID-19. Če se situacija v državi v 
zadnjih tednih nekoliko umirja, pa tega ne moremo reči za našo občino, 
saj naj bi bila v samem vrhu četrtega vala. 

11. decembra je bilo v občini 59 ak-
tivnih okužb (1944,6 okužbe/100.000 
prebivalcev v zadnjih 14 dneh) oziro-
ma 29,5 okužbe na teden. Prvo večje 
povečanje okužb tega vala je bilo za-
dnja dva tedna oktobra, ko je bilo za-

beleženih 45 aktivnih okužb oziroma 
22,5 okužb na teden (7,5 okužb na te-
den v prvi polovici oktobra). V nadalj-
njih tednih je število počasi narašča-
lo, v zadnjih dveh tednih novembra 
pa ponovno poskočilo na 64 aktivnih 
okužb oziroma 32 okužb na teden. V 
prvem tednu decembra je bilo 62 ak-
tivnih okužb oziroma 31 okužb na te-
den, kar bi lahko nakazovalo počasno 
izboljševanje situacije.
Skupno je bilo do 12. 12. 2021 v 
občini ugotovljenih 699 okužb, od 
tega v oktobru 69 okužb oziroma 
15,2 okužbe na teden, v novembru 
pa 117 okužb oziroma 29,25 okuž-
be na teden. Okužbe se pojavljajo 
dejansko vsak dan in celo do 11 okužb 
na dan. Slabšanje situacije se odraža 
tudi v šoli, kjer je bilo tako v oktobru 
kot novembru v karanteni po šest od-
delkov (v vrtcu po ena karantena v no-
vembru in decembru), vendar se  od 
uvedbe obveznega samotestiranja za 
učence situacija izboljšuje, saj okuženi 
učenci že predhodno ostajajo doma.
Za obvladovanje širjenja okužb je 
občina aktivirala KRIZNI ŠTAB OB-
ČINE, katerega naloga je spremlja-
nje epidemiološke situacije, pripra-

va zaščitnih ukrepov in nadzor nad 
izvajanjem le teh. Vlada RS je že po-
zvala enote Civilne zaščite in prosto-
voljce za pomoč v zdravstvu, poostrila 
preventivne ukrepe izpolnjevanja po-
goja PCT, nošenja mask in razkuževa-

nja rok ter uvedla omejitve izvajanja 
gostinske dejavnosti, športnih in kul-
turnih prireditev ter prepovedala zbi-
ranje ljudi, vseh vrst praznovanj in jav-
nih prireditev. 
Pomemben doprinos k boju proti epi-
demiji je cepljenje, vendar Slovenija s 
55 % polno cepljenih prebivalcev (Ob-
čina Mirna Peč 53,7 %) še ni dosegla 
zadostno zaščito. Po analizi hospita-
liziranih oseb v obdobju marec- no-
vember 2021 je bilo med njimi 18,1 
% polno cepljenih in 81,9 % neceplje-
nih. Podobna je situacija na intenziv-
nih oddelkih, med njimi pa prevladu-
jejo starejši od 50 let. Občani lahko 
prvi ali dodatni odmerek zaprosite 
v cepilnem centru Zdravstvenega 
doma Novo mesto ali v Ambulanti 
splošne medicine Mateje Guštin v 
Mirni Peči, v času od 19. do 23. de-
cembra 2021 pa bodo organizirane 
dodatne cepilne enote na terenu 
po celotni Sloveniji.
Vse občane tudi pozivamo, da dosle-
dno spoštujete vse ukrepe ter da v bo-
žično-novoletnem času čimbolj ome-
jite svoje druženje na družinski krog. 

Nataša Rupnik, občinska uprava

LOČUJEMO 
ODPADKE OD 
UPORABNIH 
SUROVIN?

Ne-ločevanje odpadnih surovin 
povzroča probleme pri nadalj-
nji pripravi in predelavi odpad-
kov in zvišuje stroške obdelave, 
saj je za kvalitetno predelavo in 
reciklažo odpadkov potrebna 
čim bolj »čista« frakcija, kar pa 
se lahko doseže le na izvoru na-
stanka odpadka.

V zabojnik za mešane komunal-
ne odpadke (zeleni pokrov) je 
od dnevnih odpadkov, ki nasta-
nejo v gospodinjstvu, dovolje-
no odložiti:

• higienske plenice in vložke 
ter uporabljeni sanitetni ma-
terial, 

• žvečilni gumi,
• zamaščen peki papir,
• cigaretne ogorke,
• vrečke sesalca s smetmi, 

smeti od pometanja, lase in 
dlako,

• kosti.

Lahko se odloži tudi neupora-
ben čevelj, manjša količina ne-
uporabnega tekstila, keramike, 
porcelana ter kakšen manjši 
neuporaben kos posode. In se 
skoraj konča. Zabojnik za osta-
nek odpadkov naj bi bil skoraj 
prazen in praviloma praznjen 
redkeje kot zabojniki za loče-
no zbrane surovine. Seveda pa 
je to možno doseči le ob pravil-
nem ločevanju surovin.

Za mojo lepo dolino,
 Komunala Novo mesto

V Mirni Peči bo v zdra-
vstveni ambulanti ZD 
Novo mesto v času od 
19. do 23. decembra or-
ganiziran dodatni ter-
min cepljenja z mobilno 
enoto.
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BESEDA POSLANKE
Spoštovani občanke in občani,

v življenju ne štejejo prazne 
besede, ampak dejanja. In 
ravno za slednje gre, ko go-
vorimo o naši vladi. Dobri 
kazalci dela aktualne vlade 
se kar vrstijo in vesela sem, 
da se to odraža tudi na ka-
kovosti življenja na Dolenj-
skem. Naj naštejem le neka-
tere uspehe, na katere sem 
res ponosna: Slovenija bele-
ži najnižjo brezposelnost po 

letu 2018, leta 2022 bodo povprečnine občin še višje, 
imamo visoko gospodarsko rast (6,3 %), kar je dodatni 
pokazatelj, da so bili ukrepi vlade v covid krizi pravilni 
in dobri, 500 € dodatka ob rojstvu otroka, brezplačen 
vrtec za drugega in vsakega naslednjega otroka, višje 
so tako najnižje pokojnine kot najnižje invalidske po-
kojnine, naslednje leto bo za naložbe namenjenih kar 
2,29 milijarde evrov, pomembnih investicij bo deležen 
tudi močno podhranjen zdravstveni sistem. Ob vsem 
tem pa me izjemno veseli, da je samoocena prebival-
cev glede splošnega zadovoljstva z življenjem najvišja 
ravno na Dolenjskem. Ta podatek daje tudi upanje za 
prihodnost.

Seveda pa so pred nami še novi izzivi, ki se prav tako ali 
izključno tičejo vaše občine. Z županom Andrejem Ka-
stelicem in njegovo ekipo vseskozi sodelujemo v želji, 
da pride čim prej do uresničitve začrtanih projektov. O 

nekaterih sta 
spregovori-
la tudi župan 
in minister za 
kulturo dr. Va-
sko Simoni-
ti ob nedav-
nem obisku 
Vlade RS na 
Dolenjskem. 
Moja doda-

tna energija pa je usmerjena v projekt javne univerze v 
Novem mestu, ki bo poleg višje izobrazbe pripomogla 
predvsem k temu, da bo več mladih ostalo v domačem 
okolju in prispevalo k njegovemu razvoju.

Spoštovani, dovolite mi, da vam in vašim družinam v 
teh prazničnih dneh zaželim obilo zadovoljstva, notra-
njega miru in predvsem zdravja. Vsi skupaj pa se spo-
mnimo tudi na požrtvovalno zdravstveno osebje, ki se 
v teh zahtevnih časih bori za življenja mnogih naših dr-
žavljanov.

Ponosno praznujte dan samostojnosti in enotnosti. 
Slovenija si to zasluži. Srečno 2022!

 Vaša poslanka Anja Bah Žibert

Spominska slovesnost ob 
dnevu spomina na mrtve
Občinska organizacija ZB za vrednote NOB je pri spomeniku 
na pokopališču Mirna Peč pripravila kratko slovesnost z de-
klamacijo pesmi,  nagovorom župana Andreja Kastelica, s po-
klonom in položitvijo venca. Zbrali smo se 1. novembra , da 
se poklonimo  vsem, ki so svoje življenje dali za svobodo, in 
vsem drugim žrtvam  vojne.

