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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovani občanke in občani,

december je čas, ko se z mislimi 
vračamo nazaj na prehojeno pot, ki 
smo jo opravili v tekočem letu. Letos 
smo verjetno to inventuro izvajali 
še bolj temeljito, kajti za nami je kar 
zahtevno in obsežno volilno leto, 
nenazadnje smo izvedli tudi lokalne 
volitve za župana in občinski svet. 
Kar precej višja volilna udeležba v 
primerjavi z nivojem države potrju-
je, da občane še vedno zanima, kdo 
bo izvoljen v organe naše občine, 
predvsem pa se zavedajo svoje dr-
žavljanske dolžnosti. 

Občinski svet je bistveno prenovljen, 
predvsem je pomembno in vzpod-
budno, da se je za svetnike odločilo 
kar nekaj mladih. Čestitam vsem, ki 
so izbrali pogum in kandidirali, želim 
si in verjamem, da bomo konstruktiv-
no sodelovali ter skupaj z občinsko 
upravo in tudi občani negovali in 
nadgrajevali način dobrega sodelo-
vanja, ki bo zagotavljal sorazmeren 
razvoj celotne občine in s tem omo-
gočal ustrezne bivalne pogoje v ko-
rist vseh občanov. Tudi moj rezultat 
potrjuje, da mi večina občanov še 
vedno zaupa in me obenem zavezu-
je, da še naprej delo opravljam od-
govorno, za dobrobit in blaginjo ob-
čanov. Novi občinski svet je že pričel 
z delom. Na svoji prvi seji je potrdil 
mandate novoizvoljenega občinske-
ga sveta in tudi mandat župana ter 
izmed svetnikov izvolil »Komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanje«. 

V jesenskem času smo na občini 
poleg rednih in tekočih nalog, ki so 
potrebne za delovanje občine, še po-
sebej izvajali aktivnosti za pripravo 
ustrezne dokumentacija za izvedbo 
javnih razpisov tako za projekt izgra-
dnje vodovoda kot tudi za izvedbo 
projekta v Industrijski in poslovni 

coni Dolenja vas. Z uvedbo izvajal-
ca v delo so se začela dela na ener-
getski sanaciji stare osnovne šole. 
Eden od pomembnih dogodkov, na 
katerega smo čakali kar nekaj časa, 
je tudi sanacija dotrajanega jezu 
na vodotoku Temenica v Dolenjem 
Podborštu z ustrezno zunanjo ure-
ditvijo. Ob tej priložnosti je resnično 
potrebno pohvaliti tako Direkcijo RS 
za vode kot tudi izvajalca VGP Novo 
mesto, d. d., za kakovostno in lepo 
izveden projekt.  
Ker se zaključuje koledarsko leto 
in tudi štiriletni mandat občinske-
ga sveta, bi se resnično rad zahvalil 
dosedanjim svetnikom - Damjanu 
Zupančiču,  Gregorju Parklju, Rudiju 
Povšetu, Urški Rapuš Potočnik, Deja-
nu Slaku, Dragu Muhiču, Alešu Beru-
su, Marku Žagarju, Zvonetu Lahu in 
Ireni Pust za konstruktivno sodelova-
nje in nesebično pomoč pri izpeljavi 
aktivnosti za izpeljavo projektov v 
dobro občine. Lepo je bilo sodelo-
vati z vami, hvala tudi za čudovito 
sliko, ki ste mi jo podarili ob zaključ-
ku. Seveda gre ob tej priložnosti za-
hvala tudi občinski upravi, da smo 
bili poleg izvajanja obsežnih rednih 
aktivnosti uspešni pri pridobitvi kar 
nekaj večjih projektov tako s strani 

države kot tudi EU sredstev, ki so zelo 
pomembni za prihodnji razvoj obči-
ne. Pri tem gre v veliki meri zahvala 
ravno strokovnemu delu občinske 
uprave. Res je bilo opravljeno veliko 
delo, popolnoma se lahko tako gle-
de obsega dela kot tudi strokovnosti 
primerjamo z občinami, ki so veliko 
večje od naše.

V decembru naša Osnovna šola To-
neta Pavčka praznuje 10-letnico pre-
selitve šole na novo lokacijo. Ob tem 
jubileju iskreno čestitam kolektivu 
Osnovne šole Toneta Pavčka kot tudi 
vrtcu z željo, da s pozitivno energijo 
in dobro voljo svoje poslanstvo na-
daljujejo in ga nadgrajujejo v dobro 
njih, predvsem pa v dobro naših naj-
mlajših. Čestitke tudi moškemu pev-
skemu zboru Rožmarin ob 20-letnici 
obstoja in zahvala za vse koncerte, ki 
jih prirejajo za našo domače občin-
stvo kot tudi širšo slovensko javnost.

December je čas, ko se več srečuje-
mo, se med seboj pogovarjamo in si 
želimo vse dobro. Je pa tudi čas, ko 
lahko s stiskom rok in prijazno be-
sedo popravimo izrečeno, ki morda 
ni bilo najbolj primerno, predvsem 
v volilnem obdobju, ki se zaključu-
je, ter vsem zaželimo srečo, veliko 
medsebojnega razumevanja in spo-
štovanja. Ob vsem tem vrvežu pa ne 
pozabimo narediti še kaj dobrega in 
se spomnimo tistih, ki so bolni, osa-
mljeni ali si ne morejo privoščiti daril. 
Ob odhajajočem letu in prihajajočih 
božičnih in novoletnih praznikih vse 
vabim, da se glede na možnosti, ki 
nam jih omogoča sedanji čas, v čim 
večjem številu udeležite vseh novo-
letnih in božičnih aktivnosti, ki vam 
bodo na voljo. Vsem želim mirne 
praznike, preživite jih v krogu svojih 
bližnjih, v novem letu pa veliko str-
pnosti in vse dobro. Srečno!

Andrej Kastelic, župan
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POROČILO 24. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
MIRNA PEČ

Na štiriindvajseti redni seji Občinske-
ga sveta Občine Mirna Peč (6. 10. 2022) 
so občinski svetniki obravnavali in po 
skrajšanem postopku sprejeli predlog 
Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o izvajanju gospodarske javne 
službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov in gospodarske javne službe 
odlaganja ostankov predelave ali od-
stranjevanja komunalnih odpadkov na 
območju občine Mirna Peč. Prav tako 
so obravnavali in sprejeli predlog 1. re-
balansa proračuna Občine Mirna Peč za 
leto 2022 ter spremembe proračuna za 
leto 2023, saj so skozi leto nastale nove 
situacije in naložbe, ki pogojujejo do-
ločene spremembe. Na seji smo izve-
dli tudi volitve za predstavnika lokalnih 
interesov (elektorja), za katerega je bil 
predlagan in izvoljen Gregor Parkelj, ter 
potrditev predloga kandidata za člana 
Državnega sveta, za katerega je bil pre-
dlagan in izvoljen Bojan Kekec.

POROČILO 25. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
MIRNA PEČ

25. redna seja Občinskega sveta Občine 
Mirna Peč je bila zadnja seja v tem štiri-
letnem mandatu. Svetniki so obravnavali 
in sprejeli Lokalni energetski koncept ob-
čine Mirna Peč. Svetniki so se seznanili z 
dokumentom, ki je podlaga za aktivno-
sti, da bo občina Mirna Peč v prihodno-
sti postala samooskrbna na področju ob-
novljivih virov energije. Sprejeli so tudi 

1. 12. 2022
Nesreče v cestnem prometu
Ob 10.58 je na cesti Prečna–Brezova 
Reber pri Dvoru osebno vozilo zdrsni-
lo s ceste in obstalo na brežini. Gasil-
ci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, 
s tehničnim posegom osebo rešili in 
postavili vozilo na cestišče ter očistili 
kraj nesreče. V nesreči ni bilo poško-
dovanih.

15. 11. 2022
Motnje oskrbe z električno 
energijo
Ob 10.31 je prišlo do izpada električ-
ne energije na večjem območju Do-
lenjske in Bele krajine. Brez elektrike 
je ostalo okoli 60.000 odjemalcev.

10. 11. 2022
Nesreče v cestnem prometu
Na avtocesti med izvozom Mirna Peč 
in Trebnje–vzhod se je tovorno vozilo 
zaletelo v odbojno ograjo, se zavrtelo 
in obstalo na pasu za počasna vozila. 
Gasilci GRC Novo mesto in PGD Treb-
nje so zavarovali kraj dogodka, nevtra-
lizirali razlite motorne tekočine, s teh-
ničnim posegom poravnali odbijače, 
da je tovorno vozilo lahko v spremstvu 
policije odpeljalo z avtoceste. Gasilci 
so očistili nanešeno zemljino in oprali 
cestišče. Voznika so na kraju pregledali 
in oskrbeli reševalci NMP Novo mesto. 
Dežurni delavci DARS-a so poskrbeli 
za ureditev prometne signalizacije.

26. 10. 2022
Tehnična in druga pomoč
V Dolenji vasi so gasilci PGD Hmeljčič 
nudili prvo pomoč oboleli osebi do 
prihoda reševalcev NMP in nato re-
ševalcem nudili pomoč pri prenosu 
osebe v reševalno vozilo.

29. 9. 2022
Nesreče v cestnem prometu
Na avtocesti v bližini izvoza Mirna Peč 
v smeri Ljubljane je električno oseb-
no vozilo trčilo v odbojno ograjo. Ga-
silci GRC so zavarovali kraj nezgode, 
odklopili visoko napetostno baterijo, 
vozilo pregledali in nudili pomoč de-
lavcem vlečne službe. V nesreči ni bilo 
poškodovanih oseb. Dežurni delavci 
DARS-a so postavili prometno signali-
zacijo in očistili vozišče.

Pripravil: Luka Piko, 
GRC Novo mesto

Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne 
pomoči mladim in mladim družinam pri 
reševanju stanovanjskega problema, ki 
bo mladim malo olajšal pot do lastnega 
stanovanja. Prav tako so sprejeli Sklep o 
določitvi cene programov vrtca in doda-
tnih olajšav. Spremenili so sofinancira-
nje na način, da bi pomagali staršem, ki 
bodo morali dati otroke v zasebne vrtce 
zaradi pomanjkanja prostora v Cepetavč-
ku in jim pripada le 85 % subvencije, ki bi 
jo prejeli v javnem vrtcu. Glede na to, da 
v vrtcu Cepetavček ni dovolj prostora, se 
predlaga, da se doda dodatno olajšavo in 
se jim prizna 100% znesek, ki bi jim pripa-
dal v javnem vrtcu za čas, dokler se v do-
mačem vrtcu ne sprosti mesto. 

