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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovane občanke, občani,

za razliko od lanske nam je letošnja 
zima prizanesla z obilnimi pada-
vinami, tako da so lahko tudi tisti, 
ki se ukvarjajo z izvajanjem del na 
prostem, nemoteno izvajali predvi-
dena dela in nenazadnje se je tudi 
na podeželju brez težav opravilo vse 
potrebno, da se bo spomladanska 
sezona rasti lahko uspešno in pravo-
časno začela. 

Kot je že običaj, so v prvem četrtletju 
vsa društva opravila redne občne 
zbore, na katerih so pregledali svoje 
delovanje za preteklo leto in pripra-
vili načrte za naslednje. Vsa društva 
so zelo dejavna in brez njih si naša 
lokalna skupnost ne more zamisliti 
izpeljave določenih prireditev, kot 
tudi ne družabnega življenja. 

Na februarski seji je občinski svet 
skladno s poročilom Občinske volilne 
komisije potrdil mandat na nakna-

Foto:  Foto Asja

dnih volitvah izvoljenega svetnika iz 
4. volilne enote, s čimer je lahko začel 
z delom v popolni sestavi. Izpolnjeni 
so bili tudi pogoji za zapolnitev pro-
stih mest v delovnih telesih. Občinski 
svet je na končni predlog Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja na drugi seji potrdil predla-
gane kandidate za stalna in začasna 
delovna telesa občinskega sveta. Na 
občinski upravi smo v tem obdobju 
pripravljali vso potrebno dokumen-
tacijo za prvi rebalans proračuna 
za letos in za zaključni račun za leto 

2018. Glavno vodilo pri pripravi pro-
računa in razporejanju denarnega 
toka bo zaključevanje »Suhokranj-
skega vodovoda«, saj naj bi grad-
bena dela zaključili do konca junija. 
Glede na pomembnost, finančno 
zahtevnost in tudi velikost obsega se 
bodo vse ostale naložbe morale pri-
lagajati zaključevanju tega projekta. 
Seveda bodo vse potrebne tekoče 
aktivnosti, ki jih mora občinska upra-
ve izvajati za nemoteno delovanje, 
potekale normalno. Glede na dokaj 
veliko zanimanje dejavno sodeluje-
mo z vsemi potencialnimi investitorji 
pri pripravi in zagotavljanju ustrezne 
dokumentacije, ki jo potrebujejo za 
izpeljavo naložb v industrijski coni.

Veliko se je dogajalo tudi v Muzeju Loj-
zeta Slaka in Toneta Pavčka. Poleg še 
vedno visokega zanimanja za obisk 
muzeja smo pričeli z nadgradnjo do-
datnih vsebin. Skupaj s Čebelarsko 
zvezo Slovenije in Čebelarskim dru-
štvom Novo mesto smo v prenovljene 
prostore stare šole postavili paviljon 
Čebelji svet in ga v marcu skupaj z 
ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Aleksandro Pivec tudi pre-
dali njegovemu namenu.  

Upam, da ste velikonočne praznike 
preživeli v mirnem praznovanju ob 
prijetnem druženju. Kot veste, je z ja-
nuarjem začela delovati nova ambu-
lanta v Mirni Peči, zato vse tiste, ki še 
niste opredeljeni vabim, da  pokličete 
v naš zdravstveni dom in se opredeli-
te za zdravnico Goljevićevo, saj je od 
števila opredeljenih pacientov odvi-
sno delovanje mirnopeške ambulan-
te. Pa naj bo zdravstvena pomoč v 
največji meri le preventiva! 

Andrej Kastelic, župan
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Poročilo s konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic ostaja župan 
Na konstitutivni seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč, ki je bila 4. decembra 2018, je 
predstavnik Občinske volilne komisije Gregor Kovačič podal poročilo o izidu volitev v 
občinski svet in volitev župana. 

Poročilo s 1. redne seje Občinskega 
sveta Občine Mirna Peč

Na 1. redni seji Občinskega sveta Ob-
čine Mirna Peč, ki je potekala 31. ja-
nuarja 2019, so potekala imenovanja 
v stalna in začasna delovna telesa ob-
činskega sveta za mandatno obdo-
bje 2018 – 2022. V Nadzorni odbor so 
bili potrjeni Saša Štravs Smolič, Rena-
ta Progar Zupan, Katja Kocjan, Gregor 
Rus in Jože Muhič. Odbor za gospo-
darstvo, varstvo okolja in gospodarske 
javne službe sestavljajo Drago Muhič, 
Irena Pust, Primož Povše, Marjan Go-
lob, Damjan Zupančič, Drago Primc in 
Rudi Povše. V Odbor za negospodar-
stvo in javne službe družbenih dejav-
nosti so bili izbrani Damjan Zupančič, 
Aleš Kupljenik, Urška Rapuš Potočnik, 
Ksenija Murgelj, Marko Žagar in Marjan 
Parkelj. Nezasedeno mesto v odboru je 

predvideno za novoizvoljenega svetni-
ka iz 4. volilne enote. Člani Odbora za 
prostorsko planiranje in gospodarjenje 
z nepremičninami so Gregor Parkelj, 
Marko Vinko Kupljenik, Drago Muhič, 
Milena Cesar, Primož Novljan, Zvonko 
Lah in Dejan Slak. V Statutarno pravni 
komisiji so Gregor Parkelj, Janez Mežan 
in Marko Žagar.  Uredniški odbor gla-
sila Občine Mirna Peč sestavljajo člani 
Tatjana Kupljenik, Luka Piko, Urška Ko-
lenc, Ladislava Rupena, Andrej Gašpe-
rič, Nataša Rupnik in Vesna Kastelic. V 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu so bili izbrani Boštjan Srovin, 
Uroš Avsec, Boštjan Rozman, Andrej 
Kastelic, Leopold Pungerčar, Drago Re-
telj in Marjan Kocjan. Ljudmila Bajc je 
predstavila poročilo o poslovanju Za-
voda za kulturo Mirna Peč za leto 2018. 
Povedala je, da je obisk muzeja nad pri-
čakovanji, v muzeju se odvijajo številni 

dogodki, pripravljajo pa že nove aktiv-
nosti. 

Poročilo z 2. redne seje Občinskega 
sveta Občine Mirna Peč

Na drugi redni seji, ki je potekala 14. fe-
bruarja 2019, je Silvo Barbo podal po-
ročilo Občinske volilne komisije o izidu 
naknadnih volitev člana občinskega 
sveta, na katerih je mesto v svetu do-
bil Aleš Berus. Svetniki so potrdili pred-
stavnike v Svetu zavoda za kulturo Mir-
na Peč, ki ga sestavljajo Nataša Rupnik, 
Zvonko Papež, Jože Barbo, Ljudmila 
Bajc in Bogdan Krevs. Potrjene so bile 
nove cene programov vrtca v občini 
Mirna Peč, ki so višje za približno tri od-
stotke. Direktor Komunale Novo mesto 
Gregor Klemenčič je predstavil Poslov-
ni plan za leto 2019. 

Nina Koren 

Občinski svet je 
zdaj popoln 
V četrti volilni enoti, ki obse-
ga Gorenji, Srednji in Dolenji 
Globodol, so volivke in voliv-
ci na naknadnih lokalnih vo-

litvah za člana Občinskega 
sveta Občine Mirna Peč v ne-
deljo, 10. februarja 2019, izvo-
lili Aleša Berusa. Poleg Berusa 
sta za to mesto kandidirala še 
Peter Grivec in Aleš Kovačič. 
Berus je prejel največ - 44,28 
odstotka vseh glasov. Na vo-
lišča je prišlo 132 volivcev, kar 
predstavlja 75,43-odstotno 
volilno udeležbo. Novoizvo-
ljenemu svetniku Berusu želi-
mo tvorno in uspešno delo v 
dobrobit vseh občanov.

Mira Barbo, Občinska 
volilna komisija

Tudi v globodolski dolini do-
bili svojega predstavnika v 
občinskem svetu

Imenovan 
podžupan občine

Župan Andrej Kastelic je 
dne 16. 4. 2019 na podlagi 
33.a člena Zakona o lokal-
ni samoupravi in 34. člena 
Statuta Občine Mirna Peč 
izdal sklep o imenovanju 
podžupana Občine Mir-
na Peč. Za mesto je župan 
imenoval Damjana Zupan-
čiča, Goriška vas 4, ki bo 
funkcijo opravljal nepoklic-
no. Ta bo pomagal županu 

pri njegovem delu in opra-
vljal posamezne naloge iz 
pristojnosti župana, za ka-
tere ga župan pooblasti. 
Prav tako podžupan ob žu-
panovi odsotnosti oziroma 
zadržanosti nadomešča 
župana in opravlja tekoče 
naloge. V primeru, da bi 
županu predčasno prene-
hal mandat, pa podžupan 
opravlja funkcijo župana 
Občine Mirna Peč do na-
stopa mandata novoizvo-
ljenega župana. N. K.

V občinski svet so bili izvolje-
ni Gregor Parkelj, Rudi Povše, 
Urška Rapuš Potočnik, Dra-
go Muhič, Zvonko Lah, Irena 
Pust, Marko Žagar, Damjan 
Zupančič in Dejan Slak. Za 
župana je bil izvoljen dose-
danji župan Andrej Kastelic. 
Na seji je bila imenovana 
mandatna komisija za pre-
gled prispelih pritožb in pri-

pravo predloga potrditve 
mandatov članov sveta in 
ugotovitev izvolitve župana, 
ki je podala ugotovitve, da 
na izvoljene člane sveta in 
župana ni bilo podanih no-
benih pritožb. Imenovana je 
bila tudi komisija za manda-
tna vprašanja, volitve in ime-
novanja, ki jo po glasovanju 
sestavljajo Damjan Zupančič, 

Gregor Parkelj in Urška Ra-
puš Potočnik. Ob koncu seje 
je župan slovesno prisegel in 
dejal, da bo delal zakonito in 
v dobrobit vseh občanov ter 
da verjame, da bo osvet še 
naprej deloval konstruktivno 
in sodeloval tako kot v prete-
klosti. 

Nina Koren
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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. Odlok o priznanjih 
in nagradah Občine Mirna Peč določa naslednje nagra-
de in priznanja: naziv častni občan, nagrada Občine 
Mirna Peč in plaketa Občine Mirna Peč.

Naziv častni občan Občine Mirna Peč se podeli za po-
membne trajne uspehe na gospodarskem, znanstve-
nem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-iz-
obraževalnem, humanitarnem in drugih področjih, ki 
pripomorejo k ugledu občine doma in po svetu. Dobi-
tnik naziva ima lahko stalno prebivališče tudi izven ob-
čine, vendar mora biti s svojim življenjem ali delom traj-
no povezan z občino Mirna Peč.

Nagrada Občine Mirna Peč se podeli za enkratne iz-
jemne dosežke kot spodbuda za nadaljnje strokovno 
delo ali aktivnosti na posameznem področju delovanja. 
Dobitnik nagrade je lahko občan, skupina občanov ali 
pravna oseba s sedežem v občini Mirna Peč.

Plaketa Občine Mirna Peč se podeli za izredne uspehe 
in rezultate v daljšem časovnem obdobju na področjih, 
na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k ra-
zvoju in ugledu občine, ter za izredne uspehe in rezul-
tate v daljšem časovnem obdobju, ki jih le ti dosežejo 
s svojim odnosom do dela, gospodarnostjo, uvajanjem 
racionalnih novosti, posebnim naporom in prizadeva-
nji 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 in-
stitucije, da posredujete predloge za občinske na-
grade in priznanja do četrtka, 9. maja 2019, na 
naslov: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, s 
pripisom Za nagrade in priznanja občine.
Predlog mora vsebovati tudi podrobno utemeljitev.

Številka: 094-1/2019-1
Datum: 1. 4. 2019

 Andrej Kastelic
župan  

V Mirni Peči nova ambulanta 
družinske medicine
Mirnopečani so v leto 2019 vstopili z odprtjem nove ambulante družinske oz. splošne medicine, ki se nahaja z leve 
strani Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v središču Mirne Peči. Obnovljene prostore, ki so si jih prisotni lahko tudi 
ogledali, so uradno odprli 7. januarja. V ambulanti se poleg prostora za zdravnika in medicinsko sestro nahajajo še pre-
vijalnica, prostor za posamezne diagnostične preiskave in posege, prostor za referenčno ambulanto ter večnamenski 
prostor, ki služi tudi kot predavalnica. Urejene so sanitarije in čakalnica, ambulanta je dostopna tudi invalidom. 

POZIV K OPREDELITVI

Zdravstveni dom 
Novo mesto
Splošna ambulanta, 
Trg 8, Mirna Peč

Telefon: 08 20 15 433

Zdravnica: Milena 
Goljović, dr. med., spec. 
družinske medicine

ORDINACIJSKI ČAS:
Ponedeljek: 
od 10.00 - 14.15
Sreda: 15.00 - 19.30
Petek: 7.00 - 10.00

Zdravnica še opredeljuje 
nove paciente, naročite 
se lahko po telefonu 08 
20 15 433 ali v sami am-
bulanti, kjer boste lahko 
podpisali tudi izjavo o iz-
biri osebnega zdravnika. 

Prosimo vse občane, ki 
še nimajo opredeljene-
ga osebnega zdravnika, 
da le to storijo kar najhi-
treje. 

Od števila opredeljenih 
je namreč odvisen delov-
ni čas ambulante oziroma 
obstoj le te v Mirni Peči.

Za prenovo prostorov in ure-
ditev ter opremo ambulante 
je poskrbel Zdravstveni dom 
Novo mesto, Občina Mirna 
Peč pa je uredila zunanji del, 
obnovila streho, fasado ter 
uredila parkirišča. Naložba je 

Trak sta prerezala direktorica zdravstvenega doma Novo 
mesto Alenka Simonič in domači župan Andrej Kastelic.

Odprtja so se udeležili tudi predstavniki lokalne oblasti

brez opreme veljala dobrih 
155 tisoč evrov, od tega je 
Zdravstveni dom Novo me-
sto prispeval 100 tisoč, osta-
lih 55 tisoč evrov pa je za-
gotovila Občina Mirna Peč. 
Prostore sta s prerezom traku 

Sprejem novih 
pacientov

odprla župan Andrej Kastelic 
in direktorica Zdravstvenega 
doma Novo mesto Alenka 
Simonič, v kratkem kultur-
nem programu pa so nasto-
pili učenci OŠ Toneta Pavčka 
in malčki iz vrtca Polonca ter 
pevka Tjaša Zirkelbach. 

Ambulanta je sedaj odprta 
trikrat tedensko po štiri ure, 

in sicer v ponedeljek, sredo 
in petek, z opredelitvijo za-
dostnega števila pacientov 
pa se bo delovni čas posto-
poma povečeval do polnega 
programa. Lečeča zdravnica 
je Milena Goljović, ki spreje-
ma oz. opredeljuje nove pa-
ciente. 

Ljudmila Bajc
Foto: Foto Asja

Festival Odprte hiše Slovenije 
predstavil tudi mirnopeška 
projekta
Med 5. in 7. aprilom je po celotni državi potekal deseti festi-
val Odprte hiše Slovenije (OHS). Na njem je javnosti odprlo 
90 kakovostnih, lepih in drznih stavb ter ureditev. Tema le-
tošnjega jubilejnega festivala je bila “PROSTOR POVEZUJE”. 
V okviru festivala sta bila predstavljena tudi mirnopeška 
projekta Zunanja ureditev okolice župnijske cerkve sv. Kan-
cijana ter Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka.

