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Spoštovane občanke, občani,
z junijem se zaključuje prva polovica leta, istočasno šolarji zaključujejo
šolsko leto, občani pa z občinskim
praznikom obeležujemo osrednjo
prireditev v naši občini. Dogodki in
prireditve ob občinskem prazniku
bodo letos še posebej slovesne, saj
praznujemo 20-letnico ustanovitve
Občine Mirna Peč.
V prvem polletju so aktivnosti v občini potekale po usmeritvah, sprejetih
v proračunu za leto 2019 in prvim
rebalansom proračuna za leto 2019.
Poleg izvajanja rednih dejavnosti
smo na občini veliko aktivnosti posvečali zaključevanju naše največje
investicije na področju komunalne
infrastrukture – »Suhokranjskemu
vodovodu«. Veliko pozornost smo v
stari osnovni šoli namenili pripravi
pogojev za umestitev paviljona »Čebelji svet«, ki je še dodatno povečal
obisk Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta
Pavčka. Da smo z otvoritvijo muzeja

in umeščanjem tudi ostalih dejavnosti na pravi poti, je prepoznala tudi
širša strokovna javnost, kajti v maju
smo na slovesni prireditvi mednarodnega dneva muzejev v Narodni
galeriji Slovenije prejeli visoko priznanje »Valvasorjev nagelj«.
V letošnjem letu se bo v naši občini
zvrstilo kar nekaj pomembnih spominskih obeležij, kot najpomembnejše je zagotovo praznovanje
20-letnice ustanovitve Občine Mir-
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na Peč. Zagotovo je bila takratna
skupna odločitev za samostojno
občino pravilna. Mogoče je prav, da
malo zaustavimo korak, se ozremo
v preteklost in si ob tem postavimo
usmeritve za prihodnost. Veliko je
bilo postorjenega, vendar za kakovostno življenje in tudi pričakovane
želje občanov bo potrebno še precej
postoriti. V juniju bo pomembno
obeležje praznovalo tudi PGD Globodol, in sicer 100-letnico svojega
delovanja. Ravno tako bomo ob
občinskem prazniku svojemu namenu predali že kar nekaj časa načrtovano investicijo v PGD Mirna Peč
– zamenjavo stare gasilske cisterne z
novim, sodobnejšim vozilom.
Tako kot vsako leto bomo tudi letos
na osrednji prireditvi ob občinskem
prazniku podelili priznanja in nagrade občine. Iskrene čestitke vsem
nagrajencem, naj jim bo to zahvala
za ves trud in dobra dela, ki so jih
v preteklosti storili v okviru svojih
sredin kot tudi za našo lokalno skupnost.
Spoštovani, ob koncu vas vabim,
da se v čim večjem številu udeležite
dogodkov ob občinskem prazniku
in ostalih pomembnih dogodkov, ki
se bodo zvrstili v naši občini tudi v
preostalem času do konca leta. Kajti
s svojo prisotnostjo dokazujemo pomembno vrednoto – domoljubje, ki
smo jo dolžni tako naši lokalni skupnosti kot tudi naši domovini. Ker se
bliža tudi konec šolskega leta, želim
vsem šolarjem čim bolj brezskrbne
počitnice, vsem ostalim pa, da si
vsak v teh poletnih dneh vzame vsaj
nekaj časa zase in svoje bližnje ter si
nabere novih moči. Vse dobro tudi
ob dnevu državnosti.
Andrej Kastelic, župan
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Občina Mirna Peč se lahko ponosno postavi ob bok večjih občin na veliko področjih. Eno izmed teh je tudi razvoj gospodarskih con oziroma zagotavljanje ustreznih pogojev za vstop podjetij v le-te.
Ob avtocesti se razprostira 21 ha velika Industrijska
cona Dolenja vas, ki se postopoma, vendar zanesljivo,
lepo polni. Zadovoljni smo,
da so se za mesto v coni odločili in že aktivno poslujejo Strešniki Golob, Cecomp,
d. o. o., Zomi invest, d. o.
o., Bartog, d. o. o.,
Transport
Kumelj. Z gradnjo
je pričelo tudi
podjetje AS
Domžale, d.
o. o. , podjetje LOGO, d.
o. o. ob priključni cesti,
ob vznožju cone,
načrtuje zelo pomembno
investicijo.
Obstoječi lastniki pa že načrtujejo širitve dejavnosti in že
imajo ali pa so v postopkih
pridobivanja ustrezne gradbene dokumentacije. Skupaj
bodo zagotovili ca. 300 delovnih mest, pri čemer niso
upoštevani investitorji, ki
bodo v prihodnjih letih polnili še proste površine v coni.
V nadaljevanju industrijske
cone, proti zahodu, intenzivno potekajo aktivnosti v
območju, kjer se bo razvijala gospodarska cona. V pri-

pravi je
projektna
dokumentacija za 1.
fazo komunalnega opremljanja,
spremembe
občinskega
podrobnega prostorskega
načrta, delno že poteka izravnava terena, občina in
lastniki zemljišč so se dogovorili za enotno ceno prodaje zemljišča potencialnim
investitorjem v interesu, da
se uredi celotno območje
gospodarske cone. Zelo intenzivno sodelujemo s potencialnimi investitorji, javno
agencijo SPIRIT ter resornim
ministrstvom. Vsem potencialnim investitorjem predsta-

Poročilo s 3. redne seje
Občinskega sveta Občine
Mirna Peč
Na tretji redni seji, ki je potekala 18. aprila
2019, so svetniki Občinskega sveta Občine Mirna Peč potrdili člane Komisije
za priznanja in nagrade, ki jo sestavljajo
Zvone Papež, Nežika Režek, Nataša Rupnik, Majda Zagorc in Silvester Barbo. V
Svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto in v Svet lokalnih skupnosti CSD Dolenjska in Bela krajina je bila imenovana
Nataša Rupnik. Svetniki so potrdili Letno
poročilo za leto 2018 in program dela i
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vljamo ugodnosti - pomoči,
ki jih skladno s pravilnikom
lahko ponudi občina pri plačilu komunalnega prispevka.
Skladno s prejetimi sredstvi
, pridobljenimi na razpisu
Razvoja regij, bomo dogradili glavno cesto iz krožišča
v industrijsko cono, ki bo v
končni fazi povezovala tudi
gospodarsko cono.
Občina Mirna Peč se zaveda, da brez gospodarstva ni
zagona in razvoja občine. Z
rastjo podjetij v občini raste
tudi občina in se infrastrukturno lahko hitreje in uspešneje razvija. V soodvisnosti
od prihodkov iz naslova komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbne-

ter finančni načrt za leto 2019 knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto, Zdravstvenega doma Novo mesto in Osnovne
šole Toneta Pavčka. Sprejet je bil Odlok
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Pavčka, pri katerem ne gre za celovito spremembo Odloka, temveč zgolj za
čistopis. Potrjen je bil Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu, cena bo po novem višja za 4 %, vendar zgolj na račun
Občine Mirna Peč, ne pa tudi uporabnikov storitve. Svetniki so sprejeli Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za
leto 2018 in 1. Rebalans proračuna Obči-

ga zemljišča je odvisna tudi
gradnja in obnova v občini.
Čaka nas še veliko dela. Skrbno moramo bedeti nad razvojem gospodarske cone,
da ima v Mirni Peči prostor
čista industrija, ter dokončnim opremljanjem in zapolnjevanjem industrijske cone.
Zavedamo se, da moramo
v naslednjem letu pristopiti k dograditvi centralne čistilne naprave v Mirni Peči,
da bodo zagotovljeni pogoji
investitorjem v gospodarski
coni za pridobitev gradbenih
in uporabnih dovoljenj.
Sonja Klemenc Križan,
direktorica občinske uprave

ne Mirna Peč za leto 2019. Sprejet je bil
Načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Mirna
Peč za leto 2019, za 16 pobud bo sklenjenih 5 prodajnih in 11 menjalnih pogodb. Sprejet je bil Sklep o nadaljevanju
nerealiziranih prodaj in pridobitvah nepremičnin iz preteklih let, čigar namen je
podaljšanje realizacije pobud, ki so bile v
letnih načrtih razpolaganj in pridobivanj
že sprejete, pa niso še realizirane. Svetniki so na obširni seji sprejeli tudi Predlog o
ukinitvi statusa javnega dobra, ki se nanaša na osem pobud.
Nina Koren, občinska uprava

Glasilo Občine Mirna Peč

3

občinska uprava sporoča

Industrijska in gospodarska cona v Mirni Peči

PRIZNANJA IN NAGRADE
OBČINE MIRNA PEČ
PLAKETO OBČINE
MIRNA PEČ prejme:

LJUBA SUKOVIČ
Ljuba Sukovič prejme Plaketo Občine Mirna Peč za njeno več kot 42-letno sodelovanje z lokalno skupnostjo
in delo na področju osveščanja javnosti o dogodkih
v Mirni Peči. Že v mladih letih je pokazala pripadnost in
vključenost v svoje okolje, ko
je bila kot mladinka aktivna

sto let je bila članica uredniškega odbora Glasila Občine
Mirna Peč, za katerega je tudi
redno pripravljala prispevke
o mirnopeških dogodkih. Izrednega pomena za občino
je tudi njena podpora postavitvi spominskega obeležja Ludviku Stariču na njegovi rojstni hiši, v kateri sedaj
sama živi. Pri izvedbi le-tega
je skupaj z ostalimi člani družine Sukovič aktivno sodelovala. Je oseba, ki je vedno
pripravljena priskočiti na pomoč, delo pa opravi natančno, zanesljivo in profesionalno. Je preprosta in skromna,
za svoje delo nikoli ne zahteva plačilo, kot sama pravi, »še
beseda hvala je odveč«.
PLAKETO OBČINE
MIRNA PEČ prejme:

JOŽE BARBO
v okviru takratne mladinske
organizacije, postopoma pa
je začela sodelovati pri večjih prireditvah v kraju. Tako
je skrbela za stike z javnostjo
pri vseh 21-ih vseslovensko
prepoznavnih prireditvah
»Mirnopeški tek«, prav tako
pa že od leta 1991 pripravlja novinarska gradiva za
prav tako vseslovensko prepoznavno prireditev »Blagoslov motorjev v Mirni Peči«.
Zaradi njene novinarske žilice je postala zunanja dopisnica Televizije Vaš kanal in s
tem pomembno prispevala k
prepoznavnosti dogodkov v
njeni domači Mirni Peči. Vr-

4

Glasilo Občine Mirna Peč

Jože Barbo prejme Plaketo
Občine Mirna Peč za njegovo
dolgoletno delo na področju razvoja turizma v mirnopeški občini. Bil je pobudnik
ustanovitve in več kot 20
let predsednik Turističnega

društva Mirna Peč, od leta
2004 pa je tudi predsednik
Turistične zveze Dolenjske
in Bele krajine. Bil je tudi pobudnik ustanovitve Društva
harmonikarjev Mirna Peč
in tradicionalnega Festivala harmonikarskih skupin in
orkestrov. Z željo ustvariti
pogoje za razvoj turistične
dejavnosti v Mirni Peči je bil
pobudnik in glavni organizator številnih aktivnosti: ureditve pešpoti Zijalo - Sv. Ana,
tradicionalnega pohoda preko Hmeljnika, srečanja turističnih društev na Frati, občinskega pohoda z baklami
k polnočnici ter drugih prireditev ohranjanja ljudskih
običajev, akcije ocenjevanja
urejenosti domačij, obiska
kurentov s Ptuja. Po smrti
Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka je opozarjal na nujo obeležitve njunega dela in porekla ter vključitve le-tega v
razvoj turistične dejavnosti.
Bil je pobudnik ustanovitve
sekcije Ljubiteljev Slakove
glasbe Mali Kal, ki predstavlja
gonilo turističnega društva,
glavni pobudnik in organizator tradicionalnega pohoda Po poti Slakove in Pavčkove mladosti ter je vedno
pripravljen za sodelovanje
pri različnih projektih v njun
spomin. Seveda pa je aktiven
tudi na drugih področjih, bil
je bil tudi svetnik Občinskega sveta Občine Mirna Peč.
Je tudi prejemnik priznanja
Državnega sveta Republike
Slovenije na področju prostovoljstva v turizmu.

PLAKETO OBČINE MIRNA
PEČ prejmejo člani jamarskega kluba:

JOŽE TOMŠIČ,
ANDREJ
GAŠPERIČ in
ANŽE TOMŠIČ
Jože Tomšič, Andrej Gašperič in Anže Tomšič prejmejo
Plaketo Občine Mirna Peč za
njihov prispevek k raziskovanju, čiščenju in poznavanju
mirnopeškega podzemnega
sveta. Mirnopeški jamarji so
v Jamarski klub Novo mesto
vključeni od leta 1996, aktivno so vključeni v delo organov društva, od leta 2002 do
leta 2008 pa so celo prevzeli vodenje kluba, financ, gospodarjenja z opremo, vodenje katastra jam, posledično
pa je bil v programu kluba
dan vse večji poudarek na
mirnopeški podzemni svet.
V več kot 20-letnem obdobju je bilo na novo odkritih
in raziskanih okrog 20 jam
in brezen na mirnopeškem
območju. Med pomembnejša odkritja se uvrščajo Kačja jama in Astina jama na
obrobju Globodola ter Brajerjeva jama v Grč vrhu, slednji dve zaradi bogatega in
nenavadnega kapniškega
okrasja veljata za bisera kraškega podzemlja. V okviru
občinskih čistilnih akcij jim
je uspelo očistiti vse mirnopeške podzemne jame:
Malisnico, Grč vrh, Grč vrh
4, Grč vrh 2, Slugovo jamo,
junij 2019

Malo vratnico in Grč vrh 1.
Aktivni so tudi na področju organiziranja in predstavljanja jamarske dejavnosti
ter usposabljanja novih jamarjev. Tako sta za potrebe
usposabljanja organizirana
dva plezalna »vrtca« v Malikovcu - Globodolu in Malisnici - v Grč vrhu. V letu 2003
je bil organiziran raziskovalni tabor v Globodolu ter ob
45- letnici delovanja kluba
vseslovensko srečanje ja-

1. 5. 2019, 22:12
Prometna nesreča
na avtocesti
Na avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna
Peč v smeri Novega mesta je
prišlo do prometne nesreče, v
kateri sta bila udeležena osebno vozilo in osebno vozilo s
prikolico. Eno poškodovano
osebo so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in jo prepeljali na zdravljenje v Splošno
bolnišnico Novo mesto. Gasilci
GRC Novo mesto in PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili
akumulatorja na vozilih, sanirali razlite motorne tekočine,
preložili tovor iz prikolice na
drugo vozilo ter pomagali
reševalcem, policiji in vlečni službi.

marjev na Frati. Vedno se odzovejo na prošnjo za sodelovanje z OŠ Toneta Pavčka in
občino, in tako so ob občinskem prazniku pripravili več
predstavitev jam in jamarske
dejavnosti, šolarjem pa tudi
na terenu. Med najaktivnejšimi so bili prav Jože Tomšič, Andrej Gašperič in Anže
Tomšič, ki so tudi prejemniki
srebrnega znaka Jamarske
zveze Slovenije.

šče počistili. V nesreči ni bilo
poškodovanih. Delavci DARS-a
so postavili prometno signalizacijo.
28. 5. 2019, 12:11
Izgubil nadzor in trčil
v ograjo
Na avtocestnem izvozu Mirna
Peč v smeri Ljubljana je voznik
izgubil nadzor nad vozilom in
trčil v varovalno ograjo. Gasilci
GRC Novo mesto so protinaletno in protipožarno zavarovali
kraj dogodka, voznika predali
reševalcem ter odklopili akumulator na vozilu in nudili pomoč policiji. Delavci DARS-a so
počistili cestišče.
Pripravil: Luka PIKO

11. 5. 2019, 02:47
Avto prebil varovalno
ograjo
Na avtocesti med izvozoma
Mirna Peč in Novo mesto zahod je osebno vozilo zapeljalo s ceste in prebilo varovalno ograjo. Gasilci GRC
Novo mesto so razsvetljevali kraj, odklopili akumulator, z dvigalom postavili
vozilo na cestišče in cesti-
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Pred motoristično sezono kar 15.000
motoristk in motoristov v Mirni Peči
Motoristične poti so na velikonočni ponedeljek, 22. aprila, že tradicionalno vodile v Mirno Peč. Že 21. motorističnega
blagoslova pred začetkom motoristične sezone se je po ocenah organizatorja Moto kluba Trebnje in predsednika Zveze moto klubov Slovenije Leopolda Pungerčarja udeležilo okoli 15.000 motoristov, motoristk in tudi obiskovalcev. Kot
so ponosno dejali organizatorji, je bila to rekordna številka.
Zaradi izredno toplega prazničnega
velikonočnega
ponedeljka so motoristi in
motoristke v celoti preplavili Mirno Peč, saj so se vseslovenskega
blagoslova
njihovih jeklenih lepotcev
udeležili z vseh koncev Slovenije in celo Hrvaške. Je pa

krat zaprto za promet, zato
so motoristi imeli na voljo
vse asfaltirane in druge površine za parkiranje. Namen
srečanja je tudi opozarjanje
na prometno varnost na začetku motoristične sezone.
Zato je cilj tudi vedno znova opozarjati na večjo var-

38 % manj kot v letu 2017.
Med 18 umrlimi jih je bilo
16 voznikov motornih koles,
dva pa sta bila voznika mopeda, kar je najmanj smrtnih
žrtev med vozniki enoslednih motornih vozil po letu
2014. V letu 2018 je na slovenskih cestah umrlo 39 ran-

V priložnostnem kulturno-zabavnem programu, ki je
sledil slovesni maši in ga je
povezoval Slavko Podboj, so
nastopili člani Društva mirnopeških harmonikašev, za
glasbeni del pa je poskrbel
ansambel Glas iz Zreč. Dobrodošlico v imenu organi-

bil tudi tokrat namenjen srečanju motoristov in motoristk, kjer se motoristi med
sabo družijo, sklepajo nova
prijateljstva in si med drugim tudi izmenjajo izkušnje.
Za druge obiskovalce prireditve je bil dogodek tudi prava paša za oči, saj so imeli na
ogled številne jeklene lepotce na dveh, treh in štirih kolesih. Središče vasi je bilo to-

nost v prometu prav vseh
udeležencev. V prometu je
najpomembnejša strpnost,
medsebojno spoštovanje.
Do motoristov se tudi drugi
udeleženci oziroma partnerji
v prometu iz leta v leto lepše obnašajo in tudi motoristi
do njih.

ljivih udeležencev v cestnem
prometu, kar je najmanj po
letu 2014.
Na varno vožnjo so preventivno opozarjali tudi policisti, ki so imeli svojo stojnico v
središču Mirne Peči, kjer sta
pozornost obiskovalcev pritegnila dva policista , oblečena v medveda. Opozarjali so
na neuporabo mobilnih telefonov med vožnjo, na prilagoditev hitrosti in neuživanje
alkohola, če sedete za volan,
na motor ali kolo.

