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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovane občanke in občani,

začetek letošnje zime nikakor ni kazal 
prave zimske idile, vendar je v začetku 
februarja zima pokazala prave zobe 
tako z veliko količino snega kot tudi z 
nizkimi temperaturami.  Poleg velikih 
možnosti za  zimske radosti, ki  so jih 
nestrpno pričakovali  šolarji, pa je le-
tošnja zima prinesla kar nekaj nevšeč-
nosti, nenehnega odmetavanja sne-
ga, večji obseg zimskega vzdrževanja 
in sanacije na občinskih cestah ter s 
tem posledično krepko prekoračitev 
proračunskih sredstev za ta namen.

Usmeritve dela v letošnjem letu smo 
začrtali s proračunom 2018 in v mar-
cu sprejetim 1. rebalansom proraču-
na za leto 2018, ki je na prihodkovni 
in tudi na odhodkovni ravni eden 
največjih v zadnjem obdobju, je pa 
še vedno investicijsko naravnan, kaj-
ti v strukturi je kar 70 % odhodkov 
predvidenih za investicije. Glavne 
investicije, ki bodo letos zaznamo-
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vale dogajanje v naši občini, bodo: 
nadaljevanje izgradnje vodovodne 
infrastrukture projekta »Oskrba s pi-
tno vodo Suhe krajine«, opremljanje 
industrijske cone Dolenja vas z izgra-
dnjo glavne ceste, obnova prostorov 
stare osnovne šole z ureditvijo mu-
zeja Lojzeta Slaka. Kljub neugodnim 
vremenskim razmeram v februarju 
in marcu dela na naših največjih pro-

jektih potekajo skladno s terminskim 
planom. Občinska uprava je tudi le-
tos v začetku leta izvedla razpise za 
spodbude v kmetijstvu in pri izrabi 
obnovljivih virov energije pa tudi za 
male čistilne naprave.

Tako kot običajno so tudi v prvih 
mesecih letošnjega leta vsa društva 
organizirala in izpeljala občne zbore. 
Iz poročil  je bilo razbrati, da je tudi v 
lanskem letu večina društev delala 
dobro. Sredstva, ki so jih prejeli za 
svojo dejavnost, so večkratno ople-
menitili in na ta način omogočili izpe-
ljavo večine prireditev, ki so se odvijale 
skozi celo leto v naši občini. Obenem 
so društva letošnjo zimo organizira-
la kar nekaj kulturnih prireditev in z 
vsemi do zadnjega kotička napolnila 
dvorano kulturnega doma. 

Na velikonočni ponedeljek je moto 
klub Trebnje ob farni cerkvi organi-
ziral že 20. tradicionalni blagoslov 
motorjev in motoristov – čestitamo.
V letošnjem letu bodo na večjem delu 
občine intenzivno potekala gradbe-
na dela, zaradi česar se lahko pojavi 
kar nekaj nevšečnosti, zato bi vse 
občane prosil za čim več strpnosti in 
konstruktivnega sodelovanja z ob-
činsko upravo in izvajalci, kajti na ta 
način bomo vsi skupaj največ pripo-
mogli, da bodo dela potekala skla-
dno z dinamiko in bodo pravočasno 
zaključena.

Upam, da ste ob velikonočnih dobro-
tah v krogu svojih najdražjih preži-
veli prijetno, mirno praznovanje in 
si nabrali kar nekaj dodatnih moči, 
ki bodo potrebne za premagovanje 
spomladanske utrujenosti.

Andrej Kastelic, župan

Glasilo Občine Mirna Peč, javno glasilo
izdaja Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč
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oblikovanje in grafična priprava:
Fotografika, Boštjan Colarič s.p., Krško
tisk: Tiskarna Jordan, Krško
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Uredništvo si pridržuje pravico do preobli-
kovanja besedil v vsebinsko in oblikovno 
ustrezne članke. rokopisov ne objavljamo.
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Poročilo z 21. redne seje 
Občinskega sveta Občine 
Mirna Peč (15.03.2018)

Na občinski seji sveta so člani Sveta volili Občinsko 
volilno komisijo Občine Mirna Peč. Za predsednico je 
bila izvoljena Martina Gramc, za člane oziroma članice 
pa Irena Mežan, Tatjana Kupljenik in Andreja Perše. 

Svetniki so sprejeli Odlok o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospo-
darske javne službe odlaganja ostankov predelave in 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju 
občine Mirna Peč. 

Glavna sprememba je opredelitev enkratnega pora-
čuna, katerega namen je povračilo sredstev uporabni-
kom, ki so v preteklem letu preplačali storitve. Sprejet 
je bil Poslovni plan za leto 2018 Komunale Novo me-
sto. Letos bo poudarek na izvajanju in koordiniranju 
dveh projektov, kar ima za posledico veliko število ob-
nov vodovodnih priključkov. 

Svetniki so izdali soglasje k letnemu poročilu za leto 
2017 in načrtu dela za leto 2018 Osnovne šole Tone-
ta Pavčka. ravnatelj Danijel Brezovar je podal letno 
poročilo za preteklo leto in dejal, da izvajajo program 
po zastavljenem načrtu. Je pa učencev vsako leto več, 
zato bo potrebno nekaj oddelkov vrtca preseliti na 
drugo lokacijo. 

Izdano je bilo soglasje k letnemu poročilu za leto 2017 
in programu dela in finančnemu načrtu za leto 2018 
Zdravstvenega doma Novo mesto. Predstavnica zavo-
da Katarina Drenik je povzela poslovanje v letu 2017, 
s katerim so zadovoljni. Načrtujejo večje število zapo-
slenih, predvsem zaradi širitve programov. V nalož-
benem načrtu je tudi ureditev splošne ambulante v 
Mirni Peči, ki bo začela obratovati v poletnih mesecih, 
v kolikor bo šlo vse po načrtih. 

Svetniki Občine Mirna Peč so obravnavali in sprejeli 
prvi rebalans proračuna, ki znaša približno 7 milijonov 
evrov. Proračun za leto 2018 bodo zaznamovali trije 
večji projekti: projekt oskrbe s pitno vodo Suhe kra-
jine, obnova stare šole v Mirni Peči in opremljanje v 
Industrijski coni Dolenja vas. 

Svetniki so sprejeli Načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Mirna Peč za leto 2018 ter Sklep 
o nadaljevanju nerealiziranih prodaj in pridobitvah 
nepremičnin iz preteklih let. Obravnavali so tudi Pre-
dlog o ukinitvi statusa javnega dobra. 

Nina Koren,
občinska uprava

RAZPis ZA PodeLitev oBČinskih 
nAGRAd in PRiZnAnJ

Spoštovane občanke in občani!

Bliža se praznik Občine Mirna Peč. Ob tej priložnosti bodo 
podeljena priznanja in nagrade občine. Odlok o priznanjih 
in nagradah Občine Mirna Peč določa naslednje nagrade 
in priznanja: naziv častnega občana, nagrada občine in 
plaketa občine.

naziv častnega občana občine mirna Peč se podeli za: 
•	 pomembne trajne uspehe na gospodarskem, znan-

stvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-
-izobraževalnem, humanitarnem in drugih področjih, ki 
pripomorejo k ugledu občine doma in po svetu,

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

nagrada občine mirna Peč se podeli za:
•	 enkratne izjemne dosežke kot spodbuda za nadaljnje 

strokovno delo ali aktivnosti na posameznem področju 
delovanja,

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

Plaketa občine mirna Peč se podeli za:
•	 izredne uspehe in rezultate v daljšem časovnem obdo-

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

•	 izredne uspehe in rezultate v daljšem časovnem ob-
dobju, ki jih le ti dosežejo s svojim odnosom do dela, 
gospodarnostjo, uvajanjem racionalnih novosti, poseb-
nim naporom in prizadevanji in imajo velik pomen za 
občino Mirna Peč,

•	 dobitnik plakete je lahko občan ali pravna oseba s sede-
žem v občini Mirna Peč.

s tem razpisom pozivam občanke in občane ter insti-
tucije, da posredujete predloge za občinske nagrade 
in priznanja do vključno ponedeljka, 30. 4. 2018, na 
naslov: »občina mirna Peč, trg 2, 8216 mirna Peč, s pri-
pisom »Za nagrade in priznanja občine«.

Predlog mora vsebovati tudi podrobno utemeljitev.

Številka: 030-1/2018-1
Datum: 30. 3. 2018

Župan Andrej Kastelic, l.r.  
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Urejanje prostorov v stari šoli kmalu končano  

Sredi leta postavljanje razstave o Lojzetu Slaku 
dela ureditve prostorov se približujejo h koncu, temu bo sledila dobava in montaža notranje opreme ter posatvitev 
razstave, predvidena pa je tudi celostna zunanja ureditev objekta.

V okviru zunanje ureditve objekta je podjetje Gradbena me-
hanizacija, Primož Pugelj s.p. zadnji teden v marcu izvedel 
rušitev stare kotlovnice in garaže, da se zagotovi boljši vstop 
v novo ambulanto. 

Po opravljenih pripravljal-
nih in odstranitvenih delih 
v preteklem letu je izvajalec 
As-Primus v januarju leto-
šnjega leta nadaljeval z deli 
v notranjosti objekta: grobe 
električne inštalacije, strojne 
inštalacije, položitev talnega 
gretja. Ob toplejšem vreme-
nu v mesecu februarju je iz-
vajalec začel še z zamenjavo 
oken in ostalih del stavbne-
ga pohištva ter z ureditvijo 
strehe (izvedba nove kon-
strukcije za dvig strehe, to-
plotne izolacije in obnova 
kritine), konec meseca mar-
ca pa z zaključnimi deli tal: 
polaganje estriha in terazza. 
razlog za nekoliko poča-
snejše izvajanje del v prvem 
trimesečju je bil poleg mra-
za tudi zamenjava lastnika 
podjetja As- Primus, vendar 

slikopleskarska dela, dela 
fine električne inštalacije ter 
finalni tlaki: polaganje kera-
mike in parketa. 
Gradbenim delom bo sledila 
dobava in montaža notranje 
opreme, sredi leta pa naj bi 
se začela tudi dela postavi-

tve razstave, zaključek vseh 
del pa je predviden v jeseni.
Ob izvajanju del se je občina 
odločila za celostno zuna-
njo ureditev objekta, v okvi-
ru katere bo v nekdanjem 
upravnem delu objekta 
urejena tudi fasada, zame-
njali bomo kritino, porušili 
staro kotlovnico in garažo 
ter uredili zunanjo okolico. Z 
Zdravstvenim domom Novo 
mesto namreč v naslednjih 
dveh mesecih v tem delu 
objekta načrtujemo uredi-
tev zdravstvene ambulante. 
Dodatna splošna zdravnica 
naj bi z delom začela v juni-
ju, dejanski obseg njenega 
dela pa bo odvisen od šte-
vila opredeljenih pacientov. 

Nataša Rupnik,
 vodja projekta

naj bi po besedah novega 
lastnika le-ta s svojimi podi-
zvajalci dorekel vse zadeve, 
da se bodo lahko dela ne-
moteno nadaljevala. Izva-
jalca čakajo še dela zunanje 
ureditve in obnove fasade, 
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Jezik, ki ga razume vsak človek, je jezik dobrote. Ta pre-
maga vsako prepreko in v svojem bližnjem vidi brata in 
ne nasprotnika. To je karitas – ljubezen, kot nam jo kaže 
in daje Jezus Kristus. Velikokrat govorimo o potrebi, da se 
spremeni družba, v kateri živimo. Bodi ti sprememba, ki 
jo pričakuješ in želiš od drugih.
V začetku februarja je v župnišču potekal občni zbor Žu-
pnijske Karitas Mirna Peč, na katerem smo sprejeli poro-
čilo o delu Župnijske Karitas v letu 2017.
26 prostovoljcev se redno udeležuje mesečnih srečanj, 45 
župljanov se je sodelavcem Karitasa pridružilo ob različnih 
priložnostih. V preteklem letu je bilo sedem srečanj, ude-
ležili smo se izobraževanj v okviru Škofijske oz. Slovenske 
Karitas in romanja za sodelavce Karitasa na Ponikvo ter du-
hovnih vaj. Opravljenih je bilo 3038 ur prostovoljnega dela 
in prevoženih 5627 km. Pomagali smo družinam s paketi 
hrane, plačilom položnic, letovanjem otrok in z nakupom 
šolskih potrebščin. V letu 2017 je bilo pomoči deležnih 581 
župljanov. V obliki hrane je Župnijska Karitas Mirna Peč re-
dno ali občasno pomagala 141 župljanom.
Pred veliko nočjo in božičem smo skupaj s člani ŽPS ra-
znesli voščilnice v vsa gospodinjstva v župniji ter obiskali 
bolne in ostarele. V izdelovanje voščilnic je bila vključena 
tudi mladina. Župnijska Karitas je sodelovala tudi pri po-
letnem oratoriju in miklavževanju.
Posebej veliko delo opravljajo prostovoljci, ki tedensko 
obiskujejo bolne in ostarele na domu in v Domu starejših 
občanov v Šmihelu. Tem obiskom se priključujejo tudi ve-
roučenci 7. in 8. razreda. Skupaj z otroki smo se pridružili 
vseslovenski akciji koledovanja, s katero smo zbirali sred-
stva za pomoč slovenskim misijonarjem.
Zahvaljujemo se vsem za duhovno podporo kot tudi za 
prostovoljne prispevke, darove, ki jih namenjate za delo-
vanje naše ŽK ob najrazličnejših akcijah.
11. aprila mineva sedem let od ustanovitve Župnijske Ka-
ritas. Vse župljane povabim, da imamo občutljivo srce, da 
bomo mogli prepoznati stiske v svoji okolici. Kot vernim, 
kot župljanom, nam ne more biti vseeno za naše bližnje. 
Vašo stisko ali stisko drugih morete sporočiti kateremu 
od sodelavcev Župnijske Karitas, lahko župniku ali pa se 
oglasite v župnišču v času, ko ima Župnijska Karitas ura-
dne ure: vsak prvi ponedeljek v mesecu uro pred večerno 
mašo. Skupaj bomo iskali rešitve.  Vedno smo veseli no-
vih prostovoljcev. Lepo povabljeni k sodelovanju.