Ni vse tako, kot se zdi brezskrbno, veselo.
Mnogim se je življenje zapelo, da  človeka boli.
In naprej ne gredo, a nazaj ni poti. 
Kakor na mestu štejejo svoje dni…
(Tone Pavček)

S hvaležnostjo in globokim spoštovanjem se spominjamo 
vseh umrlih, ne samo na tak dan, ampak ob vsaki priložno-
sti, ko se lahko in moramo spominjati s svetlobo njihovih 
ravnanj. S spominom in zavedanjem, da smo vsi umrljivi, je 
prav, da vsem umrlim vsaj enkrat na leto skupno namenimo 

hvaležnost in poklon. Poklonili smo se  tistim, ki so v svojem 
domoljubju žrtvovali tisto, kar je najdragocenejše  - svoje ži-
vljenje. Občudujemo lahko njihov pogum – pogum tistih, ki 
niso pristali na hlapčevstvo in niso klonili pred sovražnikom. 
Spominjamo se in izkazujemo čast tistim, ki so nam priborili 
svobodo, ker se zavedamo, da se preteklosti ne sme pozabiti.

Silva Lužar
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Pestra paleta dejavnosti za mlade 
na OZ RKS Novo mesto
Na novomeškem RK posebno skrb posvečamo delu z mladimi v vrtcih, šolah in na fakultetah. Zavedamo se, da so mla-
di s privzgojenimi humanitarnimi vrednotami močan steber celotne družbene skupnosti. Gradiva smo mentorjem na 
šolah predstavili na video srečanju, objavljena so na naši spletni strani pod zavihkom Naše aktivnosti (Mladi).

S pomočjo multimedijske 
produkcije na Šolskem cen-
tru Novo mesto smo pripra-
vili predstavitveni film o delu 
mladih, s katerim se lahko 
predstavimo tudi na daljavo. 
Film Nisi sam – delo mladih 
na OZ RKS NM si je možno 
ogledati na našem youtube 
kanalu.
Natečaj Nisi sam – slika drob-
ne pozornosti je nadaljevanje 
lanskega natečaja pisanja pi-
sem. Z njimi smo pred novim 
letom razveselili skoraj 5000 
starejših v krajevnih organi-
zacijah RK. 
V sklopu dejavnosti za starej-
še nadaljujemo s Telefonskim 
družabništvom, ki smo ga 
lani začeli z Gimnazijo Novo 
mesto in ga širimo na dru-
ge šole. Uvajamo dejavnost 
Mladi s starejšimi, kjer skupi-
ne učencev z osnovne šole 
povezujemo s krajevnimi or-
ganizacijami in njihovimi sta-
rejšimi. Po zaključku šolskega 
leta pa mladi med Humani-
tarnim počitniškim tednom 
pomagajo starejšim.
Mladi za mlade smo poime-

novali dejavnosti, ki jih pro-
stovoljci izvajajo za mlade. 
Križem kapico že leta pred-
stavljata v vrtcu in 1. razredu 
prostovoljki Vlasta in Zvezda-
na, za 2. in 3. razred pripra-
vljamo nove zgodbe s Sre-
dnjo vzgojiteljsko šolo. 
Z dijaki in študenti pri-
pravljamo različne 
delavnice za vse ra-
zrede osnovne šole 
– od prve pomoči 
do delavnic s huma-
nitarnimi vrednotami.
Upamo, da bodo krož-
ki RK in ekipe prve pomoči 
na šolah spet zaživeli, prever-
janja in usposabljanja smo v 
letnem koledarju že začrtali. 
Nadaljujemo z različnimi hu-
manitarnimi akcijami, kot so 
decembrske predpraznične 
prireditve, Dan za spremem-
be in Košarica RK. V tednu RK 
pripravljamo prireditev s po-
delitvijo priznanj in zahval za 
natečaj in naj prostovoljce.
Že leta podeljujemo štipen-
dije kot humanitarno po-
moč, letos jo ob podpori 14 
donatorjev prejema 18 mla-

         Datum: 22. 10. 2021  
 

PESTRA PALETA DEJAVNOSTI ZA MLADE NA OZ RKS NOVO MESTO 

Na novomeškem RK posebno skrb posvečamo delu z mladimi v vrtcih, šolah in na fakultetah. 
Zavedamo se, da so mladi s privzgojenimi humanitarnimi vrednotami močan steber celotne družbene 
skupnosti. Gradiva smo mentorjem na šolah predstavili na video srečanju, objavljena so na naši 
spletni strani pod zavihkom Naše aktivnosti (Mladi).   

S pomočjo multimedijske produkcije na Šolskem centru Novo mesto smo pripravili predstavitveni film 
o delu mladih, s katerim se lahko predstavimo tudi na daljavo. Film Nisi sam – delo mladih na OZ RKS 
NM si je možno ogledati na našem youtube kanalu.   

Natečaj Nisi sam – slika drobne pozornosti je nadaljevanje lanskega natečaja pisanja pisem. Z njimi  
smo pred novim letom razveselili skoraj 5000 starejših v krajevnih organizacijah RK. Letošnjemu 
pismu smo dodali še pobarvanke, saj imajo veliko dobrih učinkov na mlade in starejše, umirjajo stres 
in odvračajo pozornost od digitalnih medijev, obenem spodbujajo ustvarjalnost in poznavanje likovne 
umetnosti. Pisma sprejemamo do 15. novembra na našem naslovu (OZ RKS NM, Ulica Slavka Gruma 
54a, 8000 NM). K sodelovanju vabimo tudi druge posameznike in organizacije. 
 
V sklopu dejavnosti za starejše nadaljujemo s Telefonskim družabništvom, ki smo ga lani začeli z 
Gimnazijo Novo mesto in ga širimo na druge šole. Uvajamo dejavnost Mladi s starejšimi, kjer skupine 
učencev z osnovne šole povezujemo s krajevnimi organizacijami in njihovimi starejšimi. Po zaključku 
šolskega leta pa mladi med Humanitarnim počitniškim tednom pomagajo starejšim. 

Mladi za mlade smo poimenovali dejavnosti, ki jih prostovoljci izvajajo za mlade. Križem kapico že 
leta predstavljata v vrtcu in 1. razredu prostovoljki Vlasta in Zvezdana, za 2. in 3. razred pripravljamo 
nove zgodbe s Srednjo vzgojiteljsko šolo. Z dijaki in študenti pripravljamo različne delavnice za vse 
razrede osnovne šole – od prve pomoči do delavnic s humanitarnimi vrednotami.  

Upamo, da bodo krožki RK in ekipe prve pomoči na šolah spet zaživeli, preverjanja in usposabljanja 
smo v letnem koledarju že začrtali. Nadaljujemo z različnimi humanitarnimi akcijami kot so 
decembrske predpraznične prireditve, Dan za spremembe in Košarica RK. V tednu RK pripravljamo 
prireditev s podelitvijo priznanj in zahval za natečaj in naj prostovoljce.  

Že leta podeljujemo štipendije kot humanitarno pomoč, letos jo ob podpori 14 donatorjev prejema 
18 mladih. Na šolah ponovno v živo poteka predstavitev krvodajalstva, upamo, da sčasoma 
pridobimo toliko mladih krvodajalcev, kot smo jih imeli pred epidemijo. Z letovanjem otrok na 
Debelem rtiču v več izmenah pa poskrbimo za lepše počitniške dni zdravstveno in socialno ogroženim 
otrokom.   
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jalstva, upamo, da sčasoma 
pridobimo toliko mladih kr-
vodajalcev, kot smo jih ime-
li pred epidemijo. Z letova-
njem otrok na Debelem rtiču 
v več izmenah pa poskrbimo 
za lepše počitniške dni zdra-
vstveno in socialno ogrože-
nim otrokom.
Da program lahko izvede-
mo, poskrbijo številni zagnani 
mentorji na šolah, ki vključu-
jejo naše dejavnosti v odprto 
učno okolje in privzgajajo mla-
dim humanitarne vrednote.

Nuša Rustja
Foto: Arhiv OZ RKS NM

MIKLAVŽ LETOS OBDARIL OTROKE 
S POMOČJO PODJETJA BARTOG

Podjetje Bartog, ki je s sedežem podjetja in  logističnim 
centrom prisotno v Gospodarski coni  v Mirni Peči 

in je eden izmed vodilnih podjetij v naši coni, 
je Vrtcu Cepetavček Mirna Peč predalo okoli 

191 darilc za otroke, ki jih je v njihovem po-
slovnem centru v Mirni Peči pustil Miklavž.  

Otroci so se daril Miklavža zelo razveselili, podjetje Bartog 
pa je z velikodušno gesto pokazalo svojo družbeno odgo-
vornost in pripadnost kraju. Hvala. 

