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Spoštovane občanke, občani,

letošnje zaključevanje šolskega leta 
in praznovanje občinskega praznika 
je potekalo nekoliko drugače, kajti 
razmere, ki so jih zahtevale nevarno-
sti epidemije koronavirusa COVID-19, 
so močno zaznamovale oziroma 
spremenile naše običajne aktivnosti 
ob občinskem prazniku in zaključe-
vanju šolskega leta.

V prvem polletju je izvajanje aktivno-
sti oz. delo na občinski upravi zaradi 
izrednih razmer potekalo nekoliko 
drugače, vendar še vedno skladno 
s sprejetimi usmeritvami občinske-
ga proračuna za leto 2020. Že pred 
razglasitvijo epidemije je večina dru-
štev opravila redne občne zbore, na 
katerih so pregledali delovanje za 
preteklo leto in pripravili načrte za 
naslednje. V februarju je občinski svet 
opravil redno sejo. Občinska uprava 
pa je kljub ukrepom nemoteno delo-
vala. Tako je bilo izvedeno vse potreb-
no za izdelavo in oddajo zaključnega 
računa za leto 2019. Pripravili smo 
tudi vse potrebno za letošnje nalož-
be, izbran je izvajalec PZI projektne 
dokumentacije za obnovo, umestitev 

Foto:  Andrej Gašperič

pločnikov, javne razsvetljave in avto-
busnih postajališč na cesti Mirna Peč 
– Šranga. Zaključen je javni razpis 
za dograditev čistilne naprave Šran-
ga, izbrani izvajalec je bil uveden v 
delo, objavljen je bil razpis za izbiro 
izvajalca za izdelavo pločnika Mirna 
Peč – Ivanja vas, v izdelavi je tudi pro-
jektna naloga za izvedbo razširitve 
ceste Mirna Peč – Goriška vas. Izve-
dena je sanacija plazu v Biški vasi, v 
zaključni fazi je izgradnja pločnika 
mimo Gorenca, v zaključni fazi sta 
tudi komasaciji stanovanjskih con 
Češenjska hosta in Nad Postajo. Rav-
no tako smo na Ministrstvo za oko-
lje in prostor oddali 2. spremembe 
OPN, z Direkcijo RS za infrastrukturo 

smo uskladili vse projektne rešitve za 
ureditev regionalne ceste – bivše H1. 
Tudi v industrijski in gospodarski coni 
so skladno z usmeritvami nemoteno 
potekale aktivnosti glede priprave 
pogojev za umeščanje zainteresira-
nih naložbenikov. Kljub ukrepom, ki 
jih je zahtevala epidemija, smo skla-
dno z usmeritvami in navodili skupaj 
z naložbenikom in Upravno enoto 
NM uspešno izvedli vse potrebno za 
pridobitev uporabnega dovoljenja za 
Izobraževalni center Renault Nissan 
Adriatic. Seveda je potrebno upošte-
vati tudi dejstvo, da se zaradi znanih 
ukrepov lahko spremeni dinamika 
izvedbe naložb.

Epidemija je uradno zaključena. Ob tej 
priložnosti se želim zahvaliti za kon-
struktivno sodelovanje, strpno in hitro 
odzivnost vsem, ki so na kakršenkoli 
način pripomogli, da smo tako uspe-
šno prestali epidemijo Koronavirus  
COVID-19, kajti smo ena od občin, ki 
ni imela nobenega okuženega.

Tako kot vsako leto smo tudi letos na 
osrednji prireditvi ob občinskem pra-
zniku podelili priznanja in nagrade 
občine. Iskrene čestitke vsem nagra-
jencem, naj jim bo to zahvala za ves 
trud in dobra dela, ki so jih v prete-
klosti storili v okviru svojih sredin kot 
tudi za našo lokalno skupnost. 

Spoštovani, 
nekaj dogodkov ob občinskem pra-
zniku in dnevu državnosti je že za 
nami, vabljeni tudi na tiste,  ki se 
bodo zaradi znanih razmer zvrsti-
li še v preostalih mesecih do konca 
leta. Ob zaključku šolskega leta vam, 
učencem in učenkam, želim, da si od-
počijete in brezskrbno uživate na po-
čitnicah. Vsem ostalim pa, da si vsak 
v teh poletnih dneh vzame vsaj nekaj 
časa zase in za svoje bližnje, za giba-
nje, druženje in ustvarjanje ter si na ta 
način nabere čim več novih moči. 

Andrej Kastelic, župan
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29. 02. 2020 
Ob 9.44 se je pri Goriški vasi pri 
delu v gozdu poškodoval občan. 
Na kraju so ga oskrbeli reševalci 
nujne medicinske pomoči NMP 
Novo mesto in nato prepeljali na 
zdravljenje v Splošno bolnišnico 
Novo mesto.

29. 01. 2020 
Ob 16.10 je v bližini naselja Biška 
vas gorela podrast in suha trava 
ob železniški progi. Požar na po-
vršini okoli 500 kvadratnih metrov 
so pogasili gasilci PGD Mirna Peč.

Bankomat 
prestavljen 
k trgovini KZ 
Trebnje
Na pobudo Občine Mirna Peč je 
Nova Ljubljanska banka postavi-
la nov ter sodobnejši bankomat v 
stavbi Kmetijske zadruge Trebnje, 
na naslovu Trg 38, v centru Mir-
ne Peči. Odločitev za spremem-
bo lokacije bila enostavna, saj je 
sedaj bankomat v samem centru, 
do njega je lahek dostop in tam 
je tudi največji pretok ljudi. Ban-
komat je enostaven za uporabo, 
ima ogromno različnih funkcij in 
sodoben izgled.

POROČILO S 1. DOPISNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE MIRNA 
PEČ

Zaradi varnostnih ukrepov, ki veljajo za 
omejevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, 
so svetniki Občinskega sveta Občine 
Mirna Peč od 28. 4. 2020 do 30. 4. 2020 
na 1. dopisni seji obravnavali in spreje-
li sklep o izdaji soglasja k ceni socialno 
varstvene storitve pomoči na domu. V 
skladu z zakonodajo je občina dolžna 
zagotavljati sv. storitev pomoči družini 
na domu, ki jo za Občino Mirna Peč iz-
vaja Dom starejših občanov Novo me-
sto. Glede na gibanje uporabnikov in 
stroškov se vsako leto v maju naredi 
preračun cene storitve, ki ga pošljejo 
v potrditev občini. Dom starejših ob-
čanov Novo mesto je predlagal, da se 
cena ure sv. storitve pomoči družini na 
domu s 1. 5. 2020 poveča z 21,55 EUR 
na 22,53 EUR, to je za 0,98 EUR oz. 4,6 %, 
in sicer sorazmerno za občino in upo-
rabnika. Cena za uporabnika se pove-
čuje s 5,60 EUR na 5,86 EUR.

POROČILO Z 2. DOPISNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE MIRNA 
PEČ

Na drugi dopisni seji, ki je potekala v 
času od 13. 5. 2020 do četrtka, 14. 5. 
2020, do 12. ure pa so občinski svetniki 
obravnavali ter sprejeli sklep o potrditvi 
nakupa bivalne hiše za reševanje nujnih 
zdravstveno-stanovanjskih situacij soci-
alno ogroženih občanov. V skladu s 153. 
členom stanovanjskega zakona ima ob-
čina nalogo zagotavljanja neprofitnih 
stanovanj ter stanovanjskih stavb, na-
menjenih reševanju stanovanjskih po-
treb socialno ogroženih občanov ter 
ostalih oblik pomoči prebivalstvu pri 
zagotovitvi ustreznega stanovanja. Ob-
čina Mirna Peč trenutno nima v lastni-
štvu tovrstnih stanovanj, ima pa pra-
vico do dodelitve določenega fonda 
neprofitnih stanovanj podjetja Zarja, 
d. o. o., Novo mesto v večstanovanjskih 
stavbah v centru Mirne Peči. V skladu z 
zakonodajo občina upravičencem do 
neprofitnega stanovanja nudi subven-
cijo neprofitne oz. profitne najemnine 
stanovanja, kar trenutno koristijo tri-
je občani. Za namen hitre pomoči ob 
ogrožajočih zdravstveno-stanovanjskih 
situacij občanov smo zagotovili mobil-
no hišo, ki jo bomo oddajali v najem 
upravičencem do stanovanjske enote.

Andreja Povše, občinska uprava 

Majsko zasedanje uredniškega odbora
Tudi člani uredniškega odbora Glasila Občine Mirna Peč so si morali nadeti zaščitne 
maske na majskem zasedanju. Z desne Tatjana Kupljenik, Vesna Kastelic, Urška Ko-
lenc, Andrej Gašperšič, Nataša Rupnik, Luka Piko in urednica Ljudmila Bajc. Na foto-
grafiji manjka Ladislava Rupena. L.B.



junij  2020Glasilo Občine Mirna Peč4

občinska uprava sporoča

Epidemija Covid-19 uspešno zajezena
Pretekle mesece je zaznamovala bolezen COVID-19, ki je bila pomembna preizkušnja tako za zdravstveni sistem kot 
za vse pristojne službe civilne zaščite občine in občane. Z veseljem ugotavljamo, da je občina Mirna Peč ena od občin, 
kjer do danes še ni bilo potrjenega primera obolelega za COVID-19 ter upamo na nadaljnje spoštovanje preventivnih 
ukrepov s strani občanov, med katerimi še posebej izpostavljamo ohranjanje medsebojne razdalje 1,5 m, preprečeva-
nje dotikov oči, nosu in ust, dosledno umivanje rok in higieno kašlja ter da ob prvih znakih obolelosti ostanemo doma 
in pokličemo zdravnika. Prav tako pa bo še posebej pomembna previdnost pri dopustovanju izven Slovenije.

Občinska uprava (na fotografiji) pri pripravi mask za razvoz po gospodinjstvih. 
Maske so sešile šivilje iz celotne občine: Zlatka Opalički, Fani Zupančič, Nežika Re-
žek, Jožica Gorenc, Sonja Ramovš, Jelka Krivec, Jelka Krivc, Antonija Saje, Marija 
Mavec, Tanja Marenče, Mojca Lužar, Tatjana Kupljenik, Neža Kupljenik, Andreja 
Krevs, Anica Parkelj, Veronika Fabjan, Nuša Fabjan, Polona Žagar, Nataša Kregel, 
Justi Bobnar, Ivanka Kastelic, Nataša Plavec Matko, Silva Bevc, Renata Progar Zu-
pan, Alenka Krevs Samec, Terezija Muhič, Irena Pust, Bobnar.

Glavna naloga občine v času epidemi-
je je bila zagotavljanje delovanja nujnih 
javnih služb, načrtovanje in izvajanje do-
datnih preventivnih ukrepov prepreče-
vanja bolezni ter pomoč prebivalstvu pri 
oskrbi s hrano, zdravili ter varstvu otrok. 
Za sprotno obveščanje občanov, načrto-
vanje ukrepov ter koordinacijo le-teh je 
skrbel župan s kriznim štabom in občin-
sko upravo, nadzor nad spoštovanjem 
omejitev zbiranja ljudi na javnih mestih 
pa je nadzoroval poveljnik civilne zašči-
te s štabom civilne zaščite. V pripravlje-
nosti na pomoč so bile tudi ostale enote 
zaščite in reševanja: ekipa za prvo po-
moč, ekipa za oskrbo, ekipa za reševanje 
ter enote prostovoljnih gasilskih društev 
Mirna Peč, Jablan, Hmeljčič, Globodol. 
V načrtovanje in izvajanje nalog so se 
vključevali tudi splošna zdravnica Ma-
teja Guštin, Osnovna šola Toneta Pavč-
ka, Območno združenje Rdečega križa 
Novo mesto, Krajevna organizacija Rde-
čega križa Mirna Peč, Župnijska Karitas 
Mirna Peč in številni prostovoljci. 
Občina se je zavedala pomena hitrega 
obveščanja prebivalstva o bolezni CO-
VID-19, zato je s splošno zdravnico Ma-
tejo Guštin prva preventivna navodila za 
ravnanje pripravila še pred uradno raz-
glasitvijo epidemije, v nadaljevanju je 
občane redno obveščala o vseh ukrepih 
preko spletne strani občine, občinskega 
glasila in posebnih obvestil občanom. 
Za čim hitrejše obveščanje smo v sode-
lovanju s šolo in društvi uporabili tudi 
sistem e-asistent in društveno bazo ele-
ktronskih naslovov njihovih članov.
Za pomoč občanom pri oskrbi s hrano in 
zdravili ter pri varstvu otrok je bil v okviru 
občine ustanovljen CENTER ZA POMOČI. 
Za pomoč pri dostavi hrane in zdravil se 
je na center obrnilo deset občanov, ni 
pa bilo zaslediti potreb po varstvu otrok. 
Pomoč se je izvajala preko 15-ih prosto-
voljcev občanov in članov prostovolj-
nih gasilskih društev. Za oskrbovanje 
družin z morebitnim obolelim članom 
je bilo zadolženo Območno združenje 
RKS Novo mesto, aktivisti Krajevne or-
ganizacije Rdečega križa Mirna Peč in 
Župnijske Karitas Mirna Peč pa so bili še 