zatorjev Moto kluba Trebnje
in Zveze moto klubov Slovenije je izrekel predsednik
ZMKS Leopold Pungerčar,
pozdravil pa jih je tudi župan
domače občine Mirna Peč
Andrej Kastelic. Nagovoril jih
je še prvi pobudnik blagoslova in nekdanji župnik Janez
Šimenc, tudi sam navdušen
motorist. Svoja vrata je odprl
tudi Muzej Lojzeta Slaka in
Toneta Pavčka.
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V letu 2018 je umrlo 18 voznikov enoslednih motornih
vozil (29 umrlih v 2017) oz.

junij 2019

Osrednji dogodek pa je bila
slovesna sveta maša, ki se je
je udeležilo tudi veliko število motoristov, ter seveda
obred blagoslova voznikov
motorjev in njihovih sopotnikov ter vseh njihovih vozil, ki ga je opravil domači
župnik Janez Rihtaršič. Udeležencem blagoslova je zaželel, da bi se z vso to sodobno
tehnologijo varno podajali
na različne poti in se z njih
tudi srečno vračali k svojim
družinam. Zaradi izredno lepega in toplega vremena so
se udeleženci po blagoslovu
še nekaj časa zadržali in se
družili ob pogovorih ter uživali v dobrotah, ki so jih za

vse obiskovalce blagoslova
pripravila domača društva,
nato pa so se spet odpeljali
na vse strani Slovenije.
Predsednik ZMKS Leopold
Pungerčar priporoča in svetuje vsem, ki imajo motorje,
da gredo nanje le takrat, ko
so zbrani in spočiti. Le tako
lahko zagotovijo svojo varnost in obenem predvidijo
napake drugih udeležen-

junij 2019

cev v prometu. Motoristom
in
motoristkam pa
predvsem želi,
da bi prevozili še veliko lepih
in predvsem varnih ter
srečnih kilometrov na poteh
po slovenskih in drugih cestah.
Ljuba Sukovič
Foto: Andrej Gašperič

Glasilo Občine Mirna Peč
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Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka
prejel Valvasorjev nagelj
Slovensko muzejsko društvo je 20. maja v Ljubljani v Narodni galeriji Slovenije za izjemne dosežke na področju muzejstva v letu 2018 podelilo Valvasorjeva odličja. Za stalno razstavo o harmonikarju Lojzetu Slaku je bil nagrajen tudi
mirnopeški muzej.

Od leve proti desni: vodja projekta Nataša Rupnik, Majda Pungerčar, Matej Rifelj, Mateja
Muhič, Alojzij Slak, Ivanka Slak, Robert Slak, župan Andrej Kastelic
Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo je prejela zgodovinarka in dolgoletna
direktorica Pomurskega muzeja Murska Sobota Metka
Fujs. Valvasorjevo nagrado za
enkratne dosežke so prejeli
Tehniški muzej Slovenije za
razstavo o slovenskih inovatorjih in znanstvenikih, Mestni muzej Idrija za razstavo
o vplivu soške fronte na Idrijo
in Cerkljansko, Galerija Božidarja Jakca, Kostanjevica na
Krki za razstavo o vpetosti
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slovenskih ekspresionistov v
evropski prostor. Komisija je
podelila tudi pet častnih priznanj donatorjem in podpornikom muzejske dejavnosti
ter priznanje za projekt s posebnim pomenom za širše
okolje Valvasorjev nagelj.
Valvasorjev nagelj je za stalno razstavo o harmonikarju
Lojzetu Slaku v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka prejela Občina Mirna Peč z avtorsko skupino razstave. Kot je
zapisano v obrazložitvi, je bil z

odprtjem stalne razstave uresničen prvi del nalog k cilju,
da postane muzej osrednja
kulturna in turistična točka
v Mirni Peči. Avtorska skupina v sestavi Majda Pungerčar
in Matej Rifelj iz Dolenjskega
muzeja Novo mesto (vsebinska zasnova razstave), Alojzij
in Robert Slak (avdio in video
vsebine), doc. dr. doc. Tomaž
Slak (zasnova razstavne in
ostale opreme) in Mateja Muhič (grafično oblikovanje) je
zasnovala sodobno razstavo

s smiselnim vključevanjem
avdio in video vsebin, z aktivnim udejstvovanjem obiskovalcev in upoštevanjem
dostopnosti ranljivih skupin.
Posebnost razstave sta rekonstrukcija vadbene sobe
z originalnim inventarjem
iz Slakove domače hiše ter
večnamenski oder, na katerem lahko obiskovalci zaigrajo na harmoniko, zapojejo in
posnamejo svoj nastop. Del
spremljevalnega programa
razstave sta tudi Pot Slakove
in Pavčkove mladosti ter Čebelji svet. Obiskovalci si lahko
ogledajo tudi razstavo o pesniku Tonetu Pavčku v Pavčkovem domu v Šentjuriju na
Dolenjskem.
Razstavne eksponate je zagotovila družina Slak, video
gradivo Radiotelevizija Slovenija, projekt je bil sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Od odprtja muzeja v lanskem
oktobru si je razstavo ogledalo že preko 8000 obiskovalcev, kar dokazuje, da je Muzej
Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka pomembna kulturna in turistična pridobitev Mirne Peči
in širše Dolenjske.
Nataša Rupnik

junij 2019

V osmih mesecih 9.000 obiskovalcev
V avli so na ogled postavili svoje izdelke.
Mladi slikarji so risali
čebelice in pa harmonike. Risbe si lahko ogledate v delovnem času
muzeja.

Otroci Vrtca Cepetavček, oddelki Pisani baloni,
Tigri, Krokodili, Oblački in Kužki so v letošnjem
šolskem letu sodelovali v projektu Turizem in
vrtec, ki je potekal pod okriljem Turistične zveze
Slovenije. Raziskovali so Mirno Peč in v Muzeju
Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka pripravili razstavo o projektu, ki si jo starši in otroci lahko
brezplačno ogledate, prav tako pa je v muzeju
možen brezplačen ogled nedavno odprtega paviljona Čebelji svet.

Še ena legenda narodno zabavne glasbe se je
prišla poklonit spominu glasbenega prijatelja.
Štajerski slavček Alfi Nipič si je ogledal razstavo,
da pa se predmetov v muzeju ne sme dotikati,
mu tokrat spregledamo.

Na velikonočni ponedeljek so motoristi svoje jeKonec aprila je noklene lepotce postavili tudi pred muzej, ki jim je
vomeška
turistična
prijazno odprl svoje duri.
agen
cija Kompas priredila študijsko turo za
novinarje in turistične
delavce po Dolenjski.
Obiskali so tudi muzej
ter Pavčkov dom in se
navdušili nad vodeno
degustacijo sommelierja Jožeta Rozmana. Desno ob njem predsednik
Društva vinogradnikov
Mirna Peč Zvone Papež
in vinogradnik Brane
Granda.
junij 2019

Alfija je presenetila
tudi virtualna kranjska
sivka v Čebeljem svetu
in navdušenja nad njo
ni mogel skriti.

Slovensko muzejsko društvo je maja avtorski
skupini stalne razstave v Muzeju Lojzeta Slaka
in Toneta Pavčka in Občini Mirna Peč v Narodni
galeriji v Ljubljani podelilo Valvasorjev nagelj in
tako mirnopeški muzej postavila ob bok prejemnikov tega visokega stanovskega priznanja.
Več na str. 8.
Glasilo Občine Mirna Peč
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Mirnopeški muzej je s svojima rojakoma, sodobnim muzejem in nagrajeno stalno
razstavo magnet za vse, ki jih zanimata kultura in glasba.

muzejske novice

ZELENI KOTIČEK

Z leve predstavnica Kompasa Marjanca Trščinar Antić,
predsednica DPŽ Mirna Peč Jelka Krivec, župan Andrej
Kastelic ter predstavnici občinske uprave Nataša Rupnik
in direktorica Sonja Klemenc Križan ob obisku novinarjev.

Plastika za enkratno uporabo je postal eden najbolj problematičnih odpadkov. Skupaj z ribiškimi odpadki namreč prispeva h kar 70 % odpadkov, ki pristanejo v naših morjih, 80 %
plastike v morjih pa izhaja s kopnega. Količine odpadne embalaže rastejo, delež kakovostne plastike pada, redno prihaja
do težav pri prevzemanju, stopnja recikliranja je nizka, ponovna raba še redkejša, snovi pa redko zakrožijo večkrat. Evropski
parlament je tako konec oktobra sprejel ambiciozno direktivo
za prepoved nekaterih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Čas je, da se plastiki za enkratno uporabo posvetimo tudi
v Sloveniji.
Plastiki, najvidnejšemu simbolu potrošniške družbe, do letošnjega leta nismo namenjali tako velike pozornosti. Pozornost
javnosti so zbudile novice o prvem odkritju mikroplastike v

Ljudske pevke Čebelice so se prijazno odzvale povabilu in
zapele obiskovalcem.

Čebelarjema Rafku Cerovšku in Tonetu Režku obiskovalci
z veseljem prisluhnejo in degustirajo kakovosten mirnopeški med.

Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka sledi sodobnim trendom in je prilagojen tudi za ranljive skupine.
Obiščejo ga lahko gibalno Muzejsko dogajanje skozi
ovirani, poleg slušne zanke oko kamere novomeške tepa je tu tudi zloženka za sle- levizije Vaš kanal
Ljudmila Bajc
pe v Braillovi pisavi.
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človeških telesih in ambicioznih ukrepih za prepoved plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Slednji dobesedno in
v prenesenem pomenu prodirajo v vse pore našega življenja.
Januarja smo dobili Strategijo o plastiki v krožnem gospodarstvu, z junijem je začel veljati nov odpadkovni paket krožnega
gospodarstva, konec oktobra pa je Evropska komisija sprejela Direktivo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje.
Potekajo tudi pogajanja o omenjeni direktivi, ki med drugim
določa prepoved plastičnih slamic, palčk za ušesa, plastičnih
krožnikov in pribora, do leta 2025 pa predpisuje ločeno zbiranje 90 % vseh plastenk. Žal pa so se direktivi in popolni prepovedi izmuznile lahke plastične vrečke, ki jih najdemo na
primer na oddelku sadja in zelenjave. Proizvajalci nad prepovedmi sicer niso navdušeni in se jim bolj ali manj prikrito upirajo, a vendar je to odlična priložnost za pospešen razvoj bolj
okolju prijaznih izdelkov in storitev.
Če je bilo letošnje leto v znamenju prepovedi teh izdelkov,
upamo, da bomo že čez nekaj let brali novice o dejanskem izginjanju teh izdelkov s prodajnih polic. Velikih 5 – vrečka, plastenka, embalaža za hrano, slamica in lonček za kavo na poti
– so najbolj vidni simboli naše ‘obsedenosti’ s plastiko.
Sonja Kolenc, Komunala Novo mesto
junij 2019

V Tednu Rdečega križa (8. do 15. 5.) je Območna združenje RK Novo mesto pripravilo številne dogodke, s katerimi želimo širši
javnosti približati svoje delovanje, opozarjati na pomen prostovoljstva in človekoljubja. Posebej želimo navdihniti mlade,
da se aktivno vključijo v naše dejavnosti in
okrepijo naše prostovoljske vrste.
Med drugim smo na prireditvi razglasili rezultate literarnega natečaja Prva pomoč je rešila življenje, ki je bil razpisan za
osnovne in srednje šole. Izmed prispelih spisov in pesmi smo nagradili osem
učencev iz sedmih osnovnih in ene srednje šole. Med nagrajenci je bil tudi učenec Anže Rovšek iz 5. a. OŠ Toneta Pavčka
pod mentorstvom Mojce Žefran.
Vsi nagrajenci so bili povabljeni v soboto,
11. maja, na nagradni izlet na Debeli rtič,
kjer so med drugim tudi navijali za ekipo
prve pomoči OŠ Šmarjeta, ki je zmagala
na državnem tekmovanju ekip prve pomoči OŠ.
Sekretarka Barbara Ozimek

PRVA POMOČ
REŠUJE ŽIVLJENJE
Ko po vasi otroci se podimo,
se s kolesi večkrat zaletimo.
Včasih pa tudi kar peš,
ker nenehno kam hitimo.
Takrat je jok in stok,
ker poškodbe se zgodijo.
Kri pogosto teče,
a dobro, da še hujše ni nesreče.
Ko nezgoda se zgodi,
naša mami že za rane poskrbi.
Še dobro, da pri roki vedno ima
prvo pomoč kar doma.

Tekmovanje ekip
prve pomoči
osnovnih šol
V okviru 13. državnega preverjanja
usposobljenosti ekip prve pomoči OŠ je
bilo konec marca lokalno preverjanje na
OŠ Toneta Pavčka v Mirni Peči. Pomerilo
se je 15 ekip iz OŠ Bršljin, Drska, Grm,
Otočec, Stopiče, Frana Metelka Škocjan,

Prva pomoč vedno reši nam težave,
ker otroci, preživahni vsi,
poškodujemo si tudi glave.
Če pa hujša nesreča je,
takrat pokličemo 112.
Anže Rovšek, 5. a,
OŠ Toneta Pavčka

Med nagrajenci je tudi Mirnopečan Anže Rovšek (v rdeči majici).

Šentjernej, Šmarjeta, Vavta vas, Žužemberk, Toneta Pavčka Mirna Peč, Center,
Brusnice in Šmihel. Preizkusili so se v teoretičnem znanju iz zgodovine gibanja
Rdečega križa in prve pomoči ter praktičnem znanju iz prve pomoči, ko so pomagali poškodovanim. Vse ekipe so se
pripravljale celo šolsko leto pod vodstvom mentorjev po šolah, pomagal pa
jim je tudi predavatelj prve pomoči pri
Območnem združenju RK Novo mesto
Aleš Jakše. Prvo mesto je zasedla ekipa
OŠ Vavta vas, drugo OŠ Šmarjeta, tretje
mesto pa je dosegla ekipa prve pomoči
OŠ Drska. Vse ostale šole so zasedle četrto mesto.
Janja Stolić

Četrtošolca Nika in Martin uspešna
na državnem plesnem turnirju
Pod okriljem Plesne zveze Slovenije je 18. maja v prostorih
Plesnega centra BOLERO v Ljubljani potekal državni kvalifikacijski turnir in pilotni projekt v standardnih in latinsko ameriških plesih. Turnirja so se poleg plesalcev iz Slovenije udeležili
tudi plesalci sosednje Hrvaške.
Na tekmovanju sta Mirno Peč zastopala Nika Piko s soplesalcem Vitom H. v kategoriji mladincev C in Martin Rožmanc s soplesalko Manco Š. v pilotnem projektu. Nika in Vito sta osvojila 6. mesto, Martin in Manca pa pridobila 6 zlatih značk. Oba
sicer obiskujeta 4. razred OŠ Toneta Pavčka, plese pa trenirata
junij 2019

v Plesnem centru Dolenjske. Obema paroma želimo še naprej
uspešno plesno kariero in čestitamo za dosežen uspeh.
Foto: Luka Piko
Glasilo Občine Mirna Peč
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Teden Rdečega
križa z mladimi

INTERVJU: Damjan Zupančič, podžupan Občine Mirna Peč

intervju

Želim po svojih močeh pomagati
pri iskanju rešitev
Damjan Zupančič iz Goriške vasi je aprila postal podžupan Občine Mirna Peč. Svojo funkcijo bo opravljal nepoklicno, saj ostaja na delovnem mestu vodje strateških projektov globalizacije v novomeškem TPV-ju. Zelo dejaven je na različnih področjih in v različnih društvih. Je pa tudi krvodajalec, ki je kri daroval že več kot 60-krat.
 Občina Mirna Peč letos
praznuje 20-letnico obstoja. V dveh desetletjih se je
naredilo res veliko. Kako
ste zadovoljni s trenutnim
stanjem v občini?
Vedno se da narediti še več.
Občina je pred 20 leti pogumno stopila na svojo pot, na
pot samostojnega razvoja,
na pot biti v službi občanov
in poskrbeti za njihovo kar
najboljše počutje v tej sredini, pa tudi zagotoviti napredek in pogoje za razvoj. Ko
se ozremo nazaj, lahko ponosno ugotovimo, da so bili
z velikimi napori in angažiranjem ter premišljenim delovanjem narejeni veliki premiki. Samo tega velikokrat ne
vidimo in smo glede tega kritični, vendar nam napredek
in premišljen razvoj priznavajo tudi drugi. Ja, s stanjem
v občini sem zadovoljen, občina se razvija in glede na načrte se bo razvijala tudi v bodoče.
 V občinsko politiko ste
vpeti že vrsto let. Bili ste
član odborov za gospodarstvo, varstvo okolja, komunalo in gospodarske javne
službe. Že drugi mandat
ste občinski svetnik in sedaj tudi podžupan občine. Kakšne smernice ste si
zadali, ko ste kandidirali
za občinskega svetnika, in
na kakšen način lahko sedaj pripomorete k delovanju mirnopeške občine kot
njen podžupan?
Drži, v občinsko politiko oz.
v delovanje za dobrobit ob-
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čanov sem vpet že kar nekaj
časa. Nisem tak, da bi le kritiziral ali kazal na napake drugih, temveč želim po svojih
močeh pomagati pri iskanju
rešitev in oblikovanju razvojnih programov na vseh področjih v občini. Moje osnovno načelo je biti preudaren
in povezovalen ter delovati
v dobro občine in občanov.
Zagotavljati enakomerno in
ne protekcionistično obravnavo vseh predelov občine
ter vseh zainteresiranih skupin in posameznikov. Z županom že dolgo zelo dobro
sodelujeva, se dopolnjujeva

in tako je prišlo tudi do globljega zaupanja. Ob tej priložnosti se mu za izkazano
zaupanje in imenovanje tudi
najlepše zahvaljujem. Verjamem, da lahko predvsem na
področju gospodarstva, kjer
je trenutno ogromno aktivnosti, ter na področju prometne infrastrukture, kjer bo
potrebno pospešeno delovati, razbremenim župana
in se vsebinam posvetim še
bolj poglobljeno. Glede na
dogovor z županom pa bova
sproti usklajevala posamezne aktivnosti in obveznosti,
ki jih nalaga delo občine.

V novomeškem TPV-ju je že 22 let del njihove uspešne zgodbe.

