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

Ob zaključku leta se želimo ozreti 
nazaj in narediti inventuro opravlje-
nega dela v tekočem letu. Lahko re-
čem, da smo program dela, ki smo 
si ga zastavili na Občini Mirna Peč v 
letošnjem letu, v veliki večini izpolnili. 
Zaključili smo kar nekaj pomemb-
nih naložb in s postavitvijo okvirjev 
sprejetega proračuna za leto 2013 in 
2014 postavili temelje za delovanje v 
naslednji dveh letih.

Kljub težki gospodarski situaciji smo 
v naši občini s tretjim rebalansom 
postavili dobre okvirje za zaključe-
vanje posameznih projektov in se na 
ta način zelo dobro približali spreje-
temu proračunu. Na področju na-
ložb smo zaključili največjo v občini 
v zadnjih letih, to je nova osnovna 
šola Toneta Pavčka, ki smo jo slove-
sno predali namenu 21. decembra. 
Celotna naložba izgradnje, izdelave 
projektne dokumentacije, nadzora 
in nakupa zemljišč je bila vredna 6,5 
mio €, od tega je Ministrstvo za izo-

braževanje, znanost, kulturo in šport 
prispevalo dobra dva mio €. V letu 
2012 smo tudi zaključili  izgradnjo 
kanalizacije v Srednjem in Dolnjem 
Globodolu in izgradnjo primarnega 
vodovoda v severnem delu občine 
ter zgradili sekundarne priključke 
na Dobju. V celoti je bila položena 
hrbtenica širokopasovnega omrežja, 
začeli pa smo tudi z izdelavo sekun-
darnih priključkov. Ob pridobitvi od-
ločbe za izgradnjo Suhokranjskega 
vodovoda smo aktivno pristopili k 
izdelavi potrebne dokumentacije za 

izbiro izvajalca ter pripravili ustrezne 
postavke v proračunu za leto 2013 in 
2014. Po več razgovorih in dopiso-
vanjih smo na Darsu pridobili načrt 
dinamike dela za zaključek izgradnje 
priključne ceste s pokritim vkopom. 
Za zaključek del bo potreben nov 
razpis za izbiro izvajalca, dela naj bi 
se po zagotovilih Darsa zaključila do 
konca leta 2013.

Leto, ki je za nami,  je zame tudi prva 
obletnica županovanja. Želel bi se 
zahvaliti sodelavcem na občinski 
upravi, vsem svetnikom občinskega 
sveta, članom delovnih teles. Še po-
sebna zahvala  tudi vsem občanom 
za zaupanje in dobro sodelovanje, 
kajti s svojimi prispevki (sugestijami, 
pomočjo, brezplačnimi služnostmi, 
…) ste omogočili lažjo in hitrejšo iz-
peljavo začrtanih projektov. 

Upam, da ste lepo preživeli prazni-
ke, v letu, ki je pred nami, pa naj vas 
spremlja sreča, medsebojno razume-
vanje, spoštovanje in pozitiven po-
gled v prihodnost.
 Andrej Kastelic, župan
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Foto: Nataša Rupnik

iz občinskih klopi

Dragi bralci, 

skupaj smo prebrodili leto, ki je za 
nami. V uredniškem odboru smo se 
trudili v čim večji meri zabeležiti 
dogodke mirnopeške občine. Seveda 
nam brez vašega sodelovanja ne bi 
uspelo. Zaključujemo z našo rubriko 
Fotografski natečaj za naj fotografijo  
in že kujemo načrte, kaj novega vam 
bomo pripravili v prihodnje.  Leto  
2013, ki je pred nami, je še nepopisan 
list. Naj bo do decembra popisan  z 
najlepšimi dogodki in ovekovečen z 
najlepšimi fotografijami!  

 Vse dobro vam želi Uredniški odbor.
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iz občinskih klopi

POrOčilO S 16. rEdNE 
SEjE ObčiNSkEGa SvETa 
ObčiNE MirNa PEč 

Svetniki so volili kandidata 
za člana Državnega sveta in 
elektorja lokalne skupnosti. 
Potrdili so tudi Strategijo 
zbiranja in odvoza komunal-
nih odpadkov za obdobje 
2012 - 2020, ki jo je izdelala 
Komunala Novo mesto, d.o.o. 
Obravnavali so tudi Odlok 
o opremljanju stavbnih ze-
mljišč in merilih za odmero  
komunalnega prispevka za 
sekundarni vodovod višinske 
cone, ki je osnova za odmero 
prispevka. S sprejemom od-
loka so ustvarjeni pogoji za 
izračun prispevka in nadalj-
nje priključevanje občanov 
na vodovod. Sprejeli so tudi 
spremembe in dopolnitve 
enakega odloka za območje 
občine Mirna Peč. Potrjen je 
bil Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi vzgojno izobraževal-
nega zavoda Osnovna šola 
Mirna Peč. S sprejemom od-
loka se objekt nove šole ime-
nuje Osnovna šola Toneta 
Pavčka, Postaja 1, Mirna Peč.

POrOčilO S 17. iN 18. rE-
dNE SEjE ObčiNSkEGa 
SvETa ObčiNE MirNa PEč

Na 17. redni seji Občinskega 
sveta 13. 11. 2012 je bil spre-
jet predlog Odloka o prora-
čunu Občine Mirna Peč za 
leto 2013 in predlog Odloka 
o proračunu Občine Mirna 
Peč za leto 2014 ter sklep o 
javni razpravi predloga Pro-
računa Občine Mirna Peč za 
leti 2013 in 2014.

Na 18. redni seji 18. 12. 2012 
pa je bil sprejet Odlok o pro-
računu za leti 2013 in 2014, 
o čemer boste lahko več pre-
brali v nadaljevanju. Imeno-
vani so bili manjkajoči člani 
delovnih teles Občinskega 
sveta. Potrdili so načrt raz-
polaganja in načrt najema 
nepremičnega premoženja 
Občine Mirne Peč za leto 
2013 ter sklep o nadaljeva-
nju nerealiziranih prodaj, 
pridobitev in najema ne-

premičnin iz prejšnjih let ter 
sklep o ukinitvi javnega do-
bra. Sprejeta je bila obvezna 
razlaga pojma manjši volu-
men na podlagi 1. odst. 251. 
člena Odloka o OPPN Občine 
Mirna Peč. Svetniki so v skla-
du z izdelanim elaboratom 
prometne ureditve  sprejeli 
omejitev hitrosti 30 km/h v 
območju nove Osnovne šole 
Toneta Pavčka . 

   Irena Mežan,
občinska uprava

Novo leto je čas, ko v odsevu misli 
drsijo slike preteklega časa. 
Pa se je treba samo obrniti 
in pred nami se odpre 
mavričen sijaj prihodnosti.

Srečno v letu 2013!
 
Župan Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic 
z občinsko upravo
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Sprejet občinski proračun 
za leti 2013 in 2014
Na decembrski seji Občinskega sveta Občine Mirna Peč  sta bila sprejeta proračuna Občine 
Mirna Peč za leti 2013 in 2014. Proračuna, katerih investicijski delež v letu 2013 predstavlja 
61 %, v letu 2014 pa 57 % vseh odhodkov, sta ambiciozno zastavljena. 

Sonja klemenc križan, direkto-
rica občinske uprave: »V začetku 
vsakega proračunskega leta de-
lamo inventuro po aktivnostih, 
ki smo se jih lotili v preteklem 
letu.  Eno od pomembnih meril 

uspešnosti  je tudi  ocena in kri-
tika   občanov, bodisi pozitivna ali 
negativna. Leto 2012 je za nami. 
Zadovoljni smo, da nam je najpo-
membnejše investicije, zastavlje-
ne v proračunu, uspelo realizirati 
v celoti. Največji projekt gradnje 
nove osnovne šole z vrtcem je pri 
koncu, v prihodnjih letih nas čaka 
še izgradnja športne dvorane.« 

vsem občanom želimo srečno, 
zdravo, uspešno leto 2013, pol-
no osebnega zadovoljstva. 