dodatno pozorni na morebitne potrebe 
občanov. Z Osnovno šolo Toneta Pavčka 
je bilo dogovorjeno, da bo le-ta ob mo-
rebitni potrebi po varstvu otrok najprej 
poskusila varstvo pridobiti preko staršev 
šolskih otrok, v nasprotnem primeru pa 
bi zagotovili prostovoljca centra za po-
moči. Šola je bila tudi v pripravljenosti za 
začasno nastanitev izvajalcev ukrepov 
civilne zaščite v šoli, ob tem pa je izvajala 
ukrep izvajanja pouka na daljavo.
Naloga občine je bila tudi oskrba enot ci-
vilne zaščite in izvajalcev javne službe z 
zaščitno opremo, ki jo je prejela s strani 
Štaba Civilne zaščite RS, ob pomanjka-
nju le-te pa si je tudi sama prizadevala 
za nabavo dodatne opreme ter za oskr-
bo prebivalcev z zaščitnimi maskami ob 
ukrepu obveznega nošenja le-teh v za-
prtih javnih prostorih. Tako je občina v 
sodelovanju z župnikom Janezom Rih-
taršičem in Župnijsko Karitas Mirna Peč 
izvedla akcijo šivanja bombažnih mask, 
v okviru katere sta bili vsem gospodinj-
stvom v občini zagotovljeni dve maski, 
del pa smo razdelili tudi Osnovni šoli To-

neta Pavčka, Domu starejših občanov 
Novo mesto ter lokalnim trgovinam. 
Občina je poskrbela za nakup blaga, za 
šivalne stroje je sedlo skoraj 30 prosto-
voljk Karitasa, med gospodinjstva pa so 
jih raznosili člani prostovoljnih gasilskih 
društev. V dobrem tednu dni smo sešili 
4000 mask.

Situacija COVID-19 je pokazala, da je po-
leg hitrega in usklajenega dela vseh jav-
nih služb, le-to je terjalo velike napore 
delavcev v zdravstvu, šolstvu, civilni za-
ščiti, občinski upravi in drugih zavodih, 
izrednega pomena tudi pomoč prosto-
voljcev. Vsi prostovoljci enot civilne za-
ščite so pokazali izredno pripravljenost 
za delo, kot pomembni partner so se 
ponovno pokazala domača gasilska in 
ostala društva ter prostovoljci občani, ki 
so se vključili v center za pomoči, v različ-
ne akcije ali na drug način pomagali ob-
čanom. Hvala vsem. Spoštujmo preven-
tivne ukrepe in ostanimo zdravi.

Nataša Rupnik, občinska uprava
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Načrti in naložbe v polnem teku  
Ne glede na skoraj ustavljeno javno življenje v Sloveniji zaradi razglasitve pandemije smo na Občini Mirna Peč delovali 
več čas in na varen način zaposlenim in strankam zagotavljali vse potrebne storitve. 

V prvih petih mesecih letošnjega leta 
smo že kar krepko zakorakali v izvrševa-
nje proračuna Občine Mirna Peč.  Rea-
lizacija proračuna po plačani realizaciji 
v prvih petih mesecih dosega 30 % ve-
ljavnega proračuna. Sklenjenih pogodb 
in oddanih naročil za leto 2020 pa je za 
mnogo več. Poudariti moramo, da velik 
del proračunskih sredstev v letu 2020, 
skoraj 32 % (1.373.000 evrov)  proračuna 
Občine Mirna Peč namenjamo za teko-
če transfere v javne zavode, subvencije 
podjetjem in podjetnikom ter posame-
znikom in gospodinjstvom. S tem za-
gotavljamo nemoteno delo javnim 
zavodom in stimuliramo podjetnike, 
posameznike in gospodinjstva za razvoj 
dejavnosti. 42 % proračuna za leto 2020 
namenjamo za naložbe. Glede na ob-
javljeno izredno stanje v preteklih treh 
mesecih in skorajšnjo zaustavitev javne-
ga življenja so posledično nastali stroški, 
ki jih mora občina pokrivati iz proračuna  
(nadomeščanje izpada prihodkov iz na-
slova plačil staršev za predšolsko vzgo-
jo, nakup zaščitne opreme, vzpostavi-
tev varnega delovanja javnih služb, ,…). 
Poudariti je potrebno, da smo izvajali 
vse potrebne naloge, da sledimo izva-
janju proračuna ter zagotavljamo pod-
poro občanom naše občine. Zaposleni 
na občinski upravi so ves čas vestno in 
odgovorno sledili navodilom za varno 
delo v času razglašene epidemije, hkrati 
pa zelo pospešeno izvajali tekoče in na-
ložbene aktivnosti. Poudariti moram, da 
naši zaposleni izvajajo zelo veliko nalog, 
ki jih mnoge občine oddajajo zunanjim 
izvajalcem in s tem povzročajo dodatne 
stroške.
Najpomembnejše aktivnosti, ki se tre-
nutno izvajajo v Občini Mirna Peč: 

Čistilna naprava Šranga

Čistilna naprava Šranga je bila zgrajena 
leta 2007, kapacitete 100 PE (populacij-
skih enot) in je bila predvidena za po-
trebe zaselka Šranga. Čeprav je ob na-
črtovanju obstoječe naprave kapaciteta 
zadostovala za potrebe tistega območja 
in je vključevala tudi načrtovano širitev 
v novi del zaselka, pa se je zaradi pospe-
šenega naseljevanja in predvidene na-
daljnje stanovanjske gradnje izkazalo, 

da je naprava že po dobrih 10 letih pre-
obremenjena. Iz rednih meritev, ki jih iz-
vaja JP Komunala Novo mesto,  se lahko 
oceni, da občasne preobremenitve tudi 
za 30 % presegajo načrtovano zmoglji-
vost naprave. Ob vsem tem pa je na ob-
močju Šrange prevideno še skoraj dva 
hektarja površin za gradnjo, na katerem 
so posamezne hiše že začeli graditi.

V sodelovanju Občine, Komunale Novo 
mesto  in projektantske organizacije 
ACER iz Novega mesta so bile zato že 
v obdobju 2015-2017 izvedene anali-
ze stanja, hidro-geološke meritve, pro-
učene variantne rešitve, izdelan je bil 
projekt in pridobljeno gradbeno dovo-
ljenje. Projekt je zasnovan tako, da bo 
rekonstruirana naprava zadostovala za 
250 PE, od tega približno 50 PE pred-
stavljajo dolgoročne rezerve, 200 PE pa 
obremenitev sedanjih stanovalcev sku-
paj z ocenjenim številom bodočih pre-
bivalcev na še neposeljenih zemljiščih. 
Na javnem razpisu za rekonstrukcijo je 
bil kot najugodnejši izbran ponudnik 
Komunalne gradnje iz Grosuplja. Po-
godba za izvedbo je bila podpisana 29. 
aprila 2020. Stroški rekonstrukcije bodo 
znašali približno 225.000 EUR brez DDV. 
Rekonstrukcija bo zaključena v roku šti-
rih mesecev, pri čemer bo ta izvedena 
tako, da bo obstoječa naprava ves čas 

obratovala. Izvedbo bo nadzorovala in 
usmerjala strokovna služba Komunale 
Novo mesto. 

Izgradnja pločnika mimo Gorenca v 
vrednosti 62.220 EUR

Cesta Mirna Peč – Malenska vas, v sme-
ri Prečne, je vsako leto bolj prometno 
obremenjena. Ena izmed največjih te-
žav občine na tej cesti je zagotavljanje 
prometne varnosti za pešce, kjer je še 
posebej nevaren začetek odseka v Mirni 
Peči. Cesta je na prvih 120 m nepregle-
dna in praktično brez površin, kamor bi 
se pešci lahko umaknili (vozišče preide 
v brežino – bankin praktično ni). Cestno 
telo omejujejo tudi sosednji objekti, tra-
fo postaja… Občina bo na tem odseku 
zagotovila pločnik primerne širine, za-
gotovila oporni zid in obnovila stopni-
šče proti sosednji domačiji, zavarovala 
in prestavila energetske vode in napra-
ve vzdolž ceste, uredila odvodnjavanje. 
Na javnem razpisu je bil izbran najce-
nejši ponudnik Komunalne gradnje, d. 
o. o., iz Grosupljega, ki bo dela izvedel 
za približno 51.000 EUR brez DDV oziro-
ma 62.220 EUR z DDV. Dela naj bi traja-
la dober mesec, pri čemer pričakujemo 
zaključek do konca junija, v tem času pa 
je izvajalec moral pridobiti dovoljenja za 
zaporo ceste in obvoz.

Skupaj z JP Komunala NM smo izvedli javno naročilo za dograditev ČN na Šrangi, 
izbrano je bilo podjetje Komunalne gradnje Grosuplje, začetek del načrtujemo v 
mesecu juliju, vrednost naložbe znaša 224.902 evrov.
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Rekonstrukcija pločnika in preplastitev 
lokalne ceste skozi center Mirne Peči

Oddano je povpraševanje za rekon-
strukcijo pločnika, preplastitev ter soča-
sno ureditev odvodnjavanja meteornih 
voda lokalne ceste skozi center Mirne 
Peči.  Projekt je razdeljen na dve fazi, če 
bo izkazana možnost, želimo letos izve-
sti obe fazi, v nasprotnem primeru se 
druga faza nadaljuje v naslednjem letu. 
I. faza obsega območje od priključka na 
državno cesto pod pokopališčem do kri-
žišča pri KZ Trebnje, II. faza pa nadalje-
vanje urejanja cestišča v dolžini 496 m, 
do zaključka naselja Mirna Peč v smeri 
Biške vasi. 

Pločniki Ivanja vas

Pločniki Ivanja vas – javno naročilo v 
teku – objavljeno na portalu JN  (oce-
njena vrednost 400.000 EUR brez DDV)
Terminski plan izvedbe : 1. faza v letu 
2020 ( julij – september), 2. faza  v letu 
2021 ( marec-maj). V sklopu izvedbe jav-
nega naročila bo zgrajen pločnik v dol-
žini 600 m, dolžina rekonstrukcije ceste 
v dolžini 730 m,  v celoti se rekonstruira 
obstoječe vodovodno omrežje na ob-
močju posega, postavljena javna raz-
svetljava ter za EKK zagotovljena pripra-
vljalna dela  (kanal in jaški) za kasnejšo 
elektro kabelsko kanalizacijo na tem 
območju. Občina želi zaradi povečanja 
varnosti v peš prometu, še posebej ob 
zagotavljanju varnih poti šolskih otrok 
ter izboljšanju  infrastrukture, izvesti 
hodnik za pešce, pri čemer se upošte-
va tudi izboljšava elementov obstoječih 
križišč ter sanacija cestišča.  Za namera-
vano naložbo bomo v letu 2020 in 2021 
koristili povratna in nepovratna sred-
stva po 23. členu Zakona o financiranju 
občin, v skupni predvideni višini okoli 
290.000 EUR. 

Ureditev regionalne ceste  R2-
448/0221 (bivša H1)

Občina  Mirna Peč je bila s strani izde-
lovalca projektne dokumentacije (po 
naročilu Direkcije RS za infrastrukturo) 
zaprošena za soglasje k predvidenim 
projektnim rešitvam za ureditev odseka 
regionalne ceste. Izdelovalec projektne 
dokumentacije je upošteval vse zahteve 
in sugestije Občine Mirna Peč.  V intere-
su občine je, da se projekt čimprej prič-
ne tudi dejansko izvajati, saj je njegova 
izvedba ( v smislu ureditve kolesarske 
povezave Trebnje  – Mirna Peč – Novo 

Ureditev pločnika v Mirni Peči proti Malenski vasi

mesto) povezana s projektom regional-
ne kolesarske povezave, s katerim pri-
dobimo neprekinjene kolesarske  pove-
zave do Mirne Peči, delno po obstoječih 
cestah, delno pa na novo. Za smer Mirna 
Peč je predvidena ureditev državne ko-
lesarske steze in površin za pešce ob dr-
žavni priključni cesti Mirna Peč (R3 651) 
in občinski cesti (iz smeri Marof, mimo 
nove OŠ) med omenjeno državno cesto 
in križiščem pri novi osnovi šoli. 

