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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovane občanke in občani! 

Letošnja zima nam bo ostala v spomi-
nu nekoliko drugače kot zadnjih nekaj 
let, saj so jo predvsem zaznamovale 
zelo nizke temperature. Zato je bilo 
potrebno kar za nekaj časa ustaviti ak-
tivnosti pri izvajanju del na prostem. 

Kot je že običaj, so v prvem četrtletju 
vsa društva opravila redne občne 
zbore, na katerih so pregledali de-
lovanje za preteklo leto in pripravili 
načrte za naslednje. Vsa društva so 
zelo dejavna in brez njih si naša lo-
kalna skupnost ne more zamisliti iz-
peljave določenih prireditev kot tudi 
ne družabnega življenja. Tudi delov-
na skupina za pripravo občinskega 
praznika je v sodelovanju z društvi 
pripravila vse potrebno za oblikova-
nje in izpeljavo programa letošnjega 
občinskega praznika. 

Kljub temu, da so nizke temperature 
za kar nekaj časa ustavile gradbe-

Foto: Ljudmila Bajc

na dela, smo v tem času z izvajalci 
povečali aktivnosti v pripravah na 
usklajevanje projektov in terenskih 
del na posameznih odsekih pri suho-
kranjskem vodovodu. S tem smo že-
leli omogočiti hitrejšo dinamiko izva-
janja del, ko bodo nastopile ugodne 
razmere, kajti v letošnjem letu nas 
čaka zajeten obseg gradbenih del 
na posameznih odsekih. Po načrtu 

se nadaljujejo tudi dela pri projektu 
športne dvorane, aktivno se namreč 
izvajajo notranje inštalacije, dela na 
fasadi, izpeljan je bil tudi razpis za 
notranjo opremo. Da dela pri tem 
projektu potekajo dobro, kakovostno 
in skladno z dinamiko, nam je potrdi-
la tudi delegacija z Ministrstva za šol-
stvo in izobraževanje na čelu s samo 
ministrico. Ravno tako smo v zim-
skem času pripravljali vso potrebno 
dokumentacijo za pridobitev grad-
benega dovoljenja pri ureditvi Muze-
ja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. 

Potrebne aktivnosti so potekale tudi 
na področju OPN; pripravljena je bila 
javna razgrnitev drugega osnutka 
sprememb in dopolnitev, gradivo bo 
posredovano v presojo nosilcem ure-
janja prostora, po uskladitvi pa bo 
sledil sprejem odloka na seji Občin-
skega sveta. Pozitivni premiki se do-
gajajo tudi na področju industrijske 
cone, kar nekaj investitorjev je zapro-
silo za pogoje gradnje, zato upravi-
čeno pričakujemo, da bodo nekateri 
začeli graditi že v letošnjem letu. 

V tekočem in prihodnjem letu bomo 
imeli veliko aktivnosti na izgradnji 
suhkranjskega vodovoda in druge in-
frastrukture, kar pomeni, da se bodo 
gradbena dela odvijala po celotnem 
področju naše občine. Zato bi vse 
občane prosil za čim več strpnosti pri 
razreševanju neljubih situacij, ki bi 
morebiti nastale pri samem izvajanju 
gradbenih del. Prav je, da vsak nespo-
razum rešujemo z roko v roki, kajti pro-
jekte izvajamo za dobrobit vseh obča-
nov, predvsem pa za poznejše rodove. 

Za nami so velikonočni prazniki, na 
vrsti pa so že novi izzivi in naloge, ki 
jih bomo s skupnimi močmi zagotovo 
uspešno reševali.

Andrej Kastelic, župan
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iz občinskih klopi

RAZPIS ZA PODELITEV 
OBČINSKIH NAGRAD 

IN PRIZNANJ

Spoštovane občanke in občani!

Bliža se praznik občine Mirna Peč. Ob tej priložnosti 
bomo podelili priznanja in nagrade občine. Odlok o 
priznanjih in nagradah Občine Mirna Peč določa na-
slednje 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, vzgoj-
no-izobraževalnem, humanitarnem in drugih po-
dročjih, 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 nadalj-
nje strokovno delo ali aktivnosti na posameznem po-
dročju 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 
obdobju na področjih, na katerih delujejo in s tem bi-
stveno 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, po-
sebnim naporom in prizadevanji in imajo velik pomen 
za občino Mirna Peč,
- dobitnik plakete je lahko občan ali pravna oseba s 
sedežem v občini Mirna Peč.

S tem razpisom pozivam občanke in občane ter 
institucije, da posredujete predloge za občinske 
nagrade in priznanja do srede, 17. 5. 2017, na na-
slov: »Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, s 
pripisom »Za nagrade in priznanja občine«.

Predlog mora vsebovati tudi podrobno utemelji-
tev.

Številka: 094-1/2017-1
Datum: 30.3.2017

 Andrej Kastelic, župan

Prenovljena spletna stran www.mirnapec.si

Od marca dalje lahko preko spletne strani www.mirnapec.si 
delovanje Občine Mirna Peč spremljate v novi, moderni pre-
obleki. Na novi spletni strani se lahko seznanite z aktualnimi 
novicami s področja delovanja občinske uprave in dobite vse 
informacije o organizaciji in delu naše občine. Na voljo so tudi 
programski dokumenti in poročila o njihovem izvajanju ter 
ključna zakonodaja s področja delovanja lokalne skupnosti. 
Tudi življenje v naši občini in okolici lahko spremljate in po-
magate soustvarjati z lastnimi predlogi in pobudami. Potru-
dili se bomo, da bomo ažurni in čim bolj dostopni vsem, ki 
boste to želeli. Za pripombe, pobude, komentarje, pohvale 
smo dosegljivi na elektronskem naslovu: obcina.mirnapec@
siol.net. Upamo, da bo prvi sprehod po naši novi spletni strani 
prijeten ter da se boste radi in vedno znova vračali.

Občinska uprava 

Poročilo s 15. in 16. redne 
seje Občinskega sveta Ob-
čine Mirna Peč

Na decembrski 15. redni seji 
Občinskega sveta so občin-
ski svetniki v drugi obravnavi 
sprejeli Odlok o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemlji-
šča v občini Mirna Peč. S spre-
jetjem Odloka o proračunu za 
leto 2017 in Odloku o prora-
čunu za leto 2018 so svetniki 
županu in občinski upravi 
omogočili nemoteno nada-
ljevanje dela. Največji inve-
sticiji v naslednjih dveh letih 
sta izgradnja suhokranjske-
ga vodovoda in dokončanje 
izgradnje športne dvorane. 
Potrjen je bil načrt razpolaga-
nja z nepremičnim premože-
njem občine ter sprejet sklep 
o nadaljevanju nerealiziranih 
prodaj in pridobitvah nepre-
mičnin iz prejšnjih let.
16. redna seja Občinskega 
sveta je potekala 12. aprila. Na 
njej so ravnatelj Osnovne šole 
Toneta Pavčka, predstavnica 
Zdravstvenega doma Novo 
mesto in predstavnica Knjižni-
ce Mirana Jarca podali letna 
poročila za leto 2016 ter pred-
stavili program dela in finanč-

ni načrt za leto 2017. Občinski 
svet je soglasno potrdil letna 
poročila in programe dela. 
Sprejeti so bili letni programi 
socialnega varstva, kulture in 
športa v letu 2017, ki so osno-
va za sofinanciranje društev s 
teh področij. Svetniki so spre-
jeli zaključni račun proračuna 
Občine Mirna Peč za leto 2016 
ter sklep o ukinitvi statusa jav-
nega dobra. V prvem branju 
so potrdili predlog Odloka 
o obveznostih lastnikov in 
skrbnikov psov na obmo-
čju občine Mirna Peč. Zaradi 
usklajevanja z zakonodajo na 
področju predpisov o oskrbi s 
pitno vodo in zaradi nove dr-
žavne Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne 
vode je Javno podjetje Ko-
munala Novo mesto za osem 
občin družbenic Javnega 
podjetja Komunala Novo me-
sto pripravilo in predstavilo 
predlog Odloka o oskrbi s pi-
tno vodo ter predlog Odloka 
o odvajanju in čiščenju komu-
nalne in padavinske odpadne 
vode na območju občine Mir-
na Peč. Oba predloga odloka 
so svetniki podprli. 

Agata Klavora, 
občinska uprava
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občinska uprava sporoča

Šolska ministrica v mirnopeški športni dvorani
 
Mirno Peč je v začetku marca obiskala ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. V sprem-
stvu generalnega direktorja Direktorata za osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo Gregorja Mohorčiča in generalnega 
direktorja Direktorata za investicije Iztoka Žigona ter poslanke Urške Ban si je na povabilo domačega župana Andreja 
Kastelica in ravnatelja OŠ Toneta Pavčka Danijela Brezovarja ogledala gradnjo športne dvorane pri novi šoli. Projekt je 
vreden milijon evrov in ga v višini 40 % upravičenih sredstev oz. do 24,36 % celotne vrednosti investicije sofinancira Mi-
nistrstvo za izobraževanje, ostalo pa Občina Mirna Peč. 

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Mako-
vec Brenčič in njeni spremljevalci so z zanimanjem prisluh-
nili mirnopeškemu županu Andreju Kastelicu in ravnatelju 
šole Danijelu Brezovarju. 

Šolska ministrica z ekipo na ogledu gradnje mirnopeške športne dvorane, ki jo je zasnovalo 
podjetje Studio Ur.a.d. iz Nove Gorice.

Ministrica je ob odhodu segla v roke tudi vodji projekta gra-
dnje dvorane Nataši Rupnik, ki je zadolžena, da gradnja 
enega večjih mirnopeških projektov poteka po načrtih.

Župan je ministrico sprejel v 
občinskih prostorih in ji uvo-
doma predstavil tekoče pro-
jekte v občini in poudaril do-
bro sodelovanje ministrstva 
tako z lokalno skupnostjo 

kot šolo. S tem se je strinjal 
tudi ravnatelj Brezovar, ki je 
izpostavil šolske dosežke, s 
katerimi so zadovoljni, vod-
ja projekta gradnje športne 
dvorane Nataša rupnik pa je 

predstavila finančni vidik in 
potek realizacije projekta. 
Ministrica je poudarila, da je 
naloga države poskrbeti za 
kakovostno javno šolstvo, 
kjer z občino le to zelo dobro 

sodeluje. Občina ima krasen 
nov objekt šole, v gradnji pa 
je že nova telovadnica. Tudi 
športna vzgoja je za šolo zelo 
pomembna, zato ministrstvo 
sofinancira gradnjo le te.
Ministrica si je dvorano z zani-
manjem ogledala, zadovolj-
na s slišanim pa tudi oblju-
bila, da se zagotovo udeleži 
otvoritve, ki bo predvidoma 
prihodnje šolsko leto. 
Občini je z izvajalcem gradnje 
podjetjem SGP Zidgrad Idri-
ja uspelo objekt pred zimo 
pokriti in zapreti. V zimskem 
času so se izvajale grobe 
strojne in električne inštalaci-
je z ometi sten. Z lepšim vre-
menom v zadnjih dveh me-
secih pa izvajalec nadaljuje z 
izvedbo estrihov, stenske in 
talne keramike, z akustičnimi 
oblogami ter z izvedbo fasa-
de in zasipom objekta. Temu 
bodo sledila še ostala zaključ-
na dela strojnih in električnih 
inštalacij, tlakarskih, mizar-
skih in ostalih del. Občina za-
ključuje tudi postopek izbora 
izvajalca manjkajoče opreme 
(oprema športnih iger, izvleč-
na tribuna, oprema kabineta 
učiteljev in garderob).