USTANOVNA SEJA OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE MIRNA PEČ

13.12.2022 je ob 18. uri potekala usta-
novna seja Občinskega sveta Občine 
Mirna Peč, ki jo je vodil najstarejši svetnik 
Zvonko Lah. Imenovana je bila začasna 
mandatna komisija za pregled prispelih 
pritožb in pripravo predloga potrditve 
mandatov članov sveta in ugotovitve iz-
volitve župana, ki je natančneje pregle-
dala poročilo Občinske volilne komisi-
je, ki ga je podala predsednica komisije 
Martina Gramc. Po potrditvi mandatov 
župana in občinskih svetnikov je župan 
Andrej Kastelic nagovoril nov Občinski 
svet ter ostale prisotne in slovesno pri-
segel za opravljanje štiri-letnega manda-
ta. Na koncu seje so novoizvoljeni člani 
občinskega sveta ter občinska uprava z 
županom nazdravili na uspešno in kon-
struktivno delo nadaljnja štiri leta. 

Andreja Povše, občinska uprava 
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Pregled večjih občinskih naložb – 
proračun za leti 2022 in 2023
Na zadnji seji občinskega sveta v mandatu 2018-2022 so svetniki potrdili prvi rebalans 
proračuna za leto 2022 in prve spremembe in dopolnitve proračuna Občine Mirna Peč 
za leto 2023. 

Oba sprejeta proračuna nare-
kujeta izrazito pospešeno na-
ložbeno dejavnost. V ospred-
ju so  po velikosti in obsegu 
del štirje projekti: izgradnja 
sekundarnega vodovodnega 
sistem v občini, kjer še ni vo-
dovoda; energetska sanacija 
objekta na Trgu 8, kjer imajo 
prostore Muzej Lojzeta Sla-
ka in Toneta Pavčka, zdravnik 
družinske medicine, enota 
vrtca Cepetavček ter v priho-
dnje tudi občinska uprava. 
Pripravlja se dokumentacija 
za javni razpis dokončne ure-
ditve Poslovno gospodarske 
cone Dolenja vas ter projekt 
za izvedbo dograditve cen-
tralne čistilne naprave Mirna 
Peč. Celotna vrednost pro-
jektov je ocenjena na oko-
li deset milijonov evrov, od 
tega računamo na okoli šti-
ri milijone evrov evropskih 
nepovratnih sredstev ter šti-
ri milijone evrov lastnih pro-
računskih virov, ostalo pa so 
drugi viri.  Podrobno smo 
projekte predstavili v novem-
brski številki glasila. 
Veliko dela nas čaka na ce-
stnem področju, na  cesti po 
dolini od Mirne Peči do pod 

Petletna oprostitev 
plačila nadomestila 
za uporabo 
stavbnega zemljišča 
(NUSZ)

Na podlagi 16. člena 
Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Mir-
na Peč (Uradno glasi-
lo slovenskih občin, št. 
64/2021) se plačevanje 
NUSZ za dobo pet let 
oprosti na pisno vlo-
go občana, ki je zgradil 
družinsko stanovanj-
sko hišo in zanjo plačal 
komunalni prispevek 
(enako velja tudi za na-
kup hiše/stanovanja).
O oprostitvi plačila 
NUSZ odloči občinska 
uprava z odločbo. 
Ker začne petletna 
oprostitev teči z dnem 
prijave stalnega prebi-
vališča, upošteva pa se 
od dneva pravnomoč-
nosti odločbe o prizna-
nju oprostitve, morate 
vsi, ki izpolnjujete po-
goj za petletno opro-
stitev plačila NUSZ za 
leto 2023, čim prej po-
dati vlogo. Vlogo mo-
rajo podati vsi solastni-
ki hiše/stanovanja in 
obvezno priložiti potr-
dilo o prijavi stalnega 
prebivališča. Občina 
bo podatke za odmero 
NUSZ za leto 2023 po-
sredovala na FURS do 
najkasneje 31. 3. 2023. 
Vsi tisti, ki boste prija-
vili stalno prebivališče 
po tem datumu, bo-
ste oprostitev plačila 
NUSZ  lahko uveljavlja-
li tudi preko pritožbe 
zoper odmero NUSZ 
za leto 2023, seveda ob 
pogoju, da pred tem 
pridobite odločbo o 
priznanju oprostitve.

Irena Jerič, občinska 
uprava

vasjo Vrhovo , državni ce-
sti Mirna Peč–Šranga, proti 
Globodolu, Biški vasi ter na  
ostalih lokalnih cestah. 
Intenzivno tečejo postop-
ki na področju opremlja-
nja stanovanjske cone Nad 
Postajo, pričakujemo izda-
jo gradbenega dovoljenja 
za gradnjo cestne in ostale 
infrastrukture, zaključen je 
postopek komasacije stano-
vanjske cone Češenska ho-
sta, pričakujemo še odločbo 
geodetske uprave. 
V postopku priprav in spre-
memb so nekateri prostorski 
dokumenti, občinski prostor-
ski načrt Občine Mirna Peč 
za območje poslovno go-
spodarske cone Dolenja vas, 
občinski podrobni prostorski 
načrt stanovanjske cone Pod 
Postajo ter Centra Mirne Peči 
ter spremembe občinske-
ga podrobnega prostorske-
ga načrta Gospodarska cona 
Dolenja vas. V interesu ure-
ditve centra Mirne Peči s po-
slovno stanovanjsko sosesko 
s celotno ureditvijo glavne 
ulice je narejena tridimenzi-
onalna predstavitev, ki vam 
bo  predstavljena v januarju 

2023. 
Prav tako v sklopu investicij-
skih projektov pripravljamo 
potrebno dokumentacijo 
za postavitev sončnih elek-
trarn, da bomo v prihodnje 
samozadostni pri oskrbi z 
električno energijo. 
Ker nam v letošnjem letu 
ne bo uspelo poplačati zah-
tevkov po subvencijah na 
področju obnovljivih virov 
energije, malih komunalnih 
čistilnih naprav, kmetijstva 
ter društvenih dejavnosti, se 
bomo v začetku naslednjega 
leta potrudili, da jih poplača-
mo in šele nato razpišemo 
nove razpise. Eden izmed 
javnih razpisov, ki jih bomo 
razpisali v letu 2023, bo tudi 
pomoč mladim pri reševanju 
stanovanjskega problema, 
za ta namen je v proraču-
nu za leto 2023 namenjenih 
30.000 evrov. 
Občinska uprava se ob kon-
cu leta zahvaljuje vsem ob-
čanom občine Mirna Peč in 
poslovnim partnerjem za 
korektno delo. 

Sonja Klemenc Križan, 
direktorica občinske 

uprave  
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Dela energetske sanacije objekta in 
priprave stalne razstave o pesniku Tonetu 
Pavčku v polnem teku
Novembra se je začela celovita energetska prenova in rekonstrukcija objekta na Trgu 8 v Mirni Peči, kjer že delujejo 
Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, vrtec in zdravstvena ambulanta, v okviru naložbe pa bodo v nadstropju urejeni 
še prostori, kamor se bo  preselila občinska uprava, ter dodatni prostori muzeja za postavitev stalne razstave o pesniku 
Tonetu Pavčku. Obnovitvi prostorov bo sledil nakup opreme ter izvedba razstave.

Dela energetske sanacije 
vsebujejo celovito obnovo 
celotnega objekta. V skladu 
s terminskim planom in po-
goji črpanja evropskih sred-
stev se morajo le ta zaključiti 
do septembra 2023, termin-
ski plan pa bo potrebno pri-
lagajati tudi razmeram na 
trgu ter čim bolj nemotene-
mu delovanju muzeja, zdra-
vstvene ambulante in vrtca. 
Na objektu že potekajo ob-
sežna rušitvena, odstra-
njevalna in zidarska dela, 
vzporedno se izvajajo pri-
pravljalna dela za izvedbo 
fasade, strehe in stavbnega 
pohištva, katerih izvedba 
bo potekala v skladu z mo-
žnostjo dobave potrebnega 

materiala in vremenskimi 
razmerami. V začetku pri-
hodnjega leta se bodo po-
stopno začela še električna, 
strojna in ostala obrtniška 
dela.

Glede na to, da bodo v pr-
vih dveh mesecih na objektu 
potekala intenzivna rušitve-
na dela, se je občina skupaj 
s šolo odločila, da vrtčevske 
skupine za to obdobje pre-
seli v objekt nove šole in vrt-
ca. Hkrati pa bo občina v tem 
času izvedla potrebne izbolj-
šave vrtčevskih prostorov 
na Trgu 8, ki bodo obsega-
le razširitev razdelilne kuhi-
nje, obnovo sanitarij, izved-
bo novega prehoda iz vrtca 
v telovadnico in dodatnega 
vhoda v razdelilno kuhinjo.
Vzporedno z obnovo pro-
storov poteka priprava stal-

ne razstave o pesniku Tone-
tu Pavčku. Dolenjski muzej 
Novo mesto zaključuje pri-
pravo razstavnih vsebin, Za-
vod Trans je izdelal načrt 
prostorske postavitve razsta-
ve z vso razstavno opremo 
in trenutno pripravlja gra-
fično zasnovo razstave, po 
novem letu je predvidena 
izvedba postopkov za izbor 
izvajalcev razstavne opreme, 
grafičnih aplikacij, multime-
dijskih vsebin ter po uredi-
tvi prostorov tudi postavitev 
razstave.  

Nataša Rupnik, vodja 
projekta
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Občina Mirna Peč ima že pet defibrilatorjev 
AED ali prenosni defibrilator je naprava zasnovana za nudenje prve pomoči v primeru srčnega zastoja. Ko v srčni mišici 
električni impulzi ne delujejo več ali ne delujejo pravilno oz. ritmično, posledično lahko pride do t. i. fibrilacije - šibkega 
trzanja srca. Srce torej ne poganja več krvi po telesu, celice ne dobijo kisika in hranil. 

