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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovani občanke in občani,

letošnje poletje je zaznamovalo zelo 
sušno obdobje z izjemno malo pada-
vin, tako da smo bili s strani komunale 
opozorjeni na varčevanje pri uporabi 
pitne vode, kar za našo regijo ni pogo-
sto. Dobro pa je bilo to, da so z novim 
šolskim letom naši šolarji po daljšem 
obdobju brez omejitev lahko zakora-
kali v prostore Osnovne šole Toneta 
Pavčka. Seveda so bili skupaj s star-
ši posebnega sprejema deležni tisti 
otroci, ki so prag osnovne šole presto-
pili prvič. 
Delo občinske uprave je potekalo 
skladno z navodili in usmeritvami na 
24. redni občinski seji sprejetega 1. 
rebalansa proračuna Občine Mirna 
Peč za leto 2022 in 1. spremembo 
sprejetega proračuna za leto 2023. 
Osnovni vzroki tako za rebalans kot 
tudi prve spremembe so bili, da smo 
v zadnjem obdobju prejeli kar nekaj 
sklepov in odločb z raznih ministrstev, 
in sicer za energetsko sanacijo stare 
osnovne šole, izgradnjo vodovoda in 
v septembru še z ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo sred-
stva za sofinanciranje »Ekonomsko-
-poslovne cone Dolenja vas«. Ravno 
tako je bilo vloženega veliko dela za 
pripravo prijave na razpis širitve Čistil-
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ne naprave v Mirni Peči, vlogo smo 
oddali v začetku oktobra. Seveda je 
bilo delo usmerjeno tudi na področje 
urejanja in priprave dokumentacije 
za stanovanjske cone, predvsem pa 
za pripravo in zaključitev projekta za 
posodobitev ceste po dolini reke Te-
menice kot tudi za trajne sanacije od-
vodnjavanja na kritičnih točkah v ob-
čini. Seveda smo v tesni povezavi tudi 
z direkcijo pri urejanju H1 in posodo-
bitvi ceste Mirna Peč–Šranga. Poleg 
tega smo v zadnjem  času zabeležili 
kar nekaj pomembnih dogodkov 
- bili smo sopodpisniki Konvencije 
in Statuta Evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje »Poti priho-
dnosti Ljubljana–Novo mesto–Karlo-
vec«, katerega podpisnice so bile vse 
občine, ki ležijo ob železniški progi od 
Ljubljane do Karlovca. V septembru 
smo svojemu namenu predali avto-

matizirano izposojo električnih koles 
v sistemu GONM, obiskovalci so bili 
deležni tudi praktične predstavitve, 
izposoje in vožnje po poligonu. Ravno 
tako smo v septembru v posameznih 
vaseh pričeli s poskusno postavitvijo 
solarnega sistema svetilk in rezultati 
kažejo, da je bila odločitev prava, tako 
da bomo na ta način tudi nadaljevali 
z opremljanjem vasi s solarno javno 
razsvetljavo. Pomembno je tudi, da 
so Slovenske železnice – družba za 
investicije skladno s »Sporazumom o 
medsebojnih obveznostih pri uredi-
tvi nivojskih prehodov« že izvedle in 
financirale projekt zavarovanja preho-
da z avtomatsko napravo in polzapor-
nicami pri železniški postaji in na ta 
način prispevale k večji varnosti.
Odvilo se je tudi kar nekaj kulturnih 
dogodkov. Ob koncu junija smo obele-
žili spominsko slovesnost ob 90-letnici 
rojstva Lojzeta Slaka, v oktobru pa z 
Združenjem za diatonično harmoniko 
izpeljali tekmovanje za nagrado Lojze-
ta Slaka. Neumorno društvo Četrtkova 
brenčanja je poleg rednih mesečnih 
dogodkov v septembru ob drugi tr-
gatvi Pavčkove trte izvedlo zanimivo 
doživetje »Čar vina in trgatev Pavčkove 
trte«. V začetku oktobra pa je muzej s 
sodelavci pripravil občasno razstavo 
»Naš škof, naš ponos«, ki je bila posve-
čena prvi obletnici posvetitve našega 
rojaka in novomeškega škofa msgr. dr. 
Andreja Sajeta.
V tem času se mi ravno izteka štiriletno 
obdobje županovanja, zato bi se želel 
zahvaliti občinski upravi, občinskemu 
svetu, delovnim telesom in vsem dru-
štvom za korektno in konstruktivno 
sodelovanje ter pomoč pri izvajanju 
programov. Seveda gre velika zahvala 
tudi vam, občanom in občankam, za 
strpnost in razumevanje. Vse vabim, 
da se udeležite tako predsedniških 
kot tudi lokalnih volitev in da v volilno 
obdobje pristopite mirno, dostojno ter 
preudarno izpolnite svojo državljansko 
dolžnost.
Srečno in ostanite zdravi!

Andrej Kastelic, župan
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POROČILO 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE MIRNA PEČ

Na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Mirna Peč 
23. junija so občinski svetniki potrdili Odlok o progra-
mu opremljanja stavbnih zemljišč za območje, ki ga 
ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem na-
črtu za stanovanjsko cono »Nad Postajo«, da bodo lah-
ko naložbeniki začeli pridobivati potrebno dokumen-
tacijo za gradnjo stanovanjskih hiš. 
Sprejeti odlok bo podlaga za opremljanje stavbnih ze-
mljišč, hkrati pa tudi za odmero komunalnega prispev-
ka za nove investitorje ter za sklepanje morebitne po-
godbe o opremljanju med naložbeniki in občino. 

Andreja Povše, občinska uprava 

4. 7. 2022, 7:47
POŽARI NA PROMETNIH SREDSTVIH
Na avtocesti pred izvozom Mirna Peč v smeri Ljubljane je 
iz tovornega vozila, poškodovanega v požaru, iz rezervo-
arja iztekalo gorivo. Gasilci GRC Novo mesto so zatesni-
li rezervoar, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi in v jaške 
postavili pivnike.

28. 6. 2022, 19:17
POŽAR
V Globočdolu  so se vnele saje v dimniku stanovanjske 
hiše. Gasilci PGD Mirna Peč in Hmeljčič so nadzorovali iz-
gorevanje saj in pregledali okolico dimnika.

16. 6. 2022, 17:56
VETROLOM
V Šentjuriju na Dolenjskem so gasilci PGD Hmeljčič na 
dovozni poti do stanovanjske hiše razžagali in odstranili 
podrto drevje.

7. 6. 2022, 9:32
PROMETNA NESREČA
Na avtocesti med priključkoma Mirna Peč–Trebnje 
vzhod se je prevrnilo tovorno vozilo in zagorelo v prede-
lu kabine. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Trebnje, Ponikve 
in Mirna Peč so zavarovali kraj nesreče, pogasili požar, 
pomagali pri odstranjevanju in prekladanju tovora ter 
pomagali avtovleki. Cesta je bila v času nesreče zaprta 
za ves promet. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD 
Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli  in pre-
peljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavci DARS-a 
so poskrbeli za zavarovanje kraja s prometno signalizaci-
jo in očistili posledice nesreče.

Pripravil: Luka Piko, GRC Novo mesto

Saniranje dotrajanega jezu 
na vodotoku Temenica v 
Dolenjem Podborštu

Skoraj deset let bo minilo, ko je Občinski svet Ob-
čine Mirna Peč prvič obravnaval stanje jezu na Te-
menici, pri mlinu v Dolenjem Podborštu. In tako 
dolgo je tudi obdobje, ko je občina na Agencijo RS 
za okolje ter na Vodnogospodarsko službo (VGP) 
Novo mesto naslavljala pobude za pričetek sanaci-
je dotrajanega jezu. 

Vzrokov, da se z deli ni pričelo prej, je verjetno več. 
Koncesionar VGP je moral najprej evidentirati obsto-
ječe stanje, Agencija RS za vode (kot upravljavec vo-
dotoka) urejanje jezu umestiti v svoje programe del, 
pripraviti je bilo potrebno projektne rešitve in jih 
uskladiti med Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) 
in Zavodom za ribištvo Slovenije, in nenazadnje je Di-
rekcija RS za vode morala zagotoviti potrebna sred-
stva za izvedbo. 

Skratka, ob pričetku del v oktobru nas je VGP na kratko 
seznanil z vsebino pričete investicije: 
»V sklopu investicijsko vzdrževalnih del, katerih naroč-
nik je Direkcija RS za vode, izvajalec pa koncesionar 
urejanja voda VGP NM, d. d., je predvidena rekonstruk-
cija jezu na Temenici. 
Pri popravilu gre za ojačitev (zagotavljanje mehan-
ske odpornosti in stabilnosti jezu) in zatesnitev ob-
stoječega jezu z izdelavo armirano-betonske stene na 
gorvodni strani obstoječe konstrukcije.  Mesta, kjer so 
sedaj odprtine za zapornice (pri mlinu) in talni izpust, 
se ohrani v enakih gabaritih. Na mestu mlinskih rak je 
predvidena ribja steza, rešitev je usklajena in potrjena 
s strani Zavoda za ribištvo Slovenije ter ZRSVN.
Dela so se pričela 10. 10. 2022 in naj bi se končala v 
tridesetih dneh.«
Z dokončanjem del se bo stanje na najbolj sanacije 
potrebnem vodnem objektu v občini vendarle dolgo-
ročno uredilo. 

Andrej Kastelic, 0bčinska uprava
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Projekt Ekonomsko poslovna cona (EPC) 
Dolenja vas (Mirna Peč)
INFORMACIJA O PROJEKTU – Občina Mirna Peč je prejela sklep o sofinanciranju v višini 1.300.000 evrov

Občina Mirna Peč

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

REPUBLIKA SLOVENIJA

NextGenerationEU

Del EPC Dolenja vas, ki je 
predmet ureditve/dogradi-
tve v okviru prijave na Javni 
razpis Podpora inovativnim 
ekosistemom ekonomsko-
-poslovne infrastrukture, se 
v celoti nahaja na stavbnih 
zemljiščih, ki so v OPPN In-
dustrijska in gospodarska 
cona Dolenja vas oprede-
ljena kot območja proizvo-
dnih dejavnosti, površine za 
industrijo in/ali gospodar-
ske cone (oznaka namenske 
rabe prostora IP in/ali IG). 
Površina EPC, ki je predmet 
investicije, znaša 29,68 ha, 
od tega znašajo površine za 
predvideno infrastrukturo in 
zelene površine 4,61 ha. Ob-

močje je deloma že pozida-
no na 12,13 ha. Velikost upo-
rabnih površin EPC, ki bodo 
namenjene širitvi v okviru 
projekta, znaša 12,94 ha.
Prometna in komunalna in-
frastruktura na območju, ki 
je predmet ureditve/dogra-
ditve, je le deloma urejena. 
Obstoječe ceste so nedokon-
čane (manjkajo obrabni slo-
ji asfalta na cestah in pločni-
kih). Cesta LC1 še ni zgrajena. 
Dograditi bo potrebno tudi 
del ceste A (od križišča s cesto 
LC1 proti jugu) ter cesti B in C. 
Manjka tudi vsa komunalna 
infrastruktura, ki bo potekala 
v teh cestah oziroma v ploč-
nikih ob njej. Predmet inve-

Občina Mirna Peč 

Mirna Peč, 19.10.2022 

PROJEKT 

EKONOMSKO POSLOVNA CONA DOLENJA VAS 

(Mirna Peč) 

- INFORMACIJA O PROJEKTU – Občina Mirna Peč je prejela sklep o sofinanciranju v višini 1.300.000 EUR

Občina Mirna Peč je pristopila k celovitem projektu urejanja Ekonomsko poslovne cone 
Dolenja vas. 

Del EPC Dolenja vas, ki je predmet ureditve/dograditve v okviru prijave na Javni razpis 
Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, se v celoti nahaja na 
stavbnih zemljiščih, ki so v OPPN Industrijska in gospodarska cona Dolenja vas opredeljena 
kot območja proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo in/ali gospodarske cone (oznaka 
namenske rabe prostora IP in/ali IG).  

Površina EPC, ki je predmet investicije znaša 29,68 ha, od tega znašajo površine za 
predvideno infrastrukturo in zelene površine 4,61ha. Območje je deloma že pozidano 12,13 
ha. Velikost uporabnih površin EPC, ki bodo namenjene širitvi v okviru projekta, znaša 12,94 
ha. 

Prometna in komunalna infrastruktura na območju, ki je predmet ureditve/dograditve, je le 
deloma urejena. Obstoječe ceste so nedokončane (manjkajo obrabni sloji asfalta na cestah in 

sticije je torej dokončanje in 
izgradnja manjkajoče cestne 
in komunalne infrastrukture 
v EPC Dolenja vas.
V okviru investicije bomo iz-
vedli najmanj ukrepov, ki 
bodo zasledovali trajnostne 
naravnanosti projekta ter t. i. 
modre oziroma zelene infra-
strukture (raba obnovljivih 
virov energije za npr. javno 
razsvetljavo, energetska sa-
mooskrba EPC (za npr. javno 
razsvetljavo), postavitev pol-
nilnice za električna vozila, 
vzpostavitev zelenih otokov 
in zasaditev dreves.
3. 10. 2022 je Občina Mirna 
Peč prejela pozitiven sklep 
Ministrstva za gospodarski ra-

Občina Mirna Peč je pristopila k celovitem projektu urejanja Ekonomsko poslovne cone Do-
lenja vas.

zvoj in tehnologijo, s katerim 
se odobri sofinanciranje v vi-
šini 1.300.000 evrov. Vrednost 
celotne investicije v tekočih 
cenah je 2.500.000 evrov bru-
to. Razliko sredstev bo zago-
tovila Občina Mirna Peč .