Dobrih 20 udeležencev festivala Odprte hiše Slovenije si je v 
soboto, 6. aprila, z zanimanjem ogledalo Muzej Lojzeta Slaka 
in Toneta Pavčka. Potek investicije, arhitekturno zasnovo, iz-
brano opremo in materiale ter kratko predstavitev muzeja so 
udeležencem predstavili arhitekta Tomaž Slak in Klemen Vo-

dnik ter vodja projekta ureditve muzeja na mirnopeški obči-
ni Nataša Rupnik. Udeleženci so bili navdušeni nad izgledom 
objekta, nad samim muzejem in njegovo ponudbo, vključno 
s harmonika šovom in čebeljim svetom ter obljubili, da se v 
muzej vrnejo s svojimi družinami in znanci.   N. R.

Organizatorji predstavitve muzeja (od leve proti desni): 
predstavnica OHS Maja Hrastar, predstavnik izvajalca luči 
Arcadia, projektanta Tomaž Slak in Klemen Vodnik ter vodja 
projekta ureditve muzeja Nataša Rupnik
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Čebelji svet – nova atrakcija 
v mirnopeškem muzeju
V Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči je na ogled zanimiva atrakcija – interaktivni paviljon Čebelji svet. 
Gre za kupolo, ki je sestavljena iz lesenih šesterokotnikov, ki simbolizirajo čebelje celice, združene v satovju. Glavna 
privlačnost paviljona je doživetje čebeljega sveta skozi virtualno resničnost s sodobnimi tehnološkimi pripomočki. 

Paviljon Čebelji svet je mini-
strica za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Aleksandra 
Pivec  20. marca simbolno 
predala Čebelarski zvezi Slo-
venije, slednja pa Občini Mir-
na Peč.

Slovesnosti v muzeju so se 
poleg ministrice Pivčeve ude-
ležili tudi državna sekretarka 
na omenjenem ministrstvu 
Tanja Strniša, predsednik Če-
belarske zveze Boštjan Noč, 
predsednik novomeških če-
belarjev Franc Kobe in župan 
Andrej Kastelic.

Namen paviljona je ozave-
ščanje javnosti o pomemb-
nosti čebel za trajnostno 
kmetijstvo. Z njim so se 
predstavljali po vsem svetu, 
saj je stal že v Bruslju, Berli-
nu, Istanbulu, Hongkongu in 
New Yorku. Lani so ga pre-
dali Čebelarski zvezi Slove-
nije, ta pa ga je na podlagi 
javnega poziva predala v na-
daljnjo brezplačno uporabo 

Čebelarskemu društvu Novo 
mesto in Občini Mirna Peč.
V muzeju je že sedaj delček 
razstave namenjen čebe-
larjenju v Mirni Peči, v na-
govoru pa je župan Kastelic 
izpostavil, da so celo v mir-
nopeškem grbu čebele, saj 

Z leve: župan Občine Mirna Peč je paviljon simbolno prejel od ministrice za kmetijstvo Aleksan-
dre Pivec oz. predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča. Ob slednjem strokovna 
sodelavka muzeja Ljudmila Bajc in predsednik Društva čebelarjev Novo mesto Franc Kobe.

Kulturni program se je odvil v osrednjem delu muzeja. v Prvi vrsti predstavniki Občine Mirna 
Peč, Čebelarske zveze Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo.

se je tu čebelarilo že pred 
dva tisoč leti. Mirnopečan 
je tudi avtor knjige Koreni-
ne čebelarjenja Alojzij Ka-
stelic, »neuradna čebelarska 
himna« Čebelar je skladba 
Lojzeta Slaka, pevke pode-
želskih žena so si nadele ime 

Čebelice, domači čebelar-
ji svoje znanje prenašajo na 
mlade tudi v čebelarskem 
krožku v osnovni šoli Toneta 
Pavčka, celo ime kraja Mirna 
Peč je povezano s čebela-
mi, saj naj bi se tako imeno-
val po pečini v Zijalu, kjer so 
medile divje čebele in je bila 
zato skala medene barve. Za 
časa Avstro-Ogrske se je kraj 
imenoval Hönigstein – me-
dena pečina, izgovorjava pa 
se je sčasoma spremenila v 
današnje poimenovanje.

Ministrica Pivčeva je med 
drugim dejala, da je paviljon 
Čebelji svet res pionirsko 
delo, z njegovo interaktivno 
promocijo pomena čebel in 
ostalih opraševalcev pa si je 
Slovenija še uspešneje za-
gotavljala podporo držav pri 
razglasitvi 20. maja za sve-
tovni dan čebel. Zbrane sta 
nagovorila tudi predsednik 
Čebelarske zveze Slovenije 

Boštjan Noč in predsednik 
Društva čebelarjev Novo 
mesto Franc Kobe. Idejo o 
paviljonu sta predstavila ar-
hitektka na kmetijskem mi-
nistrstvu Kaja Kotnik in Luka 
Kočevar, več o samem izboru 
kraja postavitve paviljona pa 
je povedal predsednik komi-
sije Marko Alauf s Čebelarske 
zveze Slovenije.

Kulturni program so z na-
stopi obogatili otroci iz vrt-
ca Cepetavček, pevski zbor 
Osnovne šole Toneta Pavč-
ka, violinistka glasbene šole 
Marjana Kozine, s harmo-
nikami pa Sandi Ravbar ter 
člani mirnopeškega društva 
harmonikarjev.

Ljudmila Bajc, 
občinska uprava   

Foto: Foto Asja  

V kulturnem programu so nastopili tudi otroci iz vrtca Cepe-
tavček z vzgojiteljicama Andrejo in Nino.

Župan Kastelic in ministrica Pivčeva sta čebelji svet pogle-
dala skozi virtualna očala.

Pevski zbor OŠ Toneta Pavčka pod taktirko Eme Igličar in ob spremljavi profesorja harmoni-
ke Sandija Ravbarja. 
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Med čiščenjem jame Grč vrh 1 
našli minometno granato
Člani Jamarskega kluba Novo mesto smo v soboto, 23. marca, čistili še eno izmed zadnjih znanih onesnaženih jam v 
mirnopeški občini - jamo Grč vrh 1. Ker smo med čiščenjem našli minometno granato Brixia 45 italijanske izdelave, 
smo morali akcijo prekiniti. 

Kljub temu je bil dobršen del jame očiščen. Odstranili smo 
okoli štiri kubične metre železa, zdravil, plastike, kosti kada-
vrov, steklovine,… Z delom smo nadaljevali konec marca, ko 
je pirotehnik državne enote Civilne zaščite za varstvo pred ne-
eksplodiranimi ubojnimi sredstvi italijansko mino odstranil. 
Tokrat smo odstranili še okrog dva kubična metra odpadkov. 

Tradicionalna akcijo čiščenja okolja

Onesnaženo predvsem 
ob glavnih prometnicah
Občina Mirna Peč je skupaj z društvi in Osnovno šolo To-
neta Pavčka v soboto, 23. marca, izvedla tradicionalno 
akcijo čiščenja okolja, ki jo je na pobudo Komunale Novo 
mesto posvetila svetovnemu dnevu voda. 

V tradicionalnih akcijah so 
bila že očiščena vsa večja 
odlagališča v naravi, zato 
je v zadnjih letih poudarek 
akcij predvsem na čiščenju 
območij glavnih prometnic 
(priključna cesta na avtoce-
sto, območje nekdanje hitre 
ceste, ob železniški progi) ter 
najbolj obiskanih območjih 
naravnih znamenitosti (iz-
vor ponikalnice Temenice v 
Zijalu).

Dobrih sto udeležencev, 
predvsem članov Lovske 
družine Mirna Peč, Turistič-

nega društva Mirna Peč, 
Športno rekreativnega dru-
štva Poljane, Društva pode-
želskih žena Mirna Peč in 
Športno rekreativnega dru-
štva Veliki Kal - Orkljevec, 
je v letošnji akciji nabralo 
okrog 80 gospodinjskih vreč 
plastenk, papirja in drugih 
odpadkov. Učenci osnovne 
šole pa so dan prej očistili 
okolico šole in središče Mir-
ne Peči.

Občina vsa leta dobro so-
deluje tudi z Jamarskim klu-
bom Novo mesto, v katerega 

je vključenih kar nekaj mir-
nopeških jamarjev. Letos je 
skupaj s klubom izvedla že 
sedmo čistilno akcijo podze-
mnih jam. Jamarji  so teme-
ljito očistili še zadnjo one-
snaženo podzemno jamo v 
občini – jamo Grč vrh 1.  Iz 
jame so ročno potegnili štiri 
kubične metre odpadkov in 
kubičen meter železa.
Veseli smo, da je občina v 
vseh teh letih s pomočjo pro-
stovoljcev različnih društev 

in šole uspela očistiti vsa ve-
čja odlagališča. Novih odla-
gališč ni opaziti, kar dokazu-
je, da so akcije pripomogle 
tudi k večji zavesti prebival-
stva o pomenu čistega oko-
lja. Zahvaljujemo se vsem 
društvom za njihovo delo ter 
Komunali Novo mesto, ki je 
poskrbela za rokavice, vreče 
in odvoz odpadkov.

Nataša Rupnik

Jamarski klub Novo mesto je do sedaj očistil 27 jam, od tega 
šest v občini Mirna Peč. Voda postaja vse dragocenejša dobri-
na, zato je prav, da v naravo ne odlagamo nobenih odpadkov, 
saj nam narava vse, kar odvržemo, vrne na mizo in v kozarec.

 Andrej Gašperič, foto: Tomaž Bukovec

Mirna Peč 
na turističnem 
sejmu Alpe 
Adria 2019
Na letošnjem 30. mednarodnem turističnem sejmu Natour 
Alpe-Adria 2019 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 
ki je potekal od 30. januarja do 2. februarja, se je predsta-
vila tudi Občina Mirna Peč  z namenom promocije osrednje 
turistične točke Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka ter 
predstavitvijo ostale turistične ponudbe v občini.  

Na konferenci, pa tudi ostale dni na sejmu, so 
se predstavniki domačih društev predstavljali s kul-
turnimi vložki in kulinariko. Predstavitev občine pa je po-
tekala tudi  na stojnici Turistične zveze Dolenjske in Bele 

 Z leve  Simon Kovačič iz Razvojnega centra Novo 
mesto, župan Občine Mirna Peč Andrej Kaste-

lic in predsednik mirnopeškega turističnega 
društva Jože Barbo.

Ljudmila Bajc je poleg muzeja in Pavčkov-
ega doma predstavila tudi ostalo kulturno 
turistično ponudbo v mirnopeški občini.

krajine, kjer  se  je predstavljalo Turistično 
društvo Mirna Peč  in  turistični krožek OŠ 
Toneta Pavčka.  Za glasbene vložke so po-
skrbeli  Društvo  harmonikarjev Mirna Peč 

in  ljudske pevke Čebelice, za pogostitev čla-
nice Društva podeželskih žena, mirnopeški vi-

nogradniki, čebelarja Janez Kastelic in Franc Gra-
bljevic ter izletniška kmetija Barbo  in okrepčevalnica 

Cesar. S pristno lokalno pogostitvijo so dogodku pričarali go-
stoljubje in domače lokalne okuse. M. B.
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V MUZEJU L. SLAKA IN T. PAVČKA JE VEDNO ZANIMIVO DOGAJANJE

Muzej je tudi med predlaganimi za Valvazorjevo nagrado. 
Strokovni komisiji je razstavo predstavila kustosinja Dolenj-
skega muzeja, soavtorica razstave Majda Pungerčar.

Interaktiven paviljon Čebelji svet je izredno zanimiv vsem 
starostnim skupinam.

V marcu so v muzeju snemali oddajo Radia Koper Gremo 
plesat. Kar dva avtobusa Primorcev sta prišla v Mirno 
Peč, snemanja pa so se udeležili tudi žena Lojzeta Slaka, 
njegove sestre in brat. Voditeljica Smilja Baranja inter-
vjuva Slavka Podboja. 

Krajša fotografska razstava Danila Slivnika

Sandi Ravbar je profesor 
glasbe, ki ima v Mirni Peči 
šolo diatonične harmonike. 
Z učenci je pripravil koncert 
za starše na odru v parterju 
muzeja.

Novost v muzeju je tudi možnost degustacije mirnope-
škega medu, ki jo pripravijo domači čebelarji. Na foto-
grafiji Anton Režek in Ivan Kastelic, ki sta predstavila pet 
vrst medu. 

Tudi mirnopeški vinogradniki se lahko pohvalijo s kakovo-
stnim vinom. Predstavitev društva in degustacijo vin so v 
avli muzeja pripravili za skupino upokojencev iz Ljubljane, 
ki so bili nad žlahtno kapljico navdušeni.

Učenci OŠ Toneta Pavčka so v muzeju preživeli prijetno 
dopoldne ob raziskovanju življenja Lojzeta Slaka in po-
slušanju njegove glasbe. Za piko na i pa so poskrbeli še 
člani Društva mirnopeških harmonikarjev, ki so zaigra-
li nekaj njegovih skladb in odgovarjali na radovedna 
vprašanja.

Zadovoljstvo nad videnim in 
slišanim so izrazili tudi učitelji 
iz različnih evropskih držav, ki 
so se mudili v Sloveniji in med 
tem obiskali mirnopeški mu-
zej. Grški učitelj je v roke prijel 
zloženko in v petih minutah z 
nje prerisal Slakovo podobo.

Med obiskovalci so bili tudi 
člani Društva za izgubo slu-
ha Novo mesto. S sabo so 
imeli tolmača, ki je »kretal« 
- z govorico gluhih prevajal. 
Preizkusili so tudi slušno zan-
ko, saj je mirnopeški muzej 
eden redkih, ki jo ima.

Tudi mladi vojaki iz vojašnice v Bršljinu so bili navdušeni nad 
videnim in slišanim. Nekateri izmed njih so bili celo na Rock 
Otočcu, ko je Lojze Slak zaigral pred večtisočglavo množico 
rokerjev » V dolini tihi«.

Harmoniko šov 
smo pokazali tudi 
kmetijski mini-
strici Aleksandri 
Pivec in državni 
sekretarki Tanji 
Strniša.

Obiskala nas je 
tudi televizija Ve-
seljak in posnela 
prispevek. 

Ljudmila Bajc
Foto: Arhiv 

muzeja

V sklopu projekta Mirnopeški Slakov center se pričenjajo 
medgeneracijske delavnice

Trkamo na vrata 
dediščine 
Z medgeneracijskimi delavnicami obujanja ljudskih običajev, 
ljudske glasbe, ljudskih obrti, rokodelstva in harmonikarski-
mi delavnicami različni izvajalci -Turistično društvo Mirna Peč, 
Kulturno društvo Mirna Peč, Društvo podeželskih žena Mirna 
Peč, harmonikarji, ljudski pevci in glasbena šola Sandija Rav-
barja - trkajo na vrata bogate kulturne dediščine širšega ob-
močja Dolenjske v povezavi z Lojzetom Slakom in njegovo 
dediščino. Postavitev muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka 
v obnovljenih prostorih nekdanje osnovne šole v Mirni Peči je 

postala osnova za oživitev objekta in vzpostavitev Mirnope-
škega Slakovega centra kot povezovalne točke kulturnega in 
turističnega razvoja občine. Za oživitev nekdanje šole so nove 
programske vsebine Slakovega centra izrednega pomena, saj 
preko medgeneracijskih delavnic ohranjanja ljudskih običa-
jev in ljudskih obrti ozaveščajo prebivalstvo, jih usmerjajo k 
druženju, prenosu znanj ter hkrati razvijajo kulturno in turi-
stično ponudbo. Prebivalce se tako vzpodbuja, da so ponosni 
na svoj izvor, posebne šege in navade, spretnosti in znanja, 
zaradi katerih sta vsak kraj in regija edinstvena. 
V prostorih muzeja izvajajo različne medgeneracijske delavni-
ce na temo ohranjanja nesnovne kulturne dediščine v pove-
zavi s Slakovo dediščino. Med temi so sklopi delavnic na teme 
ohranjanja ljudskih običajev: godovanje, vasovanje, trgatev, 
ličkanje, tepežkanje, advent, ohcet, žetev, ki vključujejo ljud-
sko petje različnih izvajalcev, ter sklopi delavnic na različne 
teme ljudskih obrti in rokodelstva ter izdelovanja turističnega 
spominka. Glasbene delavnice igranja na diatonično harmo-
niko za širše dolenjsko območje bodo izvajali za vse starostne 
skupine z različnim predznanjem. 
Prisrčno vabljeni vsi mladi in mladi po srcu ter tudi otroci na 
poustvarjanje naše skupne kulturne dediščine!
Datumi delavnic bodo objavljeni na spletni strani občine: 
www.mirnapec.si. 

