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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovani občanke in občani,

letošnjo zimo so zaznamovale ne-
navadne vremenske razmere, saj 
padavin tako snežnih kot tudi de-
ževnih skoraj ni bilo, so nas pa preko 
celotnega obdobja spremljale dokaj 
nizke temperature. Vsi, ki se ukvarja-
jo z dejavnostmi na prostem, so tako 
lahko izvedli vsa načrtovana dela. 
Ostaja pa skrb, da rezultati dela, 
predvsem v kmetijstvu, ne bodo 
tako dobri, kajti suša, ki nas spremlja 
že kar skozi celotno obdobje, bo go-
tovo naredila svoje.

Tudi v letošnjem letu nam ni priza-
nesel razvoj virusa Covid-19. Pojavila 
se je nova oblika – omikron, ki nas 
je močno spremljala vse do sredine 
februarja, nakar pa se je število obo-
lelih začelo zmanjševati. Istočasno 
so se začeli rahljati tudi ukrepi, ki 
jih je sprejela vlada, s čimer so bile 
dane možnosti za bolj normalno de-
lovanje celotne skupnosti. Glede na 
vse navedeno smo tudi na občini v 
marcu sklicali vse predstavnike dru-
štev, da bi uskladili aktivnosti, ki jih 
društva predvidevajo v času občin-
skega praznika in preko celega leta. 
Kar nekaj društev se je odločilo, da 
po daljšem obdobju izvede redne 

Foto:  KD Četrtkova brenčanja

občne zbore, seveda v skladu s še 
veljavnimi omejitvami. 

Na občinski upravi je delo poteka-
lo skladno z nastalimi razmerami 
in predvidenimi ukrepi in v marcu 
so se obiski občanov lahko počasi 
povečali, kot so bili v času pred epi-
demijo. Delo na občini je potekalo 
skladno z usmeritvami, sprejetimi v 
proračunih za leto 2021 in 2022, in 
ukrepi vlade, ki jih je sprejela za okre-
vanje po epidemiji. Glede na to smo 
se skladno s pripravljenimi projekti 
prijavili na kar nekaj razpisov, in sicer 
na področju vodooskrbe, ureditve 
centralne čistilne naprave, energet-

ske sanacije stavbe v stari osnovni 
šoli in urejanja infrastrukture v indu-
strijski coni. Upamo, da bomo vsaj 
na nekaterih razpisih uspešni pri 
pridobitvi sredstev, saj bomo s tem 
lažje izpeljali začrtane cilje razvoja 
občine. Seveda pa je potrebno, da 
smo glede na sedanje razmere real-
ni tudi pri prihodnjem razvoju, kajti 
tako posledice, ki jih je pustila epide-
mija, kot tudi varnostne razmere v 
Evropi bodo gotovo imele določene 
vplive na samo finančno situacijo pri 
razporejanju sredstev, na države in 
tudi lokalne skupnosti. Pomembno 
je tudi, da smo v začetku letošnjega 
leta pri vseh deležnikih uspeli prido-
biti druga mnenja in s tem omogo-
čili, da je občinski svet na februarski 
seji sprejel 2. spremembe in dopol-
nitve OPN-ja za Občino Mirna Peč. 
Ravno tako je občinski svet obrav-
naval in sprejel poročila in načrte 
javnih zavodov in s tem omogočil 
njihovo normalno delovanje.

Ob sedanjem popuščanju epide-
mije se želim zahvaliti vsem, ki so s 
svojim delom in zgledom omogo-
čali, da smo čimbolj mirno in strpno 
preživljali čase, ki nam niso bili  vsak-
danji, obenem pa se priporočam, da 
tako držo ohranimo tudi v prihodnje 
in z duhom humanitarnosti pokaže-
mo, da smo sposobni pomagati tudi 
tistim, ki bodo zaradi vojnih razmer 
ostali doma ali pa bodo zatočišče is-
kali pri nas.  

Naj bližnji velikonočni prazniki, ko 
prebujajoča se narava prinaša svež 
pomladni navdih, prinesejo še do-
datno upanje, voljo in energijo za 
lažje preživljanje preizkušenj, ki nas 
mogoče čakajo v prihodnosti.

Vsem želim vse dobro, čim več pri-
jetnega in razumnega druženja ter 
mirno praznovanje v krogu vaših 
najdražjih. 

Andrej Kastelic, župan
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POROČILO 18. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
MIRNA PEČ

Na osemnajsti redni seji Občin-
skega sveta Občine Mirna Peč 15. 
decembra 2021 so občinski sve-
tniki obravnavali in sprejeli pre-
dlog Odloka o proračunu Obči-
ne Mirna Peč za leto 2022 v drugi 
obravnavi in prav tako predlog 
Odloka o proračunu Občine Mir-
na Peč za leto 2023. Po krajši raz-
pravi so po skrajšanem postopku 
sprejeli predlog Odloka o  ukinitvi 
organa skupne občinske uprave 
»Organ skupne občinske uprave 
Suhe krajine«, ki je bil imenovan 
za potrebe projekta Suhokranjski 
vodovod. Projekt se je zaključil, 
delavec pa se je upokojil. 

POROČILO S 6. DOPISNE 
SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE MIRNA PEČ

Na šesti dopisni seji, ki je bila izve-
dena v času od četrtka, 27. 1. 2022, 
do petka, 28. 1. 2022, do 12. ure so 
občinski svetniki obravnavali in 
sprejeli Sklep o izdaji soglasja k 
odprtju dodatnega oddelka Vrtca 
Cepetavček Osnovne šole Toneta 
Pavčka, in sicer s 1. marcem 2022.

POROČILO 19. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
MIRNA PEČ

Na 19. redni seji Občinskega sve-
ta Občine Mirna Peč 24. februarja 
so svetniki obravnavali in spreje-
li poslovni plan Komunale Novo 
mesto. V drugi obravnavi pa so 
občinski svetniki sprejeli Odloka 
o spremembah in dopolnitvah 
Občinskega prostorskega načr-
ta Občine Mirna Peč -2 (SDOPN 
OMP-2), kar je za razvoj občine 
izrednega pomena. S sprejetjem 
se bo lahko v Mirni Peči marsikaj 
zgradilo tako v industrijski coni, 
kot tudi na zasebnih zemljiščih. 
Povečala se bo lahko centralna 
čistilna naprava, omogočena je 
gradnja bencinskega servisa in 
še mnogo drugega. 

Andreja Povše, občinska 
uprava 

OBČINSKI GRB KVAČKALA STO UR

Dvesto dvanajst ljubiteljic kvačkanja, med njimi tudi en ljubitelj, so septembra 
lani začeli projekt Slovenija kvačka. Njihov cilj je bil, da do 26. decembra nakvač-
kajo grbe slovenskih občin in se s tem vpišejo v Guinnessovo knjigo rekordov.

Grb Občine Mirna 
peč je nakvačkala 
naša vsestranska 
občanka Nežika 
Režek. V delo je bilo 
vloženega veliko 
truda, pa tudi časa, 
saj je grb kvačkala kar 
okroglih 100 ur. 
Čudovit izdelek je konec 
februarja Nežika Režek v Muze-
ju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka pre-
dala županu Andreju Kastelicu. Krajšo 
slovesnost so popestrili harmonikarji 
iz Društva harmonikarjev Mirna Peč in 

pa najmlajši sosed-
je muzeja, otroci iz 
vrta Polonca, ki so 
zapeli in zaplesali. 
Župan se je Režko-
vi iskreno zahvalil 

in poudaril kulturni 
pomen takšnih projek-

tov. Grb bodo shranili in 
ga obesili ob odprtju novih 

prostorov občinske uprave Obči-
ne Mirna Peč.

Andreja Povše, občinska uprava
Foto: Nataša Rupnik

NAPOVED DOGODKOV DO JUNIJA 2022

18. 4. 2022 Vseslovenski blagoslov motoristov in motorjev v Mirni Peči (AMD 
Trebnje)

21. 5. 2022 Državno tekmovanje, razstava in ocenjevanje štrukljev iz vlečene-
ga in kvašenega testa, DPŽ Mirna Peč in Zveza kmetic Slovenije

22. 5. 2022 Koncert Društva harmonikarjev Mirna Peč  (Društvo harmonikar-
jev Mirna Peč)

28. 5. 2022 Pionirsko in mladinsko tekmovanja GZ Novo mesto, Trg 8 v Mirni 
Peči (Gasilska zveza Novo mesto)

4. 6. 2022 Veselica, PGD Globodol

11. 6. 2022 Veselica, PGD Jablan

11. 6. 2022 Državne kmečke igre, DPŽ Mirna Peč, Zveza kmetic Slovenije
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ZAPORA CESTE: 

Blagoslov motoristov in 
motorjev 2022 v Mirni Peči
 
Prireditev bo potekala v ponedeljek, 18. aprila 2022. Ta 
dan bodo med 8. in 15. uro zaprti odseki cest v središču 
naselja Mirna Peč, ki so v prilogi označeni rdeče, z mo-
dro pa ureditev obvoza.

Spremembe in dopolnitve Občinskega 
prostorskega načrta - OPN
12. marca 2022 so v velja-
vo stopile 2. spremembe 
in dopolnitve OPN-ja (Ura-
dno glasilo slovenskih ob-
čin, št. 8/2022). 

DOLOČENIH JE 13 NOVIH 
LOKACIJ ZA GRADNJO 
STANOVANJSKIH HIŠ, ena 
lokacija za gradnjo bencin-
skega servisa (EUP GC3) v 
neposredni bližini krožišča 

ob avtocesti (nasproti cen-
tra Renault Nissan), pove-
čalo se je stavbno zemljišče 
okoli čistilne naprave Mir-
na Peč, kar je predpogoj za 
pridobitev gradbenega do-
voljenja za širitev čistilne 
naprave v Mirni Peči (ČN). 
Nova načrtovana ČN bo v 
prvi fazi dograjena na 2000 
populacijskih enot, v dru-
gi fazi pa na 4000 popula-
cijskih enot. S to širitvijo 
bodo zagotovljene potre-
be za priklop na ČN za ob-
stoječe stanovanjske objek-

te v mirnopeški dolini, ki še 
niso priklopljeni na ČN ter 
za nadaljnji razvoj in poseli-
tev občine Mirna Peč v pri-
hodnjem desetletju, tako za 
priključitev   stanovanjskih 
in industrijskih objektov.
NAJVEČJA SPREMEMBA 
TEKSTUALNEGA DELA 
ODLOKA SE NANAŠA NA 
STREHE (215. člen OPN-ja), 
in sicer: »Strehe pomožnih 

stavb ter nadstrešnice imajo 
lahko tudi naklon do 15°, v 
kolikor je objekt pritličen in 
tlorisna velikost ne presega 
40 m². Naklon strehe do 15° 
ima lahko tudi garaža ali po-
doben pomožni objekt, ki 
se s stanovanjsko hišo stiku-
je, je pritličen in ne presega 
40 m²; tak pomožni objekt 
je lahko grajen istočasno 
s hišo in je sestavni del ku-
busa celotne stavbe. V pri-
meru prekrivanja streh z 
nizkim naklonom se upora-
bi temna kritina, lahko tudi 

steklo. Najbolj se priporoča 
naravno oksidirana bakre-
na pločevina; drugačna vr-
sta kovinske kritine naj bo 
obdelana tako, da se barva 
ne more sprati. Ravne stre-
he so lahko ozelenjene, tla-
kovane, posute s prodom ali 
vkopane«.

DOPUSTNA JE VEČJA ETA-
ŽNOST KMEČKIH GOSPO-
DARSTEV, ki imajo sedaj 
lahko tudi klet (K + P + M/
PO) in stopnja izkorišče-
nosti zemljišča na podrob-
ni namenski rabi površine 
podeželska naselja (SK) in 
druge zelene površine v za-
ledju domačij (ZDk) je spre-
menjena na »od 0,1 do 0,7« 
(prej »od 0,2 do 07«).

Postopki za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, ki 
so se začeli pred uveljavitvi-
jo 2. sprememb in dopolni-
tev OPN, se končajo po do-
ločbah izvedbenih aktov 
občine, veljavnih v času vlo-
žitve vloge za izdajo grad-
benega dovoljenja.

Grafični del OPN-ja je do-
stopen na računalniški 
aplikaciji PISO (prostor-
sko informacijski sistem 
občin), neuradno preči-
ščeno besedilo OPN-ja pa 
je objavljeno na spletnih 
straneh občine (www.mir-
napec.si).

Irena Jerič, občinska 
uprava

RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH 
NAGRAD IN PRIZNANJ

Spoštovane občanke in občani,

bliža se praznik občine Mirna Peč. Ob tej priložnosti 
bodo podeljena občinska priznanja in nagrade. Odlok 
o priznanjih in nagradah Občine Mirna Peč določa na-
slednje nagrade in priznanja: naziv častnega občana, 
nagrada občine in plaketa občine.

1. Naziv častnega občana Občine Mirna Peč se po-
deli za: 

• pomembne trajne uspehe na gospodarskem, 
znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, 
vzgojno-izobraževalnem, humanitarnem in drugih 
področjih, ki pripomorejo k ugledu občine doma in 
po svetu;

• dobitnik naziva ima lahko stalno prebivališče tudi 
izven občine, vendar mora biti s svojim življenjem 
ali delom trajno povezan z občino Mirna Peč.