Terminski plan izvedbe: 
leto 2023
Finančna sredstva za izved-
bo javnega razpisa zagota-
vlja Evropska unija iz naslo-
va Sklada za okrevanje in 
odpornost oziroma se pra-
vice porabe zagotavljajo iz 
podračuna, s katerim upra-
vlja organ v sestavi Ministr-
stva za finance, Urad Repu-
blike Slovenije za okrevanje 
in odpornost (v nadaljnjem 
besedilu: URSOO) in na ka-
terem se zbirajo sredstva 
mehanizma za okrevanje in 
odpornost za financiranje 
ukrepov iz Načrta za okreva-
nje in odpornost Republike 
Slovenije, ki je bil potrjen na 
Vladi RS 28. 4. 2021 in potr-
jen z izvedbenim sklepom 
Sveta EU o odobritvi ocene 
načrta za okrevanje in od-
pornost za Slovenijo z dne 
20. 7. 2021, in je objavljen 
na: https://www.eu-skladi.si/
sl/po-2020/nacrt-za-okreva-
nje-in-krepitev-odpornosti .

Kontakt :
Sonja Klemenc Križan, 

direktorica občinske 
uprave 

Elektronski naslov: 
sonja.klemenc@siol.net 

Telefon : 
07/393 61 05, 
041 601 483
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Občina Mirna Peč

Začetek del celovite energetske prenove in 
rekonstrukcije objekta na Trgu 8 v Mirni Peči
Občina Mirna Peč se je odločila za projekt Celovite energetske prenove in rekonstrukcije objekta na Trgu 8 v Mirni Peči 
z namenom zmanjšati stroške porabe energije v objektu ter izboljšati delovne pogoje in zanesljivost delovanja siste-
mov. V okviru projekta bo potekala tudi rekonstrukcija in ureditev prostorov za potrebo postavitve stalne razstave o 
pesniku Tonetu Pavčku v pritličju objekta (612 m2) in v nadstropju za preselitev občinske uprave (543 m2). 

Energetska obnova bo ob-
segala izolacijo fasade, me-
njavo stavbnega pohištva, 
izolacijo strehe in menjavo 
strešne kritine, izolacijo tla-
kov, ureditev prezračevanja 
z rekuperacijo, posodobitev 
sistema ogrevanja in hlaje-
nja, menjavo termostatskih 
ventilov na obstoječi radia-
torjih, obnovo razsvetljave 
ter uvedbo sistema CNS.
Cilji operacije so celovi-
to energetsko prenovlje-
ne površine stavbe v lasti in 
rabi javnega sektorja sku-
pne neto tlorisne površine 
3.015,19 m2, nižja potreba po 
koristni energiji v objektu za 
186.937 kWh/leto, prihranek 
primarne energije najmanj 
tretjine obstoječe porabe oz.  
32.321,75 kWh/ leto, zmanj-
šanje emisij toplotnogrednih 
plinov izraženo v ekvavilentu 
CO2 za 2,78 ton/ leto, povi-
šanje temperature ugodja v 
prostorih.

Pogodbo za izvedbo del sta 19. oktobra podpisala župan Andrej 
Kastelic in predsednik uprave podjetja CGP Martin Gosenca .

na Mirna Peč zagotovila iz 
proračuna, del sredstev pa je 
uspela pridobiti tudi na razpi-
su za sofinanciranje energet-
ske prenove stavb v lasti in 
rabi občin v letih 2021, 2022 
in 2023 (oznaka JOB_2021) 
v okviru OP-EKP 2014-2020 
Ministrstva za infrastrukturo.
Naložbo sofinancirata Repu-
blika Slovenija in Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada v 
višini 618.362,67 evra (www.
eu-skladi.si). 
Začetek del je novembra, za-
ključek julija 2023. 
Izvajalec gradbeno-obrtni-
ških in instalacijskih del je 
podjetje CGP, d. d.; izdelova-
lec projektne dokumentacije 
in izvajalec projektantskega 
nadzora podjetje Bazaarhi-
tektura, d.o.o.; izvajalec grad-
benega nadzora pa podjetje 
Urbing, d.o.o.

Nataša Rupnik, 
vodja projekta

Skupna bruto vrednost gra-
beno-obrtniških in instala-
cijskih del je 2.559.001 evro 
(neto 2.097.541,84 evra); 

skupna bruto vrednost vseh 
stroškov naložbe pa je oce-
njena na 2.774.591,95 evra. 
Glavnino sredstev bo Obči-



november 2022Glasilo Občine Mirna Peč6

občinska uprava sporoča

Otvoritev avtomatiziranega sistema za 
izposojo koles GONM v Mirni Peči 
Občina Mirna Peč je v sklopu projekta Kolesarska veriga na podeželju vzpostavila in konec septembra v uporabo pre-
dala sistem avtomatizirane izposoje električnih koles na postaji pri Muzeju L. Slaka in T. Pavčka, Trg 8, Mirna Peč. V 
sklopu otvoritve sistema je potekala tudi predstavitev sistema izposoje koles (izposoja, praktična vožnja, vračilo), pre-
izkus kolesarjenja na poligonu,  predstavitev invalidske E-opreme in prikazi uporabe.

KOLESARSKA VERIGA NA PO-
DEŽELJU: Občina Mirna Peč 
je nabavila pet električnih ko-
les in v centru kraja, pri Muze-
ju L. Slaka in T. Pavčka,  uredi-
la plato in postavila postajo 
za njihovo izposojo. Vrednost 
celotnega projekta znaša 
38.611 evrov z DDV in med 
drugim vključuje še študijo 
pozitivnih učinkov operaci-

je, svetovanje pri postopkih 
javnega naročanja, predsta-
vitev dobrih praks, oblikova-
nje celostne grafične podobe 
in promocijo. 21.572 evrov je 
sofinanciranih iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP), razliko kri-
je občina iz lastnih sredstev. 
Namen projekta je spodbuja-
nje trajnostne mobilnosti na 

podeželju ter dvig kakovosti 
življenja občanov in obisko-
valcev kraja.  Občina Mirna 
Peč se je s svojim sistemom 
izposoje koles pridružila sis-
temu GoNM. 
KAJ JE GoNM? GoNM je av-
tomatski sistem za izposojo 
koles v mestni občini Novo 
mesto, v občini Straža, ob-
čini Trebnje in občini Mirna 
Peč ter je del sistema DBK 
Bike (Dolenjska in Bela kra-
jina Bike). Sistem omogoča 
enostavno izposojo in vo-
žnjo s kolesi, ki so trenutno 
na voljo na eni postaji v Mirni 
Peči, od skupno 22 postajah 
v vseh navedenih občinah 
sistema GONM. V naslednji 
fazi bo možno uporabljati 
mrežo za souporabo koles 
po celotni Sloveniji. Upora-

ba je zelo enostavna. Potreb-
na je registracija. Možna sta 
dva načina:
- preko mobilne aplikacije 
MOBILN.SI ali
- osebno na sedežu muzeja, 
Trg 8, Mirna Peč, kjer ob regi-
straciji dobite kartico in nato 
na izbrani postaji prevzame-
te kolo ter ga oddate na isti 
ali drugi postaji.
ČLANARINA: Izposoja koles 
je časovno omejena na 14 
ur (oz. 840 minut) na teden. 

Porabo časovne kvote lahko 
uporabnik preveri na infor-
macijskem terminalu. Letna 
članarina izposoje znaša 25 
evrov (velja od 1. 1. do 31. 12. 
v tekočem letu) in mesečno, 
ki stane 5 evrov. 
Podrobnejše informacije o 
sistemu GoNM so dosto-
pne na spletni strani  AVTO-
MATIZIRAN SISTEM IZPO-
SOJE ELEKTRIČNIH KOLES 
»GONM« - mirnapec.si. 

Mira Barbo,
 občinska uprava

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

opis projekta/
aktivnosti
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Občina Mirna Peč

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

REPUBLIKA SLOVENIJA

NextGenerationEU

Občina Mirna Peč je pridobila odločbo v višini 968.062 EUR

Projekt hidravlična izboljšava vodovodnega 
sistema Mirna Peč z izgradnjo sekundar-
nega omrežja v občini Mirna Peč

Operacijo delno financira Evropska unija – Next Generation EU. Sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost so finančna podpora 
EU Republiki Sloveniji, ki je namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost.

Črpališče pod Golobinjekom 

Projekt »Hidravlična iz-
boljšava vodovodnega 
sistema Mirna Peč z iz-
gradnjo sekundarnega 
omrežja v občini Mirna 
Peč« vključuje gradnjo jav-
ne infrastrukture za oskr-
bo s pitno vodo v občini 
Mirna Peč. Na obravnava-
nem območju, ki oskrbuje 
manj kot 10.000 prebival-
cev, ni javnega vodovo-
dnega sistema v celoti. Sis-
tem je načrtovan skladno z 
dolgoročnimi plani razvo-
ja javne komunalne infra-
strukture za oskrbo s pitno 
vodo na območju občine. 

Občina Mirna Peč je s projek-
tom kandidirala  za pridobi-
tev nepovratnih sredstev v 
okviru objavljenega Javnega 
razpisa za dodelitev sredstev 
na ukrepu: »Zeleni prehod 
– Komponenta Čisto in var-
no okolje, podukrep: Izbolj-
šanje ukrepov na področju 
ravnanja z vodo in okoljske 
infrastrukture (C1 K3)«, Ope-
racija: »Investicije v vodovo-
dne sisteme, ki oskrbujejo 
manj kot 10.000 prebival-
cev« (C1 K3 II). 
Investicije v izgradnjo no-
vih energetsko in hidravlič-
no učinkovitih sistemov za 
oskrbo s pitno vodo za manj 
kot 10.000 prebivalcev bodo 
uresničile enega ključnih ka-

zalnikov, in sicer zmanjšanje 
vodnih izgub na območju za 
več kot 20 %.
Projekt obravnava vodovo-
dni sistem, ki skupaj oskr-
buje manj kot 10.000 pre-
bivalcev ter tako v vsakem 
trenutku in v vseh razmerah 
omogoča dostop do zdrave 
pitne vode vsem prebival-
cem, ki so priključeni na sis-
tem.
Namen naložbe je izgradnja 
komunalne infrastrukture za 
oskrbo s pitno vodo na ob-
močju občine Mirna Peč. Z 
izgradnjo novega vodovo-
dnega omrežja se bo na jav-
ni vodovod priključilo doda-
tnih 150 objektov oz. ca. 405 
prebivalcev.

Sistem je načrtovan skladno 
z dolgoročnimi plani razvoja 
javne komunalne infrastruk-
ture za oskrbo s pitno vodo v 
občini Mirna Peč.

Predmetni projekt se izva-
ja na območju občine Mir-
na Peč, in sicer v naseljih:
- Naselje Postaja: izvedba 
sekundarnega vodovoda v 

skupni dolžini 1.470 m,
- Naselje Golobinjek: izved-
ba sekundarnega vodovoda 
v skupni dolžini 3.648 m,
- Severni del višinske cone 
občine Mirna Peč: izvedba 
sekundarnega vodovoda v 
dolžini 2.908 m.

Sonja Klemenc Križan, 
občinska uprava

V začetku avgusta je Občina Mirna Peč prejela odloč-
bo Ministrstva za okolje in prostor, s katero se odobri 
sofinanciranje v višini 968.063 EUR. Vrednost celotne 
naložbe v tekočih cenah je 1.936.125 EUR neto. Raz-
liko sredstev bo zagotovila Občina Mirna Peč iz pro-
računa občine .  
Terminski plan izvedbe : 2023 - 2026 
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Slavnostna seja ob občinskem prazniku
V petek, 17. 6. 2022, je v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine 
Mirna Peč. Župan je v nagovoru orisal glavne aktivnosti občine v tem letu s poudarkom na prihajajočih investicijah. 

23. občinski praznik Občine Mirna Peč
Praznovanje 23. občinskega praznika Občine Mirna Peč je letos otvorilo Društvo podeželskih žena Mirna Peč z državnimi žen-
skimi kmečkimi igrami, ostale prireditve praznika pa so se tradicionalno zvrstile tretji vikend v juniju. Že drugo leto zapored 
je v občini potekala likovna kolonija, ki jo je organizirala Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Na 
koloniji z naslovom Extempore so ustvarjalci s širše Dolenjske v svojih delih upodobili pretežno motive Mirne Peči. Osrednji 
dogodek petkovega praznovanja je bila Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Mirna Peč s podelitvijo županovih priznanj 
in plaket Občine Mirna Peč. 

Občina je bila uspešna na raz-
pisu za pridobitev evropskih 
sredstev za celovito energet-
sko obnovo objekta na Trgu 
8, po izboru izvajalca pa bo 
začela tudi z deli. Prav tako ra-
čuna na sofinanciranje iz na-
slova okrevanja po epidemiji 
za načrtovane projekte uredi-
tve cestne infrastrukture v in-
dustrijski coni, vodovodnega 
omrežja in čistilne naprave. 
Na slavnostni seji sta župan 
Andrej Kastelic in predsednik 
komisije Zvonko Papež po-
delila plakete občine in žu-
panovo priznanje. Slednje 

Po slavnostni seji je sledil Fe-
stival mirnopeških vin, ki 
ga je organiziralo Društvo vi-
nogradnikov Mirna Peč. Na 
prireditvi so člani društva 
prejeli priznanja letošnjega 
ocenjevanja vin, obiskovalci 
pa so ob prijetnem glasbe-
nem vzdušju najboljša mir-
nopeška vina tudi degusti-

rali.
S o b o t n o 
dogajanje 
je otvoril 9. 
Pohod po 
poti Slakove in 
Pavčkove mlado-
sti v organizaciji Turističnega 
društva Mirna Peč. Na Malem 
Kalu so pohodnike v kultur-

nem pro-
g r a m u 
r a z v e s e -

ljevali mu-
zikantje iz 

Malega Kala in 
okolice, v Šentjuriju 

so kulturni program pripravi-
li učenci Osnovne šole Tone-
ta Pavčka. 