Župan Občine Mirna Peč Andrej Kastelic

Z desne: direktor podjetja Bartog d.o.o. Sašo Šimec, ravna-
teljica šole Majda Čengija in vodja vrtca Irena Kozlevčar 
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Na obisku pri najštevilčnejši družini v Mirni Peči

»Otroci lahko na naju računajo 
v dobrem in slabem«
Skupna pot Anite in Tadeja Mikliča, ki sta si ustvarila dom v Češencah, se je začela pred trinajstimi leti v glasbenem stu-
diu, kjer je Tadej delal kot tonski tehnik, Anita pa je prišla pogledat prostor in oder za nastop z glasbeno skupino. Že 
čez dva dni sta postala par in se poročila po dveh letih skupne poti. 

»Ko sva se že na začetku pogovarjala, 
koliko otrok bi imela, se nisva ustavila 
pri nobeni številki. Nisva niti razmišlja-
la, ali bi ali ne bi imela otrok, temveč 
sva bila odprta za novo življenje,« pri-
poveduje Anita, ki je po rojstvu otrok 
ostala doma, da bi skrbela za družino. 
»Želela sva si velike družine, ampak na 
začetku se ti ne sanja, kaj bo in kako bo. 
Zase sem vedel, da bom sprejel, kar mi 
bo dano. Bog mi ne bo naložil ni-
česar, česar ne bi zmogel 
prenesti,« dodaja Ta-
dej, samostojni pod-
jetnik. 

Kmalu po po-
roki sta medse 
sprejela otroke: 
Klaro (10), Ano 
(7), Samuela (6), 
Saro (4), dvojč-
ka Danijela in Lo-
vrenca (3), Rebe-
ko (1), drugo leto pa 
se bo družina poveča-
la še za enega člana. 

Pritegnejo pozornost

Kot velika družina so deležni nema-
lo začudenih pogledov in pozornosti, 
hkrati pa občudovanja in dobrih želja. 
»Če bi imela otroka za družbo, bi kon-
čala že pri drugem. No, mogoče pri tre-
tjem, ker sta bili prvi dve punci in so 
menili, da moramo dobiti še enega fan-
ta. Ko sem rodila Samuela, sem posluša-
la, da jih imamo že dovolj. Se pa seveda 
najdejo ljudje, ki so izredno veseli. Ko 
gremo kam skupaj, smo deležni kar ne-
kaj pozornosti, nasmehov in zaskrblju-
jočih pogledov.« Tadej ob tem dodaja: 
»Okolica tega ne zna sprejeti. Skuša ti 
vsiliti strah pred otroki. Mogoče je njih 
strah. Sprašujejo: Kako jih boš pa spravil 
h kruhu? Zdaj boš pa res moral nehati. 
In podobno.«

»Več otrok ne moreš 
razvaditi«
Pri vzgoji njune hitro odraščajoče četi-
ce, v kateri prevladujejo dekleta, se jima 
zdi pomembno, da otroci vedo, da sta 
jim vedno na voljo, ne glede na to, ali so 
naredili nekaj zelo narobe, ali nekaj, kar 
jim je super uspelo. »V dobrem in sla-
bem lahko računajo na naju. Družinsko 

gnezdo otroka potegne iz še tako sla-
bih stvari.« Želita, da bi se zna-

li v življenju sami pravilno 
odločati in da bi imeli 

vero, s katero bodo 
lahko premagovali 
vse prepreke. »Ve-
liko pomeni zgled. 
Ne moreva otrok 

učiti, kako mora biti, midva pa bi to de-
lala drugače. Nemogoče. Vzgoja otrok je 
tudi ljubezen med nama. Iz tukaj izhaja. 
Otrok išče ljubezen med staršema.«

Sicer pa je Anita prepričana, da ji je ve-
liko lažje kot kakšni mami, ki ima enega 
ali dva otroka. Mikličevi otroci so zelo 
samostojni in pomagajo drug druge-
mu. Vseh sedem otrok je zjutraj na od-
hod v šolo oz. vrtec pripravljenih v le 20 
minutah. »Ko imaš enega ali dva, mo-
raš vse narediti zanje. Ko jih imaš štiri ali 
pet, vidijo, da mama ne zmore vsega in 
tudi oni kaj naredijo. Več otrok ne moreš 
razvaditi. Drug od drugega se učijo več 
kot od mene, jaz sem jim zgled in opo-
ra, opazujem jih in jim pomagam, ko to 
potrebujejo.«
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Dejavna na več področjih

Zakonca sta zelo dejavna v mirnopeški 
župniji: sta organista, vodita mladin-
ski pevski zbor, udejstvujeta se pri sta-
rejšem pevskem zboru, Anita poučuje 
verouk, poleg tega pa veliko pomaga-
ta tudi pri drugih, očem skritih stvareh. 
Kljub družinskim, službenim in drugim 
obveznostim jima veliko pomeni, da si 
vzameta čas drug za drugega, največ-
krat zvečer, ko gredo otroci spat in ko 
postorita vse ostale obveznosti. »To je 
izredno pomembna stvar. Če midva ne 
bova poskrbela zase, sva daleč od tega, 
da bi bila sposobna poskrbeti za otro-
ke.« 

 
Zunaj ne glede na vreme

V prostih trenutkih Mikličevi veliko časa 
preživijo v naravi. »Po zajtrku gremo 
ven in nas do večera ni. Ko se zvečer 

stuširamo, je voda črna.« Otroci skačejo 
po lužah, na travnikih iščejo žuželke in 
deževnike, nabirajo rože, obirajo sadje, 
pozimi se sankajo … »Tudi dež je vre-
me, « je prepričan Tadej, ki za otroke iz-
deluje različna igrala: tobogan, leseno 
hiško, zip-line. »Z njimi živim neizžive-
to očetovsko otroštvo.« Anita pa pravi: 
»Pri več otrocih se moraš znajti. Ne ku-
piti, ampak izdelati. S tem se otroci nau-
čijo, da ni vse v tem, da greš v trgovino 
in kupiš, temveč se je treba za kakšno 
stvar tudi bolj potruditi.«

So se pa najstarejši trije 
otroci, ki so že šoloob-
vezni, tako kot večina 
otrok lani in letos sre-
čali z novim izzivom, 
šolanjem na dalja-
vo. Anita priznava, 
da ji je to vzelo ve-
liko energije in do-
bre volje, ker nima 

učiteljskih sposobnosti. »Samuel in Ana 
sta še računalniško nepismena, saj sta 
1. in 2. razred, zato moram biti veliko 
časa zraven in urejati tehnične stvari. Se 
ve, da internet počepne, ko ga najbolj 
potrebuješ in Zoom zmrzne tudi sredi 
vsega. Pa tudi to skupaj premagujemo 
in zmagujemo.« Kljub temu, da je bila 
šola na daljavo zelo naporna, pa prizna-
va, da je bila hkrati zelo povezovalna za 
celo družino. »Marsikateri projekt je bil 
izveden s strani celotne družine. Koš, 
poln solz in smeha …«

Trije adventni venčki in 
malo drugačne jaslice

Pri Mikličevih se priprave na božič vsa-
ko leto začnejo z izdelavo adventnega 
venčka. Pri tem vsak od otrok sodeluje 
po najboljših močeh. »Letos imamo kar 
tri venčke, da lahko vsak vloži nekaj tru-
da in volje. Ob njem potem vsak večer 
molimo. Večji otroci že sami izbirajo in 
vodijo molitev.« 

Ker sta Anita in Tadej vsako leto pred 
večjimi prazniki še bolj intenzivno vpe-
ta v delo v župniji (v zadnjem letu sicer 
veliko manj zaradi situacije s koronavi-
rusom), jaslice postavljajo na božični 

dan in prav nič prej. »Zara-
di sodelovanja pri po-

stavljanju jaslic v 
cerkvi in pri vseh 

bogoslužjih s 
petjem in igra-
njem zmanj-
ka umirje-
nega časa. 
Zato sva se 
odločila, da 
pri nas jasli-

ce postavlja-
mo na božični 

dan. Tako imamo 
cel dan namenjen 

samo temu in nam. Bo-
žični dan preživimo ob ja-

slicah, krašenju smreke, pregovarjanju, 
kje bo Jezus, kje bodo ovčke … Pri toli-
kih otrocih tudi živine za jaslice zmanj-
ka. «
Praznični december seveda ne mine 
brez obdarovanj. Obiščeta jih sveti Mi-
klavž in dedek Mraz. »Samega Božička 
pa smo postavili pred vrata, ker v blišču 
daril in obdarovanj jaslice izgubijo po-
men in Jezusa v jaslicah nihče ne opazi 
zaradi daril.« Urška Kolenc;

 fotografije: arhiv družine Miklič
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uzejske novice

Minister za kulturo: »Vaš muzej je vzorno urejen.«
Leto 2021 si bomo zapomnili tudi po novembrskem obisku kulturnega ministra dr. Vaska Simonitija, ki je Muzej L. Sla-
ka in T. Pavčka obiskal v sklopu vladnega regijskega obiska v Jugovzhodni Sloveniji. Ob ogledu je izrazil zadovoljstvo 
nad sodobnim interaktivnim muzejem kot svojevrstnim poklonom znanima mirnopeškima rojakoma in ga pohvalil 
kot vzorno urejenega. 