 Mirna Peč se lahko postavlja z novo šolo, vrtcem,
športno dvorano in sedaj
še z najnovejšo pridobitvijo Muzejem Lojzeta Slaka
in Toneta Pavčka, ki se z visokim število obiskovalcev
postavlja na kulturno-turistični zemljevid Slovenije.
Ali ste pričakovali tako zanimanje zanj?
Sam sem bil velik zagovornik
projekta, saj si naša častna občana zaslužita dostojno obeležje v naši občini. Projekt je
bil zastavljen ambiciozno in
realiziran na izredno visokem
nivoju. To nam priznavajo obiskovalci in tudi strokovna javnost. Kljub želji in entuziazmu
pa je med svetniki občasno
vendarle zavel strah, kako se
bo zadeva prijela, koliko bo
prihodkov in koliko bo občino
in s tem občane stalo delovanje muzeja (plače, vzdrževanje, energetika, varovanje...).
Rezultati, ki jih zavod s številom obiska in spremljajočimi
dejavnostmi izkazuje do sedaj, so naravnost fantastični
in presegajo vsa pričakovanja.
Je pa naloga sveta zavoda in
svetnikov občinskega sveta, da poskušamo vzdrževati
tako visok nivo obiska z dodatnimi inovativnimi programi
in vsebinami. Verjamem, da
zastavljene aktivnosti vodijo
prav v to smer.
 Funkcijo
podžupana
opravljate nepoklicno in
ostajate v podjetju TPV,
d.o.o. v Novem mestu, kjer
ste bili do nedavnega direktor logistike, sedaj pa se
junij 2019

podajate na še bolj mednarodno pot kot vodja projektov globalizacije podjetja.
Kakšna je bila vaša poklicna pot?
V podjetje sem prišel pred
dobrimi 22 leti takoj po končani fakulteti in odsluženi vojaščini. Po izobrazbi sem diplomirani inženir strojništva
in vseskozi tudi delujem na
področjih, kjer mi ta znanja
še kako pridejo prav. Prva leta
sem delal kot tehnolog proizvodnih procesov in se že takoj na začetku tudi podal v
tujino na dodatna izobraževanja, vezana na avtomobilsko industrijo in robotiko. V
nadaljevanju sem potem nekaj let prevzel vodenje dela
proizvodnje v podjetju z vsemi povezanimi službami. Kot
samostojno organizacijsko
enoto smo postavili tudi logistiko, ki sem jo več kot 15

let tudi vodil. Podjetje TPV
je z leti postajalo vse bolj priznano pri največjih avtomobilskih proizvajalcih, kjer smo
pridobili velike posle (predvsem BMW in VOLVO), kar
posledično pomeni tudi potrebo in priložnost po globalizaciji podjetja. V naslednjem
obdobju me torej čakajo izzivi, da skupaj s sodelavci razširimo proizvodne in logistične
kapacitete podjetja tudi v tujino – ZDA in Kitajska sta trenutni lokaciji, kjer so že stekle
določene aktivnosti.
 Vrsto let delujete na področju logistike in za svoje uspešno delo ste prejeli
tudi slovensko strokovno
priznanje, ki ga podeljuje
Slovensko logistično združenje. Postali ste Logist
leta 2016 in bili nominirani
za evropsko priznanje. Za

Svoje sodelavce je pripeljal tudi v Muzej L. Slaka In T. Pavčka.
junij 2019

celotni občini in organizacijo
rekreacije za vse občane. Ponosen sem, da so se na osnovi tega razvila športna društva
oz. športne sekcije po celotni
občini, pa tudi rekreacija občasno predvsem v zimskem času
še zelo živi. Kot član upravnega odbora pa sem aktiven še v
Slovenskem logističnem združenju in v Nogometnem klubu
Krka v Novem mestu.
 Na kateri dosežek v svojem življenju ste najbolj ponosni?
Težko je izpostaviti posamezen dosežek, niti tega ne želim. So posamezni dogodki
in dosežki, ki pomenijo v življenju določene mejnike, so
pa tudi dogodki, ki v človeku

Damjanu največ pomeni njegova družina, žena Darja in sin Nik.
 Dejavni ste na različnih
področjih, sodelovali ste v
pevskem zboru, vodili športno društvo, ste tudi gasilec
in celo vinogradnik. Ste tudi
reden krvodajalec. Lahko
še nekaj besed o tem?
 Žal je res, da za tovrstne aktivnosti zmanjkuje časa. Sem
član PGD Jablan in član Vinogradniškega društva Mirna
Peč, saj doma obdelujem vinograd in celo malo kmetujem. Sem bolj 'podporni član'
društva, saj za bolj resne aktivnosti preprosto ni časa. Kri pa
sem daroval že več kot 60-krat.
Pred leti sem bil predsednik
Športno rekreativnega društva Mirna Peč, kjer smo si za
osnovne cilje zadali decentralizacijo športnih aktivnosti po

sprožijo osebno zadovoljstvo.
Obstajajo eni in drugi, pa naj
tako tudi ostane. Trudil pa se
bom, da vsekakor nastane
tudi še kak nov. Vsekakor pa
sem ponosen na svojo družino in na poklicno pot.
 Kaj bo Damjan Zupančič
počel čez naslednjih deset
let?
‚Bog si ga vedi ….‘(smeh).
Upam in želim si, da bom lahko počel stvari, ki me zanimajo, kjer čutim, da sem kompetenten. Sem odprt za nove
izzive, saj so le ti gibalo tako
osebnega kot občega razvoja.
Ljudmila Bajc
Foto: L.B. in arhiv
intervjuvanca
Glasilo Občine Mirna Peč
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Damjan Zupančič je prejel visoko stanovsko priznanje Logistik leta 2016.

kakšno nagrado gre in kaj
vam pomeni?
Gre za najvišjo nacionalno stanovsko nagrado – priznanje za
večletno prepoznavno delo
s področja logistike, za nove
projekte in razvoj področja.
Nagrada mi osebno pomeni veliko, saj je izkaz zunanjega priznanja strokovnega in
uspešnega dela. Prejemnik nagrade sem sicer bil jaz, vsekakor pa je dejstvo, da posameznik brez dobrega tima, brez
dobrih sodelavcev ne pomeni
nič. Nagrada je bila namenjena celotni ekipi, s katero smo
orali ledino in dobro delali. Način dela s sodelavci v podjetju
poskušam v določenih primerih prenesti tudi med svetnike
občinskega sveta.

društveno satje

Sedem let Ravbarjeve
glasbene šole Artistik
Sandija Ravbarja poznamo kot izvrstnega harmonikarja, ki je že od malih nog predan glasbi. Svojo glasbeno
pot je začel z učenjem diatonične harmonike že pri štirih letih, s šestimi leti pa še klavirske harmonike. Glasba

Peto srečanje Krščanskega
bratstva bolnikov in
invalidov v Mirni Peči
V začetku aprila se je v Mirni Peči odvilo srečanje dolenjske skupine Krščanskega bratstva bolnikov in invalidov.
Začelo se je z mašo v cerkvi sv. Kancijana, kjer so poleg
škofa Andreja Glavana maševali še domači župnik Janez
Rihtaršič, duhovni asistent Bratstva Borut Pohar ter hišni
duhovnik v Karmelu Frančišek Novak. Po maši je v župnišču potekalo družabno srečanje.
Prva pobuda povezovanja bolnikov in invalidov pri nas sega v
leto 1968, ko je skupina bolnikov napisala božično pismo drugim bolnikom z namenom, da se povežejo vsi, ki trpijo, da bi
čutili, da ne trpijo sami, in da bi se pomnožilo njihovo veselje. V Sloveniji govorimo o Bratstvu od leta 1973, ko je bilo po
smernicah Mednarodnega Bratstva organizirano prvo tridnevno srečanje bolnikov in invalidov, ki so ga vodili bolniki in invalidi sami. Tako smo si bolniki in invalidi sami začeli odpirati
čisto nov prostor za osebno duhovno prenovo in prijateljsko

je postala njegov kruh, saj kot magister profesor harmonike poučuje v Glasbeni šoli Trebnje. Že v času študija je
v Mirni Peči svoje znanje in izkušnje prenašal na otroke
in starejše, ki so želeli igrati na harmoniko.
Sedaj že 7. leto vodi svojo glasbeno šolo Artistik, ki ima
glavno enoto prav v Mirni Peči. Poleg harmonike že drugo leto v njegovi šoli poučujejo tudi klavir, klaviature ter

kitaro. Poleg rednih tedenskih vaj v okviru šole nekajkrat letno priredijo tudi različne nastope, kjer učenci pridobijo tudi koncertne izkušnje. Zato Sandi Ravbar zelo
dobro sodeluje tudi z mirnopeškim muzejem, kjer se v
prijetnem glasbenem ambientu odvijajo njihovi šolski
nastopi.
Sandi Ravbar tudi nadalje stremi k razvoju in uspešnosti svoje šole, prav tako pa si želi ohraniti in razvijati glasbeno kulturo v mirnopeški dolini. L. B.
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povezanost z Bogom in z ljudmi.
Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov ( krajše KBBI ) je sicer laiško
duhovno gibanje v Cerkvi.
Izvajamo različne aktivnosti, med
njimi osebno in skupinsko dopisovanje ter telefonski stiki in medsebojni obiski. Velik poudarek namenjamo
duhovnosti, zato vsako leto v Domu Bratstva
na Zaplani organiziramo duhovne vaje. Pripravljamo izobraževalne, delovno-družabne in počitniške dneve ter sodelujemo v
življenju župnije in vse Cerkve na Slovenskem. Predstavljamo
gibanje na župnijskih srečanjih in drugih priložnostih in izdajamo revijo „ Prijatelj“- verski list bolnikov in invalidov. Na radiu
Ognjišče enkrat mesečno pripravljamo oddajo „ Vstani in hodi“
(oddajo pripravlja in vodi voditelj Bratstva Tone Planinšek ).
Leta 2014 sem prevzel vodenje skupine za Dolenjsko. Od takrat
naprej v svoji župniji s pomočjo župnijske Karitas Mirna Peč organiziram vsakoletno srečanje. Na letošnjem srečanju je prisotne pozdravil domači župan Andrej Kastelic, ljudske pevke Čebelice pa so dogodek obogatile s pevskim vložkom.
Več o utrinkih si lahko preberete in ogledate na spletni strani
župnije.
Tone Kovačič, foto: Franci Ramovš
junij 2019