viŠiNa PrOračUNa 
ObčiNE MirNa PEč iN NjENi 
PrOjEkTi

Za leto 2013 proračun na strani pri-
hodkov znaša 4.492.357,34 €  in  
4.129.105,57 € za leto 2014 ter  na strani 
odhodkov 4.463.757,00 €  za leto 2013 
in  4.031.663,00 € za leto 2014.  Največji 
projekt, vključen v načrt razvojnih pro-
gramov občine 2013 – 2016, je projekt 
vodooskrbe Suhe krajine, v katerega je 
poleg štirih občin vključena tudi naša.  V 
občini Mirna Peč je tako predvidena iz-
gradnja novih cevovodov v skupni dolži-
ni 8.414 m, hidravlične izboljšave obsto-
ječega vodovoda v skupni dolžini 10.092 
m, izgradnja novega vodohrana VH Go-
lobinjek (50 m3), ureditev obstoječega 
vodohrana Veliki Kal (200 m3) in Malen-
ska vas (200 m3), izgradnja dveh črpališč 
Gorica in črpališče na vrtini Pg-1, nad-
gradnja obstoječega črpališča Postaja 
in izgradnja treh razbremenilnih jaškov, 
dveh redukcijskih  in enega merilnega 
jaška.  Sofinanciranje projekta je pred-
videno iz sredstev kohezijskega sklada, 
skladno z operativnim programom, in 
sicer gre za zagotavljanje sredstev za 
novogradnje in hidravlične izboljšave. 
Občina Mirna Peč je najmanjša občina 
izmed petih občin, ki so vključene v pro-
jekt. Vrednost projekta v naši občini je 
ocenjena na dobrih  3.780.000 €, gradnja 
po terminskem planu pa predvidena 
v letih 2013, 2014 in 2015.   V letu 2013 
je predvidena tudi izgradnja sekundar-
nega vodovoda na območju Sv. Ane. 
Izgradnja cevovoda bo omogočila pri-
ključitev  približno 20 stanovanjskih in 
gospodarskih objektov na vodovodno 
omrežje. V letu 2013 in 2014 namerava-
mo v celoti izgraditi sekundarno vodo-
vodno omrežje v severnem delu občine. 
V letu 2012 je bilo izvedeno primarno 
vodovodno omrežje na severnem delu 

občine Mirna Peč. Da bi se objekti lahko 
priključili na zgrajeno omrežje, je v ob-
močjih Plešivice, Šentjurske gore, Hmelj-
čarske gore, Globoške gore,... potrebno 
izgraditi še sekundarno omrežje. Skupna 
ocena stroškov izgradnje sekundarnih 
priključkov v letih 2013 in 2014 znaša 
okoli 550.000,00 €. 
V letu 2013 moramo v celoti poplačati 
naložbo novogradnje osnovne šole in 
vrtca, in sicer za poplačilo opreme in 10 
% zadržka pogodbene vrednosti gradnje 
objekta.  V letošnjem proračunu  so tako 
zagotovljena sredstva v višini 817.400 €. 
Projekt je uvrščen v državni načrt razvoj-
nih programov pristojnega ministrstva, 
kar je pogoj za sofinanciranje s strani dr-
žavnega proračuna in financiran v višini 
40 % vrednosti z DDV. 
V letošnjem letu se zaključuje projekt 
izgradnje širokopasovnega omrežja v 
občini v okviru javno-zasebnega par-
tnerstva (izbran izvajalec je GVO) in s 
sofinanciranjem sredstev sklada za regi-
onalni razvoj. 

ZaGOTOvljENa SrEdSTva 
Za TEkOčE iN NalOŽbENO 
vZdrŽEvaNjE

V proračunu za 2013 in 2014 so pred-
videna tudi sredstva za tekoče in inve-
sticijsko vzdrževanje v obsegu nujnega 
vzdrževanja javnih poti, lokalnih cest, 
javne razsvetljave ter starega objekta 
Osnovne šole Mirna Peč, za katerega 
bomo v letu 2013 poskušali najti ustre-
znega partnerja, ki bi želel najeti prosto-
re za svojo dejavnost. Nadaljevali bomo 
z dejavnostmi, ki so povezane z dopol-
njevanjem zabojnikov za odlaganje 
smeti ter ekološkimi otoki, urejanjem 
plakatnih mest, rekonstrukcijo dosto-
pne poti do pokopališča iz smeri Mirne 
Peči. Poleg investicijskega vzdrževanja 
na javnih površinah so v dogovoru z 
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gradbenimi odbori predvidene tudi ne-
katere konkretne naložbe. 
V letih 2013 in 2014 je predvidena re-
konstrukcija in prestavitev lokalne ce-
ste v sklopu projekta TPO v Mirni Peči, 
ki pa je vsekakor vezana na izgradnjo 
trgovsko poslovnega objekta s strani 
privatnega investitorja. V letu 2014 na-
črtujemo izgradnjo večnamenskega 
objekta v središču Šentjurija. Oba pro-
jekta sta vezana na pridobitev sredstev 
iz ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi. 

raZvOjNi PrOjEkTi 
ObčiNE 

Izrednega pomena za uravnotežen 
razvoj občine  imajo strateški in izved-
beni prostorski dokumenti. Zato pripra-
vljamo spremembe in dopolnitve ob-
činskega prostorskega načrta, izdelavo 
občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za gospodarsko cono (II. faza),  za 
stanovanjsko cono »Pod Postajo«, pri-
čakujemo tudi pobudo investitorjev za 
urejanje javne komunalne infrastruktu-
re v stanovanjskih conah »Nad Postajo« 
in »Češenska hosta«, ki bodo navedene 
projekte tudi financirali. 
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da gra-
dnja cestne in komunalne infrastruktu-
re v IC Dolenja vas, ki bo po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja prešla v last 
Občine in postala javno dobro, teče po 
načrtu. V začetku leta bo z obratova-
njem pričela že prva tovarna, ki jo gradi 
tuji investitor Cecomp. 

SrEdSTva Za SUbvENCijE 
iN javNE raZPiSE 
OSTajajO v PrOračUNU

Pomembno težo v proračunih za leti 
2013 in 2014 predstavljajo prav tako 
tekoči odhodki in transferi. Tudi v teh 
dveh letih se zagotavljajo sredstva za 
delovanje javnih zavodov, društev, 
transferi posameznikom in gospodinj-
stvom iz naslova sredstev za spodbu-
janje razvoja kmetijstva, uporabo ob-
novljivih virov energije, sofinanciranje 
malih hišnih čistilnih naprav, obnovo 
fasad in stavbnega pohištva. 
Občinska uprava si bo prizadevala, da 
bo izvrševanje sprejetih proračunov 
potekalo dosledno in tekoče. Zahvalju-
jemo se vsem občanom, ki so s svojim 
prispevkom (pomoč, brezplačne slu-
žnosti,..) doprinesli k visoki realizaciji 
proračuna za leto 2012. 

Sonja Klemenc Križan,
občinska uprava 

Boj proti zasvojenosti – 
imeti informacijo – izkoristiti 
informacijo.
Osnovno poslanstvo društva PrOjEkT člOvEk  je humanitarnost, 
strokovna pomoč zasvojenim, zagovarjanje abstinence ter kvalitetno 
življenje brez drog. 
Programi so prilagojeni potrebam, ki jih izkazujejo naši uporabniki; infor-
miranje in svetovanje po telefonu ali internetu, informativni prvi pogovori, 
program za tiste, ki prejemajo nadomestno terapijo, za abstinente, ki po-
trebujejo podporo pri spoprijemanju z vsakdanjimi življenjskimi težavami, 
program za aktivne uživalce prepovedanih drog.
Socialna rehabilitacija zasvojenih, ki jo v društvu izvajajo različni strokov-

njaki, laični delavci in delavci s premagano lastno izkušnjo zasvojenosti, 
vključuje:  različne oblike psihoterapije, svetovanje, športne, kulturne in 
ustvarjalne dejavnosti, različna izobraževanja v obliki seminarjev ter vzpo-
redno terapijo za družine.

V okviru Sprejemno-dnevnega centra Novo mesto izvajamo različne indivi-
dualne programe (informativni pogovori, terapevtski programi,…) in tudi 
skupinske programe (skupina za uporabnike, skupina za starše oz. svojce). 
Kot je razvidno iz imena centra, izvajamo tudi program dnevnega centra 
- varno abstinenčno okolje, individualno in skupinsko terapevtsko delo, iz-
vajanje družabnih, športnih in ustvarjalnih aktivnosti.
Če  imate kakršne koli težave, povezane z lastno zasvojenostjo ali zasvoje-
nostjo svojih bližnjih,  potrebujete pomoč, informacije ali nasvet, se lahko 
obrnete na nas in skupaj bomo poiskali rešitev.
Pogovor je  anonimen.

lahko nas najdete na:
 Sprejemno – dnevni center Novo mesto,
Cvelbarjev ul. 2
8000 Novo mesto.
Tel.: 031 311 989,  059 770 352
email: scdc.nm@projektclovek.si, 
www.projektclovek.si

Sprejemno - dnevni center na Cvelbarjevi ulici v Novem mestu



Občina v decembru zaključila največjo naložbo -  gradnjo šole in vrtca

Zaključen prvi del naložbe nove  osnovne šole Toneta Pavčka
Občinski svet Občine Mirna Peč se je v letu 2007 odločil, da se na-
mesto dograditve šole izvede novogradnja šole, vrtca in športne 
dvorane na novi lokaciji. Po uskladitvi projektne dokumentacije 
z resornim ministrstvom in odkupom zemljišč je občina od junija 
2010 do junija 2011 glavne napore vložila v zagotovitev finančnih 
sredstev za izvedbo naložbe. Gradnja 1. faze se je začela v juniju 
leta 2011, v predprazničnih dneh decembra 2012 pa so se otroci 
vselili v nove prostore šole in vrtca.

potrebe občine na področju predšolske 
vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja 
in športa, se je Občinski svet Občine Mir-
na Peč na majski seji leta 2007 odločil za 
izgradnjo nove osnovne šole z vrtcem 
in športno dvorano na novi lokaciji. Na 
podlagi študije primerjalnega vredno-
tenja možnih lokacij pa že konec julija  
izbral lokacijo v naselju Postaja. 
V skladu z zahtevami zakonodaje je Ob-
čina v decembru leta 2007 preko Zbor-
nice za arhitekturo in prostor Slovenije 
izvedla javni natečaj za izbor najustre-
znejše idejne rešitve in  maja leta 2008 
izmed dvanajstih prijavljenih elabora-
tov izbrala idejno zasnovo skupine ar-
hitektov Studia Ur.a.d. iz Nove Gorice. 
Prostorski program zagotavlja 18 oddel-
kov osnovne šole, osem oddelkov vrtca 
ter športno dvorano v skupnem obsegu 
4.949,69m2 (predvidena dvorana pa bo 

Nataša Rupnik, vodja projekta: »Pro-
jekt je zahteval veliko napora, vendar 
nam je s skupnimi močmi uspelo v za-
črtanem roku izpeljati do sedaj najve-
čjo občinsko naložbo.«

Z Novelo zakona o osnovni šoli je uza-
konjena obvezna uvedba programa 
devetletne osnovne šole v letu 2003, 
občine pa so dolžne  zagotoviti ustrezne 

prostorske pogoje. Občina Mirna Peč je 
na razpis Ministrstva za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport v letu 1999 
prijavila investicijo dograditve in delne 
adaptacije obstoječe šole, ki je bila iz-
med prijavljenih investicij uvrščena na 
163. mesto, v državni proračun pa vklju-
čena v letu 2006.  