KULTURNI MINISTER NA OBISKU V MUZEJU

Z leve: Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti, vodja muzeja Ljudmila Bajc, župan Občine Mir-
na Peč Andrej Kastelic, Janez Mežan in direktorica Občinske uprave Sonja Klemenc Križan 

Župan Kastelic in direktorica Občinske uprave Klemenc Križanova sta ministru predstavila dejavnosti muzeja in načrte ob-
čine za postavitev stalne Pavčkove razstave. 

Udeleženci izobraževanja za lokalnega vodnika v izvedbi 
Razvojnega centra Novo  mesto so si v dveh dneh ogledali 
tudi muzej in v njem tudi opravljali pisni izpit.Minister je pazljivo prisluhnil razlagi o Slakovi harmoniki.

Razvojni center Novo me-
sto je organiziral izobraževa-
nje za lokalne turistične vo-
dnike. Preko 40 kandidatov 
je zaključni izpit opravljalo 
v Muzeju Slaka in Pavčka, 
kjer so si pred tem v sklopu 
izobraževanja tudi ogleda-
li stalno razstavo. V muzeju 
smo zadovoljni z obiskom,  
preko celega leta ga je obi-
skalo 8.000 obiskovalcev, 
prav tako pa se je v sodelo-
vanju z mirnopeškimi dru-
štvi in ostalimi ustanova-
mi odvilo vrsto kulturnih in 
ostalih prireditev.

Ljudmila Bajc, 
vodja muzeja; 

foto: arhiv Muzeja 
L. Slaka in T. Pavčka
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OSTALA DOGAJANJA V MUZEJU V LETU 2021

• postavitev potujoče fotografske razstave EU SREDSTVA POVEZUJEJO na ploščadi muzeja
• postavitev  RAZSTAVE v Čebelji svet o znanem mirnopeškem ČEBELARJU ALOJZU KASTELICU 
• postavitev razstave OŠ T. PAVČKA v muzeju:  vajenice učencev krožka ročna dela
• organizacija izvedbe prve POROKE v muzeju
• Cepetavčki prespali  v muzeju-OTROŠKA NOČ V MUZEJU S SKUPINO KOMARJI  maja
• Cepetavčki prespali  v muzeju -OTROŠKA NOČ V MUZEJU S SKUPINO FLAMINGI  junija
• Cepetavčkova razstava v muzeju-Moj kraj, moj chef
• Cepetavčkova BRALNA ZNAČKA v Čebeljem svetu
• SLAVNOSTNA SEJA Občine Mirna Peč
• Javna predstavitev urbanistično-arhitekturne študentske delavnice (Občina Mirna Peč) v avli
• FESTIVAL VIN Društva vinogradnikov Mirna Peč na ploščadi muzeja
• Državno tekmovanje in RAZSTAVA ŠTRUKLJEV v organizaciji Društva podeželskih žena Mirna Peč
• MUZEJSKA POLETNA NOČ; muzej odprt do polnoči, brezplačen vstop za obiskovalce in dodatna kulturna ponudba
• KONCERT Moškega pevskega zbora  ROŽMARIN in DRUŠTVA HARMONIKARJEV MIRNA PEČ
• prestavitev knjige ZMAJČEK IŠČE PRIJATELJE
• otvoritev slikarske razstave EX TEMPORE Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine  v avli muzeja
• LUTKOVNA PREDSTAVA pred muzejem za otroke v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto
• FILMSKI VEČER (2x) na ploščadi v organizaciji društva Četrtkova brenčanja
• KOMEDIJA Ena žlahtna štorija na igrišču za muzejem  v organizaciji društva Četrtkova brenčanja
• ZAKLJUČNI KONCERT Glasbena šola Ravbar (2x)
• Mesečna srečanja BRALNEGA KLUBA Mir na peč, beremo
• MUZEJSKA KNJIGOBEŽNICA
• ZAKLJUČNI IZPIT za lokalne vodnike  v izvedbi Razvojnega centra Novo mesto

IZ KNJIGE 
VTISOV
OBISKOVALCEV

»Uživala sva v lepo urejenem 
muzeju Lojzeta Slaka. Če-
stitam Občini Mirna Peč za 
tako lep spomenik – muzej za 
moža, ki si je to vsekakor za-
služil. Prideva spet, ko bo še 
dopolnjeno z delom pesnika 
Toneta Pavčka. Še dolgo bo 
odmevala v najinih srcih pe-
sem harmonike L. Slaka in po-
ezije priljubljenega pesnika T. 
Pavčka« (28. 2. 2020, Vlado in 
Franja Mlakar).

»Uživala sem v Muzeju Lojze-
ta Slaka in Toneta Pavčka. Ve-
sela sem, da sem ga osebno 
poznala in da je bil in bo ostal 

v mojem srcu preprost človek 
in odličen muzikant. Njegova 
glasba je večna« (29. 2. 2020, 
ga. Šimenc).

»Navdušeni smo nad pred-
stavitvijo muzeja« (1. 9. 2020, 
Obiskovalci iz Lendave)!

»Vodenje ogleda je bilo pro-
fesionalno, s pravilnimi pou-
darki in razporeditvijo proste-
ga časa za samostojen ogled 
muzeja« (24. 9. 2020, izletniki 
DARS-a).

»Thank you for a beautiful vi-
sit. Fantastic museum and hi-
story« (1. 3. 2020, Kathy Za-
mejc Vogt, Canada)!

»Thank you for a wonderful 
experience. God bless Slak« 
(1. 3. 2020, Eddie Rodick III.)!

»Hvala vsem, ki ste ustvarili 
čudovito razstavo, preprosto 
in z veliko noto. Vredno ogle-
da« (13. 8. 2021, Vlado in Her-
mina, Šentjur pri Celju).

»Čudovita razstava, zelo prija-
zne voditeljice. Zelo lepi spo-
mini na Lojzeta Slaka in fante 
iz Praprotna« (21. 8. 2021, Joži 
in Bojan).

»Navdušene nad  vsebino in 
vodenjem vašega muzeja. Če-
stitamo« (2. 10. 2021, Članice 
U3 Velenje)!

»Udeleženci letnega zborova-
nja Medgeneracijskega pro-
stovoljskega društva sedanjih 
in bivših pripadnikov Ministr-
stva za obrambo smo se po-
klonili spominu dveh velika-
nov slovenske kulture – Slaku 
in Pavčku. Vse priznanje Obči-
ni Mirna Peč in njenim obča-
nom, ki ohranjajo živ spomin 
na svoja rojaka in s tem bo-
gatijo naše življenje« (26. 10. 
2021, vodja MIDS Novo me-
sto – Bogdan Avbar).
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Kaj Brenčači z vami in za vas počnemo 
zadnje četrtke v mesecu? 

Organizirati tako velik dogodek, kot je koncert, pač ni ma-
čji kašelj. Volje in idej nam ne manjka, finančno pa dogod-
ka ne bi zmogli brez pomoči Občine Mirna Peč ter naših 
prvih donatorjev: Moško in žensko frizerstvo AS, Gostilna 
Špolar, Hiša Cesar, GPI Tehnika, Avtoservis Parkelj in Pri-
matron. Prostovoljno gasilsko društvo Jablan je poskrbelo 
za varno parkiranje, Vinogradniško društvo Mirna Peč za 
»tekoče« zadeve, OŠ Toneta Pavčka pa za koncertno dvo-
rano in »back stage«. HVALA.

Četrtkov in petkov julijski ve-
čer smo v Mirni Peči preživeli 
v kinu na prostem. 

V četrtek smo si ogledali film 
Košarkar naj bo! Klemen Ko-
strevc (Ranta) se nam ni mo-
gel pridružiti na srečanju, 
zato nas je pozdravil v vi-
deo posnetku. Kokice, sok in 
voda so pričarali pravi filmski 
večer. Petkov večer smo za 
malce starejše zavrteli film iz 
leta 1991 Neizstreljeni naboj. 
Odrasli smo si pod zvezdna-
tim nebom ob filmu privošči-
li domače pivo pivovarne Ce-
sar iz Mirne Peči.