Srečanje pri kmetici leta 2018 Mari Jakše

Ob 20-letnici obstoja občine smo občane vprašali, kako
komentirajo njen razvoj v tem času, katere so poglavitne
pridobitve in kje še ostaja prostor za izboljšavo.
Urška Kolenc in Vesna Kastelic
Antonija Hočevar, Postaja
Glavne pridobitve v občini so
zagotovo vzpostavitev vodovoda in kanalizacije ter zamenjava
vodovodnih cevi, pa tudi preplastitev in širitev cest. Potrebno bi bilo postoriti še kaj glede
varnosti na cestah, predvsem
upočasnitve prometa. Obenem
opažam, da se v zadnjem času
slabšajo odnosi med ljudmi.

vale srečanje v gasilskem domu, kjer se nam je pridružila tudi
ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Polne lepih vtisov,
čudovite pogostitve, kjer so se članice Društva kmetic Novo
mesto izkazale s svojimi sposobnostmi, smo kar težko zapustile srečanje.
V aprilu smo imele delavnico peke kruha z naravnim kvasom.
Jože Senegačnik, lastnik veliko zlatih priznanj za kruhe in
ostalih pekovskih izdelkov, nam je pokazal postopek.
Nežika Režek, foto: Mojca Žnidaršič

Pevskemu zboru prvič srebrno
priznanje na regijskem tekmovanju
Starejši otroški pevski zbor osnovne šole se je prvič uvrstil na regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V kategoriji 13 otroških zborov je zbor naše osnovne šole, ki ga je

zastopalo 27 mladih pevcev iz 2., 3., 4. in 5. razreda, pod
mentorstvom zborovodkinje Eme Igličar, 10. maja nastopil na tekmovanju v Semiču, kjer je dosegel odlično srebrno priznanje. T. K.

junij 2019

Rozi Zupančič, Šentjurij
V spominu mi je najbolj ostala
postavitev spomenika Tonetu
Pavčku, saj sva skupaj preživljala otroštvo in si tudi dopisovala.
Danes pa bi morali več storiti za
druženje, sama bi se velikokrat
rada s kom pogovarjala, vendar
je ljudi, ki imajo čas za pogovor,
čedalje manj.
Drago Muhič, Orkljevec
Razvoj občine je bil predvsem
v zadnjem desetletju zelo hiter:
priključek na avtocesto, industrijska cona, izgradnja vodovodnih sistemov, gradnja šole, vrtca, telovadnice, gradnja Muzeja
Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka.
Res je bilo veliko narejenega. S
temi projekti je nadaljnji razvoj
zagotovljen. Potrebno je še rekonstruirati občinske ceste, urediti center Mirne Peči in vaška
središča, povečati turistične in
prenočitvene storitve.
Alojzij Rupnik, Mali Kal
To, da so se odločili za samostojno občino, je dobra rešitev. Rezultati se vidijo na mnogih področjih. Imamo novo
šolo, telovadnico, dobili smo
avtocestni priključek, obrtno
cono... Pohvalno je tudi, da so
odprli muzej naših dveh velikih mož, Pavčka in Slaka. Precej
se je naredilo. Če bodo tudi naprej delovali tako, bo uspešno.
Gredo v pravo smer.
Glasilo Občine Mirna Peč

15

društveno
anketasatje

Članice društva podeželskih žena Mirna Peč smo se 6. 5. udeležile srečanja pri kmetici leta 2018 Mari Jakše, ki je po rodu
Mirnopečanka. Kljub slabšemu vremenu smo preživele čudovit dan.
Ogledale smo si Novo mesto, se popeljale s splavom po Krki.
Pri Mari na Ljubnem smo si ogledale kmetijo, nato pa nadalje-

20-letnica obstoja
občine Mirna Peč

Vodni špalir v čast mladoporočencema
društveno satje

V začetku maja se je v PGD Jablan veliko dogajalo. 4. maja sta se poročila Jože Kos in Simona Kolenc. Oba sta gasilca,
Jože pri PGD Jablan, Simona pa pri PGD Globodol. Gasilci iz obeh društev smo zanju pripravili posebno presenečenje.
Ustavili smo kolono avtomobilov s svati, ki se je peljala proti restavraciji, kjer je bilo poročno slavje, in pripravili špalir
z vodnim curkom za mladoporočenca.
Ob godu svetega Florjana, zavetnika
gasilcev, smo se 5. maja gasilci iz vseh
štirih društev v občini zbrali v Jablanu. Imeli smo gasilsko mašo na Malem
vrhu. Ker je bilo slabo vreme, letos nismo imeli ešalona, ampak smo se z vozili odpeljali do cerkve. Po končani maši
pa smo imeli še manjšo pogostitev v gasilskem domu.
Članice društva so

spekle razna peciva in piškote, tako da
se je za vsakega nekaj našlo.
Takoj naslednji teden pa smo pričeli s

Ekipa prve pomoči v
pripravljenosti
Za potrebe pomoči prebivalcem ob
večjih naravnih nesrečah ima občina organizirane enote civilne zaščite.
Mednje sodijo enote prostovoljnih
gasilskih društev Mirna Peč, Jablan,
Hmeljčič, Globodol ter enote za oskrbo, za reševanje in prvo pomoč. Da
so enote dobro pripravljene, se udeležujejo izobraževanj in različnih preverjanj.
Tako je bilo konec meseca aprila v KD
Mirna Peč preko OZRK Novo mesto
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prekrivanjem strehe na gasilskem domu. Zaradi nestanovitnega vremena smo bili
malo v dvomih, ali naj začnemo z razkrivanjem, ali raje prestavimo na drug termin. Na koncu
smo se odločili, da pričnemo najprej z
eno stranjo strehe in jo pripravimo za pokrivanje s strešniki. Odstranili smo stare
strešnike in les, obili z deskami in zaščitili s posebno folijo. V četrtek je deževalo, tako da nismo bili na strehi, smo pa v
notranjosti dvignili les, tako da bo potem
višji strop. V petek je bilo jasno vreme in
smo lahko nadaljevali z deli na strehi.
Dopoldne smo razkrili še drugo polovico
strehe in stolp ter vse pripravili za prekrivanje. Popoldne smo že začeli s pokrivanjem s strešniki. V soboto smo takoj zjutraj nadaljevali z delom, tako da je bila
streha popoldne prekrita. Ob zaključku

smo za malico spekli še odojka ter se še
nekaj časa zadržali v garaži gasilskega
doma.
To nam ne bi uspelo, če ne bi bilo pridnih rok naših gasilcev in gasilk. Rad bi
se še enkrat zahvalil vsem, ki so kakorkoli
pomagali pri tem projektu. Vsem vaščanom, ki so nesebično pomagali na strehi
in prispevali svoje delovne stroje. Podjetjem Strešniki Golob, Gozdno gospodarstvo Novo mesto, Mont-Var, d. o. o., in
Biro Udovč- Stanislav Udovč s.p. Še posebej pa podporni ekipi iz vasi, ki je skrbela, da je bilo ob koncu vsakega dneva
vedno dovolj malice za vse, Antonu Makšetu, ki je zamenjal vse žlebove in naredil vse aluminijaste zaključke na strehi, in
našemu članu društva Marku Udovču, ki
je vodil in koordiniral delo na strehi.
Klemen Drenik
organizirano usposabljanje za člane
EKIPE PRVE POMOČI OBČINE MIRNA PEČ, usposobljene so bile tudi tri
nove članice, v mesecu maju pa se je
ekipa udeležila tudi regijskega preverjanja v Semiču.
Ker je osnovni namen regijskega preverjanja dodatno usposabljanje članov in ne tekmovanje ekip, sta bili
razglašeni le prvi dve ekipi, ostale
ekipe pa so bile uvrščene na tretje
mesto.
Mirnopeška ekipa je pokazala dobro
znanje, vendar je prvo mesto osvojila
ekipa RKS OZ Novo, drugo mesto pa
ekipa PGD in RKS OZ Črnomelj. N.R.
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Starejši preživeli prijetno
dopoldne v Mirni Peči

Iz mirnopeških
kuhinj

Krajevna organizacija Rdečega križa Mirna Peč je v nedeljo, 26. maja 2019, v športni dvorani OŠ Toneta Pavčka
pripravila tradicionalno srečanje starejših občanov.
V kulturnem programu so nastopili učenci Osnovne šole Toneta Pavčka, mladi harmonikarji Društva harmonikarjev Mirna Peč ter ljudske pevke Čebelice. Za hrano so poskrbele kuharice šole.