2. Nagrada Občine Mirna Peč se podeli za:
• enkratne izjemne dosežke kot spodbuda za nadalj-

nje strokovno delo ali aktivnosti na posameznem 
področju delovanja,

• dobitnik nagrade je lahko občan, skupina občanov 
ali pravna oseba s sedežem v občini Mirna Peč.

3. Plaketa Občine Mirna Peč se podeli za:
• izredne uspehe in rezultate v daljšem časovnem 

obdobju na področjih, na katerih delujejo in s tem 
bistveno pripomorejo k razvoju in ugledu občine,

• izredne uspehe in rezultate v daljšem časovnem 
obdobju, ki jih le ti dosežejo s svojim odnosom do 
dela, gospodarnostjo, uvajanjem racionalnih novo-
sti, posebnim naporom in prizadevanji in imajo ve-
lik pomen za občino Mirna Peč,

• dobitnik plakete je lahko občan ali pravna oseba s 
sedežem v občini Mirna Peč.

S tem razpisom pozivam občanke in občane ter in-
stitucije, da posredujete predloge za občinske na-
grade in priznanja do vključno ponedeljka, 29. 4. 
2022 na naslov: »Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mir-
na Peč, s pripisom »Za nagrade in priznanja občine«.

Predlog mora vsebovati tudi podrobno utemeljitev.
Številka: 094-1/2022-1
Datum: 17. 3. 2022

Župan Andrej Kastelic, l.r.    

28. 3. 2022
NESREČA 
S TRAKTORJEM
V Šentjuriju na Dol. se je na 
bregu prevrnil traktor s ci-
sterno za gnojevko. V trak-
torju je bil za roko ujet vo-
znik. Traktor in priklopnik 
so zavarovali proti premi-
kanju, nato so traktor s hi-
dravličnim orodjem dvi-
gnili, da so rešili ujeto roko 
voznika. Poškodovanca so 
nato prevzeli reševalci.   

14. 3. 2022, 9:32
NESREČE V CESTNEM 
PROMETU
Na avtocesti med priključ-
koma Mirna Peč in Treb-
nje–vzhod v smeri Ljublja-
ne so trčili tovorno vozilo, 
osebno vozilo in dve kom-
binirani vozili. Gasilci GRC 
Novo mesto in PGD Treb-
nje so zavarovali kraj do-
godka, na vozilih odklo-
pili akumulatorje, nudili 
pomoč reševalcem nujne 
medicinske pomoči Novo 
mesto, ki so v nesreči po-
škodovano osebo na kraju 
oskrbeli in nato prepeljali 
v Splošno bolnišnico Novo 
mesto. Gasilci so tudi pre-
ventivno pregledali oko-
lico nesreče, z vpojnim 
sredstvom posuli po vozi-
šču razlite motorne tekoči-
ne, oprali in očistili vozišče. 

31. 1. 2022, 14:40
NAJDBE NEEKSPLODI-
RANIH UBOJNIH SRED-
STEV
Ob 14.40 so pri nase-
lju Vrhpeč, občina Mirna 
Peč, našli neeksplodirana 
ubojna sredstva. Pripa-
dniki Državne enote za 
varstvo pred NUS dolenj-
ske, gorenjske, ljubljanske 
in zahodnoštajerske regi-
je so tri minometne mine 

kalibra 45 mm in protipe-
hotni tromblon kalibra 30 
mm, vse ostanek 2. sve-
tovne vojne, uničili. 

29. 1. 2022, 5:20
NAJDBE NEEKSPLODI-
RANIH UBOJNIH 
SREDSTEV
Pri naselju Vrhpeč so pri-
padniki Državne enote za 
varstvo pred neeksplodi-
ranimi ubojnimi sredstvi 
dolenjske ter gorenjske in 
ljubljanske regije v goz-
du odstranili minometno 
mino kalibra 50 mm nem-
ške izdelave, 3 minometne 
mine kalibra 45 mm itali-
janske izdelave in 6 kosov 
pehotnega streliva, vse 
ostanek 2. svetovne voj-
ne. Ubojna sredstva so bila 
uničena na kraju najdbe.

11. 12. 2021, 11:45
NESREČE V CESTNEM 
PROMETU
V Poljanah pri Mirni Peči 
je voznik z osebnim vozi-
lom zapeljal s ceste in ob-
tičal na brežini v snegu. 
Gasilci GRC Novo mesto 
in PGD Mirna Peč so vozi-
lo stabilizirali in ga zvlekli 
na cesto. V nesreči se ni 
nihče poškodoval.

6. 12. 2021, 00:45
POŽARI V OBJEKTIH
Malo čez polnoč je v Iva-
nji vasi v stanovanjski hiši 
zagorel lesen strop ob di-
mniku. Lastnik je z ročnim 
gasilnim aparatom pričel 
gasiti požar že pred priho-
dom gasilcev GRC Novo 
mesto, PGD Mirna Peč in 
Jablan, ki so nato požar, ki 
je zajel okoli dva kvadra-
tna metra lesenega stro-
pa, dokončno pogasili in 
s termovizijsko kamero 
pregledali okolico dimni-
ka. Gasilci PGD Mirna Peč 
so ostali na gasilski straži.

Luka Piko,  Služba 
požarne preventive GRC 

Novo mesto
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OBČINSKA REDARKA OPOZARJA

Zelenega vrtnega odpada ni dovoljeno sežigati
»Vse več nas je občanov, ki nas motita dim in smrad ob sežiganju vrtnega odpada (veje, trave, listje, rože, plevel, gnilo 
sadje in podobno), sploh v teh spomladanskih dneh, ko nas že tako stiska nizek zračni pritisk.«

Kurjenje in sežiga-
nje odpadkov v na-
ravi je neekološko 
početje in je prepo-
vedano. Kršitelje 
lahko doleti globa - 
za posameznika 400 
€ in za pravno osebo, 
ki zbira in sežiga ko-
munalne odpadke 
na nepravem mestu, 
1.400 €. 

ZELENEGA VRTNEGA OD-
PADA NI DOVOLJENO SEŽ-
IGATI! Tovrstne odpadke je 
pametno kompostirati in jih 
uporabiti kot gnojilo. Na vr-
tovih in njivah ali pa ob sa-

dnem drevju v sadovnjakih 
se rastlinske odpadke lahko 
plitvo zadela v zemljo, kar jo 
razrahlja in obogati ter na-
hrani mikroorganizme. 
Prav tako ni dovoljeno ku-
riti plastike, gume, papirja, 
obdelanega lesa (pohištvo, 
stavbni les) in  vsakovrstne 
embalaže. Tovrstne odpadke 

je potrebno odložiti v ustre-
zen zabojnik, v kolikor je 
tega več, pa odpeljati v zbir-
no reciklažni center.
Tudi aktivnim kmetom, ki 
sledijo ohranjanju zdravih in 

rodovitnih tal ter varovanju 
zraka, osnovna kmetijska za-
konodaja prepoveduje kur-
jenje žetvenih ostankov na 
njivah, ker to zmanjšuje bio-
loško aktivnost tal, organske 
snovi v tleh, predvsem pa 
onesnažuje okolje. Vse več 
je torej recikliranja rastlin-
skih ostankov in odpadkov v 
kompost, sami pa ste najbrž 
tudi že opazili, da naši kme-
tje ostanke koruznice, slame, 
krompirjevke zadelajo z ora-
njem v zemljo.

Sploh pa je sežiganje lesne-
ga in rastlinskega odpada 
prepovedano v gozdovih, na 
njihovem obrobju, ob cestah 
in na brežinah cest, na javnih 
prostorih in v bližini javnih 
cest, ki potekajo običajno ob 
naseljih, proizvodnih obra-
tih in pogosto tudi komunal-
ne infrastrukture (vodohrani, 
kanalizacijski jaški, odzrače-
valniki in podobno).  

PRIHAJA PA TUDI ČAS KRE-
SOVANJ IN DRUŽENJA. Med 
material za kres ne sodi-

jo gume, plastika, hitreje 
gorljive snovi!  Za to mora 
biti poseben prostor, kurišče, 
ki mora biti očiščeno vseh 
ostalih gorljivih snovi, ome-
jeno z negorljivim materia-

lom (peskom, zidaki, kame-
njem) in primerno oddaljeno 
(od 100 do 150 m) od vsega 
že zgoraj naštetega (nase-
lij, komunalne infrastruktu-
re, proizvodnje, obdelanih 
njiv, …). Kres mora biti ves 
čas kurjenja pod nadzorom 
odraslih oseb, še varneje je, 
če je organizirano strokovno 
požarno varstvo, in v prime-
ru, da med tem zapiha veter, 
mora biti tudi takoj pogašen 
in pokrit z negorljivim mate-
rialom. V primeru, da pred 
zažigom kresa piha, le tega 
sploh ne smemo prižgati! 

Upoštevati je treba tudi 
daljša sušna obdobja, jav-
na opozorila zaradi požarne 
ogroženosti, ker je površina 
zemljišča, kjer bi radi zakuri-
li kres, prepredena s posuše-
nimi koreninicami in ostanki 
rastlin, ki zlahka povzročijo 
širitev ognja izven kurišča 
tudi takrat, ko smo ogenj že 
površinsko pogasili in pokri-
li z negorljivim materialom. 
Ogenj se namreč po določe-
nem času lahko razširi preko 
tlečih suhih koreninic.

Prepovedano zbiranje lesenega odreza na javni površini

Z upoštevanjem navodil 
bomo skupaj preprečili mar-
sikakšen požar in intervenci-
jo gasilcev ter policije!

Poostren inšpekcijski nad-
zor nad ravnanjem s ko-
munalnimi odpadki na Go-
lobinjeku in v Dolenjem, 
Srednjem ter Gorenjem 
Globodolu. Izrečena globa 
za 400 €.

Vodja SOU Marjan Menger: 
»Za poostren nadzor sem se 
odločil, ker ugotavljam, da je 
kljub pozivom občin in izva-
jalca javne službe za ustre-
zno ločevanje komunalnih 
odpadkov na nekaterih loka-
cijah prevzemnih mest stanje 
še vedno porazno. Ponekod 
res povsem na meji dobrega 
okusa. Ne samo, da komu-
nalni odpadki niso pravilno 
ločeni, ampak se ob zabojni-
ke odlagajo tudi kosovni in 
drugi odpadki, ki sicer sodijo 
v zbirno reciklažne centre.

Po navadi so ob nadzoru za-
bojniki za mešane komu-
nalne odpadke nabito pol-
ni, zabojniki za embalažo pa 
na pol prazni. Pri zabojnikih 
za steklo, papir, biološke od-
padke praviloma težav ni, 
tam so komunalni odpadki 
lepo ločeni in pravilno odlo-
ženi. Ko odpiram posamezne 
vreče, odložene v zabojnike 
za mešane komunalne od-
padke, pa ugotavljam, da je 
v teh vrečah vsaj ¾ takšnih 
odpadkov, ki sodijo med em-
balažo, v vrečah so dostikrat 
tudi biološki odpadki, ki so-
dijo v rjave zabojnike za bio-
loške odpadke.

Tistim, ki sem jih na podlagi 
vsebine odloženih odpad-
kov v posameznih vrečah 

lahko prepoznal kot kršite-
lje, sem poslal Obvestilo in 
pouk, da se o očitanem pre-
kršku izjavijo glede okoliščin 
in dejstev. Skoraj v vseh pri-
merih so storilci priznali na-
pačno ravnanje in navedli 
okoliščine, zaradi česar je do 
tega prišlo, ter se zavezali, da 
bodo v prihodnje veliko bolj 
pazljivi pri odlaganju komu-
nalnih odpadkov. Z odločbo 
o prekršku so bili spoznani 
za odgovorne za prekršek, za 
njihovo dejanje pa sem jim 

MEŠANI KOMUNALNI 
ODPADKI

V ZABOJNIK SODI:
• izdelki iz keramike, 

porcelana, gline,
• izdelki iz plute, gume in 

usnja,
• manjši kosi tekstila in 

obutve,
• pleksi in žično steklo ter 

steklo svetil,
• ogledala in kristal,
• onesnažena folija in 

onesnažena embalaža,
• onesnažene vrečke od 

bioloških odpadkov,
• vrečke iz sesalca in hišne 

pometanine,
• plenice in higienski vložki,
• čistilne krpe in gobe,
• mačji pesek in iztrebki 

malih živali,
• kosti,
• celofan,
• darilni ovojni papir 

(plastificiran),
• okraski in spominki,
• otroške igrače,
• tapete in lepilni trakovi,
• lasje,
• olupki banan, citrusov,
• ohlajen pepel.

V ZABOJNIK NE SODI:
• papir,
• steklo,
• biološki odpadki,
• mešana embalaža.

V zabojnik ni dovoljeno 
odlaganje kosovnih in 
nevarnih odpadkov.

MEŠANA EMBALAŽA
V VREČO OZ. ZABOJNIK 
SODI:
• plastenke pijač in hrane,
• plastenke čistil in pralnih 

sredstev,
• plastične nosilne vrečke,
• manjše plastične škatle,
• plastični lončki, kozarci in 

krožniki,
• plastične in aluminijaste 

folije,
• drugi manjši predmeti iz 

plastike,
• pločevinke pijač in hrane,
• drugi manjši kovinski 

predmeti,
• večslojna (tetrapak) 

embalaža pijače in
• hrane,
• manjša količina stiropora.