Naročena izdelava PZI 

Naročena izdelava PZI projektne doku-
mentacije za obnovo ceste in umestitev 
pločnikov, javne razsvetljave, avtobu-
snih postajališč  (Mirna Peč – Šranga – 
do meje z MO Novo mesto) v vrednosti 
68.331 EUR)

Izdelava PZI dokumentacije poteka, v 
doglednem času bodo na predstavitev 
trase vabljeni lastniki zemljišč, po kate-
rih bo potekal pločnik, da občina lahko 
spelje potrebne postopke za pridobitev 
zemljišč pred gradnjo. 

Širitev ceste Mirna Peč – Malenska 
vas – Goriška vas 

Pripravljena je projektna naloga, izve-
den geodetski posnetek terena, odda-
no je naročilo za izvedbeni načrt. V letu 
2020 je v okviru proračunskih sredstev 
predvidena širitev vozišča lokalne ceste 
LC 291030, v predvideni širini 1 m in dol-
žini ca. 2,5 km med Mirno Pečjo in Go-
riško vasjo. V sklopu del bo predhodno 

potrebno zagotoviti soglasja lastnikov. V 
letu 2021 je načrtovana izvedba prepla-
stitev ceste med Mirno Pečjo in Goriško 
vasjo v dolžini približno 2,2 km.

Gozdna vlaka Globodol – Golobinjek 

Občina je pripravila vse potrebne do-
kumente za izvedbo prijave naložbe na 
Javni razpis za operacijo ureditev goz-
dne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za 
leto 2019. MKGP, Agencija RS za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja je februarja 
izdala Odločbo o dodelitvi nepovratnih 
sredstev do višine 4.242,60 EUR. Razliko 
do končne izvedbe investicije bodo za-
gotovili lastniki gozdov na območju iz-
gradnje gozdne vlake oziroma organizi-
rani gradbeni odbor. 

Asfaltiranje ceste v Laze 

Z gradbenim odborom je bil podpisan 
sporazum o izvedbi in sofinanciranju na-
ložbe, občina je izvedla postopek izbo-
ra izvajalca za asfalterska dela in nadzor. 
Gradbeni odbor je v občinski proračun 
že nakazal potrebni del finančnih sred-
stev, sedaj pa mora le še izvesti pripra-
vljalna dela, ki jih je prevzel v lastni režiji. 

Ostala naročila 

Izveden je bil tudi razpis za letno vzdr-
ževanje lokalnih cest, opravljeno je bilo 
vzdrževanje brežin Rogovila – Veliki Kal, 
oddan razpis za grederiranje (strojno 
profiliranje) makadamskih cest, oddan 
razpis za košnjo brežin, za dobavo pro-
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S postavitvijo opornega zidu smo izvedli sanacijo plazu v Biški vasi v vrednosti 
23.324 evrov.

metnih znakov in prometnih ogledal 
ter naročilo za talne označbe. 

Dokončna sanacija strehe na stari šoli, 
stari telovadnici in vrtcu Polonca 
V letu 2020 smo dokončno obnovili 
streho na stavbi stare šole, sanirali po-
škodbe na strehi stare telovadnice ter v 
celoti zamenjali strešno kritino na eno-
ti vrtca Polonca. Celotna naložba znaša 
41.385 EUR. 

Druge spremembe in dopolnitve OPN 
Mirna Peč 

Gradivo je bilo konec aprila v kompletu 
poslano na Ministrstvo za okolje in pro-
stor. Sledil je poziv vsem državnim in lo-
kalnim nosilcem urejanja prostora k po-
daji prvih mnenj,  velika večina le teh je 
že prispela. Po pridobitvi prvih mnenj in 
uskladitvi dokumentov bo predvidoma 
v poletnih mesecih potekala javna raz-
grnitev, nato sledi pridobivanje drugih 
mnenj s strani nosilcev urejanja  prosto-
ra ter sprejem dokumentov na občin-
skem svetu. Želimo si, da zgodbo spre-
memb in dopolnitev OPN zaključimo v 
jesenskem času. 

Stanovanjski coni Nad Postajo in 
Češenska hosta 

V podpisovanju sta obe komasacijski po-
godbi, predvidevamo, da bosta podpi-
sani do konca junija, nato sledi overitev 
podpisov pri notarju ter vložitev elabora-
tov na Geodetsko upravo RS in pričako-
vanje odločbe o komasaciji. S tem doku-
mentom bo dana možnost lastnikom in 
občini, da pristopimo k projektiranju jav-
ne infrastrukture in izgradnji le te. Skupno 
območje obeh stanovanjskih con meri 15 
ha, kar predstavlja velik potencial za nove 
bivalne enote in naseljevanje. 

Industrijska in gospodarska cona 
Dolenja vas 

Dokončuje se izdelava projekta za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja za na-
daljevanje ceste v industrijski coni ob 
avtocesti, smo v pridobivanju gradbe-
nega dovoljenja za nadaljevanje ce-
ste v gospodarsko cono, s potencial-
nim naložbenikom iščemo rešitev za 
odkup zemljišč v  gospodarski coni ter 
nadaljevanje postopka sprememb in 
dopolnitev OPPN Gospodarska cona. 
Investitorji zelo uspešno zaključujejo 
gradnjo industrijskih in poslovnih stavb. 

Okolje in prostor ter gradnja 

V času od 1. 1. 2020 do vključno 3. 6. 2020  
smo prejeli 97 vlog za izdajo potrdila o 
namenski rabi zemljišča ter izdelavo lo-
kacijske informacije, prav tako smo pre-
jeli 28 vlog za izdajo mnenja o skladnosti 
gradnje, 21 vlog za izračun komunalne-
ga prispevka ter 16 ostalih vlog za izdajo 

mnenja za cestni priključek. Vse to nare-
kuje zelo obsežno in vsebinsko zahtevno 
delo zaposlene na okolju in prostoru, ki 
ga izvaja skladno s prostorsko in gradbe-
no zakonodajo. 

Sonja Klemenc Križan,
direktorica občinske uprave 

Priprava projektne in investicijske dokumentacije za celostno ureditev 
objekta na Trgu 8

V juniju je bilo oddano naročilo za pripravo projektne in investicijske doku-
mentacije za ureditev ostalih prostorov objekta na Trgu 8, kjer se v osrednjem 
pritličnem delu do leta 2023 predvideva ureditev dodatnih prostorov muzeja 
za postavitev stalne spominske zbirke pesnika Toneta Pavčka, v prostorih te-
lovadnice in zaklonišča kulturno-gostinskih vsebin, v nadstropju stavbe pa 
prostorov občinske uprave, arhiva in ostalih javnih služb. V okviru naložbe 
je predvidena tudi energetska sanacija celotnega objekta vključno z obno-
vo strojnih in električnih instalacij, za kar bo občina poskusila pridobiti tudi 
evropska sredstva Ministrstva za infrastrukturo v višini 40 % vrednosti del. 
Prav tako pa se z Dolenjskim muzejem Novo mesto že pripravlja zasnova po-
stavitve zbirke ter v sodelovanju z družino Pavček popis celotne zbirke pesni-
ka Toneta Pavčka.
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ANTON PERKO 
Plaketa Občine Mirna Peč 

Anton Perko prejme plaketo 
za več kot 50-letno predano 
in marljivo predajanje zna-
nja mladim na različnih po-
dročjih v okviru šole, društev 
in v širši lokalni skupnosti, s 
čimer je pomembno prispe-
val k razvoju šolskih špor-
tnih dejavnosti, kakovosti 
življenja občanov in ugledu 
občine. 

Leta 1965 se je zaposlil v 
mirnopeški osnovni šoli, kjer 
je učil matematiko, likovno 
vzgojo, srbohrvaščino in te-
lesno vzgojo, ob tem pa je z 
veseljem in zavzetostjo vo-
dil različne dejavnosti otrok, 
kjer je še posebej vidno nje-
govo delo na športnem po-
dročju, za kar je leta 1997 
prijel srebrno Bloudkovo pri-
znanje. To je bilo obdobje, ko 
interesne dejavnosti pogo-
sto niso bile predvidene in 
plačane v okviru šolske de-
javnosti, ampak odvisne od 
osebne angažiranosti men-
torja. Med najuspešnejša 

PRIZNANJA OBČINE MIRNA PEČ
V LETU 2020

področja sodijo vzgoja v ce-
stnem prometu, rokomet in 
šah, kjer so se učenci osnov-
ne šole izkazali kot najboljši 
na nivoju celotne regije. Leta 
1973 je Anton Perko prejel 
Srebrni venec RS za delo in 
uspehe v vzgoji v cestnem 
prometu, za razvoj rokome-
ta v šoli pa Priznanje Roko-
metne zveze Slovenije. Po-
sebna zgodba je šah, kjer 
še danes vodi šolski krožek, 
pod njegovim 30-letnim 
mentorstvom pa so učenci 
šole na regijskem tekmova-
nju prejeli 78 ekipnih poka-
lov (od tega 30 za prvo in 48 
za drugo in tretje mesto) ter 
številna prva, druga in tre-
tja mesta v tekmovanju po-
sameznikov tako na nivoju 
tedanje novomeške občine 
kot regije. Že ob prihodu v 
Mirno Peč se je začel aktiv-
no vključevati v okolje. Leta 
1971 je bil pobudnik za za-
zidalni načrt za gradnjo hiš 
v naselju Rožna ulica, v letih 
1978-80 je bil aktivno vklju-
čen v pridobitev prvih dese-
tih telefonskih priključkov, 
do leta 1986 pa je bil tudi po-
veljnik civilne zaščite, za kar 
je Krajevna skupnost Mirna 
Peč v vojašnici v Novem me-
stu prejela plaketo za zgle-
dno sodelovanje. Več kot 50 
let aktivno deluje v Ribiški 
družini Novo mesto v skr-
bi za ponikalnico Temenico, 
za kar je tudi prejel prizna-
nje društva; v zadnjih letih 
pa se je pridružil tudi Lovski 

družini Mirna Peč, kjer že se-
dem let aktivno sodeluje pri 
lovskem taboru za mlade ter 
ostalih lovskih delih. 

NEŽIKA REŽEK
Plaketa Občine Mirna Peč 
Nežika Režek prejme plake-
to za dolgoletno predano, 
prostovoljno delo v različnih 
društvih, projektih ter v širši 
lokalni skupnosti, s katerim 
je pomembno prispevala k 
bogatitvi kmetijske in kul-
turne dejavnosti, kakovosti 
življenja občanov in ugledu 
občine. 

Vedno pripravljena na sode-
lovanje v širših projektih se 
je kmalu po poroki skupaj 
z možem začela vključevati 
v Ribiško družino Novo me-
sto, Vinogradniško društvo 
Mirna Peč in Čebelarsko dru-
štvo  Novo mesto. Kaj hitro 
je prišla do izraza njena lju-
bezen do kulture in njene 
sposobnosti javnega nasto-
panja, zato se je že leta 1999 
vključila v Kulturno društvo 
Mirna Peč, kjer je kot igralka 

nastopala v številnih igrah in 
skečih, dodatno pa pomaga-
la pri pripravi kostumov in 
odrske scene. Vse pogosteje 
je prevzemala tudi vlogo vo-
diteljice društvenih in ostalih 
prireditev, v letu 2015 pa je 
prevzela vodenje kulturnega 
društva ter popestrila njego-
vo delo z različnimi kulturni-
mi dogodki. Aktivna je tudi 
v Društvu harmonikarjev 
Mirna Peč, kjer je že več let v 
upravnem odboru. Nekaj let 
je bila tudi članica Odbora 
za pripravo praznika Občine 
Mirna Peč ter uredniškega 
odbora Glasila Občine Mir-
na Peč, od leta 2016 pa je ak-
tivna tudi v Župnijski Karitas 
Mirna Peč. Izredno bogato je 
njeno delo v Društvu pode-
želskih žena Mirna Peč, kate-
rega predsednica je bila dva 
mandata, sedaj pa je članica 
upravnega odbora. Redno je 
vključena v organizacijo ali 
vodenje dogodkov društva, 
se udeležuje prireditev in 
tekmovanj doma in po Slo-
veniji, na delavnicah prena-
ša znanja ročnih del na mlaj-
še generacije, pri pripravi 
pogostitev društva in občine 
ter preko preko turističnega 
produkta društva pri pogo-
stitvi obiskovalcev Muzeja 
Lojzeta Slaka in Toneta Pavč-
ka. Leta 2016 jo je društvo 
predlagalo za članico Zveze 
kmetic Slovenije, kjer je bila 
takoj vključena v upravni 
odbor zveze in postala nje-
na podpredsednica. Zveza 
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jo je leta 2019 izvolila v po-
svetovalni organ resornega 
ministrstva - Svet za ženske 
na podeželju, kjer lahko s 
svojim bogatim znanjem in 
izkušnjami pripomore k pra-
vicam in življenju žensk na 
podeželju. S svojo pripravlje-
nostjo za delo v skupnosti 
je nepogrešljiva na različnih 
domačih, regijskih ali držav-
nih dogodkih, saj svoje delo 
opravlja z veliko znanja, lju-
bezni in odgovornosti.