Janez Rihtaršič

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov skupaj z Župnij-
sko Karitas Mirna Peč pripravlja srečanje bolnikov in in-
validov, ki bo  v soboto, 7. aprila. Začetek srečanja bo ob 
13.00 s sveto mašo v župnijski cerkvi v Mirni Peči. Po sveti 
maši se bo program nadaljeval v župnišču. Lepo pova-
bljeni, da se tega srečanja udeležite. Pomagajmo bolnim 
in invalidom doživeti prijetno srečanje. Kdor bi potrebo-
val prevoz ali spremstvo, so mu na razpolago sodelavci 
Karitasa. Lepo povabljeni.

Občinsko gasilsko 
poveljstvo prejelo bronasti 
znak Civilne zaščite

Šestega marca je v Kulturnem centru Primoža Trubarja 
v Šentjerneju potekala slovesnost ob dnevu Civilne za-
ščite, na kateri so podelili tudi priznanja za Dolenjsko in 
Belo krajino. Bronasti znak Civilne zaščite je na predlog 
Izpostave UrSZr Novo mesto prejelo tudi Gasilsko po-
veljstvo Občine Mirna Peč za pomoč ob gašenju požara 
v podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Straži.

Priznanje sta iz rok Srečka Šestana, poveljnika CZ rS,  
prejela Martin Krevs (z leve), dosedanji poveljnik Gasil-
skega poveljstva Občine Mirna Peč, in Marjan Jankelj, 
ki je vodenje gasilskega poveljstva prevzel marca letos.

Nataša Rupnik

oBvestiLo  

Občina Mirna Peč obvešča občane, da je na spletni stra-
ni Občine Mirna Peč www.mirnapec.si objavljen Javni 
razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in 
razvoj podeželja v  občini Mirna Peč v letu 2018. 

rok za oddajo vloge za ukrepe :posodabljanje kme-
tijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih površin in 
pašnikov, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, pomoč 
za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živil-
skih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost 
na kmetiji – de minimis, pomoč za izobraževanje in 
usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na 
kmetiji ter predelave in trženja ter podpora delovanju 
društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja po-
deželja se podaljšuje do vključno 26. 4. 2018. Vse ostale 
določbe Jr ostanejo nespremenjene. 

Informacije: Sonja Klemenc Križan, direktorica občinske 
uprave  (07/39 36 105, sonja.klemenc@siol.net) 
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KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA DOBROTE DOLENJSKE  

Priložnost za 
manjše proizvajalce 
lokalnih izdelkov
Dobrote Dolenjske so kolektivna blagovna znamka (KBZ), ki 
se predstavlja z jagodnim izborom domačih, lokalnih kulina-
ričnih in rokodelskih izdelkov ter storitev, kot so pogostitve z 
domačimi dobrotami, turistični programi in prireditve. KBZ je 
last Zavoda za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline, 
ki skrbi za kakovost svojega asortimana s pomočjo certifici-
ranj, ki jih izvajajo zunanji strokovnjaki dr. Janez Bogataj, dr. 
Tanja Lešnik Štuhec, Franc Jezeršek in dr. Živa Deu. Izdelki Do-
brote Dolenjske so na voljo na prodajnih mestih širom Slove-
nije in v trgovinah Dobrote Dolenjske v Trebnjem in v centru 
Ljubljane. 

Z letošnjim letom je zavod pričel skupaj s partnerji – občina-

mi Mirna Peč, Šentrupert, Škocjan in Zavodom Novo mesto 
– izvajati projekt »razvoj in promocija KBZ ter vzpostavitev 
mreže lokalnih ponudnikov«, ki je sofinanciran iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj in v okviru katerega bo zavod 
izvedel številne aktivnosti za vključitev novih proizvajalcev 
v KBZ. V juniju bodo potekale delavnice, na katerih bodo 
strokovnjaki predstavili možnosti vključitve v KBZ po posa-
meznih področjih. 4. junija bosta v Mirni Peči (ob 11. uri) in 
Šentrupertu (ob 17. uri) potekali delavnici na temo pridelkov, 
prehranskih izdelkov in jedi. Enako temo bo 6. junija ob 11. 
uri obravnavala delavnica v Škocjanu, isti dan ob 17. uri pa bo 
na temo rokodelskih izdelkov potekala delavnica na Otočcu. 
14. junija bosta na Otočcu še dve vsebinsko različni delavnici, 
in sicer za turistične produkte in programe vodenja (ob 11. 
uri) ter za prireditve in turistične objekte (ob 17. uri). Vljudno 
vabljeni vsi, ki iščete nove poslovne priložnosti! Za več infor-
macij spremljajte občinsko spletno stran. 

Barbara Jerovšek

Novo v lekarnah – osebna 
kartica zdravil in pogovor 
s farmacevtom

dobro počutje in zdravje sta ključ do kakovostnega 
življenja. odslej se lahko o svojih zdravilih in drugih 
izdelkih za varovanje zdravja z magistrom farmaci-
je individualno posvetujete tudi v vaši lekarni.

V Dolenjskih lekarnah smo namreč z marcem 2018 
vpeljali nove lekarniške storitve, ki omogočajo boljšo 
obravnavo pacientov. Storitvi, s katerima želimo farma-
cevti izboljšati kakovosti zdravljenja z zdravili, sta oseb-
na kartica zdravil in pregled uporabe zdravil. Z novim, 
bolj poglobljenim pristopom obravnave bolnikov želi-
mo, da bolniki bolje spoznajo pravilen način uporabe 
zdravil in s pomočjo farmacevta odkrijejo in razrešijo 
morebitne neželene učinke. Sodeč po izkušnjah v tu-
jini in drugih slovenskih regijah se na ta način močno 
izboljšajo rezultati zdravljenja, hkrati pa tudi zmanjšajo 
stroški zdravstvene oskrbe in število odpadnih zdravil. 
Ker omenjene storitve ne sodijo v obvezno zdravstveno 
zavarovanje, je plačilo zaenkrat strošek bolnika.
Osebna kartica zdravil je namenjena boljšemu pregle-
du jemanja zdravil. Farmacevt izdela celovit in podro-
ben zapis bolnikovih zdravil in prehranskih dopolnil z 
navodili glede odmerjanja, načina uporabe in drugimi 
pomembnimi opozorili. Tako si zagotovite varne naku-
pe v lekarni, kadar kupujete zdravila brez recepta, pri-
poročljivo pa je, da jo predložite tudi ob zdravniškem 
pregledu pri osebnem zdravniku ali specialistu. Osebno 
kartico zdravil z navodili in dodatnimi opozorili si lahko 
shranite tudi na vaš mobilni telefon v obliki mobilne iz-
kaznice zdravja.
Pregled uporabe zdravil poteka kot individualen po-
govor z magistrom farmacije, kjer slednji poskuša s 
koristnimi nasveti zagotoviti, da bolje spoznate svoja 
zdravila ter jih pravilno uporabljate. Magister farmacije 
vam bo tekom približno polurnega pogovora o vaših 
zdravilih odgovoril tudi na vprašanja povezana z upora-
bo zdravil brez recepta, prehranskih dopolnil in drugih 
izdelkov, namenjenih varovanju zdravja. Ob zaključku 
pogovora vam bo tudi pripravil osebno kartico zdravil. 
Pregled uporabe zdravil je priporočljiv za vsakogar, ki 
za odpravo ali lajšanje zdravstvenih težav uporablja 
zdravila izdana na recept ali brez recepta, prehranska 
dopolnila in druge izdelke. Še posebej pa je koristen, 
če ste kronični bolnik in uporabljate več zdravil, če ste 
pred kratkim dobili novo zdravilo, če vas skrbi, da vam 
zdravila povzročajo neželene učinke, ali pa imate kakr-
šnekoli druge težave povezane z jemanjem zdravil.
Za več informacij vprašajte v bližnjih lekarnah Mirna, 
Mokronog, Mirna Peč ali v lekarni Trebnje, kjer se lahko 
tudi dogovorite za pregled uporabe zdravil.

Andrea Šetina, mag. farm.
Dolenjske lekarne
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Poročilo o kakovosti pitne vode
komunala novo mesto izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravlja z 19 vodovodnimi 
sistemi in 18 vodnimi viri. nadzor nad kakovostjo pitne vode izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. Rs 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) v sodelovanju z nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (nL-
Zoh) iz novega mesta. v letu 2017 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 539 vzorcev 
pitne vode. iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda v vodovodnem omrežju varna in skladna z normati-
vi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.

Navodilo za obveščanje uporabnikov, 
ZIRS, NIJZ IN NLZOH
Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Uradni list rS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 
92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) obveščamo uporabnike komunalnih storitev o načinu 
ter rokih obveščanja o motnjah pri oskrbi s pitno vodo ali morebitnih poslabšanjih 
kakovosti pitne vode.

mikrobiološke analize vode (mB)

Z mikrobiološkimi analizami se ugo-
tavlja prisotnost bakterij in parazitov v 
vodi. V letu 2017 je bilo za potrebe MB 
odvzetih 395 vzorcev, od katerih jih je 
bilo pet neustreznih. Kot najpogostejši 
vzrok za neustreznost vzorcev je pove-
čano skupno število mikroorganizmov 
pri 22°C oz. 37°C ter v enem primeru 
koliformne in escherichia coli zaradi ne-
ustrezne zadostne pretočnosti oziroma 
mrtvega kraka. 

V okviru rednih mikrobioloških analiz pa 
se ugotavlja prisotnost na:
•	 Bakterijo Escherichia coli, ki je zane-
sljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja, 
prisotnost v vodi ni dopustna.
•	 Koliformne bakterije - pokazatelj sto-
ječe vode (mrtvi rokav na omrežju), pri-
sotnost v vodi ni dopustna. 
•	 Skupno število bakterij pri 22°C, mej-
na vrednost je manjša od 100/ml.
•	 Skupno število bakterij pri 37°C, po-
dobno kot št. kolonij pri 22°C kažejo na 
učinkovitost postopkov priprave, na raz-
množevanje v omrežju zaradi zastojev 
ali povečane temperature; mejna vre-
dnost je manjša od 100/ml.
•	 Clostridium perfingens vključno s 
sporami, njihova prisotnost je zanesljiv 
pokazatelj fekalnega onesnaženja, pri-
sotnost v vodi ni dopustna.
•	 Paraziti; patogeni mikroorganizmi, 
njihova prisotnost kaže na izpust ko-
munalnih odpadnih voda in greznic ter 
uporabo gnoja in gnojevke pri gnojenju 
travnatih  in poljedelskih površin; priso-
tnost v vodi ni dopustna. V letu 2017 je 
bilo za omenjene preizkuse odvzetih 16 
vzorcev pitne vode, od katerih so bili vsi 
ustrezni.

Fizikalno-kemijske analize vode

Parametri osnovne fizikalno-kemične 
analize so amonij, barva, motnost, vonj 
ter okus. V lanskem letu je bilo za potre-
be fizikalno-kemijskih analiz odvzetih 
144 vzorcev, od katerih je bil en neustre-
zen. Vzrok fizikalno-kemijske neustre-

znosti predstavlja motnost, ki sama po 
sebi ne predstavlja nevarnosti za zdrav-
je, problematična pa je zaradi zmanjša-
nega učinka dezinfekcije.