V VREČO OZ. ZABOJNIK NE 
SODI:
• papir in karton,
• lepenka,
• steklo,
• doze sprejev,
• mešani komunalni 

odpadki,
• plenice,
• biološki odpadki,
• zdravila
• olja
• barve, laki
• umetne snovi
• vrečke iz sesalcev.

Vsa embalaža mora biti 
izpraznjena, čista in sploščena.

BIOLOŠKI ODPADKI
V ZABOJNIK SODI:
• ostanki zelenjave in sadja,
• ostanki kuhane hrane,
• pokvarjeni prehrambeni 

izdelki,
• jajčne lupine,
• kavna usedlina in kavne 

filter vrečke,
• čajne filter vrečke,
• papirnati robčki, brisače in 

serviete,
• žagovina,
• ostanki rož,
• stara zemlja lončnic,
• pokošena trava,
• listje,
• plevel,
• stelja malih živali,
• ohlajen lesni pepel.

V ZABOJNIK NE SODI:
• olupki banan in citrusov,
• mačji in pasji izrebki,
• kosti,
• plenice.

Po iztresanju bioloških 
odpadkov, vrečko (plastično) 
odložite med mešane 
komunalne odpadke. Če
imate biološke odpadke v vrečki 
iz papirja, lahko oboje odložite 
v zabojnik za biološke odpadke.

PAPIR
V ZABOJNIK SODI:
• časopisi, revije, zvezki, 

knjige,
• telefonski imeniki,
• pisemske ovojnice,
• prospekti in katalogi,
• embalažni (ovijalni) papir,
• pisarniški papir,

• papirnati robčki, brisače in 
serviete,

• papirnate nakupovalne 
vrečke,

• kartonska embalaža.

V ZABOJNIK NE SODI:
• embalaža mleka, sokov,
• kopirni papir (indigo),
• masten in povoščen papir,
• folije iz umetnih mas,
• higienski papir,
• vreče za krmila, cement.

Škatle morajo biti strgane in 
sploščeno vložene v zabojnik.

STEKLO
V ZABOJNIK SODI:
• steklenice pijač in hrane,
• steklena embalaža zdravil,
• steklena embalaža 

kozmetike,
• kozarci vloženih živil,
• razbite steklenice in 

kozarci,
• druga steklena embalaža.

V ZABOJNIK NE SODI:
• okenska stekla,
• ogledala in kristal,
• žična in pleksi stekla,
• avtomobilska stekla,
• stekla žarometov,
• posode iz porcelana,
• neonske svetilke,
• posoda odporna na visoke 

temperature,
• steklenice z vsebino.

Steklenice morajo biti 
izpraznjene, čiste ter brez 
zamaškov.

izrekel opomin, za izdajo ka-
terega so morali plačati 30 € 
sodne takse. V enem prime-
ru je bila v občini Mirna Peč 
storilcu izrečena globa v viši-
ni 400 €.  

Nadzore bomo izvajali tudi v 
prihodnje, glede na opaženo 
problematiko celo pogosteje 
kot do zdaj in na različnih lo-
kacijah.«

Karmen Cesar, 
občinska redarka
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JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 
FINANČNIH SREDSTEV ZA
 OHRANJANJE IN RAZVOJ 

KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 
V OBČINI MIRNA PEČ 

V LETU 2022

Občina Mirna razpisuje nepovratna fi-
nančna sredstva za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja za leto 2022 v 
okvirni višini 40.000 EUR po shemi dr-
žavnih pomoči v kmetijstvu, skladno 
z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 
in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013. 
Sredstva bodo razdeljena glede na de-
jansko realizacijo proračuna. 

Javni razpis je objavljen na spletni 
strani občine www.mirnapec.si. Vloge 
so dostopne tudi v tajništvu občinske 
uprave, v času uradnih ur. 

Za vse dodatne informacije 
se obrnite na elektronski naslov: 

sonja.klemenc@siol.net, 
ali telefonsko številko 07/3936105, 

Sonja Klemenc Križan.

JAVNI RAZPIS ZA  DODELITEV 
NEPOVRATNE FINANČNE 

SPODBUDE OBČANOM ZA 
NALOŽBE V UČINKOVITO RABO 

ENERGIJE IN IZRABO 
OBNOVLJIVIH VIROV 

ENERGIJE V OBČINI MIRNA PEČ 
ZA LETO  2022

Občina Mirna Peč bo sofinancirala 
naložbe v učinkovito rabo in izrabo 
obnovljivih virov energije za namen 
obnove stanovanjskih stavb, ki se iz-
vajajo v času od 1. 1. 2022 do 9. 12. 
2022 oziroma v poštev pridejo tudi 
investicije, pričete v letu 2021, in se 
upravičenci niso prijavili na javni raz-
pis v letu 2021. Za te ukrepe je name-
njenih 20.000 EUR iz proračuna Obči-
ne Mirna Peč  
Končni rok za dostavo zahtevka za iz-
plačilo sredstev iz proračuna Občine 

Mirna Peč je 9. 12. 2022. 
Na razpis se lahko prijavijo fizične ose-
be, ki so ali bodo v času od 1. 1. 2022 
do 9. 12. 2022,  (oziroma v poštev pri-
dejo tudi investicije, pričete v letu 2021, 
in se upravičenci niso prijavili na javni 
razpis v letu 2021) na območju občine 

Mirna Peč  na novogradnjah ali obno-
vah stanovanjskih stavb izvajale na-
slednje ukrepe :
1. vgradnja solarnega ogrevalnega 

sistema;
2. toplotna zaščita zunanjega ovoja 

stavbe;
3. vgradnja zunanjega stavbnega po-

hištva;
4. prenova ogrevalnega sistema.

Upravičenci morajo imeti ustrezna 
dokazila. V primeru, da se obnavlja 
stavba v solastnini, poda vlogo poo-
blaščenec soinvestitorjev v njihovem 
imenu za njihov račun.

Javni razpis je objavljen na spletni 
strani občine www.mirnapec.si. Vloge 
so dostopne tudi v tajništvu občinske 
uprave, v času uradnih ur.

Za vse dodatne informacije 
se obrnite na elektronski naslov: 

sonja.klemenc@siol.net, 
ali telefonsko številko 07/3936105, 

Sonja Klemenc Križan.

JAVNI RAZPIS ZA
 SOFINANCIRANJE MALIH 

KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 
(MKČN) NA OBMOČJU OBČINE 

MIRNA PEČ V LETU 2022

Sredstva po tem razpisu se dodelju-
jejo z namenom spodbujanja varstva 
okolja z zmanjševanjem onesnaže-
nja s komunalnimi odpadnimi voda-
mi,  pospeševanja izgradenj MKČN s 
kapaciteto do 50 PE v aglomeracijah, 
znotraj katerih se ne predvideva iz-
gradnja javne kanalizacije na obmo-

čju občine Mirna Peč, razen v prime-
ru, da bi bila tehnična priključitev na 
kanalizacijsko omrežje nesorazmerno 
drago – informacijo si vlagatelj prido-
bi sam v Javnem podjetju Komunala 
Novo mesto oziroma ne bo le to zgra-
jeno v naslednjih treh letih proračun-
skega obdobja Občine Mirna Peč ter 
urejanja odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode- potrdilo si pri-
dobi vlagatelj v občinski upravi Obči-
ne Mirna Peč. 

Sredstva v višini 90.000 EUR so zago-
tovljena v proračunu Občine Mirna 
Peč za leto 2022 na proračunski po-
stavki 15038  Subvencioniranje na-
kupa in montaže hišnih ČN, konto 
411999  (Drugi  transferji posamezni-
kom in gospodinjstvom). Predvideno 
je sofinanciranje  do 50 % upravičenih 
stroškov, a ne več kot 3.000 EUR  za 
posamezno MKČN. 

Upravičeni stroški sofinanciranja inve-
sticije so stroški nakupa MKČN s kapa-
citeto do 50 populacijskih ekvivalen-
tov, z vključenimi stroški gradbenih 
del, povezanih z MKČN, stroški mon-
taže ter njenega prvega zagona z na-
stavitvijo parametrov. Davek na doda-
tno vrednost ni predmet financiranja. 
Javni razpis je objavljen na spletni 
strani občine www.mirnapec.si. Vloge 
so dostopne tudi v tajništvu občinske 
uprave, v času uradnih ur.

OBČINA MIRNA PEČ 

Skrbimo za čisto okolje in za dvig okoljske kulture ter zadovoljstva 
občanov. Odgovoren odnos do okolja je vrednota! Okoljsko 
trajnostno ravnanje ni več stvar izbire, temveč je nujno.

Zmanjšaj, zavrni, odkloni! Ponovno uporabi, popravi, 
recikliraj! Bodi trajnosten!

Postani odgovoren do okolja in narave.

Pij vodo 
iz pipe!

Izberi eRAČUN! Ne ustvarjaj 
odpadkov!

Zbiraj odpadno 
jedilno olje!

Komunala Novo mesto d. o. o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto     T: 07 3932 450      S: https://www.komunala-nm.si/

Za mojo lepo dolino.

POMOČ ZA UKRAJINO IN POMOČ 
BEGUNCEM IZ UKRAJINE

Rdeči križ 
Slovenije poziva 
k finančnim do-
nacijam, saj je to 
trenutno še vedno 
najbolj primerna 
oblika pomoči. V kolikor se na vas obra-
čajo potencialni večji donatorji, ki bi po-
trebovali  donatorsko pogodbo, lahko 
pokličejo na telefonsko številko 01 24 
143 00.

Zbiranje sredstev za pomoč prizade-
tim v Ukrajini: 

Rdeči križ Slovenije, 
Mirje 19, 1000 Ljubljana 
TRR: SI56 0310 0111 1122 296 
Sklic: SI00 96889 
BIC BANKE: SKBASI2X Koda namena: 
CHAR 

Finančna sredstva lahko donirate s posla-
nim SMS z besedo  BEGUNCEM  ali  BE-
GUNCEM5 na 1919 in prispevajte 1 ozi-
roma 5 eur. Velja za uporabnike mobilnih 
storitev A1, Telekom, Telemah in T-2.

Materialno pomoč v obliki prehrane z 
dolgim rokom trajanja in higienskih pri-
pomočkov zbiramo tudi v trgovini Pla-
net Tuš v Novem mestu.

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo 
in integracijo migrantov je vzpostavil vla-
dni klicni center, ki deluje vse dni v tednu 
od 8. do 18. ure. Za klice iz Slovenije je na 
voljo brezplačna telefonska številka  080 
41 42, za klice iz tujine +386 1478 7530. V 
klicnem centru bodo strokovnjaki nudili 
informacije glede vstopa in bivanja v Slo-
veniji, postopka priznanja mednarodne 
zaščite ter informacije, na kakšen način 
lahko posamezniki ali organizacije nudijo 
finančno ali materialno pomoč.

Za  name-
stitve be-
guncev  je za-
dolžen Urad Vlade RS 
za oskrbo in integracijo mi-
grantov. Vsi, ki imajo kakršna-
koli vprašanja glede nastani-
tve in oskrbe beguncev, jih 
lahko zastavijo preko te-
lefonske št. 040 853 421 
ali e-naslova  info.ukraji-
na@gov.si.

V primeru, da so begun-
ci iz Ukrajine nastanjeni 
pri družinah, sorodnikih ali 
kako drugače na Dolenjskem in 
potrebujejo kakršnokoli pomoč, 
se lahko obrnejo na OZ RKS Novo 
mesto, tel. številki: 041746742 ali 
041676025.

Sekretarka Barbara Ozimek

Za vse dodatne 
informacije se obrnite na 

elektronski naslov: 

sonja.klemenc@siol.net, 
ali telefonsko številko 

07/3936105, 
Sonja Klemenc 

Križan.
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Skrb za epidemijo bolezni COVID-19 in 
ostale nesreče se nadaljuje
V skladu z zakonodajo mora občina skrbeti za osnovno zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami. V zadnjih dveh 
letih se je poplavam, suši in zmrzali pridružila epidemija bolezni covid- 19, v zadnjem mesecu pa še nevarnost jedrske-
ga sevanja zaradi vojne v Ukrajini.

Zaklanjanje je zaščitni ukrep, s katerim se na ob-
močju nesreče ali na ogroženem območju zavaru-
jemo pred učinki nesreče in je opredeljen v Zakonu 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Je 
ravno nasprotni zaščitni ukrep od evakuacije, kjer 
se umaknemo izven območja nesreče ali ogro-
ženega območja. Zaklanjanje se lahko uporabi v 
miru ali v času vojne

Z epidemijo bolezni covid-19 
smo se nekako navadili živeti, 
čeprav ta kljub manjšim zna-
kom izboljšanja še ne poje-
nja. Je pa bilo z izboljšanjem 
epidemiološke situacije po-
novno sproščeno zbiranje 
ljudi, organizacija družinskih 
praznovanj, kulturnih, špor-
tnih in drugih prireditev ter 
ukinjen pogoj PCT.