Malenska vas

Veliki Kal

Trg 8, Mirna Peč KD Mirna Peč Jablan

V občini Mirna Peč je na raz-
ličnih lokacijah že pet de-
fibrilatorjev. V centru Mir-
ne Peči sta trenutno dva, 
eden pri vhodu v kultur-
ni dom na naslovu Trg 2, 
drugi pa pri vhodu v Mu-
zej Lojzeta Slaka in Toneta 
Pavčka, pri knjigobežnici 
na naslovu Trg 8. Za sle-
dnjega je sredstva velikodu-
šno zagotovila Zavarovalni-
ca Sava.  AED, ki se trenutno 
nahaja pri vhodu v kultur-
ni dom, bo v kratkem pre-
stavljen na Pavčkov dom 
v Šentjurij, tako da bo tudi 
tam poskrbljeno za prvo po-
moč. 
Defibrilator se nahaja tudi 
na gasilskem domu PGD 
Jablan, ki so ga kupili na po-
budo njihovega gasilca Jer-
neja Udovča. Donatorji so 
podjetja AMG, ALSET, ITSign, 
M&M Inox in CMC GROUP. 
Nameščen je na pročelju ga-
silskega doma, zraven vho-
da v orodjarno. V oktobru 
so imeli tudi praktičen pri-
kaz uporabe in nudenja prve 
pomoči za vaščane Jablana 
in ljudi iz sosednjih vasi. Pri-
kaz je vodil Aljaž Saje, ki je 
poklicni reševalec in je pri-
skrbel lutke in vse, kar sodi 
zraven. Na Velikem Kalu pa 
so se na pobudo članov ŠRD 
Veliki Kal Orkljevec vaščani 
organizirali in kupili AED ter 

ga namestili na križišče na 
Velikem Kalu nasproti Ko-
sove kapelice (Rožmanovo 
gospodarsko poslopje – zra-
ven gasilske omarice).  Tudi 
v Malenski vasi so vaščani 
dobili to dragoceno pridobi-
tev, in sicer je za nakup AED  
sredstva zagotovilo družin-
sko podjetje Strešniki Golob, 
ki je defibrilator namestilo 
pod nadstreškom družin-
ske hiše na naslovu Malen-
ska vas 9. Za ravnanje z AED 
bodo organizirane predsta-
vitve, kjer bo predstavlje-
no, kako ravnati z napravo, 
možno pa bo tudi praktično 
usposabljanje. 

Andreja Povše

Ko se bliža novo leto, si mnogi vzamemo čas za razmislek o preteklem 
letu in si postavimo novoletne zaobljube za prihajajoče leto. Pozabimo 
na skrbi in se veselimo vsega novega, kar prinašajo novi začetki.

V novem letu želim predvsem zdravja, strpnosti, medsebojnega 
razumevanja ter vztrajnosti, da izpolnite zadane cilje in obljube.  

Vesel božič in srečno novo leto želi

župan Andrej Kastelic s sodelavci občinske uprave
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Občino bo ponovno vodil Andrej Kastelic

Znani župan in novi člani Občinskega 
sveta v mandatu 2022 - 2026
Volivci in volivke so na rednih lokalnih volitvah 20. novembra 2022 odločali med dvema kandidatoma za župana. Volilna ude-
ležba je bila 58,84 odstotka, za župana je bilo oddanih 1455 glasovnic. Zmagovalec je dosedanji župan Andrej Kastelic, ki je 
prejel 946 glasov oziroma 65,69 odstotka in bo tako občino vodil že v četrtem mandatu. Zvonko Lah pa je prejel 494 glasov 
oziroma 34,31 odstotka. 

Priznanje Občini Mirna Peč za dobro 
sodelovanje z Jamarskim klubom 
Novo mesto

Novembra je v gostišču 
Loka v Novem mestu ob 
praznovanju 60-letnice Ja-
marskega kluba Novo me-
sto potekala slavnostna 
seja s podelitvijo priznanj. 
Med prejemniki je bila tudi 
Občina Mirna Peč.
Predsednik JK Novo mesto 
Zdravko Bučar je poudaril, 
da uspešnost kluba temelji 
na odličnih jamarjih, ki svo-
ja raznovrstna znanja zdru-
žijo tako pri delu v jami kot 
pri delu na površju in s to-
vrstnim ekipnim delom pri-

spevajo k uspešnemu delu 
kluba. Predsednik Jamarske 
zveze Slovenije Igor Benko 
je še posebej poudaril, da 
se aktivnost novomeške-
ga jamarskega kluba poleg 
ostalega vidi tudi v aktivno-
sti članov kluba v najvišjih 
organih zveze. Podžupan 
Mestne občine Novo me-
sto Boštjan Grobler pa je bil 
navdušen nad podatkom, 
da so člani JK Novo mesto 
registrirali kar 12 odstotkov 
vseh slovenskih jam. Klavdi-
ja Kotar  je v pogovoru s čla-

ni kluba, le ta je potekal ob 
tihi glasbi tolkalista in glas-
benega umetnika Primoža 
Malenška, predstavila delo 
kluba ter novo številko zbor-
nika Dolenjski kras 8. 

Na prireditvi je predsednik 
JK Novo mesto Zdravko Bu-
čar podelil priznanja članom 
kluba ter zunanjim organi-

zacijam za pomemben pri-
spevek v delovanju kluba v 
zadnjih petih letih. Med pre-
jemniki priznanj je bila tudi 
Občina Mirna Peč za sode-
lovanje pri čiščenju jame na 
Grč Vrhu, s katero je občina s 
klubom uspela očistiti še za-
dnjo jamo na mirnopeškem 
območju. N. R.

Občinska volilna komisija 
Občine Mirna Peč je na pod-
lagi zapisnikov o delu volil-
nih odborov in zapisnikov 
volilnih odborov na voliščih 
pri ugotavljanju izida glaso-
vanja za volitve članov Ob-
činskega sveta Občine Mirna 
Peč ugotavljala tudi, kateri 
izmed dvajsetih kandidatov 
so prejeli največ glasov v po-
samezni volilni enoti. 

Volivci so odločili, da nas 
bodo naslednja štiri leta v 
desetčlanskem Občinskem 
svetu Občine Mirna Peč za-
stopali: Marjan Parkelj, 
Vladislava Vidic in Jure 
Mervar, izvoljeni v 1. volil-
ni enoti; Jože Krevs, Zvon-
ko Lah (Zeleni Slovenije) in 
Irena Pust (Zeleni Sloveni-

je), izvoljeni v 2. volilni enoti; 
Damjan Zupančič (SDS) in 
Jan Kopač (SD), izvoljena v 
3. volilni enoti; Anton Straj-
nar (SDS) v 4. volilni enoti in 

Jožef Špendal (SDS), v 5. vo-
lilni enoti. 

Novoizvoljenemu vodstvu 
Občine Mirna Peč čestitamo 

ter želimo tvorno in uspešno 
delo v dobrobit vseh obča-
nov.

Občinska volilna komisija 
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Saniranje dotrajanega jezu na vodotoku 
Temenica v Dolenjem Podborštu
Skoraj deset let bo minilo, odkar je Občinski svet Občine Mirna Peč prvič obravnaval stanje jezu na Temenici, pri mlinu 
v Dolenjem Podborštu. In tako dolgo je tudi obdobje, ko je občina na Agencijo RS za okolje ter na Vodnogospodarsko 
službo Novo mesto (VGP) naslavljala pobude za pričetek sanacije dotrajanega jezu. 

Vzrokov, da se z deli ni priče-
lo prej, je verjetno več. Kon-
cesionar VGP je moral naj-
prej evidentirati obstoječe 
stanje, Agencija RS za vode 
(kot upravljavec vodotoka) 
urejanje jezu umestiti v svo-
je programe del, pripraviti 
je bilo potrebno projektne 
rešitve in jih uskladiti med 
Zavodom RS za varstvo na-
rave in Zavodom za ribištvo 
Slovenije. In nenazadnje je 
Direkcija RS za vode mora-
la zagotoviti potrebna sred-
stva za izvedbo. Skratka ob 
pričetku del v oktobru nas 
je VGP na kratko seznanil z 
vsebino pričete naložbe: 
»V sklopu investicijsko vzdr-

ževalnih del, katerih naroč-
nik je Direkcija RS za vode, 
izvajalec pa koncesionar 
urejanja voda VGP NM, je 
predvidena rekonstrukcija 
jezu na Temenici. 
Pri popravilu gre za ojači-
tev (zagotavljanje mehan-
ske odpornosti in stabilnosti 
jezu) in zatesnitev obsto-
ječega jezu z izdelavo ar-
mirano-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 pred-
videna ribja steza, rešitev je 
usklajena in potrjena s strani 

Retenzijske površine
V postopku 2. sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta (v veljavo so stopile marca 2022) 
je bilo potrebno na zahtevo Direkcije RS za vode (DRSV) 
predvideti retenzijske površine za obseg poplav ob na-
stopu visoke vode Q100 na celotni dolini Temenice v ob-
čini Mirna Peč. Na površini visokih voda, to je površina, 
ki jo poplavi visoka voda ob nastopu Q100, je prepoveda-
no kakršno koli spreminjanje konfiguracije obstoječega 
terena ali gradnja objektov. Na površinah, namenjenih 
zadrževanju visokih voda, je v območju kmetijskih ze-
mljišč dopustna kmetijska dejavnost, v območju goz-
dnih zemljišč pa gozdarska dejavnost, kakor tudi nor-
malno vzdrževanje v to območje zajete gospodarske 
javne infrastrukture.
S tem se zagotavlja ohranjanje obstoječih razmer in 
možnost razlivanja vode ob nastopu visokih voda. Te 
površine je bilo na zahtevo DRSV potrebno opredeliti v 
OPN. Prav tako je o retenzijskih površinah potrebno se-
znaniti lastnike parcel. Iz tega razloga boste vsi lastniki 
parcel v območju retenzijske površine prejeli obvestilo 
v januarju 2023.

Irena Jerič, občinska uprava

Zavoda za ribištvo Slovenije 
ter ZRSVN.«
Dela so se začela 10. 10.  
2022, zaključena pa so bila 
sredi novembra.
Z dokončanjem del se je 
tako na najbolj sanacije po-

trebnem vodnem objektu v 
občini stanje vendarle dol-
goročno uredilo. 

Andrej Kastelic, 
občinska uprava
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Varujmo naravo – zbirajmo odpadno jedilno olje
Ne toliko zaradi prejetih pozivov občank in občanov, ampak ker je (z namenom izboljšanja varovanja narave v obči-
ni) to pravilno, se je občina odločila za nakup posodic za zbiranje odpadnega jedilnega olja ter dodatnih dveh uličnih 
zbiralnikov.   

Zakaj je v gospodinjstvih 
potrebno ločeno zbiranje 
odpadnega jedilnega olja? 
Odpadno jedilno olje je na-
mreč odpadek, za katerega 
ne pomislimo, da bi lahko 
bil škodljiv za naravo. Prav 

zaradi tega 
ga številna 
gospodinj-
stva naj-
pogosteje 
nepravilno 
odlagajo, in 
sicer tako, 
da ga zavr-
žejo v ku-
hinjski lijak 
ali stranišč-
no školjko. 
Po ocenah 

pa lahko en li-
ter odpadnega olja onesnaži 
kar tisoč litrov vode. 

Posodice, ki jih bo prejelo 
vsako gospodinjstvo v ob-
čini, v času priprave tega 
članka občini še niso dosta-

vljene. Dobava posodic je 
pričakovana konec novem-
bra ali v začetku decembra 
in se bodo v nadaljevanju 
razdelile po gospodinjstvih. 