Ljudmila Bajc 
Foto: Dolenjski list
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V Mirni Peči se pripravlja muzej 
Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka
 
Občina Mirna Peč pripravlja projekt ureditve večnamenskih prostorov z muzejem Lojzeta Slaka in To-
neta Pavčka v stari mirnopeški osnovni šoli, na površini ca. 780 m2, v okviru katerega je v pritličju predvidena ureditev 
stalnih spominskih zbirk harmonikarja Slaka in pesnika Pavčka ter predstavitev ostalih kulturnih in naravnih znameni-
tosti občine, vključno z znanim rojakom motoristom Ludvikom Staričem. Projekt bo potekal fazno: v prvi fazi je predvi-
dena ureditev spominske zbirke Lojzeta Slaka s skupnimi prostori, v drugi pa ureditev spominske zbirke Toneta Pavčka 
in ostalih znamenitosti občine. 

Lojze Slak je utemeljitelj 
nove glasbene smeri, ki izha-
ja iz ljudske glasbe, in hkrati 
avtor diatonične harmonike, 
kakršno poznamo danes. 
Vsebinska zasnova muzeja 
vsebuje predstavitev življe-
nja Lojzeta Slaka od rojstva 
do smrti s poudarkom na 
bivanju na Dolenjskem ter 
predstavitev njegove glas-
bene poti in pomena le te za 
narodno zabavno glasbo v 
Sloveniji. 

V zbirki bodo na ogled različ-
ni inštrumenti (harmonika in 
druga glasbila v ansamblu), 
slikovno gradivo (fotografije, 
plakati, časopisni izrezki, …) 

in mediji glas-
benega ustvar-
janja (kasete, 
plošče, CD-ji). 
Obiskovalci pa 

Muzej bo v stari 
osnovni šoli.

bodo lahko glasbo tudi po-
slušali preko različnih multi-
medijskih predstavitev. 
 
Skupna vrednost projekta je 
ocenjena na 600.000 evrov, 
ki jih bo zagotovila Občina 
Mirna Peč, ki si bo prizade-
vala pridobiti sredstva tudi 
na različnih razpisih. Vse-

binsko zasnovo 
pripravlja Do-

lenjski mu-
zej Novo 
mesto v 
sodelo-
vanju z 
družino 
Slak, ki 

bo za 

stalno zbirko tudi zagotovila 
vse eksponate: osebne pred-
mete, harmonike, plošče, 
priznanja, … 

V projektu sodelujejo še 
Studio razvoj in arhitekti dr. 
Tomaž Slak iz ahitekturnega 
biroja Bazaarhitekutra, Jurij 
Kocuvan iz podjetja Studio 
300, oblikovanje in Mateja 
Muhič iz podjetja Artelina. 
Zaključek postavitve stalne 
spominske zbirke Lojzeta 
Slaka je predviden junija leta 
2018. 

Nataša Rupnik, 
občinska uprava

Fotografije:
 arhiv družine Slak
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občinska uprava sporoča

Novo vodstvo Občinskega odbora 
Slovenske demokratske stranke v 
Mirni Peči

Po odhodu Zvoneta Laha iz SDS, ki je bil hkrati tudi predse-
dnik Občinskega odbora SDS, smo na novo izvolili vodstvo 
odbora in sestavili program dela. Skupaj z Mirnopečankami 
in Mirnopečani ter v tvornem sodelovanju z občino in župa-
nom želimo pomagati reševati probleme Mirne Peči v dobro 
vseh nas, ki tu živimo. Zato tudi zelo uspešno sodelujemo s 
poslanko SDS Anjo Bah Žibert, ki redno obiskuje Mirno Peč in 
se seznanja z našimi problemi. Tudi tako jih lahko posreduje-
mo državnemu zboru in vladi. 

Člani Občinskega Odbora SDS Mirna Peč obljubljamo, da 
bomo naredili vse, kar je v naši moči, da izboljšamo pogoje ži-
vljenja in dela v naši lokalni skupnosti. Stik z nami lahko vzpo-
stavite tudi po elektronski pošti: predsednik.mirnapec@sds.si. 

 Janez Mežan, predsednik OO SDS Mirna Peč

Naložba bo pravi zagon 
v občini dobila v letošnjem 
in prihodnjem letu 

Izvedbene aktivnosti na projektu Oskrba s pitno vodo 
Suhe krajine, ki bo občini Mirna Peč zagotovil 18 km no-
vih ali hidravlično izboljšanih vodovodov, so se začele 
že v letu 2015. Pravi zagon pa bo investicija v naši občini 
dobila v letih 2017 in 2018. Da bi bralcem lažje pojasnili, 
kje in kdaj je načrtovana gradnja posameznega odseka 
vodovoda, je na priloženi karti podan terminski plan s 
potekom tras in načrtovanimi roki izgradnje. Ob tem 
dopuščamo možnost, da bo zaradi tehničnih, izvedbe-
nih ali drugih pogojev posamezna gradnja izvedena 
predčasno ali pa kasneje, kot je predvidena. 

Andrej Kastelic, občinska uprava
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Sveti trije kralji prinesli 
Mahničevim kuhinjo 
 
 
Družina Mahnič, ki jim je Območno združenje RK Novo mesto v humanitar-
ni akciji pomagalo do vselitve v novo hišo, je na praznik Svetih treh kraljev 
dobila še kuhinjo, ki jo je darovalo Mizarstvo Luzar Mitja v sodelovanju s 
trgovino Big bang in Steklarstvom Vidmar. NAPOVED RAZPISA 

GARANCIJ IN 
POSOJIL GARANCIJSKE 
SHEME ZA DOLENJSKO 

ZA LETO 2017

Preko razvojnega centra Novo 
mesto d.o.o. (rC NM) bodo lah-
ko mikro, mala podjetja, samo-
stojni podjetniki, društva, zavo-
di, zadruge in socialna podjetja 
dostopala do ugodnih posojil in 
garancij za:
•	 Investicije do 100.000 EUR 

(ročnost do 7 let),
•	 obratna sredstva do 30.000 

EUR (ročnost do 3 leta),
•	 zaposlovanje 5.000 EUR / 

novo delovno mesto ali sa-
mozaposlitev (ročnost do 3 
leta) in 

•	 predfinanciranje projektov 
do 60.000 EUR (ročnost do 
3 leta). 

razpisan kreditni potencial bo v 
višini 3.750.500 EUr. 
V razpisu sodelujejo dve banki: 
Delavska hranilnica d.d. z obre-
stno mero 6-mesečni EUrIBOr 
+ 1,20% in NLB d.d. z obrestno 
mero 6-mesečni EUrIBOr + 
1,50%.

Na razpis lahko kandidirajo 
upravičenci iz občin: Mestne 
občine Novo mesto, Črnomelj, 
Dolenjske Toplice, Kočevje, Ko-
stel, Loški Potok, Metlika, Mirna, 
Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, 
Semič, Straža, Šentjernej, Šen-
trupert, Škocjan, Šmarješke To-
plice, Trebnje, Žužemberk.

Za vse dodatne informacije 
spremljajte spletno stran www.
rc-nm.si ali kontaktirajte Milja-
no Balaban na miljana.bala-
ban@rc-nm.si oz. na telefonsko 
številko 07/ 33 72 987.

Mahničevi so se v novo hišo preselili za Miklavža. Manjkalo je nekaj opreme, ven-
dar so praznične dni preživeli v lepih, novih prostorih. Odkar smo bili nazadnje pri 
njih, so dobili še omare v spalnici, ki jih je podarilo Mizarstvo Miklič Bojan, v petek 

pa smo si ogledali novo kuhinjo. Družina je bila presrečna, ko smo jih obiskali z 
donatorjem Mitjo Luzarjem, županom Andrejem Kastelicem in ljudskimi pevkami 
Čebelice Društva podeželskih žena Mirna Peč. Pesem je zadonela v dnevni sobi 
Mahničeve hiše. »Navadili smo se že in res je velika razlika, najlepša hvala vsem, ki 
ste nam to omogočili, ne moremo verjeti, da smo dobili tako lepo kuhinjo, hvala, 
hvala, …« je bila vzhičena Olga Mahnič. Mitja Luzar je poudaril, da se je še lažje 
odločil za pomoč, ker ima doma tudi dve hčerki, tako kot Mahničevi. Hana, ki hodi 
v prvi razred, nam je dokazala, da zna super računati, rada riše in poje. Praznični 
petkov večer, ki so ga popestrile Čebelice z željo, da spremlja družino Mahnič vse 
dobro, je minil v prijetnem in sproščenem vzdušju. 

Barbara Ozimek, OZ RK Novo mesto, foto: Nataša Rupnik



april 2017Glasilo Občine Mirna Peč8

19. vseslovenski blagoslov motoristov in motorjev v Mirni Peči

Rohneči velikonočni ponedeljek
Na praznični velikonočni ponedeljek je v Mirno Peč prihrumelo okrog sedem tisoč motoristk in motoristov na svojih 
jeklenih lepotcih vseh znamk in oblik na že 19. vseslovenski blagoslov motoristov in motorjev. K tej številki pa lahko 
prištejemo še kakih dva tisoč obiskovalcev in občudovalcev jeklene lepote na dveh, treh ali štirih kolesih. Središče vasi 
je bilo tokrat zaprto za promet, zato so motoristi imeli na voljo vse asfaltirane površine za parkiranje.

Namen prireditve ni le sre-
čanje motoristov, temveč 
vedno znova opozarjati na 
večjo varnost vseh udele-
žencev v cestnem prometu. 
Minulo leto je bilo za motori-
ste sicer malo manj tragično, 
saj je v letu 2016  umrlo 24 
voznikov enoslednih motor-
nih vozil (26 umrlih v 2015) 
oz. 8 % manj kot v letu 2015. 
Padli pa smo na izpitu glede 
vožnje pod vplivom alkoho-
la. V letu 2016 se je zgodilo 
1.870 prometnih nesreč, ki 
jih je povzročil alkoholiziran 
udeleženec. Število omenje-
nih prometnih nesreč se je 
povečalo za 24 % v primerjavi 
z letom 2015. V lanskem letu 
je zaradi alkoholiziranih pov-
zročiteljev prometnih nesreč 
umrlo 41 udeležencev, štirje 
več kot v letu 2015.

Z namenom, da se trend obr-
ne in izboljša varnost vseh 
udeležencev na slovenskih 
cestah, je Javna agencija rS 
za varnost prometa predla-
gala nove ukrepe, načrto-
vane so dodatne aktivnosti 
in oblikovani predlogi spre-
memb za letošnje leto, ki jih 
bo agencija izvajala skupaj 

z drugimi deležniki. Z ukrepi 
v letu 2017, kot so okrepitev 
nacionalnih akcij (za mobilne 
telefone, hitrost in alkohol), 
z več napora na področju iz-
boljšanja varnosti pešcev in 
motoristov ter z raziskova-
njem pravih vzrokov in de-
javnikov prometnih nesreč 
želijo doseči cilje, zastavljene 
z nacionalnim programom 
varnosti cestnega prometa 
za obdobje 2013 – 2022.

V priložnostnem kulturnem 
programu so nastopili člani 
Društva mirnopeških har-
monikašev in ljudske pevke 
Čebelice, za glasbeni del pa 
je poskrbel ansambel Mikola. 
Dobrodošlico v imenu orga-
nizatorjev Moto kluba Treb-
nje in Zveze moto klubov Slo-
venije je izrekel predsednik 
ZMKS Leopold Pungerčar, 
obiskovalce pa sta pozdravi-
la tudi domači župan Andrej 
Kastelic in župan sosednje 
trebanjske občine Alojz Ka-
stelic.
Osrednji dogodek je bila slo-
vesna sveta maša, ki se je je 
udeležilo tudi veliko število 
motoristov, in obred blago-
slova voznikov motorjev in 

njihovih sopotnikov ter vseh 
njihovih vozil. Župnik Janez 
rihtaršič je vsem zaželel, da 
bi se varno podajali na raz-
lične poti in se z njih srečno 
vračali k svojim družinam, in 
se zahvalil za njihov dobro-
delni prispevek, namenjen 
poplačilu stroškov ureditve 
trga in okolice farne cerkve 
sv. Kancijana, kjer vsako leto 
blagoslov tudi poteka. 