Če povzamemo poročilo NLZOH, ki 
opravlja analize pitne vode, lahko 
ugotovimo, da je voda, ki priteče iz naših 
pip, varna in ne vsebuje zdravju škodlji-
vih snovi. Konec leta 2016 smo pričeli s 
čiščenjem vode na vodnih virih Jezero 
in Stopiče po postopku ultrafiltracije, ki 
zagotavlja stalno izhodno bistrost vode 
tudi v primeru visoke motnosti, ki se na 
obeh virih pojavlja po vsakem obilnej-
šem deževju. Čiščenje vode se izvaja me-
hansko brez uporabe kemikalij in z veli-
kim zadovoljstvom lahko poudarimo, da 

je težava povišane motnosti na ta način 
odpravljena.
Vse uporabnike tudi obveščamo, da 
lahko spremljajo stanje oskrbe in kako-
vosti pitne preko aplikacije za mobilne 
telefone, ki poleg vpogleda v trenutno 
stanje sistema omogoča tudi, da vas 
mobilna naprava opozori o vsaki nastali 
spremembi v sistemu, tudi ko je mobil-
nik v stanju pripravljenosti ali ko aplika-
cija ni prižgana. Prav tako vam aplikacija 
pomaga pravilno izbrati vodni sistem, v 
katerem je vaš priključek, tako da lahko 
spremljate obvestila, ki so za vas najbolj 
relevantna. Aplikacija je brezplačna. Po-
moč pri namestitvi in še več ostalih infor-
macij je na voljo na spletni strani aplika-
cije: www.vodapp.si.

vzrok za obveščanje Čas obveš-
čanja

način obveščanja

Neskladnost v hišnem 
vodovodnem omrežju

V sedmih 
dneh

Osebno1 ali z obvestilom upravljalcu in na 
oglasni deski v večstanovanjskem objek-
tu

Prepoved ali omejitev 
pitne vode

V dveh 
urah

•	 Aplikacija 2 »Pitna voda«
•	 Center za obveščanje NM
•	 Lokalni radio (Sraka, Krka, Aktual) in TV
•	 Preko e-pošte: javni obrati (šole, vrtci, 

DSO, bolnica, gostilne) ter občine
•	 fb3 stran Komunale NM

Odprava vzrokov ne-
skladnosti

V enem 
dnevu

Dovoljena odstopanja 
od predpisanih mej

V sedmih 
dneh

Letno poročilo o sklad-
nosti pitne vode

Do 31. 3. 
za preteklo 
leto

•	 Spletna stran Komunale NM
•	 Osebno 1 

Načrtovana 
vzdrževalna dela

En dan 
pred 
posegom

•	 Spletna stran Komunale NM
•	 Center za obveščanje NM
•	 Lokalni radio (Sraka, Krka, Aktual)
•	 fb 3 stran Komunale NM

1 Osebno: dopis, ki se izroči uporabniku ali neposredno v nabiralnik. 
2 Aplikacija Pitna voda: le za prijavljene uporabnike (prijava na spletni strani aplikacije: www.vodapp.si)
3 fb: facebook Komunala Novo mesto
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Gledališko glasbena predstava 

En godec nam gode navdušila 
v rojstnem kraju harmonikarja 
Lojzeta Slaka
teater Šentviški je v sodelovanju s kulturnim društvom mirna Peč na slovenski kulturni 
praznik v kulturnem domu v mirni Peči pripravil gledališko glasbeno predstavo »en go-
dec nam gode«. Predstava je nastala po istoimenski knjigi ivana sivca, scenarij je napi-
sal Roman končar, režiral pa Brane kopač.    

Nabito polna dvorana je 
navdušeno spremljala prikaz 
življenja in dela kralja polk in 
valčkov, rojaka Lojzeta Sla-
ka od njegovih začetkov na 
stričevi harmoniki na Malem 
Kalu do velikega gala kon-
certa v Cankarjevem domu. 
Z velikim aplavzom so na-
gradili v dramsko besedilo 
vključenih in v živo odigra-
nih več kot deset Slakovih 
melodij, stoje pa pospremili 
zaključno skladbo »V doli-
ni tihi«. Skladba je bila leta 
2000 razglašena za srebrno 
vižo stoletja, še posebej pri-
ljubljena pa je prav v doma-
čem kraju, saj se z njo kot ne-
uradno mirnopeško himno 
zaključi nemalo domačih 
kulturnih prireditev.

Obiskovalce in prisotno so-
progo harmonikarja Lojzeta 
Slaka go. Ivanko je na koncu 
pozdravil tudi mirnopeški 

župan Andrej Kastelic ter 
se organizatorjem večera 
zahvalil za čudoviti oris ži-
vljenjske in glasbene poti 
mirnopeškega rojaka in ča-
stnega občana Lojzeta Slaka.

Teater Šentviški je s predsta-
vo v rojstnem kraju harmoni-

karja Lojzeta Slaka simbolič-
no zaključil svoje potovanje 
po slovenskih krajih, ki se je 
pred natanko enim letom 
začelo v njihovem Šentvidu 
nad Ljubljano, kjer je Lojze 
Slak živel in ustvarjal. 

Nataša Rupnik

Gabrijel 
Obrekar 
praznuje 
80 let
Gabrijel (Elko) Obrekar  iz 
Mirne Peči je praznoval 80 
let življenja. Uresničila se 
mu je dolgoletna  želja, da 
ob tej priložnosti  izda pe-
sniško zbirko. Pred kratkim 
je namreč izšla njegova 
zbirka Moje pesmi od mla-
dosti do zrelih let. 

V rodni  Mirni Peči sta si 
z ženo Milko poleg stare 
domačije zgradila hišo in 
ustvarila družino. Njuna 
zveza še vedno trdno drži, 
saj sta pred petimi leti pra-
znovala 50. obletnico po-
roke. Elko je bil zaposlen 
kor prodajalec v Novem. 
Dolga leta je deloval  v mir-
nopeški gledališki skupini 
in tu pustil svoj pečat, za 
kar mu je občina  podelila 
plaketo.  Društvo upoko-
jencev pa mu je na svojem 
občnem zboru  za sodelo-
vanje in prispevek k ugle-
du  društva na kulturnem 
področju podelilo prizna-
nje. Ob 80. obletnici  smo 
ga obiskali župan občine 
Mirna Peč Andrej Kastelic, 
domači predstavnici KOrK-
-a Slavi Drganc in Danica 
Kramar ter predsednica 
Društva upokojencev Maj-
da Zagorc in  mu zaželeli še 
veliko zdravja in ustvarjal-
ne energije. M. Z.
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občinska uprava sporoča

Zlato priznanje za najbolj 
urejeno vas Mali Kal
kulturno društvo mirna Peč je v sodelovanju z občino mirna Peč, turističnim društvom mirna Peč in območno or-
ganizacijo Rdečega križa novo mesto 26. decembra v domačem kulturnem domu  organiziralo božično-novoletno 
prireditev.

Zbrane je nagovorila sekretarka OZRK Novo mesto Barbara 
Ozimek.

Nagrajenci akcije Moja dežela lepa in gostuljubna

Priznanja za največ darovane krvi so prejeli Darko Ajdič, Viljem Hribar, Anton Kos, 
Darko Čanžel in številni drugi.

Franc Potočar na harmoniki in pevci Društva mirnopeških 
harmonikarjev vedno navdušijo.

Na prireditvi so župan občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic, sekretarka OZrK Novo 
mesto Barbara Ozimek in predstavnica 
KOrK Mirna Peč Nataša rupnik podelili 
priznanja 41 krvodajalcem. Priznanja za 
največ darovane krvi so prejeli Darko 
Ajdič, Viljem Hribar, Anton Kos, Darko 
Čanžel in številni drugi.

Poleg priznanj krvodajalcem pa sta Maj-
da Hlebec, vodja komisije urejenosti hiš 
pri Turističnem društvu Mirna Peč v letu 
2017, skupaj z županom podelila tudi 
priznanja za najbolj urejene hiše, doma-
čije in vasi.

Zlato priznanje za najbolj urejeno vas 
so prejeli vaščani Malega Kala, prizna-
nje za najbolj urejeno kmetijo je prejela 
Domačija Udovč  z Vrhovega, priznanje 
za najbolj urejeno stanovanjsko hišo z 
okolico pa sta prejela Jože Kavšček in 
Mateja Mervar s Šrange. 

Prireditev sta povezovala Ines rupnik in 
Klemen Barbo, popestrili so jo številni na-
stopajoči, med njimi domači pevski sku-
pini rožmarin in Čebelice ter pevska sku-
pina Društva harmonikarjev Mirna Peč,  s 
kratko igro pa so se predstavili tudi mladi 
člani domačega kulturnega društva. 

Nataša Rupnik
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Čebelice se s petjem dotaknejo src obiskovalcev.
Nastopil je tudi podmladek mirnope-
škega kulturnega društva.

Prireditev sta povezovala Ines Rupnik 
in Klemen Barbo Moški pevski zbor Rožmarin ubrano razveseljuje že 15 let. 

Cvičkove princese 
tradicionalno silvestrovale
Ambasadorke dolenjskega posebneža med vini – cvička, 
dolenjske pokrajine ter tukajšnjih vinogradnic in vinogra-
dnikov so že tradicionalno silvestrovale. tokrat jih je v go-
ste povabila aktualna cvičkova princesa dragica Ribič in jih 
popeljala po poti slakove in Pavčkove mladosti z zaključk-
om v njihovi zidanici. 

Številčna zasedba deklet, ki je cvičkovo krono nosila pred leti, 
se je zbrala na domačiji Barbo na Malem Kalu, kjer so si ogle-
dale spomenik mirnopeškega rojaka, glasbenega velikana in 
ambasadorja cvička Lojzeta Slaka. Njegovo pestro otroštvo 
in utrinke iz mladosti jim je podrobno predstavil Jože Bar-
bo, predsednik Turističnega društva Mirna Peč in predsednik 
Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine, manjkale pa niso 
niti dobrote gospodinje Dragice Barbo in pesem  harmonike 
Marjana Barba. Zbrane je pozdravil in nagovoril tudi predse-
dnik Društva vinogradnikov Mirna Peč Zvonko Papež, ki jim 
je predstavil društvena vina – cviček, dolenjsko rdeče in do-
lenjsko belo. Njihova pot pa se je tu na domačiji Barbo srečala 
tudi s poslanko državnega zbora Anjo Bah Žibert, ki se je cvič-
kovim princesam zahvalila za njihovo delovanje, promocijo in 
angažiranost, ki jo namenjajo cvičku, Dolenjski in nenazadnje 
Sloveniji ter jim v zahvalo podarila slovensko zastavo.
Od Malega Kala jih je pot vodila do majhne vasice Šentjurij na 

Cvičkovim princesam (od leve proti desni) – Maja Žibert, 
Vesna Perko, Eva Somrak, Anita Tajner, Barbara Bojanc, 
Dragica Ribič, Andreja Simeonov, Anja Mrhar in Lea-Marija 
Colarič-Jakše, so se pri spomeniku Lojzeta Slaka pridružili 
še predsednik TD Mirna Peč Jože Barbo, Slakov bratranec 
Marjan Barbo, državna poslanka Anja Bah Žibert in Zvonko 
Papež, predsednik DV Mirna Peč. 

Dolenjskem – rojstnega kraja Toneta Pavčka, pesnika, esejista in 
ambasadorja cvička. Njegovo mladost in pesniško ustvarjanje 
jim je v Pavčkovem domu slikovito predstavila Ljudmila Bajc ter 
jih popeljala tudi do Pavčkovega spomenika pri cerkvi sv. Jurija. 
Od tu so se le še povzpele nad vas Šentjurij, kjer imajo ribičevi 
zidanico in kjer so cvičkove princese v dolenjskem stilu z oku-
sno kulinariko in izbrano vinsko spremljavo silvestrovale pozno 
v noč. d. R.  
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ZA JUBILEJNI 20. BLAGOSLOV NOV REKORD -

12500 motoristov 
prihrumelo v Mirno Peč
mirna Peč je bila na praznični velikonočni ponedeljek, 2. aprila, spet glavna postojanka pred motoristično sezono, saj 
se je jubilejnega 20. blagoslova po oceni organizatorja moto kluba trebnje udeležilo okrog 12.500 motoristk in mo-
toristov iz vse slovenije. osrednji del srečanja z blagoslovom motorjev je bil po praznični maši, na prireditvi je zbrane 
nagovoril tudi predsednik državnega zbora dr. milan Brglez. tudi letos so se spomnili pokojnega mirnopeškega rojaka 
Lojzeta slaka in začrtali novo motoristično sezono s poudarkom na prometni varnosti. 

Sporočilo motoristom, ki so 
letos v celoti preplavili kraj, 
je bilo: »Naj srečo v motori-
stičnih družinah ne zamenja 
nesreča, zato pazimo drug 
na drugega in bodimo strpni 
in previdni.« Zato je namen 
tega srečanja vedno znova 
opozarjati na večjo varnost 
v prometu prav vseh ude-
ležencev. Verjetno je tako 

visokemu obisku botrovalo 
dejstvo, da je zima letos tra-
jala še ves marec in na veli-
konočni ponedeljek je bil res 
prvi pravi pomladni dan. 

