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Spoštovane občanke in občani,

jesen pripravljamo ureditev vrtca v
prostorih stare osnovne šole.

ob koncu prvega polletja šolarji zaključujejo še zadnje obveznosti in
se pripravljajo na počitnice, občina
Mirna Peč pa ponovno obeležuje
svoj občinski praznik.

Uspešno smo zaključili izbiro izvajalca za rekonstrukcijo ceste Prečna – Brezova Reber. Obenem bomo
skladno z možnostmi in potrebami
pristopili tudi k investicijskemu vzdrževanju občinskih cest.

S prireditvami se bomo spomnili
pomembnih dogodkov in s pestrim
programom privabili čim več domačinov pa tudi širšo javnost in seveda
vse, ki se tako ali drugače radi vračajo v lepo okolje treh dolin.
V prvi polovici leta so aktivnosti
potekale skladno z usmeritvami 1.
rebalansa proračuna za leto 2018,
ki jih je sprejel Občinski svet. Ena
glavnih naložb »Oskrba s pitno vodo
Suha krajina« kot tudi ostala vzporedna dela v naši občini potekajo
skladno s predvideno dinamiko, za
določene odseke namreč ravno v
tem obdobju izvajamo tehnične preglede za uporabno dovoljenje. Tudi

pri stari osnovni šoli se izvajajo dela
na posameznih projektih skladno s
predvidenim načrtom, zaključujejo
se gradbena dela pri urejanju muzeja Lojzeta Slaka, ravno tako je zdravstveni dom skupaj z občino pričel
urejati prostore za zdravstveno ambulanto. Skladno s potrebami, ki
jih je posredovala osnovna šola, za
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Tudi letos bo osrednja prireditev ob
občinskem prazniku tradicionalni
pohod »Po poti Slakove in Pavčkove mladosti«, poleg tega se bosta
v času praznika zvrstila še kar dva
pomembna dogodka. Skupaj s kolesarskim klubom Adria Mobil bomo
po nekaj letih zopet izpeljali Državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu,
DPŽ Mirna Peč pa bo organizirala
Državne ženske kmečke igre. Kot
običajno bomo na osrednji prireditvi
ob občinskem prazniku zasluženim
podelili nagrade in priznanja. Iskrene čestitke vsem prejemnikom, naj
jim bo to zahvala za ves trud in dobro delo, ki so ga prispevali za našo
lokalno skupnost.
Spoštovani, ob koncu vas vabim na
letošnje prireditve ob občinskem
prazniku, ki jih bo zaznamoval pester program – s svojo prisotnostjo
dajete potrditev in zahvalo vsem,
ki se trudijo, da take prireditve lepo
uspejo.
Ob tem vam želim čim več sproščenosti in prijetnih trenutkov. Ker se
bliža tudi konec šolskega leta, želim
vsem šolarjem čim bolj brezskrbne
počitnice, vsem ostalim pa prijeten
dopust z željo, da si naberete dovolj
novih moči in pozitivne energije. Vse
dobro tudi ob dnevu državnosti.
Andrej Kastelic, župan
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Poročilo z 22. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč

Na seji Občinskega sveta, ki je potekala 14. aprila 2018, so člani sveta za predstavnika skupščine Območne obrtne zbornice Novo mesto izvolili Gregorja Parklja. Obravnavali in sprejeli
so Zaključni račun proračuna Občine za leto 2017.
Predstavnica Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto je podala letno poročilo za leto 2017 in načrt dela za leto 2018, čemur so
svetniki dali soglasje.
Komandir Policijske postaje Novo mesto je podal informacije
o stanju varnosti na območju občine Mirna Peč za preteklo
leto. Dejal je, da je bilo v preteklem letu povečano število kaznivih dejanj, kar pa se je v zadnjem času zmanjšalo, saj so
uspeli prijeti skupino, ki je bila odgovorna za kršitve. Pohvalil
je sodelovanje Občine Mirna Peč in Policijske postaje Novo
mesto ter občanov, ki so z ozaveščenostjo, klici na policijo in
opazovanjem svoje okolice pripomogli k rešitvi primerov kaznivih dejanj.
Člani Občinskega sveta so v nadaljevanju obravnavali in sprejeli Poročilo o delu skupne občinske uprave – Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč
in Žužemberk za leto 2017. Izdali so soglasje k ceni socialno
varstvene storitve pomoči na domu, ki za uporabnika ostaja
enaka, Občina Mirna Peč pa bo prispevala več kot do sedaj,
predvsem na račun stroškov dela. Svetniki so bili seznanjeni
z Letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Mirna
Peč za leto 2017.
Pod zadnjo točko so sprejeli Poročili o izvajanju pokopališke
in pogrebne dejavnosti ter dejavnosti urejanja pokopališč v
Občini Mirna Peč za preteklo leto in Načrt za leto 2018. Svetniki so podali kar nekaj pobud, med drugim so pozvali k ureditvi vprašanj, kam z odpadno folijo za bale in k sanaciji cest,
ki jih je dolga zima marsikje poškodovala.
Nina Koren, občinska uprava

junij 2018

občinska uprava sporoča

Cena pomoči na domu za
uporabnika ostaja enaka

Tudi letos na pohod, kjer ne bo manjkalo kulture, dobre
hrane, kapljice, druženja, …
Turistično društvo Mirna Peč v sodelovanju z društvi in
Občino Mirna Peč vse mlade in še mlajše po srcu vabi na
letošnji
6. tematski pohod po POTI SLAKOVE IN PAVČKOVE
MLADOSTI, ki bo v soboto, 23. junija 2018.
Pot je dolga 12 km, nezahtevna in primerna za vse starostne skupine in tudi za družine z majhnimi otroki. Na poti
nas bo spremljalo spremljevalno vozilo PGD Mirna Peč
in aktivistka KORK Mirna Peč, ki bo oskrbela morebitne
žulje na nogah.
Štartnina znaša 10 EUR in se poravna na začetku poti.
V ceno je vključeno: priložnostna broška in zloženka ali
zemljevid poti, dve topli malici (Hmeljčič in Mirna Peč),
degustacija mirnopeških vin ali brezalkoholna pijača v
Hmeljčiču, osvežilni napitki in prigrizki na poti ter kulturni program (Mirna Peč, Mali Kal, Hmeljčič, Šentjurij, Mirna
Peč).
Pohod poteka na lastno odgovornost, udeležencem pa
svetujemo, da upoštevajo cestno-prometne predpise.
Organizator pohoda je Turistično društvo Mirna Peč ob
podpori Občine Mirna Peč. Zaželena je prijava skupin!
Še posebej vabljeni udeleženci s harmoniko, ki so
startnine oproščeni (prejmejo zastonj bone za obroke in pijačo).
V času praznovanja občinskega praznika bo na domačiji
Barbo, Mali Kal 7, možen ogled priložnostne razstave o
življenju in delu Lojzeta Slaka, obogatene z deli likovne
ustvarjalnice z naslovom "V dolino tiho". Vstop je prost,
za večje skupine je potrebna predhodna prijava.
Vabljeni!
Kraj dogodka: Mirna Peč – Mali Kal – Hmeljčič – Šentjurij – Mirna Peč, kontakt : TD Mirna Peč – Jože Barbo:
041/754 024, Občina Mirna Peč – obcina.mirnapec@siol.
net; 07/39 36 100 ali 051/331 658 (Mira).
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PRIZNANJA IN NAGRADE
OBČINE MIRNA PEČ
PLAKETO OBČINE
MIRNA PEČ prejme:

MARTIN KREVS
Martin Krevs se je že kot mlad
fant zavedal pomena gasilstva in se leta 1978 vključil v
PGD Mirna Peč. Kljub službenim obveznostim ter skrbi za

družino in dom na Marofu je
več kot 30 let opravljal funkcije mentorja mladine, podpoveljnika, predsednika društva
in bil več kot 20 let član gasilskih tekmovalnih ekip. Dobri dve desetletji je v okviru
društva opravljal tudi prevoz
vode z gasilsko avto cisterno
občanom, ki niso bili priklopljeni na javni vodovod.
Martin Krevs je v letih 20072018 opravljal funkcijo poveljnika Občinskega gasilskega poveljstva Občine Mirna
Peč. Ob njegovem zavzetem
in strokovnem delu je bila
vzpostavljena dobra povezanost in usklajenost dela med
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prostovoljnimi društvi, z Gasilskim reševalnim centrom
Novo mesto, z občino ter
poveljnikom in enotami občinskega štaba civilne zaščite.
Pod njegovim vodstvom so
gasilske enote delovale hitro
in usklajeno. V obdobju njegovega vodenja se je občina
srečala z močnejšimi poplavami ponikalnice Temnice ter
s težavami s prevoznostjo lokalnih in medobčinskih cest
zaradi močnega sneženja, pri
čemer so gasilske enote prevzele osrednje intervencijske
funkcije. Pod njegovim vodstvom je občinsko gasilsko
poveljstvo predstavljalo pomembnega in zanesljivega
izvajalca javne službe civilne
zaščite Občine Mirna Peč.
Kot poveljnik občinskega gasilskega poveljstva je usklajeval pripravo gasilskega
operativnega načrta občine,
načrta opremljanja gasilskih
enot in usposabljanja gasilcev. V okviru slednjega je poleg rednih usposabljanj vsako
leto s pomočjo gasilskih društev organiziral skupno občinsko vajo gašenja, vajo evakuacije iz kulturnega doma
in šole, za operativne člane
društev pa tudi enkrat letno
praktično usposabljanje pri
Gasilskem reševalnem centru
Novo mesto. Od leta 2007 je
bil tudi član Upravnega odbora in poveljstva GZ Novo
mesto. Vrsto let je prevzemal
tudi vodenje redarstva na

številnih prireditvah, tudi na
tradicionalnem blagoslovu
motoristov v Mirni Peči. Tu
se je vedno angažiral s polno
entuziazma. Je odličen timski
kolega in prijatelj. Loti se tistega, v kar verjame, zato je njegovo delo vedno opravljeno
natančno in odgovorno.
Leta 2006 je Martin Krevs
prevzel tudi funkcijo predsednika Društva harmonikarjev
Mirna Peč, ki ga z enoletno
prekinitvijo vodi vse do danes. Cilj društva je, da po svojih močeh še ohranja bogato
kulturno zapuščino vzornika
Lojzeta Slaka. V vseh letih
vodenja društva se je Martin
izkazal kot zelo uspešen vodja in organizator. Razveseljuje
dejstvo, da je k sodelovanju
pritegnil najmlajše in tako
poskrbel za pomladek. S svojimi koncerti društvo vsa leta
pripomore k pestrejšemu
kulturnemu življenju v občini
in postaja vse bolj nepogrešljiv del vsake domače prireditve, z nastopi po Dolenjski
in širše pa ponaša ime občine
v svet. Društvo harmonikarjev se lahko pohvali tudi z
izdajo treh zloženk in dveh
video spotov, za katere je bilo
potrebno vložiti veliko truda
v organizacijo snemanja in
vaj ter v pridobitev potrebnih
finančnih sredstev.

s polno angažiranostjo in
entuziazmom. Kar obljubi,
to naredi. V primerih, ko je
treba hitro in samostojno
izbrati dobro rešitev, izbere najboljšo. Občina Mirna
Peč mu za njegovo dolgoletno delo na različnih področjih, s katerim je pripomogel h kakovostnejšemu
življenju v kraju in ugledu
občine, podeljuje Plaketo
Občine Mirna Peč.
NAGRADO OBČINE
MIRNA PEČ prejme:

MITJA KREVS
Mitja Krevs, aktualni državni prvak v maratonu, je član
Atletskega društva Štajerska.
Z atletiko se je najprej srečal