Mira Barbo
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5. 3. 2019 
Nesreča v cestnem prometu
Ob 6.39 sta na križišču v Mirni Peči v 
bližini odcepa za naselje Češence trčili 
osebni vozili, pri čemer sta se poškodo-
vali dve osebi. Gasilci GRC Novo mesto 
so zavarovali mesto nesreče, odklopili 
akumulatorje in pomagali reševalcem. 
Reševalci nujne medicinske pomoči 
ZD Novo mesto so poškodovana oskr-
beli na kraju in prepeljali v Splošno bol-
nišnico Novo mesto. Delavci cestnega 
podjetja so očistili cestišče in postavili 
prometno signalizacijo.

3. 3. 2019 
Naravnost v hidrant
Ob 10.40 se je v ulici Postaja v Mirni 
Peči voznik z osebnim vozilom zale-
tel v nadzemni hidrantni priključek. 
Občani so zaprli ventil in preprečili 
nadaljnje iztekanje vode še pred pri-
hodom gasilcev GRC Novo mesto, 
katerih pomoč ni bila potrebna. Po-
škodovanih ni bilo.

15. 1. 2019 
Zaradi varovalke pregrela peč
Ob 9.14 se je v Jablanu v kurilnici sta-
novanjske hiše zaradi napake na va-
rovalki električne napeljave pregrela 
peč. Gasilci PGD Mirna Peč, Jablan in 
GRC Novo mesto so napako odpravili 
ter pregledali peč.

28. 12. 2018 
Zgorel štirikolesnik
Ob 11.32 je na cesti Trebnje–Kartelje-
vo zagorel štirikolesnik. Gasilci PGD 
Trebnje so zavarovali kraj dogodka in 
pogasili ogenj. Štirikolesnik je v celoti 
zgorel.

21. 12. 2018
Stroj stisnil delavca
Ob 9.44 se je zgodila delovna nesreča 
v Rogovili, kjer je stroj stisnil delavca in 
mu poškodoval nogo. Reševalci nujne 
medicinske pomoči ZD Novo mesto 
so ga na kraju oskrbeli in odpeljali na 
nadaljnje zdravljenje v Splošno bolni-
šnico Novo mesto. O dogodku so bile 
obveščene pristojne službe.

 

                                          

 9. maj 2019 
8h-10h: parkirišče Grajski Trg (občina 

Žužemberk) / 11h-13h: parkirišče pri OŠ 
(občina Dolenjske Toplice) / 14h-16h: 

parkirišče pri OŠ Vavta vas (občina Straža) 

 
10. maj 2019 

8h-10h: parkirišče pri OŠ Toneta Pavčka 
(občina Mirna peč) / 11h-13h: pri gasilskem 
domu Šmarjeta (občina Šmarješke toplice) / 

14h-16h: pri gasilskem domu (občina Škocjan) 
 

11. maj 2019 
8h-10h: pri gasilskem domu Otočec (občina 
Novo mesto) / 11h-13h: pri gasilskem domu 
(občina Šentjernej) / 14h-16h: parkirišče OŠ 

Stopiče (občina Novo mesto)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAJ LAHKO BREZPLAČNO ODDATE: 
 Odpadno električno in elektronsko opremo: štedilnike, pralne stroje, hladilnike, 
računalnike, pečice, mikrovalovne pečice, el. igrače, el. orodje, televizorje, radie, monitorje, 

male aparate, sijalke in baterije. Vsa bo odšla v reciklažo. 
 

 Imate doma star in še delujoč aparat ali aparat potreben manjšega popravila? Tudi tega 
nam prinesite in predali ga bomo v ponovno uporabo!  

Na to nas ob oddaji opozorite! 
 

ORGANIZATOR: ZEOS, d.o.o. v sklopu Life projekta Gospodarjenje z e-odpadki 
in Komunala Novo mesto, d.o.o. 

 

SOFINANCERJI: Evropska komisija in Ministrstvo za okolje in prostor RS 
 

DODATNE INFORMACIJE: Urša Dolinšek 
T: 01 235 52 55 / E: urska.dolinsek@zeos.si /  

W: e-odpadki.zeos.si in www.stariaparati.si 

 

Postopek 2. sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta - OPN

Vračilo nepozidanih stavbnih 
zemljišč v območje 
kmetijskih zemljišč
Zaradi določitve stavbnega zemljišča za obstoječe zida-
nice v postopku 1. sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta (OPN), ki se je zaključil novembra 
2018, mora občina zagotoviti še vračilo 3, 5 ha kmetij-
skih zemljišč, in sicer z območja stavbnih zemljišč. 

Zato prosimo vse lastnike stavbnih zemljišč, ki ne name-
ravajo graditi, da podajo vlogo za vrnitev stavbnih ze-
mljišč v območje kmetijskih zemljišč. 

Ker gre za zagotovitev vračila kmetijskih zemljišč iz ne-
pozidanih stavbnih zemljišč po uradni dolžnosti, za to-
vrstne predloge ni potrebno plačati takse za spremem-
bo podrobne namenske rabe, ki znaša 300 evrov. Vaše 
pobude lahko oddate vse do konca maja 2019. Za doda-
tne informacije in pojasnila pokličite na telefonsko šte-
vilko 39 36 108 (Irena Jerič). Zagotovitev vračila zemljišč 
je pogoj za nadaljevanje postopka 2. sprememb in do-
polnitev OPN.

Irena Jerič

Sprejet rebalans proračuna 
za leto 2019
Občinski svet Občine Mirna Peč je na aprilski seji obravnaval in sprejel 1. re-
balans proračuna za leto 2019. Proračun je objavljen na spletni strani občine 
www.mirnapec.si (na levi strani PASICA – Proračun občine).  

Letošnje leto bo največji del 
proračunskih sredstev na-
menjenih zaključevanju na-
ložbe »Oskrba s pitno vodo 
Suhe krajine«, o kateri smo 
že veliko pisali v prejšnjih 
številkah časopisa. Za to na-
ložbo je bilo potrebno letos 
zagotoviti skoraj dva milijo-
na evrov, od tega kar precej 
lastnih sredstev. Gradbena 
dela morajo biti zaključena do 30. juni-
ja, vse obveznosti pa poplačane do 30. 
septembra. Naložba  je sofinancirana iz 
sredstev EU ter proračuna Republike Slo-
venije, zato moramo slediti strogo do-
ločenemu terminskemu in finančnemu 
planu . 
Od načrtovanih 5.762.648 evrov odhod-
kov je v proračunu 3.103.458 evrov na-
menjenih investicijam. 
Poglavitne spremembe, ki so upošteva-
ne v predlogu rebalansa proračuna 2019, 
se nanašajo na  prenos neporabljenih 
sredstev ter prevzetih obveznosti iz leta 
2018 in na spremembe v izvajanju najve-
čjih dveh naložb, ki se nadaljujeta v letu 
2019 in katerih sofinanciranje pričakuje-
mo iz sredstev EU, to sta izgradnja vodo-
vodne infrastrukture projekta Oskrba s 
pitno vodo Suhe krajine ter še dokončno 
poplačilo investicijskih stroškov nastalih 
z obnovo prostorov stare šole z ureditvi-
jo Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, 
obnovo prostorov enote vrtca Polonca, 
sofinanciranje zdravstvene ambulante 
ter  zunanje ureditve. 
Konec lanskega leta se je vlada s sindi-
kati dogovorila za povišanje plač javnim 

uslužbencem, kar je po-
sledično pomenilo, da se 
cene storitev v  javnih za-
vodih povišajo. Ker obči-
na namenja iz proračuna 
zajetno vsoto denarja za 
pokrivanje stroškov jav-
nim zavodom ( šola, vrt-
ci, domovi starejših ob-
čanov, pomoč na domu, 
knjižnica..), prišteti pa 

moramo tudi subvencije cen javnemu 
podjetju Komunala Novo mesto, s ka-
tero občina znižuje višino položnice do 
občanov, se je znatno povečal strošek v 
breme proračuna. Višina potrebnih sred-
stev, ki zagotavlja nemoteno delovanje 
vseh navedenih inštitucij in nemotene 
storitve ter  oskrbo, na letni ravni znaša 
1.356.843 evrov. 
Da bomo lahko uspešno zaključili že za-
čete naložbe in poplačali obveznosti, 
smo morali letošnji rebalans proračuna 
načrtovati preudarno in odgovorno. Žal 
nismo uspeli v proračun uvrstiti nekaj 
novih projektov ali obdržati nekaj že za-
črtanih investicij, ki pa so zelo pomemb-
ne za marsikoga izmed vas. Prestaviti 
smo jih morali v naslednje leto, vendar 
verjamemo, glede na pretekle izkušnje in 
leta, da bomo vse želene projekte pripe-
ljali uspešno do zaključka in izpolnili pri-
čakovanja občanov.  
Za vse informacije smo vam na razpola-
go. Veseli smo vseh vaših predlogov.

Sonja Klemenc Križan, direktorica 
občinske uprave 

30 let  rednega zbiranja 
in odvoza komunalnih 
odpadkov v Mirni Peči
V Sloveniji smo vzpostavili zanesljive in učinkovite sisteme 
zbiranja komunalnih odpadkov in dosegamo nadpovpreč-
ne deleže reciklaže odpadnih surovin. Pred tremi desetletji 
smo vse zbrane mešane komunalne odpadke iz celotnega 
območja današnje občine Mirna Peč obvladovali v eni sami 
zbirni relaciji, danes pokrivamo isto območje ob približno 
enaki količini odpadkov, s šestimi relacijami. 

Poleg ene zbirne relacije za mešane komunalne odpadke, je 
še kar pet relacij za zbiranje vseh vrst ločenih frakcij kot so me-
šana embalaža, papir, steklo, bio odpadki, iz pokopališč se po-
sebej odvažajo nagrobne sveče. Približno polovico odpadkov 
se že zbere ločeno, iz preostalega dela mešanih komunalnih 

odpadkov pa se s pomočjo obdelave odpadkov (dejavnost 
Ceroda) izloči še preostali večinski delež tako, da se na koncu 
odlaga celo manj kot 3% odpadkov. 

Seveda nas vsi ti ukrepi in tudi rezultati silijo v nujno spre-
membo  logistike zbiranja mešanih komunalnih odpadkov. 
Mešanih komunalnih odpadkov je že manj kot polovica vseh 
zbranih, zato tudi ni smiselno ohranjati ta standard odvoza. 
Tudi iz vidika racionalizacije poslovanja te službe. Mirna Peč 
je ena zadnjih občin, kjer se spreminja ta sistem zbiranja. Z 
zadnjimi postavitvami posod za ločene frakcije, pa se zago-
tavlja že toliko dodatnega zbirnega volumna, da ne bi smelo 
prihajati do težav prepolnih zabojnikov. Težave se lahko poja-
vijo tam, kjer nekateri posamezniki še ne vedo dobro, čemu je 
namenjen rumen, moder ali rjav zabojnik. 

V večini drugih občin, kjer smo ta sistem spremenili že pred 
letom ali več, so se zadeve popolnoma uredile in le redko pri-
haja do kakšnih ekstremnih odklonov. Na Komunali Novo me-
sto bomo zelo pozorno spremljali ta prehod in v primeru, da 
se kje pojavi težava, bomo ta problem reševali skupaj z vami. 

Simon Štukelj



april 2019 Glasilo Občine Mirna Peč 15Glasilo Občine Mirna Peč14

občinska uprava sporoča

občinska uprava sporoča

april 2019

Večer s Sonjo 
Pungartnik je 
pustil sled
Konec marca  je med Mirnope-
čane prišla Sonja Pungartnik,  
ravnateljica Ignacijevega doma 
duhovnosti in radijska vodite-
ljica na Radiu Ognjišče, kjer pri-
pravlja in vodi oddajo o življe-
nju slepih in slabovidnih Luč v 
temi. Pungartnikova je  borka 
za enakost slepih, leta 2015 pa 
je bila izbrana za Slovenko leta. 

Na srečanju je zelo osebno razmi-
šljala o trpljenju, od katerega radi 
bežimo in ga odrivamo. Nanj pa 
lahko gledamo tudi kot na dar, če-
prav si ga nihče ne želi.  Veliko laž-
je je hoditi skozi življenje, če člo-
vek trpljenje sprejme. Iz izkušenj 
vemo, da bomo iz trpljenja izšli 
močnejši, drugačni, z nečim okre-
pljeni.
Izpostavila je, da ljudje pozablja-
mo, da smo ustvarjeni kot enkra-
tna bitja in kot taki dragoceni. 
Svet danes postavlja ogromno 
zahtev, po katerih naj bi živeli, npr.  
telesna podoba. Z dietami  škodu-
jejo  svojemu telesu samo zato, da 
bodo podobni nekemu idealu. Ta-
kih kriterijev je prepolno.  Začni-
mo se zavedati, da  so to zgolj  kri-
teriji, ki jih je postavil človek.  Tudi 
če krepko presegamo te kriterije, 
nismo zaradi tega manj vredni. 
Izpostavila je tudi individualizem 
sodobnega časa ter pohlep po 
premoženju in skušala odgovori-
ti na vprašanje, kako si pomagati, 
da človek preizkušnje lažje spreje-
ma. Daljši članek si lahko prebere-
te na internetni strani župnije Mir-
na Peč.

Sonja Šuštaršič

Območno združenje Rdečega križa (OZRK) Novo mesto 

Od maja projekt Donirana 
hrana tudi v Mirno Peč
Projekt Donirana hrana deluje pod okriljem Lions kluba, ob-
čine in humanitarnih društev, izvaja pa ga OZRK Novo mesto. 
Hrano za projekt donirajo trgovine: Interspar Qulandija, Tuš 
Supermarket Novo mesto ter Mercator Hipermarket Novo 
mesto. Vsak večer pripeljejo hrano iz omenjenih trgovin, jo 
ustrezno shranijo čez noč, naslednje jutro pa pripravijo pake-
te in jih razdelijo pomoči potrebnim. 

Prejemnike paketov predhodno evidentirajo na Centru za so-
cialno delo Dolenjske in Bele krajine, kjer se ti z izpolnjenimi 
pogoji dokažejo za upravičene uporabnike donirane hrane. 
Paketi donirane hrane vsebujejo različna živila (kruh, mlečne 
izdelke, mesne izdelke, zelenjavo, slaščice, delikatese, …) in 
niso vsak dan enaki. Donirano hrano bodo dostavljali na do-
govorjeno mesto v Mirno Peč, invalidnim in bolnim osebam 
pa lahko tudi na dom. V primeru, da potrebujete tovrstno po-
moč, nas lahko pokličete na 07 3933128.

OZRK Novo mesto 

PRIJAVITE SE LAHKO ZA LETOVANJE V MOBILNI 
HIŠI V KAMPU V PODZEMLJU 

OZRK Novo mesto letos prvič razpisuje počitnikovanje 
za družine in posameznike iz socialno šibkega okolja. 
Mobilna hiša, donacija Adrie Dom, v lepi naravi ob Kolpi 
v Podzemlju je na voljo v predsezoni in v sezoni. 

Razpis lahko najdete na spletni strani Občine Mirna Peč 
in na www.novomesto.ozrk.si pod zavihkom Naše ak-
tivnosti. Rok za prijavo je 15. maj 2019.