Oba večera sta imela kar ne-
kaj skupnih točk. Pred obe-
ma filmoma smo dva 
gledalca razvese-
lili z brezplač-
no vstopnico 
za koncert 
Kvatropir -
cev. Prav po-
sebni prese-
nečenji pa je 
pripravil Mir-
nopečan Dušan 
Hočevar. Četrtko-
ve gledalce je razveselil z 
dresom košarkarja Žana Mar-
ka Šiška. Šiško je namreč odli-
čen košarkar nemškega klu-
ba Bayern Munchen, njegov 
ded je Mirnopečan in Du-
šanov stric. Pred začetkom 
petkovega filma pa sva z Du-
šanom spregovorila o njego-
vem življenju, šolanju in doži-
vljanju desetdnevne vojne za 

Slovenijo, v kateri je aktivno 
sodeloval.

Čeprav smo si zadnje četrtke 
rezervirali za četrtkova bren-
čanja, smo se zadnji četrtek v 
avgustu pripravljali na veliki 
koncert v … petek. V šolski 
telovadnici se zadnji avgu-

stovski petek 
zvečer pač ni 

igralo košar-
ke, plezalo, telo-

vadilo … Ta petek 
smo namreč na ves glas 

prepevali skupaj s Kvatropir-
ci. Skoraj 300 obiskovalcev je 
plesalo, migalo, prepevalo, 
se smejalo in se stiskalo ob 
skladbah pop-rock uspešnic. 
Kot je zapisal William Shake-
speare: »Iz glasbe prihaja čar, 
ob katerem se morajo upo-
kojiti vse skrbi in vse bole-
čine srca.« Upamo, da so se 

obiskovalcem koncerta vsaj 
za kakšen dan skrbi in boleči-
ne upokojile. 

Zadnji septembrski četrtek 
smo se odločili, da osvoji-
mo najvišji vrh Mirne Peči. In 
ker je Golobinjek precej bli-
zu, ga vsak dan osvoji veli-

ko pohodnikov. Zato je naš 
pohod moral biti malce dru-
gačen. Na poti smo se kar 
trikrat ustavili. Dvakrat smo 
poslušali, kako Pavčkovi pe-
smi zvenita v gozdu, od tre-
tjega postanka dalje pa nas 
je spremljala Slakova glasba. 
Robert iz Woodjeles je prav 
za ta pohod naredil čudovi-
te lesene medalje, ki nam jih 
je podaril in smo jih prejeli 
vsi udeleženci. Na cilju smo si 
vzeli čas in posedeli na balah 
sena, se okrepčali z domači-
mi dobrotami ter izvedeli ne-

kaj zanimivosti o Golobinje-
ku, gorskih pravdah in cerkvi 
sv. Uršule. Pot v dolino je ob 
Slakovih melodijah v soju luči 
hitro minila.

Elda Viler, Feri Lainšček, Maj-
da Sepe, Tatjana Gros, 12. 
nadstropje ter Lojze Slak so 

se s svojimi pesmimi zapi-
sali v naša srca. In čeprav so 
svoje pesmi prvič zapeli pred 
več desetletji, so le-te zadnje-
ga oktobrskega četrtkovega 
večera pobožale duše, srca 
in ušesa v izvedbi Vokalne 
skupine Mezzo iz Novega 
mesta. Avla Osnovne šole 
Toneta Pavčka je bila polna 
glasbenih navdušencev, ka-
terih noge so v izbranih taktih 
udarjale ob tla, usta tiho (ali 
glasno) oblikovala besedila 
pesmi, telesa pa se sinhrono 
pozibavala v čarobnih melo-



Glasilo Občine Mirna Peč 17

občinska uprava sporoča

december 2021

anketa

BRALNI KLUB
POGOVOR O KNJIGAH 
11. 01. 2022: Mary Ann: Schaffer: 

       Guernseyjsko društvo za književnost in pito      

iz krompirjevih olupkov

09. 02. 2022: Erica Johnson Debeljak:

           Devica, kraljica, vdova, prasica

08. 03. 2022: Feri Lainšček:

                   POEZIJA

MIR NA PEČ,
BEREMO

 V TOREK:

Pogovor bo usmerjala Simona Lužar.

ob 17. uri

Več info na elektronsko pošto mirnapecberemo@gmail.com

v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka

dijah izbranih pesmi. Vokalno 
skupino Mezzo oblikuje 19 
glasbenih navdušenk, med 
njimi tudi dve Mirnopečanki 
– Darja Zupančič in Tatjana 
Kupljenik. Na začetku kon-
certa so nas Mezzike spraše-
vale, ali „So najlepše pesmi že 
napisane?“ Pravega odgovo-
ra ne vemo. Lahko vam zau-
pamo le to, da je bila za nas 
v četrtek najlepša V dolini tihi.
Konec novembra je covid 
pokazal svoje dolge lovke 
in naše druženje preselil na 
splet. Tako smo priložnost 
dali našim občanom, da po-
kažejo in z našimi Facebook 
in Instagram sledilci delijo 
svoje znanje. 25. novembra 
je Alenka Anžlin z Velikega 
Kala skupaj s skoraj 11-letno 
hčerko Laro pripravila posne-
tek, kako oblikovati adven-
tni venček. Za nas je naredila 
kar dva. In ker je december 
praznični mesec, smo se od-
ločili, da vas bomo z mikav-
nimi idejami razvajali ves me-
sec. Prvi četrtek v decembru 

bomo občudovali spretne 
roke Andreje Dragan iz Šen-
tjurja, ki bo prikazala, kako 
lepo in enostavno zaviti dari-
la. Spremljajte nas tudi osta-
le decembrske četrtke za več 
zanimivih idej. Zadnji četrtek 
v letošnjem letu pa skupaj z 
Markom Vozljem in Mojstri 
pripravljamo božično-novo-
letni koncert.
Vsem, ki ste se veselili potopi-
snega predavanja po Baltskih 
državah Nine Mikec, sporoča-
mo, da smo srečanje presta-
vili na naslednje leto. Ninine 
izdelke pa bomo občudovali 
v enem izmed četrtkovih po-
snetkov. 

Brenčači se trudimo, da bi z 
našimi dogodki dosegli prav 
vse prebivalce Mirne Peči. 
Spremljajte nas na našem Fa-
cebook in Instagram profilu. 
Pišete pa nam lahko tudi na 
cetrtkovabrencanja@gmail.
com.

Simona Lužar

Podražitve na 
vsakem koraku
Življenje je vse dražje, podražitve so na vsakem koraku. 
Bencin, elektrika, kurjava, hrana, … Mirnopečane smo 
povprašali, kako vplivajo podražitve na njihovo življenje.

L. Bajc, N. Rupnik, U. Kolenc, T. Kupljenik

Staša Hočevar Zajc, Golobinjek
Kot družina smo navajeni živeti skro-
mno in uživati v majhnih stvareh. Če-
prav se podražitev, ki se dogajajo v teh 
časih, ne da spregledati, pa se mi zdi 
še posebej sedaj skorajda nujno, da na 
pomembno mesto v našem vsakdanu 
postavimo dejavnosti, ki nas osreču-
jejo. Mogoče je nekaterih zaradi vse-
splošnih podražitev nekoliko manj ali 
pa niso tako pogoste kot pred nekaj 
leti, a vzeti si jih nikakor ne damo. 

Matej Kolenc, Šranga  
Pri dejavnosti se mi podražitev najbolj 
pozna pri strošku za gorivo, saj za služ-
bene namene prevozim dosti kilome-
trov. V gospodinjstvu se pa povečanje 
cen trenutno najbolj odraža pri hra-
ni. Menim pa, da glavne podražitve, 
predvsem elektrike, šele prihajajo in 
jih bomo občutili v prvi polovici nasle-
dnjega leta.

Aleš Kovačič, Gorenji Globodol
Danes skoraj ni več izdelka ali suro-
vine, ki se ne bi v tem letu podražila, 
podražile so se tudi storitve, s tem se 
bomo očitno morali sprijazniti. Spra-
šujem pa se, zakaj se tudi pri nas pri-
delovalcih odkupne cene mleka in 
mesa ne zvišajo. V prihodnjem letu 
bomo morali dobro premisliti, kako še 
dodatno zmanjšati stroške pridelave 
surovin, ki so potrebne na kmetiji, da 
le-te ohranimo, saj so plod trdega dela 
naših prednikov. 