Gospodinjstva, ki bi bila pri 
razdeljevanju slučajno spre-
gledana, bodo posodice lah-
ko naknadno prevzela na 
občini. 

Koraki za pravilno ločevanje 
jedilnega olja so sicer nasle-
dnji: (1) v kuhinji hladno je-
dilno olje vlijemo v posodico, 
(2) ko je posodica polna, jo 
odnesemo na eno od lokacij 
zbiralnikov, (3) odpadno je-
dilno olje zlijemo v tako ime-
novani »ulični zbiralnik«.

Verjetno vsem bralkam in 
bralcem niti ni poznano, da 
je tovrsten ulični zbiralnik že 
dve leti nameščen v Mirni 
Peči, in sicer na lokaciji eko-
-otoka, pri uvozu za Muzej 
Lojzeta Slaka in Toneta Pavč-
ka. V tem času pa potekajo 
tudi priprave za namestitev 
še dveh zbiralnikov. Enega 
v Dolenji vasi (pri transfor-
matorski postaji) in drugega 
v Ivanji vasi (na lokaciji eko-
-otoka).
Vabimo vas, da skupaj prispe-
vamo k varovanju narave.

Andrej Kastelic, 
občinska uprava
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26 mirnopeških krvodajalcev prejelo priznanja

Anton Kos in Alojz 
Drenik kri darovala 
že 80-krat
V začetku decembra smo 26 mirnopeškim krvodajal-
cem, ki so v preteklem letu darovali kri desetkrat in vse 
do 80-krat, podelili priznanja. Priznanje za 80-krat daro-
vano kri sta prejela Anton Kos in Alojz Drenik v odso-

tnosti. Vsem krvodajalcem se je za nesebično darovanje 
samega sebe za druge zahvalil župan Andrej Kastelic. 
Zbrane krvodajalce je pozdravila tudi sekretarka Ob-
močnega združenja RKS Novo mesto Barbara Ozimek, 
zahvalila pa se jim je tudi predstavnica Centra za trans-

fuzijsko dejavnost Irena Pust. Za celo organizacijo in po-
gostitev je poleg občine poskrbela še krajevna organi-
zacija RK Mirna Peč s predsednico Slavico Derganc na 
čelu. 

Območno združenje RKS Novo mesto
Barbara Ozimek

E-oskrba na domu 
Telekom Slovenije in  Zveza društev upokojencev Sloveni-
je  sta bila izbrana za izvajalca projekta ministrstva za zdrav-
je  »E-oskrba na domu«,   v okviru katerega je e-oskrba za 
največ 5.000 upravičencev do 30. 9. 2023  v celoti sofinanci-
rana iz sredstev Evropskega socialnega sklada.  Da omogo-
čimo našim starejšim varno bivanje na domu, je tudi  Dru-
štvo upokojencev Mirna Peč pristopilo k izvajanju projekta  v 
skladu z zahtevami razpisa Ministrstva za zdravje. Projekt »E-
-oskrba na domu« konkretno izboljšuje kakovost in  varnost 

bivanja starejših v domačem okolju,  saj zagotavlja 24-urno 
povezavo z asistenčnim centrom oz. zdravstvenim osebjem.  
Namestitev naprave e-oskrbe omogoča bolj učinkovito in 
pravočasno izvajanje oskrbe na daljavo ter zmanjšuje posle-
dice padcev, socialno izključenost in obremenitev družin v 
skrbi za svojce.  Do te brezplačne oskrbe so upravičene ose-
be, ki so podpisale pisno izjavo, da izpolnjujejo pogoj staro-
sti najmanj 65 let, da pretežno živijo same ter da izpolnijo in 
podpišejo potrebne svoje osebne podatke in podatke svoj-
cev oz. kontaktne osebe, ki bo povezana s klicnim centrom 
v primeru potrebe po intervenciji. K temu projektu je pre-
ko društva na območju občine pristopilo 24 upravičencev. 
Za  tovrstno izvajanje projekta je precejšnje zanimanje, saj je  
bila ciljna kvota 5.000 upravičencev do srede septembra že  
zapolnjena. Vse zainteresirane, ki so že ali pa še bodo oddali 
vlogo za uporabo e-oskrbe v okviru projekta, bodo v Tele-
komu Slovenije evidentirali po vrstnem redu prejetih vlog. 
V sofinanciranje uporabe e-oskrbe bodo vključeni, če bodo 
na ravni države zagotovljena dodatna sredstva ali ko se bo 
posamezno mesto sprostilo v primeru prenehanja uporabe 
storitve s strani upravičenca. M. Z.

Kulturni program so prispevali otroci OŠ Toneta Pavč-
ka Mirna Peč, ki so recitirali, igrali na harmoniki in po-
vezovali celoten program.
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Humanitarno – medicinska odprava v Zambijo 2023
Laura Pust z Gorenjega Podboršta je po končani osnovni šoli v Mirni Peči obiskovala Gimnazijo Novo mesto, jo v 2016 
zaključila kot zlata maturantka in se vpisala na medicinsko fakulteto. 

»V gimnazijskih letih sem se vključila v 
prostovoljno delo na DRPD-ju in v Domu 
starejših občanov v Novem mestu, kjer 
sem spoznala, da mi je delo z ljudmi in 
pomoč ljudem v stiski zelo pri srcu. V sre-
dnji šoli so me najbolj pritegnili prav nara-
voslovni predmeti, zato se mi je zdel vpis 
na Medicinsko fakulteto v Ljubljani prava 
izbira zame. Tekom študija sem bila tudi 
prostovoljka Rdečega križa Novo mesto 
na zdravstveno-socialnih letovanjih otrok, 
kjer mi je bilo najljubše vodenje delavnic 
za otroke na temo duševnega zdravja. 
Prav želja po prostovoljnem in medicin-
skem delu me je spodbudila, da se ob 
koncu študija s še petimi kolegi odpravi-
mo na medicinsko-humanitarno odpravo 
v Afriko.«
Od julija do septembra 2023 
se bo šestčlanska ekipa šti-
rih bodočih zdravnic in 
dveh bodočih zobozdrav-
nikov pod okriljem zdrav-
nikov Sekcije za tropsko in 
potovalno medicino odpravila v 
Zambijo v vas Nangoma, kjer se 
bodo za tri mesece vključili v delo 
tamkajšnjih zdravnikov in drugih 
medicinskih delavcev v njihovi bolni-
šnici. Vas Nangoma  leži v Centralni pro-
vinci Zambije in je od glavnega mesta 
Lusake oddaljena približno 180 km. V 
njej je katoliška cerkev pod vodstvom 
patra Stanka Rozmana leta 1996 zgra-

dila bolnišnico, ki oskrbu-
je približno 78000 okoliških 

prebivalcev. Danes bolnišnica 
obsega že več oddelkov – otro-
ški, nosečniški, ženski in moški 

oddelek, operacijsko dvorano, la-
boratorij, rentgen, fizioterapijo, zo-

bozdravstveno enoto ter sprejemno in 
preventivno enoto za bolnike, okužene 
z virusom HIV in tuberkulozo. »Sloven-
ske humanitarno-medicinske odprave 
pod okriljem Sekcije za tropsko in po-
tovalno medicino hodijo v Nangomo že 
od leta 1990, v letu 2023 pa smo dobi-
li priložnost, da tradicijo nadaljuje naša 
ekipa, « pove in nadaljuje:
»Člani odprave se zavedamo izjemne 
priložnosti, da lahko sodelujemo z lo-
kalno bolnišnico v Zambiji, ki nam bo 
pomagala širiti strokovna obzorja s po-
dročja naših bodočih poklicev zdrav-
nika in zobozdravnika ter nas hkrati 
obogatila s kulturno izkušnjo. Prav zato 
čutimo tudi veliko odgovornost, da se 
na odpravo čimbolj strokovno pripra-
vimo, zato se udeležujemo strokovnih 
predavanj iz tropske medicine in vo-
luntiramo v slovenskih bolnišnicah pod 
strokovnim mentorstvom zdravnikov 
specialistov. Tekom priprav pa je naša 
naloga poleg strokovnih usposabljanj 
tudi zbiranje finančnih sredstev za kri-
tje stroškov medicinsko-humanitarne 
odprave, nakup zdravil in medicinskih 
pripomočkov.«

Pri tem jih lahko podprete tudi vi 
z nakazilom prostovoljnega pri-
spevka na tekoči račun in spre-
mljate potek odprave na socialnih 
omrežjih in spletni strani:

TRR:  SI56 0110 0603 0708 380 
Sklic: 250594-22 
Namen: Odprava Zambija-poletje 
2023
Naslov: Univerza v Ljubljani Me-
dicinska fakulteta, Vrazov Trg 2, 
1000 Ljubljana 
Davčna št.: SI44752385 
Banka: Banka Slovenije 
Naslov: Slovenska 35, 
1000 Ljubljana 
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X 
Pri nakazilu pazite, da navedete 
pravi sklic.

QR koda do socialnih omrežji in 
spletne strani:

Laura Pust tretja z leve.

Fotografije bolnišnice v Nangomi, 
Zambija (fotografije posnele prejšnje 
odprave)
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uzejske novice

17.000 obiskovalcev v 2022
V letu 2022 se je v Muzeju L. Slaka in T. Pavčka zvrstilo 17.000 
obiskovalcev; ob sodelovanju mirnopeških društev, šole in 
vrtca, pa tudi zunanjih akterjev je bilo izvedenih več kot pet-
deset spremljevalnih dogodkov in vrsta medijskih objav.  Vse 
to je izkupiček letošnjega muzejskega leta v Mirni Peči. Zaob-
jeli smo ga v kolažu fotografij. 

Ljudmila Bajc, vodja muzeja 
Foto: arhiv Muzeja L. Slaka in T. Pavčka

Razstava Naš škof naš ponos

Najboljši sosedje in ustvarjalci iz Vrtca Polonca

Razstava štrukljev 
podeželskih žena

Pogovor z Andrejem 
Bergantom

Razstava kljekljarskih izdelkov

O naši kulturni dediščini

Slikarski ex tempore

Obeležitev 90-letnice rojstva Lojzeta Slaka Slaka

Območna revija poustvarjalcev glasbenega izročila
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Nastop učencev 
Glasbene šole Artistik

Otroška noč v muzeju

Pavčki bralci ustvarjalci

Bralni klub

Otroci plešemo.

Poletna Muzejska noč 
in Vaško gledališče 
Pr' Bzg

Pa tudi brez malice ne gre.

Monokomedija 
Ljubezenski 
oglas

Mavrični 
ustvarjalci Koliko novega smo izvedeli.

Domišljija nima meja

Salve smeha sta poželi dami 
čakajoč šentjurski vlak.