Bronasto priznanje Rdečega križa Slovenije za dolgoletno 
delo v glavnem odboru in vodenje komisije za pomoči Ob-
močnega združenja Rdečega križa Novo mesto je prejela 
Nataša Rupnik, članica KORK Mirna Peč.  

Veselo Jožefovo s prikazom 
godovanja in »ramplanja« 
V Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka so marca v okviru projekta Mirnope-
ški Slakov center potekale prve medgeneracijske delavnice na temo obujanja 
ljudskih običajev pod okriljem Turističnega društva Mirna Peč in v sodelova-
nju s Kulturnim društvom in Društvom podeželskih žena Mirna Peč. 

Za delavnice smo izbrali pri-
ljubljeno tematiko godovanja 
in s tem povezanim prazno-
vanjem – »ramplanjem«, ki je 
v naših krajih še živo ohranje-
no. Najprej smo raziskovali, od 
kod praznik izvira, kaj pomeni in 
kako so ga praznovali vča-
sih, ob pogovoru pa smo 
odkrivali, kako se je obi-
čaj ohranil v naših kra-
jih in kako se prenaša 
iz roda v rod. Na pred-
večer praznika Sv. Jo-
žefa, 18. marca, smo 
vsi udeleženci rezulta-
te delavnic s prikazom 
tega ljudskega običaja z 
naslovom Veselo Jožefovo v 
avli muzeja predstavili javnosti, 
ki je bila tokrat še posebej medgene-
racijsko obarvana.  

V programu, ki ga je povezovala Neži-
ka Režek, so sodelovali ljudske pevke 

Č e b e l i -
ce (DPŽ), 
harmoni-
kar Peter 

Fink, otro-
ci z recita-

cijami, člani 
kulturnega in 

turističnega dru-
štva Mirna Peč ter 

članice turističnega 
krožka OŠ Tone-
ta Pavčka z men-
torico. Priljubljen 
ljudski običaj je 
potekal kot včasih 

- sproščeno in v ve-
selem vzdušju, pred-

vsem pa ob druženju, ko 
smo si vzeli čas drug za dru-

gega, tako kot so to mnogo bolj 
znale prejšnje generacije. 

Mira Barbo, 
občinska uprava

Dobrote Dolenjske - sinonim kakovosti, pristnosti, 
lokalnosti in trajnosti

Certifikat prejeli tudi štirje 
ponudniki iz Mirne Peči
Na Zavodu za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske do-
line v Šentrupertu so 5. marca pripravili slovesno pode-
litev certifikatov Dobrote Dolenjske v okviru zaključne 
prireditve projekta Razvoj in promocija kolektivne bla-
govne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudni-
kov – krajše Dobrote Dolenjske. 
Občina Mirna Peč je partnerica 15-mesečnega projekta (1. 1. 
2018 do 31. 3. 2019), ki se izvaja v okviru LAS (Lokalna akcij-
ska skupina) Dolenjske in Bele krajine. Namen le tega je nad-
graditi in promovirati obstoječo kolektivno blagovno znamko 
ter vzpostaviti mrežo lokalnih ponudnikov za skupni nastop na 
trgu. Do sedaj je bila: 
• izdana Strategija gastronomije Dolenjske s kulinarično pira-
mido in prvi regionalni kulinarični zemljevid Okusi Dolenjske v 
sodelovanju z avtorjem dr. Janezom Bogatajem;
• izvedene so bile štiri kulinarične prireditve: Škocjan - Dan 
dolenjskih štrukljev, Otočec - Kulinarični festival golfa, Šentru-
pert - Festival marmelada, Mirna Peč – Štruklji nekoč in danes, 
ki je pridobila tudi certifikat KBZ Dobrote Dolenjske;
• s podporo zunanjih strokovnjakov so bile izvedene tri de-
lavnice, v sklopu katerih je Mirna Peč razvila svoj prvi kulinarič-
ni spominek; 
• vzpostavljena je baza lokalnih ponudnikov - v pomoč po-
trošnikom, ki iščejo lokalne domače izdelke in pridelke;
• zasnovanih je deset novih turističnih kulinaričnih poti Lokal-
no in zdravo po Dolenjski, ki vključujejo inovativne ponudnike 
ter naravno in kulturno dediščino – tudi z območja Mirne Peči;
• v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki je izdelana celotna 
dokumentacija kolektivne blagovne znamke (KBZ) Dobrote 
Dolenjske;
• izvedenih je bilo sedem delavnic, namenjenih dolenjskim 
ponudnikom, na katerih so bila predstavljena KBZ in merila za 
pridobitev pravice do uporabe le-te;
• zaključuje se nova spletna stran in spletna trgovina;
• od lanskega septembra do letošnjega februarja je bilo v so-
delovanju z devetimi zunanjimi neodvisnimi strokovnjaki iz-
vedenih kar sedem certificiranj v sedmih različnih kategorijah: 
kulinarični izdelki in pridelki, rokodelski izdelki, jedi in pijače v 
gostinskih lokalih, kulinarične prireditve, turistični produkti – 
doživetja, namestitve ter v najvišji kategoriji Hiše Dobrote Do-
lenjske, pri čemer se certificira celostna ponudba nekega po-
nudnika. 
• 
Ocenjenih je bilo 518 izdelkov in storitev, certifikat Dobro-
te Dolenjske in pravico do uporabe te kolektivne blagovne 
znamke pa je pridobilo 455 izdelkov in storitev. Iz Mirne Peči 
so certifikate prejeli: Ekološka kmetija Kastelic, Kmetija Radež 
(sirarstvo in mlečni proizvodi), čebelar Rafko Cerovšek in Turi-
stično društvo Mirna Peč. 

Mira Barbo
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100 let prostovoljnega gasilstva v Globodolu 

V Globodolu je skorajda 
pri vsaki hiši gasilec
Letos obeležujemo 150-letnico gasilstva na Slovenskem, 70-letnico Gasilske zveze Slovenije in 50-letnico Slovenskega 
gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki. Tem imenitnim številkam se pridružuje PGD Globodol, ki letos obele-
žuje 100 let delovanja. Marca je Uprava RS za zaščito in reševanje na slovesnosti ob Dnevu civilne zaščite  v Črnomlju, 
globodolskim gasilcem podelila SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE. 16. novembra 1919 so ustanovili takrat imenovano 
Prostovoljno gasilno društvo Globodol. Ustanovni člani so bili večinoma kmetje, gospodarji, ki so uživali ugled med 
ljudmi. Začetki so bili skromni, a vendar so še v istem letu kupili ročno brizgalno Fr. Samsa, ki jo v Globodolu še vedno 
hranijo in tudi deluje.  Leta 1929 so zgradili prvi gasilski dom v Gorenjem Globodolu, leta 1953 pa v Dolenjem Globo-
dolu še gasilsko orodjarno. Ob ustanovitvi se je vključilo devet članov, danes jih je v globodolskem društvu 134. Druži 
jih tovarištvo in zavest, da je potrebno človeku v nesreči nesebično pomagati. 

Člani PGD Globodol ob praznovanju 90 letnice društva

Globodolski gasilski dom danes v obnovljeni podobi. Stari dom na desni je bil zgrajen l. 1929, fotografija pa je iz leta 1976 
(Vir: Globodol Prostovoljno gasilsko društvo in znamenitosti kraja. Avbar J. in Pust A.) V njem je bil vse do zaključka izgra-
dnje globodolske šole l. 1947 začasni pouk. Prva najemnina šolskemu odboru je znašala takratnih 75 din mesečno. 

FRANCI JARC, predsednik PGD Glo-
bodol, višji gasilec
»Mesto predsednika sem nastopil 
lani marca, in sicer sem ga prevzel od 
Gregorja Primca. Gasilec sem že od 
prvega razreda osnovne šole, prihodnje 
leto bo 30 let. Pri nas v globodolski 
dolini je skorajda pri vsaki hiši gasilec, 
ki je vključen v gasilsko društvo. 
Veliko delamo z mladimi, saj že otroke 
vključujemo v pionirske tekmovalne 
desetine. Gasilstvo je pri nas tradicija, v 
naši družini je bil gasilec že oče Albin, pa 
brat Boštjan. Ko sem nastopil mandat, je 
bil prvi cilj dokončanje obnove gasilske-
ga doma, letos pa je naša glavna naloga 
priprava proslave ob 100-letnici delova-
nja globodolskega gasilskega društva. 
Praznovali bomo 15. junija.  Najprej bo 
blagoslov slike sv. Florjana, zaščitnika 
gasilcev in prevzem obnovljenega gasil-
skega doma. Sledilo bo  razvitje gasilske-
ga prapora, zatem se bomo gasilci formi-
rali v parado - v njej bo tudi obnovljena 
prva ročna brizgalna iz leta 1919 - in se 
odpravili proti prireditvenem prostoru 
sredi vasi v Gorenjem Globodolu, kjer bo 
sledil kulturni program in veselica z Ve-
selimi Dolenjci.«

JOŽE AVBAR, gasilski častnik II. sto-
pnje  
»Gasilec sem postal že kot drugošolček, 
bil sem pionirček gasilec. Ves čas sem se 
izobraževal, pet let sem bil tudi povelj-
nik društva. Sem soavtor knjige »Glo-
bodol - Prostovoljno gasilsko društvo 
in znamenitosti kraja«, ki sva jo napisala 
skupaj z župnikom Antonom Pustom, 
ki je doma iz naše vasi in je tudi častni 
član našega gasilskega društva. Ob 
90-letnici sem dal pobudo za knjigo,  da 
zberemo podatke o delovanju in to tudi 
zapišemo in objavimo. Obrnil sem se na 
g. Pusta, ki je pripravil prvi del knjige do 
leta 1952. Prebrskal sem domač arhiv 
društva, bil sem tudi v Arhivu Repu-
blike Slovenije, kjer sem našel listino o 
ustanovitvi PGD Globodol. Material sva 
zbirala več kot pol leta, potem pa pisa-
la cele noči. Knjiga je dokument za za-

namce. Res je pomembno, da se 
gradiva dokumentirajo in 

arhivirajo. Izdali smo 
800 izvodov knjig, 

ki smo jih razdeli-
li med občane in 
goste. Odzivi na 
to so bili zelo do-
bri, saj smo do se-
daj imeli le brošu-

re. No, sedaj imamo 
pa še zgodovino kraja 

Globodol.
Sicer pa sem z veseljem gasi-

lec, to imamo kar v krvi. Če gasilstvo ži-
viš že kot otrok, ti je to  privzgojeno. Res 
pa je, da smo prostovoljci, a nas obrav-
navajo kot profesionalce – imamo izo-
braževanja, zdravstvene preglede, … 
Za nas je to malce težje, ker smo v služ-
bah in imamo tudi ostale obveznosti.«

Ljudmila Bajc
Foto: L. B., arhiv PGD Globodol

ANTON STRAJNAR, gasilski častnik 
II. stopnje 
»Že štirideset let sem prostovoljni 
gasilec, bila sta tudi moj oče in stari 
oče. Oba sta imela funkcijo poveljnika, 
sam sem bil poveljnik 15 let. Ko smo 
obnavljali gasilski dom, smo imeli 
največ težav s streho. Iskali smo rešitev 
in odločili smo se za večji poseg – za 
obnovitev strehe in da pridobimo večji 
prostor za sejno sobo. Tako smo stolp 
za sušenje cevi preuredili v shrambo 
orodja in v njem uredili tudi prostor za 
kuhinjo. Ustanovili smo gradbeni odbor, 
ki mu je predsedoval Jože Bobnar, pri 
obnovi pa so sodelovali vsi aktivni člani. 
Večino del smo opravili s prostovoljnim 
delom vaščanov - gasilcev, od mizarjev 
do zidarjev. Obnova je trajala dve leti. V 
zadnjem letu je akcijo vodil naš hišnik 
Stane Pust in nas vzpodbujal, da smo 
pohiteli, da je bilo vse pravočasno po-
storjeno. Res je bil glavni pobudnik 
del.  Dom bo lepo služil svojemu 
namenu, je živ. Odkar je obno-
vljen, se tu več dogaja. Pro-
blem pa je okolica, zemljišče. 
Potrebovali bi ga za vaje, pa 
tudi parkirišče.«

Do leta 1937 je bil gasilski poz-

drav po gasilskem zakonu v stari 

Jugoslaviji »Pomoz, Bog!«, nato 

pa »Na pomoč!«. Gasilsko de-

javnost so imenovali »požarna 

bramba«, »prostovoljna gasilska 

četa«, pozneje pa »prostovoljno 

gasilsko društvo«.
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Na državnem ocenjevanju kar 54 štrukljev 

Najboljši s cvrtjem ter kislim zeljem 
in mletim mesom 
V Društvu podeželskih žena Mirna Peč in Zvezi kmetic Slovenije smo že tretjič pod streho uspešno spravile državno 
ocenjevanje in razstavo štrukljev. V petek in soboto, 1. in 2. februarja, smo imele zares veliko dela, saj smo na ocenjeva-
nje in razstavo prejele kar 54 štrukljev. Razvrstile smo jih v tri kategorije: iz kvašenega testa, iz vlečenega testa in dru-
gih vrst testa. Ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljale Elizabeta Vrščaj, Marija Pajer in Irena Ule, je imela težko delo, 
saj so bili štruklji kakovostni in raznoliki. Vse možne točke sta dobili naši članici Janja Klemenčič za štrukelj iz cvrtja in 
Marija Dular za pečen štrukelj iz kislega zelja in mletega mesa.

22. decembra je občina skupaj z Dru-
štvom prijateljev mladine Mojca pripravila 
obisk dedka Mraza in obdaritev mirnope-
ških otrok. Za pomoč pri izpeljavi priredi-
tve se zahvaljujemo OŠ Toneta Pavčka in 
PGD Jablan ter najmlajšim prostovoljcem. 
Za finančne prispevke se zahvaljujemo 
podjetnikom:  PGD MIRNA PEČ, MIROMAT, 
d.o.o., PRIMOŽ PUGELJ, s.p., DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV MIRNA PEČ, BRIKPLASTI-
KA, d.o.o., KONJENIŠKO DRUŠTVO TREH 
DOLIN, ŠPOLAR MILAN, s.p., JOŽE KREVS, 
s.p. in STREŠNIKI GOLOB, d.o.o.

Nataša Rupnik

Na sobotni svečanosti smo 
podelili 18 zlatih, 28 srebrnih 
in 12 bronastih priznanj ter 
zahvalo. Veseli smo bili, da 
sta si prireditev in ocenjeva-

nje ogledali tudi ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Aleksandra Pivec 
in državna sekretarka Tanja 
Strniša. Upamo, da se bo na-

slednje leto opogumilo še 
več članic in tudi nečlanic 
ter prineslo svoje izdelke na 
pokušino in razstavo. Zahva-
ljujemo se vsem, ki ste nam 
pomagali pri pripravah in iz-
peljavi 3. državne razstave in 
ocenjevanja štrukljev.

ŠTRUKLJI TUDI TEMA 
PRVE DELAVNICE 
Tudi naša prva letošnja de-
lavnica, ki jo je vodila Elizabe-
ta Vrščaj, je bila v znamenju 
štrukljev. Zbralo se je preko 

30 članic, ki so z velikim za-
nimanjem spremljale potek 
priprave testa, nadevov in 
izdelave štrukljev. Pripravile 
smo skutine štruklje s peh-
tranom, dolenjske štruklje 
s suhim kruhom in cvrtjem, 
štruklje s suhimi slivami ter 
kvašene štruklje z orehovim 
nadevom. Vesele smo bile, 
ker se je delavnice udeležilo 
tudi nekaj mladih in novih 
članic, načrtujemo pa še ne-
kaj kuharskih delavnic.