Pred izvedbo načrtovane investicije je 
Občina izvedla študijo statične in pro-
tipotresne odpornosti obstoječega 
objekta šole, ki je pokazala, da bi bilo 

najbolj smiselno starejši del objekta 
iz leta 1968 porušiti, novejši del iz leta 
1988 pa nujno sanirati. 
Na podlagi rezultatov omenjene študi-
je in dejstva, da so zemljišča obstoječe 
šole še vedno v postopku denacionali-
zacije, ter ugotovljenih nezadostnih po-
vršinah na obstoječi lokaciji za dejanske 
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Temeljni kamen  za novo šolo sta položila tedanji župan Zvonko Lah in tedanji 
ravnatelj šole Aleksander Rupena.



Občina v decembru zaključila največjo naložbo -  gradnjo šole in vrtca

Zaključen prvi del naložbe nove  osnovne šole Toneta Pavčka

imela dodatnih 1.745,5m2).
Občina je po zaključenem javnem nate-
čaju za izbor idejne zasnove v obdobju 
od julija 2008 do junija 2009 izdelala in 
z resornim ministrstvom uskladila osta-
lo zakonsko določeno projektno doku-
mentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (IDZ, IDP, PGD) in po spre-
jetju občinskega prostorskega načrta 
v avgustu leta 2009 začela z odkupom 
potrebnih zemljišč.
Pred začetkom izvedbe naložbe  je bilo 
pred Občino eno zahtevnejših vprašanj 
- kako izpeljati  finančno konstrukcijo 
projekta? Celotna vrednost naložbe z 
odkupom zemljišč in izdelavo projek-
tne dokumentacije je bila v letu 2009 
ocenjena na 11.803.318 EUr, zato je 
Občina kljub 40% sofinanciranju mini-
strstva in maksimalnemu zadolževanju 
(1.770.000 EUr) ni bila zmožna izpeljati. 
Občina je iskala različne možnosti, uspe-
lo ji je pridobiti tudi privatnega nalož-
benika za kotlovnico na lesno biomaso 
podjetje Top les energija iz Tolmina, 
odločilnega pomena pa je bilo pada-
nje cen gradnje na trgu, kar je v letu dni 
strošek naložbe znižalo za 40 %. Sku-
pna vrednost naložbe je ocenjena na 

8.5 mio, od tega je vrednost izvedene 
I. faze projekta 6.5 mio, ocenjena neto 
vrednost športne dvorane pa 2 mio. Fi-
nančni delež ministrstva prve faze je do-
brih 2 mio, predviden delež druge faze 
pa 415.543 EUr.
V juniju leta 2010 je Občina po zaklju-
čenem odkupu potrebnih zemljišč za 
gradnjo objekta vložila vlogo za prido-
bitev gradbenega dovoljenja, pripravila 
projekt za izvedbo PZI, z Ministrstvom 
za izobraževanje pa dosegla dogovor 
o fazni gradnji: o gradnji šole in vrtca v 
letih 2011 - 2012 in športne dvorane v 
letu 2013. V septembru 2010 sta tedanji 
župan Zvonko Lah in tedanji ravnatelj 
šole Aleksander rupena položila temelj-
ni kamen za gradnjo nove šole. 
13. maja 2011 je bilo izdano gradbeno 
dovoljenje, dan prej pa je ministrstvo za 
izobraževanje izdalo sklep o sofinanci-
ranju projekta in na podlagi le tega  je 
Občina 23. maja z izbranim izvajalcem 
podpisala pogodbo za gradnjo objekta 
osnovne šole z vrtcem. 
Gradnja se je začela 21. junija 2011 in je 
potekala do julija 2012, v poletnih me-
secih so vzporedno z zaključevanjem 
gradnje že izvajali zunanjo ureditev 

objekta. V okviru slednje se je Občina 
naknadno odločila za izgradnjo zuna-
njega šolskega športnega igrišča. Pr-
votno je bilo namreč predvideno, da bi 
šola do izgradnje športnega stadiona v 
bližini nove šole uporabljala igrišča stare 
šole. Načrt Občine je bil, da se istočasno 
z zunanjo ureditvijo izvede tudi opre-
mljanje objekta, vendar se je slednje 
zaradi zahteve za revizijo postopka s 
strani neizbranega izvajalca zamaknilo 
v začetek meseca oktobra in se zaključi-
lo v prvih tednih decembra. Za izvajal-
ca vseh treh faz je bilo preko izvedenih 
javnih razpisov izbrano podjetje CGP iz 
Novega mesta. 
Za priključitev šole na fekalno kanaliza-
cijo je Občina izvedla nov krak do centra 
Mirne Peči, skupaj z Direkcijo rS za ceste 
uredila odvodnjavanje in vhod v zemlji-
šče šole, z Elektrom Ljubljana zgradila 
novo transformatorsko postajo, šola pa 
je že priključena tudi na optično omrežje. 
Uporabno dovoljenje je bilo pridoblje-
no 17. decembra 2012, 21. decembra 
2012 smo uradno odprli prostore nove 
šole z novim imenom Osnovna šola To-
neta Pavčka. 

 Nataša Rupnik, občinska uprava
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nova pridobitev

Mirnopečani ponosni na novo pridobitev

Osnovna šola Toneta Pavčka slovesno odprla svoje duri
21. decembra je v Mirni Peči potekala slovesna otvoritev nove osnovne šole, ki se imenuje po rojaku, 
pesniku Tonetu Pavčku. v kulturnem programu so nastopili mirnopeški osnovnošolci ter otroci vrtca Ce-
petavček, zbrane pa so nagovorili domači župan andrej kastelic, ravnatelj danijel brezovar, sekretarka 
na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Mojca Škrinjar ter Pavčkova hči Saša Pavček.

Župan Kastelic se je v svojem nagovoru 
med drugimi zahvalil tudi predhodniku, 
bivšemu županu Zvonku Lahu, ki je z ob-
činskim svetom začrtal naložbo in jo pri-
peljal do gradnje, vodji projekta Nataši 
rupnik za uspešno in neumorno koordi-
nacijo projekta, nadzoru za budno spre-
mljanje gradnje, gradbenemu odboru 
za sugestije pri sami gradnji, bivšemu in 
sedanjemu ravnatelju šole za odlično so-
delovanje in konstruktivne pripombe, s 
katerimi je objekt gotovo  še bolj funkci-
onalen. Šolo je blagoslovil župnik Janez 

rihtaršič.
Po slovesni otvoritvi so 

se zbrani sprehodi-
li po novi šoli in 

kljub slabemu 
vremenu se je 
obiskovalcev, 
ki so bili nad 
novimi pro-
stori zelo nav-
dušeni, kar 
trlo. V šoli sta 

nastopili pev-
ski skupini Če-

belice in rožma-
rin ter harmonikarji, 

za pecivo  so poskrbele  članice Društva 
podeželskih žena, za varnost pa člani 
domačih gasilskih društev. 258 osnov-
nošolcev je zadnji šolski dan pred bo-
žično-novoletnimi počitnicami že prvič 
sedelo v novih učilnicah, prav tako se je 
v nove prostore preselilo tudi 148 otrok 
Vrtca Cepetavček. Največja naložba mir-

Napis imena osnovne šole sta odkrili žena pokojnega pesnika Toneta Pavčka, go-
spa Marija ter hči Saša Pavček.

Trak ob otvoritvi so prerezali predsednik uprave CGP Novo mesto Marjan Pezdirc, 
mirnopeški župan Andrej Kastelic, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport Mojca Škrinjar in ravnatelj šole Danijel Brezovar.

Goste sta na ogled šole popeljala vod-
ja projekta Nataša Rupnik in ravnatelj 
Danijel Brezovar. Med njima državna 
sekretarka Mojca Škrinjar.

nopeške občine je vredna 6,4 milijona 
evrov, čaka pa jih nov izziv -  izgradnja 
športne dvorane. Skupna želja vseh obi-
skovalcev je bila, da bi se njihovi otroci v 
šoli res dobro počutili in da bi, kot je de-
jala sekretarka Šrinjarjeva, pogrešali šolo 
tudi takrat, ko ne bodo v šoli.