MIRNOPEŠKO OBČINO JE V 
ZAČETKU LETA ZAJEL MO-
ČAN PETI VAL EPIDEMIJE, ki 
ga je zaznamovala omikron 
koronovirusna različica, ki se 
je izkazala za še bolj nalezlji-
vo. Če je bilo ob vrhu 4. epi-
demiološkega vala konec no-
vembra nekaj čez 30 okužb na 
teden ( 91 okužb v celotnem 
mesecu decembru), je bilo ob 
vrhuncu tega vala konec janu-
arja 148 okužb na teden (325 
okužb v celotnem januarju in 
321 okužb v celotnem febru-
arju, 182 okužb v celotnem 
mesecu marcu). Je pa razve-
seljiva novica, da se je s to raz-
ličico koronovirusa zmanjšalo 
število zdravljenih v bolnišnici 
in na intenzivnih oddelkih.

30. 3. 2022 je bilo v občini 
88 aktivnih okužb, od tega 
jih je bilo v zadnjem tednu 
35. Podatki nakazujejo, da 
občina po umiritvi epide-
mije v začetku marca (30 
okužb na teden), že vstopa 
v 6. val epidemije.  Upamo, 

da bodo toplejše tempera-
ture zmanjšale rast okužb, 
vsekakor pa je potrebno še 
naprej spoštovati osnovne 
zaščitne ukrepe.

Vojna v Ukrajini je povečala 
možnosti nesreče v kateri od 

njihovih jedrskih elektrarn in 
s tem radioaktivnega sevanja 
tudi v Slovenji. Občina že iz-
vaja priprave enot za morebi-
tno ukrepanje v primeru voj-
ne in jedrske nevarnosti.  Za 
potrebe zaklanjanja učencev 
šole in otrok je potrebno iz-
vesti pregled zaklonišča na 
Trgu 8 in pripraviti vse po-
trebno za uporabo le tega. 
Prav tako pa se izvajajo vse 
aktivnosti za čim hitrejšo raz-
delitev tablet kalijeva jodida 
prebivalcem občine, mlajših 
od 40 let, za zaščito pred radi-
oaktivnem sevanjem. 

Tablete kalijevega jodi-
da so shranjene v Splošni 
bolnišnici Novo mesto in 
jih bodo v primeru jedrske 
nesreče gasilska društva v 
svojih gasilskih domovih 
razdeljevala prebivalcem 
vasi svojega gasilskega 
okoliša. Upamo, da se vojna 
kmalu konča in da navede-
ni in ostali zaščitni ukrepi ne 
bodo potrebni.

Nataša Rupnik,
 občinska uprava

 

E-oskrba na 
daljavo za varno 
bivanje na domu 
je odslej 
brezplačna
Ministrstvo za zdravje je na podlagi 
Javnega razpisa za izbor operacije »E-
-oskrba na domu«, ki ga je pripravilo 
ob podpori Službe Vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko, za iz-
vajalca storitve E-oskrba izbralo Te-
lekom Slovenije s konzorcijskim par-
tnerjem Zvezo društev upokojencev 
Slovenije. Slovenija je sredstva prido-
bila od Evropskega socialnega skla-
da in virov REACT-EU, skladno s tem 
pa bo uporaba storitve E-oskrba za 
5.000 upravičencev do 30. septembra 
2023 brezplačna. Telekom Slovenije 
bo z vklopom prvih upravičencev pri-
čel sredi aprila 2022.

Kaj je E-oskrba?
E-oskrba je socialnovarstvena storitev so-
cialnega servisa, ki starejšim, invalidom in 
kroničnim bolnikom omogoča samostoj-
nejše, bolj varno in neodvisno bivanje v 
domačem okolju, saj zagotavlja 24-urno 
povezavo z asistenčnim centrom oz. zdra-
vstvenim osebjem in organizacijo pomo-
či, če jo uporabniki potrebujejo.
Veliko starejših, invalidov in kroničnih 
bolnikov živi ali preživi dosti časa samih 
na svojih domovih. Če, na primer, pade-
jo ali se počutijo zelo slabo ali jih zadane 
možganska kap, ne zmorejo do svoje-
ga telefona ali do soseda, da bi poklicali 
na pomoč. Podatki kažejo, da starejši po 
padcu na domu na pomoč v povprečju 
čakajo več kot 18 ur, pri tem pa v Sloveni-
ji zaradi posledic padca letno umre okoli 
600 ljudi. V tovrstnih primerih storitev E-
-oskrbe predstavlja pomembno pomoč.

Kako E-oskrba deluje?
Uporabnik ima na svojem domu name-
ščen varovalni telefon z zvočnikom, mi-
krofonom in velikim SOS gumbom. S 
pritiskom nanj se na enostaven način ta-
koj poveže z asistenčnim centrom, ki je 
na voljo 24 ur na dan in vse dni v tednu. 
Če uporabnik do varovalnega telefona 
ne more (na primer zaradi padca) oziro-
ma ni v njegovi bližini, lahko klic sproži 
s pritiskom na SOS gumb na zapestnici. 
Uporabnik lahko sproži klic na pomoč 
tudi s posebnim obeskom s SOS gum-
bom, ki v primeru padca tudi samodejno 
sproži klic v asistenčni center. V  asistenč-
nem centru strokovno osebje organizira 
ustrezno pomoč; če je potrebno, na dom 
uporabnika tudi napoti reševalce.

Kdo je upravičen do brezplačne E-
-oskrbe?
Do brezplačne storitve E-oskrba so upra-
vičeni vsi, ki:
• so starejši od 65 let in pretežni del 

dneva bivajo sami;
• zaradi pridruženih kroničnih nenale-

zljivih bolezni spadajo v ranljivo skupi-
no prebivalstva v primeru zbolevanja 
za koronavirusno boleznijo;

• jim je v skladu s predpisi s področja in-
validskega in pokojninskega zavaro-
vanja priznana invalidnost;

• v skladu s predpisi s področja invalid-
skega in pokojninskega zavarovanja 
prejemajo dodatek za pomoč in po-
strežbo;

• so stari 18 let ali več in so zaradi nevro-
loških oziroma nevromišičnih obolenj 
ogroženi za padec oziroma so zaradi 
kognitivnega upada pri demenci iz-
postavljeni različnim neželenim do-
godkom v okolju. 

Kaj prejmejo uporabniki ob naročilu 
E-oskrbe?
Uporabniki bodo z naročilom storitve 
brezplačno prejeli:
• varovalni telefon z gumbom za klic na 

pomoč,

• zapestnico z gumbom za klic na po-
moč,

• mobilni detektor gibanja na obesku 
za klic na pomoč,

• SIM kartico z mobilnim paketom, ki 
omogoča neomejene dohodne in od-
hodne klice ter prenos podatkov za 
potrebe izvajanja storitve E-oskrba,

• storitve asistenčnega centra 24 ur na 
dan in vse dni v letu,

• tehnično pomoč, vzdrževanje, servis.

Kako poteka priklop E-oskrbe? Je za 
namestitev potreben poseg v pro-
stor?
Tehnik dostavi opremo in jo priključi - 
brez vrtanja in brez kakršnihkoli pose-
gov v prostor.
Naprava za pomoč se priključi na elek-
triko in se preko mobilnega omrežja Te-
lekoma Slovenije samodejno poveže v 
sistem E-oskrbe. Hkrati se brezžično po-
veže tudi z baterijsko napajano zapestni-
co in obeskom, ki ju dobi uporabnik. 
Na daljavo se spremlja delovanje stori-
tve in baterij; za menjavo baterij poskr-
bi Telekom Slovenije. Uporabnik s tem 
nima nobenih skrbi. 

Ali je pomembno, pri katerem opera-
terju ima uporabnik naročene komu-
nikacijske storitve?
Ne. E-oskrba je popolnoma neodvisna 
od tega, pri katerem operaterju ima sicer 
uporabnik komunikacijske storitve.

Kje se lahko E-oskrbo naroči in prido-
bi več informacij?

Zainteresirani za naročilo brezplačne 
storitve E-oskrba lahko pokličejo na 
brezplačno številko 080 12 13 ali pošlje-
jo sporočilo na eoskrba@telekom.si, 
vse informacije so na voljo tudi pri Zvezi 
društev upokojencev Slovenije.

IŠČEMO STAREJŠE 
PAVČKOVE ZBIRKE
Prihodnje leto bo ob 95-letnici rojstva pesnika Toneta 
Pavčka v Muzeju L. Slaka in T. Pavčka odprtje stalne razsta-
ve o našem rojaku. Za potrebe razstave iščemo njegova 
starejša dela. V kolikor jih imate doma in bi jih želeli muze-
ju podariti, bomo le tega zelo veseli.
Za dodatne informacije lahko pokličete na muzejski 
telefon 07 30 78 120.
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Bi znali ukrepati ob potresu?
Slovenija leži na potresno aktivnem območju, zato so potresi pri nas pogosti. Večina je zelo šibkih in jih le redko 
opazno zaznamo. Bi se znali pravilno obnašati ob večji intenziteti potresa, kot so ga imeli pred časom naši južni so-
sedje na Hrvaškem v Zagrebu in Petrinji? V primeru sistemskih naravnih učinkov, kot je potres, namreč ekipe zaščite 
in reševanja do vas ne prihajajo tako hitro kot na požar, ker je alarmantno stanje na širšem območju in je potrebna 
ustrezna triaža posredovanja. Zato se moramo pripraviti in biti sposobni delovati samozaščitno in vsaj nekaj časa 
samozadostno.

Kako se zaščitimo ob močnejšem 
potresu?

Potresni sunek traja razmeroma kratek 
čas. Ko se tla tresejo, ne bežimo iz višjih 
etaž objekta po stopnicah in ne skače-
mo skozi okna. Distancirajte se od ste-
klenih površin in poskrbite za zaklon 
pod ali ob masivnem pohištvu. Priori-
tetno si zaščitimo glavo. Če se evakuira-
mo na prosto, moramo v naprej vedeti, 
kje imamo najbližjo razpoložljivo varno 
točko, kjer bomo varni pred padajoči-
mi predmeti (veje dreves, strešniki in 
deli stavb, svetilk javne razsvetljave, re-
klamnih panojev, ipd.). V kolikor smo v 
času potresa v vozilu, vozilo upočasni-
mo in na odprtem prostoru varno usta-
vimo ter počakamo, da potresni sunek 

mine. Zavedati se moramo, da ob takih 
okoliščinah telefonska omrežja mogoče 
ne bodo delovala. Ker bodo telefonske 
linije preobremenjene, komunicirajte 
s svojci prek SMS sporočil. Razmislite, 
kako boste ravnali, ko se bodo pojavili 
močnejši popotresni sunki. 

Kako ravnamo po potresu?

Najprej preverite energetske instalaci-
je v objektu: plinsko, električno, vodo-
vodno napeljavo in  stanje dimnika. Če 
ste ujeti v ruševinah, ostanite mirni in 
varčujte z energijo. Poskušajte ugoto-
viti, iz katere strani prihaja zrak. Če ste 
poškodovani, se čim manj premikajte 
in v enakomernih presledkih udarjajte s 
predmetom po kovini ali zidu. Če niste 
poškodovani, skušajte počasi odstranje-
vati ruševine v smeri, iz katere prihaja 
zrak. Pomagajte sebi, svojim bližnjim in 
tistim, ki potrebujejo posebno pomoč. 
Poskrbite za živali. Bodite solidarni do 
tistih, ki so utrpeli največjo škodo in so 
brez strehe nad glavo.

Kako lahko ocenimo svoje stavbe?

Na spletni strani Uprave za zaščito in re-
ševanje so bile razvite spletne aplikacije 
POTROG z namenom pridobitve orodja 
za hiter odziv v primeru potresa (http://
potrog2.vokas.si/). Med orodji je na raz-
polago tudi javno dostopna izdelava 
samoocene potresne ranljivosti vaše 
stavbe. Namen spletnega vprašalnika 
je povečati zanimanje občanov za po-
tresno odpornost stavb, v katerih živijo, 
delajo ali jih imajo v lasti, ter jih vzpod-
buditi k protipotresni utrditvi njihovih 
stavb. Rezultat vprašalnika je okvirna 
ocena verjetnosti za posamezno kate-
gorijo poškodovanosti opisane stavbe 
pri potresu podane intenzitete.  Tako 
lahko ocenite tveganje v objektu in pri-
pravite preventivne ukrepe ob primeru 
potresa.

Skratka, prav je, da se o možnosti po-
tresa doma v družini pogovarjamo in 
pripravimo gospodinjstvo na primerno 
samozaščitno ukrepanje, če do potresa 
pride.