Slavko Orehek, Postaja
Seveda vplivajo podražitve negativ-
no tudi na nas, upokojence. Že tako 
živimo skromno in si ne privoščimo 
nobenih razkošij, zdaj pa moramo še 
skrbneje načrtovati, kako se prebiti iz 
meseca v mesec. Toda bolj kot okrog 
materialnih dobrin se naše življenje 
sedaj vrti okrog vnučkov. Druženje z 
njimi je neprecenljivo in na to podra-
žitve pri nas ne bodo imele vpliva.
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Na zajtrk k Denisu Avdiću 
s kislo repo in matevžem
15. oktober, ko po vsem svetu praznuje-
mo kmetice, smo letos praznovale malo 
drugače. Zbrale smo se na Otočcu, kjer 
je Zveza kmetic Slovenije organizirala 
tridnevno delovno srečanje in izobraže-
vanje za članice vseh včlanjenih društev 
iz vseh regij Slovenije. Prisluhnile smo 
predavanju dr. Maje Makovec. K nam 
je prišla s sporočilom, kako pristopiti k 
našim moškim, da nas bodo poslušali in 
se zavedali resnosti bolezni in ukrepali 
pravočasno.
Osrednji del izobraževanja smo posvetili 

temi, ki je še kako pomembna za zdravje 
naših mož, to je rak prostate. Ugotovile 
smo, da se informacije med moškimi širi-
jo prepočasi, zato je dobro, da vskočimo 
in pomagamo tudi same. O prvih zna-
kih, ki opozarjajo na to bolezen nam je 
predaval asist. Simon Hawlina, dr. med. 
spec. urologije.

Najbolj pogosta oblika raka pri ženskah 
pa je rak dojk. Ker je svetovni dan kme-
tic in svetovni dan raka dojk na isti dan 
-15. oktobra - je med nas prišla Darja Ro-
jec, ki nas že vrsto let seznanja o tej bo-
lezni. Opozorila nas je, kako pomembno 
je samopregledovanje dojk, vzdrževanje 
dobre telesne kondicije in imeti kakovo-
stne prehranske navade. Na koncu smo 
si ogledale še grajski vrt, na katerem pri-
delujejo raznovrstno zelenjavo. S krat-
kim kulturnim programom smo zaključi-
le zanimivo izobraževanje.

19. novembra po vsej Sloveniji poteka 
dan slovenske hrane s tradicionalnim 
slovenskim zajtrkom. V DPŽ Mirna Peč 
smo se v sodelovanju z Zvezo kmetic 
Slovenije odzvale na povabilo Denisa 
Avdića z Radia 1. Poleg tradicionalnega 
slovenskega zajtrka - kruh, maslo, med, 
mleko in jabolko - smo pripravile še pet 

različnih zajtrkov. Kislo repo z matevžem, 
prežganko s popečenimi kruhovimi koc-
kami na oljčnem olju, na ocvirkih peče-
na jajca, črno redkev z bučnim oljem in 
domačim špehom, kruh, namazan s pre-
greto smetano posuto s sladkorjem ali 
medom, čaj iz ajdovih in bezgovih cve-
tov in mleko. Vse zajtrke smo predstavi-
le poslušalcem in ekipi Radia 1, ki je bila 
nad okusi in izvirnostjo navdušena.

V DPŽ Mirna Peč vedno razmišljamo po-
zitivno in se pripravljamo na nove izzive,  
zato upamo, da bomo lahko tretji vikend 
v januarju izpeljale že 6. državno ocenje-
vanje štrukljev iz vlečenega in kvašene-
ga testa. Zato vas vabimo k sodelovanju, 
da bo v Mirni Peči spet lepo dišalo. 
Želimo vam, da bi srečo našli tam, kjer 
jo iščete in jo najbolj potrebujete! Lepe 
praznike in srečno ter zdravo leto 2022 
vam želi DPŽ Mirna Peč.

Jelka Krivec, Nežika Režek

Poljanci organizirali 
pohod na Hmeljnik 
in kostanjev piknik

Na turobno oktobrsko nedeljo je dru-
štvo ŠTD Poljane pri Mirni Peči organi-
ziralo pohod od Poljan do Hmeljnika. 
Zbrali smo se na društvenem prostoru 
ob 9. uri. Najprej smo se ogreli s čajem 
in kavo, potem pa se začeli prebijati 
skozi gosto, skoraj pravljično meglo, ki 
nas je spremljala skoraj vso pot. Šli smo 
po rimski poti, ki vodi skozi Poljansko 
goro, nad Čemšami proti Globočdolu, 
mimo Karavle in Gorenjega Kartelje-
vega (tu smo si ogledali nekdaj graj-
ske ribnike), do Gorenjega Kamenja, 

kjer stoji, čeprav propadajoči, še vedno 
mogočni, grad Hmeljnik. Na vrhu nas 
je vendarle razveselilo sonce in okrep-
čilo. Malo smo se pogreli in odšli nazaj 
proti Poljanam. Sproti smo se ustavili v 
Ajdovski jami v vasi Čemše, kar je bilo 
še posebej zanimivo za mlajše poho-
dnike in tiste, ki je še niso videli. Ko smo 
prispeli nazaj na društveni prostor, nas 

je čakal zelo okusen golaž, ki ga je sku-
hala ena od članic društva, prijetno pa 
je dišalo tudi po pečenem kostanju. 
Pridružili so se še drugi člani društva in 
tako smo se ob dobri hrani (manjkale 
niso niti palačinke) ter pijači družili po-
zno v popoldne.

Ana Povšič
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Iz mirnopeških kuhinj

BRESKVICE, 
KI NE POKAJO

SESTAVINE:
• 1/2 kg moke 
• 4 jajca 
• 6 dkg sladkorja 
• 1.5 dcl olja
• 0.5 dcl mleka
• 1 pecilni prašek
• 2 vanilijeva sladkorja
• limonina lupina

Jajca, sladkor in vanilijev sladkor 
zmešamo, dodamo mleko, olje, li-
monino lupinico, moko in pecilni 
prašek. Zgnetemo v gladko testo in 
pustimo počivati vsaj eno uro v hla-
dilniku.

Oblikujemo majhne kroglice, ki jih 
polagamo na s peki papirjem oblo-
žen pekač. Damo v pečico  (180°C), 
da zlato porumenijo ( 12-15 min). Še 
toplim izdolbemo sredico.

NADEV
Nadev naredimo iz piškotnih ostan-
kov sredice, dodamo mlete orehe 
(150 g), 150 g stopljene čokolade, 
rum (eno šilce) in vanilijev sladkor. 
Nadevamo polovičke in jih stisnemo 
skupaj.
Pripravimo si rdečo in rumeno (lahko 
tudi zeleno) jedilno barvo,  polovico 
breskvice pomočimo v eno barvo, 
drugo polovico v drugo barvo. Pova-
ljamo v kristalnem sladkorju.

Ureja: Nežika Režek

Vzemimo odgovornost za naše 
zdravje v svoje roke in naredimo 
korak naprej z vadbo 1000 gibov
V Društvu Šola zdravja skrbijo za zdrav življenjski slog naših državljanov, zla-
sti starejših. Program vadbe »1000 gibov« izvajajo tudi v Mirni Peči vsak de-
lavnik od 8. do 8.30 na igrišču za muzejem. 

Pridruži se lahko vsakdo. Ne ustavijo jih 
niti mraz in slabo vreme. Vaje, ki so pri-
merne za vsakogar, vodijo usposobljeni 
prostovoljci. V tridesetih minutah razgi-
bajo vse dele telesa. Začne se pri dlaneh, 

konča pri podplatih. S tem se doseže 
maksimalna gibljivost telesa in zmanj-
ša bolečine. Z redno in zmerno telesno 
dejavnostjo preventivno in pozitivno 
vplivamo na svoje zdravje. Začeti dan z 
gibanjem pomeni, da naš vsakdan obo-
gatimo z dobro voljo in vadbo v dobri 
družbi. Društvo Šola zdravja v sodelo-
vanju z lokalnimi televizijami ponovno 
začenja z izvajanjem akcije »Telovadimo 
doma preko malih zaslonov«. Oddajo si 
lahko ogledate tudi na TV Novo mesto 
Vaš kanal. Tako se lahko poleg filmov s 

telovadbo na lokalnih televizijah in na 
YouTube kanalu („1000 gibov“, Dihamo z 
naravo“), redni jutranji telovadbi priklju-
čite tudi preko Zooma, in sicer ob 8. uri 
zjutraj, od ponedeljka do petka. Poveza-

va pa je javno dostopna tako na spletni 
strani  Društva Šola zdravja, kot tudi na 
slednjem: https://us02web.zoom.us/j/8
3039587437?pwd=QmRyZTdZRlllaWJp
SUVpeVp2Rm91UT09

Mirnopečani se telovadbe pridno ude-
ležujejo, včasih pa se jim  pridružijo tudi 
najmlajši, otroci iz vrtca Polonca, ki jim 
večkrat popestrijo dan s svojo prisotno-
stjo in skupno telovadbo.