Žalosti dejstvo, da je dva  dni 
pred blagoslovom med mo-
toristi že bila prva smrtna 
žrtev na slovenskih cestah. 
Tudi preteklo leto žal izstopa 
zaradi povečanega števila 
umrlih voznikov enoslednih 
vozil, saj je bilo lani kar 29 
smrtnih žrtev oz. 21 % več 
kot v letu pred tem. Poveča-
nje števila umrlih beležimo 

tudi pri potnikih, saj jih je v 
letu 2017 umrlo 20 (v 2016 
18 umrlih) oz. za 11 % več kot 
v letu 2016.
Na prireditvi so sodelovali 

tudi policisti, ki so imeli svojo 
stojnico v središču kraja, kjer 
sta pozornost obiskovalcev 
pritegnila tudi dva polici-
sta, oblečena v medveda. 
Opozarjali so na neuporabo 
mobilnih telefonov med vo-
žnjo, na prilagoditev hitrosti 
in neuživanje alkohola, če 
sedete za volan, na motor 
ali kolo. Njihovo delovanje 
je bilo predvsem preventiv-
no, njihova navzočnost pa je 
umirjala promet in posledič-

no prispevala k večji varnosti.
V priložnostnem programu, 
ki je sledil slovesni maši, so 
nastopili člani Društva mir-
nopeških harmonikašev, za 
glasbeni del pa je poskrbel 
ansambel Glas iz Zreč. Do-
brodošlico v imenu organiza-
torjev Moto kluba Trebnje in 
Zveze moto klubov Slovenije 
je izrekel predsednik ZMKS 
Leopold Pungerčar, pozdra-
vila pa sta jih tudi domači žu-
pan Andrej Kastelic in župan 



Glasilo Občine Mirna Peč 13april 2018

Odlaganje električnih 
odpadkov v Mirni Peči
Bralce bi radi ponovno spomnili, da jim je v naselju mirna Peč že dalj 
časa omogočeno odlaganje e-odpadkov in odpadnih baterij. dostop do 
uličnega zbiralnika, nameščenega ob spomeniku v mirni Peči, je možen 
z makadamskega parkirišča ob občini.

V ulični zbiralnik lahko oddajamo e-odpadke 
v velikosti do 40 x 25 x 25 cm. Mednje sodijo:
•	 mali gospodinjski aparati  (električni 

mešalniki, likalniki, tehtnice, ure, grelniki 
vode, ožemalniki, opekači kruha, sala-
moreznice, …);

•	 računalniška oprema in zabavna ele-
ktronika  (mobilni telefoni, telefoni, 
računalniki, tiskalniki, zvočniki, tipkovni-
ce, radijski sprejemniki, kasetofoni, gra-
mofoni, računalniške miške, kalkulatorji, 
polnilci, fotoaparati, slušalke, DVD pred-
vajalniki, kamere,…);

•	 ostala mala oprema in orodja  (sušilniki in kodralniki las, električna 
orodja, sesalniki, ventilatorji, brivniki, svetilke,…);

•	 igrače  (vse igrače, ki za svoje delovanje potrebujejo električni tok iz 
omrežja, baterije ali akumulatorje) in

•	 prenosne baterije in akumulatorji (baterije AA, AAA, AAAA, DC, 9V,…).

vabimo vas k e-cikliranju!
Andrej Kastelic, občinska uprava

Kolenc tretji na 
Sloveniaskills
Na Gospodarskem razstavišču v Ljublja-
ni je v okviru sejma Informativa konec 
januarja potekala Olimpijada poklicnih 
spretnosti Sloveniaskills 2018. Mirno-
pečan Mitja Kolenc   se je tekmovanja 
udeležil v svoji poklicni panogi kot dijak 
Šolskega centra Novo mesto, in sicer v 
disciplini pohištveni mizar. resni kon-
kurenci navkljub je s svojim izdelkom 
prepričal sodniško ekipo  ter osvojil tre-
tje mesto. L. B.
  

sosednje trebanjske občine 
Alojz Kastelic. Nagovoril jih je 
tudi predsednik državnega 
zbora rS Slovenije dr. Milan 
Brglez.
Osrednji dogodek je bila slo-
vesna sveta maša, ki se je je 
udeležilo tudi veliko število 
motoristov, ter seveda obred 
blagoslova voznikov motor-
jev in njihovih sopotnikov 
ter vseh njihovih vozil, ki sta 

ga skupaj opravila nekdanji 
dušni pastir v Mirni Peči, zdaj 
župnik v kranjskogorski fari 
in pobudnik te prireditve Ja-
nez Šimenc in domači župnik 
Janez rihtaršič. Oba sta ude-
ležencem blagoslova zažele-
la, da bi se z vso to sodobno 
tehnologijo varno podajali 
na različne poti in se z njih 
tudi srečno vračali k svojim 
družinam. 

Zaradi izredno lepega in 
toplega vremena so se ude-
leženci po blagoslovu še ne-
kaj časa zadržali in se družili 
ob pogovorih, nato pa so se 
spet odpeljali na vse strani 
Slovenije. Po besedah Leo-
polda Pungerčarja bi bilo do-
bro, da v naprej vajeti orga-
nizacije srečanja prevzamejo 
mlajši, ki bi z novimi idejami, 
dodatnimi programi in novo 

svežino dodali nov veter in 
nove smernice  prireditve. 
Še vedno bodo v Mirno Peč 
tudi v prihodnje dobrodošli 
vsi sodobni jezdeci in drugi 
popotniki, saj si je mogoče 
marsikaj ogledati in obiskati 
marsikatero znamenitost na-
ših treh dolin.

Ljuba Sukovič, 
foto: Luka Piko
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INTERVJU: POLDE PUNGERČAR, glavni organizator vseslovenskega motorističnega blagoslova v Mirni Peči

Na motorju občutiš svobodo
Polde Pungerčar je »krivec«, da se v mirno Peč že dve desetletji na velikonočni ponedeljek zgrinjajo trume motoristov 
iz vse slovenije in celo sosednjih držav. Število obiskovalcev se glede na vreme tistega dne spreminja. Prvo leto je bil 
blagoslov le za 15 zanesenjakov motorističnega kluba trebnje, letos so podrli rekord izpred nekaj let, saj se je zbrala 
množica 12 500 motoristk in motoristov. 

 � Letos mineva 20 let od prvega 
blagoslova motoristov v mirni Peči. 
kako se vam je leta 1998 pravzaprav 
porodila ideja, da bi pripravili tovr-
stno srečanje? 
Bil sem član Moto kluba Trebnje, ki je 
najstarejši moto klub v Sloveniji in ima 
močno tradicijo motorističnih srečanj. 
Nekega dne sem se malo zapeljal z 
motorjem po Mirni Peči in pred odprto 
garažo zagledal možakarja z mavcem 
na roki, kako popravlja motor. Nisem ga 
poznal, obrnil sem se in ga pozdravil. To 
je bil naš novi župnik Janez Šimenc, ki 
se je pred tem poškodoval, ko je padel 
z motorjem na Vršiču. Od tod mavec na 
roki in poškodovan motor. Povabil sem 
ga v naš trebanjski klub, sicer pa je že 
na prvih volitvah ZMKS postal blagajnik 
in to funkcijo opravlja še danes. Janez 
je predlagal, da bi se za veliko noč mo-
toristi dobili pod mirnopeškim turnom. 
Tako je bil prvi blagoslov le za člane MK 
Trebnje. Najprej smo šli k maši, po njej je 
bil blagoslov, no zatem pa smo se peljali 
na izlet in kosilo. Okrog 15 nas je bilo. 

 � Ampak skozi ti dve desetletji tradi-
cije velikonočnega blagoslova so se 
številke povzpele do 12 000 in čez.
Naslednje leto smo povabili prijateljske 
klube iz trebanjskega okoliša; nas je bilo 

že okrog 40. Ko pa sem bil leta 2000 izvo-
ljen za predsednika Zveze moto klubov 
Slovenije, pa je vse skupaj zaživelo na 
večjem nivoju. Začeli smo tudi izdajati 
koledar dogodkov in nanj umeščati Mir-
no Peč in jo s tem promovirati. Motoristi 
so radi prihajali v naš kraj, tudi župnik Ši-
menc je bil velik magnet. Zanimivost je 
tudi ta, da smo vseskozi imeli frajtonari-
co, igrala je narodno zabavna glasba, na 
naših prireditvah smo favorizirali rojaka 
Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Lojze je 
moj stric in vedno sem ga »luštal«, da bi 
nam prišel zaigrat, pa se nikakor nisva 
mogla dogovoriti. No, ko pa smo  po 
petih letih prizorišče preselili čez cesto 
na travnik, pa je le prišel Lojze Slak s 
harmoniko. Takrat je zaigral pred osem-
tisočglavo množico. Ko je zaigral V dolini 
tihi, je z njim pela cela dolina. Spomi-
njam se, kako lep sončen dan je bil. Pred 
približno desetimi leti je prišel še enkrat 
skupaj s Fanti s Praprotna. Takrat nas je 
obiskalo 12 000 ljudi. Ves travnik, vsa 
dolina je bila polna 
motoristov. Celo 
policisti so doga-
janje nadzorovali 
s helikopterjem, 
da je bilo zadošče-
no vsem varnostnim 
ukrepom.

Očetov stari Tomosov motor v prenovljeni obleki se blešči kot nov.

 � Po blagoslovu sledi tudi kulturno- 
družabni del in, kot pravite, vedno je 
slišati tudi narodno zabavno glasbo. 
kako se pripravljate na dogo-
dek?
No, prve niti vlečemo že 
takoj, ko vstopimo v novo 
leto. Potrebno je urediti 
mnogo dovoljenj, sogla-
sij, urediti zaporo ceste,… 
Samo prizorišče pa začne-
mo pripravljati koncem te-
dna, na velikonočni 
ponedeljek pa 
smo tu že ob 
štirih zju-
traj. Do-
m a č a 
d r u -
štva 
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V vitrini so tudi očetovi fotoaparati in 
kamere.

Kar nekaj truda je bilo potrebno, da je prepričal svojega strica Lojzeta Slaka, da je 
prišel zaigrat na motoristično srečanje.

Poldeta je igralsko najbolj zaznamovala vloga Vanča v 
igri Moj ata, socialistični kulak. 

poskrbijo za stojnice s hrano in pijačo, 
pomagajo pri redarski službi, predstavijo 
pa se tudi s kulturnim programom. Tovr-
stnega dogodka v Mirni Peči ne bi mo-
gli izpeljati brez sodelovanja domačih 
društev, prijateljev in lokalne skupnosti. 
Izrekam zahvalo občini in vsem ljudem, 
ki nam pri tem pomagajo. 

 � vsa ta leta tudi opozarjate na var-
nost motoristov v cestnem prometu.
Vedno vključimo policijo, da pokažejo 
novosti. Tudi s tem si prizadevajo za 
varnost motoristov. Našim kolegom 
skušamo dopovedati, da naj pazijo na 
cesti, saj najmanjša napaka pripelje do 
nesreče. In če je nesreča, je vedno tudi 
poškodba in po navadi jo slabo odne-
seš.  Motoristi nismo imuni na nesreče! 
Je pa trend nesreč v upadanju kljub 
lanskoletnemu nekoliko slabšemu po-
kazatelju. 

 � kakšen profil ljudi se odloča za 
motor? kdo so motoristi? in zakaj je 
to prevozno sredstvo tako mamljivo?
Med motoristi so odvetniki, kirurgi, du-
hovniki, podjetniki,… Na motorno kolo 
nas vleče svoboda. Na motorju se pelješ 
svobodno, občutiš okolico, opazuješ jo 

z drugega zornega kota kot sicer. Na 
motorju je okolica čisto drugačna kot 

iz avta. Pa tudi zima se vleče za nas 
motoriste, da kar boli, ko čakamo 

sonce. Motorno kolo je najbolj 
sofisticirano sredstvo za pre-
voz po cesti. 

Motoristi pri vožnji izkoriščamo naravne 
zakonitosti fizike sebi v prid.

 � Polde Pungerčar, poznamo vas 
kot dolgoletnega predsednika Zveze 
moto klubov slovenije, ste pa tudi 
uspešen podjetnik ter  igralec. Bili ste 
celo direktor Šentjakobskega gledali-
šča v Ljubljani. kako uspevate združe-
vati vse te funkcije?
Samostojni podjetnik sem že 30 let. 
Naše podjetje Primatron je zastopnik 
proizvajalcev medicinske laboratorijske 
opreme, nekaj jo proizvajamo tudi sami. 
Dejavnost smo razvili tako rekoč iz nič 
in smo za to področje edini v Sloveniji. 
Kar se pa tiče igralstva, v Šentjakobsko 
gledališče sem začel  najprej zahajati kot 
gledalec, potem pa sem opravil avdicijo. 

In so me sprejeli. Kasneje so mi ponudili 
mesto direktorja, verjetno tudi zaradi 
moje podjetniške žilice. To funkcijo sem 
opravljal šest let, leta 2016 pa sem dal 
odpoved, saj nisem več zmogel biti na 
dveh mestih hkrati.

 � Za vami je 20 let organizacije mo-
torističnih blagoslovov. kako naprej?
Veste, to je 20 velikončnih ponedeljkov, 
ko nisi s svojo družino. V tem času smo 
se že malo postarali, naše življenje je že 
dve desetletji podrejeno temu dogodku, 
zato bi rad to predal nekomu mlajšemu. 
Seveda mu bo klub še vedno pomagal 
in stal za tem. res upam, da se bo našel 
kdo, ki bo imel iskren namen.

Ljudmila Bajc
Foto: L. B. in osebni arhiv P. P.
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ZAHVALA

V  ponedeljek,  5.marca zgodaj zjutraj, 
je zagorela „Knajpova“ hiša v Šentju-
riju. Po domnevah je bil vzrok požara 
kratek stik na glavnem vodu električ-
ne napeljave.
Požar je bil opažen, ko je že gorelo 
skozi ostrešje. Na pomoč so prvi pri-

hiteli domači gasilci iz PGD Hmeljčič, 
nato pa še GrC Novo mesto, PGD Ja-
blan in PGD Mirna Peč. Ogenj so kma-
lu pogasili, vendar je grozila še nevar-
nost eksplozije plinske jeklenke, ki pa 
so jo gasilci uspešno preprečili. Ker je 
imela hiša poleg kamnitih zidov tudi 
lesen strop, jo je požar povsem uničil.
Ob tem dogodku bi se radi zahvalili 

vsem gasilcem, ki so se hitro odzvali 
na klic, ter sosedom, ki so strojno in 
ročno pomagali odstraniti ogorelo in 
nevarno ostrešje.