Martin Krevs je vedno pripravljen pomagati, je zanesljiv, svoje naloge izvede
junij 2018

na OŠ Mirna Peč, kjer je obiskoval krožek atletike in tekmoval na šolskih tekmovanjih. Tekaško pot je začel pri
13 letih (2002) v Atletskem
klubu Krka pod vodstvom
trenerja in učitelja športne
vzgoje na mirnopeški šoli Roberta Dragana. Leta 2004 je
prvič nastopil v pionirski reprezentanci, temu pa so sledili tudi nastopi v mladinski,
ml. članski in članski reprezentanci. Osrednja disciplina,
ki ji je posvečal največ pozornosti in dosegel najboljše rezultate, je bil tek na 1500 m.
Leta 2014 je na dvoranskem
svetovnem prvenstvu postavil državni dvoranski rekord
na 1500 m, istega leta pa na
prostem dosegel še drugi
najhitrejši čas v Sloveniji. V
obdobju od pionirskih do
članskih kategorij je dosegel
38 naslovov državnega prvaka ali pokalnega zmagovalca Slovenije. Nastopil je
na dvoranskem svetovnem
in evropskem prvenstvu,
postal dvoranski balkanski
podprvak, petkrat nastopil
na evropskem prvenstvu
v krosu, dvakrat zmagal na
Ljubljanskem polmaratonu
in bil stalni slovenski reprezentant v več disciplinah.
Mitjo Krevsa zaznamuje širok
razpon disciplin, v katerih je
zmagoval, saj so bili to teki na
800 m, 1500 m, 3000 m, krosi,
teki na 10 km, polmaratoni,
kar pa je velika redkost med
tekači. Lani je z naslovom državnega prvaka v maratonu
na Ljubljanskem maratonu
postal celo prvi Slovenec, ki
je dosegel naslov državnega
prvaka od razdalje 800 m in
vse do maratona.
V prvem delu kariere se je
Krevs posvečal teku na stezi,
leta 2016 pa je svojo kariero preusmeril na daljše, pol
maratonske razdalje, ki so
sedaj prednostne in so njegov glavni cilji. Prehod na
daljše razdalje pa zanj ni bil
enostaven, zlasti zaradi poškodb. Zato se med drugim
junij 2018

v zadnjem trenutku ni mogel udeležiti olimpijskih iger
2016. Kar nekajkrat se mu je
zgodilo, da so mu zmanjkale stotinke ali desetinke do
še večjih uspehov, vendar je
vztrajal naprej na svoji poti.
Svoje bogate izkušnje deli z
domačini, saj Mitja od leta
2013 v Mirni Peči vodi tudi tekaško rekreativno vadbo.
Mitja Krevs je odličen atlet.
Zase ve, da je na pravi poti.
To prepričanje se odraža na
njegovih visokih dosežkih.
V treninge je vložil veliko
truda in lastnih finančnih
sredstev.
Z doseženimi vrhunskimi športnimi rezultati je
ponesel v svet ime mirnopeške doline, zato mu podeljujemo nagrado Občine
Mirna Peč.
PRIZNANJE ŽUPANA
OBČINE MIRNA PEČ
prejme:

DANIJEL
BREZOVAR
Ravnatelj Osnovne šole Toneta Pavčka Danijel Brezovar
je profesor fizike in tehnike. V
mirnopeški osnovni šoli se je
kot učitelj zaposlil leta 1998,
leta 2011 pa je kot ravnatelj
prevzel vodenje mirnopeške

osnovne šole. Njegova vizija
vodenja šole je bila ustvariti
varno in spodbudno okolje
za učenje in razvoj celovite
osebnosti učencev s poudarkom na strokovnosti dela
učiteljev, ustvarjanju pozitiv-

nih odnosov, zagotavljanju
ustreznih materialnih pogojev z urejenim in zdravim
šolskim okoljem, razvijanju
dodatnih dejavnosti ter sodelovanju s starši, ustanoviteljico in širšim okoljem.
Danijel Brezovar svoje delo
opravlja odgovorno, strokovno in zelo zavzeto. Šola in v
okviru le te delujoči vrtec Cepetavček pa se lahko pohvalita z dobrimi uspehi, z bogatim osnovnim in dodatnim
programom ter s številnimi
projekti, kot so Pavčkove
vitice, likovna ustvarjalnica,
Rastoča knjiga, Turizmu pomaga lastna glava, Eko šola,
Zdrava šola, Simbioza, Erazmus+, Cepetavček bralček,
Ekovrtec, Potujemo z jezikom, … Izreden je njegov čut
za humanitarno dejavnost,
za sodelovanje s starši, ustanoviteljem in širšim okoljem.
Saj šola pogosto nudi prostor
in pogostitev številnim društvom pri izpeljavi njihovih
projektov, učenci so s svojimi
nastopi nepogrešljivi pri kulturnem programu številnih
občinskih in drugih prireditev. Poseben doprinos šole k
zapisu življenja šole in širše
okolice pa so izvedeni raziskovalni projekti šole o zgodovini šolstva, vrtca, športa v
kraju, o pesniku Tonetu Pavčku in številni drugi.
Obdobje njegovega ravnateljevanja je sovpadalo z izgradnjo nove osnovne šole
Toneta Pavčka z vrtcem v letu
2012 ter športne dvorane v
letu 2017. Ravnatelj Brezovar
je aktivno in zavzeto sodeloval z občino tako pri pripravi
projektne dokumentacije kot
pri izvedbi naložbe ter s tem
pomembno prispeval k boljši funkcionalnosti prostorov.
Šola je od občine prevzela
tudi naloge upravljanja športne dvorane in kot dober gospodar skrbi za vzdrževanje
objekta šole z okolico.
Danijel Brezovar je s svojo osebnostjo, zavzetim
in strokovnim delom po-

membno prispeval »k uspešnosti in prepoznavnosti
osnovne šole Toneta Pavčka«, ki je ponos občine. Za
njegov doprinos k temu mu
podeljujemo priznanje župana Občine Mirna Peč.
PRIZNANJE ŽUPANA
OBČINE MIRNA PEČ
prejmejo:

VAŠČANI
ŠENTJURIJA NA
DOLENJSKEM
Vaščani Šentjurija - vas šteje
malo manj kot sto prebivalcev - so zelo pridni in delavni
ljudje in vedno pripravljeni pomagati. Večina se jih
ukvarja s kmetijstvom. Rezultat dobrega dela je tudi naziv
Kmetice leta, ki ga je pridobila Jelka Krivec, ki so ji vaščani
pripravili lep sprejem. Njena
soseda Rozalija Zupančič je
trenutno najstarejša prebivalka občine Mirna Peč, saj
šteje že 97 pomladi. V Šentjuriju so zelo aktivni v več mirnopeških društvih, ustanovili
pa so tudi sekcijo »Šentjurci«
pri Društvu podeželskih žena
Mirna Peč. V tej vasi se je leta
1928 rodil pesnik Tone Pavček (+2011). Po njegovi smrti
je Občina Mirna Peč svojemu
rojaku, častnemu občanu sredi vasi postavila spomenik,
kasneje pa še stalno razstavo
v na novo zgrajenem Pavčkovem domu. Ob odkritju
spomenika, odprtju doma in
stalne razstave v Pavčkovem
domu so gospodinje Šentjurija pripravile pogostitev
z domačimi jedmi, moški pa
nazdravili s šentjursko kapljico. Ob vsakoletnem pohodu
po Poti Slakove in Pavčkove
mladosti Šentjurci sprejmejo
pohodnike in sodelujejo pri
programu in pogostitvi. Kar
1.800 obiskovalcev se je lani
zvrstilo v Pavčkovem domu,
ki opazijo tudi, kako lepo je
urejena vas. Vsi imajo urejene
hiše, vrtove in dvorišča. To se
je pokazalo že pred leti, saj
Glasilo Občine Mirna Peč
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je kar nekaj gospodinjstev
dobilo priznanje turističnega
društva. To so družine Krivc,
Krivec in Markelj, vas Šentjurij ter prebivalci za obnovo
cerkve.
Ko se najavijo večje skupine
za obisk Pavčkovega doma,
lahko avtobusi parkirajo na
domačem parkirišču Jožeta Jakopina. Prav tako je ob
najavljeni skupini urejena in
pospravljena cerkev sv. Jurija in njena okolica. Za redno
košnjo poskrbi Luka Nose, za
urejenost cerkve pa Tončka
Saje. Tudi promet po Šentjuriju se umiri v času obiskov.
Vaščani ob vsakoletnem blagoslovu Sv. Jurija in sv. Martina pripravijo pogostitev
vseh sodelujočih na blagoslovu. Spomladi ob sv. Juriju
vas obiščejo konjeniki, ker
je takrat tudi blagoslov konj,
decembra pa pridni vaščani
in okoliške vasi postavijo zelo
bogate jaslice, ki so na ogled

še do začetka februarja. Šentjurci zelo radi razkažejo svojo cerkev, saj so jo pred leti
sami obnovili. Za obnovitev
je bil najbolj zaslužen in največji pobudnik Branko Pirnar.
V cerkvi so očem zanimive
prav tako obnovljene freske.
Vaščani znajo stopiti skupaj,
kadar je to potrebno. To se je
izkazalo zlasti pri nedavnem
požaru Knajpove hiše, ko so
pomagali pri gašenju in sa-

naciji. Pred leti so pomagali
pri ureditvi brežine v križišču
s hitro cesto. Tudi v času gradnje optike se je predvsem
Marko Cesar angažiral, da so
ob polaganju cevi za optiko
položili tudi cevi za javno razsvetljavo, ki je predvidena v
prihodnjih letih.
Vaščani Šentjurija na Dolenjskem združijo moči,
ko je potrebno. Zelo so se

izkazali tudi pri odprtju
Pavčkovega doma in stalne razstave ter odkritju
spomenika. Redno skrbijo
za urejenost vasi, okolice
Pavčkovega doma in okolice spomenika ter s tem
lepo predstavijo kraj in občino vsem obiskovalcem.
Zato jim podeljujemo priznanje župana Občine Mirna Peč.

SREČANJE STARODOBNIH
TRAKTORJEV IN PREDSTAVITEV
KMETIJSKE MEHANIZACIJE
V nedeljo, 24. junija, vas vabimo na
predstavitev kmetijske mehanizacije in
srečanje starodobnih traktorjev
na športnem igrišču v Mirni Peči.
Sodelujejo lastniki traktorjev,
starih vsaj 40 let
(do leta 1978) ki so registrirani.
Zbor udeležencev je ob 11.30
v Rogovili Pr' Hlapc'.

Prijave in več informacij na
051 677 266 ali mparkeljm@gmail.com
(Marjan Parkelj).
Vabljeni!
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Urejanje prostorov muzeja in zdravstvene
ambulante v polnem teku
Izvajalec zaključil dela preureditve prostorov za muzejsko zbirko, v naslednjih dneh bo izbran izvajalec notranje muzejske in multimedijske opreme ter zunanje ureditve - Zdravstveni dom Novo mesto konec maja začel z deli ureditve
ambulante v upravnem delu šole
Občina Mirna Peč je s podjetjem AS- Primus konec preteklega leta začela z ureditvijo

ko bil izvajalec izbran do sredine meseca, čez poletje pa
izvedena dela. Dolenjski mu-

čina skupaj z Zdravstvenim
domom Novo mesto urediti
prostore za izvajanje dejav-

renčne sobe oz. večnamenskega prostora. Prenovljeni
bodo tudi toaletni prostori in

prostorov za postavitev muzejske zbirke Lojzeta Slaka.
Le-ta je ob zamenjavi lastnika in težavah s podizvajalci
do konca maja uspel izvesti
glavnino del v skupni bruto
vrednosti 280.061,59 evra, ob
tem pa je bil sprejet dogovor,
da se dela zunanje ureditve,
fasade, zaključnih tlakov ter
slikopleskarska dela izvzamejo iz pogodbe ter da se jih
priključi k izvedbi notranje
opreme.

zej Novo
mesto v
sodelovanju z družino
Slak zaključuje
pripravo vsebinske
zasnove postavitve zbirke,
arhitekta Mateja Muhič in Jurij Kocuvan pa vzporedno že
pripravljata grafično podobo muzeja. Temu bo sledila
priprava postavitve zbirke in
izdelava multimedijskih vsebin, dela pa naj bi se zaključila v septembru s postavitvijo
zbirke.

nosti družinske
medicine. Občina je v preteklem
mesecu že porušila
stare kotlovnice, uredila streho, po zaključku
notranjih del pa je predvidena ureditev zunanje okolice
s fasado. Skupna ocenjena
vrednost del je 40.000 evrov
neto.

čakalnica, zamenjana okna s
senčili, vhodna vrata z nadstreškom ter urejen dostop
za invalide. Prenova prostorov je ocenjena na 75. 000
evrov neto.