Jelka Krivec

Uporaba čebeljih pridelkov
Ljudje so že od nekdaj med in druge čebelje pridelke: cvetni prah, propolis, matični mleček, 
vosek in čebelji strup uporabljali kot ljudsko zdravilo. Apiterapija je veda o tem, kako si s po-
močjo čebeljih pridelkov krepimo in ohranjamo zdravje. Čebelji pridelki so živila, prehranska 
dopolnila in naravna zdravila. 

MED POMAGA PRI RAZLIČNIH 
BOLEZNI
Med je gosto tekoče ali kristalizirano ži-
vilo, ki ga proizvajajo čebele. Čebele ga 
proizvedejo iz cvetličnega nektarja ali 
drugih izločkov živih rastlinskih delov ali 
pa iz različnih vrst mane, to je izločkov 
žuželk, ki so na živih delih rastlin. 
Raziskave so pokazale, da so ljudje, ki so 
uživali med redno vsak dan po 15 gra-
mov (1 žlico), povprečno živeli leto dni 
več kot tisti, ki medu niso jedli. Izsledki 
raziskave pri 8000 moških, povprečne 
starosti 65 let, so pokazali, da redni uži-
valci medu živijo v povprečju kar leto 
dni dlje, ker med vsebuje antioksidante, 
ki preprečujejo tvorbo krvnih strdkov in 
posledično je bilo manj srčnih in mož-
ganskih kapi. Zaščitne lastnosti medu, 
ki vsebuje veliko količino flavonoidov, 
so poznane že dalj časa. Fenolne spoji-
ne preprečujejo oksidacijo škodljivega 
holesterola LDL, ki je glavni vzrok za po-
apnenje žil. Dokazano je, da naravne fe-
nolne spojine zavirajo rast velikega šte-
vila bakterij. Priporoča se uživanje medu 
v primeru akutnih virusnih obolenj: pre-
hlad, gripa, angina, ljudem, ki imajo mo-
tnje v prebavni cevi, npr. gastritis, zapr-
tost, drisko, starejšim kot preventivno 
sredstvo proti krvnim strdkom, ki pov-
zročajo npr. možgansko, srčno kap, lju-
dem po večjih operativnih posegih in 
izčrpanim.  

CVETNI PRAH

Čebele na rastlinah nabirajo tudi cvetni 
prah ter ga pri tem obogatijo z različni-
mi fermenti, hormoni in antibiotičnimi 
snovmi. Cvetni prah spodbuja nastaja-
nje rdečih in belih krvničk in krvnega 
barvila hemoglobina, pomaga imun-
skemu sistemu, deluje antioksidativno, 
preprečuje delovanje prostih radikalov 
in tako preprečuje nastanek in razvoj 
bolezni.  Če ga pomešamo s tekočino, 
omogočimo boljšo absorpcijo hranilnih 
snovi. Najbolj priljubljen je vmešan z 
medom v jogurt s svežim sadjem, kar 
zagotavlja izvrstno iztočnico za zdrav 
začetek dneva. Ureja delovanje črevesja, 
trdovratne driske se hitro ustavijo, 

pomaga pri slabokrvnosti, vzbuja 
tek, izboljšuje razpoloženje, živčnost 
in razdražljivost popustita, izboljšuje 
prekrvitev možganov, pospešuje rast in 
izboljšuje vid, učinkuje proti izpadanju 
las, pomaga pri obolenjih prostate. 

MATIČNI MLEČEK 

Matični mleček vsebuje približno dve 
tretjini vode (57-70 %) in tretjino suhe 
snovi. Suha snov (31-39 %) vsebuje ami-
nokisline, ogljikove hidrate, oligopepti-
de, encime, fitosterole, beljakovine, ma-

ščobe, želatine, minerale in vitamine, 
antioksidante, protibakterijske snovi, 
hormone in naravne konzervanse. Po-
večuje tek, odpornost organizma pro-
ti boleznim, spodbuja razvoj in rast las, 
učinkovito blaži težave, ki so povezane 
s srcem, jetri ali želodcem, znižuje količi-
no skupnega in še posebej škodljivega 
holesterola. Odmerek matičnega mleč-
ka je odvisen od starosti in vrste težave. 
Za odraslega človeka je navadno 250 do 
300 mg dnevno v dveh obrokih zjutraj 
in zvečer pred jedjo. 

PROPOLIS

Čebele nabirajo surovino za propolis na 
smolnatih delih nekaterih rastlin, npr. 
na topolu, kostanju, breskvi, smreki in 
drugih. Vsebuje flavonoide, hidroksifla-
vone, hidroksiflavanole, halkone, benzoj-
sko kislino, derivate benzaldehida, cime-
tov alkohol, cimetovo kislino in derivate, 
terpene, alifatske ogljikovodike, nekate-
re elemente, sterole, sladkorje, aminoki-

sline, smole in balzame, voske, eterična 
olja, cvetni prah in vitamine (B1, B2, E, C).

Dosedanja številna medicinska poročila 
o propolisu dokazujejo, da je to uporab-
na snov, ki deluje proti številnim bakte-
rijam, virusom in glivicam. Blaži vnetje, 
uničuje strupe, deluje lokalno anestetič-
no in deluje proti razvoju rakastih bole-
zni. S številnimi raziskavami v svetu so 
dokazali, da ima farmakološke učinke. 
Zaradi vsebnosti propolisa ga danda-
nes med drugim uporabljajo tudi za 
zdravljenje ran. Uporabljamo ga v obli-

ki raznih mazil, alkoholnih in alkohol-
no-etrnih tinktur, emulzij pa tudi svečk 
(supozitorijev) in drugih oblik zdravil. Za 
zdravljenje sluznice požiralnika, želodca 
in črevesja uporabljajo emulzijo 5 do10 
kapljic tinkture v pol decilitra vode. 
Tinkture in vodno-alkoholne emulzije 
te snovi uporabljajo za razne premaze 
obolele kože pa tudi sluznice v ustni vo-
tlini in na dlesnih.

Za stare civilizacije je imel med magično 
moč in je bil cenjen kot zdravilo. Tudi v 
zdajšnjem hitrem tempu življenja si lah-
ko pomagamo z dejstvi, ki so jih poznali 
že naši predniki, in si s čebeljimi pridelki 
polepšamo življenje. Alergije na čebelje 
proizvode so redke, če ste alergiki, zač-
nite s postopnim uživanjem čebeljih 
pridelkov in zaužito količino vsak dan 
povečujte. 

Povzeto po: Kapš P. 2018. 
Zdravnik svetuje. Čebelarska zveza 

Slovenije, 34 str.



april 2019 Glasilo Občine Mirna Peč 21Glasilo Občine Mirna Peč20

društveno satje

april 2019

Božično novoletna prireditev
Kot vsako leto decembra smo tudi tokrat člani Kulturnega društva Mirna Peč v sodelova-
nju z Območno organizacijo Rdečega križa in Občino Mirna Peč pripravili božično novo-
letno prireditev.  Člani kulturnega društva smo pripravili program, ki sta ga povezovala 
Ines Rupnik in Blaž Režek. Bogdan Krevs, Bernarda Gorenc, Jelka Krivec in Nežika Režek 

smo poskrbeli za smeh ob zaigranih skečih. V programu so sodelovali mladi harmoni-
karji  Društva harmonikarjev Mirna Peč, ljudske pevke Čebelice, Jože Krevs s svojo pri-
povedjo, na oboo pa nam je zaigral Tevž Kupljenik. Tokrat smo datum iz tradicionalnega 
26. decembra prestavili in pripravili prireditev teden dni prej. Na prireditvi je Območna 
organizacija Rdečega križa podelila priznanja krvodajalcem jubilantom.

Nežika Režek

Domači kulturniki proslavili praznik kulture 
v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka
Kulturno društvo Mirna Peč 
smo na Prešernov dan,  8. 
februarja, pripravili recital v 
mirnopeškem muzeju, ki je 
ta dan na široko odprl svoja 
vrata vsem Mirnopečanom, 
saj so imeli prost vstop za 
ogled stalne razstave.  220 

domačinov si je tako ogle-
dalo muzej in prisluhnilo re-
citalu dopoldne ali pa na po-
novitvi popoldne. Pavčkove 
pesmi smo recitirali Bernar-
da Gorenc, Maja Fink, Lucija 
in Teja Fink, Nežika Režek in 
Bogdan Krevs. Niti je pove-

zovala Ines Rupnik. Za glas-
bo sta poskrbeli Nejc Barbo 
in  Nejc Koračin. S čudoviti-
mi glasovi pa so nas razvajali 
Rožmarini. Zelo smo bili ve-
seli, da so si občani vzeli čas 
za kulturo .

Nežika Režek

Tekaško društvo MiTek 
vabi k vpisu in skupin-

skim  vadbam nove 
člane.

Skupinska vadba 
poteka 2x tedensko 

pod vodstvom tekača 
Mitje Krevsa 

in je prilagojena
 začetnikom in izkuše-

nim  tekačem.

Info: 
tdmitek@gmail.com 

ali 031-705-727 
(Mitja Krevs)

Dr. France Cukjati gost prvega postnega večera
Teolog, zdravnik, politik, nekdanji predsednik državnega zbora, kritični razumnik dr. France Cukjati je 15. marca v 
okviru postnih večerov v župniji Mirna Peč predstavil nekaj razmišljanj iz svoje zadnje knjige Slovenske podobe zla 
pod naslovom Biti kakor Bog. Povezovalka večera je bila Lidija Markelj, gosta pa sta pozdravila župnik Janez Rihtaršič 
in župan Andrej Kastelic.

Osrednje vprašanje omenje-
nega dela je izvor človeške 
hudobije. Kot pravi Cukjati 
je zlo resničnost duhovne-
ga sveta, globoka, grozljiva 
skrivnost, ki je za preučeva-
nje dostopna le po svojem 
razodevanju, po svojih po-
dobah. Takih podob je veliko 
v slovenski polpretekli zgo-
dovini, ko se je z revolucio-
narnim in okupatorskim na-
siljem med drugo svetovno 
vojno in poboji po njej zlo 
razbesnelo v vseh svojih po-
javnih oblikah. 
Zla po Cukjatijevih besedah 
ni možno razložiti s pomanj-
kanjem empatije, ne more 
ga ustrezno razložiti psiho-
analiza s podzavestnimi na-
goni in pogojnimi refleksi, 
ker ne upošteva, da je človek 
bitje s svobodno voljo. V glo-

bini človekove osebnosti je 
zrno Božje podobe. Če člo-
vek s svobodno voljo dovo-
li, da to seme vzklije in raste, 
želi posnemati Boga v do-
broti, pravičnosti in brezpo-
gojni ljubezni in tako najde 
svojo bivanjsko polnost in 
srečo. Lahko pa se zavestno 
odloči za zlo in ekstremno 
hudobijo ter Boga izžene iz 
svojih osebnih globin.
Cukjati je analiziral, kakšne 
so zunanje okoliščine, ki 
omogočajo in spodbujajo 
takšne nenaravne človeške 
odločitve za ekstremno zlo. 
Kot je naštel, so to ideolo-
gija, ki prinaša iztrebljanje 
manjvrednih razredov, uza-
konitev sistema terorja in s 
tem opravičevanje samo-
voljnega zločinskega poče-
tja, ter kadrovanje tako krv-

nikov kot običajnih ljudi, ki 
se jih prepriča, da sodelujejo 
pri veliki ideološki nalogi.                                                                                                   
Dotaknil se je tudi  posledic 
zla, ki je tako za žrtve kot za 
povzročitelje psihično bre-
me. Mnogi krvniki so se pod 
težo zločinov zlomili, postali 
so psihiatrični bolniki. To, da 

uradna slovenska psihiatrija 
ni bila sposobna z odpira-
njem in razčiščevanjem stor-
jenih zločinov lajšati in zdra-
viti nesrečnih rabljev, ampak 
je vsak zdrav glas vesti od-
pravila in zdravila kot samo-
obtoževalne misli in s tem 
zaprla možnost  pomiritve, 
kesanja in resnične ozdravi-
tve, Cukjati označuje za  naj-
večji greh slovenske medici-
ne nasploh.
Na koncu se ni izognil vpra-
šanju, ali se lahko takšno zlo 
ponovi tudi danes. Ali danes 
obstajajo dejavniki, ki bi lah-
ko običajne, povprečno mo-
ralne in povprečno inteli-
gentne ljudje spet popeljali 
v takšne zločine? Cukjati ne-
varnost v tej smeri vidi v no-
vih levičarskih ideologijah, 
ki s teorijo svobodne izbire 
spola in idealiziranjem LGBT 
(lezbijke, geji, biseksualne 
in transspolne osebe) zani-
kujejo družino ter hočejo iz 
družbe odstraniti krščansko 
tradicijo. 
Če povzamemo razmišljanja 
gosta prvega postnega 
večera, lahko rečemo, da je 
pomembno,  da se preteklih 
dogodkov kritično spomi-
njamo, saj lahko le tisti, ki se 
spominja, samostojno načr-
tuje prihodnost.

Igor Šuštaršič

ZAHVALA 
Zahvaljujemo se dru-
žini Marice Bartolec 
za podarjena denarna 
sredstva, ki so jih zbra-
li vaščani Šentjurija na 
Dolenjskem namesto 
rož in sveč ob izgubi 
moža Slavka. Denarna 
sredstva je družina od-
stopila v korist Društva 
upokojencev Mirna Peč. 
Iskrena hvala.
Društvo upokojencev 

Mirna Peč
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Več kot 30 let krožka in šahovskih uspehov
Letos mineva že 30 let, odkar so šahistke Nataša in Alenka Rupnik, Kos Ivanka, Erika Zupančič in Mateja Vizlar postale področ-
ne ekipne prvakinje v šahu in se tako uvrstile na državno prvenstvo v Radencih, kjer so osvojile 5. mesto. Največji uspeh so 
starejše deklice osvojile na državnem prvenstvu na Otočcu, kjer so se borile celo za medaljo in na koncu osvojile četrto mesto. 
Četrto mesto v državi so v preteklosti osvojili tudi mlajši dečki na državnem prvenstvu v Radgoni.

MIRNOPEČANI 
PREDNJAČIJO 
Na letošnjem regijskem pr-
venstvu v štirih kategorijah 
mlajših in starejših dečkov in 
deklic je med enajstimi šo-
lami Dolenjske tekmovala z 
vsemi štirimi ekipami le mir-
nopeška šola. Starejše dekli-
ce so osvojile tretje mesto 
ob enakem številu točk kot 
drugo uvrščena ekipa. Mlajši 
šahisti bodo sodelovali še na 
odprtem državnem ekipnem 
tekmovanju aprila v Grosu-
pljem, najmlajši od 1. do 3. ra-
zreda pa na posamičnem pr-
venstvu Dolenjske v Novem 
mestu.
Na vseh dosedanjih tekmo-
vanjih nekdanje občine Novo 
mesto in regijskih ekipnih 
tekmovanjih so naše šahistke 
in šahisti osvojili 77 pokalov, 
od tega kar 30 pokalov za eki-
pna prva mesta in 47 poka-

lov za druga in tretja mesta. 
Uspešnejše so bile šahistke.
V zadnji najbolj uspešni ge-
neraciji, od leta 2013 do 2016, 
so bile šahistke:  Silva Opara, 
Ema Parkelj, Maja Kernc in Pia 
Jakša. Osvojile so pokale za 
prvo, drugo in tretje mesto 
ter pet posameznih medalj, 
ki jih doma spominjajo na ša-
hovske uspehe. Sodelovale 

so tudi na državnem ekipnem 
prvenstvu leta 2016 v Maribo-
ru in osvojile 6. mesto.