L.B., Foto: arhiv vrtca Polonca in L.B.
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Piknik na Velikem Kalu 
z novim škofom
Po škofovskem posvečenju v Mirni Peči je novi škof An-
drej Saje obljubil, da se bo kmalu vrnil v domačo župnijo. 
Dan pred napovedano sveto mašo je svoje sovaščane po-
vabil na druženje pri brunarici na Velikem Kalu. 

Deževno sobotno dopoldne se je prevesilo v dokaj jasen dan. 
Zbralo se je precej vaščanov. Škofa sta spremljala njegov taj-
nik Janez Meglen in generalni vikar Peter Kokotec. Pridružil se 
je tudi domači župnik Janez Rihtaršič. Druženje je potekalo ob 

domačih dobrotah, toplem čaju, domačem vinu.  Zadišalo je 
tudi po pečenem kostanju. V prijetnem vzdušju smo poklepe-
tali med seboj, saj v današnjih časih primanjkuje priložnosti za 
tovrstno druženje. Otroci so našli svoj prostor na igrišču. S ško-
fom smo obujali spomine, med drugim tudi na dan, ko je kot 

mlad duhovnik blagoslovil kalansko brunarico. Ob prijetnem 
klepetu je popoldne hitro minilo. Dan se je že prevesil v večer, 
ko smo zaključili naše srečanje. 
Vaščani smo veseli, da smo ostali povezani z novim škofom. V 
zahvalo smo mu izročili košarico dobrot, ki so jih pripravile pri-
dne gospodinje. Ob slovesu nas je povabil, da se še kdaj sre-
čamo, bodisi v novomeški stolnici ali tudi v domačem okolju. 

Vida Muhič

Zahvala novomeškega škofa dr. Andreja Sajeta 
Občini Mirna Peč po slovesnosti škofovskega 

posvečenja v župnijski cerkvi v Mirni Peči

Spoštovani sodelavci občine Mirna peč,

ob imenovanju, posvetitvi in umestitvi za škofa no-
vomeške škofije se s hvaležnostjo obračam na Vas, 
ki ste s svojo molitvijo in delom sooblikovali slove-
snosti ob škofovskem posvečenju. Vesel sem Vaše 
pripravljenosti in predanosti, ki ste jo v pripravi 
na slovesne trenutke darovali skupnosti novome-
ške škofije. Izražena dejanja me tako zavezujejo k 
zvestobi evangeliju in utrjujejo v zavedanju velike 
odgovornosti na poti služenja v škofovski službi, da 
bomo skupaj z Vami stopali k zreli veri občestvu  s 
Kristusom, medsebojnemu spoštovanju in bratski 
ljubezni. 

Ob začetku novega poslanstva se zavedam člove-
ške krhkosti in omejenosti in da potrebujemo drug 
drugega in Božjo pomoč. Z željo, da bi bili bolj od-
prti za Božji načrt za naše življenje, sem si kot ško-
fovsko geslo izbral besede apostola Pavla: »Živimo 
po Duhu« (Rim 8,4). Sadovi Duha  so ljubezen, ve-
selje, mir in blagost (prim. Gal. 5,22). 

Naj Vas ti Božji darovi spremljajo  in napolnjujejo 
v Vašem življenju ter nas vse opogumijo za medse-
bojno pomoč in sodelovanje. 

S hvaležnostjo za vse Vas lepo pozdravljam. 

Novo mesto, 23. oktober 2021

Msgr. dr. Andrej Saje,
novomeški škof
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Stični točki članov tekaškega društva MiTEK 
veselje do teka in druženje
Vsak izmed nas stremi k doseganju svojega individualnega tekaškega cilja. Nekomu je pomembna razdalja, ki jo lahko 
preteče, drugemu hitrost teka, tretji pa teče le za dobro počutje. Kot skupina pa drug drugega spodbujamo, motivira-
mo in podpiramo, da dosežemo zastavljene cilje.

Ravno tako pomemben cilj, 
ki mu sledimo, je druženje. V 
letošnjem letu smo kar ne-
kaj kilometrov pretekli sku-
paj, kot tekaška potepanja 
po naši občini pa tudi zunaj 
nje. Najbolj odmevno je bilo 
1. mirnopeško tekaško pote-
panje, ki smo ga organizirali v 
okviru občinskega praznika. 
Tekaškim prijateljem smo po-
kazali rojstni hiši naših roja-
kov Toneta Pavčka in Lojzeta 
Slaka ter gostoljubnost naših 
občanov. Svojo željo po dru-

ženju s tekom smo potešili še 
s tekom na Frato, tekli smo 
tudi na Hmeljnik in na Sv. Vid 
nad Brežicami. 
Poleg tovrstnih tekaških do-
godkov se redno udeležuje-
mo tudi tekaških tekmovanj. 
Vsi člani društva smo se le-
tos udeležili 4. novomeške-
ga  polmaratona in 10. Zagre-
bačkog nočnog cenera. Vsak 
izmed nas pa se je udeležil še 
drugih tekmovanj.

Da zmoremo uživati v teku 
in podirati svoje osebne te-

kaške rekorde na skupnih 
treningih, pridno vadimo 
dvakrat na teden. Ob pone-
deljkih v šolski telovadni-
ci pridobivamo na moči, ob 
sredah pa v industrijski coni 
skrbimo za bazično pripravo 
na novo tekaško sezono. Vsi, 
ki želite slediti našim ciljem, 
lepo vabljeni, da se nam pri-
družite. Kot pravi trenutno 
najhitrejši maratonec na sve-
tu Eliud Kipchoge: " S tekom 
smo boljši ljudje".

Polona Kramar

Letos se je na 
šahovski krožek 
prijavilo preko 50 
učencev

Člani šahovskega šolskega krožka so 
letos začeli igrati šah že konec septem-
bra. Zelo velik uspeh šahistov aprila 
tega leta - 1. mesto na Dolenjskem in 4. 
mesto na državnem prvenstvu - obve-
zujeta vse šahovske dejavnike, od šahi-
stov, njihovega mentorja, vodstva šole 
in tudi pomoči staršev, če se želimo pri-
bližati minulim uspehom.

Letos se je šahovskemu 
krožku prijavilo več 
kot 50 učencev, naj-
več od 1. do 4. ra-
zreda, manj pa iz 
višjih razredov. 
Več kot polo-
vica šahistov 
je začetnikov, 
ki se šele učijo 
šahovske abe-
cede in bodo lah-
ko uspešni šele čez 
nekaj let. 

Če ne bodo nadaljevali z de-
lom v šahovskem krožku tudi šahi-
sti,  ki uspešno igrajo in tekmujejo že 

več kot pet let, ni mogo-
če pričakovati minulih 

uspehov. Kot men-
tor se veselim dela 
z mladimi šahi-
sti, pa čeprav se 
krožka udeleži 
22 do 34 učen-
cev ob isti uri, v 
istem prostoru 

od 1. do 9. razre-
da. Prijetno, toda 

zahtevno je delati s 
tako množico mladih 

učencev.
Šahovski pozdrav.

Anton Perko
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CEPETAVČKOVE NOVICE

OB SLOVENSKEM ZAJTRKU 
SPOZNAVALI IZVOR SLOVENSKIH JEDI
Tudi letos smo v vrtcu Cepetavček in enoti Polonca obeležili Tra-
dicionalni slovenski zajtrk. Z otroki smo v tednu pred dnevom 
tradicionalnega zajtrka izvajali številne dejavnosti, spoznavali iz-

vor jedi, ki so vključene v zajtrk, ter na najrazličnejše načine pri-
pravljali pogrinjke, ki so krasili mize na ta poseben dan. Otroci 
so zajtrk pojedli ob lično urejenih mizah in posebnem vzdušju, 
h kateremu so prispevali  s svojo kreativnostjo pri dejavnostih. 

Karmen Praznik

PREDNOVOLETNI BAZAR

V vrtcu Cepetavček smo si že v zadnji dneh 
novembra pričarali prednovoletno vzdušje 
in čarobnost prazničnega časa. Strokovni de-
lavci smo z veliko dobre volje in ustvarjalnostjo na 

popoldanski delavnici izdelovali venčke iz naravnega 
materiala, z našimi malčki pa smo odpotovali v pravljič-
ni čas in izdelali veliko čudovitih izdelkov, ki bodo krasili 
naše domove ali pa jih bomo podarili svojim najbližjim.
Na obeh lokacijah vrtca smo na prednovoletnem bazar-
ju vse nastale izdelke ponudili staršem. Vsem staršem, ki 
so nam z nakupom izdelkov pripomogli, da bomo obno-
vili čutno pot našim najmlajšim, se iskreno zahvaljujemo.