Občina trenutno zaključuje
izbor izvajalca omenjenih
gradbenih del, notranje muzejske opreme ter multimedijske opreme in aplikacij. V
kolikor ne bo zapletov, bi lahjunij 2018

Vzporedno z deli ureditve
muzeja pa potekajo tudi dela
preureditve upravnega dela
stavbe, kjer namerava ob-

Zdravstveni dom Novo mesto je v drugi polovici maja
začel tudi z notranjimi deli
preureditve prostorov. Do
konca junija bodo zaključena
vsa gradbeno obrtniška dela
za ureditev prostorov ambulante zdravnika, medicinske
sestre, previjalnice in refe-

Verjamemo, da nam bo uspelo urediti lepe prostore, v katerih se bodo dobro počutili
zaposleni, predvsem pa pacienti. Želimo si namreč, da bo
z začetkom delovanja ambulante obisk v ambulanti velik
in da bo število opredeljenih
pacientov hitro naraščalo,
saj bomo le tako upravičili
naložbo in obstoj programa
družinske medicine v občini.
Nataša Rupnik,
občinska uprava
Glasilo Občine Mirna Peč
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Odpadno silažna folija ni komunalni
odpadek, zato z njo v zbirno reciklažni center
Baliranje posušene trave je na številnih kmetijah v Mirni Peči postal pogost način spravila krme oz. priprave travne
silaže. Folija za ovijanje bal ostane za kmeta po uporabi krme le še nepotrebni odpadek. Kako pravilno ravnati s tem
odpadkom in nekatera druga vprašanja v zvezi s tem, so se porajala na aprilski seji občinskega sveta. Svetniki so občinsko upravo zaprosili, da pridobi odgovore na zastavljena vprašanja.
Uporabniki bi morebiten tak
dogovor morali skleniti neposredno s prevzemnikom.
Komunala Novo mesto lahko
za ta namen, seveda v tem primeru proti plačilu, postavi svoj
keson na posamezni lokaciji.
Naslednje odgovore, ki naj
bi koristili tudi našim kmetovalcem, smo pridobili pri
Komunali Novo mesto, proizvajalcih folije in na spletu:
Kako pravilno ravnati z odpadno folijo?
Balirana folija je odpadek, nastal v kmetijski dejavnosti, in
ni komunalni odpadek (odvoz
ni v pristojnosti komunalnega
podjetja). Zatorej odlaganje v
zabojnike za odpadke, poleg
zabojnikov ali drugje v naravi
ni dovoljeno. Pravilno ravnanje s tovrstnim odpadkom je
oddaja v najbližjem zbirnem
centru (tj. zbirni center na Cikavi, v Novem mestu), kjer izvaja-

lec javne službe lahko usmeri
odpadek v pravi postopek
daljne obdelave. Praksa nekaterih kmetovalcev iz sosednjih
občin je, da folijo zbirajo skupaj, nato pa izmenjaje, enkrat
eden, naslednjič drugi, folijo
zapeljejo v zbirni center.
Ali je nepravilno ravnanje s
folijo kaznivo?
Da, tako ravnanje je v pristojnosti Inšpektorata za okolje
in prostor. Običajno so kazni
omenjenega organa relativno visoke.
Ali proizvajalci folije stroške odvoza morda vključujejo v svoje prodajne cene?

Ne. Stroški odvoza bremenijo
kupca oziroma uporabnika
(ni podaljšane odgovornosti).
Kdo je izvajalec odvoza
folije iz zbirnega centra v
Novem mestu?
Folijo in odpadno plastiko
iz zbirnega centra naprej v
predelavo odvažata podjetji
Salomon in Dinos.
Ali se (v primeru skupnega zbiranja oziroma
povezovanja kmetov iz
nekaj sosednjih naseljih)
da s prevzemnikom folije
dogovoriti za skupni prevzem na območju uporabnikov folije?

Ali bo Komunala Novo mesto kakorkoli ukrepala glede napisov na zabojnikih,
kjer je navedeno, da je odlaganje folij dovoljeno, pri
tem pa vrsta dovoljenih folij
za odlaganje ni dovolj specificirana?
Uporabniki folij za baliranje
bi morali vedeti in praviloma
tudi že vedo, da teh folij ni
dovoljeno odlagati v komunalne zabojnike. Kljub temu
bo Komunala Novo mesto v
doglednem času pristopila k
drugačnemu označevanju na
novih zabojnikih, kjer bo odlaganje folij specificirano bolj
podrobno.
Andrej Kastelic,
občinska uprava

Dan Rdečega križa
v znamenju
Medgeneracijske vasi
Osmega maja, na rojstni dan ustanovitelja gibanja Henrija Dunanta, ko
praznujemo svetovni dan Rdečega
križa in Rdečega polmeseca, smo
pred humanitarnim centrom v Novem mestu organizirali Medgeneracijsko vas z bazarjem Spomin na otroštvo – igre nekoč in danes. Pri izvedbi
iger je sodelovalo osem osnovnih šol,
DRPD in udeleženci Kreativnih, ki so
prikazali 30 različnih iger, v katerih je
sodelovalo 150 učencev OŠ. Skupaj
z Dolenjskim muzejem in kustosinjo
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Ivico Križ, ki je preskrbela fotografije
tudi iz Slovenskega etnografskega
muzeja, smo pripravili razstavo fotografij starih iger. Učenci OŠ Toneta
Pavčka iz Mirne Peči pod vodstvom
mentorice Zdenke Mežan so prikazali keglanje, igro pismo in izdelovali

piščali iz bezgovih vej. Na predstavitvi
so predstavniki učencev povedali, kakšna so pravila iger, in pokazali nekaj
primerov piščali, ki so jih izdelali. Dan
je minil v druženju z mladimi tako pa
bo tudi cel mesec maj.

junij 2018

ALI JE VSE ZA V KANALIZACIJO?

V kanalizacijo ne sodi vse,
kar odtoki odplaknejo
Hrana, kemikalije, olja, kosi oblačil, higienski vložki, otroške plenice, robčki za
otroške ritke ter druge trdnejše stvari ne sodijo v straniščno školjko, temveč v
koš za odpadke. Ljudje misleč, da njihovega dejanja nihče ne bo videl, spustijo
v školjko marsikaj, kar bi morali odložiti med odpadke oz. celo nevarne odpadke in potegnejo vodo.
Zaradi takega ravnanja se pogosto mašijo kanalizacijske cevi v samem objektu
kot tudi v glavnem zbirnem kanalu do
čistilne naprave. Neodgovorna ravnanja
zaradi napačnega mišljenja, nevednosti
ali zgolj zakrivanja oči nas privede do
neljubih situacij ter velikega obremenjevanja okolja.
Cevi s premerom od 15 cm naprej se
uporabljajo za odvodnjavanje odpadne
vode iz objektov. To zadošča, da povprečna družina odvede v kanalizacijo
predvideno količino odpadne vode. Te

je po splošnih normativih od 400 do 800
litrov dnevno.
V javno kanalizacijo se poleg stvari, ki
jo mašijo, ne spušča tekočih odpadkov,
ki so okolju nevarni in biološko nerazgradljivi, kot so olja, strupi, topila, barve,
zdravila in podobno. Za vse to obstajajo
primernejši načini odlaganja. Ostanke
hrane in olja, ki smo ga uporabili za cvrtje, in ostali organski ter drugi odpadki
mašijo kanale, poleg tega so odlična hrana za kolonije glodavcev, ki se zadržujejo
v podzemnih kanalih. Nevarne snovi namreč prej ali slej končajo v okolju, čistilne

Nadzor nad
pravilnostjo
ločevanja odpadkov
Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine
Novo mesto, Mirne Peči, Žužemberka, Straže, Dolenjskih in Šmarjeških Toplic, Škocjana ter Šentjerneja bodo v sodelovanju z javnim
podjetjem Komunala Novo mesto
na podlagi določil občinskega
odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki pričeli z akcijo opravljanja
nadzora nad ločevanjem komunalnih odpadkov.
Akcija preverjanja ločevanja odpadkov bo usmerjena v nadzor nad
odlaganjem in ločevanjem odpadkov pri večstanovanjskih objektih
ter na ekoloških odtokih.
Opažamo, da se je vsebnost neustreznih odpadkov povečala v
rumenih zabojnikih za embalažo
ter v zelenih zabojnikih za ostanek
odpadkov. To povzroča probleme
pri nadaljnji pripravi in predelavi
odpadkov in zvišuje stroške obdelave, saj je za kvalitetno predelavo
in reciklažo odpadkov potreben
čim bolj čist odpadek, takega pa se
lahko doseže le na izvoru nastanka.
naprave namreč ne očistijo vseh kemikalij iz odpadne vode. Pretirana uporaba
čistil s klorom, uporaba varikine, zlivanje
odpadnih olj iz friteze, naftnih derivatov
in podobnega povzroči pomor mikroorganizmov, ki se hranijo z odpadno vodo
in s tem čistijo odpadno vodo na čistilni
napravi. Posledica sta slabše očiščena
odpadna voda in tudi pojav smradu iz
čistilne naprave.
Ali veste, da lahko en liter odpadnega
olja, ki ga zlijete v kanalizacijo, onesnaži 1.000 litrov pitne vode? Jedilno olje
namreč na površju vode tvori tanko nepropustno plast, ki onemogoča izmenjavanje kisika v vodo in iz nje. Prav zaradi
tega je odpadno jedilno olje prepovedano zlivati v odtoke ali kanalizacijo ter odlagati v zabojnike za zbiranje odpadkov.
Odpadno jedilno olje skladiščite v plastenkah oz. katerokoli drugi primerni
embalaži ter ga, ko se nabere zadostna
količina, odpeljite v zbirni center za ločeno zbrane odpadke, kjer ga seveda lahko brezplačno oddate.
Komunala Novo mesto

junij 2018
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občinska uprava sporoča

Glasbeni center Melodija
uspešno zaključuje prvo
leto svojega delovanja

Spot svetovanje - jugovzhodna
Slovenija izvaja tudi brezplačna
mobilna svetovanja za potencialna
podjetja in podjetnike
Od prvega marca dalje v prostorih Razvojnega centra Novo mesto deluje
regijska točka SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija.

V juniju uspešno zaključuje prvo
leto svojega delovanja Glasbeni
center Melodija, zasebni zavod za
glasbeno vzgojo in izobraževanje, ki
poučuje po pedagoških načelih slovitega glasbenika Edgarja Willemsa.
Glasbene urice je v letošnjem šolskem
letu obiskovalo osem otrok, ki so dodobra zapolnili prvo skupino v vrtcu Cepetavček. Tedensko so spoznavali različne

Točka je ena od 12 regijskih točk v Sloveniji, ki bodo v naslednjih petih letih
poleg pomoči pri registracijskih in drugih e-postopkih preko portala SPOT
(doslej poznanega kot portal e-VEM – Vse na Enem Mestu) nudile tudi strokovno pomoč svetovalcev v obliki informiranja, svetovanja, organizacijo
delavnic in usposabljanj za potencialna podjetja in podjetnike, izmenjave
dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti.
Svetovanja ne bodo potekala le na sedežu SPOT-a v Novem mestu, pač pa
tudi na terenu v zainteresiranih podjetjih (mobilna svetovanja) in na sedežih ostalih treh konzorcijskih partnerjev RIC Bela krajina, Razvojnega centra
Kočevje Ribnica in Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto, ki
skupaj z vodilnim partnerjem Razvojnim centrom Novo mesto za delo na
točki SPOT Svetovanje zagotavljajo vsak po enega svetovalca. Štirje svetovalci SPOT-a bodo skrbeli tudi za animiranje lokalnega in regionalnega
okolja, splošno promocijo podjetništva v regiji, za povezovanje vseh regionalnih akterjev za podporo poslovnim subjektom in za predstavitveni prostor - showroom regije na sedežu SPOT točke, kjer se bodo lahko predstavila
regijska podjetja.

zvoke in ritme, razvijali glasbeno uho,
spodbujali pevski in motorični razvoj
ter urili svojo koncentracijo. Občutek za
glasbo je namreč potencialno navzoč v
vsakem človeku, s primerno vzgojo pa
ga lahko prebudimo in razvijamo že od
zgodnjega otroštva naprej.

Točka SPOT Svetovanje je del nacionalnega sistema SPOT, Slovenska poslovna točka, ki predstavlja nov projekt brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte. Z njim želi država prispevati k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij ter k dvigu njihove konkurenčnosti
na trgu.
Na svetovalce SPOT-a se lahko obrnete v času uradnih ur, v ponedeljek, torek in petek med 8. in 14. uro ter v sredo od 8. do 17. ure. Zaželena je predhodna najava.
Svetovalci smo dosegljivi na naslednjih številkah oz. e-naslovih:
Breda Koncilja, M: 051 422 580, E: breda.koncilja@ozs.si
Mašenjka Hvala, M: 041 759 762, E: masenjka.hvala@rc-kocevjeribnica.si
Peter Ambrožič, M: 040 122 872, E: peter.ambrozic@ric-belakrajina.si
Darja Smiljić, M:040 197 264, E: darja.smiljic@rc-nm.si
SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje
Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
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Otroci so na uricah ves čas aktivno sodelovali, tako posamično kot skupinsko. S profesorico in ustanoviteljico
zavoda Uršo Remic so se naučili veliko
novih pesmic, igrali na različne inštrumente in vsako uro zaključili z naravnim telesnim gibanjem ob glasbi. Tako
so otroci preko iger, petja, gibanja in
drugih glasbenih elementov celo leto
razvijali svoj občutek za melodijo, ritem
in harmonijo, kar so glavni temelji za
nadaljnje glasbeno izobraževanje.
Več informacij o Glasbenem centru Melodija lahko preberete na spletni strani
www.gc-melodija.si.
Martin Remic
junij 2018

SOOBLIKUJMO PREPOZNAVNE TURISTIČNE PRODUKTE OKUSOV, DOŽIVETIJ IN ZGODB TRADICIJE DEŽELE DOLENJSKE

Prva strokovna delavnica v okviru projekta
"Dobrote Dolenjske" v Mirni Peči
V Kulturnem domu Mirna Peč je v torek, 4. junija 2018, potekala strokovna delavnica z namenom spodbujanja kreativnosti pri oblikovanju prepoznavne ponudbe lokalnih produktov in storitev - turističnih produktov okusov, doživetij in
zgodb tradicije dežele Dolenjske.