Kino na prostem v sklopu Četrtkovih brenčanj
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INTERVJU: Danijela in Stanislav Cesar z Goriške vasi 

»Posel zahteva celega človeka«
Danijela in Stanislav Cesar sta se spoznala leta 1983 na poroki njenega brata in njegove sestrične. Tri leta pozneje sta 
se poročila in si ustvarila družino na Goriški vasi. Imata dva odrasla sinova in tudi že dva vnuka.  Danijela je bila 10 let 
zaposlena v Novoteksu, Stanislav pa v Iskri. Toda za svojo družino sta si želela boljšega življenja in dodatnih prihod-
kov, zato je Stanislav kmalu unovčil svojo podjetniško žilico. Najprej sta odprla Bistro Cesar v prostorih nekdanje ban-
ke, nato pa se je ponudila priložnost, da kupita sosednjo parcelo. S številnimi odrekanji so v naslednjih letih v centru 
Mirne Peči zgradili večnamenski objekt, v katerem sta gostilna in cvetličarna, ki ju vodita sama, prostor pa sta ponudila 
tudi najemnikom – frizerki in v spodnjih prostorih zdravstveni in zobozdravstveni službi. Njun objekt je gotovo eno od 
stičišč Mirne Peči. Med drugim sta pred leti omogočila prostor za mesečni mirnopeški sejem. Zdravje jima ne služi več 
tako kot nekoč, zato z delom počasi zaključujeta. 

 � Kdaj sta začela razmišljati o pod-
jetniški poti? Kaj vaju je vodilo v to 
smer? 
Stanislav: V Novoteksu, kjer je delala 
žena, je bila zelo slaba plača, poleg tega 
je bil že blizu stečaja. Doma smo gradili 
hišo, v kmetijstvu je bilo treba venomer 
nekaj obnavljati. Z eno plačo bi bilo 
precej težko, zato smo iskali priložnosti, 
v kaj bi se podali. Poleg sedanje zgrad-
be je bila nekoč pošta, potem pa banka. 
Ko je dejavnost zamrla, smo prosili, da 
bi najeli prostore. Gostinstvo je takrat 
dobro cvetelo, zato smo odprli bistro. 
Danijela: Z bistrojem Cesar smo začeli 
1. januarja 1994. Po desetih letih v No-
voteksu sem šla delat za šank. Prej sem 
govorila, da tega ne bom nikoli poče-
la, mož pa je rekel: "Veš kaj, flaše boš že 
odpirala." Na začetku mi ni bilo nič pri-
jetno, je bil kar šok. V Novoteksu si bil 
vseh osem ur za strojem, kar je dolgo-
časno, tu pa je bilo ves čas razgibano. 
Poleg strežbe sem skrbela še za naba-
vo, papirje … 
Stanislav: Tudi z majhnim »kafičkom« je 
veliko dela. Naporno je bilo. Včasih se je 
ob desetih zvečer šele začelo dogajati. 
Delali smo do enih zjutraj ali še dlje, zju-
traj pa spet od začetka. 
Danijela: Zraven je bilo še delo na 
kmetiji, dva majhna otroka, Stane je 
imel službo, pozimi pa je še plužil, ime-
li smo kredite. Težko je bilo, ampak 
smo »rinili«. 

Kako je potem prišlo do uresničitve 
želje po svojih poslovnih prostorih v 
samem centru Mirne Peči?
Stanislav: Začela sva iz nič. Imela sva 
avtomobil, petko, jo prodala in kupila 
staro katrco. »Zaslužek« sva porabila za 
plačilo papirjev in dovoljenj. V bistroju 
je bil na začetku zelo lep prihodek. Po-
tem so se že začele pojavljati krize, dr-
žava je začela zviševati trošarine. Doho-
dek se je prepolovil, poleg tega so nam 

Nasmejana zakonca Cesar

Cesarjevi so se morali za to poslopje marsičemu odreči.
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la, pa tečaji, de-
lavnice, res en 
kup uporabne-
ga znanja … 

 � Ko se je v Mir-
ni Peči odprl mu-
zej, ste tudi širili 
svoje prostore in na sose-
dnjem zemljišču zgradili manj-
ši objekt za pogostitve. 
Stanislav: Stavbe ob gostilni najprej niti 
nismo imeli namena kupiti, ampak se 
je govorilo o precej neugodnih poten-
cialnih kupcih. To mi ni dalo miru. Vzeli 
smo še en kredit in kupili zemljišče. Po-
stopoma smo uredili klet in prireditveni 
prostor z igrali. Tako lahko pogostimo 
tudi večje skupine. Pohvalimo se lahko, 
da gostom ponudimo meso, vzrejeno 
na domači kmetiji, za katero skrbi eden 
od sinov. 

 � Je delo v domačem kraju pred-
nost ali slabost?
Stanislav: Oboje. Brez domačih gostov 
ne bi bilo tako, kot je. V Mirni Peči so 
večinoma dobre stranke, ampak neka-
teri želijo visoko kvaliteto, hkrati pa ce-
novno še bolj ugodne storitve (češ, »saj 
sem domač in redna stranka, boš pa ja 
še malo ceno spustil« …). Kraj je maj-
hen, poznamo se. Če bi šel na nivo s ce-
nami Novega mesta, mislim, da bi ljudje 
raje hodili tja kot k nam. Če bi gradil še 
enkrat, bi večkrat premislil in iskal mo-
žnosti še kje drugje kot doma. 

hoteli zvišati najemnino. Hoteli smo 
ustvariti nekaj svojega. Nato sem izve-
del, da zemlja zraven bistroja v proda-
ji in smo jo kupili. Pridobili smo doku-
mentacijo in vzeli več kreditov. Da bi jih 
lahko odplačali, sem opravljal dodatna 
dela pri CGP, plužil, napeljeval elektriko, 
z družino smo kosili in urejali zelenice v 
okolici in za podjetja (Krka, Revoz …). Z 
gradnjo smo začeli leta 1997. Večinoma 
smo delali v lastni režiji in s pomočjo 
lokalnih delavcev. Zaradi kreditov smo 
morali vse precej pospešiti. Spomnim 
se, da sem do dveh zjutraj napeljeval 
inštalacijo za elektriko, ob šestih zjutraj 
pa so že pripeljali beton.
Danijela: Tudi otroka sta bila ves čas 
vpeta v delo, že od osnovne šole. Hkrati 
smo na polno delali in gradili. Vse je šlo 
v te zidove.
Stanislav: Kar tu zaslužimo, vse vložimo 
nazaj v objekt. Vrednost nepremičnine 
sicer raste, nimamo pa nobenega udo-
bja. Cilj je bil, da bi večino prostorov dali 
v najem in ustvarili nek dohodek, bolj 
kvalitetno življenje. Toda ko smo dobili 
najemnike, posel kar ni stekel.
Danijela: 24. januarja 2002 je bila otvo-
ritev zdravstvenega doma. Leto prej 
smo že odprli cvetličarno in frizerski sa-
lon. 
Stanislav: Gostilna se je zaradi zapletov 
odprla pet let pozneje. Že prej pa smo 
imeli na prireditvenem prostoru posta-
vljen šotor, kjer smo ob koncih tedna 
vrteli glasbo. 

 � Kakšni so bili prvi začetki cvetli-
čarne?
Danijela: Že od malega sem imela rada 
rože, najbolj pa se spominjam, kako 
sem po službi rada zahajala v cvetličar-
no Cvetnik v novomeškem BTC-ju. Bili 
so prvi, ki so nabavljali v Italiji. Občudo-
vala sem jih pri delu in želela to početi 
tudi sama. 
Tako sem šla iz bistroja delat v svojo cve-
tličarno. Prej sem se en mesec vsak dan 
z vlakom vozila v Ljubljano pomagat v 
cvetličarno Gardenia, da sem dobila ob-
čutek za delo z rožami.  Na začetku se 
na to nisem dobro spoznala. Spomnim 
se, kako so mi potniki na začetku nekaj-
krat »prodali meglo«. Vse sem spoznava-
la sproti. Potem sem šla še v Trebnje in 
opravila šolo za cvetličarja in hortikul-
turnega tehnika, v Ljubljani pa še za tr-
govskega poslovodjo. Takšni so bili tudi 
pogoji za delo. Ko smo cvetličarno vmes 
dali v najem, sem nekaj časa delala v vr-
tnariji Gozdnega gospodarstva Novo 
mesto. Tudi tam sem se ogromno nauči-

Danijela: Že 
pregovor do-
bro pravi: naj-
težje je biti kralj 

doma. Ne samo 
v gostinstvu, po-

dobno je tudi v dru-
gih dejavnostih. Je pa 

pri delu v domačem kraju 
prednost bližina doma, bolj po-

znaš svoje stranke, lažje jim nudiš stori-
tev, ko te potrebujejo ob nenadnih do-
godkih. Veliko jih je zato zelo hvaležnih. 
Zelo sva povezani s frizerko Darjo Krevs, 
s katero si skoraj »izmenjujeva« stranke. 
Ja, to je lepši del posla, dobro sodelova-
nje med seboj. 

 � Mediji zadnje čase poročajo, da 
na področju gostinstva primanjkuje 
delavcev. Kako se s tem soočate pri 
vas? Je bil morda to tudi razlog, da je 
vaša gostilna odprta samo še ob po-
poldnevih? 
Danijela: Drži. Ni delovne sile. Če bi bila, 
bi lahko malo izpregli in bili za vikende 
prosti. Ni veliko zanesljivih ljudi. Razlog 
za to vidim tudi v samem sistemu, ki ne 
privzgaja več vrednot in spoštovanja 
do različnih vrst dela. Ko smo odpirali 
bife v sosednji stavbi, so se punce med 
sabo kregale, katera bo delala. Danes 
tega ni več. Veliko bi hodili naokoli, če 
greš, pa ne moreš delati. 

 � Je bilo težko sprejeti to odločitev? 
Stanislav: Ni ti vseeno. O tem sem raz-
mišljal že nekaj časa. Toda življenje teče 
naprej, ne moreš umreti od dela. Ne 
zmorem več delati po 14 ur vsak dan, 
»svetek in petek«, kot nekoč. Sprašuješ 
se, za koga. 
Danijela: Oba sva že v pokoju, tudi ne 
več zdrava. Z veseljem bi še kar dela-
la, ampak ne gre. Doma pa imamo še 
96-letno nepokretno mamo, ki tudi rabi 
pomoč. Vsega se je nabralo. Delo v cve-
tličarni, v gostilni, knjigovodstvo, delo 
doma … Tudi razmere so se spremenile, 
naročila dobivamo prek SMS-ov, e-po-
šte, Facebooka, Messengerja … tudi v 
zelo poznih večernih urah. Kar zahtevno.