Luka PIKO,
vodja službe požarne preventive 

GRC Novo mesto
Foto: URSZR in ARSO

 

Pregled potresov za zadnjih 30 dni v območju 30 km okoli Mirne Peči

Datum, ura Magnituda Lokacija

17. 2. 22, 0.44 1,2 7 km JV od Dolenjskih Toplic

1. 3. 22, 12.50 0,8 4 km J od Dolenjskih Toplic

2. 3. 22, 3.32 2,5 10 km SZ od Mokronoga

2. 3. 22, 4.44 0,6 10 km SZ od Mokronoga

2. 3. 22, 5.09 0,8 10 km SZ od Mokronoga

4. 3. 22, 20.10 0,4 9 km S od Šentjerneja

7. 3. 22, 18.54 1 9 km SZ od Mokronoga

15. 3. 22, 3.03 0,6 9 km SZ od Mokronoga

15. 3. 22, 4.11 0,4 7 km V od Ivančne Gorice

24. 3. 2022, 20:13 1.2 9 km SZ od Mokronoga

Vir: ARSO
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Milena Šmalc z Golobinjeka, ki je izkusila življenje v Ameriki

Po 17 letih življenja v Ameriki 
se je spet vrnila v Mirno Peč
Leta 2001 se je Mirnopečanka Milena Šmalc, ki se je lahko številni spomnite kot učiteljice razrednega pouka na mirno-
peški šoli, z možem in dvema sinovoma preselila v Ameriko, natančneje v s soncem obsijano mesto Phoenix v zvezni 
državi Arizona. Ko sta z možem pred nekaj leti zopet prišla na dopust v Slovenijo, sta začela razmišljati o selitvi nazaj 
v domovino na stara leta. Kupila sta majhno hišo na Golobinjeku, kamor se je Milena vrnila pred dvema letoma, mož 
pa se ji bo pridružil čez nekaj mesecev, ko se bo upokojil. V Slovenijo se je preselil tudi njun mlajši sin, ki sedaj živi v 
Ljubljani, starejši sin pa se je ustalil v Kanadi.  Na prošnje staršev, pa tudi ker je pogrešala delo z otroki, je Milena, ki ji 
do pokoja še nekaj malega manjka, letos začela z inštrukcijami angleščine za otroke. Sicer pa stremi k samooskrbi, ima 
velik vrt, ukvarja se z zeliščarstvom, veliko časa preživi v naravi, hodi tudi po več ur na dan. Njene želje za prihodnost 
so jasne: »Uživati v tem, kar imam, socialno navezati stike z okoliškimi ljudmi in pomagati, če je treba. Pa da bi bilo 
zdravje in čim več časa preživetega v naravi.«

tessori. Ker mi je ta pristop zelo ustrezal, 
sem v Ameriki opravila izobraževanje za 
Montessori pedagoga in začela učiti na 
zasebni šoli. Učila sem v najmlajši skupi-
ni otrok med 3. in 6. letom. Vseh 17 let 
sem ostala na isti šoli. Kar se tiče zaposli-
tve, so Američani zelo odprti za Evropej-
ce, cenijo evropsko izobrazbo. 

Mož je po izobrazbi lesni tehnik, od nek-
daj pa ga je zanimalo računalništvo. V 
Ameriki je začel kot mizar, ampak se je 
od delu še izobraževal in nazadnje po-
stal direktor tehnološkega oddelka pre-
cej velikega mizarskega podjetja. 

 � Mož je torej še v Arizoni. Kako se 
sedaj spopadata s tolikšno fizično raz-
daljo med vama? 
Prva dva meseca je bilo težko, potem 
se pa navadiš. Ko si starejši, je lažje. Tu 
imam okoli sebe ves čas neke ljudi, tako 
da mi ni dolgčas. Veva, da je le še nekaj 
mesecev, potem pa pride tudi on. Teh-
nika danes vse poenostavi. Vsak dan se 
slišiva po Skypu, tako da rešiva kakšne 
težave in malo poklepetava. Je pa med 
nami 9 ur časovne razlike, tako da se po-
govarjava zvečer, ko je pri njih jutro.

 � Kako se po dolgih letih navajate na 
podnebje tukaj?
Presenečena sem, da zelo dobro. Tam je 
večino leta sonce, dež morda pada šest-
krat na leto. Temperature se pozimi spu-
stijo do ničle, čez dan je do 20 stopinj, 
vse do pomladi, ko se začne tempera-
tura dvigati in je grozno vroče. Je pa to 
suha vročina, približno 15 odstotkov vla-
ge je. Nekaj let ti je to vreme zelo všeč, 
vsak dan se zbudiš v sončno jutro. Po-
tem pa začneš uživati v deževnih dneh. 
Sčasoma začneš pogrešati različne letne 
čase. Tu me občasno malo zmoti vlaga. 

 � Kako ste z družino preživljali sku-
pne trenutke v Ameriki?
Precej smo potovali. Tri- do štirikrat na 
leto smo se odpravili na kakšno daljše 
potovanje. Vedno z avtomobilom. Med 
enim in drugim mestom je na primer več 

ur vožnje. Vidiš toli-
ko različne pokra-
jine, prerije, ka-
mor pogledaš, 
je sama ravnina. 
Imajo zelo orga-
nizirana obce-
stna počivališča. 
Poleg potovanj 
smo tudi veliko ko-
lesarili. 

 � Katere prednosti in 
slabosti življenja onkraj luže bi 
izpostavili?
Prednosti so gotovo večje, ko si mlad. 
Delo se najde in lahko zaslužiš. Je pa 
tam zelo drago zdravstvo. Všeč mi je, 
ker se da veliko potovati, manj je meja 
in omejitev. Ljudje so prijazni, ustrežljivi. 

Po drugi strani so Američani veliko bolj 
potrošni. Veliko smeti in hrane se zavrže, 
večinoma jedo zunaj. Poleg tega niso to-
liko vezani na hiše, večkrat se selijo. Dru-
žine so manj povezane. Otroci gredo da-
leč od doma, tako da starši na stara leta 
nimajo pomoči. Veliko več je tega, da 
so starejši odveč, da se ljudi na splošno 
ponižuje v smislu izobrazbe in denarja. 
Pogrešala sem, recimo, širše družinsko 
praznovanje za praznike. Ob marsikateri 
priložnosti začneš pogrešati svojo drža-
vo. Kvaliteta hrane in zraka je tukaj veli-
ko boljša. 

 � Od kod pa vaša strast do zeliščar-
stva?
Še ko smo prej živeli v Sloveniji, sem bila 
velikokrat bolna. Zdravnica je predlaga-
la, naj zamenjam službo učiteljice. Zače-
la sem iskati alternative, šla sem v knji-
žnico in brala knjige o zeliščih. Tako sem 
začela nabirati prva zelišča in delati pri-

 � Kdaj in zakaj ste se odločili z druži-
no oditi v Ameriko?
Moja družina je pustolovska. Stric je šel 
v Ameriko okrog leta 1959, sledil mu je 
tudi moj oče. Z mamo smo šli leta 1967 
za očetom, a ji tam nekako ni bilo všeč, 
vrnili smo se, oče pa je ostal v Ameriki. 
Tukaj sem naredila šolo, se poročila, sre-
čala moža, ki ga je življenje v Ameriki 
zanimalo. Nekega poletja smo šli z dru-
žino za dva meseca na dopust k očetu 
in se odločili, da se preselimo tja. To se je 
zgodilo leta 2001. Starejši sin je bil že v 
gimnaziji, mlajši pa še v osnovni šoli. Pre-
selili smo se v Arizono. 

 � Odšli ste na drugo celino, v drugo 
kulturo. Kako bi opisali Arizono, kjer 
ste živeli?
Phoenix je relativno mlado, malce več 
kot štirimilijonsko mesto v Arizoni, obda-

no je s hribčki, okrog je indijanski rezer-
vat. Šest visokih stavb predstavlja center 
mesta, vse ostale so nizke. Ker je tam ve-
liko nerodovitne zemlje, se mesto razši-
ri, tako da na primer iz enega do druge-
ga konca Phoenixa porabiš dve, tri ure. 
V mestih rastejo drevesa, ker jih zalivajo, 
na obrobju pa uspevajo samo kaktusi in 
nizko grmovje. Vse ceste so narejene 
v mreži, tako da se težko izgubiš. 
Živeli smo v puščavi, na toplem. 

 � Kako je selitev vplivala 
na družino? 
Ker smo bili mladi, ni bilo 
težko. Malo me je bilo 
strah, ker nismo vsi dovolj 
dobro znali angleščine. 
Ampak otroka sta se hitro 
prilagodila. Učitelji so bili 
celo presenečeni, koliko 
imamo mi boljšo izobraz-
bo, hitro sta bila na višjem 
nivoju v branju, računanju, 
poznavanju splošnih podat-
kov. Tam smo imeli moje-
ga očeta, tako da 
nam je malo 
r a z k a z a l 
okol ico. 
Sprejeli 
so nas 
z e l o 
lepo. 

 � Kako ste se vključili v tamkajšnjo 
skupnost?
Američani so precej nezaupljivi in zadr-
žani, težko dobiš prijatelje. Cenijo tvoje 
znanje, te pa ne sprejmejo tako zlahka. 
Sicer so zelo vljudni, sploh kar se tiče 
odnosa do strank. Sosedje se med se-

boj pozdravljajo, a se ne družijo. 
Ko sem delala kot učitelji-

ca, sem dobila asistentko 
Dorothy, s katero sva 

postali dobri prijate-
ljici in sva še vedno 
v stikih. Leta 2016 
sem jo pripeljala 
na obisk v Slove-
nijo. 

 � Kje sta z 
možem dobila 
priložnost, kar 

se tiče službe?
Najprej sem se za-

poslila kot pomoč-
nica vzgojite-

ljice v vrtcu 
M o n -

intervju

intervju

Dragi starši, če morda iščete 
inštruktorja angleščine za 
vašega otroka, vam bo ga. 

Milena z veseljem pomagala. 
Pišete ji lahko na mail 

smalcmilena2@gmail.com 
ali jo pokličete na 059 012 474.

Z Dorothy pred napisom njihove šole, 
2019

Starejši sin Gregor na obisku, Fountain Hills, 2018. Z leve: mlajši sin Anže, Milena, 
mož Janez, starejši sin Greg z ???. V ozadju je vodomet (fountain), po katerem se 
mesto Fountain Hills imenuje.

pravke. Videla sem, 
da pomagajo.

Pozneje sem v 
Ameriki v neki 
trgovini dobila 
časopis, v kate-

rem je bil oglas 
za brezplačno pre-

davanje o zeliščih, 
kamor sem šla. Ponu-

dili so mi še nadaljnje iz-
obraževanje in tako sem 

naredila tečaj za zeliščarja. Naučila 
sem se nabiranja, sušenja, delanja tink-
tur, krem, mešanja čajev. Potem sem štiri 
leta vsako soboto brezplačno pomagala 
v neki zeliščni trgovini in se ob tem tudi 
učila. Tam sem spoznala nekaj ljudi, ki so 
razmišljali podobno kot jaz. Sicer pa tam v 

naravi nisem imela prav veliko priložnosti 
nabirati zelišč. 

Ob povratku v Slovenijo sem si uredila 
velik vrt in doma posadila veliko zelišč. 
Veliko jih naberem tudi v naravi, tu na 
Golobinjeku je zaenkrat še veliko čiste 
narave. V naravi preživim res veliko časa. 
Če ne nabiram rastlin, pa hodim. 

 � Kakšne spremembe ste ob povrat-
ku najprej zaznali v Mirni Peči?
Najbolj me je presenetil razvoj. Cestne 
povezave so čisto drugačne, tako da 
sem najprej kar malo izgubila orientaci-
jo. Veliko je lepih novih hiš, naselje se je 
razširilo. Vse je lepo urejeno. V tem času 
se je že spremenila cela generacija. Veči-
ne ljudi ne poznam, veliko se jih je prise-
lilo od drugod. Mirna Peč je postala zelo 
velika. 

Urška Kolenc

Grand Canyon 2018
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Sproščanje koronskih 
ukrepov povečalo obisk 
skupin · Za Mirnopečane 
prost vstop na Prešernov 
dan · V počastitev mate-
rinskega dne odprtje raz-
stave klekljanih čipk v avli 
muzeja· Enkrat mesečno 
srečanje v bralnem klubu · 
Otroci vrtca Polonca bodo 
tudi letos noč preživeli v 
muzeju · NOVO: prvi in tre-
tji torek v mesecu Pavčki 
bralci ustvarjalci

V AVLI MUZEJA JE NA OGLED NOVA RAZSTAVA KLE-
KLJANIH ČIPK DO 31. MAJA. Ogled je možen od torka 
do nedelje od 10. do 16. ure, vstop prost.

Muzejska dvorana po sprostitvi nekaterih koronskih ukre-
pov spet polna obiskovalcev.

KLEKLJANJE JE ŽIVA MOJSTROVINA, ki jo ohranjata tudi 
klekljarska skupina Žnurce iz Trebnjega in Cvetke iz Žirov, ki 
so na ogled postavile svoje izdelke. Klekljanje  je ročno izdelo-
vanje čipk s križanjem, sukanjem in prepletanjem niti, navitih 
na kleklje. PRIPOMOČKI ZA KLEKLJANJE SO: valjasta blazina, 
ki je napolnjena z žagovino (nar. búla, póuštar, punkl, júrčk, 
matevž), s pleteno košaro ali lesenim podstavkom, leseni  kle-
keljni ali kleklji, papirnata predloga z narisanim vzorcem (nar. 
papírc, múšter, kalamíre, vzorc), bucike, kvačka, škarjice ter  
kolovrat ali strojček za navijanje klekljev.

V klekljanju se je preizkusil tudi župan Andrej Kastelic, ki je 
razstavo  v počastitev materinskega dne tudi uradno odprl.