Ljudmila Bajc
Foto: L.B. in Foto Asja
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nova pridobitev

Mirnopečani ponosni na novo pridobitev

Osnovna šola Toneta Pavčka slovesno odprla svoje duri

Otvoritve se je udeležila vrsta uglednih gostov.

V kulturnem programu so nastopili mirnopeški 
učenci in mali Cepetavčki, ki se odlično počutijo 
v novem vrtcu.

Vodja nadzora gradnje šole Jože Urbič (drugi z leve) med izvajalci gra-
dnje in opreme.

Župan Kastelic s projektanti in ostalimi gosti
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predstavitev šole

Sprehodimo se po novi šoli
 foto: Andrej Gašperič
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intervju

DRŽAVNA SEKRETARKA NA MINISTRSTVU ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT  MOJCA ŠKRINJAR

»Učenje je življenje. 
Brez tega je zgolj životarjenje.«

 � Prerezali ste trak nove osnovne 
šole v Mirni Peči, ki so je veseli vsi 
Mirnopečani. kakšni pa so vaši  ob-
čutki, ko ste se sprehodili po  šoli, ki 
je tudi arhitekturno čudovito vpeta v 
dolenjski prostor? 
Veseli me vse, s čimer lahko olepšamo 
življenje otrokom. Ta šola je izjemna pri-
dobitev. Mislim, da prostor zelo vpliva 
na počutje človeka. In ni dovolj le, da je 
dovolj velik in svetel. Pomembno je tudi, 
kako je stavba  umeščena v naravo, ka-

kšna je notranja razporeditev, oprema, 
barve, funkcionalnost in seveda kako-
vostni materiali. Dobro počutje pa je 
odločilno za intelektualno delo, ustvar-
jalnost, dobre medsebojne odnose. Ta 
stavba je kot pesem, ki leže človeku na 
srce. Otroci bodo cveteli v njej, zaposle-
ni pa bodo imeli idealne pogoje za delo 
in ustvarjalnost.

 � Za Občino Mirna Peč je bila  no-
vogradnja šole z vrtcem ogromen 
finančni zalogaj, navkljub sofinanci-
ranju Ministrstva za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport v višini 40 
% vrednosti naložbe. koliko sredstev 
boste v prihodnje, glede na težke go-
spodarske razmere v državi, sploh še 
namenjali za tovrstne projekte? 
Moramo biti optimisti. Krize bo slej kot 
prej konec, vsekakor pa bo z vsakim 

dnem, ko bodo »prijemali« državni 
ukrepi za spodbujanje gospodarstva, 
lažje. Še bomo gradili lepe, trajnostne 
ter prijazne šole in vrtce. Ob tem pa mo-
ramo misliti tudi na pametno izrabo in 
vzdrževanje že obstoječih.

 � je nivo znanja slovenskih osnov-
nošolcev primerljiv z ostalimi evrop-
skimi državami? kako ocenjujete sta-
nje v slovenskem šolstvu? 
rezultati naših otrok so dobri, če sodi-
mo po zadnjih mednarodno primerlji-
vih merjenjih znanja. Toda to ne more 
biti dovolj. Stremeti moramo čim višje, 
saj prebujajoče velesile, denimo Kitaj-
ska, kažejo vse znake, da bodo  naredile 
čim več za znanje svojih učencev in di-
jakov ter razvoj znanosti.  Maloštevilčni 
Slovenci, skupaj z ostalimi  Evropejci 
moramo narediti vse za vrhunske rezul-
tate, kakor tudi za vrhunske produkte, 
fizične in intelektualne,  ter storitve. Le 
tako bomo konkurenčni.

 � katere so prioritete ministrstva v 
letu 2013?
Ustvariti  pogoje za dobro delujoč  in 
koherenten sistem šolstva, vodenja in  
kakovosti.  Nastanek  celovitega kuri-
kula  za splošno izobraževanje s preu-
rejenimi učnimi načrti, ki bodo puščali 

»Ta stavba je kot pesem, 
ki leže človeku na srce. 
Otroci bodo cveteli 
v njej.«

Sekretarka Škrinjarjeva je slovesno prerezala trak.
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intervju

Ob novi pridobitvi je čestitala tudi ravnatelju.

več avtonomije učitelju, ob tem  sistem 
preverjanja in ocenjevanja, ki spodbuja 
učence in dijake k  trajnostnemu učenju, 
uvedba vzgojnega načrta  tudi v srednje 
šole, več podjetnosti v šole in podjetni-
škega znanja,  priprava  sistema in spod-
bud za strokovno in poklicno izobraže-
vanje, dostopna in  pametna mreža šol, 
dostopnost predšolske vzgoje ter dober 
sistem usmerjanja otrok s posebnimi 
potrebami in njihovo nadaljnje delo in 
optimalen razvoj. Vzpostavitev nove-
ga zavoda v podporo šolstvu. Za to  je 
potrebno oblikovati kopico zakonov 
in pravilnikov  ter mehanizmov za im-
plementacijo. Nadalje pa še vzpostaviti 
model, kako odpravljati  ovire za boljši 
uspeh učencev v depriviligiranih obmo-
čjih, ter  model za gibalno ovirane dija-
ke, ki jim bo omogočil začeti kariero kar 
v samem zavodu, nato pa se osamosvo-
jiti  v svojem podjetju. 

 � Občino čaka v nadaljevanju še iz-
gradnja športne dvorane. Ministrstvo 
je že izdalo sklep o sofinanciranju le-
-te v višini 415.542 EUr. Občina bo 
za izvedbo projekta morala poiskati 
dodatne vire. vidite kakšne možnosti 
iz programov vašega ali ostalih mi-
nistrstev (recimo iz naslova športne 
infrastrukture, iz naslova uvajanja 
obnovljivih virov energije...)?
Sofnanciranje je zaradi varčevanja raz-
tegnjeno na več let. Možnosti se kažejo 

edino v ostankih sredstev, ki bi nastali, 
ker padajo cene v gradbeništvu. Ver-
jamem, da so za leto 2014 lahko večji 
obeti.

 � Nova osnovna šola se imenuje 
po mirnopeškem rojaku, pesniku To-
netu Pavčku. Njegove rime so naše 
dušice božale že v osnovni šoli, Pav-
ček pa se je tudi vedno znova rad vra-
čal v Mirno Peč. veliko je sodeloval z 
osnovno šolo, Mirnopečani so mu iz-
kazali čast tudi s tem, da so ga posta-
vili za prvega častnega občana. vam 

je morda še posebej ljuba kakšna nje-
gova pesem, rima?
» Iz nič se zmeraj začenja, iz molka in je-
cljanja.«
Prostranost niča, ki je večnost, nudi ve-
dno nov začetek, novo upanje, rojstvo 
novih idej, mi sporoča ta verz iz pesmi 
Pesem o pesmi.

 � Pred nami je še nepopisano  leto 
2013. kakšno je vaše sporočilo mir-
nopeškim otrokom, ki vstopajo v nov 
vrtec, novo šolo in seveda tudi obča-
nom?
Učite se, kajti učenje je življenje, brez 
tega je zgolj životarjenje. Učite se iz 
knjig, spleta, medijev, od učiteljev, so-

šolcev. Naj vam vsak sprehod po naravi 
prinese novo spoznanje. Učite svoje uči-
telje, kajti tudi oni morajo vedeti, kako 
vi razmišljate. Učite svoje starše, kajti 
marsičesa, kar vi veste, morda  oni ne 
vedo. Učenje je veselje. In ko ne boste 
čutili tako, povejte to svojim učiteljem in 
staršem, da vam pomagajo zopet najti 
veselje v učenju.

Ljudmila Bajc

V nagovoru je poudarila, da je skrb za 
otroke ena prednostnih  nalog ministr-
stva za izobraževanje.

Ob prihodu na otvoritev je državno sekretarko sprejela vodja projekta Rupnikova.
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nova šola

Celoleten šolski projekt namenjen pesniku Tonetu Pavčku

Vsak človek je zase svet
Osnovna šola Mirna Peč je bila od nekdaj povezana s Tonetom Pavčkom. bil je naš reden gost, vedno gostobeseden, 
srčen, zabaven in odkrit. Skupaj z njim smo praznovali njegovi 70- in 80-letnico, in sploh je bil praznik na šoli vsa-
kokrat ob njegovem obisku. Na šolo – otroke v vrtcu in njihove vzgojiteljice, šolarje, učitelje in učiteljice, ravnatelja 
ter vse, vse in prav vse, kot je vedno zapisal na razglednice, ni nikoli pozabil v prednovoletnem času. “dragi moji, 
pritekel bi k vam, če bi mogel teči, saj bi vam hotel reči, da ste sama sonca!” nam je napisal nazadnje.