DRAGO RETELJ 
Plaketa Občine Mirna Peč 
Drago Retelj prejme plaketo 
za dolgoletno predano, pro-
stovoljno delo v Športno-tu-
rističnem društvu Poljane, v 
širših projektih lokalne sku-
pnosti ter številnih huma-
nitarnih akcijah, s čimer je 
pomembno prispeval k bo-
gatitvi športne in družabne 
dejavnosti, kakovosti življe-
nja občanov ter ugledu ob-
čine. 

Ljubezen do rojstnega kraja 
ga je pripeljala v rodni kraj 
Poljane, kjer se je leta 2009 
aktivno vključil v Športno-
-turistično društvo Poljane. 
V obdobju od 2012 do 2020 
je prevzel mesto predsedni-
ka društva in poskrbel za 
intenzivni razvoj. Med naj-
bolj regijsko prepoznavni-
mi je 13. prireditev »Pasulja-
de«, društvo pa ima močno 
tudi balinarsko in pohodni-
ško sekcijo. Društvo je vsa 
leta zanesljivi partner ob-
čine pri izpeljavi prireditev 
ob občinskem prazniku, ob 
državnem kolesarskem pr-
venstvu, čistilnih akcijah in 
drugih projektih občine. V 

času predsedovanja društvu 
so dokončali športno igrišče, 
zgradili društven objekt, po-
stavili otroška igrala, kupili 
prireditveni šotor. Društvo je 
poleg prejetih sredstev ob-
čine vedno zagotovilo naj-
manj še enkrat toliko dona-
torskih sredstev, materiala 
ali dela članov. Pri njegovem 
delu ga odlikuje velik po-
sluh za ljudi, odnose, pove-
zovanje z okolico in občino, 
kar se je odražalo tudi v ve-
likem članstvu društva. Dru-
štvo vsako leto organizira 
skupni pohod k polnočnici 
prebivalcev okoliških vasi ter 

udeležbo na pohodu Po poti 
Slakove in Pavčkove mlado-
sti, društvenih pohodih in 
izletih. Izredni posluh Draga 
Retlja za sočloveka se izraža 
tudi v aktivnem sodelova-
nju v humanitarnih akcijah: 
bil je eden glavnih pobudni-
kov zbiranja pomoči obole-
li deklici Zali ob odhodu na 
operacijo v ZDA in čudovite-
ga sprejema ob vrnitvi; pre-
vzel je nalogo vodenja zbi-
ranja sredstev in materiala 
po občini ob požaru družine 
Grivec, za katero je skupaj z 
aktivistko Rdečega križa ob-
hodil celotno mirnopeško in 
globodolsko dolino; orga-
niziral je tudi veliko manjših 
akcij pomoči obolelim va-
ščanom pri večjih kmečkih 
opravilih. S svojo osebnostjo 
in odgovornim in predanim 
delom ter pripravljenostjo 
za pomoč človeku je po-
membno zaznamoval življe-

nje v rojstni vasi, v društvu 
ter širši lokalni skupnosti.

ŠPORTNO REKREACIJSKO 
DRUŠTVO VELIKI KAL - 
ORKLJEVEC 
Plaketa Občine Mirna Peč 

Športno rekreacijsko dru-
štvo Veliki Kal - Orkljevec 
prejme plaketo za 17-letno 
delo na področju spodbuja-
nja športnih aktivnosti, dru-
ženja in povezovanja obča-
nov, s čimer je pomembno 
prispevalo k razvoju špor-
tno-rekreativne dejavnosti, 

h kakovosti življenja obča-
nov ter ugledu občine. 
Društvo je bilo ustanovljeno 
leta 2003 z namenom pove-
zati prebivalce okoliških vasi 
in spodbuditi njihovo špor-
tno aktivnost. Društvo šteje 
60 članov. Mesto predsedni-
ka društva je ob ustanovitvi 
prevzel Drago Saje, nasle-
dil ga je Jože Krevs, za njim 
Jože Kukman, trenutno pa je 
vodenja društvo ponovno v 
rokah Jožeta Krevsa. Društvo 
je ob ustanovitvi nad vasjo 
Veliki Kal vzelo v dolgotrajni 
najem zemljišče ter ga uredi-
lo s potrebno infrastrukturo 
za igranje nogometa in or-
ganizacijo prireditev: obse-
kali so gmajno, uredili igrišče 
za mali nogomet, postavili 
brunarico, balinišče, napelja-
li razsvetljavo, uredili okolico 
ter si prizadevali za asfalti-
ranje ceste do zemljišča. Ob 
tem pa je potrebno pouda-

riti, da so vsa dela bila sicer 
podprta s finančno pomočjo 
občine, s strani društva pa je 
bilo zagotovljenih najmanj 
še enkrat toliko donatorskih 
sredstev, materiala ali dela 
članov. Dolga leta je bilo 
društvo prepoznavno po or-
ganizaciji nogometnega tur-
nirja, pred dvema letoma pa 
je le to začelo z organizaci-
jo Kalanskega teka, obe pri-
reditvi sta izredno uspešni, 
hkrati pa privabljata tako 
mlade družine kot starejše 
občane. V preteklem letu je 
društvo prireditev Kalanski 
tek nadgradilo z veselico, 

njegova želja pa je tudi, da 
postane tradicionalna prire-
ditev. Ob prireditvah društvo 
skrbi za redno rekreacijo čla-
nov na igrišču ali v občinski 
športni dvorani, za organiza-
cijo dveh letnih pohodov ter 
smučanja, izletov, kresova-
nja in izobraževanja. Društvo 
je vsa leta zanesljivi partner 
občine pri izpeljavi priredi-
tev ob občinskem prazniku, 
ob državnem kolesarskem 
prvenstvu, čistilnih akcijah, 
sodeluje tudi pri organiza-
ciji pohoda Po poti Slakove 
in Pavčkove mladosti ter pri 
organizaciji velikonočnega 
blagoslova motorjev. Dru-
štvo s svojim aktivnim delo-
vanjem pomembno prispe-
va k večji povezanosti članov 
in prebivalcev okoliških vasi, 
k ozaveščanju pomena zdra-
vega, športnega udejstvova-
nja vseh generacij ter k ugle-
du občine. 
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JOŽE KIKELJ 
Županovo priznanje 

Jože Kikelj je z ostalimi la-
stniki zemljišč v IC Dolenja 
vas ter občino Mirna Peč  
oral ledino urejanja površin 
v takrat nastajajoči industrij-
ski coni. Začetek sega v leto 
2006, ko so takratni lastniki 
zemljišč ustanovili konzorcij 
lastnikov zemljišč, katerega 
predsednik je postal Jože Ki-
kelj. Zavedajoč se, da novo 
nastajajoča cona zahteva ce-
lega človeka, je s smelostjo 
in zagnanostjo uspel po-
vezati večino lastnikov. Ob 
podpori Občine Mirna Peč 
so nastali projekti, ki so bili 
v prihajajočih letih strateško 
pomembni za nadaljnji ra-
zvoj območja ob avtocesti 
ter občine Mirna Peč.  V le-
tih izravnave terena, priprav 

zemljišč, komasacije ter pro-
jektiranja infrastrukture je bil 
močna oporna točka med 
člani konzorcija in občinsko 
upravo, pri čemer je mno-
gokrat zastavil svoje ime. 
Konzorcij lastnikov je zave-
stno in v skladu s pogodbo 
med občino in lastniki finan-
ciral vse potrebne storitve 
ter gradnjo infrastrukture in 
s tem zagotovil, da so leta 
2012 v cono pričela vsto-

pati tudi podjetja, kot sta 
Strešniki Golob in Cecomp.  
Ustrezno urejena 21 ha ve-
lika industrijska cona z zelo 
pomembno strateško lego 
je  počasi pričela  privabljala  
nove naložbenike.  

Jože Kikelj je kot kmečki 
otrok po srednji šoli  nada-
ljeval s študijem na fakulteti 
in  jo končal kot eden izmed 
najmlajših. Podjetno razmi-
šljanje je še danes bistveno 
vodilo njegovega delovanja. 
Pred več kot 30 leti se je od-
ločil za samostojno poklicno 
pot. Ustanovil je podjetje in 
danes je direktor podjetja 
Logo s približno 80 zaposle-
nimi. Večino prihodkov pod-
jetja dosegajo na področju 
prodaje naftnih derivatov, 
delajo pa v smeri diverzifika-
cije dejavnosti in tudi projekt 

v Mirni Peči (gradnja objekta 
za izobraževalni center Re-
nault Nissan Adriatic) je bil 
korak v to smer. 

V zasebnem življenju uživa 
v drobnih stvareh. Kosi tra-
vo, obdeluje vrt, z vnukom 
skrbita za kokoši. Vedno naj-
de kakšen projekt, da nje-
mu bližnjim ljudem nikoli ni 
dolgčas, pa naj bo to pride-
lava domačega piva, valje-
nje gosi v inkubatorju, gra-
dnja hidroelektrarne ali pa 
sajenje nevsakdanjih rastlin 
okoli hiše. 
Župan Občine Mirna Peč 
v znak hvaležnosti in 
zahvale Jožetu Kiklju kot  
pomembnemu stebru v 
času razvoja industrijske 
cone v Mirni Peči podeljuje 
županovo priznanje. 

Na 21. slavnostni seji podelili štiri plakete 
Občine Mirna Peč in županovo priznanje
V petek, 19. junija, je v prostorih Mu-
zeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavč-
ka potekala slavnostna seja Občine 
Mirna Peč s podelitvijo občinskih 
priznanj in krajšim kulturnim pro-
gramom. Plakete občine so letos 
prejeli Anton Perko, Nežika Režek, 

Drago Retelj in Športno rekreacijsko 
društvo Veliki Kal-Orkljevec, Jože Ki-
kelj pa je prejel županovo priznanje.      

Perko je plaketo prejel za več kot 50-le-
tno predano in marljivo predajanje 
znanja mladim na različnih področjih, 

tako šolskem, športnem in društve-
nem. Nežika Režek za dolgoletno pro-
stovoljno delo v različnih društvih ter v 
širši lokalni skupnosti, s katerim je pri-
spevala k bogatitvi kmetijske in kul-
turne dejavnosti. Retelj je plaketo pre-
jel za dolgoletno prostovoljno delo v 

Z leve: Silvester Barbo in Jože Krevs iz ŠRD Veliki kal-Orkljevec, Anton Perko, Jože Kikelj, Nežika Režek, župan Andrej Kastelic, 
predsednik Komisije za priznanja in nagrade Občine Mirna Peč  Zvonko Papež in Drago Retelj
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Slavnostno sejo, ki jo je povezovala 
Ljudmila Bajc, je z nastopom popestri-
la pevka Špela Cesar. Obvezna razdalja 1,5 m tudi na slavnostni seji

Mirnopeški svetniki z županom

Športno-turističnem društvu Poljane, 
v širših projektih lokalne skupnosti ter 
številnih humanitarnih akcijah pomo-
či občanom, Športno rekreacijsko dru-
štvo Veliki Kal-Orkljevec pa za 17-letno 
delo na področju spodbujanja športnih 
aktivnosti, druženja in povezovanja ob-
čanov. Župan Andrej Kastelic je podelil 

tudi  županovo priznanje Jožetu Kiklju  
kot pomembnemu stebru v času razvo-
ja industrijske cone v Mirni Peči.
Župan Kastelic je v svojem nagovoru 
izpostavil zaključek Suhokranjskega 
vodovoda kot največje občinske nalož-
be na področju komunalne infrastruk-
ture.  Med drugim se je dotaknil  tudi 
epidemije koronavirusa in povedal, da 
so Mirnopečani odgovorno spoštovali 
potrebna navodila, rezultat le-tega pa 

je, da v občini ni bilo nobenega okuže-
nega. Letos sicer okrnjeno praznovanje 
se je pred muzejem nadaljevalo s Festi-
valom vin Društva vinogradnikov Mir-
na Peč, v soboto pa s Poletno muzej-
sko nočjo, ko je bil Muzej L. Slaka in T. 
Pavčka odprt do polnoči, vstop je bil ta 
večer brezplačen za vse obiskovalce, s 
koncertom pa so navdušili člani mirno-
peškega društva harmonikarjev. 