Na prireditvi so tudi tokrat 
sodelovali policisti, ki delu-
jejo predvsem preventivno, 

skrbeli so za umirjanje pro-
meta in tako prispevali k večji 
varnosti.  Večtisoč glava mno-
žica, ki je tudi letos preplavila 
Mirno Peč, ni ostala ne lačna 
ne žejna, za kar so poskrbeli 
domači gostinci in društva. 
Sodobni jezdeci in popotni-
ki, dobrodošli tudi prihodnje 
leto in kdaj vmes, saj imate v 
Mirni Peči kaj videti. Obiščite 
mirnopeške znamenitosti 
tudi kot turisti!

Ljuba Sukovič 
Foto: Luka Piko
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1. 4. 2017
Požar v naravi
1. aprila ob 18.18 je ob cesti Trebnje 
- Novo mesto, pri naselju Selo pri Za-
gorici, gorela suha trava. Gasilci PGD 
Hmeljčič so požar na površini 50 kva-
dratnih metrov pogasili.

26. 3. 2017 
Požari na prometnih sredstvih 
Ob 0.50 se je na avtocesti Novo me-
sto—Ljubljana, pri naselju Hmeljčič, 
kadilo izpod motorja kombiniranega 
vozila. Gasilci GrC Novo mesto so 
zavarovali kraj dogodka in preprečili 
iztekanje nevarnih snovi iz vozila. Do 
požara ni prišlo.

18. 3. 2017 
Požari v naravi oz. na prostem 
Ob 10.37 je v kraju Hrastje pri Mirni 
Peči gorela suha trava in podrast. Ga-
silci PGD Hmeljčič so požar na površi-
ni okoli 300 kvadratnih metrov omejili 
ter pogasili.

7. 3. 2017 
Požari v objektih 
Ob 3.19 je v naselju Jablan gorela dr-
varnica v velikosti petintrideset kva-
dratnih metrov. Gasilci GrC Novo me-
sto, PGD Jablan in Mirna Peč so požar 
pogasili in lastniku nudili pomoč pri 
odstranjevanju požarišča.

27. 1. 2017 
Požari na prometnih sredstvih 
Ob 9.39 je na avtocesti Obrežje—Lju-
bljana, med priključkom Novo mesto 
zahod in priključkom Mirna Peč v 
smeri Ljubljane, gorelo osebno vozi-
lo. Gasilci GrC Novo mesto so požar 
omejili in pogasili. Posredovali so tudi 
gasilci PGD Trebnje, vendar pomoč ni 
bila potrebna.

3. 1. 2017 
Nesreče v cestnem prometu 
Ob 12.25 sta na cesti Novo mesto–
Trebnje pri Poljanah pri Mirni Peči tr-
čili osebni vozili. reševalci NMP Novo 
mesto so poškodovano osebo oskr-
beli na kraju nesreče in odpeljali v SB 
Novo mesto. Gasilci GrC Novo mesto 
so zavarovali kraj nesreče, odklopili 
akumulator na vozilih, s tehničnim 
posegom iz vozila rešili poškodovano 
osebo, pomagali reševalcem in posuli 
razlite motorne tekočine.

Vabljeni na tekaško vadbo 
 
Tudi letos bo že četrto leto zapored potekala vodena re-
kreativna tekaška vadba v Mirni Peči. Vadba je bila v tem 
času dobro sprejeta med občani, nekateri so se pridružili kot začetniki, spet 
drugi so bili aktivni tekači že prej. Tekaška vadba je namenjena različnim 
starostnim skupinam nad 18 let in je pod vodstvom Mitje Krevsa prila-
gojena pripravljenosti posameznika. Vse povezuje ljubezen do teka, ki ima 
ogromno pozitivnih učinkov na posameznika. Skupinska vadba v pozitivni 
in sproščeni atmosferi poteka dvakrat tedensko popoldne. 
Lepo vabljeni vsi ljubitelji teka in tisti, ki bi to še želeli postati. 
 
Več info na micokrevs@gmail.com ali 031-705-727 (Mitja Krevs)
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občinska uprava sporoča

Nevarnosti zastrupitve z ogljikovim 
oksidom v domačem okolju
Občina Mirna Peč je v sodelovanju z Občinskim gasilskim poveljstvom in Gasilsko – re-
ševalnim centrom Novo mesto za občane pripravila preventivni seminar na temo nevar-
nosti zastrupitev ljudi z ogljikovim oksidom (v nadeljevanju CO), o katerem smo pisali 
že v prejšnji številki glasila. 

Posvet je potekal prvega 
marca v sejni sobi kulturne-
ga doma v Mirni Peči. Glede 
na to, da gospodinjstva v 
Mirni Peči za kurjavo in ogre-

vanje sanitarne vode prete-
žno uporabljajo trda goriva 
- drva v različnih kuriščih 
(krušne peči, peči centralne 
kurjave, kamini, štedilniki na 

drva, žari, ipd.), poleg tega se 
je spremenil tudi način gra-
dnje in vzdrževanja objektov, 
je izpostavljenost še toliko 
večja. Obisk seminarja je bil 
brezplačen, kljub temu se ga 
je udeležila le peščica obča-
nov, pa še ti so bili pripadniki 
prostovoljnih gasilskih dru-
štev. Situacija kaže na to, da 
je osveščenost občanov sla-
ba in s tem posledično tudi 
zavedanje nevarnosti, ki jo 
lahko povzroči uhajanje CO. 
Zato je potrebno posebno 
pozornost posvetiti vzdrže-
vanju kurilnih naprav, dimni-
kov, prezračevanju prostorov 
ter namestitvi javljalnikov 

CO. Javljalnike CO je namreč 
od 1. 1. 2017 potrebno obve-
zno vgraditi v prostore, kjer 
je kurilna naprava odvisna 
od zraka v prostoru. V času 
kurilne sezone je nevarnost 
zastrupitve z ogljikovim 
oksidom zelo velika. Oglji-
kov oksid je namreč izjemno 
strupen plin, ki ga zaradi ke-
mijskih lastnosti (je neviden, 
brez vonja in okusa) ljudje in 
živali ne moremo zaznati.
Več na: http://www.detektor-
-sistemi.si 

Luka Piko, vodja službe 
požarne preventive, 

Gasilsko-reševalni center 
Novo mesto
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Darko Ajdič je že 
120-krat daroval kri
Februarja je na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo 
mesto Darko Ajdič iz Češenc pri Mirni Peči že 120-ič da-
roval kri. Temu dejanju je zapisan že 37 let, saj je svojo 
humanost začel že kot dijak. Glede na to, da se rekrea-

tivno ukvarja s športom in mu zdravje dobro služi, bo kri 
lahko daroval še dolgo. Veseli ga, da lahko s tem poma-
ga soljudem, in tega se zavedajo in cenijo tudi v družini. 
Ob jubilejnem darovanju sta mu čestitali sekretarka 
OZrK Barbara Ozimek in predsednica krajevne orga-
nizacije rK Mirna Peč Slavica Derganc, čestitkam se je 
pridružila tudi dr. Mojca Šimc iz CTD Novo mesto. 

Barbara Ozimek

Damjan Zupančič 
Logist leta 2016
 
5. aprila so na kongresu »Oskrbovalne verige v znanosti 
in praksi«, ki se je odvijal v Portorožu v organizaciji Slo-
venskega logističnega združenja, razglasili Logista leta 
2016. Letos je prejemnik častnega priznanja naš občan 
Damjan Zupančič iz Goriške vasi, sicer direktor logistike 
v novomeškem TPV-ju.
 
Logistični kongres uspešno združuje strokovnjake s področja 
logistike in akademsko sfero. Nagrado LOGIST LETA slovensko 
logistično združenje podeli logistu, ki je v preteklem obdobju 

dosegel vidne rezultate v gospodarstvu, osebi, ki s svojim de-
lom in ravnanjem deluje strokovno in dviguje ugled stroke. 
Zupančič je pri tem izpostavil, da je »priznanje namenjeno ce-
lotnemu ožjemu in širšemu timu sodelavcev ter poslovodstvu 
podjetja, saj razume potrebe logistike in jih podpira.« 

Damjan Zupančič je aktivni član Slovenskega logističnega 
združenja in v zadnjem času vse pogosteje tudi predavatelj 
na strokovnih predavanjih, konferencah in seminarjih. Direk-
tor logistike je kot dobitnik najvišjega strokovnega priznanja 
v Sloveniji hkrati tudi nominiran v izbor logista leta pod okri-
ljem evropske logistične zveze (ELA). L. B.

Revija Rast aktualna in kritična

Rast, revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja, 
je že 28 let sinonim za osišče kulturnega in družbeno 
humanističnega delovanja na območju Dolenjske in 
Bele krajine. Da se je reviji z resnimi in poglobljenimi 
prispevki uspelo obdržati v množici najrazličnejših revi-
jalnih eksperimentov, posebno v zadnjih letih, ko je sta-
nje v medijski in kulturni krajini vse prej kot naklonjeno 
tovrstnim projektom, je vsekakor izjemen dosežek.
V lanskem letu je rast doživela vsebinsko prenovo in osve-
ženo grafično podobo. Z namenom širjenja kroga sodelav-
cev, tesnejšega vključevanja piscev z območja dolenjskih in 
belokranjskih občin ter povečanja tematske raznovrstnosti 
revije posamezne številke zdaj urejajo različni uredniki, prav 
tako je vsaka številka izrazito tematsko obarvana. V 2016 so 
bile izpostavljene teme naslednje: premisleki po zaključe-
nem praznovanju 650-letnice Novega mesta, šport in migra-

cije. Odmevni so bili intervjuji z zgodovinarjem Alešem Ga-
bričem, ilustratorko Majo Kastelic, režiserjem Žigo Vircem, 
maratonskim plavalcem Martinom Strelom, smučarsko ska-
kalko Majo Vtič in publicistom Janezom Penco, pa tudi usta-
noviteljico Društva za razvijanje prostovoljnega dela Branko 
Bukovec in nekdanjim direktorjem kostanjeviške Galerije 
Božidar Jakac Bojanom Božičem. Poleg inter-
vjujev in literarnega bloka vsaka izdaja 
rasti prinaša tudi obširnejši tematski 
portret, reportažo in kolumno.
revija, ki vključuje 13 občin, seve-
da ostaja zavezana dvema ključ-
nima postavkama: aktualnosti in 
kritičnosti. Želimo si, da bi bili taki 
tudi njeni bralci. 
www.erast.si; kontakt: 
rast@goga.si, 07/3930801 
Letna naročnina znaša 18,80 €.

Mitja Ličen 
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Največ odpadkov ob 
glavnih prometnicah
Občina Mirna Peč je 8. aprila skupaj z društvi organizirala 
tradicionalno akcijo čiščenja okolja. Dobrih sto udeležencev 

Člani sekcije ljubiteljev Slakove glasbe Mali Kal Turističnega 
društva Mirna Peč so se prvič podali na čiščenje okolice lokal-
nih in makadamskih cest Poti Slakove in Pavčkove mladosti, 
kjer so nabrali deset vreč raznih odpadkov, predvsem v ob-
močju nekdanje hitre ceste Trebnje - Novo mesto. Mirnopeški lovci so poskrbeli za čistočo gozdov.