Zunanja strokovna komisija v
sestavi dr. Janeza Bogataja, dr.
Tanje Lešnik Štuhec, Franca
Jezerška in dr. Žive Deu bo za
lokalne skupnosti izvedla se-

junij 2018

dem strokovnih delavnic na
temo pridelkov, prehranskih
izdelkov in jedi, rokodelskih
izdelkov, turističnih produktov in doživljajskih vodenj, na-

stanitvenih
k apacitet
in turističnih prireditev.
Na delavnicah
bodo predstavili
potek pridobitve certifikata in kriterije, ki jih morajo posamezne skupine izdelkov/
storitev izpolnjevati. V sklopu
projekta bo prav tako pote-

lavnice s področja pridelkov,
prehrambnih izdelkov in jedi
bodo potekale v Mirni Peči,
Škocjanu in Šentrupertu, delavnice s področja rokodelskih izdelkov, prireditev in
objektov ter turističnih produktov in vodenj pa bodo potekale na Otočcu. Delavnice
so odprte za vso zainteresirano javnost, potekale pa bodo do
konca junija.
Naravna in
kulturna dediščina Dolenjske je
edinstvena
osnova za
razvoj »zelenega« turizma
v kulinariki, vinogradništvu, vinarstvu, rokodelstvu, nastanitvah, prireditvah idr. Vabljeni
k sooblikovanju prepoznavnih turističnih produktov,
okusov, doživetij in zgodb

kalo več certificiranj, razvili
bodo kulinarične spominke
in organizirali kulinarične prireditve, ena od njih bo potekala v jesenskem času v Mirni
Peči na temo štrukljev. Tri de-

tradicije dežele Dolenjske,
nekoč dolnje Kranjske in da
tako skupaj inovativno nadgradimo turistično ponudbo
naše Dolenjske!
Mira Barbo
Glasilo Občine Mirna Peč
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Ne samo motor –
tudi motorist
Prah zimskega spanja, ki se je nabral na naših motorjih in zaščitni opremi, je odpihnilo prvo sonce.
Temeljit servis, dobre gume, očiščene čelade in
kombinezoni, spolirani motorji, naše zveri… A kako
"spolirani" smo mi, ki smo za krmilom?
Kaj je se je zgodilo z našimi hrbtnimi mišicami, kako
močna so še stegna, kaj
počne naše srce in kako
vzdržljivo je telo, kako je s
koncentracijo? Kaj z refleksi? Je vid še vedno tako
dober kot lani? Na začetku sezone smo največkrat
kondicijsko slabo pripravljeni.
Na tem mestu vam ponujamo 10 zlatih zapovedi:
1. Zase poskrbite kot poskrbite za motor; vsakoletni
preventivni zdravstveni posvet je kot vsakoletni servis.
Tudi motorju ga ne odrečete.
2. Poslušajte svoje telo. Če vas »nekaj drži nazaj«, ne silite na cesto. Jutri je nov dan. In nato še eden.
3. Imejte 30 % telesne in psihične rezerve. Telo ni neuničljiv stroj in se ne popravi z gumbom »reset«.
4. Ne vozite utrujeni. Nikoli. Saj poznate tisto – motoristu vlada koledar in ne ura. Vožnjo zaključujte, ko ste na
vrhu moči in bi z lahkoto prevozili še nadaljnjih 150 km.
5. Kljub gurmanskim odkritjem ne vozite preveč siti.
Utrujenost po obilnem kosilu močno podaljša vaš reakcijski čas in poslabša vozne sposobnosti.
6. Dehidracija na motorju je najpogostejši zaplet. Na
pot se ne odpravljajte brez vsaj enega litra vode. Redno
in veliko pijte. Ko pavzirate, si namesto sendvičev privoščite juho ali sadje.
7. Redno telovadite, skrbite za kondicijo (tek, kolesarjenje), gibajte se na svežem zraku, preden pa se spravite v
sedlo, razmigajte telo.
8. Večkrat si privoščite masažo. Sploh če imate za seboj
daljše poti. Zaradi sedenja so trebušni organi in noge
slabše prekrvavljeni.
9. Ne razburjajte se zaradi neumnosti drugih; oni bodo
še naprej takšni, kot so. Vaš cilj je domača garaža. Pomembno je, da ste vi celi in zdravi, vse ostalo bo le, če
ostanete celi in zdravi.
10. Kakšno stvar v življenju vzemite bolj lahkotno. Tak
človek je prijetna in iskana družba.
Iz zdravstveno vzgojnega centra Zdravstvenega doma
Novo mesto vam želimo le, da se z dvignjeno levico
velikokrat pozdravimo pa da se ob koncu sezone spet
snidemo. Zadovoljni in veseli. Srečne kilometre!
Melita Pollack, dipl. med. sestra
Zdravstveno vzgojni center, ZD Novo mesto
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Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega
načrta (SD OPN)

NOVOST: na drugem
vinogradniškem območju
potrebnih 30 arov
Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
(SD OPN) so v zaključni fazi. Občina Mirna Peč mora pridobiti
samo še pozitivno drugo mnenje Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKGP). MKGP je lani konec oktobra
k predlogu prostorskega načrta podal negativno drugo mnenje, češ da ima občina Mirna Peč veliko nepozidanih zemljišč,
ki jih je potrebno najprej pozidati. Šele potem bo dopustno
z gradnjo posegati na kmetijska zemljišča. Iz istega razloga
MKGP zahteva, da občina zagotovi vračilo kmetijskih zemljišč
za stavbna zemljišča, ki so določena novim zidanicam, to je
približno 15 ha. Novost je tudi ta, da morajo imeti investitorji
zidanic v lasti in posesti 30 arov vinograda tudi na 2. vinogradniškem območju (do sedaj 8 arov vinograda ali sadovnjaka).
Po več pogajanjih in usklajevalnih sestankih je MKGP pristalo
na to, da občina zagotovi nadomestna zemljišča za obstoječe
zidanice v drugem SD OPN ob pogoju, da se stavbna zemljišča za obstoječe zidanice racionalizira v največji možni meri
oziroma zmanjša. Iz tega razloga je bilo potrebno za vse zidanice, ki jih je približno 580, ponovno določiti velikost stavbnega zemljišča, ki v povprečju meri 150 m2. Nova površina
stavbnih zemljišč za obstoječe zidanice je veliko manjša in
obsega 8 ha. Ponovno vlogo za pridobitev drugega mnenja je
bila MKGP-ju posredovana 3. maja. Po pridobitvi pozitivnega
mnenja MKGP bodo izpolnjeni pogoji za sprejem SD OPN na
seji Občinskega sveta.
Irena Jerič, občinska uprava

DVBT – MUX A: SPREMEMBE V SD IN HD SIGNALU

RTV Slovenija obvešča
Gledalce, ki spremljajo programe TV Slovenija s pomočjo strešne oziroma sobne antene, obveščamo, da je z 11. junijem 2018
RTV Slovenija ukinila oddajanje signala nacionalnih programov
TV Slovenija v SD-tehniki. Da bodo gledalci lahko še naprej
prek sobne ali strešne antene spremljali nacionalne programe
TV Slovenija v HD-tehniki, morajo sprejemnike ponastaviti na
HD-signal. Gledalci, ki pa nimajo sprejemnikov za HD-signal,
morajo kupiti sodobnejši set top box, ki omogoča sprejem HD-signala, ali kupiti nov televizijski aparat. Če tega ne bodo storili,
nacionalnih programov TV Slovenija prek sobne ali strešne antene po 11. juniju 2018 ne bodo več mogli spremljati.
S spremembami, ki jih uvaja RTV Slovenija, bodo lahko sedaj
gledalci vse tri televizijske programe, to so TV SLO 1, TV SLO 2
in TV SLO 3, spremljali v HD-ločljivosti, regionalna programa TV
Koper/Capodistria in TV Maribor pa bosta v SD-ločljivosti po 11.
juniju vidna na celotnem področju Slovenije.
Več informacij in odgovori na najbolj pogosta vprašanja se nahajajo na spletni strani RTV Slovenija - DVB-T http://www.rtvslo.
si/dvb-t/ ali na številki 01 475 2781 nadzornega centra Oddajnikov in zvez RTV Slovenija.

Oddajniki in zveze RTV Slovenija
junij 2018

Strokovna
ekskurzija
dpž Mirna
Peč na
Primorsko

zelišč pridobivajo eterična
olja, hidrolate (cvetna voda),
žgane pijače, mazila ter ostale
izdelke, ki so povsem naravni.
Po sprehodu med polji zelišč
in prijetnem poslušanju gospodarja smo se naužile čistega zraka, sončka in poizkusile

njihove zdravilne izdelke. Polne novih kremic in vodic smo
se odpeljale naprej, do restavracije Idila, kjer so nam postregli s češnjami in pravim
primorskim kosilom. Po kosilu
smo se ustavile v vrtnariji Ruzzier- Černe v Sečovljah, kjer

ceste, kamor spadajo tudi
bankine, mulde in korita za
odvodnjavanje. Če se njiva
vzpenja v brežino nad cesto,
jo je treba orati tako, da se
ob večjih padavinah zemlja
ne spira na cesto, vzporedno oranje s cesto pa je tudi
način, da se meteorna voda
v času padavin s ceste odvede mimo ostalega dela
njive!
V 5. točki 2. odstavka 5. člena
istega zakona je na cestišču
javne ceste prepovedano:
- razsipati sipek material,
razen posipnih materialov v času izvajanja zimske
službe, nanašati blato ali ga
kako drugače onesnaževati,
- vlačiti hlode, veje, skale in
podobne predmete kot tudi
pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele
tovora, kar se nanaša tudi na
makadamske ceste, ki so sicer javne lokalne ceste.

deponiranje lesa in odvoz
lesa) pridobiti dovoljenje
občine, ki vam določi tudi
pogoje opravljanja dela,
tovrstna dela ob in na cesti
pa je v času izvajanja nujno opremiti tudi s prometno signalizacijo. V tovrstno
prometno signalizacijo ne
spadajo odsevni varnostni
trikotniki, pač pa prometni
znak »Delo na cesti«.
Dela torej organizirajte tako,
da pri uporabi traktorjev,
kmetijskih strojev in kamionov za odvoz lesa na cestišče ne nanašate blata, gnoja, peska in lesnega drobirja.
Če pa se to vendarle zgodi,
morate cestišča in pripadajoče bankine, kolikor je to
le mogoče, očistiti sproti, po
vsakodnevnem zaključku
dela pa natančno počistiti!
Ogrožanje varne uporabe
ceste pogosto povzroča
tudi neurejeno okrasno
rastje in sadno drevje, nasajeno tik ceste, ali poljščine (predvsem visoke, npr.
koruza). Rastje, zasajeno ob
javnih cestah, lahko meri v
višino samo 0,75 m. Ta viši-

pridelujejo čisto pravo zdravilno alojo. Gospodinja nam
je pripravila alojin napitek. Za
konec smo se ustavile v Izoli
na sladoledu . Z lepimi vtisi in
polne novega znanja smo se
odpeljale domov.
Nežika Režek

Lepo sobotno jutro smo se
članice odpeljale z avtobusom proti Primorski. Najprej
nas je pot vodila k našim
prijateljicam DPŽ Horjul. Na
Dobravi pri Ljubljani so nas
toplo sprejele in razkazale cerkev Marije v Leščevju, tamkajšnji župnik pa nam je povedal
zgodovino cerkve. Po ogledu
so nas pogostile. Pot nas je
vodila naprej proti kmetiji Posedi v zaledju Slovenske Istre.
Majhna vasica Trsek se nahaja na ozkem slemenu sredi
Šavrinskega gričevja, kjer iz