Bogato popoldansko doga-
janje se je pričelo s proslavo 
ob 120-letnici PGD Mirna 
Peč. Na prireditvi je društvo 
svojim članom podelilo pri-
znanja za požrtvovalnost ter 
zahvale za sodelovanje dru-
štvom in Občini Mirna Peč. 
Prireditev sta  popestrila Pi-
halni orkester Ave in Ansam-
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podeželskih žena, g. Marjan 
Kocjan za dolgoletno delo na 
področju gasilstva, varnosti in 
ostalih projektih PGD Mirna.
Program je povezovala Irena 
Papež Potočar, v spremljajo-
čem kulturnem programu sta 
nastopila pianistka Petra Jerič 
in baritonist Matjaž Strmole.

Andreja Povše
Foto: Foto Asja

je prejel g. Franc Potočar za 
dolgoletno, predano delo v 
Društvu harmonikarjev Mirna 
Peč. Plakete občine so prejeli 
g. Jože Drenik za dolgoletno 
predano, prostovoljno in ra-
zvojno naravnano delo v PGD 
Jablan, ga. Renata Povše za 
dolgoletno delo tajnice in ra-
čunovodkinje ter sodelovanje 
v mnogih projektih Društva 

bel Dolenjski vese-
ljaki, ki so nato 
dolgo v noč 
igrali tudi na 
občinski ve-
selici, na ka-
teri je kasnej-
nastopila še 
glasbena sku-
pina Chicas.
V nedeljo  zjutraj je 
Tekaško društvo MiTek 
obiskovalce tekaškega pote-
panja po Mirni Peči vodilo po 
daljšem 13-kilometrskem 
teku iz Mirne Peči proti Po-
staji, nato do Sel pri Zago-
rici in nazaj proti Mirni Peči 
čez Šrango in Malensko vas. 
Za predšolske otroke je bil 
na športnem igrišču za mu-

zejem organiziran 
tek malčkov.

Karate klub 
Mirna Peč je 
organiziral 1. 
medklubski 
karate po-

kal ZANSHIN 
2022, na kate-

rem so vidne re-
zultate dosegli mla-

di mirnopeški karateisti.
Na kmetiji Rupnik na Ma-
lem Kalu je popoldan po-
tekala demonstracija de-
lovanja strojev senene 
linije SIP, Društvo podežel-
ske mladine pa je pripravilo 
kmečke igre.
Zaključek letošnjega občin-
skega praznika je sklenila 

glasbena prireditev Koncert 
»Ni da ni« v izvedbi Klemna 
Slakonje in spremljevalnih 
glasbenikov Small benda. 
Lepo obiskano prireditev 
je organiziralo Društvo Če-

trtkova brenčanja v Mirni 
Peči, ki je letos že drugo leto 
poskrbelo tudi za celoten po-
tek in organizacijo dogodkov 
občinskega praznika. T. K.
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občinska uprava sporoča

Nov dnevni center Doma starejših občanov 
Trebnje bo dnevno sprejel 12 uporabnikov
 
V Domu starejših občanov Trebnje se pripravljajo na odprtje dnevnega centra, ki bo predvidoma 11. novembra letos. 
Gradbeno obrtniška dela na objektu in montaža notranje opreme so zaključeni. Naložbo sofinancira Republika Slove-
nija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dnevni center se nahaja na 
jugovzhodni strani doma kot 
samostojna pritlična stavba s 
pohodno zeleno streho. Nje-
govo središče je velik več-
namenski osrednji prostor, 
v okviru katerega so urejeni 
tematski kotički (bralni, raču-
nalniški, klubski, kuhinjski). 
Nanj je neposredno navezan 
prostor za počitek. Prosto-
ri centra obsegajo še ločene 
sanitarije. Osrednji prostor je 
na zahodni strani zastekljen 
z veliko panoramsko stekleno 
steno in neposredno povezan 
z novo zunanjo teraso.

Nova enota dnevnega cen-
tra bo dnevno sprejela 12 
uporabnikov. Dnevno var-
stvo bo namenjeno posame-
znikom, ki še ne potrebuje-
jo celodnevne, stacionarne 
oskrbe in si želijo oziroma po-
trebujejo pomoč ali organi-
zirano obliko bivanja le za 
določeno število ur dnevno. 
Osnovni kriterij za vključitev 
oseb v dnevno varstvo za raz-
liko od celodnevnega varstva 

je, da se uporabniki dnevno 
vračajo domov.

Ciljna skupina so osebe, 
starejše od 65 let, ki zaradi 
starosti ali drugih razlogov, 
ki spremljajo starost, niso 
sposobne za popolnoma sa-
mostojno življenje in potre-
bujejo manjši obseg neposre-
dne osebne pomoči, osebe z 
zmernimi starostnimi in zdra-
vstvenimi težavami, ki potre-
bujejo večji obseg neposre-
dne osebne pomoči, osebe z 
najzahtevnejšimi starostnimi 
in zdravstvenimi težavami, ki 
v celoti potrebujejo neposre-
dno osebno pomoč, osebe z 
zahtevnejšimi dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdrav-
ju, ki zaradi starostne demen-
ce ali sorodnih stanj potrebu-
jejo delno ali popolno osebno 
pomoč.

Dnevni center bo nudil tudi 
programe za aktivno pre-
življanje časa, sprostitvene 
delavnice, redne gibalne ak-
tivnosti, aktivnosti vseživljenj-

Vse zainteresirane, ki 
bi si želeli vključiti v 
dnevno varstvo, pri-

jazno vabimo, da  nas 
obiščete, ali nas pokli-
čete po telefonu na št. 

041 400 739, 
07/34 62 194, 

07/34 62 195 (socialna 
služba) ali pišete na 
info@dso-trebnje.si.

skega učenja, prostočasne ak-
tivnosti, kulturo in umetnost. 
Omogočal bo, da s pomočjo 
dnevnih aktivnosti v dnev-
nem centru starejši čim dlje 
ostanejo v domačem okolju, 

vendar vpeti v druženje z dru-
gimi ljudmi.
 

Petra Kušar Stojakovič, 
direktorica DSO Trebnje

Foto:  DSO Trebnje

Mirna Peč bogatejša za nova 
vinska svetovalca

V septembru je v okviru pri-
reditve Akademija somme-
lierjev v Hiši kulinarike in 
turizma v Gostišču na trgu 
v Novem mestu potekala 
podelitev certifikatov vin-
skega svetovalca - som-
melierja 1. in 2. stopnje. 
Izobraževanje je potekalo v 
okviru projekta Poslovni mo-
del: Razvoj mreže sommelier-
jev Visoke šole za upravljanje pode-
želja Grm Novo mesto. Med dobitniki priznanj sta tudi 
Stane Zaletel in Ines Rupnik. 
Novi sommelierji bodo svoje znanje lahko nudili v okvi-
ru združenja sommelierjev vinorodne dežele Posavja 
kot v domačem vinogradniškem društvu. N. R.
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202 otroka lažje v novo šolsko leto 
s pomočjo novomeškega Rdečega križa
Med poletnimi počitnicami smo na  Območnem združenju RKS Novo mesto že 21. zapored razdelili pomoč pri nakupu 
šolskih potrebščin. Vrednostne bone so lahko učenci 1. do 6. razreda (po 55 evrov) in učenci zadnje triade ter dijaki (po 
70 evrov) vnovčili v Mladinski knjigi na Glavnem trgu v Novem mestu. 

OBČINA UČENCI DIJAKI SKUPAJ RAZDELJENIH 
BONOV/OBČINO

SKUPAJ 
V €

Mestna občina Novo mesto 99 33 132 8110

Občina Škocjan 14 0 14 815

Občina Šentjernej 9 1 10 610

Občina Šmarjeta 5 1 6 345

Občina Straža 5 1 6 360

Občina Dolenjske Toplice 10 6 16 1030

Občina Mirna peč 4 0 4 250

Občina Žužemberk 7 7 14 920

Skupaj 153 49 202 12440

Skupaj smo finančno pomoč 
v obliki bonov za šol. leto 
2022/23 razdelili 202 otro-
kom v vrednosti 12.440 evrov. 
Sredstva so zagotovile krajev-
ne organizacije RK in Sklad za 
pomoč ljudem v stiski.
Pomoč v obliki bonov za na-
kup šolskih potrebščin so pre-
jeli otroci iz družin, ki so sicer 
prejemnice naših prehrambe-
nih paketov, učenci in dijaki, 
ki so jih predlagale krajevne 
organizacije, ter učenci in di-
jaki staršev, ki so do roka vlo-
žili vlogo s prilogami. Na OZ 
RKS NM se po materialno po-
moč obračajo tudi ukrajinske 

družine.  Z boni za šolske po-
trebščine smo pomagali tudi 
32 ukrajinskim otrokom, ki so 

septembra sedli v slovenske 
šolske klopi. 
V novem šolskem letu otro-

kom želimo obilo uspehov.
Maja Gorenc Šulc in 

Barbara Ozimek

Za obe mirnopeški pokopališči 
sedaj poenoteno vodenje katastra

Podjetje Oklešen je v sodelovanju z Občino Mirna Peč 
za obe pokopališči v mirnopeški občini vzpostavilo 
poenoteno vodenje katastra v programu PISO POKO-
PALIŠČA za geoprostor Slovenije. Tako za upravljalca 
kot najemnike to pomeni boljšo sledljivost podatkom 
in spremembam ter seveda hitrejši dostop do njih.
V podjetju Oklešen vabijo vse najemnike, da jim spo-
ročijo kakršnekoli spremembe (naslova ali imena 
najemnika, zastarane podatke), da jih bodo ažurno 
uredili. Vsi, ki ste jim v poletnih  mesecih že javili spre-
membe podatkov, so le te bile pri vnosu v PISO pro-
gram že upoštevane.
Podjetju Oklešen javite tudi odstop od najemništva, 
če groba ne želite več imeti v najemu, tudi najem 
grobnih mest uredite pri njih, če groba še nimate, pa 
si to želite urediti.

Kontaktni podatki:
Oklešen, d.o.o., Kandijska cesta 18, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 33 70 200, 041 615 239
E- naslov: info@oklesen.si, oklesen@gmail.com
Spletna stran: oklesen.si
In še opozorilo: Odpadni material se ne meče čez ob-
zidje pokopališča, pač pa odpadne sveče in cvetje lah-
ko odvržete v za to namenjene zabojnike.

Požarni načrt obvezen za 
lastnike sončnih elektrarn

Sončne elektrarne predstavljajo naš nov energetski vir 
in so že kar pogoste v domačem okolju. S stališča varno-
sti pa pozivamo lastnike sončnih elektrarn k izdelavi po-
žarnih načrtov. Požarni načrt se mora namreč izdelati za 
objekte, ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano 
na javno električno omrežje. Požarni načrt je potrebno 
predati enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na loka-

ciji objekta (področ-
ni PGD in GRC Novo 
mesto). Gasilska eno-
ta lahko načrte upo-
rablja izključno za 
opravljanje opera-
tivnih gasilskih na-
log. Objekt mora biti 
označen s predpisa-
no opozorilno tablo. V 

kolikor pride do požara v stavbi ali večjih mehanskih po-
škodb elektrarne, je požarni načrt v pomoč gasilcem za 
uspešno, hitrejše in varno posredovanje na objektu. Tre-
nutno imamo iz celotne občine Mirna Peč požarna načr-
ta le od dveh sončnih elektrarn, zato vas še enkrat napro-
šamo, da dokumente predate gasilcem.

Luka Piko, vodja službe požarne preventive 
GRC Novo mesto



november 2022Glasilo Občine Mirna Peč12

m
uzejske novice

90 let Lojzeta Slaka 
(1932-2011)
Na predvečer 90. rojstnega 
dne, 22. julija se je na plošča-
di muzeja odvila spominska 
slovesnost, posvečena mir-
nopeškemu  rojaku, glasbe-
niku in mojstru diatonične 
harmonike Lojzetu  Slaku. 
Med množico zbranih so bili 
tudi Lojzetovi sorodniki – so-
proga Ivanka, brat Matija, se-
stre Kristina, Jelka in Marija, 
pa sin Slavko z družino, neča-
ki in nečakinje.

V kulturnem programu je s 
Slakovimi skladbami nasto-
pil ansambel Spev, učenca 
novomeške Glasbene šole 
Marjana Kozine Gašper in 
Lucija Rangus ter mlajši člani 

sambel izdal vrsto plošč, ka-
set in zgoščenk, ustvaril veliko 
uspešnic in prejel več nagrad. 
Ansambel je deloval od leta 
1964 pa vse do Lojzetove 
smrti pred enajstimi leti.