Predstava o Lojzetu Slaku 
»En godec nam gode« navdušuje
Na dan kulturnega praznika je bila v Ljudskem domu Šentvid nad Ljubljano na ogled premiera gledališko-glasbene pred-
stave o Lojzetu Slaku z naslovom »En godec nam gode«. Številna igralska in pevska zasedba tamkajšnjega društva Blaž 
Potočnikova čitalnica je dobrih 300 obiskovalcev popeljala skozi življenje harmonikarja Lojzeta Slaka in najlepše melodije 
ansambla. Besedilo za igro je po istoimenski knjigi Ivana Sivca napisal Roman Končar, režiral pa Brane Kopač. Ob premieri 
je bila na ogled tudi potujoča razstava »Moje plošče so moje knjige«, ki jo je pripravila družina Slak, predstavlja pa velikana 
slovenske narodno-zabavne glasbe Lojzeta Slaka.

je čistilo gozdove, ob železniški progi Postaja - Veliki Kal, po-
ljansko območje ob nekdanji hitri cesti, ob Poti Slakove in 
Pavčkove mladosti ter okolice vasi. Nabranih je bilo 300 vrečk 
odpadkov, kjer so prevladovale plastenke, pločevinke, stekle-
nice, vrečke in papirčki. Najbolj onesnažena so območja ob 
prometnejših cestah oz. turistično in pohodniško zanimivih 
območjih. Učenci OŠ Toneta Pavčka pa so naknadno počistili 
še glavne prometnice v Mirni Peči. Koordinator akcije je bila 
Lovska družina Mirna Peč, vreče in rokavice pa je priskrbela 
Komunala Novo mesto. Akcija se je zaključila s skupno malico 
pri lovski koči v Globodolu.

Nataša Rupnik, foto: Mira Barbo

Dogodka so se udeležili tudi soproga 
Lojzeta Slaka Ivanka Slak, sinova Slavko 

in robert Slak, Slavko Avsenik mlajši, član 
kvinteta Fantov s praprotna Andrej Ber-

gant, žena pesnika Toneta Pavčka Marija 
Metlika Pavček, predstavniki Občine Mir-
na Peč ter številni sorodniki in rojaki Loj-
zeta Slaka iz njegovega domačega kraja. 
Predstava je imela že deset ponovitev, 
ogledal pa si jo je tudi predsednik repu-
blike Slovenije Borut Pahor.

 Nataša Rupnik
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Poskusite zmagovalne ajdove štru-
klje s prvega državnega tekmovanja 
v Mirni Peči

AJDOVI ŠTRUKLJI 
S SKUTO
Sestavine:
•	 0,5 kg ajdove moke 
•	 0,5 l slanega kropa 
•	 malo bele moke 
•	 0,5 kg skute 
•	 3 jajca 
•	 malo soli 
•	 drobtine 
•	 maslo 
 
Ajdovo moko poparimo s slanim 
kropom, ohladimo in z dodatkom 
bele moke zamesimo testo. razva-
ljamo približno 0,5 cm na debelo. 
Skuto, jajca in sol zmešamo v gladko 
maso in namažemo testo. Zvijemo. 
Kuhamo zavito v živilski foliji. Postre-
žemo z drobtinicami, popraženimi 
na maslu. 

recept Milke Kastelic – najbolje oce-
njen štrukelj na državni razstavi in 
ocenjevanju štrukljev v Mirni Peči.

Nežika Režek

Iz mirnopeških 
kuhinj

Prvo državno tekmovanje, ocenjevanje in razstava štrukljev v Mirni Peči

Milka Kastelic je pripravila 
najboljše štruklje
 
Društvo podeželskih žena Mirna Peč je s sodelovanjem Zveze kmetic Slove-
nije zadnji vikend v januarju organiziralo prvo državno razstavo štrukljev v 
Mirni Peči. 

V soboto smo zbirale vzorce, ki jih je 
tričlanska strokovna komisija, v sestavi 
Betka Verščaj, Irena Ule in Anica Pajer, 
ocenila. V nedeljo dopoldne smo pripra-
vile razstavo vseh štrukljev in v popol-
danskem času kulturno prireditev s po-
delitvijo priznanj. Za prvič je na razstavo 

prispelo lepo število vzorcev - kar 37 - iz 
različnih krajev Slovenije. Strokovna ko-
misija in organizatorke smo bile izredno 
zadovoljne nad odzivom in kakovostjo 
štrukljev. Podelile smo kar 23 zlatih in 14 
srebrnih priznanj, bronastih ni bilo. Naj-
več točk (30) je dosegla Milka Kastelic iz 
domačega društva. Kulturno prireditev 
so z ubranim petjem popestrile ljudske 
pevke Čebelice, žametni glasovi moške-
ga pevskega zbora rožmarin, razigrani 
mlajši člani društva mirnopeških har-
monikarjev in Jelki, ki sta nas vse na-
smejali. Prireditev je povezovala Nežika 
režek. 

Našemu povabilu se je odzvala tudi dr-
žavna sekretarka kmetijskega ministr-
stva Tanja Strniša, ki je bila nad štruklji 
in prireditvijo izredno navdušena. Prav 
tako tudi naš župan Andrej Kastelic, ki 
naša prizadevanja in delo vseskozi pod-
pira. 

Vsi obiskovalci so štruklje lahko tudi po-
skusili. Pripravile smo še pecivo in oblo-
žene kruhke ter pijačo.

Srečne smo in ponosne, da smo se od-
ločile za ta korak in organizirale prvo dr-
žavno ocenjevanje in razstavo štrukljev 
v Mirni Peči, ki je odlično uspela. 
Vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri or-
ganizaciji in izvedbi ocenjevanja, se naj-
lepše zahvaljujem. Naj zaključim s po-
vabilom na naslednje - drugo državno 
ocenjevanje in razstavo štrukljev v Mirni 
Peči prihodnje leto.

Milena Cesar



april 2017Glasilo Občine Mirna Peč14

intervju

INTERVJU: MILKA OBREKAR, upokojena učiteljica in vodja skupine ljudskih pevk Čebelice

»Če mladi ne bodo peli, 
se bodo pesmi pozabile.«
Ljudske pevke Čebelice letos praznujejo 15- letnico delovanja. Njihova vodja je od vsega začetka  Mil-
ka Obrekar, ki je danes upokojena učiteljica, učila pa je  cele generacije mirnopeških otrok. »Uradno 
sem Ljudmila,« se nasmeje, »a me vsi poznajo kot Milko.« Čebelice so marca izdale Zbornik poustvarja-
nja v letih 2002-2017 in v njem zapisale: »Vseh 15 let nas vodi, vzpodbuja, uglašuje in se veseli z nami 
gospa Milka Obrekar. Milka, tisočkrat vam hvala za vse! Predvsem zaradi Vas smo, kar smo: Čebelice!«

 � Osnovno šolo ste končali v Mirni 
Peči. Kam pa vas je potem vodila že-
lja po znanju?
V šoli sem bila res vedno pridna učen-
ka. Šolanje sem potem  nadaljevala na 
učiteljišču v Novem mestu in takoj po 

zaključku začela v šolskem letu 1961/62 
učiti v šoli v Globodolu. Zatem pa  sem  
ob delu  l. 1975 diplomirala iz razredne-
ga pouka v Ljubljani, kasneje pa tudi 
pridobila naziv mentorica in svetovalka.
Gospa Milka ima še vedno shra-
njen indeks z ocenami, ki bi ji 
jih zavidal marsikateri štu-
dent. Same devetke in 
desetke, sem ter tja pa 
kakšna osemka zgolj 
za vzorec.  

 � Kako pa se spo-
minjate prvih let 
učiteljevanja?
V Globodolu sem po-
učevala eno leto. Na ta 

kraj  imam čudovite spomine. Jeseni so 
mi Globodolčani prinesli v dar pridelke, 
pozimi koline. Kar so imeli, so dali.  Tako 
dobri so bili, da sem imela kar preveč 
vsega. Globodolčani so res dobri ljudje, 
zares. 

 � Po enem letu pa ste nadaljevali z 
delom v Mirni Peči, kjer ste ostali vse 
do upokojitve. Učili ste v obeh starih 
šolah, mar ne?
Ja, zatem sem  učila  v stari šoli v Mir-
ni Peči pri cerkvi sv. Kancijana. Tukaj so 
bili pogoji nemogoči. razred so mi dali 
zgoraj na podstrešju, kjer so miške  te-
kale sem ter tja. Pogoji za delo so bili 
grozni. Muhe in  bolhe so me grizle po 
nogah. No, potem pa je bila zgrajena 
»nova šola« (današnja stara OŠ), kjer 
sem učila na nižji stopnji vse do upoko-
jitve. 

 � Ustvarili ste si družino…
L. 1963 sem se poročila z mo-
žem Gabrijelom, ki ga vsi kli-
čejo Elko. Kruh si je služil v 
Novem mestu kot prodajalec. 
Sredi Mirne Peči sva si zgra-

dila novo hišo. 
Šest let po-

zneje pa  
je na-

jino 
ži-

vljenje osmislila hči Andreja, ki sva jo 
posvojila kot  devetmesečno dojenčico. 
Kako sva se je razveselila!  Andreja je 

Za svoje delo je Obrekarjeva prejela 
tudi priznanje JSKD, Občina Mirna Peč 
pa ji je podelila plaketo.
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danes zaposlena v mirnopeškem vrtcu 
Cepetavček.  Imam pa tudi dva vnučka, 
Anjo in Lana.

 � Kako ste ob vseh teh obveznostih  
našli tudi čas za petje?
Vedno sem nekaj pela. V šoli sem vodila 
otroški šolski pevski zbor, nekaj let sem 
pela pri upokojenskem pevskem zboru  
v Novem mestu. Potem pa je padla od-
ločitev, da bi zapele tudi Mirnopečanke. 
Tako smo pred 15 leti ustanovile sku-
pino ljudskih  pevk. Dolgo nas je bilo v 

Na staro šolo pri cerkvi sv. Kancijana 
nima najlepših spominov. »Miške so 
tekale sem ter tja,« pove.  Fotografija je 
nastala l. 1963. 

Pred OŠ Globodol l. 1961.  Na levi stra-
ni je bilo stanovanje, kjer je kot učitelji-
ca tudi bivala, desno pa učilnica.

Na maturitetni ekskurziji v Dubrovni-
ku s sošolko Vido

Na bazarju v Istanbulu. Spredaj z leve 
hčerka Andreja, mož Marko, njegova 
sestra Ruja, zadaj njuna oče in mati, 
zraven Milka in mož Elko. 

S šolskim pevskim zborčkom v avli stare osnovne šole

skupini 15, sedaj nas je 11. Zelo rade ho-
dimo na vaje. Petje nam prinaša veselje. 
Nastopale smo vsepovsod, potovale 
tudi v tujino - na Švedsko in Poljsko, 
Makedonijo. Letos naj bi šle na Finsko. 

 � Vodja Čebelic ste od prvega dne. 
Kakšen program ste si zastavile?
Največ pojemo stare ljudske pesmi, pa 
tudi kakšna novejša se najde vmes. G. 
Tone Pust je eno napisal posebej za nas 
in jo z veseljem zapojemo. Domači kon-
cert v Mirni Peči imamo Čebelice vsako 

leto prvo nedeljo v marcu. Dvorana je 
vedno polna, da se ljudje komaj spravi-
jo noter. Najlepše je, ko zapojemo sku-
paj z ljudmi v dvorani. Petja ne bomo 
opustile. Pele bomo, dokler se bo dalo.