Pehtranov kruh z brusnicami
(s kislim testom)
Sestav ine:
• 500 g bele moke
• 100 g brusnic
• 10 g suhega pehtrana
• 10 g soli
• žlica medu
• 130 g mleka
• 1 veliko jajce
• 35 g masla
• 20 g kislega testa (starter)

Prisotne so pozdravili župan Andrej Kastelic, predsednica krajevne organizacije Slavi Derganc ter predsednica Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Vesna Dular.
Poudarili so pomen medsebojnega druženja starejših, saj
imajo zaradi vse hitrejšega tempa življenja zanje člani družin vse manj časa. Rdeči križ že vrsto let v ta namen organi-

zira srečanje starejših občanov, organizirane so tudi skupine
za samopomoč, medgeneracijske delavnice, največ pa lahko
starejši naredijo sami z ohranjanjem stikov s sosedi, prijatelji
in znanci ter vključevanjem v najrazličnejše aktivnosti.
Pri organizaciji aktivnosti društev so nepogrešljive tudi aktivistke Krajevne organizacije Rdečega križa Mirna Peč, zato se
je ob tej priložnosti predsednica Slavi Drganc za njuno dosedanje delo še posebej zahvalila Jelki Anžlin in Ireni Pust. N. R.
junij 2019

Predpriprava:
Pripravimo kvasec iz kislega testa, in sicer 100 g moke in 100 g
vode in 20 g matične kulture- starterja, ki bo potreboval od 8
do12 ur, da dozori. Istočasno namočimo brusnice v 50 g vode.
Priprava testa:
V posodi zmešamo mleko, preostanek moke (400 g), jajce,
kvasec in žlico medu. Ko se testo začne formirati, dodamo
še zmehčano maslo in vse skupaj premešamo tako, da je vsa
moka prepojena. Pustimo počivati 30 minut. Po 30 min dodamo 10 g soli, ki jo dobro vdelamo, in testo dobro pregnetemo
po možnosti z mešalcem, da dobimo gladko testo. Pustimo
počivati 30 min. Nato dodamo še posušen pehtran in namočene brusnice in dobro pregnetemo. Nato vsakih 30 minut
naslednji dve uri testo potegujemo in prepogibamo, da s tem
dobro razvijemo gluten. Ko testo naraste za približno 1/3 (po
približno 3-4 urah pri temperaturi 22-23°C), testo stresemo na
pult in oblikujemo hlebček ali štruco in damo v vzhajalno posodo, ki smo jo obložili s krpo, ki smo jo dobro pomokali. Ko
je testo dobro vzhajano in je naraslo za ca. 80 % (za končno
vzhajanje potrebuje 2-3 ure ali tudi več, kar je odvisno od temperature), ga stresemo na ogret pekač ali ogreto posodo, ga
zarežemo ter posodo pokrijemo. Pečemo 10 min na 220°C, po
20 min damo pečico na 200°C, nato odkrijemo posodo (če pečemo pokrito) in pečemo še nadaljnjih 20 min na 200°C.
Kruh lahko pečemo tudi s pekovskim kvasom tako, da namesto matične kulture kislega za pripravo kvasca uporabimo 5
g svežega ali 2 g suhega kvasa in pustimo kvasec stati toliko
časa, da se podvoji. Celoten čas priprave bo pri uporabi pekovskega kvasa bistveno krajši.
Ker testo vsebuje kar precej vode, je lepljivo in zato pred delom z njim namočimo roke v vodi.
Nežika Režek
Glasilo Občine Mirna Peč
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Pohod v Tamar in
adrenalinski izzivi na
velikanki v Planici
ŠRD Veliki Kal Orkljevec je letos namesto prvomajskega
pohoda članov pripravilo ogled nordijskega centra Planica in pohod po dolini Tamar.
Enajstega maja smo se člani
zbrali na Kalu pred kapelico,
od koder nas je avtobus popeljal proti Gorenjski. Vožnja
je hitro minila in že smo se
znašli v nordijskem centru
Planica. Center je res čudovit, vendar si nismo dali veliko opravka z ogledom. Za to
bo čas na povratku, raje smo
krenili v smeri našega prvega etapnega cilja, eno uro
oddaljenega planinskega

doma Tamar. Pot je lahka in
se skozi gozd le rahlo vzpenja vse do doma. Pri domu
smo si vzeli čas za počitek in
malico. Po okrepčilu smo se
razdelili v dve skupini: prva
se je namenila k slapu izvira Nadiže in nato povratek
v center Planica, druga skupina pa se je takoj vrnila, saj
se je namenila na adrenalinsko doživetje - spust po jeklenici iz letalnice v Planici.

Del članov se je odločil za adrenalinski spust po planiški jeklenici
Po uvodnih navodilih smo si
nadeli opremo za spust in se
s sedežnico odpeljali na vrh
letalnice. Planiški spust po
jeklenici je z višinsko razliko
202 m najvišji na svetu, dolžina jeklenice pa znaša 566
m. Med spustom se doseže
hitrost 80 km na uro. Pogled
z vrha letalnice je res veličasten in ob misli na spust v

Skupinska fotografija članov ŠRD Veliki Kal Orkljevec pred planiškimi skakalnicami

dolino te kar malo stisne pri
srcu. Vendar ob natančnih
navodilih in demonstraciji,
kako se obnašati med spustom, napetost popusti in
en za drugim smo odfrčali v
dolino. Nekateri z vzkliki radosti ali morda strahu, ki so
se zgubili v pišu vetra. Sledil je ogled nordijskega centra, ki premore sedem novih
skakalnic, dvorano s tekaškimi progami, planiški muzej,
vetrovnik,… in seveda skupinsko fotografiranje. Med
povratkom smo si ogledali še Kranjsko Goro ter obiskali bivšega mirnopeškega
župnika, ki nam je prijazno
razkazal cerkev Marijinega
Vnebovzetja iz 16. stoletja, ki
stoji v starem jedru Kranjske
Gore. Po kosilu smo se prijetno utrujeni in z novimi doživljaji odpeljali proti domu.
Silvester Barbo

POZNATE VAŠ KRAJ?
Na fotografiji v aprilski številki občinskega glasila je bila kovaška
delavnica - kovačija, v njej so delali kovači. Tokrat je na naš naslov
prispelo veliko pravilnih odgovorov, vedeli ste celo, da gre za
Zajčkovo kovačijo. Srečo pri žrebu pa je imel Jože Somrak z
Vrhovega, ki bo nagrado prejel po pošti. Čestitamo!
In še novo vprašanje. K ohranjanju kulturne dediščine veliko
prispevajo ljubiteljski zbiratelji starih predmetov. Na fotografiji je
bogata zbirka kmečkega orodja. V kateri vasi se nahaja ta zbirka
in kdo je njen lastnik? Odgovore pošljite do 20. avgusta na naslov:
Glasilo Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, s pripisom: Poznate
vaš kraj. Tudi tokrat bo srečnega nagrajenca čakala nagrada.
Ladislava Rupena
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Erasmus+ izmenjava na Nizozemskem
Marca smo se učenci v spremstvu učiteljic Sanje Pavlinić Vidic, Nataše Trajkovski in Tine Nikolić udeležili izmenjave na
Nizozemskem. V okviru projekta Ekoaktivni programa Erasmus+ so spoznavali deželo tulipanov, koles in kanalov. Uživali so v zeleni naravi, vožnji z ladjico po amsterdamskih kanalih, bili aktivno vključeni v dogajanje v šoli De Weijerwereld in spoznavali različne načine reševanja ekoloških problemov v kraju Boxmeer in njegovi okolici.
Bivali smo v kraju Boxmeer
pri nizozemskih družinah.
Bilo je zelo lepo in zanimivo. Ves teden smo imeli veliko dejavnosti. Najprej smo
se udeležili prireditve,
na kateri se nam je
predstavila šola, s
katero sodelujemo v projektu Ekoaktivni programa
Erasmus+.
Popoldan
smo
imeli predstavitev
o vodi in zdravem
življenju. Obiskali smo
župana v njegovi mestni
hiši, a ga ni bilo, zato nas je
sprejela podžupanja. Odpeljali smo se v mesto Arnheim, kjer smo si ogledali
vodni muzej, zatem smo se

odpravili na ogled tovarne
ARN, kjer smo najprej poslušali predavanje o odpadkih,
nato pa si ogledali njihovo
tovarno in postopek recikliranja. Za nagrado so nam
pokazali udomačeno orlico, ki jo
uporabljajo za
lovljenje miši
in podgan.
Peš smo se
odpravili do
reke Mass v
sosednji vasici, kjer so nam
pokazali, kako pridejo ladje čez jez. Povedali so nam, da je pozimi
več vode kakor poleti, zato,
kadar je manj vode, na eni
strani dvignejo vodno gladino, da ladje lažje pridejo
na drugo stran. V naslednjih

dneh smo si ogledali tudi
glavno mesto Nizozemske
Amsterdam.
Enotedenska izmenjava na
Nizozemskem je bila zanimiva in lepa izkušnja, ki je ne
bomo nikoli pozabili. Ime-

DEVETOŠOLCI SE POSLAVLJAJO

junij 2019

li smo se lepo, spoznali smo
nove običaje, kulturo in znamenitosti. Navdušeni smo
bili nad prijaznostjo gostiteljev. Sklenili smo nova mednarodna prijateljstva.
Urša Matoh,
Eva Zupančič, 8. a