Slak je tudi častni občan Ob-
čine Mirna Peč in prejemnik 
častnega znaka svobode Re-
publike Slovenije za zasluge 
na področju slovensko zazna-
movane množične glasbene 
kulture doma in po svetu. S 
svojim delom je pustil neizbri-
sen pečat v slovenskem glas-
benem prostoru, saj ga ni Slo-
venca, ki ne bi poznal kakšne 
Slakove skladbe.

 Foto: Boris Kovačič

Mladi člani Društva harmonikarjev Mirna Peč

Slakova razširjena družina z ustvarjalci kulturnega progra-
ma in županom

PAVČKI BRALCI USTVAR-
JALCI so tokrat navdih za 
ustvarjanje našli v koroški 
ljudski pripovedki Hvaležni 
medved. Po slišani zgodbi so 
naredili hruške iz das mase. 
Slastno, mar ne?  Vabljeni 
prvi in tretji torek v mesecu 
na bralno ustvarjalne delav-
nice!

Društva harmonikarjev Mirna 
Peč. Spomine na Lojzeta Sla-
ka je v iskrivem in zanimivem 
pogovoru z voditeljico prire-
ditve in vodjo muzeja Ljudmi-
lo Bajc obujal član njegove-
ga ansambla, pevec skupine 
Fantje s Praprotna Andrej Ber-
gant. Na svojevrsten način pa 
sta se na legendo narodno-
-zabavne glasbe spomnila 
Slakov nečak Polde Punger-
čar in prijatelj Slavko Podboj.

Lojze Slak se je rodil 23. juli-
ja 1932, bil je ustanovitelj in 
vodja Ansambla Lojzeta Sla-
ka in spada med utemeljite-
lje narodno-zabavne glasbe. 
V 47-letnem delovanju je an-

Spominu avtorju mnogoterih zimzelenih skladb, enemu naj-
bolj priljubljenih glasbenikov, se je poklonila množica obi-
skovalcev od vsepovsod.

Andrej Bergant, edini še živeči član ans. L. Slaka, pevec sku-
pine Fantje s Praprotna, je v pogovoru z vodjo muzeja Lju-
dmilo Bajc odkril marsikatero zanimivost o Lojzetu kot vodji 
ansambla.

Pripravile: Ljudmila Bajc, 
Mojca Lužar
Foto: arhiv Muzeja L. Slaka 
in T. Pavčka
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Avtorici razstave Anica Levstik in Mojca Lužar ob škofu An-
dreju Sajetu in vodji muzeja Ljudmili Bajc

V MUZEJ S TOMOSOVIMI MOTORJI: Člani Tomos kluba Tre-
belno so ponosno razstavili svoje ne več rosno mlade mope-
de in si v sklopu prvega srečanja ogledali Slakovo razstavo.

Mali Jakob se je v muzej pripeljal kar s traktorjem in prikolico.

Kulturni program je popestril Moški pevski zbor Rožmarin 
pod vodstvom Gorazda Kermca.

Nova začasna razstava 
»Naš škof naš ponos« 
V avli muzeja  je bila 5. oktobra otvoritev začasne razstave z na-
slovom Naš škof naš ponos, posvečena prvi obletnici škofovske 
posvetitve rojaka msgr. dr. Andreja Sajeta. Razstavljeni pano-

ji, obogateni s slikovnim gradivom iz njegovega 
življenja, prikazujejo otroštvo na domačem 

Velikem Kalu, mladost, preživljanje pro-
stega časa, čas študija in duhovniško pot, 
vse do posvetitve v novomeškega škofa 
v mirnopeški farni cerkvi sv. Kancijana.
V kulturnem programu so nastopili pev-
ci Moškega pevskega zbora Rožmarin, 

zbrane sta nagovorila župan Andrej Ka-
stelic in župnik Janez Rihtaršič, svoje delo 

sta predstavili avtorici razstave  Anica Lev-
stik  in  Mojca Lužar  ter vodja muzeja  Ljudmila 

Bajc, ki je z njima sodelovala pri izboru vsebine, predsta-
vljene na panojih.
Kot sta povedali avtorici, sta vire našli tako v tiskanih medijih 
kot po spletu, v literaturi, veliko zgodb pa so jima zaupali ljudje, 
ki poznajo Andreja Sajeta. Vsi se ga spominjajo kot zelo mirne-
ga in prijaznega fanta.  Bil je marljiv, uspešen učenec, ki nikoli ni 
izstopal drugače kot le z znanjem.
Spregovoril je tudi škof Saje in odgovoril na nekaj vprašanj o 
svojem življenju, prejel pa je tudi dve darili: knjigo Anice Lev-
stik Rodbina Barbo in rožni venec, ki ga je Mirnopečanka Marta 
Lužar spletla iz ličkanja in koruze. Razstava bo na ogled do 31. 
januarja prihodnje leto.
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Rok Mežnar, dr. med., (spec. druž. med.), zdravnik v Mirni Peči  

Hvaležnost poplača ves trud
Mladi, simpatični Rok Mežnar je zdravnik v mirnopeški ambulanti. In Mirnopečani se še vedno lahko opredelite zanj. 
Zase pravi, da je »skromen dolenjski fant«, rojen na podeželju, v Gabrju,  kjer tudi živi. Zanj ima življenje na vasi po-
seben čar, ki ga v mestih ni moč najti. Pravi, da v mestu ni povezanosti, svobode. Osnovno šolo je obiskoval v bližnjih 
Brusnicah, zatem  klasično gimnazijo v Novem mestu, kjer se je nagibal k študiju veterine. A se je odločil drugače.

 � Zakaj ste se odločili za študij me-
dicine?
Zelo rad imam živali, doma imam tudi 
štiri konje. In ker je bilo takrat težko do-
biti službo v veterini, sem se odločil za 
študij medicine, ki je bil moja druga iz-
bira. Mislim, da se nisem narobe odločil, 
saj bi študij ponovil. Študij je bil sicer te-
žak, sem  pa že v drugem letniku vedel, 
da bom izbral družinsko medicino, saj 
se mi zdi, da ima ravno ta veja medicine 
največ stika z ljudmi. 

 � Kje vse ste si nabirali izkušnje?
Specializacijo sem opravljal v Novem me-
stu in Ljubljani. Trajala je štiri leta,  lani sem 
opravil specializacijo iz družinske medici-
ne. Delal sem v Splošni bolnišnici Novo 
mesto, pa v Zdravstvenem domu Novo 
mesto, v Domu starejših občanov Novo 
mesto in Šmarjeta, v novomeških zaporih 
in v UKC Ljubljana.

 � Kako to, da ste se odločili priti v 
ambulanto v Mirno Peč?
Za ambulanto v Mirni Peči sem se odlo-

čil, ker mi je blizu podeželje. Tu se bolje 
počutim kot pa v nekem velikem zavo-
du, tu je več osebnega kontakta.

 � Ljudje hodimo k zdravnikom z 
različnimi težavami. Vas kaj presene-
ča pri vašem delu? Vas kakšna zgod-
ba posebej prizadene?
So težke zgodbe, razne stiske, pred-
vsem duševne. Teh je čedalje več. Ljudje 
pridejo z nespecifičnimi simptomi, kot 
so tiščanje v prsih, tesnoba, ponavljajo-
či se glavoboli, kronična utrujenost in 
šele potem, ko sprašuješ in brskaš, se 
na koncu izlije prava poplava čustev, ki 
pustijo na tebi posledice. Ta del je težak 
in specifičen tudi za to specializacijo. So 
pa tudi dobre zgodbe in uspeh pri paci-
entih, ki jim pomagaš, odtehta ves trud, 
hvaležnost poplača vse.

 � Vsi vemo, kako je potrebno zdra-
vo živeti: zdrava prehrana, gibanje, 
dobri medosebni odnosi, pozitivna 
naravnanost, zmernost in uravnove-
šenost v vsem. Pa vendar nas večina 

tako ne deluje. Imate kakšen recept, 
nasvet, kako bi to lažje dosegali?
Zdravniki imamo zelo veliko nasvetov 
in smernic, vendar smo sami idealen 
primer, kako se tega ne držimo. Mislim, 
da je potreben nek družbeni premik v 
glavah, ne samo v ambulanti, v Mirni 
Peči, pač pa globalno. Da ne hitimo. Se-
daj se samo pehamo za dosežki, potr-
ditvami, pozabljamo pa nase. Saj učimo 
paciente, kako je treba živeti, moramo 
jih pa tudi razumeti, da nimajo časa npr. 
trikrat na dan jesti in se štirikrat na te-
den rekreirati. Nekateri nimajo sredstev, 
da bi si zagotovili zdravo prehrano. Za 
neko zdravo bio prehrano so  zneski 
v današnjih časih nenormalno visoki. 
Tudi mi zdravniki samo na hitro pojemo 
malico in potem delamo naprej. Potre-
ben je družbeni premik v glavah, da do 
tega pride.

 � Veliko je izgorelosti na delovnem 
mestu. Kako pristopate k takim pri-
merom? Kakšen nasvet, da se temu 
izognemo?
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Izgorelost je problem sodobne druž-
be. Čedalje bolj stremimo k boljšemu 
življenju, materialnim dobrinam, po-
zabljamo pa na duševno zdravje. Izgo-
relega človeka je potrebno umakniti iz 
delovnega okolja v bolniški stalež. Če 
je prišlo do te stopnje, da so pridruže-
ne duševne motnje - depresija, anksi-
oznost, dobi človek antidepresiv, am-
pak to ni rešitev. S tem omogočimo le 
kratek čas, da se rehabilitira, dobi neko 
»berglo«, s katero prebrodi to težko 
obdobje, a mora se slej ko prej vrniti v 
delovno okolje, kjer bo spet nek stre-
sni dejavnik in bo lahko spet prišlo do 
izgorelosti. Predvsem je pomembna 
ostala strokovna pomoč; psihoterapije, 
kognitivno vedenjske vaje, psihološka 
podpora, da se človek dejansko priu-
či, kako se spopadati z vsakodnevnim 
stresom, obremenitvami in da zna reči 
tudi ne. Tega danes ne znamo, spreje-
mamo obremenitev na obremenitev in 
človek popusti. 

Tudi debelost je rak rana sodobne 
družbe. Zakaj prihaja do tega? Kako 
vi vidite rešitev tega problema?
Problem je v tem, da debelosti niti ne 
smatramo kot bolezen, pa vendar de-
jansko je, saj se pri ekstremni debelosti 
poruši hormonsko ravnovesje v telesu, 
poruši se katabolizem in privede do bo-
lezenskih znakov na gibalnem sistemu 
(na mišicah, sklepih)  kot na psihofizič-
nem počutju in samem metabolizmu 
telesa. Kako se s tem spopadati? Vemo, 
da je debelost tudi dejavnik, ki lahko 
privede do sladkorne bolezni. Težko 

AMBULANTA 
MIRNA PEČ, 
Trg 8, Mirna Peč

Zdravnik:
 dr. med. Rok Mežnar, 

spec. druž. med. 

TELEFON: 08 20 15 433   

Oblika naročanja: 
osebno (v ordinacijskem času), 

elektronsko, telefonsko 
in po pošti. 

ORDINACIJSKI ČAS: 
torek 12:30-19:30
 sreda 7:00-14:00

Dr. Mežnarju pri delu v mirnopeški ambulanti  pomaga sestra Ines. 

Rok Mežnar je ljubitelj konj. Doma ima 
kar štiri. V srednji šoli se je odločal med 
študijem veterine in medicine. Prevla-
dalo je slednje. 

rečem, kaj narediti, da tega ne bi bilo. 
Definitivno pa način življenja privede 
do tega. Obstajajo razne šole hujšanja, 
razne diete, ki so bolj škodljive kot ko-
ristne. Bistvo pri tem je, da se spreme-
ni način življenja. Če še toliko shujšaš, a 
se potem vrneš v staro rutino, nisi niče-
sar storil. Glaven je premik v glavi in po-
tem prenos tega v življenje. Diete niso 
zdrave, ker naš organizem rabi maščo-
be, ogljikove hidrate in sladkorje in tega 
telesu ne smeš odtegniti. Jemo zato, da 
živimo, in ne živimo zato, da jemo.

 � Kako ste kot zdravnik doživljali epi-
demijo koronavirusa? Ste bili zelo obre-
menjeni? Ste sami pristaš cepljenja? 
Jaz sem bil takrat še specializant. V sta-
ri interni bolnici je bila covid ambulan-
ta. Nihče si ni predstavljal, kako se bo to 
odvijalo, bilo je, kot da so vojaške raz-
mere. Nismo vedeli, kaj nas čaka, vse, 
kar je bilo sumljivo, smo imeli na opa-
zovanju, smo testirali. Sčasoma smo 
bolezen bolj razumeli, bolj smo znali 
pristopiti k pacientom. Cepljenje smo 
težko pričakovali, prihajali so valovi no-
vih pacientov. Seveda sem za cepljenje. 
Res je, da ni 100% zaščita, zmanjša pa 
veliko verjetnost, da bo človek pristal 
v bolnici in na intenzivni enoti. Bolj ko 
bomo razbremenili ta del, bolj se bodo 
specialisti lahko posvetili svojemu delu, 
ki je bilo potisnjeno na stran in so zaradi 
tega daljše čakalne vrste.

 � Kaj pa Rok počne v svojem pro-
stem času? Imate kakšne hobije? 
Prosti čas, kolikor ga sploh imam, pre-
živim čim več s svojim dekletom. Veliko 
pomagam doma na kmetiji, predvsem 
s svojimi konji. Če je le priložnost, jih za-
prežem ali pa zajaham. 