 � Kaj pa mladi? Poznajo slovensko 
ljudsko pesem? Mislite, da se ohra-
nja ali bo sčasoma izginila?
Na ljudske pesmi ne smemo pozabiti! 
V Sloveniji imamo nešteto lepih pesmi. 
Zapeti bi jih morali tako, kot so peli stari 
ljudje, pa je to težko. Včasih se je pelo 
doma, pri kmečkih delih, na njivi... Da-
nes pa tega ni več. Če mladi ne bodo 
peli, se bodo pesmi pozabile.«

 � Kaj vam pomenijo Čebelice?
Najprej moram povedati, da so vse, ki 
vztrajajo od začetka do zdaj,  zelo za-
vzete za ljudsko pesem. rade pridejo 
na vaje, pridno vadijo, se držijo navodil. 
Vaje imamo v sejni sobi v kulturnem 
domu in vse so zelo resne pri našem 
delu. Zelo luštno je, brez njih (Čebelic) 
sama ne bi bila prava.

Ljudmila Bajc
Foto: L. B. in osebni arhiv M. Obrekar

Ljudske pevke Čebelice pod vodstvom Milke Obrekar ohranjajo ljudsko pesem 
živo in s tem bogatijo našo kulturo.
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Mladi hmeljčiški gasilci odhajajo na regijsko tekmovanje 

Gasilci moramo biti vedno 
v pripravljenosti
 
Prostovoljno gasilsko društvo Hmeljčič je koncec januarja v 
mirnopeški športni dvorani pripravilo 5. Hmeljčarsko tekmova-
nje v SSV za pokal Gasilske zveze Slovenije, na katerem se je 
pomerilo okoli 450 gasilcev. Gre za tovrstno največje tekmova-
nje, saj se ga je udeležilo 71 ekip iz celotne Slovenije in Hrvaške. 
Potekalo je v izvrstnem vzdušju in dobrih nastopih domačega 
društva iz Hmeljčiča. Za pripravo gre ogromno časa in truda, 
zato se nadejamo, da ga naslednje leto izvedemo v novi, pro-
storsko večji dvorani ob OŠ Toneta Pavčka. »Glavni namen je 
druženje in da gasilci vzdržujejo pripravljenost, kondicijo. Pri 
spajanju sesalnega voda morajo biti tekmovalci hitri, spretni 
in močni, pri vaji z motorno brizgalno pa sta najpomembnejša 
eksplozivnost in natančnost, « so dejali hmeljčiški gasilci. 
 
Naša mladina se je udeležila 14. kviza GZ Novo mesto 11. mar-
ca. Po več tednih učenja, spoznavanja osnov gasilstva in zabav-
nega druženja so dosegli zelo lepe rezultate. Pomerili so se v 
različnih tekmovalnih disciplinah, kot so drži – ne drži, prva po-
moč, požarna preventiva, gasilska znanja od 5 proti 0, štafetno 
vezanje vozlov in gasilska spretnost. 

Hmeljčiški gasilci letos 80 let delovanja 

Hmeljčiški gasilci že 80 let 
skrbijo za protipožarno varnost 
 
Sredi januarja smo v društvu PGD Hmeljčič izvedli jubilejni 80. redni letni občni zbor. Za-
čeli smo ga slovesno, naprej s slovensko himno in z otvoritvenimi govori. Predsednica Ire-
na Pust in poveljnik Miha Lužar sta podala poročilo za preteklo leto, v katerem je bilo zo-
pet ogromno narejenega dela tako na gasilskem domu, kot izobraževanju in preventivi. 

Predsednik regijskega sve-
ta Marjan Šmalc je članom 
podelil priznanje za osvo-
jitev državnega naslova v 
Kopru 2016. V letu 2017 
bomo nadaljevali po začrta-

ni poti, predvsem z deli na 
gasilskem domu, tekmova-
nji, preventivi in pomočjo 
drugim društvom pri njiho-
vih dogodkih. Slovesno bo 
avgusta, ko bomo priredili 

gasilsko parado in tako obe-
ležili našo 80- letnico društva 
in tradicionalno organizirali 
tudi veselico.
Konec januarja pa je v mir-
nopeški dvorani potekalo 5. 

Hmeljčarsko 
tekmovanje v spajanju se-
salnega voda za pokal ga-
silske zveze Slovenije. Gre 
za tovrstno največje tekmo-
vanje, saj je bilo udeleženih 
71 ekip iz celotne Slovenije 
in Hrvaške. Potekalo je v iz-
vrstnem vzdušju in dobrih 
nastopih domačega društva 
iz Hmeljčiča. Za pripravo gre 
ogromno časa in truda, zato 
se nadejamo, da ga nasle-
dnje leto 
i z v e d e m o 
v novi, pro-
storsko večji 
dvorani ob 
OŠ Tone-
ta Pavč-
ka.

Mitja 
Pust

Pionirji so zasedli 12. mesto (Žiga, Tilen, Tai) in 17. mesto (Ingrid, 
Jure, Anže), med mladinci pa 7. mesto (Karin, Tia, Žan) in 14. 
mesto (Nejc, Alen, Luka) ter 3. mesto (Lara Špela Adrijana). Sle-
dnji so se uvrstili tudi na regijsko tekmovanje dolenjske regije, 
ki bo v Dobrniču. Vsem se lepo zahvaljujemo za njihov trud in 
jim želimo tudi vnaprej toliko zagnanosti. Še posebej nas vese-
li, da otroci prihajajo iz vseh koncev našega požarnega okoliša, 
tako iz Malega Kala, kakor iz Dolenje vasi, Hrastja, Hmeljčiča. 
V društvu nadaljujemo vse aktivnosti za pripravo proslave in 
prireditve ob naši 80-letnici društva.

Mitja Pust 
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Običaji ob velikonočnih praznikih 
Veliko noč praznujemo na prvo nedeljo po prvi po-
mladni luni, zato jo praznujemo ob različnih datumih. 
Tako kot čas praznovanja se razlikujejo tudi veliko-
nočne tradicije. Naše občane smo vprašali, kako so se 
včasih pripravljali na veliko noč in katere običaje so 
ohranili do danes. 

Andrej Gašperič in Vesna Kastelic

anketa

Redni občni zbor Konjeniškega 
društva treh dolin Mirna Peč
V začetku februarja smo se člani KDTD Mirna Peč zbrali 
na občnem zboru v gostilni Špolar, na katerem je pred-
sednik društva David Hočevar predstavil poročilo o delu 
v preteklem letu ter predlagal načrt za leto 2017. Besedo 
je imel tudi mirnopeški župan Andrej Kastelic, ki se nam 
je zahvalil za redno sodelovanje pri občinskem prazniku.
 
V preteklem letu smo konec aprila organizirali tradicionalni 
blagoslov konj in konjenikov v Šentjuriju pri Mirni Peči, kljub 
slabemu vremenu se ga je udeležilo kar nekaj konjenikov in 
ljubiteljev konj. 

Lepše dneve smo nato ujeli junija in avgusta. Junija, ko je po-
tekal mirnopeški občinski praznik, smo organizirali konjeniški 
pohod in tako predstavili naše društvo, avgusta pa dve dvo-
dnevni konjenici. Prvo ježo smo imeli na začetku avgusta, ko 
smo se odpravili na Kolpo. Zbor smo imeli v Komarni vasi, kjer 
smo se po gozdnih poteh odpravili do Podlesja pri Kočevju. 
Naslednji dan pa odjahali do Kolpe. Pozno popoldne smo se 
vrnili zopet do Podlesja, tam naložili konje in se zapeljali do-
mov. 

Drugo ježo pa konec meseca, ko smo se konjeniki zbrali v Do-
lenjem Globodolu in odjahali na Mirno goro 
na kosilo, nadaljevali pot do gozdarske koče resa, kjer smo 
prespali, naslednji dan pa odjezdili domov. 
Novembra smo se odzvali vabilu konjeniškega društva Če-
šnjice in se v velikem številu udeležili njihovega Martinovega 
blagoslova konj v Štatenberku. 
Uspešen zaključek leta smo potrdili z udeležbo srečanja ko-
njenikov, ki ga je organizirala domačija Marn Hudeje v gostil-
ni Kavšek na račjem selu. 
 

Patricia Cesar

GENOVEFA GAŠPERIČ, BIŠKA VAS 
Na veliko soboto smo pospravili po hiši 
in v okolici, ponavadi tudi pobelili, za 
veliko noč pa je vsak član družine dobil 
novo oblačilo ali pa obutev. "Žegen" je 
vseboval kos gnjati, klobaso za vsake-
ga člana, pirhe, hren, sol in kolač, obi-
čajno nadevan z orehi ali vsaj smetano, 
ter kruh. "Žegen" smo nesli v "procki", 

premožnejši pa v jerbasu. V nedeljo zjutraj smo po prvi maši 
"žegen" zaužili pri družinskem zajtrku. Popoldne pa so vaški 
fantje sekali jabolka, včasih pa tudi pomarančo, ker je bilo 
pirhov malo. 

ANI MUHIČ, ČEŠENCE 
Včasih smo teden pred veliko nočjo 
pospravljali po hiši, prali, urejali okoli-
co. Kot otroci smo imeli veliko veselje 
v pričakovanju, da bomo barvali pirhe, 
jih jedli in sekali. Na veliko nedeljo ni-
smo smeli nikamor po vasi, ampak smo 
morali ostati strogo doma. Velikonočni 
zajtrk smo vedno jedli na nedeljo zju-

traj po maši in še danes ohranjamo ta običaj. Na veliki pone-
deljek je bila sveta maša na Golobinjeku, popoldne pa smo 
sekali pirhe. 

DRAGO SAJE, VELIKI KAL 
Na cvetno nedeljo smo pripravljali bu-
tare, ki so bile sestavljene iz bršljana 
in mačk. Blagoslovljeno zelenje smo 
nato dali živini, en del pa nesli v hišo. 
V postnem času smo se odpovedali 
mesu. Na veliko noč smo pripravili tra-
dicionalne jedi – pogačo iz najboljšega 
testa, kolač, hren, pirhe … Pred veliko 

nočjo smo tudi temeljito pospravili po hiši. Na veliko nedeljo 
smo po maši jedli velikonočni zajtrk in ostajali doma, na veli-
ki ponedeljek pa smo obiskali sorodnike in sosede. 

ANDREJA PERŠE, GORIŠKA VAS 
Letos sem se v postu odpovedala sla-
dicam in sladkim pijačam, vsak petek 
pa vsi člani družine ne jemo mesa. Pred 
veliko nočjo se držimo starih običajev 
in temeljito pospravimo po hiši. Pri pri-
pravah na veliko noč sodeluje vsa dru-
žina. Moja hči vsako leto izbere barve in 
nalepke za pirhe, pomaga pri pripravi 

jedi ne le doma, tudi pri babici in dedku, izbere ter okrasi 
košarico za "žegen". Letos jo bo pripravila tudi za mlajšega 
bratca. 
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80 let Slavke Kolenc
Sredi marca je svoj okrogli jubilej - 80 let praznovala 
dolgoletna prostovoljka in blagajničarka naše krajevne 
organizacije rdečega križa Slavka Kolenc. Dolga leta je 
razveseljevala  občane z obiski ob njihovem jubileju.  

Jesen življenja sedaj preživlja v Domu starejših občanov 
Trebnje, zato se je zelo razveselila obiska župana Andre-
ja Kastelica in predstavnice KOrK Mirna Peč. 

Slavi Derganc

93 let Frančiške Kolenc
Častitljivih 93 let je v krogu svojih najdražjih praznova-
la Fani Kolenc iz Jablana.  Med drugimi ji je prišel voščit 
župan Andrej Kastelic ter ji zaželel še naprej trdnega 

zdravja. Fani je za svoja leta  še vedno čila in bistre glave.  
Z zanimanjem spremlja dogajanje okrog sebe, gleda te-
levizijo in bere, a očal pri branju ne potrebuje. Čestitkam 
ob visokem jubileju sva se pridružili predstavnici krajev-
nega rdečega križa in Društva upokojencev Mirna Peč.