REDARKA
OPOZARJA
Kljub nekajletnemu opozarjanju se še vedno dogaja, da so bankine, mulde in
deli cestnega sveta preorani, ker lastniki zemljišč
ob lokalnih cestah in javnih poteh njive orjejo do
roba asfalta, in največkrat
celo pravokotno na cesto.
V 4. odstavku 5. člena Zakona o cestah(Zces-1) je prepovedano
- orati na razdalji manj kot
1 m od roba cestnega sveta
(cestni svet je do 2 m prostora od asfalta, vključno z bankinami, koriti in muldami)
vzporedno s cesto, ali manj
kot 4 m od roba cestnega
sveta v pravokotni smeri
na cesto, kar pomeni, da se
z delovnimi stroji oziroma
traktorji in priključki ne sme
pri oranju obračati na cesti,
pa tudi ne poškodovati dele

junij 2018

V varovalnem pasu javne
ceste je raba prostora omejena, kar pomeni, da morate
za dela na in ob cesti (to se
nanaša predvsem na sečnjo,

na zagotavlja preglednost
križišč, ovinkov in priključkov dovolj daleč vozniku, ki
vozi osebno vozilo. Rastju,
ki posega s krošnjo na vozišča, se vozniki podzavestno
umikamo na sosednji prometni pas. V zimskih razmerah se lomijo veje dreves in
grmičevja, razrasle nad cestišče, z vej padata sneg in
led, in vse to lahko povzroči
voznikovo nenadno umikanje, zdrs na ledu ali vodi in
posledično tudi prometno
nesrečo.
Pozivam vse občane, ki ste
v sosedstvu javnih cest, da
pregledate svoje nasade
živih mej, sadnega drevja, okrasnega grmičevja in
cvetja in porežete vse, kar
bi lahko škodovalo prometu in ogrožalo varen promet. Predvsem pa morate
zagotavljati preglednost na
križiščih javnih cest, pa tudi
vaših zasebnih priključkov
na javne ceste!
Karmen Cesar,
občinska redarka
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INTERVJU: Rozalija Zupančič

intervju

97-letna Špančkova Rozi
še vedno peče piškote
Zupančičeva Rozi živi v Šentjuriju na Dolenjskem. Septembra bo dopolnila 97 let in je najstarejša v občini živeča Mirnopečanka. Po domače ji rečejo Špančkova Rozi. Je bistrega in iskrivega duha, pravi, da ji zdravje kar služi, le pri hoji si
pomaga s palico. Z nostalgijo obuja spomine in odločno pove, da bi se še enkrat vrnila v stare čase: »Je bilo luštno takrat, čeprav je bila revščina.« Rozi je do svojega tretjega leta živela na Štajerskem, potem pa jo je oče kar v naramnem
košu prinesel v Šentjurij, kjer je živela pri starih starših. »Pri nas je bila bolj revščina, smo bili »sabejki«, pove. A že pri
štirinajstih letih se je odločila, da si bo služila svoj denar.
 Že kot dekle ste odšli od doma s
trebuhom za kruhom.
Ko sem bila stara 14 let, sem že hotela
biti lepo oblečena, pa tudi kaj vedeti
o svetu. Pa sem šla, na Uršna sela pazit
otroke. Me je prišel gospodar iskat s
»federvagnom«, da bom pazila njihove
otroke na kmetiji. A sem bila tam samo
14 dni, je bilo preveč zanikrno.

 In potem?
Zatem sem se z vlakom odpeljala v
Ljubljano. En sam kovček sem imela in
sem kar šla. Nič nisem vedela, nič poznala. Tam sem najprej v Šiški pomagala družini z osmimi otroki, bila sem kot
gospodinjska pomočnica. Potem sem
dobila službo vratarice v Marijinem
domu, pri nunah. V tem domu so spale

Rozi kot mlado dekle pred Špančkovo
hišo (Fotografijo je z njenim fotoaparatom posnel Tone Pavček.)
bogate punce, ki so se šolale. Nune so
me lepo sprejele, ampak treba je bilo
pa veliko moliti. Čeprav sem pobožna,
mi ni »pasalo«. Pa tudi samo delo ni bilo
zame - samo v zid gledati. Jaz pa sem se
pri tem spraševala, kako raste fižol, koruza, … Slabo leto sem zdržala, potem
pa sem se vrnila domov v Šentjurij.
 Delali ste pa tudi v graščini Bajnof
pri Novem mestu.
Kot sem rekla, sem morala biti lepo
oblečena in lepo obuta. Doma denarja ni bilo, zato sem si šla zopet zaslužit
denar. Na Bajnofu sem pospravljala, pometala, pomagala, kar je bilo potrebno.
Je pa v tem času v Trebnjem sodniški
svetnik potreboval gospodinjo. Imel je
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sina in hčer in sem jim odšla gospodinjit. Saj ne vem, kako so bili zadovoljni
z mojo kuhinjo. Jaz sem bila navajena
bolj po kmečko, ampak je kar nekako
šlo. Ko pa je umrl, sem se vrnila domov, to je bilo tik pred začetkom vojne.
Takrat sem zaslužila, da sem si kupila
jopico, pa »šuhe« (čevlje, op. a.). Tista
dekleta, ki so bila samo doma, pa tega
niso imele.
 Kako se spominjate druge svetovne vojne?
Videla sem partizanko, ki je prijahala na
konju v našo vas, in sem si mislila, da bi
to bilo pa zame. Seveda, takrat ni še nič
pokalo, je bilo še interesantno. Ko se je
pa začelo, me pa ni več zanimalo, in še
doma sem bila tako vzgojena, da ni bilo
niti za pomisliti, da bi šla v partizane.
 Po vojni ste delali doma na kmetiji?
Mi smo imeli »sabejščno«, malo zemlje.
Smo morali hoditi naokrog pomagat
delat.
 Poročili ste pa kar najbližjega soseda, Špančkovega Jožeta.
Ja, v prvi hiši zraven nas je bil doma. Na
njihovo kmetijo smo hodili v »taberh«.
Pomagati pri delu na njivi, travniku, v
»hosto» grabit listje … Pomagali smo
pri vseh delih na kmetiji, skupaj smo
delali. Poročila sem se pri 24-ih letih.
Rodili so se nama štirje otroci. Z možem
sva sezidala novo hišo, obnovila zidanico, vzgajala otroke. A je kmalu zaradi
bolezni umrl, ko so bili otroci še nepreskrbljeni. Danes imajo vsi družino. Jože
živi na Kamencah v Novem mestu, Mari
je v Kanadi, Štefan v Trebnjem in Ciril, ki
pa se je smrtno ponesrečil na cesti.

Sinova pri birmi (ob Rozi skrajno desno njena prijateljica Stepanova Marica, Pavčkova sestra)
 Na moževi kmetiji je bila doma
Špančkova Ana, mama pesnika Toneta Pavčka. Kako se spomnite nje in
Toneta?
Ana je bila teta mojega moža. Toneta
sem poznala kot otroka, potem je šel v
Ljubljano in ko je prihajal na počitnice v
Šentjurij, je velikokrat prespal pri Špančkovih. Jaz sem si kupila fotoaparat in s
Tonetom sva potem velikokrat skupaj
fotografirala. Samo njemu sem ga zaupala. Je bil pa Tone zelo dobrih rok. Ko je
že služil svoj denar, mi je vedno kaj »šenkal« (podaril, op. a.). Velikokrat je stisnil
kakšen bankovec v roke. Tako na skrivaj.
Saj veste, pri nas ni bilo denarja. Z njegovo sestro Marico sva bili veliki prijateljici.
Pri tem poprime staro fotografijo in na zadnji strani prebere, kaj piše. Brez očal! Pri
97-ih letih! In jaz osupla vendarle izustim
stavek:

 A vi berete brez očal?
To pa ja. Pa tudi pišem brez očal. Pišem
dnevnik, vsak dan. Imam cele knjige napisane. Ko zjutraj vstanem, bi najraje za
svinčnik prijela.

Na sredini Špančkova Ana, mama Toneta Pavčka, na desni Rozi
 Gospa Rozi, kaj bi rekli o življenju,
če pogledate vsa ta desetletja nazaj?
Jaz bi se takoj vrnila v stare čase. Mene
ni revščina nič bolela, ljudje pa smo se
bolj družili, pogovarjali. Pogovor je najbolj pomemben.
 Že kaj razmišljate o tem, kako bi
praznovali stoti rojstni dan?
Ah, saj ga najbrž ne bom dočakala. Ali
pa, ko sem še kar zdrava.
Nasmejeva se obe, zahvalim se za piškote,
ki jih je sama spekla, gospa Rozi pa doda:
"Pridite še kaj ..."

Ob odkritju Pavčkovega spomenika leta 2013 v Šentjuriju je obujala spomine nanj.
Bila je zelo iskriva sogovornica.

Ljudmila Bajc, foto: L. B., Foto Asja,
arhiv R. Zupančič
Glasilo Občine Mirna Peč
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Kresovanje in prvomajski
pohod na Debenec
društveno satje

Prvomajskih praznikov se v Športno-turističnem društvu Poljane vsako leto zelo veselimo, saj imamo takrat dva dogodka, kresovanje in tradicionalni pohod na Debenec. Tako je
bilo tudi letos. Zadnje dni aprila smo na dogovorjeno mesto
ob društvenem igrišču pridno vozili odpadni les in veje. Dan
pred prvim majem smo se vaščani in drugi člani društva zbrali

na društvenem prostoru in zakurili kres. Gorel je zelo visoko in
prav prijetno ga je bilo gledati. Uživali smo ob zvokih harmonike, rujnem kozarčku in domačih dobrotah. Ogenj je počasi
pogorel, mi pa smo se dobre volje odpravili spat, saj smo se
naslednji dan odpravili na tradicionalni pohod na Debenec.
Zbrali smo se ob deveti uri zjutraj in se preko Rihpovca napotili do koče na Debencu. Na cilj smo prišli v uri in pol. Pri koči
smo se okrepčali, poveselili ob dobri glasbi in zabavnem programu. Po isti poti smo se nato odpravili nazaj proti Poljanam,
kjer nas je čakala malica. Na igrišču smo se še malo podružili,
otroci na igralih, starejši pa so balinali. Razšli smo se dobre
volje, saj smo lepo izkoristili praznike, čemur je botrovalo tudi
krasno vreme.
Ana Povšič

Čistilna akcija
V soboto, 14. aprila, smo člani društva ŠTD Poljane organizirali čistilno akcijo. Razdeljeni v štiri skupine smo
čistili predvsem ob glavnih cestah - proti Hrastju, Poljanski gori, Kavcam, v smeri Trebelno ter ob hitri cesti
v smeri Trebnje in Novo mesto.
Čistilne akcije so se udeležili tudi najmlajši člani društva,
kar nas še posebej veseli, saj se nam zdi zelo
pomembno, da se že od malih nog
učijo varovati naravo in stremeti
k čistejšemu okolju. S polnimi
vrečami smo se vrnili na vaško
igrišče, kjer nas je čakala topla
malica. Domov smo se odpravili nasmejani, saj smo poleg
druženja naredili nekaj dobrega tako zase, kot za okolje,
v katerem bivamo.
Ana Povšič
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Kresovanje ŠRD Veliki Kal –
Orkljevec
Na predvečer prvega maja so vaščani Velikega Kala in
Orkljevca na pobudo ŠRD pri brunarici na Velikem Kalu
priredili že tradicionalno kresovanje. Na kup so navozili
nekaj odpadnega lesa, ga zložili v piramido in zakurili.
Ob druženju prija tudi okrepčilo, tako
je društvo priskrbelo pijačo, ki jo
je zaslužilo s svojim delom pri
organizaciji prireditev v Mirni
Peči, za posladek pa so poskrbele pridne gospodinje.
Kresovanje, ki je na Slovenskem kulturna dediščina,
sega daleč nazaj v davnino
v poganske čase, ko so častili sončev kult. To so izvajali
s kurjenjem kresov, plesi, pesmimi, skakanjem čez ogenj,…
Kurjenje kresov oz. kresovanje je
kalanska mladina včasih izvajala ob kresu. To je na dan
najdaljšega dne in najkrajše noči. Kot pravi pregovor:
»Ob kresi se dan obesi«. V novejšem času se je ta običaj v
našem kraju prenesel na predvečer prvega maja.
Za mladino je to predvsem priložnost za druženje in veselje na igrišču poleg ognja, starejši pa so ob ognju rekli
kako modro in naredili načrt za prihodne akcije.
Silvo Barbo

Medvedji mladiček lomastil
po Golobinjeku
Na predzadnjo majsko nedeljo sva z bratom med sprehodom
po Golobinjeku naletela na medveda. Žal s seboj nisva imela
ne telefona, še manj aparata, da bi ga fotografirala. Pa tudi, če
bi ga imela, ga verjetno ne bi uspela ujeti v objektiv, ker ko naju
je zagledal, jo je brž popihal v goščo. Ni pa to bilo prvo srečanje

z medvedom na tem območju. Nekaj
dni prej ga je iz avtomobila na cesti videl
tudi Jože Tomšič. Medo je velik kot večji pes.
Po laični oceni najbrž ni starejši od treh let. Ker se
bliža sezona gob in borovnic, previdnost najbrž ne bo odveč.
Andrej Gašperič
junij 2018

Pohod PGD Mirna Peč po Machovi poti
V začetku maja je PGD Mirna Peč organiziralo 29. tradicionalni pohod s pobratenim PGD
Jože Starič Golnik. 26 pohodnikov se nas je zbralo ob 9. uri pri gasilskem domu v Mirni
Peči. Vsak je za na pot dobil sendvič in pijačo. Po kratkem klepetu in spoznavanju smo
se odpeljali z gasilskim kombijem in osebnimi avtomobili do Malega Slatnika (gostilne
Štefan) in od tam pričeli z lahkotnim pohodom po Machovi poti.