 
Nina Kozlevčar

NAREDILI SMO 
SNEŽAKA
Snega smo se razveselili tudi 
z otroki v vrtcu. Sneg smo do-
bro izkoristili. Otroci in vzgo-
jiteljici smo se kepali, valili 
kepe, naredili snežaka in opa-
zovali odtise naših zimskih 
čevljev. Snežaku smo za slo-
vo zapeli pesmico in zarajali 
okoli njega.
Otroci so rekli, da je bilo »su-
per fajn«!

Vida Tomšič 

NATEČAJ PRI STRELAH

V oddelku Strele smo teden posvetili Tradicionalnemu slo-
venskemu zajtrku. S pomočjo literature in pogovora smo 
spoznali delo in pomen čebel za življenje. Ker smo se vklju-
čili v likovni natečaj Tradicionalni slovenski zajtrk »Sadje in 
zelenjava je za zajtrk kombinacija prava«, smo se o tej temi 
pogovarjali, otroci so predlagali besede, ki jih je Majda Jarc 
oblikovala v pesem z naslovom Prijatelji, dober tek! Spo-
znavali smo različno sadje in zelenjavo. Pripomogli smo k 
varovanju okolja in reciklirali časopisni papir tako, da smo 
izdelali časopisno kašo ter jo uporabili za oblikovanje sadja 
in zelenjave. Izdelke smo poslali na natečaj. Poleg omenje-
nega smo si pripravili še dekoracijo za prijetno vzdušje ob 
uživanju lokalno pridelane hrane ob tradicionalnem slo-
venskem zajtrku (jesenski pogrinjki, obročki za prtičke, na-
mizna dekoracija). Otroci so v pripravi na zajtrk sodelovali 
in uživali ter pridobili nekaj novega znanja.

 Vilma Fabjan 
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Razigrani 
v 1. triletju
Teden otroka 2021 je pote-
kal pod geslom »Razigran 
uživaj dan«. V prvem trile-
tju smo bili zelo razigrani. 
Teden je potekal brez do-
mačih nalog, nekaj nalog 
pa so morale opraviti kar 
učiteljice; tako so risale, ra-
čunale, telovadile …

Na hodniku v prvem triletju 
je nastala veriga prijaznih 
dejanj; vsak razred je nari-
sal piktogram, ki predsta-
vlja poseben pozdrav vsa-
kemu, ki ga na tistem mestu 
srečamo; nekje smo si po-

mahali, drugje pomežikni-
li, se nasmehnili, pozdravili 
z »Dobro jutro! Dober dan! 
Nasvidenje!«, spet drugje 
pa zaplesali in se pozdravili 
s posebnim gibalnim poz-
dravom.

Teden je bil poseben tudi 
zaradi različnih dejavnosti; 
v 1. razredu so imeli tehni-
ški dan Eko igre ter kulturni 
dan Palčica. Drugi razred je 
razigrano korakal po Mirni 
Peči, trudili so se zbrati čim 
več korakov v sklopu akci-
je ZPMS »Razigrani koraki«. 
Tretji razred pa je kultur-
ni dan preživel v Ljubljani, 
kjer so si ogledali nekatere 
pomembne znamenitosti, 
na Ljubljanskem gradu pa 

so v sklopu delavnice vite-
zu Erazmu pomagali pobe-
gniti.

Vsi skupaj smo si v šolski dvo-
rani ogledali tudi predstavo 
Palčica v izvedbi gledališča 

KU-KUC in se ob tem dodo-
bra nasmejali ter se naučili, 
da ni pomembno, kako ve-
lik si, ampak kako imaš čisto 
srce, kako dober in pošten si.

Darja Gibičar

Jubilejni 10. Startup vikend Novo mesto

Ideja mirnopeških učencev osvojila drugo mesto
Na Razvojnem centru Novo mesto veliko pozornosti namenjamo delu z mladimi. Eden od načinov je tudi zdaj že tra-
dicionalni Startup vikend Novo mesto. V začetku novembra se je tako odvil že deseti po vrsti, tokrat v spletni izvedbi, 
na njem pa je svoje podjetniške ideje pod budnim očesom mentorjev razvijalo 120 osnovnošolcev in srednješolcev iz 
skupno 15 šol. Letos so prvič sodelovali tudi učenci OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč z idejama #HacTeam« in »Clean Earth«. 
Podjetniške aktivnosti za mlade finančno podpira tudi Občina Mirna Peč. 

Udeleženci so osvojili ele-
mente poslovnega modela. 
Preučili so težavo, za katero 
so razvili rešitev. S pomočjo 
anket, ki so jih razposlali na-
okrog, so pridobili uporab-
ne povratne informacije za 
izboljšavo njihovih produk-
tov ali storitev in se tako še 
bolj približali potencialnemu 
kupcu. Na zaključni priredi-
tvi so ekipe svoje podjetni-
ške ideje in prototipe pred-
stavile pred komisijo, starši, 
sorodniki in prijatelji.

Učenci OŠ Mirna Peč so svo-
jo podjetniško idejo poime-
novali #HacTeam«. Gre za 
pokrivalo za nahrbtnik z do-
datnimi funkcijami. Za pred-
stavitev svoje podjetniške 
ideje so osvojili 2. mesto, za 
nagrado pa prejeli vstopnice 
za nov plezalni center v No-
vem mestu.   

klicni poti. V prvi vrsti razvi-
jajo inovativnost in kreativ-
nost. Prav tako pa pridobijo 
splošno razgledanost, se na-
učijo kritično poiskati podat-
ke na svetovnem spletu in 
pridobijo ali poglobijo razna 
računalniška znanja (izdelo-
vanje računalniških anket, 
programi za grafično obli-

Učence je dva dni mentori-
rala in usmerjala učiteljica 
matematike Anja Luštek. Po 
izvedbi je strnila svoje ob-
čutke: » Poleg tega, da se 
učenci srečajo s pojmi iz sve-
ta podjetništva, razvijajo še 
ogromno drugih uporabnih 
znanj in veščin, ki jim bodo 
prišla prav na nadaljnji po-

kovanje, programiranje ...). 
Med drugim razvijajo tudi 
veščino sodelovanja v ekipi, 
medsebojno komunikacijo, 
usklajevanje z ostalimi čla-
ni, razdeljevanja vlog in od-
govornost do ostalih članov 
ekipe. Obe ekipi iz naše šole 
sta bili vrhunski in sta zasno-
vali zelo dobre podjetniške 
ideje.«

Kako naprej?

Učenci in dijaki bodo svoje 
ideje še nadgradili: podrob-
neje bodo raziskali trg, pre-
učili potencialne kupce, do-
delali prototipe, svoje delo 
pa predstavili na regijskem 
tekmovanju podjetniških 
idej mladih POPRI, ki bo 8. 
marca 2022. 

Anja Jakše, Razvojni 
center Novo mesto



POZNATE VAŠ 
KRAJ?
Pravilen odgovor na zadnje nagradno 
vprašanje je, da smo goske srečali na ce-
sti v Malenski vasi. Kar nekaj pisem je pri-
šlo, izžrebali pa smo Lino Mikec iz Dole-
njega Podboršta, ki prejme nagrado 
po pošti. Čestitamo!

Novo vprašanje
Zbirka starega orodja na steni kmečke ka-
šče nas spominjana na pretekle čase. Bilo 
je veliko ročnega dela, v pomoč pri  kmeč-
kih opravilih so bili tudi konji in voli. 
Poimenujte posamezno orodje. Odgo-
vore nam pošljite do 20. februarja 2022 
na naslov: Glasilo Občine Mirna Peč, Trg 
2, 8216 Mirna peč, s pripisom: Poznate 
vaš kraj.  Izžrebanca čaka nagrada. 

Ladislava  Rupena

IZ NAŠIH
TREH 
DOLIN

Cerkev sv. Duha, 
Gorenje Kamenje

Cerkev sv. Duha v Kamenju se omenja 
že leta 1575. Samuje nad vasjo Gore-
nje Kamenje in je pod spomeniškim 
varstvom. Zidana je v baročnem slo-
gu. Prezbiterij je kupolasto obokan, 
prav tako cerkvena ladja.  Prizidana je 
tudi zakristija. Zadaj je lesen kor, nad 
glavnim vhodom pa nizek štirioglat   
zvonik. Menza glavnega in edinega 
oltarja je zidana z lesenim nastavkom 
iz 17. stoletja. Pred 1. svetovno voj-
no je imela cerkev tri zvonove, ki so 
jih pretopili. Danes pa ima dva žele-
zna zvonova. Nekaj nekdanje mašne 
obleke za to podružnico je napravi-
la baronica Wamboldt iz bližnjega 
Hmeljnika. Žegnanje je na binkoštni 
praznik in zahvalno nedeljo.

FOTO: Andrej Gašperič