Majda Zagorc

Pri stresu pomaga tudi sprehod 
v naravi
Le kdo se še ni srečal s stresom? Poleg slabega se srečuje-
mo tudi z dobrim. Dober stres nas napolni z adrenalinom in 
nas motivira, slab pa lahko vpliva na naše psihično in fizično 
zdravje. Stres je naraven odziv telesa na dogodke, ki nas ogro-

žajo, in po določenem času postane grožnja našemu zdravju, 
počutju, odnosih z drugimi in nasploh kakovosti življenja. V 
organizaciji KOrK Mirna Peč smo marca pripravili predavanje 
gospe Petre Žagar, ki nas je najprej seznanila z dejavniki, ki 
povzročajo stres in kako jih prepoznati, drugo polovico pre-
davanja pa namenila tehnikam sproščanja. Pokazala nam je 
nekaj tehnik, s katerimi si lahko pomagamo sami pri prema-
govanju stresa. Pomaga nam že pravilno dihanje, preusmeri-
tev misli, sprehod v naravi itd. 
Po izvedenih vajah so udeleženci prijetno sproščeni odha-
jali domov. Pred predavanjem pa smo izvajali letošnje prve 
meritve holesterola,sladkorja in krvnega tlaka. Meritev se je 
udeležilo 54 občanov.

Slavica Derganc

Drago Saje častni član
 
Na letnem občnem zboru Društva upokojencev Mirna Peč je 
bilo še posebno slovesno. Za večletno uspešno delo v društvu  
je naziv častnega člana prejel Drago Saje, ki je društvo vodil 20 
let, štiriletni mandat pa kot podpredsednik. S svojim delom je 
pripomogel k ohranjanju in  razpoznavnosti ter ugledu dru-
štva. Med drugimi je bil  pobudnik ustanovitve Pevskega zbora 
rožmarin in še vedno aktivno sodeluje v njem. Listino o imeno-

vanju mu je podelila predsednica društva Majda Zagorc. 
Za delovanje v društvu pa je  Drago Saje prejel še veliko zlato 
plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije, ki mu je je pode-
lil podpredsednik Pokrajinske zveze Dolenjske in Bele Krajine 
Dušan Krašovec. 
Ponosni smo, da je naš član prejemnik tako visokega priznanja. 
Čestitamo!

Majda Zagorc
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4. marca smo v sklopu Špor-
tne sekcije PGD Jablan or-
ganizirali pohod ob dnevu 
mučenikov, ki so se ga lahko 
udeležili le predstavniki mo-
škega spola. 17 mučenikov 
se nas je zjutraj zbralo v Ja-
blanu pred gasilskim do-
mom. Odpravili smo se skozi 
Jablan, mimo Skopic in na-
prej čez Mali Vrh nad Globo-

Mučeniški pohod in pohod ob dnevu žena

Ob kulturnem prazniku Pavčkov dom obiskali 
člani društva Turnše – Češenik
Turistično rekreativno društvo Turnše – Češenik (Dob pri 
Domžalah) sestavljajo člani obeh vasi, pa tudi okolice. Sko-
zi leto prirejajo razna srečanja in prireditve, organizirajo pa 
tudi pohode in potovanja po Sloveniji in tujini. Letos so rav-
no na slovenski kulturni praznik prišli pogledat stalno raz-
stavo v Pavčkovem domu v Šentjuriju na Dolenjskem, ob vo-
denem ogledu pa so  se dolenjskemu pesniškemu velikanu 
Tonetu Pavčku poklonili z recitiranjem njegovih pesmi, ki so 
jih prebirali ali govorili na izust tako mladi kulturniki, kot tisti 

malo starejši. Ustavili so se tudi pri pesnikovem spomeni-
ku in si ogledali notranjost cerkice sv. Jurija v Šentjuriju, ki s 
pred leti odkritimi freskami v prezbiteriju nagovarja obisko-
valce s svojo poljudno likovno govorico 16. stoletja. 
Skupina se je  zatem odpravila peš  na Mali Kal k spomeniku 
Lojzeta Slaka, mirnopeško turistično društvo pa je poskrbe-
lo še za voden ogled  Mirne Peči.

Ljudmila Bajc

dolom. Naš končni cilj je bil v 
vinorodnem okolišu Šmaver, 
pri zidanici Franca Udovča. 
Pot nas je nato vodila skozi 
Jordan Kal in čez Golobinjek 
ter nazaj proti Jablanu. Po 
dvajsetih kilometrih hoje 
smo bili že malo utrujeni, 
vendar v duhu močnejši, 
tako da smo si ob zaključku 
pohoda privoščili še pečene-

ga jagenjčka in odojka. 
Naše boljše polovice nam 
nikoli ne ostanejo dolžne in 
tudi tokrat ni bilo nič druga-
če. Vzporedno z našim po-
hodom je potekal še pohod 
ob dnevu žena. Dame so se 
odpravile iz Jablana malo za 
nami, njihov končni cilj pa 
je bil dom na Frati. V prijetni 
družbi so spile kavo in čaj ter 

pojedle okusno domače pe-
civo. Ob vrnitvi v Jablan pa 
so imele še skupno malico 
pri gasilskem domu. 

Čeprav vsak na svoji trasi 
smo se vsi imeli zelo lepo. 
Grel nas je sobotni sonček, 
zato sta bila oba pohoda še 
bolj prijetna.

Jure Mervar
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»Mirnopečani ponosni na….«. 
Kulturno društvo Mirna Peč je v sodelovanju s Krajevno organizacijo Rdečega križa Mir-
na Peč in Občino Mirna Peč  26. decembra v Kulturnem domu Mirna Peč pripravila tradi-
cionalno novoletno prireditev z naslovom »Mirnopečani ponosni na...«. 

Ker so Mirnopečani ponosni 
na svoj kraj, na dosežke ob-
čine, njenih organizacij in po-
sameznikov, so se na priredi-
tvi spomnili tudi nekaj večjih 
letošnjih dosežkov občanov. 
Članska moška ekipa PGD 
Hmeljčič že zadnjih nekaj let 
razveseljuje z zmagami v tek-
movanju v spajanju sesalne-
ga voda, v katerem so postali 
tudi v letu 2016 državni in po-

kalni prvaki, za povrhu pa so 
se v juniju veselili tudi naslo-
va državnih gasilskih prvakov 
v kombinaciji vaj z motorno 
brizgalko, štafete 400 m z ovi-
rami in razvrščanja. 

Zgodovinski uspeh je dose-
gel tudi Rok Eršte z osvo-
jitvijo bronaste medalje 
na oktobrskem članskem 
evropskem prvenstvu v taj-

skem boksu. Gre za prvo 
člansko medaljo mirnope-
škega športnika z velikih tek-
movanj, ki je plod trdega in 
dobrega dela roka, njegove-
ga trenerja Iztoka Vorkapića 
in matičnega kluba Scorpion 
Gym iz Novega mesta. 

Z osvojenim naslovom Kme-
tica leta 2016 Zveze kmetic 
Slovenije pa je mirnopeške 

uspehe dopolnila Jelka Kri-
vec iz Šentjurija na Dolenj-
skem. Jelka skupaj z možem 
dela na domači kmetiji, kjer 
zna poprijeti za vsako delo. 
Pred leti sta z možem prejela 
občinsko priznanje za naj-
bolj urejeno kmečko doma-
čijo, poznana pa je tudi kot 
odlična kuharica ter aktivna 
članica različnih društev. 
Za večletno darovanje krvi 

pa so priznanje Območne-
ga združenja Rdečega križa 
Novo mesto prejeli krvoda-
jalci jubilanti, med katerimi 
so najvišja priznanja prejeli 
Štefka Žagar za 90 ter Saje 
Franci in Makše Ivan za 80 
darovanj krvi. 

V kulturnem programu so 
obiskovalce s humorističnimi 
točkami zabavali člani mirno-
peškega kulturnega društva, 
mladi mirnopeški harmoni-
karji in pevke, moški pevski 
zbor rožmarin, ljudske pev-
ke Čebelice in ljudske pevke 
Klasek. Prisotne so nagovorili 
domači župan Andrej Kaste-
lic, predsednik   Območne-

ga združenja rdečega križa 
Novo mesto Marjan Grahut, 
predsednica Zveze kmetic 
Slovenije Irena Ule in pred-
sednica Društva podeželskih 
žena Mirna Peč Milena Ce-
sar ter predsednica Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Hmeljčič Irena Pust. Program 
sta povezovala Nežika režek 
in Bogdan Krevs. 

Nataša Rupnik

Predsednik Marjan Grahut je podelil priznanja 54 krvodajalcem jubilantom.

Za dosežen naziv Kmetica leta je Jelki Krivec čestitala tudi 
predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule.

Članska ekipa PGD Hmeljčič je v preteklem letu ponovno 
blestela na državnih gasilskih tekmovanjih.

Rok Eršte je na evropskem 
prvenstvu v tajskem boksu 
osvojil bronasto medaljo.
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Nikoli ni prepozno
Člani kulturnega društva smo se 26. mar-
ca spomnili naših mam. Pripravili smo 
krajšo humoristično igro Nikoli ni prepo-

zno, ki je bila  primerna za ta dan. S svoji-
mi  igralskimi sposobnostmi so navdušili 
Ines rupnik, Blaž režek, Andreja Mervar, 
Bernarda Gorenc, Bogdan Krevs in Jože 
Krevs. Z recitacijami so se predstavili Luci-
ja Fink, Pia rezelj, Maja Fink, Nežika režek 

in Jože Krevs. S harmoniko sta prireditev 
popestrili Ines rupnik in Vesna Zarabec. 
Udeleženke prireditve smo razveselili z 
rožico iz papirja in verzom.  Veseli smo bili, 
ker je bila prireditev  dobro obiskana.

Nežika Režek, foto: Nataša Rupnik

Tudi letos raznolik program dela ŠTD Poljane

Poljance pohvalil tudi župan
Člani ŠTD Poljane smo se v gostilni Špolar v začetku februarja zbrali na rednem letnem 
zboru društva. Obisk je bil zelo dober, saj se nas je od 79 članov zbralo 43. Skupščini je 
predsedoval Zvonko Lah, udeležil pa se je je tudi župan Andrej Kastelic.

realizacijo letnega progra-
ma društva za lani je podal 
predsednik   Drago retelj. 
Program smo realizirali 98%. 
Poleg načrtovanih dejav-
nosti smo izpeljali kar nekaj 
dodatnih aktivnosti: prikaz 
obrezovanja sadnega drev-
ja, sprejem Zale Hrastar po 
vrnitvi iz Amerike,  udeležba  
članov na več tekmovanjih, 
kjer so bili zelo uspešni. Zelo 
uspešna je bila lani jubilejna, 
deseta pasuljada, saj se je je 
udeležilo deset ekip. Prvič 
je lani na pasuljadi zmagala 
ekipa Poljancev. V prijetnem 
vzdušju je potekal aprilski 

izlet v Belo krajino. Srečo z 
vremenom smo imeli tudi v 
avgustu, ko smo organizirali 
balinarski in šahovski turnir. 
Za zaključek letnih dejavno-
sti smo se zbrali na igrišču, 
na družabnem srečanju ob 

kostanju in pokušini mošta.
Tudi letošnji program dela 
društva je podoben, dokaj 
obsežen in raznolik. Pred-
sednik je pozval vse člane k 
čim boljši udeležbi na prire-
ditvah, pohodih, na izletu na 

Bizeljsko, ki bo 22. aprila ter 
ostalih druženjih.     
Župan je pohvalil dobro 
udeležbo članov na občnem 
zboru. Ugotavlja, da je v 
društvu veliko mladih, kar je 
dobro. Poudaril je, da so bila 
poročila zgledna, obširna, 
finančno poročilo je pozitiv-
no, kar je zelo pohvalno. Delo 
društva je bilo odlično. Načrt 
aktivnosti za letošnje leto je 
zelo bogat. V imenu občine 
se je zahvalil za moralno in 
delovno pripravljenost čla-
nov v humanitarne name-
ne. Pohvalil je člane društva, 
saj so s svojo prisotnostjo in 
pripravljenostjo veliko pri-
spevali k izboljšanju poteka 
prireditev ob občinskem 
prazniku, ter jih k sodelova-
nju povabil tudi letos. Dru-
štvu je zaželel dobro delo in 
uspešno realizacijo začrtanih 
ciljev.