Čeprav je ob petih zjutraj lilo
kot »iz škafa«, je bila pot dokaj lepa in prijetna za hojo.
Machova pot je dolga 6,8 km
in poteka od Malega Slatnika proti Velikemu Slatniku,
kjer je stala graščina družine Mach. S povestjo Zakleti
oreh, vezano na Machovo
prelepo in v ljubezni nesrečno hčerko Wilhelmino in
skalnim amfiteatrom na prostem, kjer je občasno preno-

čeval, v našo zgodbo vstopa
tudi večni gorjanski popotnik in pripovednik Janez Trdina. Pot se krožno sklene na
parkirišču pri gostilni Štefan,
kjer je tudi njen začetek. Možnih je več različic poti.
Johan Mach, v filozofiji izobražen humanist in poznavalec naravoslovja, je leta
1862 kupil graščino v vasi Veliki Slatnik in se tja preselil s
svojo družino. Na Mahovem

hribu je gojil sviloprejko, do
takrat neznanega metulja,
azijskega svilnatega prelca
jamamaja. Njegov sin Ernest
Mach je bil znanstvenik, fizik
in filozof svetovnega formata. Po njem se imenuje Machovo število, ki ga običajno
uporabljamo za opis hitrosti
letal.
(https: //www.visitdolenjska.
eu/machova-pot.html)
Franja Zupan

Tradicionalno
jurjevo žegnanje
konj in konjenikov
Kot vsako leto, smo člani konjeniškega društva treh dolin
Mirna Peč, aprila organizirali
tradicionalno jurjevo žegnanje konj in konjenikov v Šentjuriju.
Lepo vreme je privabilo veliko
ljubiteljev konj, konjenikov in
furmanov. Po sveti maši je žu-

pnik pred cerkvijo blagoslovil
kruh, konje in njihove lastnike.
Vsak konj je prejel blagoslovljen kruh, konjenik pa spominsko medaljo. Po uradnem
delu smo se konjeniki okrepčali z malico in nato nekateri
še odjezdili do prečne, kjer
nas je član Jože Turk počastil z
pečenim odojkom.
Patricia Cesar
Foto: Nuša Gabrijel

Prvomajski pohod ŠRD Veliki
Kal – Orkljevec
Prvega maja je v organizaciji ŠRD Veliki Kal – Orkljevec
potekal že peti prvomajski pohod društva. Tokrat je
pot pohodnike vodila do Plešivice in preko Poljan nazaj na Veliki Kal.
Ob 9. uri se je v središču vasi zbralo okoli trideset pohodnikov. Po obveznem fotografiranju je karavana krenila med
polji in travniki na sever proti Šentjurju. Pred Pavčkovim
domom je bil prvi postanek, priložnost za oddih in okrepčilo. Ogledali smo si dom in cerkev ter krenili navkreber
do oddajnika na Plešivici. Od tu je lep razgled na dolino
Igmace in sosednje kraje. Sledil je spust po gozdu in med
vinogradi do Poljan in nato povratek preko Dolenje vasi
nazaj do Velikega Kala, kjer si je vsak pohodnik sam na pripravljenem ognju spekel klobaso za malico. Kjer je ogenj,
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je tudi dim, le-ta pa je pekom oteževal delo. Tako je padlo
kar nekaj pripomb o premoženju udeležencev, skladno z
njihovo zadimljenostjo seveda. Ob druženju in šalah je čas
hitro mineval, tako smo si pozno popoldne zaželeli le še
nasvidenje na naslednjem pohodu.
Silvo Barbo

Glasilo Občine Mirna Peč
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Živahno na Malem Kalu - sekcija
ljubiteljev Slakove glasbe Mali Kal
Člani sekcije ljubiteljev Slakove glasbe Mali Kal smo ob dnevu zemlje čistili del Poti Slakove
in Pavčkove mladosti. V dopoldanskem času smo se odpravili po krožni poti od Malega Kala do
Hmeljčiča in Hmeljčarske gore ter nato proti Selam pri Zagorici in nazaj na Mali Kal.
Nabrali smo nekaj vreč razne
embalaže predvsem ob cesti,
ki jih nekateri vozniki očitno
še vedno odvržejo kar iz vozila. Ob tem apeliramo na ljudi,
da je takšno početje nevestno
in kvari izgled naših lepih krajev. Opazili smo, da se je onesnaženost ob cestah in poteh
z razno embalažo (predvsem
pijač) zopet povečala. Zato
prosimo tudi ostale občane,
da storilce na neprimerno početje opozorijo.
Dan zemlje smo na Malem
Kalu izkoristili še za ocvetličenje in ureditev ognjišča
s tlakovci in štempljički ter
postavitvijo masivne mize.
Celodnevno akcijo urejanja
vaškega središča smo zaključili s skupno malico in druženjem ob ognju. Akcijo ureditve vaškega središča smo
nadaljevali še na predvečer

prvega maja, ko smo na »gorici« (kot vaščani imenujemo
vaško središče) postavili leseni plot ob cesti, uredili prostor
dodatnega kontejnerja za
plastiko, ki smo ga prestavili
na primernejše mesto in postavili nekaj igral za otroke
(gugalnico, trampolin
ter lesen avto – formulo). Ob zaključku
akcije smo s skupnim kresovanjem
obeležili še praznik
dela, kateremu so
se pridružili tudi
člani družine Slak –
gospa Ivanka in Matija
Slak, njegova žena Karmen
ter Lojzetova sestra Jelka.
Veseli, ker smo združili prijetno s koristnim, smo že snovali
ideje za naše prihodnje aktivnosti. O njih pa naslednjič …
Mira Barbo

DEVETOŠOLCI SE POSLAVLJAJO
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6. mednarodni projekt Ekoaktivni
programa Erasmus+ na Siciliji
Osnovna šola Toneta Pavčka Mirna Peč sodeluje v triletnem mednarodnem projektu programa Erasmus+.
S štirimi evropskimi osnovnimi šolami s Poljske, Nizozemske, iz Italije in Latvije smo se povezali v projekt z naslovom
Eco-Active (Ekoaktivni), katerega glavni cilj je povečati okoljsko ozaveščenost med vsemi udeleženci.
Med 26. 5. in 3. 6. 2018 se je
skupina naših učencev in
učiteljev, pod vodstvom koordinatorice projekta Sanje
Pavlinić Vidic, udeležila tretje
mednarodne izmenjave. Enotedensko srečanje je tokrat
potekalo v kraju Marsala v
Italiji, gostiteljica izmenjave
pa je bila partnerska šola 2
Circolo Didattico Cavour Marsala na Siciliji.
Samo Brudar, 8. a: »Živeli smo pri italijanskih
družinah. Spoznali smo
njihovo kulturo, prehrano in šolski sistem.
Sporazumevali smo se v
angleščini. Spoznal sem,
da Italijani jedo malo in
ne preveč kakovostno
hrano. Mislim, da imajo
v šoli nižje standarde
znanja kot pri nas. Zelo
se zanimajo za glasbo.
Nikoli se jim ne mudi,
četudi zamujajo, npr. v
šolo. Videli smo veliko
novega in se tudi nekaj
lepega naučili. Zanimiva sta mi bila tudi leta z
letalom, saj sem to poizkusil prvič. Teden se je
povezal v poučen, zabaven in lep šolski izlet.«

junij 2018

Bivali smo v kraju Marsala,
živeli pa smo pri družinah
učencev, ki so prav tako vključeni v projekt. Ves teden smo
sodelovali v eko tednu, ki
je potekal na Osnovni šoli 2
Circolo Didattico Cavour. V
ponedeljek smo se udeležili
prijetnega sprejema na šoli, si
ogledali šolo in se seznanili z
njenim delovanjem. Sledil je
ogled mesta Marsala in sprejem na občini, kjer so nam
predstavniki občine, zadolženi za ekologijo, predstavili
sistem ravnanja z odpadki. V
torek smo učenci partnerskih
šol sodelovali na delavnicah,
predstavili eko igre in naše

delo v projektu. V popoldanskem času smo si ogledali
vetrne in sončne elektrarne,
nato pa še goro Erice. V sredo

ransko rastlinje in igrali igre.
Popoldne pa smo si ogledali
film, povezan z ekologijo, ki
so ga pripravili učenci italijan-

smo dopoldne preživeli v razredih in sodelovali na učnih
urah, ki so jih izvedli učitelji
partnerskih šol. V četrtek je
dan potekal ob in na morju.
Preizkusili smo se namreč v jadranju in surfanju, popoldne
pa smo se z ladjico odpeljali
na otok Mothia, na katerem je
nacionalni park. V petek smo
dopoldne preživeli v parku,
kjer smo si ogledali medite-

ske šole. Sledila je zaključna
prireditev s predstavniki občine, občani in starši otrok.
Mi smo zapeli tudi slovensko
himno. V soboto smo se odpravili na izlet. V nedeljo smo
se polni novega znanja in bogatejši za to odlično izkušnjo
poslovili od naših mednarodnih prijateljev in se odpravili
na letališče.
OŠ Toneta Pavčka
Glasilo Občine Mirna Peč
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Mirnopeški čebelarji
navdušeno spremljali
razglasitev Svetovnega
dneva čebel
Pa smo ga dočakali, 20. MAJ - SVETOVNI DAN ČEBEL,
na rojstni dan velikega slovenskega čebelarskega
učitelja Antona Janše. Pobudo za svetovni dan čebel je dala Čebelarska zveza Slovenije, razglasitev
praznika pa je v okviru Organizacije združenih narodov predlagalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Predlog je
bil potrjen 20. decembra lani, pobudo so soglasno
podprle vse članice OZN.

Kadar skrb me tare, žalost me prešine, pri čebelah
razvedrim se, skrb pozabim, žalost mine.
Največ zaslug ima predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, ki je povedal: »Trdo smo garali, upali in
verjeli, da se bo svetovni dan čebel zgodil. Zaslug si ne
more prisvojiti nihče. To je zmaga slovenskih in svetovnih čebelarjev, zmaga vseh, ki so prispevali svoj kamenček v mozaiku. Zmaga za čebele in svet.«
Svetovni dan čebel je posvečen čebelam in drugim
opraševalcem, ki igrajo pomembno vlogo pri pridelovanju hrane, saj je 70 % vse hrane odvisne od opraševanja čebel.
Čebelarskega praznika v Žirovnici smo se udeležili tudi
čebelarji Čebelarskega društva Novo mesto, v katerega
smo vključeni tudi čebelarji iz Mirne Peči. Ogledali smo
si čebelarsko tržnico, čebelnjak Antona Janše in cerkev
zavetnice Žalostne Matere božje, v kateri je potekala
maša za čebelarje. V večtisočglavi množici smo brez
besed in z velikim navdušenjem spremljali slavnostno
prireditev razglasitve Svetovnega dneva čebel. Ponosni
smo se odpravili domov in v še večji vnemi bomo ohranjali naše čebelice.
Nežika Režek, foto: Klemen Lajevec Photography
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Šahovski krožek na OŠ Toneta Pavčka

Najboljši šahist
letos Rok Lavrič
Šahisti OŠ Toneta Pavčka so letos sodelovali na
petih področnih tekmovanjih in državnem prvenstvu v
Kozjem na Kozjanskem. Na vseh tekmovanjih je sodelovalo 62 šahistov - 39 dečkov in 23 deklic od drugega do
osmega razreda.
Na ekipnem področnem tekmovanju v Novem mestu je od
dvanajstih šol dolenjske regije v vseh štirih kategorijah sodelovala z 18 šahisti samo naša šola. Starejše deklice so na tem
tekmovanju osvojile pokal za tretje mesto v postavi: Jana Jarc ,
Pia F. Rezelj, Saša Obrč in Živa Bobnar. Dobro so igrali tudi mlajši
dečki. Na področnem prvenstvu aprila so prvič igrali tudi naj-

Dolenjska šahovska velemojstrica Darja Kapš ( v rdeči obleki) je otrokom ob majskem srečanju podarila knjigo o šahistu Kasparovu.
mlajši šahisti iz drugega razreda. Najboljši med našimi šahisti
je bil Lovro Duh, ostali šahisti pa so bili: Gašper Brezar, Maks
Progar Brinjevec in Jaka Markelj, ki so uspešno prestali šahovski
krst, tudi z nekaj zmagami.
Na državnem prvenstvu aprila letos v Kozjem je naš šahist Rok
Lavrič osvojil 5,5 točke z zgolj enim porazom. V ekipi so sodelovali še: Jurij Jarc, Janž Progar-Brinjevec in Alen Kuletić. Ekipa
deklic: Anja Kolenc, Ana Cesar in Valentina Kajić so bile manj
uspešne.
Najboljši šahist naše šole v šol. l. 2017/2018 je bil Rok Lavrič, ki
je na številnih šahovskih tekmovanjih osvojil največ točk.
Zelo uspešni na različnih tekmovanjih so bili še naslednji šahisti: Lenart Kupljenik, Urban Matko, Matevž Špilar, Lan Malus,
Jožko Kolenc, Filip Duh in Nuša Čakš. Najbolj aktiven v šahovskem krožku letošnjega leta pa je bil Rok Jankelj. Zelo rada pa
je šahirala tudi Elza Matko iz 3. razreda.
Med učenci 2., 3. in 5. razreda je veliko sposobnih šahistov, ki
bodo v prihodnje tudi ob pomoči staršev in nadaljnji podpori
ravnatelja Danijela Brezovarja dosegli še večje uspehe.
Vsem staršem, ki ste sodelovali pri delu šahovskega krožka, in
g. ravnatelju se iskreno zahvaljujem za uspešno sodelovanje.
Šahovski pozdrav.
Šahovski mentor: Anton Perko
junij 2018

21. aprila je bil šotor v Mirni Peči zbirno mesto mladih
podeželanov z vse Slovenije. Tam je namreč v organizaciji Društva podeželske mladine Mirna Peč, KGZS, ZSPM
in KGZ Novo mesto potekal državni kviz Mladi in kmetijstvo, na katerega so se uvrstile najboljše ekipe z regijskih
tekmovanj.
Ob 14. uri sta v stari osnovni šoli potekali dve delavnici z aktualnimi in za mlade zanimivimi ter uporabnimi vsebinami o
varnosti pri delu na kmetiji in o tem, kako mladi kmetje pridejo do nepovratnih sredstev.