Z ljudsko pesmijo so program obogatile domače pevke Če-
belice.

Kvačkan grb je prevzel župan Kastelic in dejal, da ga bodo 
obesili v novih občinskih prostorih.

8. februarja, na slovenski 
kulturni praznik, so imeli 
Mirnopečani že tradicional-
no prost vstop.

V  muzeju bodo zopet prespali naši najmlajši sosedje iz vrtca 
Polonca, tako kot otroci lansko leto na fotografiji. 

Za obilico smeha je poskr-
bela igralka Vesna Anđelko-
vić v monokomediji Ljube-
zenski oglas.

NOVO!  19. 4. 2022 ob 17.uri

PAVČKI BRALCI USTVARJALCI
V Muzej L. Slaka in T. Pavčka vabimo vse otroke, željne 
ustvarjanja, da se nam pridružijo vsak PRVI in TRETJI TO-
REK V MESECU na brezplačnih delavnicah, kjer bodo naj-
prej prisluhnili zgodbici, zatem pa na slišano temo ustvar-
jali. Delavnice bosta vodili Zdenka Mežan in Marta Lužar. 
Za ves material bo poskrbljeno, ustvarjalne delavnice se 
bodo odvijale od 17. do 18.30. Namenjene so otrokom 
od 4. do 8. leta (do tretjega razreda).
Prijave niso potrebne, za morebitna vprašanja pa lahko 
pokličete na muzejsko številko 07 30 78 120.

Konecm februarja je v Čebeljem svetu potekala slovesna pre-
daja občinskega grba, ki ga je naredila Nežika Režek v okviru 
projekta Slovenija kvačka. Grb je prevzel župan Kastelic, razviti 
pa so mu ga pomagali Klepetulje in Strele. Tako se namreč ime-
nujeta oddelka vrtca Polonca. S pomočjo vzgojiteljic Nataše, 
Vilme in Špele so tudi zapeli in zaplesali. Meh harmonike pa so 
raztegnili člani mirnopeškega harmonikarskega društva.

BRALNI KLUB V MUZEJU »Mir na peč, beremo«

Pogovor v bralnem klubu usmerja dipl. bibliotekarka Si-
mona Lužar. Druženje ob knjigi pisateljice Erice Johnson 
Debeljak je v svoje oko ujela tudi novomeška televizija. 
Vabimo vas tudi na:
• 28. 4. 2022 Pravljični večer za odrasle
• 17. 5. 2022 Maja Lunde: Zgodovina čebel

Pripravila: Ljudmila Bajc, 
vodja muzeja

Foto: arhiv Muzeja L. Slaka 
in T. Pavčka

m
uzejske novice
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brenčanja

Zadnji četrtek v mesecu si 
rezervirajte za brenčanja
Brenčači naglas in neumorno brenčimo in se vedno znova trudimo popestriti življenje v Mirni Peči. Oprezamo za zanimi-
vimi zgodbami naših sokrajanov, ki s svojimi pridnimi rokami celo sodelujejo pri postavljanju rekordov. Letos smo s šte-
vilnimi šemastimi pomočniki več kot uspešno pregnali zimo in povabili na koncert čudovitega petja. Zanimivo bo tudi v 
prihodnje, saj bodo aprila oživele zgodbe, maja pa se bo dogajalo pod zvezdami. Dobrodošli v brenčaško družbo!

Na pustovanju 
smo razdelili 300 
slastnih krofov, čaj 
je tekel v galonih, 
in ocenjujemo, da 
je bilo vsega skupaj 
okoli 500 maškar, 
obiskovalcev in 
opazovalcev. Komaj 
čakamo novo 
povorko naslednje 
leto!

Rekorde postavljajo tudi Slo-
venci. Med njimi sta sloven-
ski kvačkarici Anita Kac in 
Jadranka Smiljić, ki sta leta 
2020 neprekinjeno kvačkali 
kar 28 ur in se tako vpisali v 
Guinnessovo knjigo rekor-
dov. A nadobudni ustvarjal-
ki se nista ustavili pri enem 
vpisu v slavno knjigo, tem-
več sta navdušili 211 kvačka-
ric in enega kvačkarja, da so 
se lotili kvačkanja vseh 212 
grbov slovenskih občin. 
Edinstvenem izzivu sta se 
pridružili kar dve Mirnope-
čanki. Metoda Turk, ki sicer 
živi v Šmarjeških Toplicah, 
je nakvačkala novomeški, 
Nežika Režek pa mirnope-
ški grb. Brenčači smo jo ja-
nuarja obiskali. V prijetnem 
ambientu nam je zaupala o 
njenem ustvarjanju in izve-
deli smo še marsikaj druge-
ga zanimivega. Posnetek po-
govora si lahko ogledate na 
Facebook profilu „Četrtkova 
brenčanja v Mirni Peči“.

Brenčaška pustna 
povorka je presegla 
vsa pričakovanja

Brenčači smo februarja pre-
ganjali zimo. Po več kot de-
setletju premora smo v Mirni 
Peči obudili pustno povorko, 
ki je bila tokrat na debeli če-
trtek, 24. februarja. Ena po-
membnejših nalog je bila 
izdelava izvirnih in za nas 
prepoznavnih kostumov. 
Na srečo smo zelo ustvarjal-
ni in del članic zna urno vr-
teti šivanko. Tako so izpod 
pridnih brenčaških rok kot 

po tekočem traku nastajale 
preobleke kranjskih čebelic. 
V soboto pred pustovanjem 
smo počaščeni gostovali na 
Radiu Sraka in poslušalce 
povabili na pustno rajanje v 
naš prelep kraj, povorko pa 

je po-
poldne 
posnela 
tudi no-
vomeška 
TV Vaš ka-
nal.

Povorka se je začela pri cer-
kvi in zaključila pred Muze-
jem L. Slaka in T. Pavčka. Za 
varnost na poti so poskrbe-
li jablanski gasilci. Na koncu 
smo na muzejski ploščadi 
vsi skupaj plesali, peli, uživali 
in se zabavali. Brenčači smo 
šestim najlepšim maskam 
podelili nagrade. Zasluže-
no so jih prejeli Sneguljčica 
s sedmimi oziroma osmimi 
palčki, Harry Potter s prija-
telji, družinica živalic, čebe-
larja s čebelico, pralni stroj 

in grozdka. Vsem še en-
krat iz srca čestita-

mo.

Organizacijo 
pustne po-
vorke smo 
sicer pre-
vzeli Bren-
čači, ki pa 

smo za ure-
sničitev tako 

dolge pustne povorke poi-
skali okrepitve na več kon-
cih. Posebne zahvale gredo 
občini Mirna Peč in Kmetij-
ski zadrugi Trebnje za sla-
stne krofe, Muzeju Lojzeta 
Slaka in Toneta Pavčka ter 
Gostilni Špolar za nagrade, 
Osnovni šoli Toneta Pavčka 
in občini za pomoč pri obve-
ščanju, gasilcem PGD Jablan 
za varovanje in Turističnemu 
društvu Mirna Peč za izposo-
jo hiše. Debela zahvala gre 
animatorjema Radu in Urši, 
ki sta naredila cel žur, ter se-
veda maškaram in njihovim 
staršem, brez katerih tako ali 
tako ne bi bilo nič. Močno 
hvaležni so seveda prav tako 
vsem drugim, ki so kakor koli 
pripomogli k uspešnem pu-
stnem rajanju.

Šolsko avlo je 
napolnilo čudovito 
petje MePZ Krka

Marec je bil v znamenju glas-
be. Zadnji četrtek v marcu je 
avlo Osnovne šole Toneta 
Pavčka napolnilo čudovito 
petje pevk in pevcev Meša-
nega pevskega zbora Krka. 

Letos praznujejo 50. obletni-
co delovanja in praznovanje 
častitljivega jubileja so zače-
li prav na Četrtkovih bren-
čanjih v Mirni Peči. V dolgih 
letih prepevanja so dosegli 
številne uspehe doma in po 
svetu, najbolj pa so pono-
sni, ker med svojimi koncer-
ti in nastopi tkejo prijateljske 
vezi, bogatijo duhovno ži-
vljenje, prebujajo pozitivno 

energijo in vedno z veseljem 
zapojejo v odlični družbi. 32 
pevk in pevcev je pod uigra-
no taktirko vodje Urške Er-
žek pripravilo res posebno 
doživetje. 

Aprila sledi poseben 
pravljični večer ... za 
odrasle!

Petje je v vseh nas prebu-
dilo srečne misli in občutja, 
sledil pa mu bo spet malce 
drugačen pravljični večer. 

Mariborska 
knjižnica v 
s o d e l ov a -
nju z osta-
limi knjižni-
cami že 15. 
leto zapored 
pripravlja pra-
vljične večere za od-
rasle in v četrtek, 28. aprila, 
ob 19. uri se bodo knjižničar-
ji - pravljičarji predstavili tudi 

v mirnopeškem Muzeju Loj-
zeta Slaka in Toneta Pavčka. 
V čaroben svet pravljic nas 
bodo popeljali pravljičarji iz 
vse Slovenije, med njimi tudi 
knjižničarka iz novomeške 
knjižnice Brigita Lavrič. Če 
imate radi pravljice, nikakor 
ne smete zamuditi dogod-
ka, na katerem zgodbe oži-
vijo in prebudijo brezmejno 
domišljijo. Seveda pa pravlji-
ce ne pridejo same ...

Maja bo dogodivščina 
pod zvezdami

Maja, prvega meseca v letu, 
ki v imenu nima več črke „r“ 
in ko se po pripovedovanju 

naših babic ze-
mlja končno do-

volj otopli, da lahko 
bosonogi tekamo naokoli, 
pa Brenčači že snujemo do-
godek pod zvezdami, poln 

presenečenj, veselja, smeha 
in družabnosti. Dobrodošli. 

Zadnji četrtek v mesecu si 
je smiselno rezervirati za 
brenčaška dogajanja. Takrat 
redno prirejamo zanimive 
dogodke, ki jih sproti in ve-
stno napovedujemo na Fa-
cebook in Instagram profilu 
„Četrtkova brenčanja v Mirni 
Peči“. Napovednike pošilja-
mo tudi po elektronski po-
šti na seznamu mailing liste 
cetrtkova.brencanja@gmail.
com, zato klik, klik za prijavo, 
podrobnosti o dogodkih pa 
so nanizane tudi na plaka-
tih, razobešenih na občin-
skih plakatnih mestih. Vsto-
pnine na opisane dogodke 

ni, prostovoljni prispevki pa 
so toplo dobrodošli in bomo 
zanje zelo hvaležni. Vljudno 
vabljeni!

Simona Lužar 
in Špela Zupan
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Sprostitev koronskih 
ukrepov
Vlada je pred časom razrahljala oz. sprostila nekatere ko-
ronske ukrepe. Kako so jih občani sprejeli in kaj  to pomeni 
za njih v vsakdanjem življenju?

L. Bajc, N. Rupnik, U. Kolenc

Petra Jarc, Gorenji Globodol:    
Najbolj se veselim dne, ko bomo lahko 
odvrgli maske, še posebej otroci. Tako 
mi ne bo več treba vsako jutro skrbeti, 
ali imata otroka pred odhodom na šol-
ski avtobus maski ali ne, da bosta lah-
ko nemoteno vstopila in se odpeljala v 
šolo. Ter da bomo drug drugemu po-
delili iskren nasmeh, ki ne bo več skrit 
pod masko.

Gregor Rus, Šranga    
Zaradi vseh omejitev v preteklih me-
secih smo mnogo manj potovali kot v 
preteklosti, a nas volja do potovanj ni 
minila. Imamo že načrte za prihajajo-
če mesece, tako za izlete po Sloveniji  
(ostalo je še kar nekaj kotičkov v Slo-
veniji, katerih nismo obiskali), kot tudi 
zunaj meja Slovenije.

Alenka Lužar, Mirna Peč
Najraje bi videla, da korone sploh ne 
bi bilo. Marsikaj se je v naših življenjih 
ravno zaradi korone spremenilo. V 
olajšanje mi je, da ni potrebno več ka-
zati PCT potrdil. Delam v vrtcu in nam 
vzgojiteljicam ni več  potrebno  nositi 
mask. Jo pa nadenem povsod, kjer je 
to še potrebno,  saj takom lahko ohra-
nimo zdravje.

Urh Kic, 9.b 
Sprostitve ukrepov sem vesel. Ni več 
potrebno razmišljati ali imaš s seboj 
PCT potrdilo.

V šoli ne nosimo več mask, še vedno 
pa si razkužujemo roke in skrbimo za 
razdaljo. Vseeno je sedaj v razredu bolj 
prijetno, čeprav  smo bili na maske kar 
nekako navajeni.  Vsi pa si želimo, da 
bi virus čim prej nehal razsajati.

Spoštovani občani Mirne Peči,

pred nami je Velika noč, najpomembnejši krščanski praznik, ko je 
Bog svojo neskončno ljubezen do človeka pokazal tako, da je daroval 
svojega edinega sina.

Velika noč je praznik tišine. Tiho je pod križem, tiho je v grobu, tiho je 
v velikonočnem jutru. A ta tišina prinaša življenje, neskončna 
ljubezen pa smrt spremeni v življenje.