VSEM IN VSAKEMU POSEBEJ ŠE EN-
KrAT ISKrENA HVALA.

Družina Pirnar

Državni kviz aprila 
v Mirni Peči
državni kviz mladi in kmetijstvo 2018 se po štirih letih 
seli nazaj v mirno Peč. Potekal bo 21. 4. 2018 od 14. ure 
dalje pod velikim šotorom pri stari osnovni šoli. Zvečer 
bo sledila prava podeželska veselica z ansamblom Prava 
stvar in skupino Žuta minuta.
Ekipa Podeželske mladine Mirna Peč, ki so jo zastopali Silva 
Opara, Gašper Žagar in Tomaž Vidic, si je lani z drugim me-
stom na državnem kvizu v Sv. Juriju ob Ščavnici priborila 
naziv organizatorja kviza za leto 2018, ki ga prireja skupaj z 
Zvezo slovenske podeželske mladine (ZSPM). V znanju bodo 
tekmovale ekipe iz celotne Slovenije, ki so v svojem kraju 
pokazale največ znanja na regijskem kvizu. Tekmovalci se 
bodo preizkusili v teoretičnem in praktičnem znanju o kravah 
molznicah, o svetovnem dnevu čebel, metodologiji FADN 
(vodenje računovodskih storitev kmetijskih gospodarstev) in 
ZSPM. Domačo ekipo (DPM Mirna Peč), ki jo bodo zastopali 
Silva Opara, Gašper Žagar in Ema Parkelj, boste lahko spod-
bujali v velikem šotoru pri stari osnovni šoli v Mirni Peči. 

Miha Papež

Časovnica za soboto, 21. 4. 2018:

13.30 – Prijave ekip v šotoru na igrišču
14.00  – zbor vseh udeležencev DELAVNIC v starem 
vrtcu

delavnice:
•	 KAKO MLADI KMETJE PrIDEMO DO NEPOVrATNIH 

SrEDSTEV?
•	 VArNOST PrI DELU NA KMETIJI

dRŽAvni kviZ mLAdi in kmetiJstvo
16.00 – Pričetek programa in tekmovanje

teme kviza:
•	 Krave molznice
•	 Svetovni dan čebel 
•	 Metodologiji FADN (vodenje računovodskih storitev 

kmetijskih gospodarstev) 
•	 ZSPM

20.00 – Veselica z ansamblom Prava stvar in skupino 
Žuta minuta 
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Drugo državno ocenjevanje in 
razstava štrukljev v Mirni Peči
Članice društva podeželskih žena mirna Peč so zadnji vikend v januarju v sodelovanju z Zvezo kmetic slo-
venije organizirale že drugo državno razstavo in ocenjevanje štrukljev iz vlečenega testa, ki je tokrat poteka-
lo na oŠ toneta Pavčka. tako kot lani je tudi letos, zanimivo, bilo ocenjenih 37 vzorcev iz različnih koncev slovenije. 

Strokovna komisija v sesta-
vi:  Elizabeta Verščaj,  Anica 
Pajer in Irena Ule je imela zah-
tevno nalogo. Ocenjevanje je 
potekalo v dveh kategorijah: 
štruklji iz bele moke ter štru-
klji iz ostalih vrst moke. 
“Komisija je pri ocenjevanju 
upoštevala zunanji videz 
zunanje plasti in sredice ter 

enakomerno debelino testa, 
vonj testa in nadeva, videz 
nadeva in okus testa ter na-
deva,” je dejala predsednica 
komisije Verščajeva.
Strokovna komisija je bila iz-
redno zadovoljna s kakovo-
stjo štrukljev, ki pa  so rezul-
tat kakovostnih in izbranih 
sestavin.
Na prireditvi so podelili 16 
zlatih, 20 srebrnih in le eno 
bronasto priznanje.

Štruklji so ena od desetih 
največjih slovenskih zname-
nitosti in bi morali biti večkrat 
na našem jedilniku, zato je 
sodelovanje in razstava lahko 
vzpodbuda, da na štruklje ne 
pozabimo, še posebej v po-
stnem času. Gostja, državna 
sekretarka na kmetijskem 
ministrstvu mag.  Tanja Str-

niša  je dejala, da je razstava 
dokaz, kako se iz preprostih 
sestavin, s spretnimi rokami 
in z izkušnjami lahko pripravi 
krasno jed.  
Kulturni program so poleg 
članic društva in Čebelic po-
pestrili še pevci rožmarin,  
mladi mirnopeški harmoni-
karji  ter “Francka in Lojzka” z 
Bizeljskega.

Milena Cesar
Foto: Franci Ramovš

Za zdravo življenje 
in krepitev zdravja
Krajevna organizacija rdečega križa Mirna Peč (KOrK 
Mirna Peč) je v začetku marca  izvedla prve meritve 
holesterola, krvnega sladkorja in krvnega tlaka v leto-
šnjem letu, ki so bile  dobro obiskane. Po meritvah smo 
prisluhnili predavanju Kako prepoznati urinsko inkon-
tinenco in si pri tem pomagati. Diplomirana  fiziotera-

pevtka Darja Pavlenič  nas je na preprost in razumljiv 
način poučila, kako si lahko sami pomagamo in ublaži-
mo  težave  z uhajanjem urina. 
Februarja pa smo pripravili delavnico  o oživljanju in 
uporabi avtomatskega defibrilatorja. Predavatelja Eva 
Potrč in rok Mihalič sta nas najprej poučila o postop-
kih nudenja prve pomoči in oživljanja. V drugem delu 
delavnice pa smo  vsi udeleženci tudi praktično izvajali 
postopke oživljanja . Postopke smo izvajali na modelu 
odraslega, otroka in tudi dojenčka.

 Slavi Derganc
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Na tradicionalnem srečanju ljudskih pevcev in godcev v Mirni Peči igrali na berdo, bugarijo in celo na kmečko orodje

Kdor poje rad, je v srcu bogat
Čebelice smo letos že devetič na prvo marčevsko nedeljo priredile srečanje ljudskih pevcev in godcev.  tokrat smo v goste 
povabile svoje sosede, iz sosednje pokrajine so namreč prišli Prešmentani faloti, iz zahodne soseščine se je vabilu z vese-
ljem odzval vaški zvon, skupina ljudskih pevcev iz Prečne, s katerimi prijateljujemo in se srečujemo že dolga leta. 

Z južnimi sosedi izpod Gor-
jancev smo se že tudi več-
krat družile. Škoda, ljudske 
pevce s te strani Gorjancev 
je bolezen zadržala doma, 
Klančakovi godci s sončne 
strani Gorjancev pa so nas 
še posebno razveselili.  Ve-
dno je na takšnih srečanjih 
veselo, vedno nam druženja 
s prijatelji napolnijo dušo in 
srce. Prvič pa smo v goste po-
vabile naše vzhodne sosede: 
ljudske pevce iz Trebelnega, 
da se spoznamo in začutimo 
ter seveda drug od druge-
ga česa naučimo, predvsem 
pa tako širimo krog ljudi, ki 
"dobro v srcu mislijo" in to ne 
le povedo, ampak tudi pre-
šerno zapojejo. Na enim od 
srečanj smo se spoznale tudi 
s "Štajerskimi faloti". Četudi v 
čemernem vremenu so prišli 
iz osrčja Štajerske, iz okolice 
Majšperka.

Nedeljsko popoldne je bilo 
tokrat povsem ljudsko. Čebe-
lice in vsi naši gostje smo peli 
stare ljudske, nekatere so bile 

zapisane že pred več kot 100 
leti, nekatere pa so seveda 
bolj sveže.  Klančakovi godci 
po vodstvom Janeza Pezdirca 
so igrali na troje različnih or-
glic ter na zelo staro harmo-
niko, berdo in bugarijo, kar je 
bila v Beli krajini nekoč stara 
ohcetna zasedba. Za prešer-
no vzdušje so poskrbeli tudi 
pevci in godci iz Trebelnega, 
ki so poleg harmonike zaigra-

li še kar na kmečko orodje. Za 
malce hudomušen gledališki 
vložek pa je poskrbel Dober 
dan teater iz Prečne. 

Zelo smo vesele, da se naše-
mu vabilu poslušalci vedno 
znova odzovejo. Dvorana 
našega kulturnega hrama je 
bila polna ne le domačinov, 
tudi ljubiteljev ljudskega iz-
ročila od blizu in daleč. Še 

posebno smo vesele obiska 
naših pevskih prijateljev, ki se 
radi odzovejo vabilu. Poplači-
lo za vložen trud pride takoj, 
ko skupaj zapojemo.

Iskrena hvala vsem, ki nam 
kakorkoli pomagate, nas bo-
drite in nam radi prisluhnete!

Silva Bevc



Glasilo Občine Mirna Peč 19april 2018

Zimski 
čas v 
Jablanu
Pozimi so dnevi kratki in 
noči dolge, to pa še ne po-
meni, da moramo biti za 
pečjo cele dneve in se greti. 
ravno nasprotno, lepo je, 
če se kljub slabemu vreme-
nu malo družimo. 

Jablanski gasilci smo lani 
novembra organizirali izlet 
v Maribor. Najprej smo si 
ogledali in spoznali mari-
borsko gasilsko brigado. 
Ker prazen žakelj ne stoji 

pokonci, smo si v gostilni 
Maribor, ki slovi po okusnih 
jedeh na žlico, privoščili go-
laž s kruhovim cmokom. Po 
naši malici smo se odpravili 

na potep po »vinski poti« v 
Mariboru. Začeli smo z de-
gustacijo v vinskem baru 
Dveri Pax, nadaljevali do 
Vodnega stolpa in končali 

v Hiši stare trte. Na poti do-
mov pa smo se ustavili še v 
gostilni Grof, kjer smo imeli 
zaključek in večerjo.
Januarja smo imeli 37. redni 

občni zbor PGD Jablan, ki 
se ga je udeležilo 56 članov. 
Letos je bilo volilno leto. 
Funkcijo predsednika je 
prevzel Klemen Drenik, za 

tajnika je bil izvoljen Matej 
Papež, poveljnik Jure Dre-
nik in blagajnik Janez Me-
žan pa sta obdržala funkciji 
iz prejšnjega mandata. Po 
končanem občnem zboru 
smo se pogostili z domači-
mi klobasami, ki so jih pri-
pravili na kmetiji Kos.
V februarju pa je končno 
zapadel sneg in smo lahko 
popoldneve preživljali na 
našem smučišču za vasjo 
- Strmače. Vedno so bili na 
voljo topli napitki, da nas ni 
zeblo, včasih smo pripravili 
piknik na snegu, da nismo 
bili lačni, vedno pa se je na-
šel kakšen sladek prigrizek, 
ki so jih naše pridne žene in 
dekleta spekle doma.

Klemen Drenik

Hmeljčiški gasilci srebrni na 
Hmeljčarskem tekovanju
27. januarja je v novi športni dvorani oŠ toneta Pavčka potekalo že 6. hmeljčarsko tekmovanje v spajanju sesalnega voda za 
pokal Gasilske zveze slovenije za leto 2018. nastopilo je 54 ekip iz slovenije in dve iz hrvaške. domača ekipa iz hmeljčiča 
je osvojila odlično drugo mesto tudi z najboljšim časom tekmovanja in svojim osebnim rekordom 13.39 sekunde. 

Zahvaljujemo se občini Mir-
na Peč in Osnovni šoli Toneta 
Pavčka, gasilcem PGD Jablan 
in PGD Mirna Peč,  našim 
zvestim sponzorjem za po-
moč pri  izvedbi tekmovanja, 
ki je precejšen zalogaj.  Po 
koncu tekmovanja 
smo se povese-
lili z Vilijem 
r e s n i k o m 
in DJ Tomy 
Vertigom.

13. janu-
arja smo 
izvedli 81. 
redni občni 
zbor, na katerem 
je sedanje vodstvo s 
svojimi odličnimi dosežki v 
preteklih letih dobilo potrdi-
tev in mandat tudi za naprej.
Marjan Šmalc je v imenu re-
gijskega sveta in poveljstva 
dolenjske regije članom po-

delil A priznanje za udeležbo 
na gasilski olimpijadi v Bel-
jaku. Skozi leto 2018 želimo 
še več poudarka nameniti 
izobraževanju in druženju z 
gasilsko mladino, organizirali 
bomo strokovni izlet, se izo-
braževali, tekmovali in v av-
gustu pripravili tradicionalno 
veselico z Veselimi Dolenjci.

Mitja Pust
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Moški pevski zbor Rožmarin poje 15 let
Rožmarin je zimzelena rastlina, ki jo uporabljamo kot začimbo in v zdravilne namene, v mirni Peči pa se z njim poisto-
vetimo moški pevskega zbora, ki že 15. leto združujemo ljubezen do petja pod imenom Rožmarin.

moŠki Pevski ZBoR 
RoŽmARin Je BiL 
UstAnovLJen v ČAsU 
BoŽiČA LetA 2002. 