Pohod po Poti Slakove
in Pavčkove mladosti
Turistično društvo Mirna Peč že šesto leto prireja pohod po Poti Slakove in Pavčkove mladosti, s čimer
pomembno prispeva k dogajanju v času občinskega
praznika. Naše občane smo vprašali, ali se pohoda
udeležujejo, kaj jim je na poti še posebej všeč in kakšen pomen ima dogodek za njih. 	

Vesna Kastelic
JOŽE BARBO, Mali Kal
Do sedaj sem se udeležil vseh
pohodov. Poleg domačinov
številni prihajajo iz raznih koncev Slovenije. Trasa poti mi je
všeč, bi pa še posebej izpostavil
slikovit del med Hmeljčičem in
Šentjurjem. Pohod mi vsako leto
pomeni lep spomin na oba velika Mirnopečana, ki sem ju imel
priložnost tudi osebno poznati.
JANJA POVŠE, Koper:
Prihajam iz Kopra, zato si že prej
organiziram dopust ob času pohoda. Dogodek mi je všeč zaradi Slakove glasbe, obenem pa
tudi zaradi rekreacije in dobre
družbe. Skozi celo pot uživam
v gostoljubju vseh vaščanov in
njihovem programu, saj vedno
kaj lepega zapojejo ali zaplešejo.

Uradno prireditev so odprli člani Moškega pevskega zbora
Rožmarin, nato pa se je enajst tričlanskih ekip potegovalo
za prvo mesto. Po svojih najboljših močeh so odgovarjali na
vprašanja o kravah molznicah, svetovnem dnevu čebel, metodologiji FADN (vodenje računovodskih storitev kmetijskih
gospodarstev) in Zvezi slovenske podeželske mladine.
Tekmovanje je potekalo v štirih krogih. Vsak krog je sestavljalo šest vprašanj, ki so v vsakem krogu od tekmovalcev zahtevala drugačen način odgovarjanja. V prvem krogu so tekmovalci izbirali pravilen odgovor (a, b, c, d), v drugem krogu
so odgovore zapisovali na list papirja, v tretjem krogu pa so
odgovarjali z DA/NE. V četrti krog so se uvrstile štiri ekipe, ki
so do takrat zbrale največ točk, na vprašanja pa so nato odgovarjale po sistemu »hitri prsti«. Največ znanja je po štirih
krogih pokazala ekipa DPM Spodnje Savinjske doline, drugo
mesto je zasedla ekipa DPM Spodnje Podravje, tretje mesto
pa ekipa domačih tekmovalcev DPM Mirna Peč.
Dogajanje med posameznimi krogi so poleg Moškega pevskega zbora Rožmarin popestrili tudi člani Društva harmonikarjev Mirna Peč. Slavnostni podelitvi je sledila veselica z
ansamblom Prava Stvar in skupino Žuta Minuta.
Miha Papež
junij 2018

PIA FORENZZI REZELJ,
Dolenja vas:
Pohoda sem se do sedaj udeležila dvakrat. Na poti mi je najbolj všeč razgled, ki ga imamo,
ko se povzpnemo na Šentjurij.
Pohoda se rada udeležim zaradi druženja s sošolci in družino.
Mislim, da bi šola pohod po tej
poti lahko organizirala večkrat,
saj se skupaj zabavamo.
ANDREJ KASTELIC,
Goriška vas:
S pohodom, ki se ga redno udeležujem, želim nakloniti pozornost pomembnima rojakoma
Mirne Peči. Pohodniki iz vse
Slovenije našo občino obiščejo
prav zaradi spoštovanja do teh
pomembnih mož. Pohvalno je,
da poleg šolskega programa
tudi sami domačini obujajo spomin s Pavčkovimi recitali in pristno Slakovo glasbo ter izkažejo
svojo gostoljubnost.
Glasilo Občine Mirna Peč
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Pomladni
dan
v Žireh
Upokojenci smo se v lepem
majskem jutru z dvema avtobusoma odpeljali proti Gorenjski, natančno proti Škofji
Loki, znani po mnogih kulturnih in naravnih znamenitosti
in eno najlepših slovenskih
srednjeveških mest. Slikovito
mesto leži ob sotočju rek Seliške in Poljanske Sore. Tu bi
se človek lahko sprehajal ves
dan, saj na vsakem kotičku
odkriješ kakšno zanimivost.
Po ogledu Škofje Loke smo

24. 3. 2018
Ob 14.35 so v naselju Hrastje
pri Mirni Peči gorele saje v
dimniku stanovanjske hiše.
Gasilci PGD Hmeljčič so pogasili požar, s termovizijsko
kamero pregledali dimnik in
ga očistili.
8. 4. 2018
Ob 19.55 je bilo pri Dolenji

pot nadaljevali po Poljanski
dolini, mimo Visokega, kjer
stoji mogočna kmetija, znana po Ivanu Tavčarju, ki je
domačijo kupil od Kalanov in
jo preuredil v svoj dvorec.
Zatem smo si v muzeju v
Žireh ogledali razstavi o čevljarstvu in klekljarske čipke. V znameniti žirovski slaščičarni Ambasada so nam
postregli z burekom in kavo.
Okrepčani smo se odpravili
do čevljarske tovarne Alpina, ki beleži 70 let delovanja
in Žirovcem že vrsto let daje
kruh. Sprejeli so nas v konferenčni dvorani, kjer so nam
povedali zgodovino nastanka tovarne in o izdelavi prvih žirovskih "gojzarjev" ter
kako so šli skozi spremembe,
vasi pri Mirni Peči, občina
Mirna Peč, onesnaženo cestišče na avtocesti. Gasilci GRC
Novo mesto so razmastili in
oprali cestišče, dežurni delavci DARS so zavarovali mesto pranja.
11. 5. 2018
Ob 14.29 sta na cesti Novo
mesto - Trebnje pri Mirni Peči
trčili osebni vozili. V nesreči
so bile tri osebe poškodovane. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto
so poškodovane oskrbeli na
kraju nesreče in jih odpeljali
na zdravljenje v Splošno bol-

ki so podjetju omogočile
obstoj do danes. Da smo si
predstavljali, kako nastane
čevelj, so nas peljali na ogled
proizvodnje. Nato pa je sledil
nakup v tovarniškem diskontu njihove modne in športne
nišnico Novo mesto. Gasilci
GRC Novo mesto so odklopili akumulatorje na vozilih,
pomagali reševalcem, z vpojnim sredstvom posuli razlite
motorne tekočine, vlečni
službi pomagali pri natovarjanju poškodovanih vozil in
očistili cestišče.
13. 5. 2018
Ob 12.43 je v Šentjuriju na
Dolenjskem zagorelo v motornem delu osebnega vozila. Pred prihodom gasilcev
so ogenj začeli gasiti občani,
dokončno pa so ga pogasili gasilci iz PGD Hmeljčič in

ponudbe.
V poznem popoldnevu smo
po kosilu zapustili Žiri in se
počasi mimo Škofje Loke odpravili proti domu.
Majda Zagorc

GRC Novo mesto. Vozilo so
pregledali s termovizijsko
kamero.
25. 5. 2 018
Ob 17.39 je na avtocesti med
priključkoma Mirna Peč in
Novo mesto - zahod v bližini
naselja Mali Kal, občina Mirna Peč, osebno vozilo zapeljalo v odbojno ograjo in se
prevračalo po cestišču. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator na vozilu
in nudili pomoč reševalcem
NMP Novo mesto, ki so na
kraju oskrbeli ponesrečeno
osebo.

POZNATE VAŠ KRAJ
Na aprilski fotografiji ste morali poimenovati gospodinjske pripomočke in povedati, za kaj so jih gospodinje uporabljale. Izmed prispelih
odgovorov smo izžrebali Jožico Grivec iz Radovljice, ki je prepoznala
«sito za sejanje moke, lončeno posodo za peko potice - potičnico in
dodala, da so starejše posode brez sredinskih stožcev». Zraven je bila
še posoda za stepanje z metlico - šibo. Gospe Jožici čestitamo, nagrado
bo prejela po pošti.
Novo vprašanje: Bliža se občinski praznik. Vsaka občina ima svoje simbole. Na sliki je grb naše občine. Sprašujemo vas, kaj naš grb ponazarja.
Odgovore pošljite do 10. avgusta 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
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MPZ Rožmarin bo zastopal dolenjsko
regijo v Cankarjevem domu

Iz
mirnopeških
kuhinj

Že vrsto let Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine organizira
revijo upokojenskih pevskih zborov naše regije. Tokrat v sodelovanju z DU Šentjernej.
Prireditev je bila že 16. po vrsti, odvila se je desetega maja v KC Primoža Trubarja v Šentjerneju.
Na reviji je nastopilo 12
zborov z okoli 254 pevci iz
Društev upokojencev Mirna, Novo mesto, Črnomelj,

pevski zbor Rožmarin se je
pod vodstvom zborovodje
Gorazda Kermca predstavil
in navdušil poslušalce s pe-

mljala gospa Tatjana Mihelčič Gregorčič, ki je po nastopu podala mnenje vsem
zborovodjem o njihovem

Borovničevo
vino - liker
Potrebujemo:
• 2 litra rdečega vina
(frankinja, teran, merlot... po želji, vendar naj
bo temno rdeče vino),
• 1 kg sladkorja,
• 6 dcl borovnic,
• 6 vaniljevih sladkorjev
( lahko tudi vanilijevo
skorjico),
• 2 dcl ruma.

Straža, Kočevje, Šentrupert,
Mirna Peč, Podgorje Stopiče,
Mali Slatnik, Metlika, Semič
in Šentjernej.
Tudi letos se je revije udeležil Moški pevski zbor Rožmarin iz Mirne Peči. Moški

smima ljudska S triglavskega
veter pogorja v priredbi Tomaža Tozona in Avsenikovo
Z mano se ozri, besedilo je
napisala Elza Budau, priredil
Engelbert Logar.
Revijo je strokovno spre-

petju. Moški pevski zbor Rožmarin je bil s strani strokovne
žirije pohvaljen za najboljšo
izvedbo pesmi in izbran, da
v jeseni zastopa regijo v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Anton Gorenc

Priprava:
Vino, sladkor in borovnice zmešamo skupaj,
zavremo in pustimo vreti
15 min. Ko se liker malo
ohladi, vsujemo vanj vaniljev sladkor, dobro premešamo in popolnoma

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MIRNA PEČ RAZPISUJE

21. tradicionalno meddruštveno
tekmovanje za pokal Mirne Peči

za kategorije desetin članov, članic in starejših gasilcev (veteranov)
in starejših gasilk (veterank), ki bo
v soboto, 16. junija 2018, s pričetkom ob 15. uri
na igrišču pri stari osnovni šoli v Mirni Peči.