 � Bi želeli Mirnopečanom kaj pose-
bej sporočiti?
Mirnopečanom želim predvsem, da osta-
nejo čim bolj zdravi.  V kolikor potrebujejo 
zdravniško pomoč, pa si me še vedno lah-
ko  izberejo za  osebnega zdravnika.

Ljudmila Bajc,  
foto: osebni arhiv R. Mežnar, L. Bajc
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OKTOBER-MESEC POŽARNE VARNOSTI

Tudi baterije lahko zagorijo
Za letošnji oktober – mesec požarne varnosti je vodilna tema projekta preprečevanje možnosti za nastanek požara 
na baterijah in poteka pod sloganom "Tudi baterije lahko zagorijo. Preprečite požar baterij". Baterije, ki so v vsakem 
domu in službi, predstavljajo našo novo realnost, s katero se soočamo tudi v okviru požarnih tveganj.  

Najdemo jih v mobilnih te-
lefonih, prenosnih in tablič-
nih računalnikih, predvajal-
nikih glasbe, fotoaparatih, 
kamerah, igračah, orodju, 
invalidskih vozičkih, radijsko 
vodenih modelih, brezpilo-
tnih zrakoplovih (dronih) in 
podobno. Vsako leto vse več 
uporabnikov za prevoz upo-
rablja prevozna sredstva na 
električni pogon (električ-
na vozila, električna kolesa, 
električne skiroje in podob-
no), ki jih prav tako poganja-
jo baterije. Spekter uporabe 
se je močno povečal, ker li-
tijeve baterije lahko shrani-
jo več energije kot navadne 
baterije in se lahko polnijo.
Glede na množičnost upo-

rabe litijevih baterij svetu-
jemo, da ste nekoliko bolj 
pozorni, da jih ne poškodu-
jete, ob polnjenju preveri-
te stanje baterije, polnilnika 
in polnilnega kabla. Upora-
bljajte le polnilnike, ki jih je 
priložil proizvajalec. Baterije 
polnite na mestu, kjer se lah-
ko odvaja toplota. Baterije 
polnite takrat, ko ste vsaj ob-
časno prisotni na mestu, 
kjer se polnijo. Do-
brodošla pre-
ventiva je tudi 
namestitev 
javljalnikov 
dima na 
mestih, kjer 
o b i č a j n o 
polnite ba-

terije. Baterije hranite izven 
dosega majhnih otrok in do-
mačih živali. Iztrošenim ba-
terijam zaščitite kontakte in 
jih odložite v namenske za-
bojnike ali oddajte v zbirno 
reciklažni center.
Požaru baterije običajno bo-
trujejo mehanske poškodbe 
le-te ali uporaba neustre-
znih polnilnikov. Posebnost 
ob požaru litijeve baterije je 
ta, da se jih z običajnimi ga-
silnimi sredstvi ne da poga-
siti. Če pride do požara, po-
skušajte napravo prestaviti 
na tako mesto, da lahko od-
gori do konca ali jo potopite 
v vodo. Če vam to ne uspe, 

zaščitite okolico, da se požar 
ne bo širil. V kolikor pa situ-
acija preraste okvir varnega 
začetnega gašenja, obvesti-
te 112, da se na situacijo od-
zovejo gasilci. Takrat se uma-
knite na varno, zaprite vrata, 
da preprečite gibanje dima 
po stavbi in po potrebi obve-
stite še ostale prisotne. Priča-
kajte gasilce, da jih usmerite 
do mikrolokacije požara.
Več informacij na: https://
www.gov.si/zbirke/projekti-
-in-programi/okotber/

Luka Piko, vodja službe 
požarne preventive 

GRC Novo mesto
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Spoštovane občanke, spoštovani občani

V preteklem štiriletnem obdobju je bilo za dobro 
vseh nas in za dvig kvalitete življenja v naši 
občini narejenega veliko, na različnih 
področjih. Zavedam pa se da je vedno premalo, 
da je tempo življenja visok in da je osnovna 
naloga in poslanstvo občine svojim občanom 
zagotoviti napredek in razvoj, prisluhniti 
potrebam slehernega sokrajana in po najboljših 
močeh, skupaj s sodelavci skrbeti za 
enakomernost razvoja.

Prizadevno delo v preteklem obdobju je dalo 
dobre nastavke nadaljnjega razvoja in za 
ključne projekte tako s področja komunale, 
cestne infrastrukture, energetske sanacije 
objektov, energetske samooskrbe, kulture ter 
stanovanjske gradnje in sociale. Na 
prigovarjanje mnogih od vas in z zavedanjem 
odgovornosti realizacije pomembnih projektov 
sem se odločil kandidirati za župana občine 
Mirna Peč še za en mandat.

Lepo povabljeni na volitve, v nedeljo, 20.11.2022

ZA 
TOLERANTNOST, 
POVEZOVANJE, 
VARNOST, 
RAZVOJ NA 
VSEH 
PODROČJIH 
...
ZA ČUT DO 
SLEHERNEGA.

za 
župana

ANDREJ KASTELIC

Andrej Kastelic
Naročnik oglasa: Andrej Kastelic

                                                                                          
Zvone Lah

Prehranska in energetska draginja bosta še poglobila revščino ljudi, ki 
se z nizkimi mesečnimi prihodki težko prebijejo skozi mesec. Občina 
mora blaži� revščino preko humanitarnih organizacij in s pomočjo  
društev.  

Potrebe tako mladih kot starejših občanov bi morala bi� prioriteta 
občine. Mladim moramo zagotovi� primerna stavbna zemljišča, da 
bodo ostali na vasi, starejšim pa organizira� dnevno varstvo v Mirni 
Peči, da bodo ostali doma v krogu domačih.  

Z vašo podporo, bom vodil občino 
odgovorno in v dobro vseh občanov. 

Hiter razvoj občine zahteva njena velika vlaganja v izgradnjo 
infrastrukture za inves�torje, kar pa je veliko breme za majhno 
občino. Izgradnja komunalne infrastrukture za potrebo občanov pa 
se je v zadnjem obdobju prelagala iz leta v leto. Obstala je obnova 
občinskih cest, izgradnja vodovodov, kanalizacij in dograditev 
čis�lne naprave. Določeni projek� se pripravljajo predolgo. 

Kandidat
za župana

Spoštovane občanke in občani,

Naročnik: Stranka Zeleni Slovenije

na prigovarjanje mnogih občanov sem se odločil ponovno 
kandidira� za župana. Na osnovi izkušenj in poznavanja delovanja 
državnih ins�tucij, pa tudi poznanstev, lahko veliko pripomorem k 
boljšem delu občinske uprave, kot tudi hitrejše realizacije novih in že 
zastavljenih projektov.    

Občina potrebuje za realizacijo že zastavljenih projektov več 
finančnih sredstev iz različnih državnih programov, ki bodo na voljo 
v prihodnje. 

Lokalne volitve 2022
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Asfalterska 
akcija v Čemšah

Akcija!

V naš kraj preselil se mož je srednjih let,
od pobud delovnih in ustvarjalnih ves 
prevzet.
S krajani se še dobro ni spoznal,
ko si načrt je že zadal,
da se tukajšnja krajevna cesta uredi,
jo asfaltira in posodobi.
Z zamislijo se to na občino poda,
da vidi, kakšni pogoji so in koliko občina 
tu zraven da.
Na občini on tu spozna,
da zamisel je že nekajkrat aktualna bila,
pa se vedno je izneverila.
Poskusi še enkrat naj lahko
in če uspelo bo, bodo pomagali 
po kriteriju, ki velja za vso občino.
To pomeni, da se bo točkovalo
in potem odločalo.
Za to zadevo naj vlogo z obrazložitvijo 
vloži,
rok pa je le še nekaj dni,
da se v naslednje proračunsko obdobje 
uvrsti.
Na hitro se gradbeni odbor sestavi iz ljudi,
ki njemu so poznani bili.
Vlogo z obrazložitvijo kvalitetno se sestavi
in na občino dostavi.
Občina to sprejme in na CGP naroči,
da potreben načrt del in ceno ugotovi.
CGP to naredi in občini dostavi, 
občina pa izračun za prispevek svoj 
pripravi,
ostanek pa naj bi prispevali krajani sami.
Organizator razpored naredi
in določi znesek, ki ga koristnik vsak 
prispeval bi.
Tu pa težava se začne – takšni pač smo 
ljudje,
vsak si misli, da razen njega vsak lahko da,
on pa z denarjem druge načrte ima, to 
se ve
rabi ga za drva, avto in pa za zobe.
Gradbeni odbor iz teh ljudi 
mnogim nič po volji ni,
pa tudi pomoči ni prave,
zato pride do zamenjave.
Tudi od novega odbora pomoči ni bilo,
vse bolj dajal je videz, da sestavljen je zato,
da bi vodju se pod prste gledalo,
da se ga prijelo kaj ne bo.
Na ime organizatorja tekoči se račun 
odpre,
tja pa v obrokih se denarja zbiranje začne

in naj do maja v celoti se konča.
Tu pa težave se začno,
ko na misel nekomu pride to,
da mož kakor iznenada je prišel,
lahko denar pobral bo in prav tako odšel
kam daleč stran – neznano kam.
Moram reči, da misel ta
padla je na plodna tla,
saj tega mnenja širša množica hitro je 
bila.
Drugi spet je pametno dejal,
da denarja v naprej ne bo dajal,
saj se ve – komu vnaprej se plačuje,
on pa s takim ne sodeluje.

Končno pa spremeni odločitev le
in vplača, kakor obljubil je.
Gradbenik Perko s svojo ekipo je prispel,
cestišče pripravil, denar pospravil in odšel.
Delavci CGP-ja so prišli,
da fini plan na cestišču so pripravili.
Prihajali so kar nekaj dni,
dajali so videz, da se jim nikamor ne mudi.
Končno asfalt so navozili, ga položili, 
poravnali, povaljali in naše sanje izpolnili.
Naša želja, da ta asfalt res trden bo,
še bolj trdno pa koristnikov prijateljstvo,
da ne pri enem ne pri drugem
bi razpok še dolgo, dolgo ne bilo.

Nauk: Začet' je treba, ne se bat'.

Sestavil: 
Anton Mavec (na fotografiji)

Foto: Andrej Kastelic

Najtežjih je bilo 
zadnjih 300 
metrov

Pohodniki Društva upokojen-
cev Mirna Peč smo se v avgustu 
z avtobusom odpeljali do parki-
rišča Planina Jezerca, ki leži na 
nadmorski višini 1410 m. Od tu 
smo se  odpravili proti Velikemu 
Zvohu na 1971 m nad morjem. 
Na slikovitih planinskih pašni-
kih  smo srečevali krave, ki so se 
pasle, in že med potjo uživali v 

lepih razgledih na Gorenjsko, pa 
tudi grebeni okoli Krvavca obi-
skovalcem  predstavljajo prije-
tno sprehajališče. Krvavec je od 
daleč  razpoznaven tudi po sto-
meterskem stolpu, oddajniku 
RTV, mimo katerega smo šli tudi 
mi. Sicer pa, ko slišimo ime Kr-
vavec, nam pride na misel zima 
in smučanje, a je tudi poleti na 
teh koncih zelo lepo. Pod vrhom 
Zvoha se nahaja jezero, ki je na-
menjeno umetnemu zasneže-
vanju smučišča. Najtežji je bil 
vzpon kakšnih tristo metrov do 
vrha Velikega Zvoha, ki pa smo 
ga vsi premagali. To je bil daleč 
najlepši društveni  pohod, h ka-
teremu je pripomoglo odlično 
vreme za obisk planin.

Majda Zagorc
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Brenčači smo pripravili pestro poletje
V brenčaški družbi ni nikoli dolgčas in tudi poletje je bilo pestro. Občinski praznik se je zaključil s stoječimi ovacijami za 
Klemna Slakonjo & Small band, julija smo ob kinu pod zvezdami uživali v družbi očarljive psičke Balu in njene vodnice 
Alenke, avgusta pa smo se podali s kitaro v Zijalo.

V Kulturnem društvu Četrt-
kova brenčanja v Mirni Peči 
smo v sklopu 23. občinskega 
praznika povabili na raznolik 
in zabaven koncert Klemna 
Slakonje & Small banda - „Ni, 
da ni“. Obisk je bil znova lep, 
zasedenih je bilo nekaj več 
kot 300 stolov in še vsaj 50 
stojišč. Obiskovalci so bili de-
ležni presenetljivega preigra-
vanja med divjim rockom, 
opero, popom, rapom in na-
rodnozabavno glasbo, s spre-
mljajočo odlično imitacijo pa 
je Klemen Slakonja vsakokrat 
izzval navale smeha.

Julija film pod 
zvezdami
Zadnji julijski četrtkov večer 
se je na ploščadi pred Mu-
zejem Lojzeta Slaka in Tone-
ta Pavčka zbralo nekaj več 
kot sto mladih obiskovalcev 
s starši. Brenčači smo zanje 
pripravili kokice in pijačo, 
dekleta iz Društva podežel-
skih žena Mirna Peč pa so 
spekle slastne palačinke in 
jih obogatile z vrsto slastnih 
domačih marmelad. Medse 
smo povabili očarljivo psič-
ko Balu in njeno vodnico 
Alenko Kučič, ki je predstavi-
la delo s psi vodniki, pojasni-
la, kakšne so lastnosti psa re-
ševalca (in vodnika), kako se 

urijo in kaj vse znajo. Na kon-
cu je še razkrila, kako je naj-
bolje ravnati, če se izgubimo.