Pobudo za ustanovitev so 
dali Društvo upokojencev 
Mirna Peč, pod čigar okriljem 
še danes deluje. Cilj  zbora je 
bil jasen - ohraniti ljudsko pe-
tje v tej prečudoviti mirnope-
ški dolini. Na začetku je zbor 
sestavljalo štirinajst mož. 
Veliko znanja o petju je 
prijateljem posre-
doval Darko Ža-
gar, ki ga je žal 
bolezen iztrga-
la iz naše sredi-
ne. V času brez 
z b o r o v o d j e 
nam je priskočil 
na pomoč  župnik 
Janez rihtaršič. Pe-
smi prepevamo v štirih 
glasovih: prvi in drugi tenor 
ter prvi in drugi bas. Trenu-
tna zasedba zbora je sesta-
vljena iz šestnajstih mož raz-
lične starosti. Najmlajši je naš 
zborovodja Gorazd Kermc. 
Novi zborovodja je prinesel 
tudi nov način učenja pesmi, 
peti po notah. Sedaj pojemo 
ljudske, cerkvene, ljubezen-
ske, domovinske, narodno 
zavedne pesmi, vesele napi-
tnice in pesmi o vinu, pa tudi 
žalostne pogrebne pesmi. 
Naše posebno veselje pa so 
dalmatinske pesmi. Svoje 
znanje in strokovnost zelo 

radi poka-
žemo na 
proslavah, 

komemora-
cijah, veseli-

cah, porokah, 
r o j s t n o d n e v n i h 

zabavah, zadružnih sejmih, 
raznih koncertih, pogrebih....

nAŠe PetJe smo 
ovekoveČiLi nA dveh 
ZGoŠČenkAh. 

Udeležujemo se revij upoko-
jenskih pevskih zborov, kjer 
smo deležni tako pohval kot 
tudi kritik, s tem pa smo pri-
dobili veliko novih izkušenj. 
To nam je dajalo nov zagon 
in cilj: posneti svojo zgoščen-
ko. Z veliko vaje in truda nam 
je leta 2005 uspelo posne-
ti našo prvo zgoščenko  Oj 

cveti,cveti, rožmarin  s štiri-
najstimi ljudskimi pesmimi. 
Našo občino zastopamo po 
celi Dolenjski. Leta 2009 smo 
na reviji upokojenskih pev-
skih zborov v Semiču dosegli 
prvo mesto. 10. obletnico de-
lovanja smo proslavili s kon-
certom v Mirni Peči. Ob tej 
priložnosti smo izdali drugo 
zgoščenko, na kateri je po-
snetih 12 pesmi.
Zbor rožmarin je v letu 2012 
za svoje delovanje prejel pla-
keto Občine Mine Peč.

15-LetniCo oBstoJA 
ZBoRA smo PRosLA-
viLi s sAmostoJnim 
konCeRtom »veseLi 
kLetAR« 

V goste smo povabili naše pri-
jateljice Čebelice in Mirnope-
ške harmonikarje, prireditev 
pa je povezovala Nuša Fabjan.  
V polni dvorani mirnopeškega 
kulturnega doma smo pripra-
vili lep pevski in tudi humoren 
večer, saj smo člani zbora zai-
grali skeč, v katerem se nam 
je pridružil Franc Potočar, ki 
nas je spremljal s harmoniko. 
Publika je bila zelo navduše-
na in nas nagradila z močnim 
aplavzom.
Na nedeljskem koncertu smo 
med drugimi zapeli tudi » 

Naša pesem«, ki jo je napisal 
mirnopeški častni občan An-
ton Pust, uglasbil pa zboro-
vodja Kermc. Ob tokratnem 
prazniku je Stane Bevc pri-
pravil zbornik, v katerem je 
opisal rožmarinovih petnajst 
let. Za pogostitev in veselo 
vzdušje po koncertu pa se 
moramo zopet zahvaliti na-
šim pridnim ženam.

ohRAnJAmo LJUdsko 
PetJe in sPLetAmo 
nove veZi 
PRiJAteLJstvA. 

Pred kratkim pa smo se vr-
nili s tridnevnega druženja 
v hotelu Delfin v Izoli. Tam 
smo priredili kar dveurni kon-
cert. Publika (večino so bili 
upokojenci cele Slovenije) 
je bila navdušena nad našim 
petjem in vzdušje, ki smo 
ga skupaj ustvarili, nam bo 
za vedno ostalo v spominu, 
saj smo se počutili kot pra-
ve zvezde. V MPZ rožmarin 
bomo še naprej stremeli k 
odličnosti, z ogromno pozi-
tivne energije in največjim 
zakladom - prijateljstvom. 
Naj nas prijateljstvo in ljube-
zen do petja združuje še na 
mnoga leta.
 

Anton Gorenc
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Prvoaprilske potegavščine
Prvi april, znan tudi kot dan norcev ali norčavosti, je 
dan v letu, ko si privoščimo kakšno potegavščino ali 
šalo na tuj račun, s čimer ljudi okrog sebe nasmejimo 
ali pa jih spravimo v zadrego. naše občane smo pov-
prašali, kakšne zanimive potegavščine so že doživeli.  
 
 Vesna Kastelic

anketa

mARtin kRevs, marof
Za prvi april se običajno po-
šalimo o manjših, kratkotraj-
nih stvareh. Ta navada je bila 
pogostejša nekaj let nazaj. 
Takrat  sem sam komu pri-
voščil kakšno potegavščino 
in ravno tako sem je bil de-
ležen. Na primer smo koga 
poklicali in rekli, da je nekje 
nekaj narobe, vendar je ta 
oseba kmalu sama ugotovi-
la, da gre za potegavščino. 

neŽikA ReŽek, dolenja vas
Težko se je spomniti kakšne 
konkretne šale za prvi april. 
Tudi sama sem taka, da me ni 
ravno lahko »naplahtat«, zato 
hitro prepoznam, da gre za 
potegavščino. Spomnim pa 
se, da me je eno leto za prvi 
april klicala sestra in rekla, naj 
pristavim za kavo, saj bosta z 
mamo prišli na obisk. Tako je 
bil čez nekaj časa kava kuha-
na, njiju pa od nikoder. 

ALJAŽ sAJe, Goriška vas
Ko sem bil majhen, se mi je 
zgodila prvoaprilska potega-
vščina, ki se je še danes spo-
mnim. Na ta dan so takrat 
imeli letalske vaje, zato je 
bilo nad našim krajem videti 
veliko letal. Nekdo me je tisti 
dan prepričal, da je to zato, 
ker je izbruhnila vojna. Tako 
si ves dan nisem upal iz hiše. 

siLvA oPARA, Biška vas
Vsi se radi pošalimo za 1. april 
in tudi sama se rada večkrat.  
Po mojem mnenju je to do-
ber običaj, saj so ljudje malo 
bolj sproščeni kot po navadi 
ter se vsaj malo nasmejejo. 
Vendar moramo kljub temu 
paziti, da s šalami in potega-
vščinami ne gremo predaleč 
in koga ne prizadenemo.

Novi trendi uporabnih 
in okrasnih rastlin na 
balkonih in terasah
Pomlad je letos zgodaj napovedala svoj prihod. Zato smo v 
Turističnem društvu  Mirna Peč pohiteli s predavanjem o le-
tošnjih novostih pri gojenju poletnih okrasnih in uporabnih 
rastlin. Našemu vabilu se je prijazno odzvala dr. Jelka Stopar 
Metelko, strokovnjakinja s področja cvetličarstva, aranžerstva 
in vrtnarstva. Sredi februarja  smo v društvenih prostorih z 

zanimanjem prisluhnili njenim nasvetom, kako lahko gojimo 
zelenjavo na balkonu ali terasi. Zelišča in začimbe na oken-
ski polici so lahko tudi kot uporabni okras. Povedala nam je, 
kakšne so letošnje moderne zasaditve in postavitve okrasnih 
rastlin.
Predavanje je popestrila z zanimivimi zasaditvami in aranž-
maji. Izbrane rastline, cvetlične lonce in ostale dekorativne 
pripomočke  si je izposodila v vrtnem centru GG Novo mesto, 
ki je bil sponzor predavanja. Lonci za zunanjo ureditev hiše 
so lahki, pocinkani, a dajejo rustikalni izgled. V modi so spet 
stojala vseh vrst. Poudarek ja na minimalizmu, zasaditvi z eno 
vrsto rastlin, ki so različno obrezane. Pri zasaditvah je skupni 

imenovalec roza barva. Ponovno so v modi umetne rože v va-
zah kot dekoracija. Lepo oblikovani iglavci so okras vrta. Pri 
zasaditvah so še vedno moderne pelargonije in bršljanke v 
mešanih nasadih.
S predavanjem smo obogatili svoje znanje, s prihodom toplih 
dni pa bomo le-to tudi s pridom uporabili pri sajenju oken-
skih rastlin in urejanju vrtov.

Ladislava Rupena
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90 let Genovefe Gašperič
5. januarja, ko je Genovefa ravno dopolnila devetdeset 
let, jo je obiskal in s šopkom rož tudi presenetil mirno-
peški župan Andrej Kastelic v družbi predstavnice Kra-
jevne organizacije rdečega križa  Mirna Peč Ane Vov-
ko. Genovefo je pred tremi leti zadela kap in prizadela 
njeno desno stran, tako da je ta ostala skoraj negibljiva. 
»Ampak pamet ji pa bolj dela kot meni, » pove njen naj-
mlajši sin Andrej. 

Genovefa se je pred več kot 60-imi  leti iz Globodola po-
ročila v Biško vas z možem Jožetom. rodili so se jima 
štirje otroci, Jožica, Anica, Jože in Andrej. Najstarejša 
Jožica je pri desetih letih umrla za levkemijo, ostali trije 
pa so si danes že ustvarili družine. Mamo in očeta redno 
obiskujejo in lepo skrbijo za njiju. Genovefa je kot kot 
mlado dekle nekaj časa delala v tekstilni tovarni v Kra-
nju, po poroki pa je prevzela skrb za družino in kmetijo, 
mož pa je pokojnino prislužil v Gozdnem gospodarstvu 
Novo mesto. Mama Genovefa je sicer tudi pesniška 
duša, saj je sama pisala  pesmi, nekatere zna še danes 
na izust. Je tudi  zakladnica lokalne zgodovine in izre-
dno iskriva sogovornica z odličnim spominom. 

Ljudmila Bajc , foto: Andrej Gašperič

Lovec - knjižni prvenec 
Aleša Matoha
Aleš matoh je lani kot dijak 4. letnika tehniške gimnazije 
novo mesto izdal svoje prvo literarno delo, pustolovski-
-domišljijski roman v dveh delih z  naslovom LoveC. delo 
je izšlo pri brežiški založbi Primus v okviru projekta Av-
torji. sicer se Aleš poleg pisanja, ukvarja tudi z glasbo in 
branjem knjig. v prihodnosti se vidi kot inženir elektro-
tehnike, skrivaj pa tudi kot pisatelj romanov. 

V prvem delu romana Lovec avtor vabi, da se pridružite avan-
turi mladega Periola romonta: mladeniča, ki je že v otroštvu 
izstopal med svojimi vrstniki. Toda po izgubi svoje družine se 
je v njem prebudila težnja po maščevanju: s pomočjo strica se 
je izučil v umetnosti bojevanja in iskal pravico.
ravno to iskanje ga je popeljalo v povsem nov svet: v dežele 
večnega snega ter ledu, kjer je odkril velike skrivnosti v poprej 
povsem neznanem svetu.
V drugem delu romana Lovec je mladega Periola romonta je 
iskanje pravice popeljalo v deželo večnega snega in ledu. 
Kljub mladosti je že izkušen in zelo spoštovan bojevnik, ki 
ostaja neomajen v iskanju pravice. Toda razkritje temačnih 
spletk in skrivnosti v tej neznani deželi povzroči vojno, ki ima 
nepredvidljive posledice. 

L.B., foto: Založba Primus /YouTube

10. 3. 2018 
Ob 10.18 je v Hmeljčiču gorel 
dimnik in del ostrešja na vi-
kendu. Gasilci PGD Hmeljčič, 
Mirna Peč, Jablan in Globodol 
so ogenj, ki je uničil približno 
štiri kvadratne metre ostrešja, 
pogasili. Na intervencijo so 
izvozili tudi gasilci GrC Novo 
mesto, vendar njihovo posre-
dovanje ni bilo potrebno.

5. 3. 2018 
Ob 5.20 je v Šentjuriju na 
Dolenjskem zagorelo v pri-
tlični stanovanjski hiši. Po-
žar so pogasili gasilci GrC 
Novo mesto, PGD Mirna Peč, 
Hmeljčič in Jablan. Ogenj je 
zajel vse prostore, uničen je 
tudi strop in celotno ostreš-
je stanovanjske hiše. Gasilci 
so preventivno pregledali 
stavbo s termo kamero in 
na prosto odnesli ožgano 
in uničeno opremo ter po-
hištvo. Zaradi izpada elek-
trične energije v naselju je 
bil na kraju dogodka tudi 
dežurni delavec Elektra Lju-
bljana.