V začetku minulega leta se je 
med ravnateljem šole in člani 
učiteljskega zbora porodila 
ideja o preimenovanju vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Mirna Peč. S 
pridobljenim pisnim soglas-

jem svojcev Toneta Pavčka je 
šola v mesecu marcu pred-
log o preimenovanju šole v 
Osnovno šolo Toneta Pavčka 

Udeleženci likovne ustvarjalnice

Likovna ustvarjalnicaMentorica likovne ustvarjalnice - Aleša Sušnik Škedelj

predložila občinskemu svetu 
Občine Mirna Peč. 
Pomembnost tega dogodka 
želimo poudariti s celoletnim 
šolskim projektom, ki nosi 
naslov Vsak človek je zase 
svet. Skozi vse šolsko leto se 

bodo na šoli odvijale dejav-
nosti, povezane s preminu-
lim pesnikom, ki ga v srcu 
nosijo vsi mirnopeški učenci.

29. 9. 2012 je Osnovna šola 
Mirna Peč pod mentorstvom 
Aleše Sušnik Škedelj v sode-
lovanju z Občino Mirna Peč 
organizirala 6. likovno ustvar-
jalnico z naslovom Vsak člo-
vek je zase svet. Z izborom 

datuma 
in teme 
ustvarjal-
nice smo 

v šoli obeležili rojstni da-
tum pesnika Toneta Pavčka. 
Učenci iz Mirne Peči, Brus-
nic, Žužemberka, Trebnjega, 
Škocjana, Šmarjete in z Mir-
ne so v spremstvu mentoric 
ustvarjali z različnimi slikar-
skimi tehnikami na temo 
Pavčkovih pesmi. 
Otvoritev razstave je bila lani 
oktobra v prostorih šole, slav-
nostni gost ob odprtju pa je 
bil Maj Pavček, pesnikov 
vnuk, ki je vsem sodelujočim 
na likovni ustvarjalnici pode-
lil priznanja.
V  šoli smo  gostili Cirila Zlob-
ca, pesnika, romanopisca, 
esejista, prevajalca in člana 
Slovenske akademije znano-
sti in umetnosti ter Pavčkov-
ega prijatelja. Učenci so mu 

postavljali vprašanja, 
na katera je gost 

obširno odgo-
varjal. 

V decem-
bru je šola 
i z d a l a 
zbornik, v 
k a t e r e m 
so obja-

vljena vsa 
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nova šola

Obisk Cirila ZlobcaOdprtje razstave likovne ustvarjalnice

Udeležencem likovne ustvarjalnice je čestital Maj Pavček, 
vnuk pesnika.

Šolski projekt - Vsak človek je zase svet

Likovna ustvarjalnica

nastala likovna dela 6. likov-
ne ustvarjalnice in Pavčkove 
pesmi, ki so bile učencem 
navdih za slikanje.
V okviru posameznih pred-
metnih področjih in intere-
snih dejavnosti je načrto-
vanih mnogo dejavnosti: 

prevajanje pesnikovih pesmi 
v angleščino, pisanje verzov 
na lesene ploščice, obisk Se-
čovelj in zbiranje podatkov 
o sortah vinske trte, velikosti 
pesnikovega vinograda v Se-
čovljah, o nasadu oljk, iskanje 
pesmi, v katerih je opeval vin-

sko trto, ljubezen do zemlje, 
raziskovanje vloge Toneta 
Pavčka pri osamosvajanju 
Slovenije, branje Pavčkovih 
pesmi iz različnih zbirk, raz-
iskovanje zgodovine Mirne 
Peči med obema vojnama v 
povezavi z zgodovino pesni-
kove družine, poustvarjanje 

in dramatizacije pesmi.
Vsak oddelek si je izbral eno 
pesem Toneta Pavčka, ki bo 
postala razredna pesem. Ob 
koncu projekta bo Osnovna 
šola Toneta Pavčka izdala zbor-
nik, v katerem bo predstavila 
pesnika z različnih vidikov.

Barbara Goršič 
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iz šolskih klopi

Iz starih prostorov v nove
čeprav smo si v starem vrtcu in šoli vsa leta prizadevali ustvariti prijetno delovno okolje, v katerem smo se vsi, 
otroci, učenci in zaposleni dobro počutili, smo z nestrpnostjo pričakovali dan, ko se bomo lahko preselili v nove, 
večje in razkošne prostore. v drugi polovici decembra smo začeli s selitvijo tistih stvari, ki jih do konca meseca pri 
pouku nismo več potrebovali. vse ostalo pa smo preselili v zadnjem tednu.

Prvi dan pouka v novi  šoli in vrtcu je bil na 
dan otvoritve, 21. 12. 2012. Otroci v vrtcu so 
bili v večini navdušeni nad novimi prostori, 
nekoliko s strahom so vanj vstopali le naj-
mlajši, a so se lepih novih prostorov kmalu 
navadili.

LANA: Nov vrtec je 
lep. Poglej, blato!

rONJA: V novem vrt-
cu je dobro. Najbolj 
mi je všeč tobogan 
pa plezalna stena. 
Sem že čisto do vrha 
splezala, potem sem 
se pa spustila.

ALJA: Lepo je. Tamle 
so mi najbolj všeč 
živali (v kotičku z 
igračami).

ŽIGA: Nov vrtec mi 
je všeč. Vse je lepo.

DAVID: Meniso všeč 
igrače. Všeč mi je nov 
vrtec.

ANŽE: Lepo je. 
Najbolj je pa tator 
(traktor) za vozit. Je v 
škatli.

LArISA: Meni so 
všeč igrala v novem 
vrtcu. Pa najbolj, da 
se lahko igramo v čist 
novem. Starega vrtca 
nič ne pogrešam.

JANŽ: Nov vrtec 
je super. Zunaj na 
hodniku so mi všeč 
plezala, pa blazine. 
Fino je tudi tisto 
stranišče, kjer lahko 
stojiš. Tla so zelena, 
so lepa. V tastarega 
ne bi šel več nazaj.

JUrE: V novem vrtcu 
se je fino igrat. Pa ko-
palnica je samo naša, 
je fino. Pa luč ni treba 
pržgat, se kar sama.

rIHArD: Všeč mi je, 
ker sem v novem vrt-
cu. Ena ˝guncnca˝je 
bila že v tastarem, pa 
je zdaj tukaj. Vse dru-
go je pa novo. Nova 
igralnica je taka, ful 
moderna, je lepa. V 
tastarega pa ne grem 
več nazaj.
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cepetavčkove novice

Šolarji so na prvi dan v novi 
šoli imeli bolj malo pouka, 
saj je bil dan namenjen 
proslavi ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti ter 
pripravam na otvoritveno 
slovesnost. So si pa zato 
dobro ogledali novo šolo in 
o njej strnili prve vtise.

ALJA: V novi šoli so mi všeč 
razredi, ker so večji in imajo 
modernejše učne pripomoč-
ke. Všeč mi je tudi knjižnica, 
ker je večja in ker je več pro-
stora za knjige. V novi šoli so 
mi tudi všeč omarice, saj zdaj 
ne bo več težav z oblačili in 
obutvijo. Všeč mi je igrišče in 
šolska avla, v njej so pisane 
stopnice, na katerih se lahko 
zadržujemo. Všeč mi je bolj 
sodoben šolski radio.

TEVŽ: V novi šoli je zelo lepo 
in fino. Naša učilnica je zelo 
lepa in svetla. Všeč mi je tudi 
novo igrišče, jedilnica in avla, 
v kateri so pisane stopnice. 
Komaj čakam, da se začne še 
pouk v novi šoli. Želim si, da 
bi bila kmalu zgrajena tudi 
telovadnica.

EMA: Kar nekaj časa (več let) 
smo učenci poslušali besede: 
»V novi šoli bo pa drugače, v 
novi šoli bo pa …« zato smo 
vsi prav nestrpno pričakova-
li, kaj v novi šoli res bo. Prvič 
sem tako v novo šolo vstopila 
štiri dni pred uradno otvori-
tvijo. Bila sem zelo očarana, 
saj je take nisem pričakovala. 
Takoj so mi v oči padle barve 
in svetloba. Hodniki, stopnice 
in avla so pobarvani v toplih, 
meni zelo všečnih barvah. Od 
prostorov, ki so res lepi, pro-
storni, svetli, pa mi je najbolj 
všeč knjižnica. Je zelo svetla, 
velika in polna knjig. Kar vi-
dim, se, kako pogosto jo bom 
obiskovala. Velika pridobitev 
so tudi omarice v garderobi. 
Tja bom lahko spravila tudi 
kakšno knjigo, da jih ne bom 
vseh ves čas nosila v torbi. 
Nova šola je name ob prvem 
srečanju pustila velik pečat. 
Otvoritveni dan pa mi je bil 
tudi zelo všeč, sploh zato, ker 

ni bil predolg in ker smo na 
slovesnosti nastopali učenci. 
Pa okrasitev (drevesa iz bre-
zovih vej in krogle iz mahu) 
je bila tudi zelo lepa. Vesela 
sem, da še nisem toliko stara 
in dam bom lahko še nekaj 
časa hodila v novo šolo.

LAN JAN: Šola je lepa in sve-
tla. razredi so veliki. Meni se 
zdi moderna.