Jožica Plantan 
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ZDRAVSTVENO LETOVANJE 
OTROK NA DEBELEM rTIČU 2017

1. izmena: od 15. 7. do 22. 7. 2017
2. izmena: od 22. 7. do 29. 7. 2017

KDO SE GA LAHKO UDELEŽI?
•	otroci od 1. do 9. razreda
•	otroci, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o več-

kratni hospitalizaciji ali so pogosteje bolni in imajo dva 
ali več zapisov v obdobju od 29. 1. 2016 do 24. 2. 2017

CENA LETOVANJA 
Prispevek staršev za letovanje:
1.  družine, prejemnice denarne socialne pomoči
(potrebno oddati odločbo o denarni socialni pomoči) - 30 €
2.  ostali - 65 €

*Prispevek za starše z zasebno dejavnostjo je 65 €.

ROK IN NAČIN PRIJAVE
Pri  svetovalni službi na OŠ oddate: 
•	 PREDLOG, POTRJEN OD ZDRAVNIKA in izpolnjen z 

osebnimi podatki,
•	 IZJAVE, ki jih pridobite pri svetovalni delavki,
•	 ODLOČBO O DENARNI SOCIALNI POMOČI, če ste njen 

prejemnik,
•	 POTRDILO o poravnani akontaciji 30 eur (v svet. 

službi dobite položnico),
•	 za otroke iz družin z najnižjimi dohodki lahko starši za-

prosite za delno ali celotno pomoč pri plačilu prispevka 
v šoli (oddajte prošnjo in priložite odločbo o otroškem 
dodatku),

•	 prijavo oddajte do 1. junija 2017.

Prijavnice:
http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/letovanje_
otrok_na_debelem_rticu/

SOCIALNO LETOVANJE OTROK
NA DEBELEM rTIČU 2017

1. izmena: od 15. 7. do 22. 7. 2017
2. izmena: od 22. 7. do 29. 7. 2017

KDO SE GA LAHKO UDELEŽI?
•	otroci od 1. do 9. razreda,
•	otroci, ki imajo socialno indikacijo in ne zdravstvene.

Cena, način prijave in drugo je enako kot pri zdravstve-
nem letovanju.

Prijavnice:
http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/letova-
nje_otrok_na_debelem_rticu/

Bašelj in Muhič pridobila 
naziv šampiona za frankinjo 
in sauvignon

Sredi marca je v prostorih gostilne Špolar potekal letni obč-
ni zbor Društva vinogradnikov Mirna Peč, ki se ga je udele-
žilo 89 članic in članov. Občni zbor je vodil Tone Režek, v de-
lovnem predsedstvu sta bila še člana Tončka Saje in Gorazd 
Smrekar,  zapisnikar  Marjan Primc  ter vsi člani upravnega 
odbora društva. Na  zboru so bila podana poročila predse-
dnika, blagajnika, tajnika društva in nadzornega odbora ter 
degustacijske sekcije in verifikacijske komisije. 

Predstavljen je bil tudi leto-
šnji letni plan. Največji dogo-
dek bo že 10. jubilejni Festival 
mirnopeških vin, ki bo pote-
kal v petek, 16. junija. Izbrali 
smo tudi lokacijo strokovne 
ekskurzije, šli bomo na Štajer-

sko. Društvo bo organiziralo 
tudi štiri strokovna predava-
nja, sodelovali bomo tudi na 
Tednu cvička. 
Po končanem občnem zboru 
smo izvedli razglasitev rezul-
tatov letošnjega ocenjevanja 
vin. 
Letos smo nekoliko zaostri-
li kriterije za medalje, želeli 
smo se približati kriteriju, ki 
ga uporabljajo na Tednu cvič-
ka, a smo še vseeno podelili 
dva šampiona, in sicer Ba-
šelj Darko modra frankinja 
z oceno 18.10 in Muhič Jer-
nej za sauvignon   z oceno       
18.10.  
Podelili smo tudi pet velikih 
zlatih, 34 zlatih in 45 srebr-
nih medalj. Ostali udeležen-
ci ocenjevanja pa so prejeli še 
priznanja in zahvale za sode-
lovanje. 
Po sortah pa so najvišje oce-
ne prejeli: Granda Brane za 

belo zvrst 17.47, Gorenc An-
ton za beli pinot 18.03, Muhič 
Jernej za chardonnay 17.57, 
Bašelj Darko za cviček 16.17, 
Gorenc Anton za dolenjsko 
belo 16.87, Granda Brane za 
dolenjsko rdeče 16.77, Primc 

Alojz za kerner 17.40, Saje 
Drago modri pinot 16.83, 
Smrekar Gorazd za muškat 
otonel 17.67, Gorenc Simon 
za renski rizling 17.53, Papež 
Matej za rose 16.57, Gran-
da Matej in Lado Fabjan za 
rumeni muškat 18.03, Av-
bar Jože za sivi pinot 17.50, 
rozman Jože za zeleni silva-
nec 17.43, Papež Zvonko za 
zeleni veltinec 16.90 in laški 
rizling 17.63, Pleskovič Miran 
za žametovko16.43. 
Podelitev je vodil Jože roz-
man,   podeljevala pa sta 
predsednik društva Zvonko 
Papež in vodja degustacijske 
sekcije Aleš Žagar. 
Na koncu smo ob večerji 
poizkusili najbolje ocenjena 
vina, vinarji pa so zaupali, na 
kakšen način jim je uspelo 
pridelati tako kakovostna 
vina. 

Zvonko Papež            



Glasilo Občine Mirna Peč 23april 2017

Vinogradniški pohod 
 
Marca je Društvo vinogradnikov Mirna Peč organiziralo 
tradicionalni pohod. Na športnem igrišču na Poljanah se 
nas je zbralo okrog 80 članov in naših prijateljev. Tokrat 
smo se odpravili na Trebelno k našim članom, ki imajo 
tam svoje vinograde. 

S Poljan smo se povzpeli na rihpovec in kmalu prišli v 
vinsko gorico Ostervec, kjer nas je pogostil tamkajšnji 
vinogradnik Martin Starič. Od tam smo se spustili proti 
izviru reke radulje ter se mimo Florjančičeve domačije 
vzpenjali po “BABJIH ŠTENGAH” do zaselka Gradišče. Pri 
Klajdermanovih smo počakali na zamudnike in se skupaj 

odpravili na zasluženo malico k Papeževim v vinsko gori-
co Kremen. Po okrepčilu ni bilo časa za počitek in pohiteli 
smo na našo drugo destinacijo. 
Postali smo v kleti Vina Muhič v Srebotnici. Tam kletari 
naš mladi in perspektivni kletar Jernej Muhič. Na vodeni 
degustaciji nam je skupaj z Alešem Žagarjem predstavil 
svoja vina, med katerimi je tudi sauvignon, šampion le-
tošnjega društvenega ocenjevanja. Po degustaciji smo 
se dvignili na najvišjo točko, 549 m visok neporaščen vrh 
Zglavnico, od koder smo lahko opazovali vsaj pol sloven-
skih hribov in gora. 
Spustili smo se v Bitovsko goro, kjer so nas postregli tam-
kajšnji vinogradniki, najbolj pa nas je navdušil solo pevec 
Jernej Žagar, ki je zelo lepo zapel dve slovenski pesmi. 
Sledil je spust v dolino radulje ter v vas Cerovec na krat-
ko okrepčilo pri Cvetanovih. Preko Plešivice smo prišli v 
Poljansko goro in se ustavili pri naših vinogradnikih Mar-
janu in rudiju ravnikarju, ki nas nista pustila mimo brez 
bogate postrežbe. Od tu se je že videl naš cilj na Poljanah, 
kjer so nam tamkajšnji člani športnega društva skuhali in 
postregli s pasuljem. 
Za mizo smo se še pogovorili ter se polni lepih vtisov od-
pravili na svoje domove.

DV Mirna Peč

Dolenjske barve bodo na državnem 
kvizu zastopali Mirnopečani
 
V gasilskem domu Štatenberk je 7. aprila potekalo regijsko tekmovanje Mladi in kmetij-
stvo. Največ pravilnih odgovorov je zabeležila ekipa DPM Mirna Peč, ki se bo 22. aprila v 
Kulturnem domu v Sv. Juriju ob Ščavnici udeležila državnega tekmovanja. 

V napetem in tesnem boju 
se je pomerilo pet tričlanskih 
dolenjskih ekip – DPM Do-
bova, DPM Mirna Peč, DPM 

Suha krajina, Grm – Center 
biotehnike in turizma ter DM 
Trebelno, ki je kviz zaradi lan-
ske zmage na regijski ravni 
tudi gostila. Največ točk je 
zbrala ekipa iz Mirne Peči, ki 
so jo sestavljali Silva Opara, 
Tomaž Vidic in Gašper Žagar. 

Tekmovalne ekipe so odgo-
varjale na vprašanja iz vna-
prej razpisanih tematik: pra-
šičereja, vožnja s kmetijsko in 

gozdarsko mehanizacijo, var-
stvo gozdov pred podlubniki 
ter praznično leto Slovencev: 
košnja, žetev, mlatev. Vsaka 
ekipa je imela deset sekund 
časa za odgovor na posame-
zno zastavljeno vprašanje. 
Vse je budno spremljala tri-

članska strokovna komisija, 
ki so jo sestavljali mag. An-
drej Kastelic, vodja oddelka 
za kmetijsko svetovanje na 

KGZS Novo mesto, Cvetka 
Lavrič in Andreja Absec, sve-
tovalki za kmečko družino in 
dopolnile dejavnosti. 
Zbrane v dvorani gasilskega 
doma je pozdravil tudi župan 
občine Mokronog-Trebelno 
Anton Maver in predsednik 

P G D 
Š t a -
t e n b e r k 
Alojz Dragan. 
Z glasbenimi točkami so tek-
movalno vzdušje umirili har-
monikarji VTD Trebelno ter 
predsednik DM Trebelno Ma-
tej Zore, ki je poleg vodenja 
poskrbel tudi za razvedrilni 
vložek regijskega boja. 

Ekipi iz Mirne Peči želimo ve-
liko znanja in sreče ter da se 
ponovi zgodba izpred štirih 
let, ko so ravno v Sv. Juriju 
ob Ščavnici zmagali na dr-
žavnem kvizu Mladi in kme-
tijstvo. 

Dragica Ribič
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Dolenja vas pri Mirni Peči in Hrastje 
Dolenja vas pri Mirni Peči je ena izmed manjših vasi v občini Mirna Peč z nadmorsko višino 277 m, s 
sončno lego. Na desni strani jo pod Šentjurijem ob hitri cesti obdaja reka Igmanca, na levi mimo nje 
vodi avtocesta Novo mesto - Ljubljana. Na levi strani avtoceste na območju Dolenje vasi je v gradnji 
industrijska cona. 