24. 12. 2017 
Ob 13.10 je v rožni ulici v 
Mirni Peči gorelo v jedilnici 
in dnevnem prostoru stano-
vanjske hiše. Ogenj, ki je zajel 
leseno stensko oblogo, sede-
žno garnituro, leseno klop in 
del kuhinjskega elementa, so 
gasili gasilci PGD Mirna Peč, 
Globodol, Jablan, Hmeljčič in 
GrC Novo mesto. Gasilci so 
ožgane predmete odnesli iz 
prostorov in jih očistili, pre-
zračili celoten objekt ter ga 
pregledali s termo kamero. 
Lastnika so zaradi vdihavanja 
dima na kraju pregledali re-
ševalci nujne medicinske po-
moči ZD Novo mesto.

12. 12. 2017 
Ob 11.56 je na cesti Prečna 
- Brezova reber pri Dvoru 
v občini Mirna peč podrto 
drevo na cesti oviralo pro-
met. Odstranili so ga delavci 
CGP Novo mesto.

11. 12. 2017 
Ob 20.53 je v Golobinjeku 
močan veter razkril pločevi-
nasto streho na nadstrešku 
ob stanovanjski hiši. Gasilci 
PGD Mirna Peč so nadstre-
šek pokrili s folijo.
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Pletenica
sestavine:
•	 1 kg moke
•	 1 dcl olja
•	 8 dag sladkorja
•	 nekoliko ruma
•	 1 celo jajce
•	  2 rumenjaka
•	 1 vanilijev sladkor
•	 0,8 dcl toplega mleka
•	 4 dag kvasa
•	 sol

 Priprava:
V skledo presejemo moko in jo poso-
limo. Postavimo kvas. Stepemo jajce, 
dodamo sladkor, vanilijev sladkor, 
rum in maščobo. Ko se masa speni 
in naraste, dodamo toplo mleko. Vse 
to zamešamo v skledo z moko ter 
zgnetemo v testo. 
Testo pustimo, da nekoliko počiva 
in naraste. Nato ga razdelimo na štiri 
enake dele, ki jih z rokami razvalja-
mo v dolg svaljek. Iz njih spletemo 
pletenice. Pletenico položimo na po-
maščen pekač in jo pustimo, da lepo 
vzhaja. Nato jo premažemo z jajcem. 
Pečemo na 180°C.
 

Nežika Režek

Iz mirnopeških 
kuhinj

Pletenica se je pekla kot »boljši mleč-
ni kruh«  in je bila rahlo sladkastega 
okusa. Običajno je bila spletena iz šti-
rih kit. Kot darilo so jo prinašali soro-
dnikom in prijateljem za god, v dana-
šnjih dneh pa tudi za rojstne dneve. 
V starih časih so jo spekli za nevesto. 
Še danes pa jo pogosto pečejo kot 
darilo za porodnice ob prvem obisku.

»Predvideno je prehodno obdobje«

Samostojna razstava Marije 
Mojce Pungerčar 
marija mojca Pungerčar je mirnopečanka, ki živi in dela v Ljubljani. Je magi-
strica likovnih umetnosti, akademska slikarka, kostumografka in urednica. 
tokrat razstavlja  v  Ustvarjalnem  centru  Švicarija v ljubljanskem tivoliju. Gre 
za malce nenavadno fotografsko razstavo na steklu in tekstilu, predstavlja pa 
življenjske prelomnice v življenju umetnice. 

Na vprašanje, zakaj tak naslov razstave, 
Pungerčarjeva odgovarja:« Izhaja iz štirih 
inštalacij, zgodb, ki jih povezuje sklepna 
rdeča nit o prehajanju časa. Govori o 

zgodbah, ki se v življenju zgodijo in so 
prelomne. Ampak življenje se ne ustavi, 
temveč gre naprej. Prehodno obdobje je 
čas, ki ni čisto za nami in ne pred nami, 
je nek ujeti trenutek. «Čeprav je projekt 
v osnovi fotografski, na razstavi ni foto-
grafij v okvirju ali pod steklom. Avtorica 
je namreč fotografije natisnila na steklo 
in tekstil ter jim dodala vezenje, šivanje, 
tkanje, luči, video in zvok. 
Marija Mojca Pungerčar se je samostojno 

Na fotografijah na steni sta starša umetnice, Marija in Leopold Pungerčar. Foto-
grafije iz serije »Starša 2003-2010« so nastajale sedem let ob družinskih srečanjih 
ob nedeljah v Mirni Peči.

predstavila že na več kot 30 razstavah, 
med drugim tudi v Bruslju, New Yorku, 
San Franciscu, na Dunaju in v Zagrebu, 
sodelovala pa je tudi na številnih sku-

pinskih razstavah doma in v tujini. Bila 
je urednica spletnega medija Artservis, 
zdaj pa vodi informacijski in svetovalni 
servis Novičnik za samozaposlene v kul-
turi. Med njenimi nagradami in priznanji 
so nagrada na 18. Bienalu mladih, šti-
pendija Avstrijske akademske izmenjave, 
štipendija ArtsLink, Fulbrightova štipen-
dija, nagrada na Festivalu neodvisnega 
filma in Priznanje riharda Jakopiča.

Ljudmila Bajc, foto: Nada Žgank

Konec leta je učence OŠ Toneta Pavčka s svojim obiskom presenetilo podjetje Elan 
Inventa, ki je opremilo njihovo novo športno dvorano. Predstavnica podjetja Janja 
Vrhovnik je v novozgrajeni športni dvorani ravnatelju Danijelu Brezovarju izročila 
bon za 30 spustov z jeklenico v Nordijskem centru Planica. ravnatelj Brezovar ter 
predstavnici občine Sonja Klemenc Križan in Nataša rupnik so se zahvalili za darilo 
ter za odlično sodelovanje pri izvedbi opreme športne dvorane.  n. R.
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Šentjurska dolina je ena izmed treh dolin, ki sestavljajo mirnopeško občino. Geografsko spada v  do-
lenjsko ali temeniško podolje. Po dolini teče igmanca  ali Poljanski potok, ki se ji pod Poljanami pridruži  
kamen potok. igmanca dolino deli na dva dela.  valovita in gričevnata pokrajina je posejana s prijaznimi 
vasmi, obdanimi s polji in vinogradi, ter z gozdovi v višjih legah. Avtomobilska cesta, zgrajena leta 1958, 
je dala šentjurski dolini poseben pečat. Ločila je vasi na levem bregu igmance od vasi na desnem bregu. 
Po dolini igmance že od nekdaj poteka glavna prometna pot med Ljubljano in Zagrebom. nova hitra 
avtocesta, zgrajena leta 2010, je speljana nekoliko južneje od stare in je te kraje še bolj povezala in pri-
bližala večjim mestom.

iz naših
treh 
dolin

šentjurska dolina

Površje je zgrajeno iz apnencev in dolo-
mitov, zato v pokrajini prevladujejo kra-
ške oblike površja: številne vrtače, kraška 
brezna, jame, izviri, ponori. Najbolj znana 
je Ajdovska jama pod Plešivico.  Igmanca 
je ponikalnica. Izvira pod rihpovcem in 
izginja pod vasjo Šentjurij. Dolgo je slo-
vela po rakih žlahtnikih, ki pa jih sedaj ni 
več. V preteklosti je Igmanca poganjala 
dva mlina, Grandljičevega in Krevsovega.
Ugoden zemljepisni položaj, talne in 
podnebne razmere so naselitev  v šen-
tjurski dolini omogočale že v prazgodo-
vini. O tem pričajo številne izkopanine in 
pričevanja. Iz starejše železne dobe so se 
ohranila gradišča, močno utrjene nasel-
bine, postavljene na razglednih gričih. 
Prazgodovinsko najdišče Karlin leži na 
grebenu med vasema Brezje in Hmeljčič. 
Omembe vredna je najdba železnih talil-
nih peči nad Čemšami. V vasi Šentjurij so 
domačini ob čiščenju vaške luže našli ka-
mnit tlak, ki je spominjal na tlakovano ce-
sto. Verjetno je bil to le odcep od glavne 
rimske ceste Emona -  Siscia v rimsko po-
stojanko na griču. Ostanke rimskega ob-
zidja so vaščani Šentjurija opazili okrog 

cerkve sv. Jurija. Tudi okoli Sajetove hiše 
so v preteklosti v zemlji naleteli na zlože-
no obzidje. Vse te najdbe in pričevanja 
ljudi dokazujejo, da je po dolini Igmance 
res potekala rimska cesta. 

šentjurij - rojstni kraj 
Toneta Pavčka
»Šentjurje za druge je kraj nekje bogu za 
hrbtom,  a jaz vanj vekomaj kot v davno 
pravljico vrtam.«  Tone Pavček

Domačini vasi pravijo Šentjurje. Je gruča-
sto naselje na terasi nad dolino Igmance. 
Vas se prvič omenja v virih leta 1341. Po-
imenovali so jo po zavetniku cerkvice sv. 
Juriju. Cerkev je kot podružnica fare Mir-
na Peč nastala že v drugi polovici 12. ali 
v začetku 13. stoletja.  Zgrajena je v got-
skem slogu z  zlatim baročnim oltarjem v 
notranjosti. V njej so freske iz 16. stoletja. 
Zanimiv je tudi starinski križev pot iz La-
yerjeve šole. Legenda omenja sv. Jurija 
kot rimskega častnika ki goduje 23. apri-
la. Žegnanje je na nedeljo po sv. Juriju in 

na Martinovo nedeljo.  Ob prazniku sv. 
Jurija poteka tudi tradicionalni blagoslov 
konj. V vasi sta dve kapelici. Zanimiva je 
Judeževa v bližini cerkve in Mikličeva na 
začetku vasi. 
V tej vasi se je leta 1928 rodil znan slo-
venski pesnik Tone Pavček. Njegova roj-
stna hiša ni ohranjena, vedo pa domačini 
veliko povedati o njem in njegovem ži-
vljenju. Pred cerkvijo je  občina Mirna Peč 
njemu v spomin postavila spominsko 
obeležje. Sredi vasi je urejeno vaško sre-
dišče s Pavčkovim domom. Večnamenski 
objekt je mirnopeška občina uredila s 
pomočjo evropskih sredstev. Namenjen 
je vaščanom za druženje in prireditve, v 
njem pa je tudi postavljena stalna spo-
minska zbirka  pesnikovih knjig, slik in 
njegovih stvari, ki je nastala v sodelova-
nju z družino Pavček.
V vasi  živi 96 prebivalcev. Večje kmetije 
so: Kosova, Markljeva in Krivčeva. Usmer-
jene so v mlečno živinorejo, svinjerejo in 
konjerejo. V pokrajini prevladuje rdečer-
java prst, s pasom naplavin ob Igmanci. 
Njive so razložene na terasah in v nižjih 
globelih. Posejane so s pšenico, ječme-
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nom in krmnimi rastlinami. Ob vznožju 
Plešivice in Šentjurske gore se na bolj 
lapornatih tleh razprostirajo vinogradi s 
kvalitetnimi cepljenkami. Tu so dobri po-
goji  za razvoj sadjarstva. Višji deli površja 
so porasli z gozdovi. Šentjurska dolina 
je bila v preteklosti znana po pridelavi 
krompirja.
Vaščani so ponosni na Kmetico leta 2016, 
članico DPŽ Mirna Peč, Jelko Krivec. Lan-
sko leto je dobila priznanje župana Ob-
čine Mirna Peč. Pred leti sta z možem 
prejela priznanje TD Mirna Peč za najlep-
še urejeno kmečko domačijo.  Tudi sicer 
prebivalci skrbijo za urejenost svojih 
domov. To dokazujejo številna priznanja 
TD Mirna Peč posameznim lastnikom 
hiš. Lepo obnovljena stara gospodarska 
poslopja in  objekti kulturne dediščine 
pripomorejo k izgledu vasi. Še posebno 

izstopa obnovljena zgornja Judeževa 
hiša. Urejeno vaško središče daje vasi po-
seben pečat. V vasi živi tudi harmonikar 
ansambla rubin robert Zupančič.
Šentjurje postaja vedno bolj obiskana 
vas. Prihajajo šolske skupine in posame-
zni obiskovalci, ki želijo spoznati rojstni 

kraj Toneta Pavčka in zanimivosti tega 
dela Dolenjske. Gostoljubja Šentjurča-
nov boste deležni tudi, če se udeležite 
pohoda Po poteh Slakove in Pavčkove 
mladosti ob junijskem občinskem pra-
zniku.

Ladislava Rupena

Šampion ocenjevanja Matej 
Granda z rumenim muškatom
na predzadnji petek v marcu  je v prostorih gostilne Špolar potekal dvajseti 
redni občni zbor društva vinogradnikov mirna Peč, ki se ga je udeležilo preko 
70 članic in članov, po zaključku pa je sledila podelitev medalj in priznanj z 
društvenega ocenjevanja vin.