 L.B., Foto: Foto Asja

Festival vin v organizaciji Društva vinogradnikov Mirna Peč je polepšal obisk vinske kraljice Ane Pavlin, ob njej predsednik dru-
štva Zvone Papež.
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Z junijem muzej ponovno 
odprl svoja vrata 
Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka je bil zaradi epidemije 
koronavirusa zaprt od 16. marca pa do drugega junija, ko je  
ponovno odprl svoja vrata. Žal zaprtje pomeni velik del izpa-
da prihodka iz vstopnin, veseli pa dejstvo, da muzej počasi 
ponovno oživlja, saj na ogled prihajajo tako posamezniki kot 
skupine, ki pa so manjše. Če so se prej vrstili celi avtobusi, so 
sedaj skupine velike od 20 do 30 ljudi in trend kaže, da bo še 
nekaj časa tako tudi v naprej. V muzej sedaj lahko naenkrat 
sprejmemo avtobus ljudi tako kot pred zaprtjem,  vendar, ko 
jih je več kot 25, si morajo nadeti maske. Potrebno si je raz-
kužiti roke in spoštovati označeno smer ogleda ter razdaljo 
1,5 metra. 
Muzej LSTP se je letos prvič pridružil vseslovenskemu muze-
alskemu projektu Poletna muzejska noč, ki je zelo lepo uspe-
la. Na muzejski ploščadi je bil predviden koncert mirnopeških 
harmonikarjev, zaradi dežja se je odvil v avli.. 

Ljudmila Bajc

Stoli v muzejski dvorani so razmaknjeni na 1,5 metra. Če 
pa se skupaj posede več kot 25 obiskovalcev, si morajo 
nadeti maske, tako kot je to storila skupina obiskovalcev 
iz Trebnjega.  Foto: Ines Rupnik

V Muzeju  LSTP  je Ansat TV iz Krškega posnela narodno–
zabavno oddajo Meh za smeh,  v kateri skozi šaljiva do-
živetja voditelja Tinčka predstavljajo nove videospote 
slovenskih glasbenih ustvarjalcev. Posnetek si lahko gle-
date tudi  na Youtubu. 

Občinska delavca Milan in Hamid sta prenovila  stare šol-
ske mize, ki bodo v muzeju namenjene za različne degu-
stacije in ostale dogodke. 

Poletna muzejska noč je v Muzej L. Slaka in T. Pavčka pri-
vabila obiskovalce iz vse Slovenije. Ob vodji muzeja Lju-
dmili Bajc jih je pozdravil domači župan Andrej Kastelic.

Darko Povše je vajen mikrofona in beseda mu je med 
koncertom tekla gladko. V Društvu harmonikarjev Mirna 
Peč, ki letos obeležuje 20 let delovanja, je prevzel mesto 
predsednika.
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Šolsko delo na daljavo
V šolskem letu 2019/2020 so morali učenci zaradi ne-
varnosti širitve koronavirusa zapustiti šolske klopi in 
za delo poprijeti od doma. Vprašali smo jih, kako je 
učenje na daljavo potekalo.   

Luka Piko, Tatjana Kupljenik in Vesna Kastelic 

anketaJULIJA POVŠE (2. razred), 
Goriška vas
Za šolo smo delali preko raču-
nalnika. Bilo je drugače, saj če 
česa nisem vedela, sem spra-
ševala starše,  ne pa učiteljice. 
Dela je bilo manj kot v šoli, naj-
bolj zanimive so bile videokon-
ference z razredom, kjer smo 
bili vsi skupaj, a nismo smeli kle-
petati. Pogrešala sem prijatelje, 
učiteljico in našo učilnico. 

NIKA PIKO (5. razred), 
Veliki Kal
Šola od doma mi ni delala težav, 
le včasih niso delovale šolske 
spletne strani. Prednost je bila 
v tem, da si lahko naloge opra-
vljal s svojim tempom. Naučila 
sem se uporabljati računalnik in 
telefon. Manjkala mi je razlaga 
učiteljev, da bi si kakšno snov 
bolje predstavljala. Najbolj pa 
sem pogrešala sošolce in dru-
ženje z njimi.

MAKS ZUPAN (9. razred), 
Postaja
Pri nekaterih predmetih je bilo 
kar malo preveč zapisovanja, 
je bilo pa pri drugih malo manj 
in mi je bilo na splošno v redu. 
Všeč mi je bilo, da so se učitelji 
snemali, takrat sem se počutil, 
kot bi bil v učilnici. Edina sla-
bost je bila, da se nismo videvali 
s prijatelji.

EMA PARKELJ (4. letnik), 
Vihre
Nekateri profesorji so samo 
nalagali delo v spletne učilni-
ce, drugi so pouk izvajali preko 
videokonferenc. V začetku se 
niso zavedali, da so nam naložili 
preveč dela in smo bili zaposle-
ni cele dneve. Všeč so mi bile 
videokonference, ker si se lahko 
neopazno izmuznil in nisi po-
slušal (smeh) in ker smo preko 
njih ohranjali stike s profesorji 
in sošolci.

P O N U D B A  P O L E T J A
2 0 2 0

 

O D  2 0 . 6 . 2 0 2 0  N A P R E J

Dragi obiskovalci, 
v letošnjem poletju, ki je zares posebno, sva se povezala dva
mlada dolenjska muzeja - Muzej Lojzeta Slaka in Toneta

Pavčka v Mirni Peči in muzej na prostem Dežela kozolcev
v Šentrupertu. S skupno vstopnico nas lahko obiščete  za samo

8,00€/osebo. Vstopnice so na voljo na obeh lokacijah.
 

Dodatno ponudbo si oglejte na: 
www.muzejslakpavcek.si in www.dezelakozolcev.si

 

Literarni prvenec Anice Levstik
V četrtek, 23. julija 2020, ob 19. uri bo v dvorani Muze-
ja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka Mirnopečanka Anica 
Levstik predstavila svojo knjigo RODBINA BARBO.

V knjigi je raziskala zgodovino svojega rodu, saj izhaja iz 
Barbove domačije z Malega Kala. Levstikova je upokojena 
učiteljica nemščine in slovenščine. Ob odhodu v pokoj si 
je zadala cilj, da razišče rodbinsko deblo Barbovih. Z zbira-
njem gradiva in zapisov pripovedi še živečih starejših Bar-
bov je po sedmih letih knjiga uzrla luč sveta. Ena od zani-
mivosti v njej je tudi pregled plemiške veje rodbine Barbo.
Dobrodošli vsi, ki bi želeli izvedeti kaj več o tem delu 
mirnopeške zgodovine. 23. julij je sicer rojstni dan har-
monikarja Lojzeta Slaka, ki je tudi del te rodbine. Pogo-
vor z avtorico bo vodila Ljudmila Bajc. Vabljeni!
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INTERVJU: MARTA LUŽAR, UPOKOJENA VZGOJITELJICA

»Vsak otrok je nekaj 
posebnega, je svet zase«
Ljubezen jo je iz Biške vasi vodila nedaleč stran, na Vihre. Tam si je Marta Lužar pred 40 leti ustvarila družino in se zapo-
slila kot vzgojiteljica v vrtcu. Spominja se, da je bila tistega leta edina vzgojiteljica iz novomeške občine, ki je zaključila 
takrat petletno izobraževanje. Svoje dolgoletno delo z otroki je zaključila lani julija, na isti dan, kot ga je začela pred 
mnogimi leti. 

 � Ste že od nekdaj vedeli, da želite 
biti vzgojiteljica? 
Ne, nisem imela nobenih želja in nisem 
vedela, kaj bi postala. En preblisk je bil v 
osmem razredu. Veliko sošolk je želelo 
na vzgojiteljsko šolo. Tudi sama sem se 
zapičila v to, na koncu pa ni šla nobena 
druga, le jaz. Všeč mi je bil predmetnik, 
želela sem dobiti čim več znanja. Prej 
sem znala delati samo na kmetiji. 
Doma jim ni bilo všeč, sploh zato, ker 
sem šla v Ljubljano. Rekli so, naj grem 
delat v bližnjo tovarno Beti. Imeli smo 
majhno kmetijo, nihče ni bil v službi, 
doma smo bili trije otroci. Težko je bilo 
zaradi denarja. Ampak sem bila vztraj-
na. 
Zapletlo se je, ker nismo imeli časopisa, 
v katerem je bil objavljen datum spreje-
mnega izpita za posluh. Ker me ni nihče 
obvestil, nisem šla. Potem so mi napisa-
li, da nisem sprejeta, ker nisem naredila 
sprejemnih izpitov. 14 dni sem se kuja-
la. Pa so prišli na obisk sorodniki iz Lju-
bljane in domači so jim povedali, zakaj 
se kujam. Stric je dejal, da bo poskusil, 
če se da še kaj narediti. Dogovoril se je, 
da pridem opravljat sprejemne izpite, 
in bila sem sprejeta. 

 � Kako ste se v tem času preživlja-
li v tem času? Ste vmes že kaj pazili 
otroke? 
Dobila sem dve štipendiji. S tem sem 
se preživljala in še nekaj mi je ostalo. 
Ko sem dopolnila 18 let, sem v okvi-
ru Društva prijateljev mladine hodila z 
otroki v kolonijo. Med zimskimi počitni-
cami smo šli v zdravilišče na Rakitno in 
na Vransko, pa na morje v Umag, Novi-
grad ... 

 � Kje ste dobili prvo službo? 
V službo sem šla takoj po maturi, 2. ju-
lija 1979. 40 let pozneje na isti dan sem 
tudi zaključila. Najprej sem delala v vrt-
cu v Bršljinu. Ker so bile počitnice, so 

me poslali v enoto na Ragovsko, po-
tem v Novoteks … Kjer so rabili. Potem 
se je ponudilo mesto v mali šoli v Mirni 
Peči, ki je sodila pod novomeški vrtec. 
Za eno skupino otrok se je v bloku leta 
'84 odprl vrtec. Štiri leta pozneje pa se 
je odprl vrtec pri nekdanji osnovni šoli. 
Otrok je bilo čedalje več, vsaka vzgojite-
ljica je imela svojo skupino. 

 � Vmes ste si ustvarili družino.
Vedno sem govorila, da želim biti sam-
ska. Ampak pravim, da človek obrača, 
bog pa obrne. Moža poznam, odkar po-
mnim. Tod mimo sem iz Biške vasi ho-
dila v šolo in vsakokrat sem lahko prišla 
pit. Doma nismo imeli malinovca, tu pa 
sem ga vedno dobila. Tašča me je imela 
že kot otroka zelo rada. Včasih sem ji kaj 
pomagala. 
Imava tri otroke. Poleg družine in služ-
be je bilo zraven še delo na kmetiji, tako 
da je bilo precej naporno. Danes imam 
pet vnukov. 

 � Ste se sami odločili, da boste vzgo-
jiteljica v skupini najmlajših otrok?
Ja, pedagoški vodji sem izrazila željo, 
da bi bila rada v skupini najmlajših. To 
je upoštevala. Leta '88 so bili to otroci, 
stari od dveh do treh let, mlajši so bili 
v družinskem varstvu. Sama namreč ni-
sem dovolj odločna in vztrajna, pri sta-
rejših sem se pustila hitro pregovoriti. 
Mlajši pa so bolj vodljivi. Ko ni bilo več 
družinskega varstva, sem imela otroke 
od 11 mesecev naprej. Ti so mi bili naj-
bolj super. Zdi se mi, da sem jim dala to-
plino. Starejših tudi ne bi mogla loviti. 

 � V teh letih se vam je gotovo na-
bralo veliko anekdot z otroki. Imate 
kakšno priljubljeno?
Uf, veliko. Enkrat smo šli na sprehod 
mimo Malenske vasi in po potki do po-
kopališča. Vmes smo opazovali, kaj ra-
ste na njivi. Šli smo mimo njive, kjer je 
bila posajena koruza, bila je še precej 
majhna. Otroke sem vprašala, ali kdo 
ve, kaj raste na tej njivi.  Eden od njih je 
rekel: »Tiho, bom jaz povedal. Saalaata!« 

 � Otroci, za katere ste skrbeli, se vas 
gotovo radi spominjajo. Dobite ka-
kšen odziv?
Tudi. Sploh potem, ko so imeli ti otroci 
že svoje otroke, smo imeli veliko stikov. 

intervju

Vsak otrok je svet zase in moraš 
se vživeti v vsakega, če želiš, da ti 
zaupa in te sprejme, da ga lahko 
vodiš in vzgajaš. Če se tega stika 
v obdobju uvajanja ne pridobi, 

potem je zelo težko. 
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Ko vidiš, kako hitro se menjajo genera-
cije, se počutiš star. Ob 30-letnici vrtca 
se jih je okoli mene zbralo zelo veliko in 
smo se spominjali, kako je bilo.
Otroci iz vrtca in šole še vedno pogosto 
pridejo na našo kmetijo. Pokažemo jim 
živali, sodelujejo pri ličkanju koruze, ri-
banju repe … Še se vidimo. 