Želiva vam blagoslovljeno Veliko noč!

vaša poslanka
Janez Mežan,
predsednik OO SDS Mirna Peč

Čadonič Špeličdr. Vida

Spoštovani,

Krščanski demokrati verjamemo 
v neizmerne potenciale 
Slovencev, zato si želimo vlado, ki 
bo zagotovila spodbudno in 
stabilno okolje za razvoj vsakogar 
od nas. Imamo vladni program za 
obdobje 2022–2026, ki prinaša 
jasne odgovore na 
najpomembnejše izzive 
prihodnosti. To so stabilna 
oskrba z energijo po dostopnih 
cenah, samooskrba s kakovostno 
hrano slovenskega kmeta, 
enakomeren regionalni razvoj, 
kakovostna infrastruktura, 
vsem dostopno javno zdravstvo.

Ministri Nove Slovenije so v 
sedanji vladi vsak na svojem 
področju izjemno učinkoviti. 
Verjamem v mlado ekipo 
ministrov in dober program 
stranke, zato sem kandidatka NSi 
za poslanko v vaši občini.

Dvakrat sem že bila poslanka 
državnega zbora, vrsto let sem delala 
v vladi, zadnjih sedem let pa sem 
direktorica občinske uprave Mestne 
občine Novo mesto, zato dobro 
poznam potrebe ljudi na terenu.

Kot poslanka bom zagovarjala 
primerno financiranje občin in 
vse tiste projekte, ki bodo 
zagotavljali razvoj občine 
Mirna peč in izboljšanje 
kakovosti življenja v njej. Vašemu 
županu bom odpirala vrata vseh 
ministrstev in mu nudila podporo pri 
komunikaciji z uradniki v Ljubljani, ki 
pogosto ne razumejo konkretnih 
potreb občin ter njihovih 
prebivalk in prebivalcev.

Spoštovani občanke in 
občani Mirne peči, 
verjamem v vašo 
naklonjenost, zato vas na 
volitvah 24. aprila 2022
prosim za vaš glas.

MIRNOPEŠKI UČENCI 
NA SICILIJI
V okviru projekta »We are a T.E.A.M! Together EU and 
me!« se je OŠ Toneta Pavčka v času od 14. 3. 2022 do 18. 
3. 2022, skupaj s partnerskimi šolami iz Bolgarije, Grči-
je, Španije, Poljske in gostiteljice Italije, v kraju Alcamo 
na Siciliji udeležila prve mobilnosti. 

Ideja projekta izhaja iz ciljev in vrednot Evropske unije, kot 
so spoštovanje bogate kulturne in jezikovne različnosti, 
medsebojno sodelovanje, solidarnost, spodbujanje drža-
vljanov k zdravemu življenjskemu slogu in varstvo okolja. 

V različnih fazah projekta učen-
ci preko vodilne teme Šport z 
različnimi dejavnostmi pro-
movirajo in vrednotijo lastno 
kulturno dediščino in sode-
lujejo v različnih aktivnostih z 

drugimi partnerskimi šolami.

Šola gostiteljica »Istituto Comprensi-
vo S. Bagolino« nas je toplo sprejela, se-

znanila z učitelji, učenci, predstavila šolski sistem, lokalno 
skupnost ter nam pričarala prijetno bivanje. 
Po otvoritvenem dogodku so nas gostitelji popeljali na 
ogled šole, kraja, nam predstavili kulturno dediščino, tradi-
cijo in življenje ljudi nekoč in danes. Naslednji dopoldnevi 
so minevali v športnem duhu, v igranju rokometa, ki je ena 
izmed olimpijskih disciplin in ena izmed aktivnosti projek-
ta. Šport prispeva k lažjemu razumevanju medkulturnih 
razlik in sprejemanju drugačnosti vseh nas. Zaradi še ve-
dno prisotnega koronavirusa so se naši učenci mobilnosti 
udeležili na daljavo, kar se je izkazilo za zelo pozitivno, saj 
smo na ta način v sodelovanje vključili še več učencev oz. 
oddelkov, kot je to običajno. Tudi učenci v Mirni Peči so te-
den preživeli nekoliko drugače. Pri športu so se seznanili z 
rokometom ter se preizkusili v igri, na daljavo so predsta-
vili Slovenijo, Mirno Peč in šolo, oblikovali slogan »No pla-
net» ter sodelovali v dejavnosti »A good European Citizen«. 
Koordinatorji smo se mudili na delovnem sestanku in sku-
paj pregledali in načrtovali nadaljevanje ostalih aktivnosti 
v projektu. Postavili smo nove datume izmenjav, za katere 
srčno upamo, da se bodo uresničili. Vsi že komaj čakamo, 
da bomo lahko gostili predstavnike partnerskih šol tudi na 
naši šoli in v našem kraju, v Mirni Peči.  

Sanja Pavlinić Vidic
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Iz mirnopeških 
kuhinj

ČEMAŽEV 
AJDOV KRUH
SESTAVINE:
• 700 g bele moke tip 400
• 300 g ajdove moke
• 1 kocko kvasa
• 5 dcl mlačne vode
• malo sladkorja
• sol po okusu
• 1 dcl  olivnega olja
• 2 dcl nasekljanega če-

maža (najbolje da ga z 
olivnim oljem zmiksa-
mo s paličnim mešalni-
kom)

Kocko kvasa razdrobimo, 
dodamo malo sladkor-
ja, vso vodo in polovico 
moke. Zmešamo in pu-
stimo, da naraste. Nato 
dodamo vse ostale sesta-
vine in zgnetemo v testo. 
Pustimo približno pol ure 
in še enkrat pregnetemo. 
Damo v model za kruh, 
ki smo ga obložili s peki 
papirjem, in pustimo, da 
ponovno naraste.  Peči-
co segrejemo na 180 °C 
in pečemo približno 50 
minut.

Ureja: Nežika Režek

Simona Volf

nasadezela.si

#Zaljudi

Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec.

Moje korenine so na podeželju, saj prihajam iz vasi Podturn v občini Dolenjske 
Toplice. Z družino živim v Novem mestu, kjer se že več kot 20 let posvečam 
izboljšavam v zdravstvu in socialnem varstvu. 

Kot strokovnjakinja na področju zdravstva, mama in zagovornica pravičnosti 
želim storiti še več. Želim biti slišan glas za dolenjsko podeželje v parlamentu. 

Moje želje so enostavne. Prizadevala si bom za varno, stabilno, samooskrbno in 
dostojno prihodnost, tako za nas kot za naše otroke. 

Naj v tem duhu minejo tudi velikonočni prazniki. Preživite jih lepo in ustvarite 
lepe spomine z družino in prijatelji – te vezi so naše največje bogastvo!

Hvala za zaupanje, hvala za vaš glas.
Simona Volf

Zahvala krvodajalcem jubilantom
V Sloveniji potrebujemo v povprečju okoli 300 do 350 litrov krvi na dan, zato je darova-
nje krvi za samozadostno preskrbo s krvjo izrednega pomena. Za sistem krvodajalstva 
skrbi Rdeči križ Slovenije.

Peš proti trebanjskim goricam
Več kot šestdeset pohodnikov se je sredi marca zbralo na igrišču ŠRD Poljane, kjer so 
jih članice tamkajšnjega društva postregle s toplimi napitki. Sledila je pešpot proti 
vinski gorici Zavrh, med potjo so nam člani gasilskega društva Lukovek razkazali nji-
hov nov gasilski dom. Povzpeli smo se do Zavrha, kjer sta nas velikodušno sprejela 
naša člana Lado in Zdenka Mandič. 

Pot smo nadaljevali proti 
vinski gorici Lipnik, ustavi-
li smo se pri Auguštinčičevi 
zidanici, kjer nas je sprejel 
gospodar Miro, nagovorila 
pa nas je 5. cvičkova prin-
cesa Erika Gracelj. V Lipniku 
ima naš član Brane Barbo 
svoj vinograd, tudi on nas 
je postregel z domačim vi-
nom. Da v Lipniku živijo do-

bri ljudje, smo spoznali pri 
Slakovih, ki so nas tudi pre-
senetili s prigrizkom in pija-
čo. Pot smo nadaljevali čez 
Zvale proti Rihpovcu. Usta-
vili smo se tudi pri brunarici 
Društva Hribovec Rihpovec, 
kjer smo si ogledali slikarsko 
razstavo, predstavili pa so 
nam tudi njihovo dejavnost. 

Glavno dejanje pa je sledi-
lo pri vinogradniku Jože-
tu Bevcu na Rihpovcu, kjer 
smo imeli degustacijo nje-
govih vin in penin, s sed-
mimi vrhunskimi vini nas je 
prepričal, da je v teh kon-
cih eden najboljših vinar-
jev. Presenečeni smo bili, ko 
nam je razkazal svojo unika-
tno novo klet, degustacijo 
pa popestril s harmoniko in 
veselo pesmijo.

Vesele volje smo se poslo-
vili od Bevčevih in se podali 
proti cilju na Poljane, kjer so 
nas tamkajšnje kuharice po-
stregle z njihovim tradicio-
nalnim pasuljem. 

Zvonko Papež 

OZRK Novo mesto je skupaj 
s Krajevno organizacijo RK 
Mirna Peč v petek, 18. marca 
2022, v okrepčevalnici Hiše 
Cesar pripravila sprejem kr-
vodajalcev jubilantov iz Mirne 
Peči, ki so darovali kri od  10- 
do 70-krat. V letu 2021 je bilo 
skupaj 24 jubilantov, med ka-
terimi sta imela najvišji jubilej 
Mirko Povše za 70-krat da-
rovano kri in Nevenka Pust 
za 60-krat darovano kri.
Jubilanti so zaradi epidemi-
ologije covid-19 priznanja v 
decembru prejeli po pošti, 
srečanje pa je bilo namenje-
no dodatni zahvali vsem, ki 
z darovanjem krvi omogo-
čajo zdravstvenemu siste-
mu, da bolnikom zagotavlja 

ustrezno zdravljenje. V imenu 
OZRK Novo mesto se je krvo-
dajalcem zahvalila Jelka An-
žlin, v imenu občine pa župan 

Andrej Kastelic. Za prijeten 
program so poskrbeli učenci 
OŠ Toneta Pavčka.

Nataša Rupnik
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V decembrskem času mirnopeške 
otroke obiskal dedek Mraz
Občina Mirna Peč je skupaj z DPM Mojca 23. decembra 
lani pred OŠ Toneta Pavčka pripravila obdaritev otrok 
s strani dedka Mraza.  Zaradi spoštovanja preventivnih 
ukrepov ob epidemiji covid-19 se je dedek Mraz z mir-
nopeškimi otroki tokrat srečal kar na šolskem parkiri-
šču, obdaritev pa je potekala po sistemu drive-in ozi-

roma brez izstopanja iz avtomobilov. Pri obdaritvi 191 
mirnopeških otrok v starosti od dveh do šest let je ded-
ku Mrazu pomagal čarodej Toni, za redarstvo pa so po-
skrbeli mirnopeški gasilci. N.R. 

Društvo podeželskih žena Mirna Peč 

Krivčeva znova predsednica, 
maja razstava štrukljev
Končno nam je čas malo bolj naklonjen in smo v društvu 
podeželskih žena uspele spraviti pod streho obč-
ni zbor. Vesele smo bile ponovnega snidenja 
in klepeta. Za nas je bilo tudi volilno leto in 
z vso večino smo potrdile naslednji man-
dat odborov ter predsednice. Predse-
dnica naslednjega mandata je ostala 
Jelka Krivec. 
Šestega marca smo imele pohod na  
Golobinjek. Prijetno vzdušje, čeprav ob 
vetrovnem vremenu, nam je dalo nov 
zagon. Veselimo se prihajajočih dogod-

kov.  Maja pripravljamo razstavo in oce-
njevanje štrukljev. Pridružite se nam, ne bo 

vam žal.
Nežika Režek

Tudi druženje je pomembno
Na Jordankalu smo se lani lotili organizacije dveh dogodkov. 
Najprej smo konec avgusta organizirali pohod v spomin na 
Jožeta Slaka, ki je tragično preminil pred sedmimi leti; dva 
meseca kasneje smo se odpravili še na izlet na Kozjansko. V 
občini Šmarje pri Jelšah smo želeli obiskati Pod brege, kjer 
je Rafko Artiček skopal svojo zemljanko, ki jo je poimenoval 
Rafov rov. Ta petdeset metrov dolg rov se nahaja štiri me-

tre pod zemljo, povprečna temperatura v njem je približno 
10 - 12 C°. Pravo podzemno domovanje. Da pa se izlet ne 
bi prehitro končal, smo se odpeljali še do Sedlarjevega. Tam 
so nas prijazno sprejeli na vinogradniški kmetiji Pečnik, kjer 
smo degustacijo vina zaključili še z okusnim kosilom.
Še enkrat se je izkazalo, da je človek družbeno bitje, ki po-
trebuje bližino drugih za dobro počutje.