 � Kako vama je uspelo v vseh teh le-
tih usklajevati posel in družinsko ži-
vljenje?
Stanislav: Družinskega življenja prak-
tično ni, so samo nujne stvari . V glav-
nem je gostilna naš dom. Sedaj smo v 
dopoldanskih urah vendarle malo več 
prosti. Če je delo, se mu moraš tudi po-
svetiti. Posel zahteva celega človeka.

Dobimo se na banki

Ko so Cesarjevi odprli bistro v 
prostorih nekdanje banke, se 
je med Mirnopečani namesto 
vabila v gostilno prijel rek 
»Dobimo se na banki«, ob 
katerem so se mnogi pošteno 
nasmejali. Cesarjeva še danes 
hranita nekaj vžigalnikov, ki 
spominjajo na tiste čase. 
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Skrbijo za podmladek

PGD Mirna Peč skrbi za podmladek in njihovo izobraževanje, 
v sklopu katerega se je šest ekip mladincev in pionirjev ude-
ležilo tekmovanja v gasilskem kvizu, ki je potekalo na Otočcu. 
Vse ekipe so pokazale izredno veliko znanja o gasilski organi-
zaciji in prvi pomoči. S kančkom sreče in znanja je ekipa pio-
nirk osvojila 3. mesto. 

Marjan Kocjan

Na adventnem pohodu
V nedeljo, 27. novembra, so se člani ŠRD Goričan odpravili na 
pohod v Zijalo. Zjutraj so se odpravili iz Goriške vasi proti Go-
lobinjeku, od tam pa proti Ivanji vasi in Zijalu. Že po poti so 
imeli organiziran prevoz toplih napitkov in okrepčila za po-
stanke, v Zijalu pa so imeli pravo kmečko malico. Po ogledu 
Zijala in druženju so se odpravili na zasluženo kosilo v Hišo 
Cesar. Vzdušje je bilo enkratno, zato jim ni zmanjkalo idej za 
prihodnja druženja in skupne podvige. 

Andreja Povše

Danijela: Dokler je bil samo bistro, je bil 
čas za kakšen dan dopusta, smučanje. 
Sedaj, ko je obseg dela na več področjih 
veliko večji, pa nekih posebnih druženj 
ni. Če se le da, pripravimo skupno kosilo 
vsaj takrat, ko ima kdo rojstni dan.  
Mislim, da je ta stalna vpreženost tudi 
razlog, da se nobeden od sinov ni podal 
v to, saj vidita, koliko sva se midva od-
povedovala. Seveda pa oba pomagata 
po svojih močeh. Če si poslu predan z 
dušo, srcem in telesom, boš delal, sicer 
je bolje, da greš drugo pot. 

 � Danijela, vi imate številne izku-
šnje z okraševanjem in aranžira-
njem, prav tako imate vedno kakšen 
nasvet, ko stranka ne ve, kaj kupiti. 
Imate kakšen predlog za naše bral-
ce v teh prazničnih dneh, česa se bo 
obdarovanec najbolj razveselil, če ni-
mamo ideje, kaj podariti?
Sama sem za enostavno in praktično – 
kaj za pojesti, popiti ali kakšno dožive-
tje. Nisem za kič in neuporabne stvari. 
Če je oseba starejša, veš, kaj rabi: reci-
mo čaj in limone. Nekdo, ki rad peče, 
bo vesel domačih orehov, aranžiranih 
v peharčku, s kakšno pentljico in rožico 
na vrhu. Ljudje podarjajo tudi ogromno 
darilnih bonov oz. kar denar, po navadi 
naredim samo kakšno podlago. Pri zavi-
janju je podobno, prisegam na naravne 
stvari. Manj je več. 

 � Kako bosta uživala kot upokojen-
ca, kakšni so vajini načrti? 
Stanislav: Če bova zdrava, upam, da si 
bova privoščila kakšen daljši dopust. 
Čaka pa nas še gradnja/adaptacija 
doma. V vseh teh letih smo zaradi posla 
hišo malo zanemarili. 
Danijela: Obvezna jutranja kavica in 
zajtrk v miru. Čas za druženje z družino 
in domačimi. Potem se bo našlo kakšno 
delo okoli hiše, na vrtu in njivi, v vino-
gradu. Čakajo me neprebrane knjige in 

intervju

zaprašen šivalni stroj. Rekla sem si tudi, 
da želim prehoditi Slovenijo in razisko-
vati njeno naravo. Na kakšen izlet bi pe-
ljali tudi vnuke, za to do sedaj ni bilo 
časa. Če se je uresničilo vse drugo, kar 
je bilo bolj nedosegljivo, se bo tudi to. 
Samo da bo zdravje. Tega želimo tudi 
bralkam in bralcem. 

Urška Kolenc, foto: U. Kolenc, 
osebni arhiv zakoncev Cesar

Sejemski vrvež
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Mirnopečani športni 
navdušenci?
Mirnopečani so športni navdušenci. Povprašali smo jih, 
katere dogodke so spremljali v letošnjem letu in kaj jih 
je ob tem najbolj navdušilo.  

Andrej Gašperič, Urška Kolenc, Tatjana Kupljenik  

Simona Kos, Šranga: 
Leto 2022 je bilo polno pomemb-
nih in zanimivih športnih dogod-
kov. Začelo se je z zimskimi olimpij-
skimi igrami in končalo s svetovnim 
prvenstvom v nogometu. Bolj sem 
si zapomnila prve, seveda zaradi 
uspehov naših športnikov.        

Polona Kramar, Marof
V letošnjem letu je bilo res veliko 
športnih dogodkov, ki sem jih spre-
mljala; od olimpijskih iger do no-
gometnega svetovnega prvenstva. 
Vsako leto z veseljem spremljam 
teniški turnir v Wimbledonu. Najbolj 
pa sta mi ostala v spominu dva: be-
ograjski maraton, na katerem sem 
sama tekla, in svetovno prvenstvo v 
odbojki, na katerem smo z družino 
sodelovali kot navijači. 

Lojze Kramar, Vihre
Trenutno spremljam svetovno 
nogometno prvenstvo v Katarju. 
Sicer pa spremljam praktično vse 
športne dogodke, od košarke, no-
gometa, atletike, smučanja, tako 
mednarodne lige, kot tudi domača 
prvenstva. Pri športu mi je zanimi-
vo, kako so se športniki razvijali in 
napredovali v zadnjih nekaj dese-
tletjih, tako po profesionalnosti, 
taktiki, hitrosti in opremi, kot tudi 
njihovih dosežkih. Najbolj se mi je 
vtisnil v spomin obisk in vzdušje 
evroligaške tekme na stadionu Ba-
yerna v Münchnu.

Bojan Jaklič, Ivanja vas
Praktično spremljam vse športe in 
športne dogodke. Težko bi izposta-
vil najljubši šport, še posebej rad 
spremljam dogodke na najvišjem 
nivoju - olimpijske igre, svetovna 
prvenstva ipd. Najbolj me navdu-
šujejo tisti športni dogodki, kjer so 
prisotna pristna čustva, tako sode-
lujočih, kot tudi navijačev, pa naj 
bo to ob zmagah ali porazih.

Aktivno naprej

Razmere po epidemiji COVID-a se umirjajo in življenje se vra-
ča v normalen ritem. V letošnjem letu smo ponovno začeli iz-
vajati nekatere aktivnosti, ki smo jih med epidemijo morali 
prekiniti. Tako smo  v oktobru izpeljali druge, zaradi težav z 

merilci žal nekoliko okrnjene meritve. Prisluhnili pa smo tudi 
odličnemu predavanju  o tesnobi in stresu v negotovih ča-
sih in o tem, kaj lahko storimo sami zase. Predavanje nam je 
pripravila  prostovoljka, študentka medicine Laura Pust. V de-
cembru pa bomo podelili priznanja krvodajalcem – jubilan-
tom in obiskali vse starejše nad 80 let in jih tudi simbolično 
obdarovali.

Slavi  Derganc  
KORK Mirna Peč

Vse poti vodijo v Rim
Pravijo,  da vse poti vodijo v Rim. Res je. Tudi članice Dru-
štva podeželskih žena Mirna Peč je v oktobru pot peljala 
v Rim in Vatikan.  V organizaciji Zveze kmetic Slovenije 
se nas je nekaj članic (predvsem tiste, ki smo izdelovale 
pred dvema letoma okraske za okrasitev Vatikana) ude-

ležilo tridnevnega izleta v Rim. Čudovit izlet. Kljub natr-
panem urniku so nas lepote arhitekture in čudoviti vrtovi 
popolnoma prevzeli. Ob zgodbah odlične vodičke pa 
smo kar obnemele. Z lepimi vtisi se bomo spominjale 
večnega Rima .  V oktobru smo se udeležile tudi izbora za 
kmetico leta 2022 v Zagorju, kjer je tokrat slavila Korošica 
Majda Sinreih. 

Nežika Režek
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Moški pevski zbor Rožmarin 
praznuje 20-letnico
Moški pevski zbor Rož-
marin je bil ustanovljen 
leta 2002, ko se je v stari 
osnovni šoli nekega jesen-
skega večera zbralo nekaj 
zanesenjakov. Nekateri so 
že peli pri cerkvenem pev-
skem zboru, drugi so bili 
brez pevskih izkušenj, vsi 
pa polni veselja do petja 
ljudskih in zborovskih pe-
smi. 
Porodila se je želja po usta-
novitvi zbora, ki bi ohranjal 
in negoval tradicijo mirno-
peškega petja. Prvi zboro-
vodja je postal Darko Žagar, 
ki je zbor vodil vse do svoje 
smrti. Za trud in prizadev-
nost smo mu resnično hva-
ležni.
Že ob nastanku je zbor štel 
štirinajst pevcev, sedem od 
teh jih še vedno poje. V dveh 
desetletjih se je zboru pri-
družilo enajst novih, žal pa je 
od prvotnega sestava kar se-
dem pevcev pokojnih: Alojz 
Jarc, Darko Žagar, Jože Kre-
vs, Jože Zupančič, Rudi Ža-
gar, Drago Saje in Jože Ka-
stelic. Vsak je ponesel s seboj 
svojo zgodbo, polno vese-
lih in žalostnih trenutkov, ki 
smo si jih delili med seboj. 
Skupaj smo doživeli veliko 
lepega, kar nam je oboga-
tilo in polepšalo življenje. 
Predsednik zbora je že od 
vsega začetka Alojz Kastelic, 
ki zbor predstavlja in ga za-
stopa. Njegove organizacij-
ske sposobnosti so ključne 
za naše delovanje.
Po izgubi prvega zborovod-
je nam je na pomoč prisko-
čil župnik Janez Rihtaršič. Ko 
pa je naš zborovodja postal 
Gorazd Kermc, se je začelo 
novo obdobje zbora Rožma-
rin. Z njegovim prihodom 
se je razširil pevski reperto-
ar. Pred tem smo prepevali 

Zbor Rožmarin nekoč in danes: fotografija s snemanja videospota z mirnopeškimi harmoni-
karji leta 2005 na Golobinjeku

Nastop v Sodražici na srečanju pevskih zborov društev upokojencev Dolenjske in Bele kraji-
ne v novembru 2022

Nastop ob 20-letnici delovanja
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Iz 
mirnopeških 

kuhinj

RAZPOKANČKI 
S POMARANČO

• 100 g masla
• 100 g sladkorja
• sladkor s pomarančo 

(ali vanilijev sladkor)
• 1 veliko jajce
• naribana lupina poma-

ranče
• 3 žlice pomarančnega 

soka
• 250 g moke
• 1,5 žličke pecilnega 

praška

Zmešamo moko in pecil-
ni prašek. Maslo in slad-
kor stepemo, dodamo 
ostale sestavine in zgne-
temo v testo. Testo naj 
počiva 1 do 2 uri, nato 
naredimo male žogice, 
jih malo sploščimo in po-
valjamo najprej v kristal-
nem sladkorju in nato v 
sladkorju v prahu. Damo 
na pekač, prekrit s peki 
papirjem, in pečemo v 
pečici na 180 °C 15 mi-
nut.