S 86 prebivalci se vas, ki je bila leta 
1943 požgana, vztrajno širi in razvi-

ja. V Dolenji vasi se je 27. oktobra 1857 
rodil akademski kipar Alojzij Progar. Kot 
mladi pastir je izdeloval ilovnate kravice 
in lesene pastirčke za jaslice. Kasneje je 
odšel na vajeništvo v Metliko, nato ga 
je pot vodila vse do Celovca, kjer je 29. 
marca 1918 tudi umrl. Dolenja vas je 
bila že pred vojno ena redkih vasi, ki se 
je ponašala s trgovino, katere lastnik je 
bil Jože Lenarčič. 

V vasi se nahajata dva križa in dve kape-
lici. Ena je sredi vasi, druga se nahaja v 
začetku vasi na Brezncah?. Kapelica je 
bila zaradi gradnje avtoceste prestavlje-
na in v celoti obnovljena. 

Ko je bila v gradnji nekdanja avtoce-
sta, danes hitra cesta, so v Dolenjo vas 

in Hrastje iz zajetja Karteljevo napeljali 
vodovod. Pod Dolenjo vas spada tudi 
vinska gorica Laze. Vas ima danes kljub 
njeni majhnosti dve večji kmetiji. Še 
pred leti je sredi vasi stala Bašljeva do-
mačija, ena izmed največjih kmetij v 
mirnopeški občini, ki pa ni imela nasled-
stva in je z leti počasi propadla. Danes 
na tem mestu raste novo stanovanjsko 
naselje in v Dolenjo vas privablja mlade 
družine. 
 
Malo višje in severno od Dolenje vasi na 
višini 325 m se skoraj brez ločnice med 
vasema nahaja vas Hrastje. Omenja se 
že 17. junija 1386, ko je bila tukaj župni-
ku Štefanu Helfenbergu za osem mark 
šilingov prodana kmetija. 

 V dolini pod Hrastjem sta bila včasih 
dva mlina. Danes je delno ohranjen še 

eden. Pri racmanovem mlinu je bil vča-
sih bazen, kjer so se v poletni vročini 
hladili otroci. Vas z 88 prebivalci ima eno 
večjo kmetijo in obrtnika. Iz vasi Hrastje 
izhaja tudi prvi župan občine Mirna Peč 
in sedanji poslanec državnega zbora 
Zvone Lah. Pod Hrastje spada tudi vin-
ska gorica Okroglica, ki je zelo poselje-
na. Na vrhu Okroglice stoji evharistični 
križ, viden iz vseh pomembnejših točk v 
občini. V Hrastju se nahaja ena kapelica 
in dva križa, tu pa raste tudi stoletna lipa 
na dvorišču Gašperičeve domačije. 

Na območju Dolenje vasi in Hrastja se 
nahaja več kraških jam, ki nakazujejo 
zelo zanimiv kraški svet, na katerem se 
nahajata vasi. 

Nežika Režek 
Foto: Luka Piko
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Zmagovalci 
smučarske tekme 
na smučišču 
Strmače 
 
Tekmovanje se je odvijalo 21. januar-
ja letos na smučišču pri Jablanu. Naj-

prej so nastopili najmlajši, nato 
so sledili malo starejši, na 

koncu pa so se po pro-
gi zapeljali še odrasli 

smučarji.

 V vseh kategorijah 
je bilo pomemb-
no sodelovati in ne 
zmagati, saj je bil 

vsak tekmovalec na-
grajen z aplavzom in 

pohvalo. Vendarle pa je 
šlo za tekmovanje, tako da 

so se v vsaki katego-
riji trije najboljši znašli 

na stopničkah, ostali 
tekmovalci pa so se 
zvrstili okoli njih.
 
Skratka vsi so se 
zabavali in se ime-
li lepo. Kuharji so 
poskrbeli za toplo 
in okusno hrano, de-
kleta pa so pripravila 
slastne dobrote, ravno 
tako je bilo na zalogi ve-
dno dovolj čaja in kuhanega 
vina, tako da ni bil noben tekmovalec in 
obiskovalec lačen ali žejen. Druženje in 
zabava se je zavlekla pozno v noč. Da je 
na smučišču vse organizirano in poteka 
tako kot mora, pa gre zahvala predvsem 
g. Urošu, g. Matjažu in g. Albinu ter tudi 
vsem ostalim, ki nesebično pomagajo 
pri izvedbi prijetnih smučarskih dni.

Jure Mervar
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CEPETAVČKOVE NOVICE

Teden kulture v vrtcu Cepetavček

V sklopu tedna kulture ja bilo v vrtcu poskrbljeno za pester 
program. Otroci so spoznavali različne pesmi, prepevali in 
plesali ob spremljavi harmonike, nastopili drug za drugega 
ter si ogledali igro Na snegu. Kulturno dogajanje so sou-
stvarjali vsi otroci in strokovne delavke, pridružili pa so se 

tudi učenci in učiteljici drugih razredov Osnovne šole Tone-
ta Pavčka. Ves teden ni manjkalo dobre volje, nasmejanih 
obrazov, razigranosti in sproščenosti. 

Bernarda Radovan

Tralala hopsasa pustne smo šeme …

Na pustni torek je bil Vrtec Cepetavček v Mirni Peči poln princesk, dino-
zavrov, krokodilov, čarovnic, pikapolonic, mišk, stripovskih junakov in 
še bi lahko naštevali. Otroci in vzgojiteljice so se namreč našemili v ma-
škare in se zbrali v avli vrtca. Tam se je vsak oddelek maškar predstavil 
s pesmijo ali plesom ter za nagrado dobil vrečko bonbonov. Sledila sta 
ples in rajanje ob glasbi, s katerima so preganjali zimo. Nato pa so se 
maškare še posladkale slastnimi krofi. 

Daniela Zupan

Popoldne na snegu
Ljubitelji zimskih snežnih radosti smo se enega januar-
skega popoldneva zbrali na hribu nad vrtcem. S seboj 
smo prinesli sanke in bobe ter se dobro uro dričali po 
zasneženih strminah. Lakoto smo potešili s hrenovka-
mi, žejo pa s čajem. Dobre volje in smeha ni zmanjkalo.

Nina Golob

Minicity Ljubljana

Otroci oddelkov Zmaji in Srčki so v januarju obiskali kreativno 
otroško mesto Minicity Ljubljana. Prva velika dogodivščina je 
bila že vožnja z avtobusom, še posebej skozi vsak tunel, ki ga 
je spremljalo glasno navdušenje otrok.

Minicity je mesto v malem, v katerem stoji majhna pekarna, 
policijska postaja, bolnica, pa televizijski in radijski studio in 
mnoge druge igralne enote. Pod vodstvom usposobljenih 
animatorjev so otroci postali policaji, zidarji, pleskarji, trgovci 
… ter neskončno uživali.

Lea Ketiš in Mateja Bevc
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IZ ŠOLSKEGA PANJA

Z enim nasmehom 
Lanu lahko se dan 
spremeni
16. februarja je bila avla OŠ Toneta Pavčka polna do 
zadnjega kotička. V njej pa vsi le z eno mislijo v srcu – 
pomagati prijatelju, sošolcu, učencu 7. razreda Lanu 
Janu Obrekarju, ki bije boj s težko boleznijo. Na dobro-
delnem koncertu so s pesmimi, plesi in deklamacijami 
zanj nastopili otroci iz vrtca ter učenci osnovne šole. 

Celotni program so s svojimi 
mislimi o prijateljstvu pove-
zovali Lanovi sošolci. V uri, 
prežeti s sočutjem, dobrosrč-
nostjo in hvaležnostjo, je bilo 
lepo videti in čutiti, da v nas, 
kljub vsej naglici, še vedno 
ostaja občutek za sočloveka, kaj-
ti le skupaj, drug z drugim, lahko 
oblikujemo svet. Svet, ki je bil tega po-
poldneva podarjen le Lanu. Ob tem se zahvaljujemo 
vsem obiskovalcem in donatorjem za prostovoljne 
prispevke, OZrK Novo mesto za pomoč pri zbiranju 
sredstev ter Tiskarni Jordan za tisk oglasnega gradiva. 

Mojca Novak, foto: Tomaž Bahč in Luka Piko

Januarja smo sedmošolci preživeli šolo v naravi v Cen-
tru šolskih in obšolskih dejavnosti doma Breženka v Fi-
esi, kjer smo imeli različne delavnice in spoznavali zna-
menitosti naših obalnih krajev.

Nina Saje

Drugačnost nas bogati
Novembra so nas obiskali člani društva Sožitje iz Grosuplja, 
Zala Hrastar s spremljevalko in Kristjan z mamo. Najprej so 
nam člani društva Sožitje v šolski avli zaplesali in zapeli, nato 
pa sta se nam v učilnicah predstavila Kristjan in Zala. Kristjan 
nam je zaigral na harmoniko in skupaj z učenci zaplesal, Zala 

pa je o svojem življenju pripravila računalniško predstavitev 
in učencem dovolila, da so na njenem »ferariju« ugotavljali, 
da vožnja z invalidskim vozičkom ni tako preprosta kot zgle-
da na prvi pogled. Ob koncu so učenci vsem našim gostom 
izročili še darilca, ki so jih sami izdelali in razšli smo se enotnih 
misli. Naše poti so različne, vendar se z lahkoto prepletejo in 
tečejo tesno vzporedno, če le dovolimo, da nas navdahne is-
krenost in če si upamo odpreti srce. 
Mi smo svoja srca odprli in preživeli čudovito dopoldne. Po-
leg tega pa smo zagotovo naredili tudi korak k sprejemanju 
drugačnosti in razbijanju stereotipov ter tako obeležili 3. de-
cember, ki je od leta 1992 mednarodni dan invalidov.

Staša Hočevar Zajc

Na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku smo 
se učenci predstavili z različnimi točkami. Nastopil je 
šolski pevski zbor, recitatorji, plesalci in igralci.

Lan Šiško Peperko, Lina Ovnik, Ula Parkelj

NA KrATKO

AKCIJA ŠE VEDNO POTEKA. Zbiramo SMS donacije 
za dobrodelno akcijo na 1919 LAN in LAN5. Z geslom 
LAN darujete 1 eur, z LAN5 pa 5 eur. Sodelujejo vsi mo-
bilni operaterji. Do sedaj se je nabralo 8.355 €, kupili 
smo računalnik in plačali stroške za prevoze. Več o ak-
ciji lahko pogledate na www.novomesto.ozrk.si
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POZNATE VAŠ KRAJ
V decembrski številki občinskega glasila smo vas spraševali, 
kako se imenuje jama v Grč vrhu, ki so jo jamarji ob pomoči kra-
janov in občine očistili. Pravilno ste ugotovili, da je na fotografiji 
jama Malisnica, ki se nahaja na Malisnem hribu med Globodo-
lom in Mirnopeško dolino v bližini gozdne ceste, ki vodi čez Grč 
vrh. Tokrat so nas še posebej razveselile dopisnice, ki so bile po-
slane celo iz Velenja in radovljice, srečo pri žrebu pa je imela 
Jožica Kos iz Rogovile, ki bo nagrado prejela po pošti. 

Novo vprašanje: 
Zanimivost naših vasi so tudi številne kapelice in znamenja. 
Zgradili so jih prebivalci v različnih obdobjih v preteklosti in 
so pomembni objekti arhitekturne dediščine. So lep okras 

naših vasi. Katera kapelica je na sliki? Odgovore pošljite do 
20. maja na naslov Glasilo Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 
Mirna Peč s pripisom: Poznate vaš kraj. Enega od tistih, ki 
bodo pravilno odgovorili, bomo izžrebali in nagrajencu posla-
li nagrado po pošti.            Ladislava Rupena

iz naših
treh 
dolin

Dolenja vas in Hrastje

Foto: Luka PIko