Sledil je Brenčaški filmski ve-
čer pod zvezdami, ki je bil to-
krat v luči gostij popolnoma 
pasje obarvan. Ogledali smo 
si kultni slovenski mladinski 
film „Sreča na vrvici“. Kino 
večer je bil tudi nagradno 
obarvan z darili trgovine za 
male živali Buba iz Novega 
mesta. Na koncu filma smo 
razdelili še kupone s popu-
sti in promocijske vrečke z 
briketi.

Avgusta „S kitaro v 
Zijalo“
Brenčači smo pri snova-
nju avgustovskega dožive-
tja ugotavljali: „Kdor hodi in 
poje, slabo ne misli“. Zadnji 

četrtek pred vnovičnim za-
četkom šolskega leta smo 
se skupaj s skavti Gorjanski 
medvedje in Trte tabule vr-
ste ter zabavnega doživetja 
željnimi pohodniki iz Mirne 
Peči peš in s kitaro v roki od-
pravili k prelepemu mirno-
peškemu biseru. Pri Zijalu in 
ob žuboreči Temenici smo 

na urejenem prostoru za pi-
knik ob zvokih kitare skupaj 
prepevali skavtske in prilju-
bljene pesmi, na ognju pe-
kli slastne hrenovke v testu 
in sladke penice, se veselili 
in se imeli na sploh čudovito. 

Septembra je sledila trgatev 
Pavčkove trte, ki jo je s svojim 
obiskom obogatil Jože Roz-
man, vinski publicist, pisec 
o vinu in kulinariki, somelje, 
degustator in velik poznava-
lec čisto vsega vinskega. Se-
veda smo se znova imeli zelo 
lepo, kako, razkrijemo v na-
slednjem občinskem glasilu.  
Seveda pa v Društvu Četrt-
kova brenčanja v Mirni Peči 
tudi v prihodnjih mesecih 
pripravljamo nove zanimive 
in doživetij polne prireditve. 
Če želite biti obveščeni, vas 
naprošamo k prijavi na mai-
ling listo cetrtkova.brenca-
nja@gmail.com. Vse dogod-
ke sproti napovedujemo tudi 
na Facebook in Instagram 
profilu Četrtkova brenčanja 
v Mirni Peči, izjemno pono-
sni pa smo zaradi naše naj-
novejše pridobitve – spletne 
strani. Dobrodošli na cetrtko-
va-brencanja.si, ne bo vam 
dolgčas!

Simona Lužar in 
Špela Zupan
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Častitljivih 120 let PGD Mirna Peč
Prostovoljno gasilstvo ima na Slovenskem že stoletje in pol dolgo tradicijo. Ljudje so se začeli organizirano lokalno 
združevati, da bi učinkoviteje preprečevali in gasili požare. Kasneje pa se je spekter pomoči in posredovanja razširil še 
na preostalo tehnično pomoč ob izrednih dogodkih. Delovanje gasilskih društev ima veliko večji pomen v občinskem 
življenju kot le gašenje in reševanje v primeru požarov. Z obstojem prostovoljnih gasilskih društev se prebivalci zana-
šajo na gasilce in njihovo socialno oporo ter solidarno, nesebično pomoč ob vsakršni nesreči. Skozi gasilska društva 
člani izkazujejo predanost domačemu narodu in obstoju te zavesti - pomoči človeku v stiski.

Obdobje Oprema

1930 Motorna brizgalna z vozom in dežurnimi vprež-
nimi pari konj

1972 Gasilski kombi s črpalko Ziegler

1982 Avtocisterna TAM

1995 Gasilski kombi Renault TRAFIC s črpalko

2002 Terensko vozilo Nissan z opremo

2014 • Gasilski kombi Renault Master za moštvo
• Gasilska cisterna Renault Midliner

2019 Gasilsko vozilo s cisterno Renault

Začetek gasilske zgodbe v 
Mirni Peči sega v leto 1887, 
ko se je formirala t. i. ‚požar-
na bramba‘, ki jo je organizi-
ral Karel Krištof in prevzel vo-
denje. Skrbeli so za pomoč 
krajanom ob nesrečah. 
Organizirani so 
bili v trope (ple-
zalci, škropil-
ci in varu-
hi), kjer je 
vsaka sek-
cija skrbe-
la za svoje 
področje. 
Za delova-
nje brambe 
so imeli pravila, 
ki so definirala vode-
nje, delovanje in vaje. Jubi-
lej, katerega slovimo sedaj, 
pa se nanaša na prelomnico 
leta 1902, ko je odbor požar-
ne brambe le to preimeno-
val v Prostovoljno gasilsko 
društvo (PGD) Mirna Peč in 
ji predal vso opremo. Vode-
nje PGD Mirna Peč je prevzel 
Alojz Hude.

Za delovanje PGD sprva 
niso imeli svojih prostorov, 
zato so delovali v podnaje-
mniških prostorih. Leta 1906 
so začeli z gradnjo gasilskega 
doma, zanj so morali najeti 

kredit. Ko je bil zgrajen nov 
gasilski dom, so obstoječe 
prostore odstopili šoli za iz-
vajanje učnega programa, 
kot zanimivost pa lahko po-
vemo, da je tu pouk obisko-

val tudi Tone Pavček in 
njegova generaci-

ja. Prvo motor-
no brizgalno 

so slovesno 
p r e v z e l i 
leta 1930, 
za prevoz 
pa so ime-

li poseben 
vprežni voz. 

Za vleko vozu 
ob požaru so bili 

v občini določeni trije 
pari konj. Tudi osiromašenost 
po 2. svetovni vojni, ki je ter-
jala davek med člani društva, 
gasilcev ni odvrnila od nji-

hovega poslanstva. Sledili so 
razvoju gasilske tehnike, stal-
nemu izpopolnjevanju ga-
silskih znanj in tako uspešno 
opravljali naloge zaščite in re-
ševanja na domačem terenu. 

Leta 1972 je konjsko vpre-
go zamenjal gasilski kombi 
s črpalko. Ob 80-letnici de-
lovanja je društvo adaptiralo 
in razširilo gasilski dom, pri-
dobili pa so tudi prvo avto-
cisterno, ki je poleg operativ-
nih gasilskih nalog služila še 
za dostavo pitne vode kraja-
nom. Sledenje sodobni gasil-
ski tehniki (podano v tabeli) 
pa je botrovalo tudi razširitvi 
gasilskega doma leta 2002. 
Glede na trend prostorskih 
potreb pa bo potreben stra-
teški pogled za razvoj PGD v 
naprej. 

Poleg gasilske opreme je 
pomembno tudi neneh-
no izobraževanje in pripa-
dnost gasilstvu. Nujno je 
stalno izobraževanje, izvaja-
nje vaj, predvsem pa vklju-
čevanje mladih v aktivnosti 
društva. Poudarimo lahko, da 
so tako gasilska mladina kot 
tudi člani in veterani uspešni 
na tekmovanjih, kjer so med 
boljšimi v regiji. Od 185 čla-
nov je 23 operativcev, glede 
na nepredvidljive vremenske 
razmere se v zadnjih letih vse 
pogosteje udeležujejo inter-
vencij zaradi vdorov vode in 
požarov v naravi, v zadnjem 
času pa se pojavljajo tudi in-
tervencije za uporabo av-
tomatskega defibrilatorja 
(AED), za to je v PGD uspo-
sobljenih pet članov kot pr-
vih posredovalcev. Epidemija 
COVID pa je gasilcem prine-
sla še dodatne naloge. PGD je 
pobudnik številnih kulturnih, 
družabnih in drugih aktivno-
sti, ki ljudi združujejo in po-
vezujejo. Mednje spada tudi 
pobratenje z društvi širom 
Slovenije (PGD Golnik, PGD 
Zabukovica).
 
Tako lahko ob 120-ti oble-
tnici s ponosom zatrdimo, 
da smo del najbolj številč-
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Jesen, bogata s 
plodovi in pridelki?
Že nekaj let poletje in jesen nista bila tako radodarna s 
pridelki na vrtovih in njivah ter s plodovi v sadovnjakih, 
vinogradih in gozdovih. Občane smo vprašali, kaj vse so 
nabirali in si shranili za zimo.  

Ljudmila Bajc, Vesna Kastelic, Mojca Lužar 

Klemen Drenik, Jablan
Narava je bila letos prizanesljiva do 
vinogradnikov, saj pri nas ni bilo 
zmrzali, zato so mladice v vino-
gradih dobro rasle. Zaradi poletne 
suše ni bilo prav veliko bolezni. V 
septembru pa se je zaradi obilnih 
padavin pojavila gniloba na groz-
dih, zato je bilo treba grozdje pra-
vočasno potrgati. Letina je bila do-
bra, a če bi imeli še več sončnih dni, 
bi se trgatev zagotovo zamaknila in 
pridelek bi bil še bolj kvaliteten. 

Marta Lužar, Vihre
Letošnja jesen je bila s svojimi da-
rovi kar precej bogata. Sredi pole-
tja je bilo sušno obdobje, potem 
pa je vreme naredilo svoje. Dež je 
pospešil rast vseh rastlin. Tudi raz-
ličnih vrst gob. Tako smo letos lah-
ko nabrali največ dežnikaric, sledili 
so jurčki, mavrahi, štorovke, lisičke, 
golobice in turki. Večino nabranih 
gob smo pojedli svežih, nekaj pa 
smo jih zamrznili za zimske dni.

Marko Štimpfel, Gorenji Podboršt
Prvo leto smo z družino tu, na Pod-
borštu, in se že lahko pohvalimo z 
bogato ozimnico. Na vrtu je rastlo 
hitreje, kot smo lahko jedli. Tako 
smo si naredili zalogo fižola, krom-
pirja, korenja, čebule, rdeče pese in 
paradižnikove mezge. Še dolgo v 
jesen smo v sadovnjaku lahko obi-
rali slive, orehe in jabolka. Skuhali 
smo tudi veliko slivove marmelade. 

Milena Murn, Mirna Peč 
Doma in pri zidanici imamo vrt. Go-
jimo radič, endivijo, koren, kolerabo, 
rdečo peso, fižol, krompir. V kis sem 
vlagala rdečo peso, kumarice, papri-
ko, več vrst feferonov, pa tudi gobe. 
Delala sem sataraš, domačo vegeto, 
vkuhala paradižnik. Kisali smo zelje 
in repo. Skuhala sem marmelado iz 
sliv in jabolk. Veliko bomo pojedli 
sami, nekaj tudi razdali.

ne organizacije za potrebe 
zaščite in reševanja ter po-
moči ljudem. Prispevali smo 
znaten delež pri varovanju 
premoženja in dviga požarne 
samozaščite med prebivalci. 
Aktivno delovanje društva je 
plod kolektivnega dela in pri-
padnosti. Tako se ob visokem 
jubileju zahvaljujemo vsem 
članicam, članom, vsem do-
sedanjim predsednikom in 
poveljnikom, upravnemu od-
boru in poveljstvu za vso po-

moč in delo, ki ste ga vlagali 
in ga vlagate v razvoj društva 
ter izrekamo iskrene čestit-
ke. Posebno se zahvaljujemo 
vsem krajanom, sponzorjem, 
donatorjem in Občini Mirna 
Peč, ki nam s svojo pomočjo 
in razumevanjem omogo-
čajo razvoj PGD. Z gasilskim 
pozdravom Na pomoč!

Jože Zoran, predsednik 
PGD Mirna Peč

DOMAČI GASILCI PRISTOPILI  
K REŠEVANJU NA KRASU

Julija letos se je na planoti Kras razplamtel največji po-
žar v zgodovini samostojne Slovenije, ki je zajel več kot 
2.000 hektarjev površine. Zaradi suhe in goste vegeta-
cije, visokih poletnih temperatur ter močne burje je bil 
požar v določenih trenutkih neobvladljiv. Gašenje sta 
otežila težko dostopen teren in neznana količina neek-
splodiranih ubojnih sredstev (NUS) iz prve svetovne voj-
ne. Zaradi NUS je imelo veliko vlogo gašenje iz zraka, saj 
gasilci zaradi varnosti niso mogli prodirati v notranjost 

požara, ampak so lahko predvsem branili robove. V obeh 
državah so evakuirali več vasi. Zaprte so bile avtoceste 
ter več regionalnih in lokalnih cest. S požarom se je spo-
prijelo več kot 1.500 poklicnih in prostovoljnih gasilcev iz 
Slovenije in Italije, Civilna zaščita, Slovenska vojska, Rde-
či križ,  Zavod za gozdove  in družba  Slovenski državni 
gozdovi, druge javne službe ter italijanska  Gozdarska 
straža. Mirnopeški gasilci so izmed svojih vrst zbrali eki-
po 25 gasilcev s šestimi vozili, ki so se odzvali na poziv na 
pomoč. Skupaj so bili na Krasu šest dni. Poleg gašenja 
so potekala tudi gozdarska dela, ustvarjanja presečnih 
pasov in čiščenje ter odstranjevanje ubojnih sredstev. 
Gašenje iz zraka so izvajali helikopterji  Slovenske voj-
ske in Policije, Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in 
Srbije, tovorno letalo Pilatus PC-6  in dve letali Canada-
ir ter vodni top slovenske policije. 

Luka Piko 
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Čez poletje nikakor nismo mirovale
Uspelo nam je ! Po treh letih naziva zmagovalk državnih kmečkih ženskih iger smo uspele izpeljati in predati državne 
ženske kmečke igre, ki jih prireja Zveza kmetic Slovenije. 