Domačija Toneta Pavčka  Foto: Luka Piko

Na zboru, ki ga je vodil Tone režek, so 
bila podana poročila o delu društva za 
preteklo leto. Načrt društva je bil v celoti 
realiziran, člani so poročila tudi sogla-
sno potrdili in sprejeli načrt za letošnje 
leto. Izbrali smo tudi program letošnje 
strokovne ekskurzije, v okviru katere se 
bomo 14. aprila podali v Prlekijo in čez 
mejo na hrvaško stran. Društvo bo za čla-
ne tudi v tem letu organiziralo strokovna 
predavanja, prav tako bomo sodelovali 
z Zvezo vinogradnikov Dolenjske na 46. 
Tednu cvička konec maja v Šentjerneju.
Po zaključku občnega zbora je sledila 
podelitev medalj in priznanj za vina, ki 
so bila v začetku marca ocenjena na dru-
štvenem ocenjevanju vin. Člani so prine-
sli 112 vzorcev belih, rdečkastih in rdečih 

vin. Ocenjevanje sta v dveh petčlanskih 
komisijah vodila Ivanka Badovinac in An-
drej Bajuk iz KGZS Novo mesto.
Podelili smo: ŠAMPIONA OCENJEVANJA 
– Matej Granda za rumeni muškat z oce-
no 18.20, prvaka zvrsti – Brane Granda 
za dolenjsko belo z oceno 16.83, 4 velike 
zlate medalje, 21 zlatih medalj in 35 sre-
brnih medalj. Ostali udeleženci ocenje-
vanja pa so prejeli pisna priznanja.
Po sortah/zvrsteh so najvišje ocene pre-

jeli:  Zvonko Papež za cviček 16.17,  Bra-
ne Granda za dolenjsko rdeče 16.77  in 
dolenjsko belo 16.83,  Klemen Drenik za 
modro frankinjo 17.83, letnik 2016, Matej 
Granda za rumeni muškat 18.20 in belo 
zvrst 17.33, Milan Hrastar za beli pinot 
17.77,  Jernej Muhič za chardonnay 17.63 
in sauvignon 17.87, Alojz Primc za ker-
ner 17.50, Miran Pleskovič za kraljevino 
15.87, Marjan Papež za laški rizling 17.67, 
Gorazd Smrekar za muškat otonel 17.47, 
Simon Gorenc za renski rizling 17.40 in 
Zvone Lah za sauvignon 17.87.
Podelitev je vodil Jože rozman, medalje 
je podeljevala cvičkova princesa Dragica 
ribič v sodelovanju z vodjo degustacij-
ske sekcije Alešem Žagarjem in predse-
dnikom društva Zvonkom Papežem. Na 
koncu smo ob večerji  degustirali najbo-
lje ocenjena vina, vinarji pa so nam zau-
pali, kako in na kakšen način so pridelali 
tako odlična vina.               Zvonko Papež

dvajseto leto delovanja bo dru-
štvo vinogradnikov mirna Peč 
proslavilo v petek, 22. junija  z 
vinskim večerom in Festivalom 
mirnopeških vin v okviru občin-
skega praznika.
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CEPETAVČKOVE NOVICE

MEDALJE ZA POGUM  ZA 
PRESPANO NOČ V VRTCU 

Z otroki iz oddelka Baloni smo noč s četrtka na petek pre-
živeli v vrtcu. Ob 18.15 smo se zbrali v igralnici, se prešte-
li, igrali igro dan – noč … Otroci so komaj čakali tudi na 
pice.  Po večerji smo zaplesali ob glasbi v mali telovadni-
ci. Zatem smo se v igralnici oblekli v pižame in se pripra-
vili na poseben večer – kino s kokicami. Ogledali smo si 
risanko Sneguljčica, nato pa  se počasi začeli pripravljati 
na spanje. Umili smo zobe, se počesali ter prebrali pravlji-
co za lahko noč. Noč je minila mirno in prijetno. Vsi otroci 
so dobili diplome in medalje za pogum.

Lea Ketiš

ŠE NEKAJ ISKRIC PRAZNIČNEGA 
DECEMbRA
Prve dni decembra je  že dišalo po piškotih in v vseh 
oddelkih so bili otroci zaposleni z ustvarjanjem in okra-
ševanjem. Med drugim smo si ogledali predstavo gle-
dališča Ku-kuc Indijančica Oranžni žarek. Predstava je 
otroke zelo prevzela, sedeli so okoli indijanskega šotora 
in skupaj  ustvarili prav posebno čutno pot, po kateri so 

se na koncu sprehodili. Starejši otroci pa so si ogledali  
predstavo Praznična nogavička, med katero so dobili 
odgovore na vprašanja »Kaj Sneguljčica kuha palčkom 
za silvestrsko večerjo? Ali rdeča kapica obišče babico 
za božič in ali starka sama preživlja praznike v kočici sre-
di gozdne jase? In Janko in Metka, ki ju je mačeha spo-
dila od doma prav pred prazniki? Kje bosta praznovala? 
Se bosta vsaj malo posladkala? …« 

Predstavi je sledil težko pričakovani prihod dedka Mra-
za, ki je podaril  nekaj toplih objemov, mandarine, bon-
bone in pa seveda darila. Nekaj prav posebnega pa je 
bilo silvestrovanje. Otroci so že zjutraj prihajali v prilo-
žnostnih oblačilih, dečki so ponosno hodili v srajčkah in 
deklice poplesavale v oblekicah; da pa je bilo vzdušje še 
prijetnejše, smo si uredili tudi pričeske. Po zajtrku smo 
se vsi zbrali v avli in zaplesali na živahno glasbo, vse sku-
paj pa smo zaključili z zdravico šampanjca. 

Sandra Žagar

ZA PUstA Po modni Pisti

Na pustni  torek smo Ce-
petavčki v pustnih maskah 
preganjali zimo.  V vrtčevski 
avli smo si pripravili pravo 
modno pisto, na kateri so se 
predstavile vse pustne šeme, 
od najmlajših do najstarej-
ših, od najprisrčnejših do 
najstrašnejših. Zabavo smo 
nadaljevali ob ritmih plesne 
glasbe, na koncu pa smo si 
energijo povrnili s slastnimi 
krofi. Pomlad, nestrpno te že 
pričakujemo!

Nina Golob

POPOLDNE NA SNEGU 

Sredi zasneženega  februarja  smo se otroci, starši in vzgojite-
ljice zbrali na hribu za vrtcem Cepetavček v Mirni Peči. Zima 
nas je bogato obdarila s snegom, zato smo izkoristili sončno 
popoldne in se veselo spuščali po belih strminah. Slišati je 

bilo otroški smeh in vzklike, ko so se v varnem naročju staršev 
pogumno zapeljali na saneh. Seveda pa je bilo po napornih 
zimskih radostih poskrbljeno tudi za lačne želodčke, saj so se 
otroci okrepčali s hrenovkami in pogreli s toplim čajem. 

Daniela Zupan Dežman 

TEDEN KULTURE

Teden kulture smo v vseh skupinah vrtca posvetili spoznava-
nju Franceta Prešerna, njegovega življenja in del. Preko raz-
iskovalnih škatel so otroci sami raziskovali, spoznavali pred-
mete in fotografije, povezane s Francetom Prešernom, nato 
pa smo se skupaj pogovarjali o njegovem življenju, delih, po-
menu za slovenski narod. Otroci so se preizkusili v pisanju in 
risanju s ptičjimi peresi, obiskal jih je doktor Fig ter jim razdelil 
fige, ki so jih vsi pokusili. Spoznavali smo tudi njegova dela, 
kot sta Povodni mož in Zdravljica. 

Karmen Praznik
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Iz šOlsKEgA PANjA

sPoZnAvALi smo 
ZnAkovni JeZik 
GLUhih 

Na marčevskem  preda-
vanju o življenju gluhih 
oseb sta nam dve člani-
ci v znakovnem jeziku 
predstavili pesem Klare 
Jazbec Milijon in ena, 
nato pa so nam člani 
društva predstavili nji-
hov jezik (t. i. znakovni 
jezik) ter abecedo. Vse 
skupaj nam je sproti 
prevajal tolmač. Spo-
znali smo nekaj pripo-
močkov, ki jih gluhi in 
naglušni uporabljajo, da 
lahko živijo enako kot 
ostali ljudje. Naglušni za 
boljši sluh uporabljajo 
slušni aparat, gluhi pa 
uporabljajo njim prireje-
ne elektronske naprave. 
Spoznali smo, kako se v 
njihovem jeziku ploska 
in pokaže nekaj besed.

Tia Globokar 
in Špela Koračin

dedki in BABiCe 
nA oBiskU

V šolo so prišli dedki in 
babice naših učencev, ki 
so se tretjo šolsko uro s 
svojimi vnuki in vnukinja-
mi udeležili pouka. Sku-
paj so ustvarjali različne 
izdelke in izvedeli, kako 
pouk poteka danes.

Samo Brudar 
in Matej Cesar

Z GLAsBo v nov 
teden  

Pred dobrim mesecem 
nas je obiskal Pihalni 
orkester Ave. Skupaj s 
priložnostnim otroškim 
pevskim zborom in soli-
stoma so pod vodstvom 
dirigenta Mira Sajeta 
uprizorili predstavo Ve-
selje, ki govori o boga-
tem trgovcu.

Matej Cesar 
in Tia Globokar

FRAnCiJA PotUJe

Kako govori francosko nekdo, 
čigar materni jezik je fran-
coščina, so imeli priložnost 
slišati učenci 5. razreda, ko 
sta jih januarja v šoli obiskali 
atašejka za sodelovanje na 
področju francoskega jezika 
Marie-Laure Canteloube in 
animatorka Fabienne David.
V okviru jezikovnega pro-
jekta   »La France voyage« ali 
»Francija potuje«, ki ga orga-
nizira Francoski inštitut Slo-
venije za osnovne in srednje 
šole v Sloveniji, je mlada ani-
matorka izvedla pet različnih 
jezikovnih delavnic, v katerih 
so učenci preko raznih gla-
sovnih in zvokovnih iger ter 
s pomočjo risanja, gibanja ter 
petja spoznavali francoski je-
zik in njegove značilnosti. 
Animatorka je učence spod-
budila za odkrivanje ter uče-
nje francoskega jezika. Poleg 
novih besed ter izrazov so se 
naučili kar nekaj zanimivih 
pesmi v francoščini.

Jožica Cerovšek

Odprtje razstave grafik
Prvega februarja je  pred šolsko knjižnico potekalo 
odprtje razstave grafik in predstavitev dveh unikatnih 
grafičnih map 10+ in Mestna veduta. Avtorji grafik v 
mapah 10+ in Mestne vedute so rowena Božič, Ljiljana 
Čuček, Nataša Franko, Maja Mlakar, Vida Praznik, Bo-

štjan Pucelj, Tamara rifelj, Violeta Sekulowska, Aleša Su-
šnik Škedelj, Sabina Šiler Hudoklin in Ines Zgonc. Njihov 
mentor je bil profesor Hamo Čavrk, ki je tudi redni pro-
fesor na reški akademiji. Mapi sta nastajali med letoma 
2014 in 2016. Grafična mapa 10+ je izdelana v tehnikah 
globokega tiska.  V glasbenem programu smo nastopili 
učenci šole. 

 Eva Zupančič in Neža Makše Beljan

Proslava ob Prešernovem dnevu
tudi letošnjo proslavo smo posvetili največjemu slovenskemu pesniku Francetu Pre-
šernu. del programa smo namenili tudi dvema književnikoma iz znamenite četverice 
modernistov otonu Župančiču ter ivanu Cankarju, ki sta prav tako pustila viden pečat v 
slovenski književnosti. 

Učenci so poleg glasbenih 
točk deklamirali izbrane Pre-
šernove pesmi, odigrali od-
lomek iz Cankarjeve črtice 
Skodelica kave  in povedali 
nekaj Župančičevih ugank. 
Osmošolec je prebral svoje 

pismo, posvečeno Prešernu. 
Povedal je svoje mišljenje o 
njem in njegovih delih, poleg 
tega pa je omenil kar nekaj 
znamenitosti, posebnosti, ki 
smo jih v Sloveniji poimeno-
vali po Prešernu. Med njimi 

so tudi Prešernove nagrade 
in nagrade Prešernovega 
sklada, ki jih vsako leto pode-
ljujejo za dosežke na podro-
čju umetnosti. 

Matej Cesar in 
Tia Globokar
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Foto: Ljudmila Bajc

POZNATE VAŠ KRAJ
V zadnji številki občinskega glasila ste morali s pomočjo foto-
grafije ugotoviti vrsto športne prireditve, ki se je pred leti odvi-
jala vsako leto v okviru občinskega praznika v Mirni Peči. Izmed  
prispelih odgovorov smo izžrebali Marijo Krnc iz Grč Vrha, ki je 
pravilno odgovorila, da gre za športni dogodek Mirnopeški tek 
in dodala, »da ga žal ni več.« Gospe Mariji čestitamo, nagrado 
bo prejela po pošti.
IN ŠE NOVO VPRAŠANJE. Posode in pripomočki na fotografiji so 
bili še kako aktualni v prazničnih dneh. Za kaj so jih gospodinje 
uporabljale? Kako se imenujejo?
Odgovore pošljite do 10. maja na naslov: Glasilo Občine Mirna 
Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč,  s pripisom: Poznate vaš kraj. Eno 
izmed prispelih dopisnic s pravilnim odgovorom bomo izžrebali 
in nagradili.

Ladislava Rupena

šentjurij