Prijave sprejemamo na telefonskih številkah: 041 652 639 (predsednik),
031 304 377 (poveljnik) ali na elektronski naslov: pgdmp@siol.net.
Prijave so možne tudi na dan tekmovanja pri komisiji do 18. ure.
Zahvaljujemo se vam za udeležbo in vas lepo pozdravljamo z gasilskim
pozdravom NA POMOČ!

junij 2018

ohladimo. Nato dodamo
rum in nalijemo v steklenice. Po želji dodamo več
ruma, za bolj aromatičen
okus. Če vam niso všeč
cele borovnice, jih lahko
s paličnim mešalnikom
zdrobite.
Borovničevo vino je zelo
primerno tudi za darilca.
Nežika Režek
Glasilo Občine Mirna Peč

23

iz naših
treh
dolin

Poljane in Čemše
Poljane in Čemše sta majhni naselji v občini Mirna Peč. Mejita na občino
Trebnje in občino Mokronog -Trebelno. Spadata v šentjursko dolino.
Poljane
POLJANE so gručasto naselje, ki obsega
1,75 km² površine na nadmorski višini
327,1 m. Skozi Poljane tečeta Igmanca
in Kamni potok. Del naselja je tudi zaselek Grivec, kjer je nekoč stala kovačnica. Vas je imela kar nekaj svojih studencev - zajetij, iz katerih so se prebivalci
oskrbovali s pitno vodo. Danes imajo
vodovod , vendar vodo iz enega zajetja
še vedno uporabljajo.
Poljane deli avtomobilska cesta, ki je
bila zgrajena leta 1958. Oba dela sta
povezana s podvozom, ki pa ne ustreza
današnjim prometnim razmeram. Zloglasni poljanski klanec je bil za marsikaterega voznika usoden, še posebno v
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zimskih razmerah. Pogosto so tu nastajali prometni zastoji. Prebivalci Poljan so
danes veseli, da jih je nova magistralka
obšla. Imajo mir pred neznosnim hrupom , ki so ga bili v preteklosti deležni.
Število prebivalcev se v zadnjem času
povečuje zaradi bližine zaposlitvenih
središč ter boljše kakovosti življenja
na podeželju. Obnovljene stare hiše in
številne novogradnje to dokazujejo.
Nekaj se jih še ukvarja s kmetijstvom. V
vasi so tri večje kmetije, ki se ukvarjajo
s proizvodnjo mleka, vse imajo krave
molznice (Saje, Hrastar in Kastelic). Polja se razprostirajo na terasah okoli vasi,
vinograde pa imajo na Kalcah in na Poljanski gori.

junij 2018

V vasi sta tudi dva večja obrtnika, Strešna kritina Majde in Avtoprevozništvo
Majde.
V Poljanski gori sta bili včasih samo dve
hiši, danes pa je veliko bivalnih vikendov in celo novo stanovanjsko naselje z
novimi lepimi hišami. Poljanska gora je
obdana z vinogradi in gozdom. Poznana je tudi po borovnicah in gobah.
Poljane so zelo znane po svojem športnem društvu, ki je zelo aktivno. Zgradili
so si svoje igrišče, kjer se srečujejo in
prirejajo razna tekmovanja. Društveni
prostor je namenjen za razna slavja in
prireditve. Najbolj znana prireditev je
Pasuljada, na kateri se v kuhanju pasulja pomerijo domače ekipe in tudi tiste
izven naše občine.

Čemše
ČEMŠE obsegajo 0,65 km² površine na
nadmorski višini 330,6 m. Vas Čemše
je najbolj znana po vodni vrtini Plešivica - Čemše. Z vodo oskrbujejo velik del
Mirnopečanov. Čemše so znane tudi po

pruhu – peskokopu, ki ga je leta 1984
odprla Krajevna skupnost Mirna Peč. S
peskom iz peskokopa so se oskrbovali
bližnji prebivalci. Kasneje ga je prevzela
Občina Mirna Peč z namenom, da bodo
material iz peskokopa uporabljali za

gradnjo nove avtoceste. Zaradi težke
dostopnosti za velike tovornjake se to
ni uresničilo. Koncesijo zanj je dobilo
podjetje Grabnar, ki pa mu je pogodba
potekla in trenutno peskokop miruje.
Prav tako kot Poljane se tudi Čemše počasi razvijajo. Ljudje se ukvarjajo s kmetijstvom, sicer bolj za lastno potrebe.
Tudi tu je precej vinogradov, zidanic in
bivalnih vikendov. Pod Plešivico leži Ajdovska jama, v kateri so po pripovedovanju domačinov našli kosti jamskega
medveda.
Razgled iz Čemš v dolino pa je nekaj, kar
ne smete zamuditi.
Ljudje so prijazni in vedno pripravljeni
na pogovor.
Nežika Režek, Ladislava Rupena
Foto: Andrej Gašperič
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CEPETAVČKOVE NOVICE

V naravi in na svežem zraku
Pomladni meseci so vedno prijetni, živahni in polni energije. Vse daljši in toplejši dnevi so tudi otrokom v Vrtcu
Cepetavček omogočili, da smo lahko večkrat zapustili
igralnice in več časa preživeli na svežem zraku in v naravi. V aprilu in maju se je pri nas veliko dogajalo. Odtekli
smo mini kros, odšli na prvi spomladanski sprehod, se
igrali na igrišču, veliko brali, za starše pripravili predstavo o Muci Copatarici. Staršem in sebi smo pokazali, kako
pogumni smo, saj smo noč preživeli v vrtcu, najstarejši
otroci pa smo se odpravili v vrtec v naravi za tri dni. Bilo
je zelo zabavno.
Otroci oddelkov Račke in Gosenice smo se v sredo, 25. 4.
2018, odpravili do igrišča pri stari šoli. Tam smo v sklopu gibalnega projekta Mali sonček pretekli mali kros in se razgibali
na novih telovadnih napravah.

Otroci oddelkov Obuti mački
in Baloni smo odšli v vrtec v
naravi v CŠOD Čebelica, kjer
so nas prijazno pričakali učitelji, ki so z nami izvajali različne dejavnosti. Po nastanitvi
v sobah in kosilu smo pričeli
z dejavnostmi. Prvi dan smo
spoznavali in usvajali pravilno zavezovanje vezalk in vozlov, kasneje pa smo sestavljali
bivališča za živali iz lesenih deščic. Zvečer smo na nočnem pohodu opazovali zvezdnato nebo in s svetilkami iskali prisotne
živali. Naslednji dan smo preživeli na prostem, saj smo odšli
na pohod v gozd, kjer je ena skupina izdelovala domove za
škrata Čateža, druga skupina pa je hodila po brvi in s prevezo
čez oči sledila poti. Po kosilu je sledilo presenečenje. Otrokom
smo prebrali pisma, ki so jih pripravili njihovi starši. Popoldan
smo imeli lov na lisico. Zvečer smo Juliji zapeli za rojstni dan
in ji čestitali, nato pa zaplesali ob prijetni glasbi. Zadnji dan
smo po zajtrku spakirali. Sledile so dejavnosti, pri katerih smo
spoznavali igre naših babic in dedkov, spoznali pa smo tudi
živali v domu (paličnjake, ribe, želvo). Po kosilu smo se odpravili proti domu, kjer so nas že nestrpno pričakali starši. Otroci
niso imeli v vrtcu v naravi nobenih težav, nekateri so si celo
želeli, da bi v domu ostali še kakšen dan. Naučili smo se veliko
novega in se skupaj veselili ter pridobili nove izkušnje.

Foto: Arhiv Oš T. Pavčka - Vrtec Cepetavček

Otroci oddelka Račke smo mesec marec namenili dejavnostim, povezanim s pravljico Muca Copatarica. V aprilu pa smo
pravljico uprizorili za starše in otroke ostalih oddelkov.
V četrtek, 19. aprila, smo z
zaključno prireditvijo sklenili bralni projekt Cepetavček bralček. Projekt vse leto
omogoča staršem in otrokom skupen vstop v svet pravljičnega, magičnega, lepega
in nepozabnega. Dejavnost
omogoča veliko lepega, povezuje vrtec in družino ter
nenazadnje od otrok terja
precej aktivnosti. Tako si otroci ob uspešno zaključenem projektu zaslužijo slavnostno prireditev. Letos smo si ogledali
predstavo Gledališča KUKUC z naslovom Cepetavček bralček.
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V začetku maja smo otroci iz skupine Gosenice prenočili kar
v vrtcu. Zvečer smo prinesli v vrtec torbe in z navdušenjem
pokazali, kaj vse je v njih – bile so namreč vse potrebne stvari za spanje. »Škrat Goseničar« nam je za popestritev večera
pripravil lov na skriti zaklad, imeli smo čisto pravo zabavo v
pižamah in kino. Uživali smo tudi ob slastni večerji – picah.
Za izkazan pogum in prenočitev brez staršev so otroci prejeli
posebne diplome in medalje.
Pripravile: Nina Golob, Vilma Fabjan, Urška Gašperič
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iz šolskega panja

Šolsko rastočo knjigo dopolnili z deli Mirnopečanov
V četrtek, 10. 5. 2018, je na naši šoli potekala proslava ob tretji obletnici državnega projekta Rastoča knjiga. Letošnji
slavnosti gost je bil priznani slikar Peter Škerl.
Predstavil nam je svojo slikarsko pot. Razkril nam je, kaj ga
pri slikarstvu najbolj navdihuje. Na koncu nam je narisal

tri slikarske uganke iz znanih
pripovedk oziroma pravljic,
mi pa smo ugibali, kaj riše.
Na prireditvi smo gostili Mirnopečane, ki so v preteklem
letu izdali svoje knjige. To so

bili: Gabrijel Obrekar z zbirko
pesmi Moje pesmi od mladosti do zrelih let, Aleš Matoh z
romanom v dveh delih Lovec

ter Darja Kastelic s knjigama
Pomembne reči in Kancijan
iz Ogleja. Njihova dela smo
zložili v šolsko rastočo knjigo.
Pripravili smo zanimiv program. Učenci so zaigrali skeč,

v katerem so nam prikazali
slabe lastnosti sodobne tehnologije, in z njim sporočili,
da moramo več brati. Zapel
nam je tudi mladinski pevski
zbor. Povabilu na prireditev
se je odzval Janoš Kern, predstavnik za področje kulture in

športa v državnem svetu, ki
nas je nagovoril in pozdravil.
Prireditve so se udeležili tudi
oče Rastoče knjige dr. Janez
Gabrijelčič, Miha Japelj in
Jože Zupan.
Špela Koračin,
Tia Globokar

Doživetje v Münchnu
Učenci, ki obiskujemo nemščino, smo odšli na ekskurzijo v München. Malo pred Münchnom smo z ladjico odšli na otok po Kimskem jezeru, na otoku smo si ogledali
grad Ludvika II. Bavarskega. Sledila je vožnja proti Münchnu, kjer smo si ogledali znameniti olimpijski stolp, s

Foto: Arhiv Oš T. Pavčka

Učenci Osnovne šole Toneta Pavčka zelo radi beremo. Ker
smo to šolsko leto res marljivo brali, smo imeli v aprilu prireditev, na kateri smo podelili bralne značke. Gostja prireditve je
bila igralka in stand up komičarka Lucija Ćirović.
Urban Matko, Eva Zupančič

katerega se vidi čudovit razgled okrog mesta. V BMW
Welt-u smo si ogledali vse novejše modele avtov in motorjev znamke BMW. Naslednje jutro smo se odpeljal
do znamenite Allianz Arene, kjer smo si ogledali garderobe, igrišče, hodnike, konferenčne sobe, …, lahko
pa smo si tudi kupili kakšen spominek nogometnega
kluba Bayern München. Obiskali smo še znani nemški
muzej, v katerem je bilo nešteto zanimivih stvari. Zadovoljni, veseli in polni novih izkušenj smo se odpeljali
proti domu.
Alen Rovšek, Samo Brudar
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Prvošolce je obiskala ga. Slava Derganc, predsednica KORK
Mirna Peč. Najmlajšim šolarjem je predstavila organizacijo
Rdeči križ Slovenije in njeno delovanje. Učenci smo odkrili
veliko načinov, kako lahko drug drugemu pomagamo.
Tatjana Kupljenik
Glasilo Občine Mirna Peč
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19. praznik občine Mirna Peč
22. – 24. junij 2018

Program prireditev

Petek, 22.6.
19.00 - 20.00 Slavnostna seja Občine Mirna Peč
(večnamenski prostor KD Mirna Peč)
20.00 - 02.00 20-letnica Društva vinogradnikov Mirna Peč
in 11. Festival Mirnopeških vin z ansamblom
Grom (igrišče pri stari osnovni šoli)
Sobota, 23.6.
08.00 - 15.00
14.00 - 17.00
14.00 - 21.00
13.00 - 19.00
21.00 - 03.00

(prireditveni prostor – igrišče pri stari osnovni šoli):
6. pohod po Poti Slakove in Pavčkove mladosti
Predstavitev domačih in lokalnih ponudnikov
Zabavno popoldne z ansamblom Blaža Hutevca
Nogometni turnir Kritine Majde
Zabava s Tanjo Žagar in skupino Avantura,
srečelov DPŽ Mirna Peč

Nedelja, 24.6.
09.00 - 18.00
10.00 - 14.00
12.00 - 12.30
12.30 - 14.30
15.00 - 19.00

(prireditveni prostor – igrišče pri stari osnovni šoli):
Državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu
Državne ženske kmečke igre
Srečanje starodobnih traktorjev
Predstavitev kmetijske mehanizacije
Zabavno popoldne z ansamblom Prava stvar

Ansambel Grom

Blaž Hutevec

Tanja Žagar

Organizator

DV Mirna Peč

TD Mirna Peč

NK Kritine Majde

KK Adria Mobil in PGD Jablan
DPŽ Mirna Peč
GD Mirna Peč
GD Mirna Peč

Ansambel Prava Stvar

Za gostinsko ponudbo bo skrbel Euro Gurman.
Večina prireditev se bo odvijala (pohodi - start, zaključek) na igrišču ob stari osnovni šoli Mirna Peč, Trg 8.
Ure in nazivi prireditev so okvirni in se lahko še spremenijo.