 Milena Slak

MOTO  KLUB  TREBNJE  VABI 

              BLAGOSLOV MOTORJEV
                       IN MOTORISTOV

                  MIRNA PEČ  2022

18. APRIL 2022 (VELIKONOČNI PONEDELJEK)

-10:00 h MAŠA  V  CERKVI in prenos maše na prizorišče
-11:00 h BLAGOSLOV MOTORJEV (kulturni program)
-11:30 h nastop “ansambla” 

PRIREDITEV BO V VSAKEM VREMENU

Informacije:

LEOPOLD  PUNGERČAR
041 610 991

VSESLOVENSKI

Parkiranje bo možno tudi v centru Mirne Peči, saj bo zaprt za ostali promet

24

V programu: pogostitev in zabavni program …
Poskrbljeno bo za hrano in pijačo, ter parkirna mesta

za vaše motorne konjičke.

Dve desetletji Društva harmonikarjev Mirna Peč

Letos z velikim majskim koncertom
17. novembra 2001 je 20 ustanovnih članov v Gostilni Ogulin v Mirni Peči ustanovilo Društvo harmonikarjev Mirna Peč. 
Vse od takrat društvo aktivno sodeluje tako pri dogodkih v občini Mirna Peč, kot tudi po ostalih slovenskih krajih. Pot pa 
nas je zanesla že tudi v tujino. 

S ponosom in spoštovanjem 
se večkrat pohvalimo, da sta 
bila člana društva tudi naš ro-
jak, godec Lojze Slak in nje-
gova žena Ivanka. Prvi stro-
kovni vodja društva, ki je bil 
določen ob ustanovitvi, je bil 
harmonikar Milan Marn. Za 
njim je vlogo prevzel vsem 
dobro poznani Franc Potočar, 
harmonikar, ki svoje znanje 
članom predaja še danes. 
Prvo vodenje društva je pre-
vzel Jože Barbo, ki ga je po 
nekaj uspešnih letih zame-

njal Martin Krevs, ki je svoje 
vodstvene sposobnosti dru-
štvu namenjal kar 15 uspe-
šnih let. 
Leta 2021 smo predsedova-
nje zaupali mlajši generaciji, 
saj je vodenje prevzel Nejc 
Staniša. V društvu imamo tri 
sekcije, in sicer sekciji za sta-
rejše in mlajše harmonikarje 
ter pevsko skupino. Med le-
tom vsi vztrajno vadimo, se 
izobražujemo in prirejamo 
nastope. Člani društva se lah-
ko pohvalimo s tremi video-

spoti in tremi izdanimi zgo-
ščenkami.

Ob 20. obletnici društva pri-
pravljamo obsežen projekt, 
ki ga bomo  predstavili v ne-
deljo, 22. maja, na velikem 
koncertu v Mirni Peči. Izda-
li bomo četrto zgoščenko, 
ki smo jo naslovili Nazaj do-
mov. Na njej bo deset avtor-
skih skladb članov društva, 
pripravljamo pa  tudi zbor-
nik. Nadaljevati želimo tra-
dicijo štiriglasnega petja in 

igranja na diatonično har-
moniko, ki jo je v mirnope-
ški dolini najbolj zaznamoval 
naš nekdanji član Lojze Slak. 
Obenem je 20. obletnica tudi 
dokaz vztrajnosti članov, ki 
ohranjajo ta del ljudskega iz-
ročila, ponosni pa smo tudi 
na velik podmladek, ki bo širil 
domačo glasbo. Zgoščenke 
in zborniki  NAZAJ DOMOV 
bodo na voljo tudi v Muzeju 
Lojzeta Slaka in Toneta Pavč-
ka in tako dostopni  števil-
nim turistom, ki v naše kraje 
prihajajo iz cele Slovenije in 
tujine.
Nova zgoščenka je tako po-
memben del Društva har-
monikarjev Mirna Peč in  je 
bogat spomin na glasbe-
no izročilo in način izvajanja 
glasbe, ki prihaja prav iz na-
ših krajev, hkrati pa vzpodbu-
da za mlajše, prihodnje gene-
racije tako v naši občini, kot 
tudi po Sloveniji in tujini, da 
še naprej negujejo slovenske 
glasbene korenine. 

Nejc Staniša
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CEPETAVČKOVE NOVICE IZ ŠOLSKEGA PANJA
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TEDEN KULTURE

Naše letošnje geslo tedna kulture se je glasilo »Kultura je vse 
okoli nas.« Z otroki smo jo spoznavali preko poslušanja različ-
nih glasbenih zvrsti, plesnega ustvarjanja, branja otroške litera-
ture slovenskih avtorjev ter ogleda lutkovnih, plesno-glasbenih 
in baletnih predstav. Preko različnih dejavnosti smo spoznavali 
slovensko zastavo, himno in grb ter življenje našega največjega 
pesnika dr. Franceta Prešerna.  Po posameznih oddelkih smo pri-
pravili krajše proslave ob kulturnem prazniku, ki so jih otroci po-
pestrili s petjem pesmic, plesom, deklamacijami, igro z lutkami 
ter se tako, na otroški način, poklonili slovenski kulturi. 

Andreja Mervar

EKSPERIMENTIRAMO
V oddelku Motorji smo januar posvetili naravoslovnim 
eksperimentom. Otrokom smo želeli na zanimiv in za-
baven način približati naravoslovje. Izvedli smo veliko 
različnih poskusov, pri katerih so otroci lahko raziskovali, 

predvidevali in se samostojno igrali.
Pri poskusu plava–potone smo ugo-
tavljali, kaj se zgodi s predmeti, ki jih 
damo v vodo, in zakaj določeni pred-
meti plavajo, določeni pa potonejo. Izvedli 
smo tudi poskus s svečami, z voščenkami, rde-
čim zeljem in različnimi raztopinami …
S pomočjo balonov smo spoznavali tudi statiko. Balone 
smo podrgnili ob oblačila in opazovali, kako se prilepijo 
na steno ter kaj se zgodi z našimi lasmi, kadar so v bližini 
naelektrenega balona. Igrali smo se tudi z majhnimi kro-
gi iz papirja, ki so se prilepili na naše balone. Še en po-
skus, pri katerem so otroci zelo uživali, je bil poskus Vul-
kan. Vulkane smo ustvarili iz steklenih kozarcev, ki smo 
jih oblekli v modelirno maso. Otroci so v vulkanih sami 
zmešali sok rdečega zelja, sodo bikarbono, detergent in 
kis ter opazovali, kaj se zgodi. Ta poskus jim je bil res všeč, 
saj so ga lahko izvedli čisto sami in tudi večkrat ponovili.
Namen dejavnosti je, da pri otrocih spodbujamo razvija-
nje naravoslovne pismenosti. Otroci so že po naravi rado-
vedni raziskovalci sveta, ki jih obdaja, zato je pomembno, 
da negujemo njihovo radovednost in raziskovalni duh ter 
jim omogočimo pridobivanje novih izkušenj.

Nika Mežnar

PUSTOVANJE V VRTCU CEPETAVČEK

Že ob vstopu v vrtec so pust naznanjali baloni, pustna glasba in 
dekoracija na vsakem koraku. V igralnice so vstopile nasmejane 
maškare. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer so otroci ra-
jali znotraj svojih oddelkov. 
V oddelku Korenčki so pustovali ob dobri glasbi in plesu. Pri 
Miškah so maškare plesale, se igrale in komaj dočakale pustni 

krof. V oddelku Ježki so na pustni torek rajali in se veselili ob 
glasbi s pustno vsebino. Otroci so se predstavili prijateljem in 
se skupaj fotografirali. Z igranjem na majhne instrumente so 
preganjali zimo po vrtcu, obiskali kuharice ter jih na ta poseben 
dan razveselili. Zabavno dopoldne so zaključili s pogostitvijo s 
slastnimi krofi, ki so jih bile vse pustne šeme zelo vesele. V sose-
dnji igralnici, pri Gobicah, so maškare s pesmijo in plesom od-
ganjale zimo in klicale pomlad. Po končanem pustnem rajanju 
so se tudi oni posladkali s krofi. Sedaj vedo, zakaj je pust »ma-
stnih ust«. Oddelku Škorenjčki so se ta dan pridružili tudi otroci 
iz oddelka Listki. Imeli so veliko različnih maškar, ki so prega-
njale zimo. Plesali so in peli ter se sladkali s krofi. Vse maškare 
vrtca Cepetavček so rajale in uživale ob dobri glasbi. Upajo, da 
so pregnale zimo ter končno priklicale sončno in toplo pomlad. 

Erika Udvanc in Andreja Rafeq Obrekar

USPEHI MIRNOPEŠKIH ŠAHISTOV SE NADALJUJEJO
Šahisti OŠ Toneta Pavčka so bili na regijskih šahovskih tekmovanjih za posameznike in ekipe zelo uspešni. Rok Lavrič 
je bil velik zmagovalec med starejšimi šahisti in se uvrstil na državno prvenstvo že v marcu. 

POLIGON SPRETNIH VALENTINOV
V prvem triletju 14. februarja že tradicionalno obeležujemo dan prijateljstva in pove-
zovanja. Ker nam trenutne razmere še ne dopuščajo medrazrednega druženja, smo se 
znašli drugače. Vsak razred je prispeval svojo idejo in pripravil gibalno nalogo in tako se 
je hodnik 1. triletja hitro spremenil v poligon. Ob koncu le-tega pa je bilo veliko srce, na 
katerega so  učenci  s pomočjo vodenih barv odtisnili svoj prstni odtis. Tako je nastalo 
mavrično srce, ki predstavlja simbol prijateljstva, ki nas povezuje.  

Darja Gibičar

KOLENC 
ZMAGOVA-
LEC LIKOVNEGA 
NATEČAJA

Na letošnjem likovnem na-
tečaju Občine Črna na Koro-
škem na temo Kralja Matjaža 
je s svojimi likovnimi deli so-
delovalo veliko osnovnih šol 
iz vse Slovenije.
Strokovna komisija je med 
prispelimi izdelki izbrala se-
dem nagrajencev. Prvo na-
grado med vsemi izdelki je 
osvojil Amadej Kolenc, uče-
nec 4. a razreda OŠ Toneta 
Pavčka. Amadej, ČESTITA-
MO!

 Mojca Starešinič

Z leve Ana Lavrič, Tina Lavrič, Aljaž Potočar, Patrik Jarc, Ama-
dej Kolenc

Njegova sestra Tina je med 
mlajšimi deklicami osvojila 
2. mesto z enakim številom 
točk kot prvakinja. Ana La-
vrič je bila četrta. Kmalu bi 
se obe sestri Lavrič uvrstili 
na državno prvenstvo. Našo 
šolo bosta na državnem pr-
venstvu tako  zastopala Rok 
in Tina Lavrič. 

Med mlajšimi dečki je na 
svojem prvem tekmovanju 
bil zelo uspešen Aljaž Po-
točar, ki je osvojil 5. mesto 
med sedemnajstimi šahisti. 
Na obeh tekmovanjih, kjer 

je sodelovalo kar 10 različnih 
šol dolenjske regije, je sku-
paj nastopilo šest učencev in 
tri učenke OŠ Toneta Pavčka. 
Odlične igre so šahisti poka-
zali tudi na ekipnem tekmo-
vanju, kjer je ekipa mlajših 
deklic osvojila 2. mesto in 
ekipa starejših dečkov 3. me-
sto med osmimi ekipami ce-
lotne Dolenjske.
Čestitamo šahistom in se ve-
selimo nadaljnjih uspehov. 
Šahovski pozdrav,

Anton Perko, šahovski 
mentor



POZNATE VAŠ 
KRAJ?
Na vprašanje v decembrski številki glasila 
je pravilno odgovorila naša bralka Marje-
ta Grivec iz Poljan. S fotografije je naštela 
« grablje, kosišče, kolo od voza oz. šajtrge, 
komat, vago za vprego, zavorno verigo, še 
eno verigo za furajt in zagrbljeno bučo za 

nabiranje mošta.« Čestitamo ga. Marjeti, ki 
bo nagrado prejela po pošti.

Novo vprašanje
Med sprehodom po lepem kotičku naše 
občine smo opazili zanimivo majhno ka-
pelico z Marijo. Kje je nastal posnetek?
Odgovore pošljite do 10. maja na naslov: 
Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna 
Peč, s pripisom: Poznate vaš kraj. Izžreba-
nec prejme nagrado.

Ladislava  Rupena

IZ NAŠIH
TREH 
DOLIN

Cerkev sv. Kancijana 
v Mirni Peči

Cerkev s taborom se omenja leta 
1526, že pred tem pa naj bi stala pre-
cej starejša v romanskem slogu. Leta 
1914 se je pričela zidava nove cerkve, 
gradbena dela so bila končana grad-
bena dela. 15. 4. 1917 je bila nova 
cerkev posvečena. Glavni oltar je po-
svečen sv. Kancijanu in tovarišem, 
na stranskih pa sta kipa presvetega 
Srca Jezusovega  in Srca Marijine-
ga. Stranska ladja (gotski prezbite-
rij) je ostanek stare cerkve. Pražupni-
ja Mirna Peč naj bi bila ustanovljena 
leta 1122, obsegala pa je tudi seda-
nje župnije Novo mesto, Sotesko in 
Prečno, ki so se kasneje odcepile. Do 
današnje podobe je bila cerkev več-
krat obnovljena in dozidana. Zadnja 
večja sprememba je bila ureditev 
okolice cerkve pred nekaj leti.

FOTO: Andrej Gašperič