DOBITNIKI MEDALJ, 
JAVITE SE!
Začel sem z ekipnim uspe-
hom prvih tekmovalk pred 
30 leti in končal z uspehom 
zadnjih pred tremi leti. Se-

Dobitnice priznanja za 3. mesto na letošnjem regijskem pr-
venstvu Anja Kolenc, Jana Jarc in Saša Oberč. 

veda pa je bilo v preteklosti 
več kot 30 priznanj, pokalov 
in medalj za prva tri mesta 
na prvenstvu nekdanje obči-
ne Novo mesto ter na regij-
skih prvenstvih, ki jih imajo 
učenci v svojih zasebnih zbir-
kah. Ker želimo pridobiti več 
podatkov o vseh uspehih, 
prosimo dobitnike medalj in 
pokalov, da se javijo na tele-
fonsko številko 041 524 572.
Želimo, da bi se uspehi na-
daljevali ob podpori šole in 
staršev, od katerih nekate-
ri zgledno sodelujejo že se-
daj. V letošnjem šolskem letu 
obiskuje šahovski krožek od 
prvega do šestega razreda 
kar 37 učencev, tako da se 
tudi v prihodnje ni bati, da 
šahovskih uspehov ne bi bilo. 
Uspešno še naprej, šahistke 
in šahisti Osnovne šole Tone-
ta Pavčka!

Anton Perko, 
šahovski mentor  

Na občnem zboru razglasili 
rezultate društvenega 
ocenjevanja vin 

Občnega zbora Društva vinogradnikov Mirna Peč, ki 
je potekal v gostilni Špolar, se je v petek, 22. marca, 
udeležilo preko 70 članic in članov. Zbor je vodil Tone 
Režek, člani pa so poslušali in potrdili poročila o delu 
društva v lanskem letu. Sprejeli so tudi načrt dela za 
letošnje leto ter izbrali program strokovne ekskurzi-
je, ki jih bo 6. aprila popeljala v Haloze. Društvo bo za 
člane organiziralo tudi strokovna predavanja, sode-
lovali pa bodo tudi z Zvezo vinogradnikov Dolenjske 
na 46. Tednu cvička konec maja v Trebnjem.

Volitve organov društva so pokazale, da predsednik, taj-
nik in blagajničarka ostajajo isti kot v prejšnjem manda-
tu, v upravni odbor pa so bili izvoljeni novi, mlajši člani. 
Občnemu zboru je sledila podelitev medalj in priznanj za 
vina, ki so bila ocenjena na društvenem ocenjevanju 12. 
marca, kamor so člani prinesli 144 vzorcev belih, rdečka-
stih in rdečih vin. Ocenjevanje sta vodila Ivanka Badovi-
nac in Andrej Bajuk, oba iz Kmetijsko gozdarskega zavo-
da Novo mesto. Naziv šampiona je prejel Klemen Drenik 
za modro frankinjo z oceno 18,17, naziv prvaka zvrsti pa 
Marjan Papež za dolenjsko belo z oceno 16,83. Polega 
tega so podelili še pet velikih zlatih medalj, 26 zlatih me-
dalj in 352 srebrnih medalj. Ostali udeleženci ocenjeva-
nja pa so prejeli pisna priznanja.
Po sortah so najvišje ocene prejeli Marjan Papež za cvi-
ček 16,17 in dolenjsko belo 16,83 ter beli pinot 17,83, 
Brane Granda za dolenjsko rdeče 17,20 in bela zvrst 
17,57, Klemen Drenik za modro frankinjo 18,17, Jože Dre-
nik za laški rizling 17,60, Matej Granda za rumeni muškat 
18,13,  Jernej Muhič za chardonnay 17,93 in sauvignon 
17,67, Alojz Dragan za renski rizling  17,00, Jože Fabjan za 
muškat otonel 16,77, Alojz Primc  za kerner 17,63, Mari-
ja Žagar za rose 16,97 in Bartelj Zalka za žametno črnino 
16,20.
Podelitev je vodil Jože Rozman, medalje pa sta podelje-
vala vodja degustacijske sekcije Aleš Žagar in predsednik 
društva Zvonko Papež.
Na koncu so ob večerji degustirali najvišje ocenjena vina, 
vinarji pa drug drugemu zaupali, na kakšen način so pri-
delali tako odlična vina. 

Zvonko Papež

90 let Ljudmile Gole
Visok jubilej je na valentinovo praznovala Milka Gole iz Mirne 
Peči, sedaj varovanka Doma starejših občanov Trebnje. Roje-
na je bila v veliki kmečki družini. Večkrat se spominja predvoj-
nih in vojnih časov, ko so bile razmere za preživetje zelo tež-
ke. Oče ji je umrl, ko je imela šest let, zato je morala poprijeti 
za vsako delo. Z možem Tonetom si je ustvarila družino in se 
iz rodne vasi Gornje Vrhe preselila v Mirno Peč. Upokojitev je 

dočakala v nekdanji tekstilni tovarni Novoteks. Predvsem je 
rada delala doma na zemlji, veliko veselja pa je imela s svojimi 
kokoškami, saj je vsako poimenovala z imenom. Skromnost in 
trdo delo sta jo ohranjala do tako visoke starosti. Pred več kot 
dvajsetimi leti je postala vdova in od takrat živela sama. Pri 
vseh večjih opravilih sta ji pomagala hči Sonja in zet Marjan. 
Ker je zelo družabna, dela pa ni več zmogla, se je pred tremi 
leti odločila za bivanje v domu starejših občanov.  Zelo rada 
se udeležuje družabnih iger, hodi na rekreacijo in sprehode. V 
veliko veselje pa so ji tudi vnuki in pravnuki. 

Majda Zagorc

90 let Jožeta 
Gašperiča
Ob 90. rojstnem dnevu so Ga-
šperičevega ata na domu v Bi-
ški vasi obiskali župan Andrej 
Kastelic, predsednica Društva 
upokojencev Majda Zagorc 
ter predstavnica Območne-
ga združenja Rdečega križa. 
Pred več kot 60-timi leti je poi-
skal ženo Genovefo v sosednji 
vasi Globodol in ustvarila sta 
si družino, v kateri so se rodili 
štirje otroci. Najstarejša hči je, 
žal, pri desetih letih umrla za 
levkemijo. Skrb za družino in kmetijo je prevzela žena, Jože pa 
je bil dolga leta zaposlen na Gozdnem gospodarstvu v Novem 
mestu, kjer je dočakal upokojitev. Pred časom ga je zadela kap, 
a kljub temu, kolikor mu zdravje dopušča, skrbi za ženo, ki jo je 
pred štirimi leti bolezen priklenila na posteljo, postori kaj po hiši 
in tako jima v družbi čas hitreje mineva. Otroci očeta  in mamo 
redno obiskujejo in lepo skrbijo zanju, občasno pa jima krajša 
čas tudi šest vnukov in trije pravnuki.  

Majda Zagorc

Rdeči križ tudi za preventivo in manj osamljenosti

Slika 1: Predavanje Kako ohraniti 
možgane

Fani Avbar je udeležencem 
zdravstvenega predavanja 
z naslovom Kako ohraniti 
možgane podala kar nekaj 
koristnih napotkov, kako 
možgane ohraniti čim dlje 
aktivne ter o substancah, 
ki nam možgane lahko po-
škodujejo. Po predavanju je 
potekalo še merjenje hole-
sterola, krvnega sladkorja in 
krvnega pritiska.

Prisotne sta pozdravila Suzana Jarc, podpredsednica OZRK Novo mesto, in župan Andrej 
Kastelic, ki sta pohvalilo delo aktivistk in pomen le-tega za kakovostnejše življenje ljudi.

Na februarskem občnem 
zboru Krajevne organizacije 
Rdečega križa Mirna Peč so 
člani pregledali delo v prete-
klem letu in sprejeli načrt za 
letošnje leto. Osnovna nalo-
ga organizacije je skrb za so-
cialno šibkejše občane, ki jim 

pomaga s plačilom položnic, 
paketi pomoči, pomočjo pri 
plačilu letovanja otrok, sta-
rejših in družin. Letos se je 
Občina Mirna Peč pridružila 
še projektu Donirana hrana. 
Velik poudarek organizaci-
je je tudi na zmanjševanju 

osamljenosti starejših ter 
na zdravstveni preventivi in 
promociji krvodajalstva. Vse-
ga dela pa ne bi mogli opra-
viti brez pridnih aktivistk ter 
finančne pomoči občine in 
prispevkov občanov. 

KORK Mirna Peč
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Na kakšen način 
skrbimo za obstoj čebel?
Urška Kolenc in Vesna Kastelic anketa

Rafko Cerovšek, Postaja
Kot poglavitne opraševalke ra-
stlin so neprecenljive za ravno-
vesje ekosistema. Naša vsak-
danja skrb je, da jih v času paše 
umaknemo s področja intenziv-
nega škropljenja in poskrbimo 
za pitno vodo. Sadovnjak, vrt in 
njivo oblikujemo trajnostno in 
čebelam prijazno, okrog sadimo 
cvetoče grmovnice in medovite 
rastline. Pridelkov ne škropimo s 
pesticidi.
 
Jožica Papež, Hrastje 
Pri uporabi pesticidov mora-
mo biti pozorni na čas upora-
be in vrsto. Vsi insekticidi so za 
čebele strupeni. Uporabiti mo-
ramo manj škodljive pripravke, 
v najnižjih odmerkih in v večer-
nih urah,  prej pokositi cvetočo 
podrast v vinogradih in sadov-
njakih in obvestiti čebelarje. V 
veselje nam in čebelam zasadi-
mo medonosne rastline in cve-
tje ter uživamo v lepoti narave. 

Matej Granda, Vihre
Zaradi možnega vpliva fitofar-
macevtskih sredstev na čebele, 
druge živali, okolje in ljudi upo-
rabljamo le dovoljena FFS, pre-
verjene pršilnike, sledimo pro-
gnostičnim navodilom javne 
službe zdravstvenega varstva 
rastlin, nanose izvajamo pred 
sončnim vzhodom ali po zaho-
du in v brezvetrju, obiskujemo 
obdobne tečaje usposabljanja 
ter vodimo evidenco o uporabi. 

Anja Pekolj, Gorenji Globodol
Fitofarmacevtska sredstva ima-
jo škodljiv vpliv na življenje če-
bel in ostalih žuželk. Pridelek si-
cer zaščitimo, a dolgoročno si 
kopljemo jamo. Lokalno lahko 
pride celo do večjih pomorov 
čebeljih družin. Ko ne bo več 
opraševalcev, tudi nas kmalu ne 
bo več. Doma škropimo takrat, 
ko čebele niso več aktivne, če je 
res nujno. Travnike kosimo šele 
potem, ko že zacvetijo rastline. 

Mirnopečan Tevž Kupljenik 
solist na koncertu simfonikov 

Novomeški simfonični orkester, ki je nastal leta 1989 v 
Glasbeni šoli Marjana Kozine Novo mesto, je eden po-
membnejših amaterskih sestavov te vrste v Sloveni-
ji. Šteje več kot 90 članov, njegovo jedro pa sestavljajo 

učitelji ter sedanji in nekdanji učenci glasbene šole. Od 
septembra 2016 simfonični orkester igra pod taktirko 
prof. Mira Sajeta. Kot velja tradicija, simfoniki vsako leto 
na predvečer kulturnega praznika priredijo slavnostni 
koncert, ki je osrednja kulturna prireditev Mestne ob-
čine Novo mesto ob 8. februarju. Letos so koncert na-
slovili Sredi te reke časi hitijo. V pestrem programu iz-
vajanih melodij tujih in slovenskih skladateljev sta kot 
solista nastopila izjemna novomeška vokalistka Ana 
Čop in mladi oboist, Mirnopečan, Tevž Kupljenik.

Luka Piko

Izbor gledalcev Vašega kanala 

Leopold Pungerčar je 
osebnost leta 2018 
Na Televiziji Vaš kanal so konec februarja zaključili akci-
jo Osebnost leta 2018, za katero je vse leto veljalo izje-
mno veliko zanimanje. Z glasovanjem prek spleta in do-

pisnic, ki je potekalo med 9. in 21. februarjem, so med 
osebnostmi meseca izbrali osebnost leta 2018. Laskavi 
naziv je prejel predsednik Zveze moto klubov Sloveni-
je Leopold Pungerčar, ki skupaj z Moto klubom Trebnje 
vsako leto na velikonočni ponedeljek organizira blago-
slov motorjev in motoristov v Mirni Peči. V letu 2018 je 
omenjeni blagoslov potekal že dvajsetič zapored. Nje-
govi začetki so bili skromnejši, danes pa se je razvil v 
enega najbolj prepoznavnih dogodkov pri nas. Sončni 
velikonočni ponedeljek je lani v Mirno Peč privabil sko-
raj desettisoč glavo množico.

L. B. , foto: Boštjan Colarič

Naokoli po 
mirnopeški občini
Sodelavci izobraževalnega centra Grm Novo mesto – cen-
ter biotehnike in turizma smo si 22. marca v sklopu stro-
kovne ekskurzije ogledali, kaj ponuja mirnopeška občina 
skupinam, ki  si želijo bolje spoznati svojo deželo.

V zgodnjih dopoldanskih urah nas je v Muzeju Lojzeta Slaka 
in Toneta Pavčka pričakala Ljudmila Bajc ter nam v besedi in 
z glasbo harmonike na svojstven način predstavila stalno raz-
stavo o bogatem življenju in delu rojaka Lojzeta Slaka. Z zani-
manjem smo si ogledali tudi nedavno postavljeni interaktivni 
paviljon Čebelji svet.

Ker že samo ime muzeja kar vabi, da si pobliže ogledaš tudi 
življenje in delo velikega pesnika Toneta Pavčka, smo se za-
peljali do Pavčkovega doma v Šentjuriju, kjer nam je slavist-
ka Anica Levstik s  strokovnostjo in toplino predstavila polno 
in ustvarjalno življenje našega rojaka. Z neverjetnim pozna-
vanjem njegovega delovanja in smislom za poezijo nam je z 
recitiranjem njegove poezije približala pesnikovo dušo. Pope-
ljala nas je še do šentjurske cerkve sv. Jurija ter nam razkazala 
njeno notranjost  ter orisala njeno zgodovino. 
Vreme je kar vabilo, da si ogledamo še pomembni del mirno-
peške naravne dediščine, ki jo predstavljata reka Temenica in 
Zijalo. V prijetnem pomladanskem vzdušju smo se iz vasi Jelše 
sprehodili do Zijala, ki ga zaznamujeta 25 metrov visoka skal-
na pečina, po kateri naj bi Mirna Peč dobila svoje ime, ter bru-
halnik, iz katerega Temenica ponovno privre na dan. Povzpeli 
smo se tudi do obeh jam.
Ker je bil ravno pravi čas za kavo, smo se z avtobusom zapelja-
li do turistične kmetije Barbo, kjer je Lojze Slak preživel svoja 
otroška in mladostna leta. Na domačiji sta nas sprejeli Dragi-
ca Barbo, nosilka dopolnilne dejavnosti na turistični kmetiji, ki 
nas je postregla s kavo in domačim cvičkom, ter gospa Anica 
Levstik, sestrična Lojzeta Slaka, ki nam je iz prve roke postre-
gla z zanimivostmi iz življenja in dela Lojzeta Slaka in njegovih 
prednikov.
Pri spominskem obeležju, ki so ga Lojzetu Slaku postavili nje-
govi rojaki, smo posneli še skupinsko sliko in zaključili zelo pri-
jeten in poučen dan v spoznanju, da je včasih dovolj presto-
piti samo prag svojega doma ter dobro odpreti oči in svet se 
nam ponuja kot na dlani.