Ureja: Nežika Režek

predvsem ljudske pesmi, z 
Gorazdom pa smo se lote-
vali tudi zahtevnejših zbo-
rovskih pesmi. Zdaj poleg 
ljudskih pesmi pojemo še 
ljubezenske, domovinske, 
narodno zavedne, vesele na-
pitnice in pesmi o vinu, pa 
tudi pogrebne in dalmatin-
ske pesmi. Naš zborovodja je 
tudi organist in tako pojemo 
tudi cerkvene pesmi.
V dvajsetih letih delovanja 

zbora Rožmarin smo prepe-
vali na številnih prireditvah, 
slovesnostih in vsakovrstnih 
dogodkih. Težko je na kratko 
opisati vse dejavnosti. 
Ko pregledujemo evidence, 
ugotovimo, da je bilo vsako 
leto od dvajset do petindvaj-
set nastopov. Za izvedbo teh 
je bilo potrebno nad štiride-
set vaj letno. Izjema so seveda 
leta epidemije, ki so začasno 
okrnila naše udejstvovanje. 
Nastopamo skoraj na vseh 
prireditvah v domači obči-

ni. Velikokrat smo sodelova-
li z Društvom harmonikarjev 
Mirne Peči in z Ljudskimi pev-
kami Čebelice. Skoraj vsako 
leto smo pripravili samostoj-
ni koncert. Veseli smo bili ve-
dno polne dvorane, kar kaže, 
da ljudem ljudska in zboro-
vska pesem veliko pomenita. 
Svoje nastope skušamo po-
pestriti s krajšimi skeči. 
Izdali smo dve zgoščenki s 
posnetki svojih pesmi, ob 

petnajstletnici delovanja pa 
tudi manjši zbornik z opisom 
svojih dejavnosti.
Treba je poudariti, da člani 
zbora redno hodimo na vaje 
in je neudeležba le izjema. 
Glede prostora za vaje pa 
je bilo kar nekaj sprememb. 
Najprej smo vadili v prosto-
rih stare šole, nato v dru-
štveni sobi, v župnišču pa 
ponovno v prostorih stare 
šole. Zaradi njene prenove 
smo spet v občinski društve-
ni sobi. 

»Rožmarinci« dajemo velik 
poudarek tudi druženju. Pra-
znujemo vse rojstne dneve 
svojih članov, ob okroglih 
obletnicah se še posebej po-
trudimo. Vsako leto organi-
ziramo silvestrovanje, svoje 
žene pa popeljemo tudi na 
kak izlet. To so vedno veseli 
in nepozabni dnevi, ki nam 
lepšajo življenje in dajejo 
energijo za premagovanje 
težav v življenju.

Hvala vsem, ki ste zboru v 
vseh teh letih kakor koli po-
magali. Posebna zahvala 
velja Občini Mirna Peč, ki je 
imela vedno posluh za naše 
potrebe in nas finančno 
podpirala. Hvala tudi vsem 
donatorjem, ki nas podpira-
te na prireditvah. 
Ob svojem okroglem jubi-
leju smo pripravili koncert v 
dvorani Kulturnega doma v 
Mirni Peči. Hvala vsem, ki ste 
nam prisluhnili.

Stane Bevc
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Decembra se v Mirno Peč vračajo 
legendarni Čuki
V brenčaški družbi je bilo znova zanimivo, pestro in zabavno. V jesenskih mesecih smo slavili vino, "pozzzdravili" jesen 
in potovali po Baltiku. Za konec decembra pa napovedujemo velik koncert legendarnih Čukov z animacijo za otroke 
in prazničnim sejmom.

Na zadnji septembrski četr-
tek je bilo v Mirni Peči znova 
lepo. Člani Kulturnega dru-
štva Četrtkova brenčanja v 
Mirni Peči in Društva vino-
gradnikov Mirna Peč smo v 
sodelovanju z Osnovno šolo 
Toneta Pavčka ter z Muze-
jem Lojzeta Slaka in Toneta 
Pavčka povabili na priredi-
tev „Čar vina in trgatev Pavč-
kove trte“. Osrednji 
gost je bil Jože 
Rozman, vin-
ski publicist, 
pisec o vinu 
in kulinari-
ki, somelje, 
degustator 
in velik po-
znavalec čisto 
vsega vinskega. 
Z Matejem Gran-
do, priznanim mirno-
peškim vinarjem in članom 
Društva vinogradnikov Mir-
na Peč, sta se pogovarjala o 
knjigi „Čar vina“ in o odnosu 
do žlahtne kapljice.

V intimnem in zanimivem 
pogovoru je Jože Rozman 
povedal, da vino najraje deli 
z najdražjimi, „saj je tedaj naj-
slajše“. Opisal je, kako je že 
pri sedmih letih prvič okusil 

žlahtno ka-
pljico. Tedaj 
se kot de-
ček na slav-

nosten dan 
prejema pr-

vega svetega 
obhajila nikakor 

ni zmogel upreti sijo-
čemu zlatorumenemu napo-
ju ... Mamilo ga je iz kozarcev 
na mizi in moral je posrka-
ti enega, dva, tri ... požirke. 
Vse je tudi dodobra začu-
til, kar pa seveda ni bilo niti 
najmanj po godu domačim. 
Ko so opazili njegovo vr-
toglavico, so ga ne-
mudoma poslali 
v posteljo, re-
koč: „Pijanček 

mlad, le kaj bo s tabo?!“ Čar 
vina je okusil in ponotranjil 
leta pozneje in zatem prav 
v vsakem vinu išče edinstve-
nost. Sveta brez vinske ka-
pljice si že dolgo let ne zna 
več predstavljati.

Oktobra smo 
"pozzzdravili" jesen

Velik in lep vtis so naredili 
tudi vsi sodelujoči pri ustvar-
jalnem dogodku „Pozzzdra-
vljena jesen“, v sklopu ka-

terega smo Brenčači 
priredili prvi iz-

bor in nagra-
dni natečaj 
za najlep-

še mirnopeške jesenske de-
koracije. Poleg izbora in po-
deljevanja nagrad je bilo na 
brenčaškem dogodku znova 
zabavno, pestro in zanimivo. 
Brenčači so otrokom omogo-
čili obrazne jesenske poslika-
ve, na obisk sta se povabili 
prijazni in navihani strašili, ki 
sta si s pomočjo obiskoval-
cev končno malce razmigali 
olesenele noge.

Pred vrtčevsko enoto Polon-
ca v Mirni Peči se je skupno 
zvrstilo okroglih 20 čudovitih 
in domiselnih jesenskih de-
koracij povečini iz naravnih 
materialov. Tričlanska komisi-
ja z izjemnim čutom za lepo v 
sestavi mirnopeškega župa-
na Andreja Kastelica, ravna-
teljice Osnovne šole Toneta 
Pavčka Majde Čengija ter na-
darjene ustvarjalke in upoko-
jene vzgojiteljice Marte Lužar 
je preverjala in ocenjevala iz-
virnost, upoštevanje pogojev 
in estetiko. Imeli so izjemno 
težko nalogo izbrati najlep-
še med najlepšimi, a jim je na 
koncu vendarle uspelo. 

Prvo nagrado v kategori-
ji skupinskih dekoracij - sla-
sten pladenj sladkih dobrot 
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Pekarne Mirna Peč in bren-
čaškega medveda - so prejeli 
šolarji 2.a razreda pod men-
torstvom učiteljice Staše Ho-
čevar Zajc. Pri izdelavi „Botre 
jeseni“ so bili pozorni na či-
sto vsako še tako majhno po-
zornost, na usklajeno barvno 
razgibanost in na uporabo 
čim več naravnih materialov. 
Prva nagrada za posamič-
ni izdelek - drugi brenčaški 
medved - je šla v roke četrto-
šolca Martina Parklja, ki je iz 
buč, koruznih storžev in lesa 
ustvaril domiselno dekoraci-
jo „Ata pa mama“. Drugouvr-
ščeni Matevž Perpar Zupan je 
na slikarskem platnu iz listov, 
vejic, koruze in naravne bar-
ve iz kurkume uprizoril noč-
ni gozd z netopirji, ježkom in 
lunico na nebu, Alenka Lužar 
pa je slavila kot tretja s „Sra-
mežljivim škratom“ iz živo-
barvnega listja. Nagrado za 
njiju je omogočil Zavod Villa 
Artemida. Vse jesenske deko-
racije krasijo središče Mirne 
Peči in lepo vabljeni, da si jih 
pobližje ogledate.

Novembra je sledilo 
potopisno predavanje

Zadnji novembrski četrtek 
je v brenčaški družbi sledilo 
potopisno predavanje s ku-
linaričnim presežkom. Preka-
ljena motorista in popotnika 
Nina Mikec in Primož Toma-
žič, ki na motorju preživita 
praktično vse proste dni v 
letu, sta predstavila motori-
stično popotovanje po balt-
skih državah. Nanj sta se od-
pravila konec poletja 2020, 
tik pred vnovičnim zaprtjem 
meja ob ukrepih za zajezi-
tev širjenja novega korona-
virusa. Časi so bili negotovi 
in do zadnjega dne pred od-
hodom nista vedela, kakšne 
omejitve, morebitne karan-
tene in druge ovire ju čakajo 
na poti. A na srečo se je vse 
izteklo srečno in po načrtih, 
tako da sta 22. avgusta ven-
darle krenila od doma. Pot ju 
je vodila čez Madžarsko, Slo-
vaško, Poljsko in potem pre-

ko treh baltskih držav - Litve, 
Latvije in Estonije - ter nazaj.
V 17 dneh popotovanja sta 
skupno prevozila 6.099 ki-
lometrov in vmes doživela 
marsikaj lepega in zanimi-
vega. Navdušila ju je narava, 
predvsem močvirja s spe-
ljanimi neskončnimi leseni-
mi potkami mimo tisočerih 
jezer, kar sta obiskovalcem 
predstavila v fotografiji in 
besedi. Na potopisnem pri-
povedovanju sta poleg opi-
sa lepot in zanimivosti treh 
baltskih držav v pokušino 

ponudila tudi dobrote z Bal-
tika, med njimi sladki mai-
zes zupo in kirju koer, skutne 
kohuke in mesne kibinai ter 
prav posebno pijačo kvas. 
Dogodek sta sofinancirali Eu-
rope Direct Novo mesto in 
Občina Mirna Peč.