OBČINSKA GASILSKA VAJA OB MESECU 
POŽARNE VARNOSTI
Letošnja gasilska vaja je potekala na lokaciji skladišča pod-
jetja Kritine Majde na Poljanah pri Mirni Peči. 15. oktobra ob 
15.30 so bila preko pozivnikov in siren javnega alarmiranja 

aktivirana vsa gasilska društva iz gasilskega poveljstva v obči-
ni (GPO) Mirna Peč in GRC Novo mesto za gašenje v skladišču. 
Preizkusili smo alarmiranje, sodelovanje, odzivnost in uspo-
sobljenost javne gasilske službe, ki deluje na tem območju. 
Na vaji je sodelovalo 27 gasilcev z devetimi vozili. Potek vaje si 
je ogledal tudi župan Kastelic, ki je pohvalil izvedbo in uspe-
šno realizacijo vaje. 

Luka Piko

Na športnem igrišču Poljane 
pri Mirni Peči je bilo  12. junija 
veliko veselja, smeha in zaba-
ve.  Osemnajst ekip iz vse Slo-
venije si je najprej ogledalo 
Muzej Lojzeta Slaka in Tone-
ta Pavčka. Ob prihodu in pri-
javi smo jih pogostile z naši-
mi dobrotami. Potem pa se je 
začelo zares. Štiri igre za vse 
tekmovalke v prvem sklopu. 
Osem najboljših se je v šti-
rih igrah pomerilo v drugem 
sklopu. Članice smo pripra-

vile izvirne in za-
bavne igre . Ekipe 
so morale izdela-
ti maske, ugibati 
kmetijske ministre 
in ministrice, sestavlja-
ti satnice, ugibati besedila 
in naslove pesmi, molsti kra-
vo, sestavljati grozdje iz ba-
lonov, iz zelenjave izdelati 
kmetico leta… Prvo mesto 
so si priborile DPŽ Škocjan, 
druge so bile članice DPŽ 
Moravče in tretje članice iz 

Polšnika. Predsednica Zveze 
kmetic Slovenije Irena Ule je 
budno spremljala potek in 
vodila program. V programu 
so nam zapele naše pevske 
članice Čebelice, za glasbo 

pa sta s harmoniko 
poskrbela člana 

Društva har-
monik ar-

jev Mirna 
Peč Ve-
sna Za-
rabec in 
Nejc Bar-

bo. 
Poleti  je 

bilo veliko 
dogodkov, pri 

katerih smo sodelovale tako 
s poslušanjem kot s svojimi 
veščinami. Pomagale smo pri 
pogostitvi ob zaključku vrtca,  
se udeležile okrogle mize z g. 
Emilom Erjavcem na temo 
Položaj kmetic na podeželju, 

pekle palačinke ob dogodkih 
Četrtkovih brenčanj, pripra-
vile pogostitev ob 90-letnici 
Lojzeta Slaka.
V sodelovanju Zveze kmetic 
Slovenije smo se udeležile 
tudi Državnih kmečkih iger 
Podeželske mladine (nismo 
bile zadnje -  kar tri ekipe mla-
dih smo prehitele), prav tako 
smo se z  Zvezo kmetic Slo-
venije udeležile kmečkega 
praznika na Avstrijskem Ko-
roškem in srečanja s hrvaški-
mi kmeticami. Na državnem 
tekmovanju v spretnostni vo-
žnja s traktorjem in prikolico 
je Jelka Krivec osvojila odlič-
no 3. mesto.
Sodelovale smo na sejmu v 
Gornji Radgoni in na pova-
bilo podpredsednice Zveze 
kmetic Slovenije  Nežike Re-
žek gostile Upravni odbor 
Zveze Kmetic Slovenije. 

Jelka Krivec

SMO PRIPRAVLJENI NA IZREDNE DOGODKE?

Ob tem pomislimo največkrat v oktobru, ki je mesec požar-
ne varnosti. Tokrat so gasilci presenetili mirnopeške osnov-
nošolce, ko so nenapovedano izvedli evakuacijo šole z gasil-
sko vajo. 18. oktobra se je v šoli oglasil alarm za evakuacijo, 
potem pa so prihiteli gasilci iz vseh mirnopeških društev in 
GRC Novo mesto ter naredili gasilski tuš preko šole. Dogodek 

se je razširil še na izvedbo prikaza gašenja z ročnimi gasilniki 
in predstavitev gasilske opreme. Evakuacija celotne šole (319 
učencev) z vrtcem (68 vrtičkarjev) je stekla v dobrih štirih mi-
nutah od alarmiranja. Na vajo pa se je odzvalo 18 gasilcev z 
osmimi vozili, ki so popestrili običajen šolski dan in zvabili 
otroke na razpoložljivo jesensko sonce. 

Luka Piko
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Iz 
mirnopeških 

kuhinj

NAROBE 
OBRNJENA 
JABOLČNA 
ROLADA

• 6 jajc
• 6 žlic sladkorja
• 5 žlic moke
• 1 pecilni prašek
• 5 velikih jabolk
• sladkor
• cimet

J a b o l k a 
olupimo 
in nari-
b a m o 
kot za 
zavitek. 
Sladkaj-
te jih po 
želji in po-
sipajte s cime-
tom. Zmešajte in stre-
site v pekač za rolado ,  
obloženim s peki papir-
jem. Poravnajte in daj-
te za 15 minut v pečico, 
ogreto na 180 °c.
Medtem naredite sneg 
iz beljakov, dodajte slad-
kor, nato rumenjake in 
moko s pecilnim pra-
škom. Narahlo zmešajte. 
Maso zlijte na jabolka in 
jo poravnajte ter pecite 
30 minut. Rolado takoj 
zvijte in počakajte, da se 
ohladi.
Rolado lahko po istem 
postopku naredite tudi z 
drugim sadjem.

Ureja: Nežika Režek

Gaja letos osemkrat na najvišji stopnici
12-letna Gaja Rangus Grivec iz Globodola je v letu 2021 pridobila tekmovalno licenco 
za dresurno jahanje in tekmovalno licenco za preskakovanje ovir.  V obeh disciplinah 
dosega dobre rezultate. 

Tekli po mirnopeški in šentrupertski občini

Letos je v dresurnem jahanju 
s konjem Calidunom osvoji-
la osem zmag in eno drugo 
mesto, v preskakovanju ovir 
je prav tako s konjem Cali-
dunom  odjahala svoj prvi 
parkur  v višini 90 cm brez 
kazenskih točk in tako dosegla 
kvalifikacijo za tekmovanje v 
Pokalu Slovenije za otroke, s 
kobilo Samantho pa je brez 
kazenskih točk odjahala kar 
pet parkurjev.
Tone Grivec:«Za Gajo s ko-
njem Calidunom je bil to prvi 
štart v kategoriji A. Na tekmo-
vanje v Zagreb, v Konjeniški 
Klub Evago smo šli brez pri-
čakovanj, glede na to, da je bil 
to zanjo prvi štart v višji kate-
goriji. Zato smo bili, še poseb-
no Gaja, nad zmago resnično 
navdušeni, tudi sodniške oce-
ne so bile nad pričakovanji. 
Ta zmaga pomeni stopničko 
višje za pridobitev tekmo-

valne licence kategorije L. 
Pomeni tudi objektivno oce-
no za Gajo in njenega konja 
v smislu samorefleksije, kje 
sta, saj je Gaja tekmovala s 
hrvaško konkurenco in  zma-

gala v obeh tekmah v istem 
dnevu.«
 

 Urša Rangus, Tone Grivec
Zavod Villa Artemida

Foto:  osebni arhiv

Člani Tekaškega društva Mi-
Tek smo 23. praznik Občine 
Mirna Peč proslavili z 2. Teka-
škim potepanjem po občini 
Mirna Peč. S tekaškimi prija-
telji smo se podali na 13 kilo-
metrov dolgo pot, na kateri 
smo spoznavali staro hmelj-
niško cesto, Šrango, Mali Vrh 
in Malensko vas. Letos so se 
nam pridružili tudi naši naj-
mlajši občani in na igrišču pri 

muzeju pretekli 150 m. Vsak 
otrok je na ciljni črti za svoj 
trud in uspeh prejel medaljo. 
Ob podpori naših sponzorjev 
smo izmenjali izkušnje in ide-
je, predvsem pa gradili nova 
tekaška prijateljstva.
Se vidimo naslednje leto. Še 
veliko poti moramo odkriti.
V avgustu smo tekli na "Bena 
trailu‘‘ v Šentrupertu, kjer smo 
v sproščenem tempu pretekli 

14 km in premagali približno 
ca. 400 m višinskih metrov. 
Med tekom smo 16 x prečka-
li potok Bena, ki je poskrbel 
za prijetno osvežitev med te-
kom, na polovici pa smo lahko 
uživali v lepotah istoimenske-
ga slapa. Zagotovo lepa po-
pestritev za poletne treninge 
tudi v prihodnje.

Mitja Krevs
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Z VLAKOM V  KOČEVJE

Da izkoristimo lepe jesenske dneve, smo se mirnopeški čla-
ni Društva upokojencev namenili na rekreacijski  izlet z vla-
kom.  Veliko se nas je zbralo v zgodnjem, meglenem jutru  na 
železniški postaji in se v pričakovanju lepega dne odpeljali z 
vlakom do Kočevja.  Tu smo se peš podali  do Rudniškega je-
zera, ki se nahaja na Kočevskem polju.  V prijetni okrepčeval-
nici nad jezerom smo ob klepetu uživali ob čudoviti, ponekod 

malo divji naravi. Okoli jezera je speljana naravoslovna učna 
pot, na katero se nas je podalo nekaj pogumnih. Pot smo  ne-
kje zgrešili  in se znašli v džungli visokih, močvirnatih trav. Ta 
pa nas je pripeljala do šotora tujcev. Nekako smo se z njimi 
sporazumeli in ugotovili, da poti naprej ni. Vrnili smo se in na-
daljevali pot, sicer malo nad jezerom, a se mu je ta kmalu pri-
bližala. Od tam nas je lepa steza pripeljala na začetek našega 
pohoda. Jezero ponuja  številne rekreacijske možnosti, med 
drugimi tudi kopanje, ki ga je izkoristil kopalec med nami.  
Za konec pa smo si ogledali del starega mesta,  se okrepčali 
s hrano in pijačo ter osvežili s  sladoledom. Kar hitro je prišel 
trenutek odhoda, z nami pa bo ostal lep  spomin na preživeli 
dan.

 Majda Zagorc

POHOD V SPOMIN NA JOŽETA SLAKA

Ko vroče, suho poletje počasi prehaja v jesen, pride čas, ko 
v Jordankalu organiziramo pohod v spomin na Jožeta Slaka-
-Đoko. 
Vreme nam je bilo naklonjeno, sijalo je sonce in obetal se je 
lep dan. Preden smo startali, nas je prišel pozdravit župan Ka-
stelic in nam izrazil podporo. Večina pohodnikov je bila na 
pohodu že osmič, nekaj pa je bilo „svežih“. Ko smo prišli do 

Temenice, smo zavili proti ribiškemu kozolcu in se od tam za-
podili proti vrhu. Sv. Uršula nas je bila vesela, ko smo prisopi-
hali do nje.
Razgled je bil čudovit. Telefoni so fotografirali, otroci so se 
sladkali z bomboni. Pot nas je vodila med vinogradi in sadni-
mi drevesi, ki so se kar šibila od obilja plodov.
Prijazno so nas sprejeli v zidanici Janeza Makšeta. Pomalicali 
smo in se odžejali, potem pa krenili skozi gozd, po gozdnih 
poteh proti Jordankalu. Ob cesti se je prikazal celo jurček. Ko 
smo prišli iz gozda, se je pred nami odprl pogled na Jordan-
kal, tokrat z južne strani. „ Pri Slakovih“ nas je malica že čakala. 
No, pa tudi brez srečolova tudi ni šlo. Lepa sobota in druženje 
veselih ljudi.

Milena Slak

8. TRADICIONALNO 
SREČANJE VAŠČANOV 
GORIŠKE VASI 
20. avgusta je pri Zupančičevih pote-
kalo že 8. vaško srečanje vaščanov Go-
rišče vasi, hkrati pa je bil to tudi prvi 
občni zbor društva ŠRD Goričan. Va-
ščani so se dogodka množično udele-
žili, saj so ustanovni člani ŠRD Goričan 
poskrbeli za odlično hrano in organiza-
cijo dogodka, gospodinje za sladke do-
brote, otroci pa so se zabavali na napi-
hljivem gradu. 
ŠRD Goričan je bilo ustanovljeno 31. 
12. 2021 na podlagi želje in pobud va-
ščanov, da bi zgradili športno igrišče in 
prostor za srečanja vaščanov. Goriška 
vas se je v zadnjem desetletju povečala 

in vsako leto je več otrok, zato so skle-
nili, da je sedaj pravi čas za uresničitev 
načrtov glede igrišča. Večnamensko 
igrišče bo postavljeno na križišču proti 
Mrzlicam, zemljo pa je velikodušno po-
daril Anton Avbar. Na vaški veselici so 
ustanovni člani vaščanom v sliki in be-
sedi razložili načrte za prihodnost, za 

kar so poželi velik aplavz. Prostor se po-
časi pripravlja, bo pa potrebno še kar 
nekaj truda in časa. Člani ŠRD Goričan 
so marljivi in zelo motivirani, da bodo 
otrokom in vaščanom Goriške vasi za-
gotovili prostor za zdravo preživljanje 
prostega časa, druženje in zabavo. 