 � Od kod navdušenje za ročna dela?
To sem rabila pri svojem delu. Ko na-
mreč prideš v službo in vidiš, da ne gre 
tako, kot piše v knjigi, se moraš znajti. 
Imela sem nekakšno poklicno deforma-

cijo. Ko sem zvečer legla, sem ves čas 
razmišljala, kako bi naredila stvari bolj 
zanimive, da bi otroke bolj pritegnilo. 
Potem sem začela izdelovati različne 
stvari. Velikokrat je bilo treba tudi na-
rediti kaj za okrasitev. Spomnim se, da 
sem izdelala snežake, ki smo jih obesili 
na pano. Vsi so jih občudovali in dobila 

sem zagon in nove ideje. Potem so me 
vse pogosteje zadolžili za dekoracijo. S 
sodelavkami smo naredile veliko kom-
pletov lutk za pravljice. 
V razredu, kjer je najstarejši vnuk, sem 

Če ne bi bilo takega vodstva in 
pomočnic, ki sem jih imela, bi bilo 

težko. Res so mi pomagali, da je 
šlo vedno tako, kot je treba. 

Vedno sem si prizadevala, da 
sem otrokom pokazala kaj 

praktičnega. Tisto, kar znaš in ti 
je blizu, tudi pri drugih vzbudi 

veselje in vztrajnost. 

intervju

imela delavnico izdelovanja rož iz lička-
nja. Enkrat sva šli s sosedo delat okraske 
iz ličkanja. Ko so imeli na Frati žive jaslice, 
sem imela delavnico izdelovanja okra-
skov za jelko iz naravnih materialov. 

 � Imate kakšen nasvet za starše?
Če z otrokom delaš z ljubeznijo, nimaš 
kaj zgrešiti. To je metoda, ki ne bo niko-
li zastarala. Naj zaupajo vzgojiteljicam 

in ostalim delavcem v vrtcu. Otrok čuti, 
če tega ni. Morda je v karanteni marsik-
do ugotovil, kako pomemben je vrtec 
v otrokovem vsakodnevnem življenju. 
Veliko jih je komaj čakalo, da se vrtci zo-
pet odprejo. 

 � Kaj počnete sedaj, ko ste v poko-
ju?
Imam takšen urnik, kot si ga naredim. 
Opravljam vsakodnevna opravila, zelo 
rada preživljam čas na njivi, ko lahko 
odmislim vse drugo, zamotim se z vnu-
ki, skupaj kaj ustvarjamo, delam deko-
racije za cerkev, izdelujem vizitke v po-
sebni tehniki (t. i. pickpoint tehniki, op. 
a), naredim kakšen predpražnik iz lička-
nja ... Včasih zvečer pogledam kakšno 
nadaljevanko ali film. Rada tudi kaj pre-
berem, največkrat na morju. Nerada pa 
kuham. 

Urška Kolenc

S prvo generacijo otrok v Novem mestu

Z zadnjo generacijo otrok leta 2019

S sodelavkami so izdelale nemalo pra-
vljičnih lutk

Med pripravo žgancev
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RAVNANJE Z BIOLOŠKIMI ODPADKI 
spremenimo navade in kompostirajmo ter ločujmo

Zbiranje bioloških odpadkov je obvezno. Na območju, ki ga pokriva Komunala Novo mesto, smo gospodinjstva ves 
čas spodbujali k lastnemu kompostiranju na svojih vrtovih in gnojiščih, saj večji del prebivalcev biva v stanovanjskih 
hišah. Kljub zagotavljanju vseh teh pogojev pa ob zbiranju komunalnih odpadkov v naseljih ugotavljamo, da še vedno 
precejšen del tovrstnih odpadkov konča med mešanimi odpadki. 

Še slabši scenarij pa se pojavi takrat, ko 
se v zabojnikih, ki so namenjeni zbira-
nju bio odpadkov pojavijo mešani od-
padki. Kar težko je razumeti, kako so v 
današnjem času, ko je obveščenost na 
tako visoki ravni, nekateri posamezniki 
tako brezbrižni in malomarni. Nekdo, ki 
odloži mešane odpadke med biološke, 
se mora zavedati, da skoraj v celoti iz-
ničuje trud soseda, ki dosledno ločuje. 
Potem pa se te težave prenašajo še sko-
zi celotni proces obdelave odpadkov. 
Povzročajo težave pri vodenju procesa 
biološkega razkroja. Opraviti pa je po-
trebno tudi veliko več sejanj, da se iz-
loči tiste odpadke, ki so neprimerni za 
kompostiranje. Posledica je bistveno 
zmanjšana kakovost komposta in po-
sledično tudi omejitve pri sami uporabi 
te zemljine. Seveda so na koncu bistve-
no večji stroški, ki nastajajo pri predela-
vi biorazgradljivih odpadkov.
Ob razmišljanju, kako v največji možni 
meri odpraviti ali vsaj omejiti takšne po-
jave, se sama po sebi postavijo vpraša-
nja, ali bi bilo potrebnega več nadzora 
in izrečenih sankcij s strani pooblašče-
nih oseb, ko pa iz drugih področij do-
bivamo informacijo, da tudi sankcije in 
globe ne rešujejo problema. Rešitev je 
iskati predvsem v spreminjanju vedenj-

skih navad, v sprejemanju družbene 
odgovornosti k ohranjanju naravnega 
in tudi bivalnega prostora, k lastnemu 
kompostiranju na svojih vrtovih in gno-
jiščih. Na srečo pa se zadnje čase stvari 
spreminjajo na bolje. 

Med biološke odpadke spadajo: 
Kuhinjski odpadki: zelenjavni odpadki, 
olupki in ostanki sadja, kavna usedli-
na, kavni filtri in čajne vrečke, netekoči 
ostanki hrane, jajčne lupine, pokvarjeni 
prehrambni izdelki, papirnate vrečke in 
robčki ipd. 
Vrtni odpadki: rože, plevel, pokošena 
trava, stara zemlja lončnic, ipd.

V rjavo posodo ne sodijo: maščobe, 
cigaretni ogorki, material, ki se v naravi 
ne razgradi (steklo, plastika, keramika, 
kovine, barve, laki, olja), kosti, meso in 
maščobe, izločki domačih živali in ljudi, 
plevel, ki semeni.

Nasveti:
• Bioloških odpadkov nikoli ne odlaga-

mo v plastičnih vrečkah.
• Odpadno jedilno olje ne sodi med bi-

ološke odpadke. 
• Tudi maščobe in cigaretni ogorki ne 

sodijo v rjavo posodo!

Prepovedano je:
• Kuhinjske odpadke rezati, drobiti ali 

mleti ter redčiti z namenom, da se z 
odpadno vodo odvajajo v javno ka-
nalizacijo, greznice, nepretočne gre-
znice ali neposredno v vode. 

• Zeleni vrtni odpad in kuhinjske od-
padke mešati z mešanimi komunalni-
mi odpadki ali drugimi ločeno zbrani-
mi surovinami. 

Med komunalne odpadke spadajo:
• Plenice, mačji pesek, kosti,  odpadki 

od pometanja stanovanja, vrečke od 
sesalca, koščki tkanine in usnja, za-
maščene folije, zamaščen peki papir, 
cigaretni ogorki, žvečilni gumi ipd.

• V tem zelenem zabojniku naj konča 
manj kot petina vseh nastalih odpad-
kov!

Za mojo lepo dolino, 
Komunala Novo mesto
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Štefka Žagar stotič darovala kri
V začetku junija je na Centru za transfuzijsko dejavnost 
Novo mesto, prav na dan slovenskega krvodajalstva, Šte-
fka Žagar iz Mirne Peči, stotič darovala kri.

Iz novomeške knjižnice sporočajo: »Izposoja je nazaj!«
Vrata knjižnice so odprta
Vrata osrednje Knjižnice 
Mirana Jarca Novo mesto 
vključno s krajevnimi eno-
tami so odprta. Delujemo 
po rednem obratovalnem 
času in v skladu s priporo-
čili NIJZ. Bibliobus vozi po 
ustaljenem urniku od 11. 
maja. Mesec april, ko ni vo-
zil, bomo nadomestili v ju-
liju.
 
OMOGOČAMO:
• izposojo predhodno na-

ročenega gradiva,
• izposojo gradiva pri 

osrednjem izposojeval-
nem pultu,

• samostojno pregledova-
nje gradiva na knjižnih 
policah,

• referenčno delo,
• vračilo gradiva,
• uporabo čitalniških pro-

storov.
 

NI MOGOČE:
• uporabljati računalnikov 

in fotokopirnega stroja,
• prebirati časopise in revi-

je v časopisni čitalnici.
 
Vračilo
Knjige lahko vračate v na-
biralnik za vračanje gradi-
va pred glavnim vhodom 
v knjižnico. Vrnjene knjige 
damo za 3 dni v karante-
no. Za čas, ko bo vrnjeno 
gradivo stalo v karanteni, 
ne bomo obračunali za-
mudnine, prav tako ni bila 
obračunana zamudnina za 
čas od 13. 3. do 18. 5.

Izposoja
Izposoja gradiva je možna 
ob naročilu gradiva po te-
lefonu, preko spletnega 
servisa Moja knjižnica (re-
zervacije prostega gradiva) 
ali osebno pri izposojeval-
nem pultu.
Naročene knjige lahko 

osebno prevzamete pri 
glavnem vhodu v knjižni-
co, dostavimo pa vam jih 
lahko tudi s kolesom ali po 
pošti. Hkrati je mogoče na-
ročiti do 6 knjig. Če se odlo-
čite za osebni prevzem, je 
knjige potrebno prevzeti v 
3 delovnih dneh od preje-
ma našega obvestila, sicer 
jih vrnemo nazaj v obtok. 
Če naročenega gradiva ne 
prevzamete, vam zaraču-
namo 0,50 EUR na enoto 
gradiva.

Priporočila ob vstopu v 
knjižnico:
• v knjižnico vstopajte le, 

če ste zdravi,
• upoštevajte predpisano 

varnostno razdaljo med 
obiskovalci, ki znaša 1,5 
m,

• med obiskom knjižnice 
zaščitna maska ni obve-
zna, je pa priporočljiva,

• pred in po obisku knji-

žnice si pri glavnem vho-
du v knjižnico razkužite 
roke,

• v knjižnico vstopajte le 
posamično, saj je števi-
lo hkratnih obiskovalcev 
knjižnice omejeno,

• če je le mogoče, upora-
bite brezstična plačilna 
sredstva.

Veselimo se ponovnega 
srečanja z vami!
Več o možnih načinih pre-
vzema in dostave knjig si 
lahko preberete na spletni 
strani knjižnice. Za infor-
macije in pomoč jim pišite 
na e-naslov knjiznicanm@
kmj.si ali jih pokličite na te-
lefonsko številko 07 / 393 
46 00 vsak delovnik med 7. 
in 15. uro. 

Gospa Štefka je začela s kr-
vodajalstvom pri dobrih 18 
letih, ko se je zaposlila v no-
vomeški Krki in se je na akcijo 
odpravila v družbi svojih so-
delavk. Od takrat redno daje 
kri, v začetku na tri, kasne-

je na štiri mesece in spomi-
nja se, kako je bilo v začetku 
na odvzemu precej drugače. 
Obleči si moral zaščitno oble-
ko, roko si dal skozi odprtino, 
veliko manj je bilo stika, am-
pak namen je bil isti, poma-
gati sočloveku.
Štefka je že 10 let v pokoju in 
kljub temu, da je šla v življe-
nju skozi težke preizkušnje, 
med drugim tudi smrt moža, 
ostaja pomirjujoča, zbrana in 
v veliko pomoč drugim. Ima 
dva sinova in kar 8 vnukov, 
ki jih tudi popazi, predvsem 
najmlajšega, ki še ni v vrtcu.
Obdeluje zelenjavni vrt, na 
katerem pridelajo vso zele-
njavo zase, skrbi pa tudi za 
svoje zdravje, saj si vzame čas 

za sprehode v naravo in telo-
vadbo. Že pet let pa je tudi 
prostovoljka v Domu starej-
ših občanov Novo mesto, kjer 
vodi molitveno skupino. Obi-
skuje jo približno 20 oskrbo-
vancev, ki se ji z veseljem pri-
družijo.  
Ob jubilejnem darovanju 
krvi so ji čestitale sekretarka 
Območnega združenja RKS 

Novo mesto Barbara Ozimek, 
predstavnica Centra za trans-
fuzijsko dejavnost Novo me-
sto Mojca Šimc, dr. med., in 
predstavnica krajevne orga-
nizacije Rdečega križa Mirna 
Peč Irena Pust. 