Jožica Cerovšek, foto: Tone Goršin

Koncert čudovite slovenske 
glasbe v Mirni Peči za matere 
in očete
 
Občinski odbor SDS Mirna Peč je ob materinskem dnevu 
v mirnopeškem kulturnem domu organiziral koncert,  na 
katerem so nastopili moška vokalna skupina Snežet iz Tol-

mina ter ansambla Novi spomini in Nemir. Koncerta brez 
domačih harmonikarjev v Mirni Peči skorajda ni, zato smo 
povabili tudi mlade harmonikarje iz Društva harmonikar-
jev Mirna Peč, nastopili so Peter, Nejc, Vesna in Žan. Člana 
Kulturnega društva Mirna Peč Maja in Blaž sta pripravila 
duhovito predstavo na temo birokratizacije našega zdra-
vstva. Skozi večer sta nas popeljala naša dolgoletna člana 
Nežika in Bogdan. Vsi nastopajoči so se odrekli honorarju, 
za kar se jim še posebej toplo zahvaljujejo. 

Ko smo začeli s pripravami na koncert, je bil z nami tudi 
Marjan, nepogrešljiv član naše ekipe, vse odkar smo naš 
odbor ponovno »postavili na noge«. Žal pa nihče izmed 
nas ne ve, kdaj in kako se naša pot končna. A ker smo vede-
li, da bi Marjan želel, da z delom nadaljujemo, smo to tudi 
storili, koncert pa posvetili njemu v spomin. Vokalna skupi-
na Snežet je ob koncu skupaj z Nejcem, harmonikarjem in 
Marjanovim sinom, zapela pesem posebej zanj.

Presenečeni smo bili nad številom obiskovalcev. Vaš obisk 
kaže, da smo naredili dobro stvar, predvsem pa nam daje 
spodbudo, da z našim delom nadaljujemo. In bomo.

Anamarija Mežan, foto: Robert Fojkar
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Iz 
mirnopeških 

kuhinj

Velikonočni 
kruh
Potrebujemo:
• 80 dag bele moke tip 

400 ali 500
• 4 dag svežega kvasa
• 5 dcl mleka
• 2-6 dag sladkorja
• 10 dag masla
• 1,5 dag soli
• 4 cela jajca
• 1 stepeno jajce za pre-

maz

Postopek: Polovico moke 
presejte v večjo skledo, 
dodajte kvas, sladkor in 
mlačno mleko. Naredi-
te kvasni nastavek. Vzha-
ja naj toliko, da naraste za 
enkrat.
Dodajte preostalo moko 
in vse ostale sestavine ter 
zmešajte v trše gladko te-
sto.
Pustite počivati 20 minut. 
Pregnetite in pustite še 
enkrat vzhajati. Hlebček 
položite v pekač in ga pre-
mažite s stepenim jajcem. 
Hlebček lahko tudi okrasi-
te ali pa ga samo zarežete.
Pecite na 200°C približno 
45 minut.

Društvo upokojencev Mirna Peč 

Veseli občnega zbora, 
družabnega srečanja 
pa še bolj 
Člani Društva upokojencev Mirna Peč smo imeli prvo marče-
vsko soboto v Osnovni šoli Toneta Pavčka svoj redni letni obč-
ni zbor. Poleg 137 članov društva so se srečanja udeležili tudi 
častni član Drago Saje, predsednik Pokrajinske zveze društev 
upokojencev (PZDU) Dolenjske in Bele krajine Jože Jazbec in 
župan Andrej Kastelic. 

Po uvodnem pozdravu predsednice društva Majde Zagorc se 
je občni zbor pričel s kulturnim programom, ki so ga pripravili 
pevci pevskega zbora Rožmarin. Navzoči so nato prisluhnili 
poročilom o dejavnostih društva v preteklem letu in o finanč-
nem poslovanju društva, poročilu nadzornega odbora ter po-
ročilu športnega referenta, seznanili pa so se tudi z načrtom 
dela za tekoče leto. 

Zagorčeva je izpostavila potrebo prebivalcev v tretjem ži-
vljenjskem obdobju po dostojnem življenju, njihove zmožno-
sti in vključenost v družbo.  Seznanila jih je s projektom Hu-
manitarnega zavoda Zlata mreža, imenovanim Prostofer. Gre 
za vseslovenski projekt, v katerega so vključene občine in av-
tomobilska industrija. Prostofer omogoča brezplačne prevo-
ze za starostnike, ki ne morejo več voziti ali nimajo prevoza do 
zdravnika, trgovine,  lekarne in  podobno. Brezplačne prevoze 
izvajajo lokalni prostovoljci.

Na koncu jih je nagovoril predsednik PZDU Jože Jazbec, ki je 
povedal, da se letos poslavlja s predsedniške funkcije, in dru-
štvu zaželel uspešno delo.

Župan Kastelic je dejal, da društvo upokojencev spada med ak-
tivne in najštevilčnejše v občini. »Poudaril je, da si želi, da bi pro-
jekt Prostofer zaživel in da ga bo podprl v skladu z zmožnostmi 
občine.«. Pohvalil je upokojence  za sodelovanje pri drugih dru-
štvih ter jim zaželel še naprej dobro medsebojno sodelovanje. 
Po končanem uradnem delu je sledilo družabno srečanje, ki so 
ga upokojenke in upokojenci vsako leto najbolj veseli.

Majda Zagorc

PGD Jablan 

Gasilke in gasilci vsak v svojo smer
Čebelice gostile pevske prijatelje

V polnem kulturnem domu 
odmevala ljudska pesem
Ljudske pevke Čebelice iz Društva podeželskih žena Mir-
na Peč smo kot običajno na prvo marčevsko nedeljo po-
skrbele za lep kulturni dogodek v domačem kulturnem 
domu. V goste smo povabile svoje prijatelje, ljudske pev-
ce in godce, da smo skupaj  oblikovali prijetno nedeljsko 
popoldne. Vse skupine, ki so se našemu vabilu odzvale, 
z vso ljubeznijo negujejo naše ljudsko glasbeno izročilo, 
da bi ga približali današnjemu človeku, predvsem mla-
dim, in ga tudi, kolikor je mogoče, ohranili poznejšim 
rodovom.  Pesem je že od nekdaj spremljala ljudi od zi-
belke do groba, v sreči in nesreči, v veselju in žalosti, pri 
delu in počitku. Zato so nekatere pesmi prešerno razpo-

sajene, druge pomenljivo otožne, prav vse pa lepe, naše, 
del naših korenin, naše duše. Vabilu Čebelic so se tokrat 
z veseljem odzvali: Ljudske pevke Klasje iz Škocjana, Va-
ški pevci iz Šentruperta, Ljudske pevke Žejno iz Čateža ob 
Savi, Janez Pezdirec iz Slamne vasi pri Metliki, Gorjanski 
spev iz Šentjerneja, Ljudske pevke iz Telč ter Pevke treh 
vasi iz Šempetra v Savinjski dolini. Osem skupin pevcev 
in godcev je božalo uho, razveseljevalo dušo in brskalo 
po spominih številnih ljubiteljev ljudske pesmi, ki so na 
pustno nedeljo dodobra napolnili naš kulturni hram. Pro-
gram sta povezovala Anita Koprivc in Matjaž Bevc. Zbra-
ne je nagovoril župan Andrej Kastelic, ki se je pevkam za-
hvalil za vso skrb ne le za kulturno življenje v domačem 
kraju, pač pa tudi za to, da glas svoje občine ponašajo 
daleč preko občinskih in tudi slovenskih meja. Čebelice 
smo v preteklem letu pele na odrih po Dolenjski, Posav-
ju, osrednji Sloveniji in Prlekiji.  Že nekaj let se s pevskimi 
prijatelji podajamo na srečanja ljudskih pevcev in god-
cev iz vse Evrope, ki je vsako poletje v eni od evropskih 
držav. Lani smo se srečali na Portugalskem, letos pa bo 
mirnopeška zastava poleg slovenske plapolala v Nem-
čiji. Vesele smo, ker smo kot Slovenci povsod sprejeti z 
velikim navdušenjem. Ob koncu tokratnega srečanja v 
domačem kraju smo vsi nastopajoči zapeli skupaj z ob-
činstvom, kar še posebej ogreje dušo. Članice Društva 
podeželskih žena pa so tudi tokrat poskrbele za prigrizek 
in kozarček vseh obiskovalcev. Lepo je bilo!

Silva Bevc

Po Temenici spustili gregorčke
Gregorjevo je star praznik in prijeten običaj. Povezujejo ga z zaljubljenci, saj se takrat ptički 
ženijo. O tem prazniku smo se pogovarjali na tehniškem dnevu, kjer smo se z učenci lotili dela 
in iz naravnih materialov izdelali ladjice – gregorčke. Ladjice z ognjem – gregorčke se je po 
starem običaju spustilo v vodo, kar je pomenilo, da je voda odnesla vse slabo, vse skrbi in se-
veda tudi zimo. Piko na i tehniškemu dnevu je predstavljalo spuščanje gregorčkov po Temeni-
ci. Druženja ob Temenici so se popoldan udeležili tudi starši.

Polona Zoran Perko

V PGD Jablan so 9. marca pri-
pravili dva pohoda: dekleta 
in žene so se ob dnevu žena 
odpravile skozi Skopice proti 

domu na Frati, moški del pa 
je imel mučeniški pohod sko-
zi gozd do mlina v Bezgavcu, 
naprej do Trške gore in tople 
malice v zidanici Marjana Ra-
jerja, hmeljniške poti in na-
zaj domov, kjer sta jih čakala 
pečen odojek in jagenjček. O 

okrepčilih na ženskem poho-
du ni poročil, čeprav so mu-
čeniki prepričani, da so se 
tudi one imele lepo. Odloče-

ni so, da bodo tako mučeni-
ški kot pohod za žene in de-
kleta ponovili tudi naslednje 
leto. 
Sicer se letos zaradi pomanj-
kanja snega gasilci PDG Ja-
blan, razen enega vikenda 
v januarju, niso mogli veliko 

družiti na smučišču za vasjo. 
So pa za letos tudi že opravi-
li z občnim zborom, ki se ga 
je udeležilo 72 gasilk in gasil-

cev. Prebranim poročilom je 
sledil še prijetnejši del: pogo-
stitev z domačimi klobasami 
in doma pečenim kruhom, 
za kar so poskrbeli na Kosovi 
kmetiji iz Jablana.

Klemen Drenik 
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IZ NAŠIH
TREH 
DOLIN

Mali Kal
Mali Kal se nahaja na vrtačastem svetu na višini 282 metrov nad morjem, v bližini moderne avtoceste, 

dva kilometra južno od vasi Hmeljčič in štiri kilometre vzhodno od Mirne Peči. Vasica, ki se nadaljuje z 

zaselkom Dobje, spada pod zvon Marijinega vnebovzetja v Hmeljčiču.  

V matičnih knjigah iz 18. stoletja je Mali 
Kal zapisan kot Minori kal, proti koncu 
18. stoletja in na začetku 19. stoletja je 
moč zaslediti poimenovanje vasi tudi s 
Kleinkal. Proti koncu 19. stoletja pa je za-
pisan večinoma z današnjo obliko imena 
Mali Kal.
Zanimivi so tudi priimki v vasi. Pri popisu 
prebivalstva iz petdesetih let 19. stoletja 
je na Malem Kalu zaslediti priimke, od ka-
terih trije obstajajo še danes, in sicer: hi-
šni gospodarji so bili: na št. 1 Franc Žagar, 
na št. 2 Mihael Avbar, na št. 3 Matija Grab-
nar, na št. 4 Janez Virc, št. 5 je imela do-
mačija Matije Kušmana in št. 6 domačija 
Andreja Rupnika. Na Dobju pa so tedaj 
obstajali priimki Krivec, Kolenc in Barbo.
Že pri naslednjem popisu iz leta 1880 so 
se priimki spremenili. K temu so pripo-
mogle poroke. K Žagarjevim se je priže-
nil Barbo z Dobja, na Avbarjevi domačiji 
je zagospodaril Grabnar in tedaj so imele 
priimek Grabnar kar tri hiše v vasi – poleg 
št. 2 še hiša s št. 3 in hiša na koncu vasi, 
kjer je še danes viden del oboda zunanje-
ga zidu nekdanje stavbe. H Kušmanovim 
pa se je priženil Hrastar z Velikega Kala. 
Tudi število hiš se je z leti in desetletji po-
večevalo; mladi so si postavljali nove do-

move v bližini rodnih hiš, na zemlji, ki so 
jo podedovali od staršev, in tako ostali v 
rojstni vasi. Tako je danes na Malem Kalu 
skupaj z Dobjem 16 hiš in kar sedem hiš 
nosi priimek Barbo. 
Ime vasi izhaja iz besede kál (-a), to je 
plitvejša kotanja, poimenovana tudi va-
ška mlaka, kjer se je zbirala deževnica in 
ustvarjala naravni zbiralnik vode, ta pa je 
služila za napajanje živine. Leta 1933 je 
vas dobila vodovod iz zajetja v Hmeljči-
ču. Možje in fantje so sami kopali jarke, 
na kamnitih predelih so tudi minirali, da 
so lahko nadaljevali s kopanjem. Med 
enim izmed miniranj pa je življenje iz-
gubil Grabnarjev fant z Malega Kala. Ko 
so možaki v kamen izvrtali luknjo, so 
vanj položili razstrelivo in v primerni da-
ljavi čakali, da bo počilo in tako razdro-
bilo skalo. Ker pa kar nekaj časa ni bilo 
poka, je šel fant pogledat, kaj je narobe, 
da stvar ne eksplodira. Ravno v trenutku, 
ko se je približal skali, je močno počilo in 
fant je obležal v krvi. 
Ko so na Malem Kalu dobili vodovod, 
so vaščani sredi vasi postavili vodnjak in 
pipo, kar je služilo za napajanje živine in 
druge potrebe ljudi. V sušnem obdobju 
so prihajali po vodo za svojo živino tudi 

z Velikega Kala in Orkljevca. Kadar pa je 
bilo v poletnih mesecih zaradi suše tudi 
na Malem Kalu bolj malo vode, so jo bili 
prisiljeni voziti iz kraških zajetij na Selih. 
Konji so vlekli voz, na katerem so ležale 
pričvrščene velike podolgovate, lesene 
posode, podobne sodom in kolona obi-
čajno dveh ali treh voz se je počasi pomi-
kala navkreber proti Velikemu Kalu in Or-
kljevcu. Z gradnjo avtoceste leta 1958 je 
vas dobila vodovod iz Karteljevega, v no-
vejšem času pa služi novo zajetje v goz-
du, na hribu nad Velikim Kalom.
Elektriko so na Mali Kal napeljali že pred 
vojno, leta 1939, na Dobje pa šele ob gra-
dnji takratne ceste bratstva in enotnosti 
leta 1959.

DOBJE
Ime zaselka Dobje izvira iz besede ˝dob˝, 
kar pomeni staro ime za hrast, saj naj bi 
bil nekoč ta hrib močno poraščen s hra-
stom. Po ustnem izročilu, kot pravi Mar-
tin Barbo, naj bi hmeljniški graščak dal 
hrib, ki se danes imenuje Dobje in se na-
haja na višini 335 metrov, svojemu neza-
konskemu sinu, ki je tu zagospodaril in si 
je tu ustvaril tudi družino. 

Tudi na Dobju so bili kali, ki so služili za 
napajanje živine, vodo iz teh mlak pa so 
uporabljali tudi za kuhanje svinjam. Po-
leg takih kalov so vaščani skopali še eno 
plitvejšo jamo, v katero se je zlivala ka-
pnica. To jamo so ogradili, da ni mogla 
živina do nje, le del je bil brez ograje, da 
so ljudje lahko hodili zajemat vodo, ki so 
jo uporabljali za pitje in kuhanje. Vašča-
ni Dobja so kasneje zgradili tudi vodnja-
ke, kamor se je stekala deževnica in jim 
dajala vodo. V zadnjih desetletjih so jim 
z vodo pomagali tudi gasilci. Šele leta 
2013 je tudi na Dobje voda pritekla po 
vodovodnih ceveh.
Zaselek Dobje je bil vse do leta 1953 sa-
mostojna vas. V tem letu pa je bil izdan 
odlok, da mora imeti zaselek vsaj pet hiš, 
da ima lahko status vasi, čemur pa Do-
bje ni zadostovalo, zato je bilo uradno 
priključeno k Malemu Kalu. In kot je de-
jal Martin, je šel leta 1951 z Dobja služit 
vojaški rok, dve leti kasneje pa se je vrnil 
na Mali Kal.