Vabljeni tudi 
v brenčaški knjižni 
klub 

V sklopu društva deluje tudi 
knjižni klub „Mir na peč, be-

remo!“, ki ga vodi Simona 
Lužar. Vsak mesec se ob do-
govorjenih torkih zbere lepo 
število bralcev, ki si na sre-
čanju izmenjujejo vtise po 
prebranih knjigah. Tako pri 
Brenčanjih skrbimo tudi za 
dvig bralne kulture in o pre-
branem modrujemo enkrat 
mesečno v prostorih Muzeja 
Lojzeta Slaka in Toneta Pavč-
ka. Na srečanjih ste dobrodo-
šli knjigoljubci in vsi, ki bi to 
radi postali. Novembra je bilo 
sicer govora o literarni uspe-
šnici „Ameriška tla“, ki je pre-
budila čustva ob prebiranju 
aktualne migrantske in be-
gunske problematike ter kru-
tosti mehiških kartelov. Med 
decembrskim branjem pa 
preučujemo in raziskujemo 
potrebe in želje nežnejšega 
spola s pomočjo knjige „Kaj 
hoče ženska?“. 

Decembra se v Mirno 
Peč vračajo Čuki

V Kulturnem društvu Četrt-
kova brenčanja v Mirni Peči 
vseskozi neumorno snuje-
mo in pripravljamo zanimive 
in doživetij polne prireditve 
tudi v prihodnje. V najbolj ve-
selem mesecu v letu se v če-
trtek, 29. decembra, v Mirno 
Peč po dolgem času vračajo 
priljubljeni Čuki. Decembr-
ski koncert bo predvidoma 
na prostem, obiskovalci pa 
bodo poleg kakovostne glas-
be in nepozabne zabave de-
ležni še odlične hrane in pi-
jače ter raznolike ponudbe 
na prazničnih stojnicah. Če 
želite prvi izvedeti, kdaj, kje 
in zakaj vas bomo znova po-
vabili v brenčaško družbo, vas 
toplo vabimo k prijavi na mai-
ling listo  cetrtkova.brenca-
nja@gmail.com. Vse dogodke 
sproti napovedujemo tudi na 
Facebook in Instagram profi-
lu Četrtkova brenčanja v Mir-
ni Peči in na naši čisto sveži 
spletni strani  cetrtkova-bren-
canja.si. Vedno znova se vese-
limo snidenja z vami.

Špela Zupan
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HOBOTNICE SMO BILE ZAČARANE

V jutranjem krogu sta nas vzgojiteljici začarali v prince in prin-
cese. Ob ponedeljkih gremo v gozd, zato se nam je utrnila 
ideja, da v gozdu naredimo še grad. 
V gozdu so otroci nabrali veje in res sami naredili grad za prin-
ce in princeske.  Izdelali so svoje krone. 

Maja Pirc

POZNATE VAŠ KRAJ?
Tokrat smo dobili rekordno število pravilnih odgovorov na zasta-
vljeno vprašanje v zadnji številki glasila. V ozadju fotografije je hrib 
sv. Ana nad Vrhpečjo. Med prispelimi odgovori smo izžrebali in do-
delili nagrado Stanetu Žagarju iz Jelš. Čestitamo!

Novo vprašanje
Čeprav je iz preloma stoletja, je še vedno mogočna vrhkletna hiša s 
prelepim razgledom na eno najlepših naših dolin. Ostanki stavbne 
dediščine pričajo o načinu gradnje in življenju ljudi v preteklosti.
Kje stoji ta hiša in kateri gradbeni material je prevladoval pri 
njeni gradnji? Odgovore nam pošljite do 28. februarja na naslov: 
Glasilo Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, s pripisom: 
Poznate vaš kraj. Izžrebanca čaka nagrada. 

Ladislava  Rupena

Vsi naši otroci
OŠ Toneta Pavčka je v šolskem letu 2021/2022 razpisala 
9. pesniški natečaj Pavčkove vitice, na katerem je sodelo-
valo več kot 400 učenk in učencev iz 73 slovenskih osnov-
nih šol.

Za temo natečaja smo izbrali Pavčkovo pesem Vsi naši otroci. 
Strokovna ocenjevalna komisija je med prispelimi deli iz vseh 
treh kategorij izbrala devet najboljših pesmi in jih na zaključ-
ni prireditvi, ki je potekala 20. oktobra 2022 v avli OŠ Toneta 
Pavčka, tudi nagradila. V zborniku natečaja je objavljenih 413 
pesmi.

Prisotne na prireditvi je nagovorila ravnateljica šole Majda 
Čengija; nato je z vodjo natečaja Mojco Žefran podelila pri-
znanja avtorjem nagrajenih pesmi v prvem, drugem in tre-
tjem triletju. Nagrajene pesmi so ob zvokih kitare predstavili 
učenci OŠ Toneta Pavčka, kulturni program pa so popestrili 
člani starejšega otroškega in mladinskega pevskega zbora 
s pesmimi Otroci v Mirni peči, Dežela branja in Nekaj je v 
zraku. 

Finalisti 9. pesniškega natečaja, ravnateljica Majda Čengija 
in vodja natečaja Mojca Žefran
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Sodelovanje v mednarodnem projektu programa Erasmus+

V finalni izbor devetih naj-
boljših pesnikov 9. literar-
nega natečaja Pavčkove 
vitice se je pod mentor-
stvom Sanje Pavlinić Vidic, 
s pesmijo Majhno bitje, 
uvrstila tudi naša učen-
ka Gloria Jarc. Nagrajeni 
učenki iskreno čestitamo, 
vsem sodelujočim učen-
cem, učenkam in mento-
ricam pa izrekamo zahva-
lo in vabilo k sodelovanju 
na 10. literarnem natečaju, 
ki ga bo OŠ Toneta Pavčka 
razpisala spomladi 2023.

Mojca Žefran, 
vodja natečaja

Majhno bitje

Majhno bitje na svet pokuka,

že se vse okrog njega suka.

Veseli obrazi, radosti polni,

vsi od veselja so v srcu popolni.

Minejo dnevi, meseci in leto,

že je na tortici svečk nešteto.

Majceno bitje je veliko postalo

in v svet se podalo,

tam je srečo iskalo.

Bitje je staro postalo,

a otroka v sebi je vedno iskalo.

Osnovna šola Toneta Pavčka se je s petimi evropskimi osnovnimi šolami iz Poljske, Bolgarije, Italije, Španije in Grčije 
povezala v projekt z naslovom We are a T.E.A.M.! Together EU and Me!. Ideja projekta izhaja iz ciljev in vrednot Evrop-
ske Unije, kot so spoštovanje bogate kulturne in jezikovne raznolikosti, medsebojno sodelovanje, solidarnost, spod-
bujanje državljanov k zdravemu življenjskemu slogu in varstvu okolja.

Finalistka OŠ Toneta Pavč-
ka Gloria Jarc

Med 24. 10. in 28. 10. se je 
skupina učencev in učiteljev 
pod vodstvom koordinato-
rice projekta Sanje Pavlinić 
Vidic udeležila mednaro-
dne izmenjave v Bolgariji. 
Udeleženci so bivali v Sofiji 
in aktivno sodelovali v de-
javnostih, ki jih je pripravila 
šola gostiteljica 107 Primary 
school “Khan Krum”.

»V okviru projekta smo za en 
teden odšli v Bolgarijo. Naše 
potovanje se je pričelo na le-

Ogled 
likovnih del 

26. septembra je OŠ To-
neta Pavčka pod vod-
stvom Aleše Sušnik 
Škedelj  v prostorih telo-
vadnice ob muzeju orga-
nizirala likovno ustvarjal-
nico z naslovom Vsi naši 
otroci.  Letos so učenci 

več okoliških šol ustvar-
jali likovna dela v tehni-
kah kolaža, dekolaža in 
asemblaža. V muzeju so 
si ogledali tudi stalno 
razstavo o harmonikarju 
Lojzetu Slaku.  Prav tako 
bo v avli Muzeja  L. Slaka 
in T. Pavčka 7. februarja 
2023 postavljena razsta-
va nastalih izdelkov. L. B.

tališču v Zagrebu, od koder 
smo leteli v Sofijo. Dogajanje 
na letališču je bilo zelo vzne-
mirljivo, polet z letalom pa 
miren in prijeten. Mogoče je 
bil malo dolg, ker smo nestr-
pno pričakovale, kaj nas čaka 
v Sofiji. Šola, ki smo jo obiska-
le, je bila velika in urejena. Za 
razliko od naše šole je bilo v 
okolici ogromno lukenj. Vsi 
učitelji in učenci, ki smo jih sre-
čali, so bili do nas zelo prijazni. 
Veliko se ukvarjajo s športom, 
predvsem imajo radi odbojko. 

Z učenci iz ostalih držav smo 
se družili na ogledih mest, na 
košarkarskem turnirju in ogle-
du predstavitev, ki so jih pri-
pravile posamezne šole. Naj-
več smo se družile z Grkinjo, 
ki je bila poleg nas treh edina 
punca. 

Sofija je veliko in lepo mesto. 
Ogledali smo si veliko zna-
menitosti. Najbolj všeč mi je 
bil muzej iluzij. Ogledali smo 
si tudi mesto Plovdiv. Meni je 
bilo mesto lepše kot Sofija. 

Ima veliko simetričnih stavb. 
Bolgarska tradicionalna hra-
na je podobna naši. Zelo zna-
čilne za Bolgarijo so vrtnice in 
dišave, ki jih naredijo iz njih. 
Teden, ki smo ga preživele v 
Sofiji, je bil zanimiv. Spozna-
le smo znamenitosti Sofije, 
se športno udejstvovale, spo-
znavale delo na šoli in v an-
gleščini poklepetale z ostalimi 
udeleženci. Ta izkušnja mi je 
bila zelo všeč.«

Lana Kramar, 8. a