HANA: V novi šoli mi je zelo 
všeč, saj je večja in prostor-
nejša. V stari šoli je bilo po-
hištvo uničeno, nekatere 
učilnice so bile zelo majhne. 
V novi šoli je vsaka učilnica 
velika, zelo prostorna, opre-
mljena s sodobnimi učnimi 
pripomočki. V šoli mi je naj-
bolj všeč knjižnica, ki se zelo 
razlikuje od stare. Poleg knji-
žnice pa so mi zelo všeč tudi 
omarice. Zelo lepo je tudi, da 
se nova šola imenuje po na-
šem rojaku Tonetu Pavčku.

ANŽE: Nova šola mi je zelo 
všeč, ker je zelo prostor-
na, ker imamo veliko nove 
opreme, ker imamo večjo in 
novejšo knjižnico in nove ra-
čunalnike v novi računalnici, 
edina stvar, ki mi ni všeč pa 
je jedilnica, ker je premajhna.

ANJA: Nova šola mi je zelo 
všeč. Zelo je svetla, velika in 
moderna. Imamo tudi svoje 
garderobne omarice. Žal mi 
je le, da bom v njej samo 6 
mesecev. 

ANDrAŽ: Nova šola mi je zelo 
všeč, najraje imam stopnice 
in tudi knjižnica je precej ve-
lika. Šola je zelo velika in ima-
mo lepo nov opremo in novo 
igrišče.

Tatjana Kupljenik
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S fotografijami obujamo spomine 

Osnovna šola Dolenje Karteljevo
Otroci iz karteljevega in bližnjih vasi so v 19. stoletju obiskovali šolo v Mirni Peči.  Zaradi velike oddaljenosti so si kra-
jani začeli prizadevati za izgradnjo nove šole v dolenjem karteljevem. Prvič so se o ustanovitvi nove šole pogovarjali 
leta 1901, vendar sta občinski in krajevni šolski odbor nasprotovala gradnji. Po obisku šolske inšpekcije 8. junija 1905 
pa se je občinski odbor moral obvezati, da bo začel zidati novo šolo v karteljevem v naslednjem letu.

Stavba šole Dolenje Karteljevo leta 
1959. Fotografija iz knjige A. Andrej-
čiča, Zgodovina osnovnega šolstva v 
Novem mestu in Osnovne šole Center
                                                                                       

Šola v Dolenjem Karteljevem je bila 
ustanovljena leta 1905 kot enorazre-
dnica, vendar ni imela svojih prostorov. 
Novo šolsko poslopje so začeli graditi 
spomladi leta 1908 pod vodstvom I. 
Spacapana iz Novega mesta. Leta 1911 
so jo dozidali. Prostor za šolsko poslo-
pje so odkupili od Franceta Žagarja iz 
Dolenjega Karteljevega. Kranjska hra-
nilnica je dala posojilo za čas 10 let z 
letnim odplačevanjem 3450 kron.

Pouk v dvorazredni šoli se je v novem 
šolskem poslopju začel septembra 
1910. Januarja 1911 so začeli hoditi v 
šolo v Dolenjem Karteljevem tudi otroci 
iz Velikega Kala in Orkljevca. V šolskem 
letu 1913/1914 pa so na zahtevo star-
šev spet hodili v Mirno Peč.

V šolskem letu 1910/1911 so odprli po-
navljalno šolo, ki je bila v glavnem na-
menjena pouku kmetijstva. Učenci so 
jo obiskovali dvakrat tedensko, ob tor-
kih in sredah. V času vojne so poučevali 
le glavne predmete. Učenci so sodelo-
vali v nabiralnih in zbiralnih akcijah za 
potrebe vojske. Po končani vojni se je 
na šolo vrnil ravnatelj Josip Verbič.

Sledilo je več zamenjav učiteljev po de-
kretu okrajnega šolskega sveta. Stanje 
na šoli se je spremenilo, ko sta prišla 
učitelja Valter in Danica Erker. Ponavljal-
no šolo sta razdelila na dekliško in de-
ško skupino, za odrasla dekleta pa sta 
uvedla gospodinjski pouk  v dveh sku-
pinah. Ustanovili so pevski zbor in na-

študirali različne igre. Kulturno delo je 
v kraju močno zaživelo in vsaka priredi-
tev je bila med prebivalci lepo sprejeta. 
V šolskem letu 1927/28 so organizirali 
prvi daljši izlet v Čateške Toplice. Mihael 
Kos iz Čemš je šoli podaril 67 pedago-
ških knjig. 

V šolskem letu 1930/1931 so po odredbi 
Ministrstva za šolstvo izbrali novo ime 
za šolo v Dolenjem Karteljevem. Poime-
novali so jo po Ivanu Vajkardu Valvasor-
ju, ki je prvi omenjal grad Hmeljnik nad 
naseljem Dolenje Karteljevo. L. 1944 je 
opat Benedikt iz Stične obnovil pouče-
vanje v Dolenjem Karteljevem. Sam je 
uredil prostor in šolo. Šolo je obiskovalo 
170 otrok, od tega 90 v prvem razredu. 
V prvem razredu sta bili kar dve genera-

Šola v Dolenjem Karteljevem leta 2012. Fotografija iz arhiva OŠ Mirna Peč.

ciji. V šolskem letu 1945/46 je imela šola 
203 učence, kar je največ. Upravitelj 
Maksimilijan Kalan je poskrbel za po-
pravilo šole, uredili so igrišče. Ustanovili 
so tudi pionirsko organizacijo in ljudsko 
knjižnico. Dobili so pomoč iz Amerike v 
zvezkih, sladkorju, čevljih in obleki za 
revne učence. Učitelji na šoli so za tež-
ke pogoje dela dobili poseben dodatek 
500 din in težko živilsko nakaznico. Na 
šoli je v šolskem letu 1953/54 službo-
val tudi Zdravko Slamnik, pisatelj s 
psevdonimom Pavle Zidar. Bil je tudi 
ravnatelj.

V šolskem letu 1960/1961 so učence 
Hmeljčiča, Globočdola, Orkljevca, Ma-
lega in Velikega Kala prešolali v Mirno 
Peč, ostale pa v Osnovno šolo Katje ru-
pena Novo mesto.

Šola v Dolenjem Karteljevem je l. 1963 
postala podružnica OŠ Katje rupena 
Novo mesto. Učence od 5. do 8. razre-
da so prešolali v matično šolo v Novo 
mesto ali pa v Mirno Peč, odvisno od 
bližine šole. Šola je bila do ukinitve leta 
1972 štirirazrednica s štirimi oddelki.

Prispevek je vzet iz zbornika Naša šola v 
zrcalu časa, ki je nastal v okviru šolskega 
projekta Zgodovina šolstva v Mirni Peči.

Ladislava Rupena

Med obema vojnama je patro-
nat  nad šolo prevzel graščak 
baron Filip Hugo Wambolt z 
gradu Hmeljnik.  Vsako leto 
je šoli daroval 20 m3 drv, ki je 
denar od prodanih drv lahko 
porabila za šolske potrebe in 
pomoč revnim otrokom. Ob 
božiču ali Miklavžu je graščak 
daroval vsem otrokom obleko 
in perilo.
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Štiridnevna prireditev v znamenju glasbe, harmonike in celo podiranja rekordov

V deželi harmonike
v Mirni Peči je od 22. do 25. novembra kar na dveh prizoriščih – pri občinski 
stavbi ter pri novi osnovni šoli -  potekala štiridnevna prireditev »v deželi 
harmonike«. belokranjec Martin Težak iz Slamne vasi pri Metliki, sicer abso-
lutni svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, je skušal postaviti 
nov Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju na harmoniko ter v številu 
odigranih pesmi.  Na nedeljski zaključni prireditvi v šotoru pri novi osnovni 
šoli pa se je na odru zvrstila vrsta priznanih glasbenikov,  med  njimi tudi 
Fantje s Praprotna.

36 ur, 58 minut, 12 sekund in 42 sto-
tink je uradni čas Martinovega igranja 
na diatonično harmoniko ter odigra-
nih 639 melodij. Dve kameri sta nepre-
stano snemali njegovo igranje in dva 
zapisnikarja zapisovala čas trajanja iz-
vedenih skladb in njihove naslove. Za 
primerjavo spomnimo, da je trenutno 
veljaven rekord 31 ur in 25 minut Finca 
Anssija Laitinena. Martin je z igranjem 
začel v šotoru pred občinsko stavbo v 
četrtek  dopoldne malo po deseti uri 
in zaključil v soboto zvečer  malo pred 
polnočjo.  Pa vendar rekorda ne bo 
vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. 
Zakaj ne? Pravi, da si je zastavil cilj, da 
bo igral 48 ur. Vendar ga je proti koncu 
igranja začelo opozarjati srce (Martin 
je imel lansko leto operacijo na srcu), 
zato ni vztrajal naprej. Tudi ni več pazil 
na melodije, ki jih je preigraval, ampak 
je celo že upošteval želje svojih navi-
jačev.
Da  bo dogodek potekal v Mirni Peči, 
se je odločil zato, ker ravno od tu izhaja 
njegov vzornik Lojze Slak, v čast kate-
remu so pripravili tudi razstavo. Bo pa 

Na zaključni prireditvi so nastopili tudi mirnopeški harmonikaši, na odru so jim 
pritegnili Fantje s Praprotna.