VOJNI ČAS
Po pripovedovanju Martina je Mali Kal in 
Dobje oplazila tudi vojna. Italijani so ime-
li svojo postojanko na Dobju in skopali 
kar osem bunkerjev. Za Barbovo hišo na 
Dobju so imeli postavljeno svojo kuhinjo 
s kotli in večkrat ponudili kuhan obrok 
tudi otrokom, ki so z radovednostjo opa-
zovali vojake in njihovo početje. Z vodo 
pa so se vojaki oskrbovali tako, da so jo 
pripeljali v sodčkih, ki so jih nosile mule 
iz Karteljevega.
Na Malem Kalu je v tem času živel starejši 
samec, Grabnarjev Franc, ki je znal toliko 
italijansko, da je zamotil italijanske voja-
ke, če je bilo potrebno, z besedami ̋ bono 
bono˝, kar je pomenilo, da je vse v redu, 
da je dobro in tako reševal vaščane pred 
hudim. Ljudje pa so ga zato poimenovali 
Bonež.
A je vojna zahtevala tudi svoje žrtve. Na 
Malem Kalu sta življenje izgubila Virčev 
in Hrastarjev fant, na Dobju pa dva Bar-
bova fanta, dva Krivčeva in kar trije Hra-
starjevi fantje. 

DOMAČIJE NA MALEM 
KALU
Prebivalci Malega Kala imajo svoje do-
mačije večinoma postavljene ob cesti, ki 
vodi  navkreber v zaselek Dobje, kjer sto-
jijo hiše tudi ob cesti vse do konca vasi, 
do Barbovih. Ob hišah so posejani okra-
sni vrtovi, ki se razširjajo v zelenjavne in 

sadne vrtove. Pred hišami je dvorišče kot 
osrednji del domačije. Okrog dvorišča, 
ki predstavljajo osrednji del kmetije, so 
postavljena ostala poslopja, od skednja, 
hleva, svinjaka do kozolcev. Vas obdaja-
jo polja in travniki, ki na nekaterih delih, 
predvsem na jugu in vzhodu, prehajajo v 
gozd. Tudi na koncu vasi, za Barbovo do-
mačijo se razprostira gozdiček, ki služi re-
kreativcem kot sprehajalna pot.  
Zanimiva so tudi imena posameznih pre-
delov, kjer se nahajajo polja in travniki. 
Pod Dobjem se del polja na jugozaho-
dnem delu imenuje Britof. Po ustnem 
izročilu naj bi nekoč mlada mamica tam 
skrivaj pokopala svoje nezakonsko dete.  
Druga imena za polja so še Reber, Lošč, 
Kljuka, Log, Poddobje, Gorica in Stance.
Tudi posamezni deli gozdov imajo svo-
ja imena, kot so Vrtača, Gmajna, Debe-
li hrib, Dule, Požgano brinje - tako se 
imenuje del gozda, kjer naj bi, kot pravi 
ustno izročilo, nek pastir nekoč, ko je pa-
sel živino v tem delu, zažgal obširno bri-
novo grmičevje.
Drugo, tudi bolj nenavadno ime je Pekel, 
del gozda med vasema, kjer je vrtača ob-
dana s skalami. Tega kraja se je v prete-
klih časih balo staro in mlado. 

ZNAMENITOSTI VASI
Na začetku vasi poleg Virčeve domači-
je stoji znamenita Virčeva kapelica, ki je 
bila postavljena ob koncu 19. stoletja. Po 
pripovedovanju domačih je Virčevim kar 
dvakrat pogorel kozolec in po drugem 
požaru je njihov ded Janez Virc dal posta-
viti kapelico s kipom Lurške Matere Božje 
in s prošnjo, da bo varovala njihov dom. 
Kapelica je služila dolga leta tudi bližnjim 
domačinom kot prostor za blagoslov ve-
likonočnih jedi. Vsako velikonočno sobo-
to so se pri tej kapelici zbrale ženske in 
otroci, ki so prinesli s seboj polne košare 
ali jerbase velikonočnih dobrot in ob pri-
hodu duhovnika se je odvijal blagoslov 
teh jedi. Ta običaj je bil nekaj neverjetno 
lepega, saj je povezoval ljudi in obenem 
naznanjal, da so nastopili prazniki in z nji-
mi dobrote na mizo. In kar je bilo najpo-
membnejše, v deželo je prišla pomlad.
Druga, Barbova kapelica, pa stoji na kon-
cu vasi, na Dobju, poleg Barbove hiše. Ta 
kapelica je bila postavljena po prvi sve-
tovni vojni. Barbovi starši so si tako zelo 
želeli, da bi se njihov edini sin Jože vrnil 
s fronte, da so se zaobljubili, da bodo 
postavili kapelico, če se njihov sin, ki naj 
bi nasledil očeta na kmetiji, srečno vrne 
s fronte. V zahvalo za sinovo vrnitev so 
obljubo tudi izpolnili. 

KMETIJE SO NEKOČ 
DAJALE DOBER KRUH
Prebivalci Malega Kala in Dobja so v pre-
teklosti živeli od dela na kmetijah, ki so 
dajale dovolj kruha, da so preživele šte-
vilne družine. Ljudje so lahko vsako leto 
prodali pridelke, predvsem pšenico in 
krompir, gospodinje pa so si prislužile 
za sladkor in sol s prodajo jajc, včasih pa 
tudi moke in fižola. 
Poseben zaslužek pa je kmetom dajal les. 
V zimskem času, ko je delo na polju in vi-
nogradu počivalo, so kmečki gospodarji 
odhajali v gozd. Pripravljali so drva zase 
in za prodajo ter tako skrbeli za čist gozd. 
Gospodarji so radi dejali, da je gozd kme-
tova banka, in dober gospodar je znal 
varčevati tako, da je imel vedno pri sebi 
določen del denarja za ˝hude čase˝.
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja se 
je marsikatera kmetija opomogla tudi s 
prodajo gob na takratni avtocesti. Pa tudi 
nakup šolskih potrebščin je bil takrat za 
starše veliko olajšanje, saj so otroci z go-
bami dobro zaslužili in sami poskrbeli za 
vse potrebno za šolo.

MALI KAL DANES
V zadnjih desetletjih so kmetje zaradi vse 
slabšega položaja in vrednotenja kmeč-
kega dela začeli opuščati intenzivno 
kmetovanje, mladi pa so si poiskali delo 
drugje, predvsem v industriji. Vas tako 
počasi postaja z novo avtocesto vse bolj 
predmestno naselje. Ljudje kmetujejo le 
še toliko, da zadostijo svojim potrebam 
po domačih pridelkih.    
Na Malem Kalu se nahaja tudi Barbova 
domačija, na kateri je svojo mladost preži-
vel Lojze Slak. Občina Mirna Peč je v 2013 
na Barbovi domačiji postavila spominsko 
obeležje Lojzetu Slaku. Domačijo obišče 
veliko ljubiteljev njegove glasbe, kjer jih 
domači sprejmejo ob zvokih harmonike, 
s kozarčkom cvička ali zakusko ter pred-
stavitvijo njegove mladosti, ki jo je preži-
vel ob stricih in harmoniki na tej domačiji.
Vaščani so ustanovili tudi Sekcijo ljubite-
ljev Slakove glasbe, ki skrbi, da se ohra-
nja spomin na glasbenega velikana in na 
njegovo glasbo. Zanimivost Malega Kala 
je tudi ta, da kar šest mladih iz vasi igra na 
diatonično harmoniko in da se ob vaških 
druženjih slišijo ob zvokih harmonike 
stare ljudske ali Slakove pesmi.  Vaščani 
Malega Kala so vpeti tudi v pripravo tra-
dicionalnega pohoda Po poti Slakove in 
Pavčkove mladosti, ki se odvija v okviru 
občinskega praznika v juniju.

 Anica Levstik, Foto: Luka Piko
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Teden pisanja z roko

Učenci so se v letošnjem šolskem letu pridružila Društvu radi 
pišemo z roko. Januarja so obeležili Teden pisanja z roko. Iz-
vedli so različne dejavnosti, povezane s pisanjem; prvošolci 
so raziskovali pisave zaposlenih, pokazali, kako se podpišejo 

ter k sodelovanju 
povabili deve-
tošolce, ki so jim 
prebrali pravljico, 
poslušali njihovo 
branje, nato pa 
jim pokazali, kako 
se podpišejo oni. 
Vse, kar so učenci 
1. razreda razisko-

vali in zapisali, so razstavili na hodniku 1. triletja. K sodelova-
nju so povabili tudi starše prvošolcev in mimoidoče, ki so 
želeli sodelovati ter dodati svoj rokopis. Zapisali so: »To je 
moja pisava. Nihče drug nima take.« In se podpisali. 

Darja Gibičar
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CEPETAVČKOVE NOVICE IZ ŠOLSKEGA PANJA
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Oblački in Kužki uživali v vrtcu v naravi 

Med 13. in 15. februarjem so otroci oddelkov Oblački in Kužki 
odšli v vrtec v naravi v CŠOD Dom Medved. Po nastanitvi v so-
bah in kosilu so pričeli z dejavnostmi. Najprej so spoznavali oko-
lico doma in odšli na pohod. Popoldan so se igrali socialne igre. 
Naslednji dan so se razdelili v dve skupini in se izmenjaje odpra-
vili na bližnjo kmetijo, kjer so videli krave, pujse, kokoši, peteline, 
kunce, gosi, race in pave. Druga dejavnost je potekala v gozdu 
ob grajenju hiš v deželi škratkov. Po kosilu so se otroci preizkusili 
v plezanju po plezalni steni in peki Medvedovih kulinaričnih spe-

cialitet – piškotov. Sledilo je  presenečenje. Otrokom so vzgo-
jiteljice prebrale pisma, ki so jim jih napisali njihovi starši. S te-
leskopom so pogledali luno čisto od blizu, ki se je lepo videla, 
saj je bila noč jasna. Sledil je družabni večer ob plesu in glasbi, a 
so otroci kmalu utrujeni od pestrih dejavnosti dneva ob branju 

pravljic zaspali v svojih posteljah. Zadnji dan so po zajtrku in pa-
kiranju sledile dejavnosti, opazovali so živali v domu (paličnja-
ke, ščurke, morske prašičke, želve, kunce) in se preizkusili v molži 
krave, seveda ne prave. Po kosilu so se odpravili proti Mirni Peči, 
kjer so jih že nestrpno pričakovali starši.

Vilma Fabjan

Pustni torek pri Cepetavčkih

Pustovanje je za otroke in zaposlene v Vrtcu Cepetavček 
vsako leto poseben dogodek, na katerega se vsi pripra-
vljajo že teden ali več dni prej. Letos so otroci ustvarjali na 
temo klovnov. Vrtčevski hodniki in avla so bili spremenje-
ni v pravo klovnsko mesto. Prvič so se tudi odločili, da se 
bodo vsi zaposleni našemili v enako masko – postali so 

klovni in tako sledili osrednji niti pustovanja. Otroci so se 
na pustni torek poleg druženja ob petju, plesu in pred-
stavitvi posameznih oddelkov lahko preizkusili v ciljanju 
klovnov z žogami in podiranju pisanih kegljev. Skupaj so 
preživeli še eno prijetno pustovanje, ki so ga – kot se spo-
dobi – zaključili s sladkanjem s slastnimi krofi. 

Karmen Praznik

Poskusi pri Krokodilih

V oddelku Krokodili so se lotili projekta »Poskusi!«. Z njim so družine 
spodbudili, da so si krajše zimske dni popestrile z naravoslovnimi 
dejavnostmi. Ob ponedeljkih in petkih so otroci v vrtcu sovrstnikom 
predstavljali poskuse in jim skušali predstaviti izzvane reakcije. 

Nina Golob 

Kužki prepevali 
s Čebelicami

Otroke oddelka Kužki so obiskale mirno-
peške ljudske pevke Čebelice in jim zape-
le nekaj pesmi. Otroci so z veseljem zapeli 
z njimi in tako preživeli glasbeno dopol-
dne s prepevanjem. 

Bernarda Radovan 

Slovenski kulturni praznik

Slovenski kulturni praznik so obeležili s 
proslavo. Učenci šolske gledališke skupine 
so uprizorili sodobnega Povodnega moža 
in nasmejali občinstvo. Šolski pevski zbor 
je zapel tri pesmi. Učenci različnih razredov 
so se predstavili z deklamacijami pesmi. 

Šola v naravi
Učenci 5. razreda so šolo v naravi preživljali v SŠOD 
domu Štrk na Ptuju. Imeli so veliko zanimivih dejavno-
sti in se pripravljali na kolesarski izpit. Na terenu so spo-
znavali zanimivosti Ptujskega polja, obiskali so jih tudi 
kurenti. 

Jabolko s Peči
Letošnja ekipa turističnega krožka, ki jo sestavljajo osmošolci Eva, Maks, Nadja, Urša, 
Pia, Urban in Matevž, se je udeležila 33. tekmovanja Turizmu pomaga lastna glava. Na 
tekmovanju področja Dolenjske, Bele krajine in Posavja so osvojili 2. mesto in si pri-
služili srebrno priznanje. 

Učenci so na tekmovanju 
predstavili projekt, ki so ga 
poimenovali Jabolko s Peči. 
Gre za turistični spominek, v 
katerega so zajeli Mirno Peč v 
malem. Na dnu ekološko raz-
gradljive embalaže je suho 
seno, ki ima značilen vonj po 
travah in zeliščih. Na seno je 
postavljena majhna glinena 
skledica, v kateri je kozarček 
z domačo skuto. Glinena skle-
dica je na otip hrapava, kot 
so hrapave roke pridnih de-
lavnih ljudi. Skuta je prelita z 
žlico medu. Med je produkt 
lokalnih čebelarjev. V skledi-

co sta poleg skute in medu 
položena majhna pirina že-
mljica, znamenje žitnih polj, 

in jabolčni krhelj, plod ekolo-
ških kmetij. Celoto zaokrožu-
je lesena žlička, ki predstavlja 

pecelj jabolka in ponazarja 
gozdove. Učenci so predsta-
vitev spominka podkrepili s 
kratkim filmom o Mirni Peči 
in z rimami Toneta Pavčka in s 
skladbami Lojzeta Slaka, ki jih 
je na harmoniko igral Maks. 
Učenci so z dokazali, da do-
bro poznajo svoj kraj, ga znajo 
primerno izpostaviti in se do-
bro znajdejo v vlogi promo-
torjev lokalnega turizma. 

Tatjana Kupljenik in Aleša 
Sušnik Škedelj



IZ NAŠIH
TREH 
DOLIN

Foto:  Luka Piko

Mali Kal

POZNATE VAŠ KRAJ?
Da je na fotografiji v zadnjem časopisu Slakova glasbena soba, ki se 
sedaj nahaja v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči, sta 
družno pravilno odgovorili Nika in Neja Piko iz Velikega Kala, ki sta bili 
izžrebani izmed prispelih odgovorov. Čestitamo, nagrado bomo poslali 
po pošti.
Novo vprašanje
V preteklosti so bili na podeželju tovrstni obrtniki nepogrešljivi. V 
novejšem času ta obrt izumira. Kako se imenujeta obrtnik in njegova 
delavnica na fotografiji? Odgovore pošljite do 15. maja na naslov: 
Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč s pripisom Poznate vaš kraj. In 
zopet bomo izžrebali enega od prispelih pravilnih odgovorov.

Ladislava  Rupena

Dobje