Andreja Povše
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OTROŠKO RAJANJE NA POLJANAH

Na Poljanah smo v okviru Športno turističnega društva otro-
kom ob koncu šolskega in vrtčevskega leta junija pripravili 
otroško rajanje. Namen je bil druženje, zabava in sprostitev 
od vsakdanje rutine. Otroci so se vozili s skiroji in kolesi, se 

drsali po toboganu, risali 
s kredami, se obmetavali 
z vodnimi balončki in se 
igrali z žogo. Za presene-
čenje smo medse pova-
bili tudi otrokom dobro 
poznano Majo Jovanovič 
Kokol, ki je otrokom pri-
pravila pravo rajanje. Z 
njo so se naučili nekaj pe-
smic in plesnih gibov, ugi-
bali uganke in igrali na in-
štrumente. Ko se je začelo 
mračiti, smo zakurili ogenj 
in otroci so si lahko spe-
kli hrenovke in penice. Ta 

dan je bil posvečen samo njim, zato sladkarij in prigrizkov ni 
manjkalo. Seveda je bil to dogodek tudi za starše, ki smo se 
lahko po dolgem času spet malo podružili in sklenili, da je ta-
kih zabav čisto premalo, zato že kujemo načrte za naslednje.  

Ana Povšič

VSE ZA ZDRAVJE
Šola zdravja v Mirni Peči uspe-
šno nadaljuje svojo tradicijo. 
Članice in član smo predani 
naši vadbi, ne ustavi nas ne 
dež ne mraz, povezuje nas 
gibanje, dobra volja in dru-
ženje, z veseljem sprejmemo 
tudi vsakega novega člana. 
Včasih se nam pridružijo tudi 
otroci iz vrtca Cepetavček.
Med nami je tudi pobudnica 
šole zdravja Rozi, ki je pred 
kratkim praznovala častitljivi 
jubilej. Čila in zdrava redno 
prihaja na jutranjo rekreacijo.
In da se imamo lepo in še lep-
še, smo spisali tudi svojo hi-
mno, ki jo zapojemo na koncu 
vadbe, in to na Slakovo melo-
dijo Po dekle:

Dobro jutro in lep dan,
pa sem pa tja, pa gor pa dol,
si zjutraj zaželimo, 
vse za naše zdravje,
ko skupaj vsi se zberemo.
Še mladi rod pridruži se
in tisoč gibov naredimo.
In svet je lep.

Sonja Hrastar, vodja Šole 
zdravja Mirna Peč

OTROŠKI FILMSKI VEČER NA POLJANAH 
Za konec počitnic smo mamice svojim otrokom pripra-
vile filmski večer. Ker se otroci čez poletje niso veliko 
družili, je bilo to za njih pravo doživetje. Pekli smo ko-
kice in pili koka kolo, predvajali smo otroški risani film, 
ki je bil zanimiv za vse starosti. Bilo je zares kot v kinu. 
Prav veselje jih je bilo gledati, kako so se na koncu sti-
skali in zavijali v odejice, seveda pa smo na račun prišle 
tudi mamice, ki smo imele ta čas priložnost malo po-
klepetati in se nasmejati.

Ana Povšič

PASULJADA V GRIBLJAH

Prvo soboto v avgustu so v Gribljah ob Kolpi pripravili 17. tra-
dicionalno pasuljado, ki se jo člani Športno turističnega dru-
štva Poljane že nekaj let z veseljem udeležujemo. Letos smo 
sestavili dve ekipi in na koncu zasedli 3. mesto. Na pasuljadi 

poleg pasulja ni manjkalo vsem dobro poznanih belokranj-
skih dobrot, kar je privabilo kar nekaj obiskovalcev, in pa se-
veda dobre volje prirediteljev, kar nas vodi, da se naslednje 
leto zagotovo spet vrnemo. 

Ana Povšič
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KDO DOMUJE V GOZDU?

V oddelku Ladjice smo se odpravili v gozd z vozičkom, otro-
ci pa so v vožnji zelo uživali. Ob prihodu v gozd jih je prevzel 
pogled na množico dreves in z rokami so radovedno kazali na 
vsa drevesa okoli sebe. Otrokom smo omogočili, da so roko-

vali z listjem in kostanjem, ponudili pa smo jim tudi možnost, 
da so se nežno dotaknili kostanjeve ježice. Izziv jim je bil nad-
vse všeč in jih ni prav nič prestrašil. Prisluhnili smo ptičjemu 
petju in spoznali, da v gozdu nismo sami, saj v njem domuje 
veliko ptic. Polni novih vtisov smo se odpravili nazaj v vrtec, 
kjer smo ob kitari zapeli nekaj pesmi z gozdno tematiko.

Bernarda Radovan

HOBOTNICE, TO SMO MI!

Prvi dan v vrtcu je bil za otroke zanimiv. Veliko je bilo 
novega, nove vzgojiteljice, novi prijatelji, nove dogo-
divščine, ki so se zgodile med poletjem in jih je bilo 
treba deliti s prijateljčki. Vsak otrok si je izbral sličico, 

po kateri bo prepoznal svoje mesto v garderobi, na 
prostorčku v igralnici ter na ležalnikih.
Otroci so podali predloge za ime skupine. Na koncu 
smo s skupnimi močmi izbrali 3 predloge in glasovali 
in tako dobili ime – Hobotnice.
Ob ponedeljkih bomo hodili v gozd. Otroci so z nav-
dušenjem povedali, da so v vrtec prinesli škornje in da 
so jih starši »našpricali« s spreji proti klopom. V goz-
du smo opazovali naravo, poslušali ptičje petje in našli 
škratovo hišico. Klicali smo škratke, vendar jih žal ni-
kjer nismo nikjer videli, smo pa za kratek čas smo sli-
šali, kako so peli pesmico. Na gozdni jasi smo se prvič 
igrali igro gnilo jajce.

Maja Pirc

PRVI ŠOLSKI DAN ZA 
44 PRVOŠOLCEV

1.septembra so šolski prag 
prestopili otroci desete gene-
racije prvošolcev na Osnovni 

šoli Toneta Pavčka. Štiriinšti-
rideset radovednih in navdu-
šenih otrok se je podalo no-
vim dogodivščinam naproti. 
Preživeli so dan z novimi uči-
teljicami, spoznali so učilnice, 
izvedeli so, kaj se bodo v šoli 

novega naučili in se na kon-
cu posladkali s sladkim pre-
senečenjem. Župan Andrej 
Kastelic jim je ob vstopu raz-
delil Pavčkovo zbirko pesmi 
Vrtiljak.  
Prvošolci veselo obiskujejo 

pouk, učiteljice pa jim želi-
mo veliko uspehov na njihovi 
novi poti.

 Učiteljice Barbara,
 Katarina in Vilma
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V SPOMIN

V I D A  J A K L I Č
1936 – 2022

Sredi julija smo se Mirnopečani poslovili od priljubljene 
učiteljice, srčne sodelavke in prijateljice Vide Jaklič. Tiste 
dni ji je huda bolezen obrnila zadnji - še ne do končne 
vrstice popisan 86. list v njeni knjigi življenja, ki jo je v 
veselje staršem začela pisati v Preserju pri Radomljah 
na Gorenjskem.
Po dokončanem učiteljišču jo je službena pot pripel-
jala na Dolenjsko v Globodol, nato v Mirno Peč, kjer je 
številne generacije učencev varno vodila pri usvajan-
ju novih spoznanj. S potrpežljivostjo in vedrino jih je 
opogumljala, da niso omagali v morju neznanja, zave-
dajoč se, da vsak premore določene sposobnosti, tisto 
dobro, kar je vredno odkriti in razvijati. Do otrok in nji-
hovih staršev je stkala spoštljiv odnos, ki je temeljil na 
iskrenosti, pravičnosti in zaupanju. Pozitivno energijo 
je vsakodnevno vnašala tudi v učiteljski kolektiv.
Vido so že na učiteljišču navduševali ljudski plesi; in kar 
nekaj let je na naši šoli pomagala voditi mlade folklor-
iste. Sodelovala je pri organizaciji in izvedi srečanj stare-
jših krajanov. Z njimi je navezala prisrčne in sočutne 
pogovore. Kot dobra poznavalka zdravilnih zelišč je 
sooblikovala projekt o “rožcah”, ki pozdravijo, ali pa vsaj 
omilijo marsikatero bolezen.
Gospa Vida je živela v sožitju z naravo. Mladi in stare-
jši smo jo občudovali, kako je med vožnjo s kolesom 
veselo pozdravljala mimoidoče. S hvaležnostjo je spre-
jemala vse darove narave. Kdo bi vedel, kolikokrat je 
premerila golobinjske in globodolske hoste, ko je nabi-
rala borovnice, gobe in kostanj. S posebnim žarom v 
očeh in z delovno vnemo je zahajala na – njej tako lju-
bo njivo, ki je ob skrbnem obdelovanju vsako leto post-
ala pogrnjena miza raznoterih pridelkov – dovolj za 
dom; še drugim jih je razdajala. Prisegala je na domača 
semena in na doma vzgojene sadike, a znala je sveto-
vati tudi o kupljenih.
In življenje bi lepo teklo naprej, če ne bi bila lani nenado-
ma postavljena pred najtežjo preizkušnjo - v njeno telo 
se je prikradla zahrbtna bolezen in Vida je morala zbrati 
vse moči in pogum, ko se je podala na mučno pot zdravl-
jenja. Sama vsega tistega ne bi zmogla. Večkrat je ljubeče 
rekla:”Srečna sem lahko, da imam ob sebi tako pridne in 
skrbne otroke.” S tem je mislila na sinova Iztoka in Boja-
na ter na vse člane razširjene družine. Nikoli ni pozabi-
la omeniti dobrosrčnih sosedov, ki so začutili njeno stis-
ko in ji pomagali. Čeprav je prestajala hude bolečine, ni 
marala, da bi se komu smilila. Eni izmed prijateljic je po 
telefonu iz bolnišnice dejala: ”Ne jokaj! Če boš žalostna, 
bova takoj nehali. Rajši povej kaj takega, da se bova sme-
jali kot nekoč. Saj vidiš,da se borim z vsemi močmi; po-
tem pa bo, kar bo.”A kmalu po tistem pogovoru je pod 
težo trpljenja omagala. Gospe Vidi bomo vedno hvaležni 
za dobro voljo, moč, upanje, za vse, kar je v času življenja 
nesebično delila drugim.   

Kolektiv OŠ Toneta Pavčka

Nagrada Narodnega muzeja 
Slovenije
Učenci interesne dejavnosti Vezenje so ob 200 letnici 
Narodnega muzeja Slovenije sodelovali na kulturno-
-zgodovinskem natečaju Zlate sledi in prejeli nagrado. 
V sklopu Tabora raziskovanja in kreativnosti so obiskali 
Ptuj in si na gradu ogledali čudovite zbirke, ki so jih po-
peljale v raziskovanje zlatih sledi. Našli so jih v prav vseh 
razstavljenih zbirkah in se odločili, da svoj pogled pred-
stavijo s posebnim plakatom. Seveda so se izrazili na 

njim ljub način - z vezenjem. Plakat je ovit z zlato nitko, 
ki predstavlja zlate vezi v vseh zbirkah. Naslove so vezli 
na zelo staro laneno platno, ki je nastalo takoj po 2. sve-

tovni vojni in je zaradi starosti že malo porumenelo in 
polno madežev in sicer z rdečo nitjo, ključne besede pa 
z modro, saj obe barvi izhajata iz slovenskih narodnih 
vezenin. Navdušen likovnik Mark, ki raje riše, pa je pri-
speval risbe razstavljenih predmetov s Ptujskega gradu, 
ki predstavljajo vse štiri segmente razstave Zlate sledi: 
Moč in oblast, Cerkev in sveto, Čast in slava ter Boga-
stvo in razkošje. Zakaj so v naslov dodali Zlate niti Slo-
venije? Ugotovili so, da imamo v vseh slovenskih pokra-
jinah muzeje, kjer hranijo predmete iz zlata ali okrašene 
z zlatom, ki povezujejo ljudi in njihove običaje skozi kul-
turno dediščino. Obisk Arheološke razstave in razstave 
Zate sledi je bila izjemno zanimiva in poučna izkušnja, 
ki nas je popeljala v življenje naših prednikov.
Nagrajeni učenci so Teja Cesar, Aneja Gorše, Mark Gole, Lo-
vro Hočevar, Lana Žagar, Lara Matko in Lana Vodopivec.

Mojca Starešinič, mentorica ID Vezenje



POZNATE VAŠ KRAJ?
V junijski številki glasila je na fotografiji vas prepoznala izžrebanka 
Antonija  Saje iz Šentjurija, ki je napisala, da je Šentjurij rojstna vas  
slovenskega pesnika Toneta Pavčka, omenila cerkev sv. Jurija in pa 
štorklje, ki čez poletje gnezdijo pred Pavčkovim domom. Gospe An-
toniji čestitamo, prejela bo nagrado. 

NOVO VPRAŠANJE: 
Razgibano pokrajino naše občine popestrijo nekateri višji hribi z vi-
nogradi. Ali prepoznate hrib v ozadju na fotografiji? Kako se imenu-
je? Odgovore nam pošljite do 2. decembra na naslov: Glasilo 
Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna peč, s pripisom: Poznate vaš 
kraj. Izžrebanca čaka nagrada. 

Ladislava  Rupena

120 LET PGD 
MIRNA PEČ