Ko je zaigral V dolini tihi, so mu pritegnili prav vsi obiskovalci.

... in takole po skoraj 37 urah raztegovanja meha. Razstava o Lojzetu  Slaku

Takole je bilo na začetku, po nekaj mi-
nutah igranja… 

prireditev postala tradicionalna, oblju-
blja Težak, a vsako leto v drugem kraju. 
Letos poleti v Beli krajini.

Ljudmila Bajc



Nova šola in vrtec
Ob otvoritvi OŠ Toneta Pavčka smo o mislih, občutkih, dilemah in željah povprašali tiste,  
ki so povezani s šolo ali vrtcem.

Urška Rapuš

alEkSaNdEr rUPENa – 
nekdanji ravnatelj 
OŠ Mirna Peč
»Nova šola in vrtec sta po-
membni investiciji za vzgojo 
ter izobraževanje v Mirni Peči. 
Vesel sem, da se je projekt, 
kljub težkim časom, izpeljal. 
Seveda pa upam, da se bo 
dokončno zaključil z izgradnjo 
ustreznih športnih objektov. 
Prepričan sem, da je šola kva-
litetno zgrajena, da je bil grad-
beni nadzor korekten in da se 
ne bodo po vselitvi pokazale 
nepredvidene težave. Šola 
naj ne bo gradbeni spomenik, 
ampak hram učenosti mladih 
generacij  naše občine. Pohva-
le operativni ekipi, občini, ki 
je poleg prostorov zagotovila 
tudi veliko nove opreme.«  

irENa kOZlEvčar – 
vodja vrtca
»Moji občutki so trenutno 
nekoliko mešani, vendar z 
veseljem pričakujem selitev 
v nove prostore. Tudi otroci, 
predvsem v starejših skupi-
nah, komaj čakajo. Navduše-
ni smo, da bomo novo leto 
začeli v novih prostorih, kjer 
bomo imeli boljše pogoje, 
vse skupine bodo namreč 
pod isto streho, delo bo 
tako zagotovo lažje orga-
nizirati. Prostor je za otroke 
zelo pomemben, je kot tretji 
vzgojitelj, zato verjamem, da 
bodo strokovne delavke zelo 
motivirane in bodo znale po-
skrbeti za spodbudno učno 
okolje, kjer bodo otroci pre-
živeli veliko lepih trenutkov.« 

jUSTiNa drENik – vodja 
šolske kuhinje
»Nova šola je pomembna in 
lepa pridobitev za naš kraj 
in tudi mirnopeške otroke, 
saj ima čudovito lego v na-
ravi, kjer bodo otroci lahko 
našli motivacijo za uspešno 
delo. Za šolsko kuhinjo to 
pomeni lažjo organizacijo 
dela ter delitev obrokov, ki 
jih je vsako leto več. Imeli 
bomo namreč boljšo, mo-
derno, novo opremo, več 
prostora in dodatno raz-
delilno kuhinjo v vrtcu, kar 
bo zagotovo pomenilo tudi 
bolj kvalitetno in hitreje 
pripravljene obroke. Novih 
prostorov smo veseli vsi, saj 
to je za nas zopet nek nov 
začetek na novi poti dela.«

MilaN OvNik – 
predsednik sveta staršev 
osnovne šole
»Učenci so zelo navdušeni, da 
se bodo selili v nove prosto-
re, zagotovo pa bo to nekaj 
lepega in novega tudi za vse 
starše. Veseli smo, da bodo 
naši otroci v novih svetlih, 
sodobno izkoriščenih prosto-
rih in mislim, da bodo šli še 
z večjim veseljem v šolo ter 

bo to lahko prispevalo tudi k boljšim uspehom. Učenci od 
6. razreda naprej so tudi zadolženi za pomoč pri sami selitvi, 
kar mislim, da je prav, saj bodo tako znali bolj ceniti šolski 
inventar, več pa bi morda lahko pomagala tudi širša lokalna 
skupnost.«  

ZvONkO lah - bivši župan 
in poslanec državnega zbo-
ra rS. 
»Prostori predstavljajo po-
leg dela strokovnih delavcev 
pomemben dejavnik razvo-
ja otrok, zato se je občina 
že ob njenem nastanku lo-
tila priprave šolske investi-
cije. Vesel sem, da je občina 
uspela pripraviti projekt v 
najugodnejšem trenutku, 
saj bi brez padanja cen na 
trgu težko zaprla finanč-
no konstrukcijo investicije. 
Upam, da bo uspela zagoto-
vitvi tudi sredstva za drugo 
fazo- izgradnjo športne dvo-
rane. Prepričan sem, da ima-
jo mirnopeški otroci ene od 
najkvalitetnejših pogojev v 
Sloveniji.«
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anleta

10. SrečaNje Na FraTI
K o n e c 
septem-
bra smo 
se poho-
dniki in 
kolesarji, 
sicer čla-
ni turi-
s t i č n i h 
druš te v 
oz. ob-
čani občin  Mirna Peč, Trebnje, Straža in Žužemberk, 
tradicionalno srečali na Frati. Prijetno nedeljsko popol-
dne smo preživeli ob kulturnem programu in družab-
nih igrah.  
 Jože Barbo 
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društveno satje

SrečaNje STarOSTNIKOV 

Sredi oktobra  je Krajevni odbor rdečega križa Mirna Peč pri-
pravil tradicionalno srečanje, ki se ga je v jedilnici OŠ Mirna 
Peč udeležilo okoli 140 starostnikov. Nagovorili so jih doma-
či župan Andrej Kastelic, sekretarka Območnega združenja 
rdečega križa  Novo mesto Barbara Ozimek in predsednica 

Krajevni odbor rdečega križa Mirna Peč Slavi Derganc. Za 
dobro vzdušje so poskrbeli učenci osnovne šole, pevska 
zbora Čebelice in rožmarin, za okusno kosilo pridne kuhari-
ce osnovne šole, aktivne življenjske izkušnje pa je v posebni 
točki z vsemi delila Lojzka Krevs ter nas prisrčno nasmejala.  

Urška Rapuš

O eKOlOšKem KmeTOVaNjU IN 
TržeNjU
Seminar je potekal konec oktobra s pomembno tematiko – »Mo-
žnosti ekološkega kmetovanja« – glede na to, da je kmetijstvo 
najbolj obsežna gospodarska panoga v občini, ki ima po podat-
kih statističnega urada 2792 prebivalcev, kakor smo ugotovili 
na seminarju, pa kar okoli 3120 glav govedi. Ker je obremenitev 
okolja ob intenzivnem kmetovanju velika, so trendi EU v nasle-
dnjem obdobju kmetijske politike spodbujanje razvoja eko-
loškega kmetovanja. Druga delavnica, ki jo je v sodelovanju z 
Občino organiziral Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, pa je 
potekala novembra na temo »Trženje s kmetij«, kjer so predsta-
vili možnosti trženja pridelkov in izdelkov na kmetijah. Ob koncu 
pa so bili udeleženci povabljeni na predstavitev, ogled in poku-
šino dobrot na ekološko kmetijo Kastelic, Mali vrh pri Mirni Peči. 

Urška Rapuš

miklavževanje
kljub obilnemu sneženju smo drugo decembrsko sobo-
to tudi Mirnopečani v kulturnem domu dočakali obisk 
svetnika Miklavža.
Starejši so mlajšim otrokom pripravili zanimivo in poučno igro 
o hvaležnosti. Franci je običajni najstnik, ki navija za nogome-
tni klub Barcelona in ima veliko pomembnih problemov, zara-
di katerih zmanjka časa za pospravljanje sobe in branje Svete-
ga pisma. Neobičajno pa je, da mu tokrat piše pismo sam sveti 
Miklavž. Še bolj neobičajna je njegova prošnja, da bo pregle-
dal lanska darila. Franci komaj najde nekaj kock, polomljeno 
igračo, jopico brez gumbov..., ko se spomni, da mu Miklavž 
vedno prinese tudi nekaj pobožnega. Ja, na Sveto pismo je 
ponosen, saj je ostalo kot novo. Tega so veseli tudi parkeljni, ki 
ga ponoči obiščejo. Kmalu jih prepodijo angeli. Miklavžu mo-
rajo poročati, da Franci ne pozna besede HVALA. Zato mu Mi-

klavž podari knjigo o hvaležnosti. Franci in skupaj z njim tudi 
mi bomo torej letos razmišljali, za kaj vse smo lahko hvaležni 
in kakšen odnos moramo imeti do vseh prejetih darov.
 Iskrena hvala Občini Mirna Peč za pomoč!