Mateja Šlajkovec, OZRK 
Novo mesto
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društveno satje

Letos praporščaki 
z zaščitnimi 
maskami
V začetku aprila smo gasilci ra-
znosili zaščitne maske in občinska 
glasila po vseh gospodinjstvih, ki 
so na območju PGD Jablan. 20. 
aprila smo na pobudo občine po-
sekali grmovje pod vasjo Jablan. 
S tem smo preprečili požarno 
ogroženost sosednje hiše in po-
skrbeli za bolj čisto okolje, saj so 
se v grmovju skrivali različni od-
padki, ki ne sodijo v naravo. Gre 
za občinske parcele, vaščani smo 
to zemljo vedno imenovali »ka-
mje«. Nekaj malega lesa sta po-

spravila dva naša gasilca, ki sta 
pri tem pomagala. Za vse skupaj 
smo rabili šest dni, naenkrat nas 
je bilo največ pet ljudi. 
V nedeljo, 10. maja, je bila na Ma-
lem Vrhu maša ob godu sv. Flor-
jana, zavetnika gasilcev. S strani 
gasilske zveze je prišel dopis, da 
se odsvetuje organizacija ešalo-
na, zaradi varnostnih ukrepov za 
preprečitev širjenja koronaviru-
sa. Izvedba le-tega pa ni prepo-
vedana ob upoštevanju ukrepov 
in navodil, ki so bili dani s strani 
države. V PGD Jablan smo spreje-
li odločitev, da ga letos ne bomo 
organizirali. Iz vsakega društva 
smo povabili samo praporščake. 
Ti so se dobili zunaj pri cerkvi, ob 
vstopu pa so si nadeli zaščitne 
maske. Poleg našega sta se vabi-
lu odzvala še praporščaka iz dveh 
sosednjih društev. 

Klemen Drenik

Teden multiple 
skleroze 
Zadnji teden v maju obeležujemo Te-
den multiple skleroze (MS). V sklopu 
tega tedna je tudi svetovni dan MS  - 
30. maj. Tema letošnjega svetovnega 
dne multiple skleroza je povezova-
nje. Zaradi koronavirusa je bilo mo-
goče  »povezovanje« le na daljavo, 
preko medijev.

Multipla skleroza (MS) je najpogo-
stejša nevroimunska bolezen. Vzro-
ka nastanka MS še niso odkrili. Naj-
pogosteje zbolijo osebe med 20. in 
40. letom starosti. Pojavlja se v obliki 
nihanj med poslabšanjem in izbolj-
šanjem. MS lahko povzroči različne 
okvare na okončinah, utrudljivost, 
nejasen ali dvojni vid, okvare sluha 
in govora, motnje občutenja, težave 
pri zadrževanju urina in blata ter mi-
šično nemoč okončin, ki lahko vodi v 

lažjo ali težjo invalidnost. MS ni na-
lezljiva bolezen, prav tako ni dedna, 
obstaja pa nagnjenost k tej bolezni. 
Med obolelimi je 70 % žensk.

Obolele osebe se lahko včlanijo v 
Združenje MS Slovenije, ki je razde-
ljeno na 16 podružnic in teritorialno 
pokriva celotno Slovenijo. Cilj Zdru-
ženja MS je pomagati obolelim na 
vseh področjih. Zelo pomembna je 
obnovitvena rehabilitacija, obiski 
članov, seminarji za mlajše obolele, 
razna srečanja, asistenca na domu.
V dolenjsko podružnico je včlanjenih 
164 invalidnih oseb z multiplo skle-
rozo s področja Bele krajine, Dolenj-
ske in Posavja.  

Kljub bolezni, ki nas spremlja v življe-
nju, je vsak dan lahko nekaj poseb-
nega. Le zavedati se moramo tega!

Anita Hočevar
Dolenjska podružnica MS

Društveno ocenjevanje vin 2020
Društvo vinogradnikov Mirna Peč je marca organiziralo tradicionalno dru-
štveno ocenjevanje vin. Ocenjevali sta dve petčlanski komisiji pod vodstvom 
Ivanke Badovinac in Andreja Bajuka iz KGZ Novo mesto.

Člani komisij so ocenili 102 vzorca vin 
naših vinogradnic in vinogradnikov. 
Med vzorci vin  je bilo 50 rdečih vin in 
48 vzorcev belih vin ter dva roseja in 
vzorec rose penine.

Izločenih je bilo 29 vzorcev, glavni vzrok 
za izločitve so prisotnost žveplovodika 
oz. H2S in oksidacije.
Po sortah oziroma zvrsteh pa so naj-
boljše ocene dosegli: za cviček Granda 
Matej in Ribič Jože 16.00, za dolenjsko 
belo Vina Muhič 17.07, za belo zvrst 
Granda Matej 17.33, za dolenjsko rde-

če Granda Brane 17.30, za rose Granda 
Matej 16.93, za žametno črnino Bartelj 
Alojz 16.07, za modro frankinjo Granda 
Matej 18.03, za beli pinot Granda Brane 
18.13, za chardonnay Vina Muhič 17.80, 

za kerner  Primc Alojz 17.53, za laški ri-
zling Granda Matej 17.63, za sauvignon 
Vina Muhič 17.90, za rumeni muškat 
Vina Muhič 18.33 šampion ocenjevanja 
in penino Vina Muhič 17.57.
Vsem vinogradnicam in vinogradnikom 
čestitamo.

 Zvonko Papež 
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Iz mirnopeških kuhinj

PIŠKOTI V OBLIKI 
KAVNIH ZRNC
• 75 g masla
• 70 g sladkorja v prahu
• 1 rumenjak
• 120 g moke
• 12 g kakava v prahu
• 25 g čokoladnega pudinga  

(prašek)
• 5 g instant kave
• 2 žlički vroče vode

Na sobno temperaturo si pripravimo 
vse sestavine. Predvsem je pomemb-
no, da damo maslo iz hladilnika vsaj 
pol ure prej, da se zmehča. Nato pe-
nasto umešamo rumenjak, sladkor v 
prahu in zmehčano maslo z električ-
nim mešalcem ali robotom, približno 
pet minut.
V posebni posodi zmešamo suhe 
sestavine: moko, kakav v prahu ter 

prah čokoladnega pudinga. Ko so 
rumenjak, sladkor in maslo penasto 
umešani, počasi dodajamo mešani-
co suhih sestavin: moke, kakava in 
pudinga. Vse skupaj gnetemo (ročno 
ali z robotom) in na koncu dodamo 
pripravljeno instant kavo, lahko pa 
tudi navadno. Vse zgnetemo v kom-
paktno testo, ki ga zavijemo v folijo 
in damo za eno uro v hladilnik, da se 
ohladi in še dodatno strdi.
Testo vzamemo iz hladilnika, nare-
dimo manjše kroglice in oblikujemo 
kavna zrnca (pomagamo si lahko z 
zobotrebcem ali z zgornjo stranjo 
noža). Piškotke položimo na pekač, 
obložen s peki papirjem, in v naprej 
ogreti pečici  (180°C) pečemo pribli-
žno 15 minut.

Nežika Režek

Štorklje našle domovanje na drogu 
ob Pavčkovem domu v Šentjuriju
V začetku aprila smo nad Šentjurijem opazili krožiti štorkljo. Naslednji dan sta bili 
že dve, ki sta iskali prostor za svoje gnezdo. Dan za dnem smo jih vaščani opazo-
vali, kako si neuspešno gradita gnezdo na vrhu električnega droga ob Pavčkovem 
domu. Tako sta vaščana Jože D. in Jože J. prišla na idejo, da pripravita ogrodje za 
gnezdo, da bi s tem obdržali štorklje v vasi. Delavca Elektra Ljubljane, DE Trebnje, 
sta konec aprila na vrh droga postavila ogrodje. Po dveh dneh sta se štorklji vrnili in 
začeli z nabranimi vejami graditi gnezdo. Kmalu je bilo gnezdo dokončano in otroci 
so opazili, da je samička že začela greti jajca.
Pred nekaj dnevi pa je bilo opaziti že mlade štorklje. 
Prihoda štorkelj v vas so se najbolj razveselili otroci, saj so imeli v času karantene 
priložnost opazovati, kako si živali ustvarjajo dom, iščejo hrano,...

Agata Klavora
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PRAZNIKI 
IN OBIČAJI V NAŠIH 
KRAJIH

Večji prazniki  
v poletnem času

25. junij – dan državnosti
15. avgust – Marijino  vnebov-
zetje
17. avgust – združitev prek-
murskih Slovencev z matičnim 
narodom
15. september – vrnitev Primor-
ske k matični domovini 

Še ne dolgo nazaj je bila v naših 
krajih žetev ena od najslovesnejših 
kmečkih opravil. Začela se je z žetvi-
jo ječmena, sledila je rž, pšenica, pro-
so, nekoliko kasneje oves, nazadnje 
– konec septembra – pa se je želo še 
ajdo. Danes se na naših njivah še ve-
dno žeje žito, požanje pa ga navadno 
kombajn, ki je nadomestil težko roč-
no delo in s tem v pozabo izbrisal še 
en pomemben kmečki praznik.
Jožica Kastelic z Goriške vasi, nekoč 
doma na Špančkovi kmetiji, se spomi-
nja, da so se prihoda žetve doma vedno 
veselili. Žetev je pomenila praznik za 
hišo. To ni bilo le opravilo, saj je z žetvijo 
k hiši prišlo žito, iz žita pa so delali kruh, 
ki je doma vedno veljal za največjo do-
brino. Žanjice so si nadele oprane pred-
pasnike in pisane rute in se zgodaj zju-

traj s srpom v rokah odpravile na njivo. 
Žele so navadno v skupinah, zato je bilo 
to opravilo tudi priložnost za druženje 
ob delu.  Za žetev se jih je vedno zbra-
lo več, zlasti na večjih kmetijah. V žetev 
so prišle iz domače, pa tudi iz sosednjih 
vasi. Zjutraj, ko je bil še hlad, so med de-
lom prepevale, kasneje v vročini, ko so 
grla bila že bolj suha, pa so pripovedo-
vale šale. Njive so bile namreč dolge in 
delo zahtevno, saj so žanjice sključene 
delale na vročem poletnem soncu od 
jutra do večera. Najrajši so žele ajdo. De-
loma zato, ker je bila ajda na otip meh-
kejša in ni tako bodla kot ostalo žito, 
deloma pa tudi zato, ker se je žela že je-
seni, ko ni bilo več tako vroče.
Žanjice so vedno žele s srpom. Jožica se 
spominja, da je njo že kot majhno de-

klico žeti naučila starejša soseda. Ženam 
so pri žetvi pomagali tudi moški s kosa-
mi. Kosa za žetev je imela na kosišču pri-
trjen lok, ki je držal na kosišče pribito na-
peto platno. To je omogočalo, da se je 
pokošeno žito lepo naslonilo na še sto-
ječe žito, žanjice pa so ga s poreslo skrb-
no uravnavale v snope. 
Kadar je bilo žito poležano, so ga morali 
požeti s srpi, kar je bilo veliko bolj zamu-
dno, pa tudi veliko zrnja je takrat odpa-
dlo. Pogosto se je zgodilo, da se je ka-
tera žanjica z ostrim srpom tudi »užela« 
– urezala, tudi Jožica se je, že kot majh-
na deklica. Takrat se je skrila za snope, 
da je drugi niso videli, in držala prst za-
vit v krilce, da je prenehala teči kri. Da bi 
žanjice dobro žele in da se ne bi »uže-
le«, so žetev začele z molitvijo: »Svet‘ 
križ božji, da bi dobro opravile«, pa tudi 
gospodar je budno pazil, da niso pre-
več popile, kadar se je na njivo prineslo 
pijačo. Poleg vina so žanjcem navadno 
postregli še z vodo in s sadno pijačo, ki 
so jo v lončeni posodi prinesli na njivo. 
Mama je skuhala uhlje (jabolčne krhlje), 

suhe hruške in še kakšno suho slivo. Jo-
žica se spominja, da je bila to pijača, ki 
jo je imela kot otrok najraje. Za žetev so 
bili doma pri kosilu kot glavna jed ve-
dno štruklji.
Za žanjicami so moški snope zlagali v ko-
pice, potem pa so prišli ponje z vozom in 
jih odpeljali domov pod kozolec, kjer so 
jih zložili v late, da se je žito sušilo.
Prvi slovesen zaključek žetve je bila šele 
mlačev, ko so čez kak mesec z mlate-
njem ločili zrnje od slame. Otroci so 
takrat v skednju tlačili slamo, večji so 
lahko pomagali pri razvezovanju »po-
resljev«, gospodar pa je snope polagal 
v mlatilnico. Kadar so luščili proso, so to 
počeli na drugačen način -  z metvijo ali 
teptanjem prosa. V zadnji snop prosa so 
vedno skrili nekaj dobrega, kar so tisti, ki 
so bosi hodili po prosu in ga tako men-
cali oz. teptali, najbolj čakali.  Mlačev ali 
metev se je zaključila s pojedino, za ka-
tero so navadno žrtvovali petelina ali 
kokoš. V oselnik za brušenje kose so ta-
krat zataknili pušeljček travniških rož in 
pero petelina. Ta dan je bil velik praznik 
za kmetijo. Vsi so se zvečer umili, sveže 
oblekli in praznovali.
Nato so žito še »pajtlali« in ga dokončno 
shranili v kaščo. V kaščo je žito nosil ve-
dno oče, mama pa je iz slame naredila 
palčke, s katerimi so merili, koliko mer-
nikov žita so pridelali. 
Drugi slovesen zaključek vsake žetve pa 
je bil takrat, ko je oče prvič nesel žito v 
mlin. Iz prve moke je mama vedno spe-
kla kruh, Jožica pa se spominja, kako je 
nato vsaki žanjici za plačilo nesla po en 
hlebec kruha.

Tatjana Kupljenik

Žetev

Vaščani Goriške vasi po mlatvi pri "Te-
kavčevih". Gospa Jožica Kastelic je dekli-
ca, ki sedi v retu. 

Spravilo sena  s travnika je bilo podobno spravilu žita z njive. Snope žita so na enak 
način zlagali na voz in odpeljali domov. Na fotografiji je Povšetova, po domače 
Špančkova družina pri delu. Fotografiral L. Pungerčar st.
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+ MARTIN ŠPRINGER 
(1936–2020)

19. maja 2020 je v 84. letu starosti 
umrl prelat Martin Špringer. Rodil 
se je 8. 9. 1936 očetu Antonu in 
materi Mariji. Po osnovni šoli in nižji gimnaziji je končal 
industrijsko kovinarsko šolo v Mariboru in Celju. Po dve-
letni vojaščini se je tudi on odločil za malo semenišče – 
gimnazijo v Pazinu. Bil je nadarjen, da je v treh letih nare-
dil štiri razrede, se vpisal v bogoslovje in imel 1966 novo 
mašo kot drugi od štirih prečenskih bogoslovcev.
Kot duhovnik je bil najprej stolni vikar v ljubljanski stol-
nici. Po štirih letih je bil imenovan za semeniškega eko-
noma in podravnatelja semenišča. V tem času je gra-
dil novi del Teološke fakultete. Kot uveljavljen graditelj 
in skrben gospodar je bil 1976 imenovan za ekonoma 
Nadškofije Ljubljana. Obnovil je škofijo, obnavljal je Za-
vod sv. Stanislava v Šentvidu,  pomagal graditi samo-
stan v Sori, postavil na noge dom za starejše duhov-
nike Mane nobiscum. Leta 1995 je bil za vse zasluge 
od nadškofa Šuštarja predlagan in v Rimu imenovan za 
papeževega prelata. Leta 1997 je sprejel službo hišne-
ga duhovnika v karmeličanskem samostanu v Mirni 
Peči. Tu se je začela z leti javljati znana družinska bole-
zen. Po 15 letih v Mirni Peči je odšel v zaslužen pokoj v 
duhovniški dom v Ljubljani.
»Nepozabna nam ostaja njegova velika skrb za lepo 
bogoslužje in petje.  Bil je zelo natančen in točen, v po-
govoru pa srčno iskriv. Njegovo nesebično služenje je 
v naših srcih pustilo globok pečat hvaležnosti,« so ob 
slovesu zapisale sestre karmeličanke. 

B. M., U. K. 

+ FRANČIŠEK NOVAK 
(1947–2020)

30. aprila 2020 se je v zgodnjih 
jutranjih urah v 48. letu duhov-
ništva poslovil hišni duhovnik pri 
sestrah karmeličankah v Mirni Peči Frančišek Novak. 
Rodil se je 2. 12. 1947 v župniji Videm-Dobrepolje. Ma-
šniško posvečenje je prejel  leta 1972 v Ljubljani, du-
hovniško službo pa je opravljal na Žalah v Ljubljani, v 
Dolu pri Ljubljani, v Grosupljem in v Šmartnem pod 
Šmarno goro. Po odpovedi župniški službi je sledilo še 
več postaj, dokler ni kot hišni duhovnik leta 2013 prišel 
v karmeličanski samostan v Mirni Peči. 
Sestre karmeličanke iz Mirne Peči se ga spominjajo z 
veliko hvaležnostjo. V slovo so mu med drugim zapisa-
le: »Z veliko hvaležnostjo, da imamo spet hišnega du-
hovnika, smo ga sprejele skupaj z gospodinjo gospo 
Francko.  Že od samega začetka sta vsako popoldne, 
ko sta bila doma, z nami molila rožni venec in na kon-
cu nam je g. Frančišek dal blagoslov. Veliko nam je po-
menilo, da je vsak dan pri sveti maši imel duhovni na-
govor, ki ga je pogosto zaključil z besedami: »Toliko za 
danes«. Vedno je bil na razpolago za vsakovrstne uslu-
ge; za prevoz, ko je bilo treba kaj pripeljati, ali pa nas 
je zastopal na raznih srečanjih, tudi pri pogrebih naših 
domačih. Pri skupnih pogovorih v govorilnici nas je se-
znanjal z dogajanjem v Cerkvi in svetu, zapeli smo ob 
spremljavi kitare in rad je poskrbel, da smo se iz srca 
nasmejale.« Mirnopečani se bomo gospoda Frančiška 
spominjali kot veselega človeka, ki si je znal vzeti čas 
za druženje in je za vsakogar našel spodbudno besedo.  

B. M., U. K.

Foto: ARTPRO
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CEPETAVČKOVE NOVICE

Ogled Knjižnice Mirana Jarca 
in Novega mesta
Z avtobusom smo se odpravili v Novo mesto, ki smo ga bolje 
spoznali s sprehodom po njegovih ulicah. Preverili smo raz-
gled s Kapitlja, z najvišje točke starega dela Novega mesta, 
opazovali sončno uro, se sprehodili mimo teatra in tržnice 
do občinske stavbe ter si z zanimanjem ogledovali maketo 
Novega mesta. V knjižnici so nas prijazno sprejele knjižni-
čarke, ena izmed njih nas je peljala v pravljično sobo in nam 
brala pravljice. Otroci so z veseljem raziskovali nove knjige in 
obogatili svoj domišljijski svet. Še vedno pa so bili najbolj pre-
vzeti nad vožnjo z avtobusom.

Bernarda Radovan

Cepetavčki in Polonce smo ponovno v vrtcu

Po dveh mesecih so se vrata Vrtca Cepetavček in enote Polonca ponovno odprla otro-
kom, za katere so starši izpolnili izjavo. Malo negotovo, z roko v roki ali v naročju so 
starši prvi dan  prihajali skupaj z otrokom do igralnic in k vzgojiteljicam, ki so jih že ne-
strpno pričakovale. Dokaj mirno, tiho so stopali po vrtčevskih hodnikih, ki niso bili več 
tako zanimivo okrašeni kot pred zaprtjem. Tu in tam se je slišal tudi jok, razumljivo, kot 
da se vračamo po dolgih počitnicah, ki pa to niso bile, saj smo se vrnili v vrtec, kjer sedaj 
veljajo drugačni ukrepi.

Če bi imeli dopoldne prilo-
žnost pokukati v igralnice, bi 
lahko videli, da so se vse sol-
zice posušile in med otroki 
je bilo začutiti igrivo vzduš-
je, ki so ga ponesli tudi s se-
boj, ko so odhajali na spre-
hode okoli vrtca. Po prvem 
tednu se skoraj ne pozna, 
da smo bili dolgo doma, saj 
je z vsakim dnem slišati več 
otroškega živžava. Lepo je 
videti razigrane otroke, ki se 
prepustijo igri in domišljiji 
in uživajo v družbi sovrstni-
kov. Čutiti je veselo vzdušje. 
Ko sem vstopala v igralnice, 
da pozdravim otroke, so me 
kljub nošenju maske prepo-

znali in videti je bilo, da so 
navajeni ukrepov, ki so po-
trebni za zajezitev virusa. Ob 
pogovoru je bilo začutiti, da 
so sproščeni, da se z virusom 
ne obremenjujejo, vendar 
pa poznajo ukrepe in da so 

v času, ko so bili doma, po-
stali tudi zrelejši na različnih 
področjih razvoja.

Veseli smo, da smo se lah-
ko vrnili v vrtec in da so prvi 
dnevi minili tako, kot smo 

načrtovali, prijetno, mirno, 
igrivo … Trudili se bomo, da 
bo bivanje v vrtcu še naprej 
veselo in sproščeno.

Obdobje, ki je za nami, bo 
pa še nekaj časa vplivalo, da 
bomo upoštevali ukrepe, da 
ohranimo zdravje. Bolj bomo 
previdni pri osebnih stikih, a 
kljub vsemu se bomo trudi-
li, da ohranimo prijetne od-
nose, poiščemo nove načine 
druženja in ostanemo po-
zitivno naravnani, da lahko 
stkemo drobne prijateljske 
vezi.

Irena Kozlevčar
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IZ ŠOLSKEGA PANJA
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EKO IZZIV ob dnevu Zemlje

Ob dnevu Zemlje smo za učence pripravili eko izziv. Pre-
jeli smo veliko odličnih idej, s katerimi se trudijo zmanj-
šati odpadke in skrbijo za naravo: uporabljajo odpadni 
material, s katerim naredijo korita za rastline, iz odpa-
dnega materiala ali ostankov blaga naredijo igrače, re-
ciklirajo plastenke in lončke, poudarjajo pomen samoo-
skrbe, nekateri so organizirali čistilno akcijo in poskrbeli 
za divja odlagališča. Izviren je bil tudi napis, ki družinske 
člane opominja na varčevanje z vodo, dobili smo celo 
predlog za izlet brez odpadkov: s kolesom, steklenico 
in doma pripravljeno malico brez embalaže.

Strinjamo se z učenko, ki pravi, da svetovni dan Zemlje 
naj ne bo samo en dan, za Zemljo moramo skrbeti vsak 
dan.

Učenci so pokazali, da imajo veliko dobrih idej, še več, 
da jih lahko tudi sami uresničijo.
Skrbimo za Zemljo torej vsak dan in se potrudimo, da 
bomo zmanjšali odpadke in naredili nekaj dobrega za 
okolje.

Nataša Trajkovski

Naravoslovni 
dan – VODA
V  času pouka na daljavo 
so imeli učenci 6., 8. in 9. 
razreda naravoslovni dan 
na temo Voda. Najprej so 
si ogledali tri kratke doku-
mentarne filme o pome-
nu in skrbi vode v vsakda-
njem življenju, odgovorili 
na vprašanja o vodi, nato 
pa izvedli dva eksperi-
menta, povezana z vodo.
Naravoslovni dan so za-
ključili tako, da so zapi-
sali misel o vodi, sestavi-
li pesem, uganko ali pa 
obiskali bližnji potok oz. 
reko.

Slavka Pečjak

Noč knjige malo drugače
V času pouka na daljavo smo z drugošolci izvedli kulturni dan 
z naslovom Priklenjeni slon. Na začetku so si učenci ogledali 
prispevek o bontonu, bolj natančno  o bontonu v gledališču. 
Potem so prisluhnili zgodbi Priklenjeni slon. Sledila je spre-
mna besede učiteljice, s pomočjo katere so učenci razmišljali 

o svojih zmagah, dosežkih, sposobnostih ... Vsak otrok je nato 
izdelal svojega slončka. Otroci so izbirali različne materiale in 
postopke in nastali so res izvirni slončki. Vsakemu slončku so 
okrog vratu obesili še listič z zapisano spodbudno mislijo. Ne-
kateri so iz naslovov svojih najljubših knjig nato še sestavili 
svojo pravljico. Super jim je šlo! Najlepši del dneva pa je bil 
zagotovo večer, ko so v svojem najljubšem kotičku s svojim 
slončkom brali. Pod mizo, pod odejo, s svojim muckom ... Po-
vedali so, da so zelo uživali.

Staša Hočevar Zajc in Mirjam Gazvoda



POZNATE VAŠ KRAJ?
V aprilski številki glasila je bil na fotografiji spodnji - zadnji del te-
meniške doline z značilnimi ponori, v ozadju pa se razprostira vas 
Jablan. Izmed pravilnih prispelih odgovorov smo tokrat izžrebali 
Marjana Kocjana iz Mirne Peči, ki bo nagrado prejel po pošti. 
Čestitke!
Novo vprašanje
Pohodniki se tu radi  ustavijo zaradi lepega razgleda in dobrega 
občutka, da so dosegli cilj. Kje je nastal posnetek? Odgovore 
pošljite do 20. avgusta na naslov: Glasilo Občine Mirna Peč, Trg 2, 
8216 Mirna Peč, s pripisom: Poznate vaš kraj. Izžrebanca čaka na-
grada. 

 Ladislava  Rupena

IZ NAŠIH
TREH 
DOLIN

Foto:  Luka Piko

Hmeljčič - Cerkev Device 
Marije Vnebovzete 