Darja Kastelic, foto: Luka Piko

Dedek mraz med 
mirnopeškimi otroci
Društvo prijateljev mladine Mojca je v sodelovanju z ob-
činami in šolami v mesecu decembru pripravilo tradicio-
nalni obisk dedka Mraza, v okviru katerega je obdarilo kar 

5000 otrok dolenjskih občin. 
Mirnopeške otroke je dedek Mraz v spremstvu snežink 
in čarodeja Tonija obiskal v ponedeljek, 17. decembra, v 
prostorih stare šole. Da bi otroci še pogosteje posegli po 
knjigah, je predšolske otroke in prvošolčke obdaril z zbir-
ko otroških knjig, plišasto igračko in sladkarijami.
Vsem malčkom želimo prijetno branje, donatorjem pa se 
zahvaljujemo za finančno pomoč pri organizaciji priredi-
tve.
donatorji »veselega decembra« 2012:
PGD MIrNA PEČ, Trg 23, MIrNA PEČ
BrIKPLASTIKA, d.o.o., Postaja 28,MIrNA PEČ
ANDrEJA CESAr, Goriška vas 3b, MIrNA PEČ
DrUŠTVO UPOKOJENCEV Mirna Peč,Trg 2, MIrNA PEČ
JOŽE KrEVS s.p., Veliki Kal 24, MIrNA PEČ

Nataša Rupnik, foto: Luka Piko
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prireditve

Božično-novoletna prireditev v organizaciji Društva upokojencev, Krajevne organizacije Rdečega križa, Turističnega društva, 
osnovne šole in občine

Zemlja domača ni prazna beseda
Na prednovoletni prireditvi »Zemlja domača ni prazna beseda« v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti so 
nastopili moški pevski zbor rožmarin, ljudske pevke čebelice, domači harmonikarji ter glasbeni par anita in Tadej 
Miklič. da je smeh pol zdravja, nas je na vse načine hotel prepričati Smehov Tonček (jože krevs), ki je šale stresal kar 
iz koša. Povezovalca prireditve Marija in bogdan sta med glasbene točke vtkala verze naših pesnikov.

Ne samo ljubezen, tudi dobrota še živi 
med nami, dobrota naših krvodajalcev 
jubilantov, ki za soljudi resnično daru-
jejo del sebe. Krvodajalcem jubilantom 

so podelili priznanja. Največkrat sta kri 
darovala Marija Krnc 100-krat in Franc 
Somrak 120-krat.
Posebna dobrota se je rodila tudi v kro-
gu Jarčeve družine s Podboršta. Vrhun-
ski kolesar  Blaž Jarc je z dušo in srcem 

Priznanja krvodajalcem so podelili župan Andrej Kastelic, tajnica KORK Mirna Peč Na-
taša Rupnik in sekretarka Območnega združenja RK Novo mesto.  Foto: A.Gašperič

Prejemniki priznanj Turističnega društva, ki so svoje domove in okolico uredili in 
olepšali s cvetjem in zelenjem. Foto: A.Gašperič

Kolesar Blaž Jarc Hrastarjevim predaja 
simboličen ček.   Foto: A.Gašperič

sledil klicu dobrote in je kot pobudnik 
dobrodelnosti s pomočjo družine, šte-
vilnih prijateljev in občanov 23. decem-
bra organiziral DOBrODELNI POHOD 
ZA ZALO. Blaževi dobrodelnosti so se 
pridružili še obiskovalci prednovoletne 
prireditve ter mnogi podjetniki, med 
njimi Marjan Golob, lastnik podjetja 
STrEŠNIKI, d.o.o., Malenska vas. Tako 

so vsi dobrotniki prižgali žarek upanja 
za uspešno zdravljenje cerebralne pa-
ralize sedemletne Zale Hrastar s Poljan.
Predsednik TD Mirna Peč Jože Barbo 
in Jožica Papež, predsednica ocenje-
valne komisije v okviru projekta  Moja 
dežela lepa in gostoljubna, sta podelila 
priznanja za najlepše urejene domove. 
Dobrotniki, slavljenci in nastopajoči so 
občinstvo razveselili s trenutki, zaradi 
katerih je vredno in lepo živeti.

Lojzka Krevs

Jožko in Mimica  sta se le sporazume-
la, kdaj in kako bosta pomladila svojo 
kmetijo.  Foto: L. Piko
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ocenjevanje

Podoba vasi in celotne občine vedno lepša, 
urejenih pa le malo vaških središč
Turistično društvo Mirna Peč je v juliju ocenjevalo urejanje in varstvo okolja v občini Mirna Peč. Magda hlebec, Si-
mona kocjan in jožica Papež  smo si ogledale vasi, zaselke in ulice v občini Mirna Peč. Ugotovile smo, da z leti postaja 
ocenjevanje vedno težje, saj ste postali bolj izvirni in posledično so vasi in celostna podoba občine lepša. vendar  
se najdejo objekti, ki so zapuščeni ali slabo vzdrževani, kar kvari podobo celega kraja. Še vedno je urejeno le malo 
vaških središč, na kar opozarjamo že vrsto let. ker stremimo k izvirnosti, smo kljub obilici lepih in že nagrajenih hiš 
našle  nove bisere.

Zlato priznanje za NajbOlj UrEjENO STaNOvaNjSkO 
hiŠO Z OkOliCO  (Šiško Helena in Peperko Janez, Marof 12)
Stanovanjska hiša je bila pred kratkim obnovljena, nova mo-
derna oblika se lepo sklada z okolico. Detajli jo popestrijo in ji 
dajo svež videz. Okolica hiše je domiselno urejena, zasajena z  
grmovnicami in enoletnicami, zaokrožuje jo skrbno negovana 
zelenica in urejene dostopne poti.

Zlato priznanje za NajbOlj UrEjENO STaNOvaNjSkO 
hiŠO Z OkOliCO  (Barbo Mojca in Alojz, Mali Kal 12)
Pred novogradnjo kar žarijo cvetoče vrtnice, na okenskih poli-
cah in v loncih pa so izbrane cvetlice, ki so izvirno kombinirane 
med saboj. Zelenice so popestrene z grmičevjem, ki lepo razgi-
ba okolico. 

Srebrno priznanje za 
NajbOlj UrEjENO
STaNOvaNjSkO hiŠO 
Z OkOliCO  (Pečjak Iva in 
Komljanec Stane, Jablan 2)
Novogradnja  stoji na začetku 
vasi in je s svojo obliko in fasa-
do lepo vpeta v vaško okolje. 
Cvetje je domiselno izbrano, 
okolica hiše pa preprosto 
urejena. Nezaželene poglede  
nemoteče zastira lepo nego-
vana zasaditev cipres. 

Zlato priznanje za NajbOlj UrEjEN balkON  (Matoh 
Zdenka in roman, vrhpeč 6)
Matohova hiša  nas pozdravi z obilnim cvetjem. Kljub obilici 
dela, ki ga na veliki kmetiji ne zmanjka, ima gospodinja veliko 
veselja s cvetjem, ki ga skrbno neguje. Lahko rečemo, da ima 
dobro roko, zato si zasluži zlato priznanje za balkon.

Zlato priznanje za NajbOlj UrEjEN balkON  (Slak anica 
in Štefan, biška vas 33)
Tudi pri Slakovih v Biški vasi je balkon nekaj posebnega. Cvetje 
je zanimivo kombinirano, sklada se z okolico in čudovito uspeva.

Zlato priznanje za Ohra-
NjaNjE kUlTUrNE dEdi-
ŠčiNE (karanov radivoj, 
Gorenji Globodol 29)
Tončkova hiša v Gorenjem 
Globodolu ima na vhodni 
strani ohranjen rimski na-
grobnik. Hiša je preprosta in 
lepo urejena, lastniku pa po-
deljujemo priznanje za ohra-
njanje kulturne dediščine.

Jožica Papež



Poznate vaš kraj
Tudi tokrat smo, dragi bralci, izžrebali srečnega nagrajenca, ki je pravilno 
odgovoril na zastavljeno vprašanje. Da gre za kamen iz  Škratovice, je pra-
vilno odgovorila Joži Jarc iz Dolenjega Globodola. Čestitamo, nagrado bo 
naša bralka prejela  po pošti.

Do 15. februarja pa nam morate poslati odgovor na naslednje vprašanje. Ali 
prepoznate stavbo na sliki z vrati s kamnitim portalom in v katerem kraju se 
ta stavba nahaja? Prepričani smo, da vprašanje ni pretežko in se že veselimo 
vaših odgovorov. Pošljite nam jih na naslov: Glasilo občine Mirna Peč, Trg 2, 
8216 Mirna Peč s pripisom: Poznate vaš kraj. Tudi tokrat bo nekdo izmed vas 
prejel praktično nagrado.

 Uredniški odbor
 Foto: Ladislava rupena

čebela v letu 
Avtor: Andrej Gašperič

vrabček na veji
Avtor: Andreja Golob

Papirnate jaslice pri kozoglavovih iz 
l. 1936  Avtor: Maja Pečjak

Zima 
Avtor: Luka Piko

hmeljčič v jeseni 
Avtor: Dragica ribič

klopotec 
Avtor: Dragica ribič

FOTOGraFSKI NaTečaj 
Za Naj FOTOGraFIjO 2012
Spoštovani bralci, s tokratno številko glasila zaključujemo fotografski natečaj, ki je potekal tekom leta. Vsem, ki ste se odzvali na natečaj 
se zahvaljujemo za sodelovanje, saj ste s tem popestrili glasilo z aktualnimi fotografijami iz območja naše občine. V marčevski številki 
glasila bomo na naslovnici objavili zmagovalno fotografijo leta 2012 in podelili nagrade. Uredniški odbor