Foto: Artpro d. o. o.
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Mirna Peč

upravno, gospodarsko in kulturno
središče mirnopeške občine

Med dolenjskimi
griči …
Naselje Mirna Peč leži v osrčju Temeniške doline, na levem bregu ponikalnice Temenice, ob stari cesti Novo mesto
Trebnje, na nadmorski višini 233 metrov. Od leta 2013 je naselje razdeljeno
na 11 ulic z okoli tisoč prebivalci. Mirna
Peč je upravno središče istoimenske občine in sedež župnije.
Jedro starega naselja tvori Trg. Novejši
deli naselja so nastali v bližini železniške
postaje, to sta ulici Postaja in Marof. Na
griču nad starim naseljem pa se je z novogradnjami zelo razširil stari zaselek Vihre. Novo spalno naselje ima z Rožno in
Prisojno ulico čisto mestni značaj. K Mirni Peči kot ulici spadata še nekdaj samostojni vasi Ivanja vas in Češence ter
nekdanja zaselka, sedaj ulici, Rogovila
(prej je spadala k Malenski vasi) in Šranga (del ulice je spadal k Jablanu in drugi
del k Malemu vrhu).
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Ime kraja najverjetneje izhaja iz nemškega imena «Hoenigstein«, kar pomeni medeni kamen, med(e)na peč(ina),
Medna Peč. Po ljudskem izročilu naj bi
imela pečina v Zijalu, kjer izvira Temenica, barvo medu zaradi divjih čebel, ki so
tu živele. Po drugi razlagi pa naj bi ime
kraja nastalo iz besede »Nyrna Peč«, nirna-ponirek, kar lahko pomeni izvir vode
pod pečino ali pa kar spominja na ponor reke Temenice. Nekateri pa v šali
povedo, da je nekoč jezen gospodar
posvaril razposajena hlapca in deklo na
kmečki peči rekoč:« Mir na peč!« Tako je
nastalo ime kraja.
Mirna Peč se po nekaterih virih prvič
omenja na začetku 12. stoletja kot ena
najstarejših prafar na Dolenjskem. Danes je sedež župnije.
Zaradi ugodne lege ja bila Mirnopeška
dolina naseljena že v prazgodovini. Od
srednjega veka naprej se je naselje razvijalo ob pomembni trgovski poti od
Ljubljane proti Karlovcu in Zagrebu.
Leta 1588 je bila skozi vas speljana re-

dna poštna zveza. Tu so nastale številne trgovine in furmanske gostilne. Po
izgradnji železniške proge leta 1894 in
izgradnji ceste Ljubljana – Zagreb leta
1958 se je Mirna Peč znašla v prometnem zatišju. Z ustanovitvijo nove občine lata 1999 in izgradnjo industrijske
cone ter priključka na novo avtocesto
leta 2010 so se odprle nove možnosti
gospodarskega razvoja.

Mirna Peč nekoč,
utrinki iz preteklosti
V preteklosti sta bila za kraj pomembna rokodelstvo in obrt. Pavlenčeva domačija ob Temenici je bila znana po
strojenju kož, zato je dobila ime »pri
Ledrarju«. Zelo pomembna je bila Zajčkova kovačija. Pred vojno je nastala mizarska delavnica v Hudetovi hiši (mizar
Makše). Kasneje je nastalo Krajevno mizarstvo, ki se je preimenovalo v Remont,
nato v Novotehno in Novoles. Po drugi
svetovni vojni je nastala čevljarska delavnica v prostorih nekdanje Brudarjeve hiše nasproti cerkve. Za razvoj kraja
je bila pomembna ustanovitev Tovarne
Beti v prostorih Potočarjevega skednja
leta 1968. Zaposlenih je bilo preko sto »
pletilj«, tako so imenovali zaposlene delavke. Tovarno so zaprli leta 2002. Med
obema vojnama je v Mirni Peči delovala tudi hranilnica, ki je reševala kmete
v finančnih težavah. Do druge svetovne vojne je bila Mirna Peč pomemben
trgovski kraj s petimi sejmi na leto. Ob
trgovski poti v središču kraja so nastale
gostilne: Novljanova, Rupenatova, imeli so tudi pekarijo, in Potočarjeva z mejunij 2019

sarijo. Znane trgovine so bile Hudetova,
Remičeva in Osterčeva. Od leta 1902 pa
v kraju deluje gasilsko društvo. Dolgoletna prireditev Mirnopeški tek je veliko
prispevala k promociji kraja.

V Mirni Peči je zmeraj
lepo ...
Mirna Peč postaja vse bolj znana zaradi
vsem poznanega Lojzeta Slaka, virtuoza
na diatonični harmoniki, in njegovega
prijatelja, pesnika Toneta Pavčka. Bogata zbirka o življenjski poti Lojzeta Slaka
je na ogled v muzeju na Trgu, odprtem
leta 2018, v nekdanji šoli. V muzeju si
obiskovalci lahko ogledajo tudi interaktivni paviljon Čebelji svet. Ponosni smo
na novo šolo in vrtec OŠ Toneta Pavčka,
zgrajena leta 2012.
Prepoznavnost dajo kraju tudi številna
društva s svojimi prireditvami. Turistično društvo skupaj z občino vsako leto v
okviru občinskega praznika pripravi vse
bolj obiskan pohod Po Slakovi in Pavčkovi poti. Pevska zbora Čebelice in Rožmarin sta znana izven naše občine, Mirnopeški harmonikarji so znani po vsej
domovini. Vinogradniško društvo s predavanji, ocenjevanji in strokovnimi ekskurzijami bogati znanje svojih članov
za pripravo dobrega vina. Zelo aktivno
je tudi Društvo podeželskih žena, ki so
skupaj s Čebelicami ponesle glas tudi
izven naših meja. V oddaji Dobro jutro
na RTV Slovenija so predstavile lokalne
jedi. V okviru občinskih praznovanj pogostijo vse obiskovalce. Vsak veliki ponedeljek, letos že 21. po vrsti, se v Mirni Peči zbere na tisoče motoristov iz vse
Slovenije na blagoslovu svojih jeklenih
konjičkov.
Ob stoletnici župnijske cerkve sv. Kancijana leta 2017 je bila slovesna otvoritev
lepo urejenega trga pred cerkvijo. V listinah se stara gotska cerkvica omenja že
leta 1443, po letu 1500 je bila obdana s
protiturškim obzidjem. Taborsko obzid-
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je je prikazano s pozidavo v tlaku. Zunaj
taborskega obzidja so arheologi odkrili
slovansko grobišče. Do leta 1825 je bilo
okrog cerkve pokopališče. Ker cerkev
ni ustrezala velikosti župnije, so na pobudo ljubljanskega škofa Janeza Pogačarja zgradili novo v novogotskem slogu, po načrtih arhitekta Josipa Vancaša.
Leta 1997 je bil nadgrajen zvonik. Pri
cerkvi je staro župnišče z letnico 1777
nad vhodnimi vrati. V levem delu stavbe povezanih stavb je bila v preteklosti
osnovna šola. Nedeljska šola in enorazrednica sta bili sprva v bližnji nekdanji
kaplaniji. Ko je zmanjkalo prostora, so
leta 1858 dogradili šolo ob župnišču.
Tu je potekalo osnovno izobraževanje
v vseh reformiranih oblikah vse do leta
1968. Pred župniščem je staro lipo zamenjala nova, kamnita miza pa še kljubuje času. Nov župnijski dom je v Rožni
ulici. Pomembna pridobitev za kraj je
nova trgovina KZ Trebnje nasproti cerkve. Razširjeno pokopališče s kapelo sv.
Križa in mrliškima vežicama je na griču
nad vasjo.
Od nekdanjih gostiln se je na Trgu obdržala Novljanova. Vse bolj pridobiva
na pomenu okrepčevalnica Pri Cesarju.
V isti stavbi so tudi cvetličarna, frizerski
salon, ambulanta splošne medicine ter
zobozdravstvena ordinacija. Vsako prvo
soboto v mesecu se na dvorišču pred

stavbo odvijajo sejmi. Znana je gostilna
Špolar na Marofu. Na Rogovili pa se lahko ustavite v gostilni Pr' Hlapc.
V stavbi Na Trgu 2 je sedež občinske
uprave in pošta. Tu so še kulturni dom,
ki čaka na prenovo, in frizerski salon ter
lekarna. Nad njo ima občina sejno sobo.
Poleg ima KZ Novo mesto tehnično
in špecerijsko trgovino. V centru so še
lepo obnovljena Hudetova hiša, stanovanjski blok in spomenik padlim v drugi
svetovni vojni. V obnovljenih prostorih
nekdanje tovarne Beti uspešno delujejo
podjetniki. Največja in najbolj znana je
Kramarjeva kmetija. Pred domačo hišo
stoji kapelica iz leta 1892. Postavil jo je
trgovec Jože Kotnik. Del Mirne Peči od
Kramarjeve kapelice do pokopališča so
fantje poimenovali Kurja vas, baje zato,
ker so ljudje hodili spat zelo zgodaj, s
"kurami". V centru je tudi več znanih samostojnih podjetnikov.

Nekateri znani
Mirnopečani
Matej Grašič – poslanec v dunajskem
parlamentu, Ludvik Alojz Novljan – posestnik, gostilničar in župan, Franc Rus
– posestnik in gostilničar, Ludvik Starič
– Leteči Kranjec, Stane Potočar Lazarnarodni heroj, generalpolkovnik, Mara
Rupena – partizanka, politična delavka,
Anton Bartelj - duhovnik, dvakratni doktor znanosti.
Zaradi ugodne lege, bližine večjih mest
in lahke dostopnosti postaja Mirna Peč
zanimiva za nove priseljence. Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka obišče vse
več ljudi. Obiskane so tudi druge prireditve in zanimivosti. Turizem tako postaja vse pomembnejša gospodarska
dejavnost.
Ladislava Rupena
Foto: Andrej Gašperič
Glasilo Občine Mirna Peč
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CEPETAVČKOVE NOVICE
Turizem in vrtec
Otroci oddelkov Tigri, Pisani Baloni, Krokodili, Kužki in Oblački so se v mesecu aprilu posvetili projektu Turizem in vrtec
in imeli številne dejavnosti. Spoznali so mirnopeški legendi –
pesnika Toneta Pavčka in glasbenika Lojzeta Slaka. V dogovoru z občino so si brezplačno ogledali Pavčkov dom v Šentjuriju, kamor so se odpravili z avtobusom, in Slakovo domačijo
na Malem Kalu, kamor so odšli kar peš. Odpravili so se tudi v

Športno popoldne pri Škratkih
V sklopu projekta Mali sonček smo v skupini Škratki
imeli športno popoldne s starši. Lepo vreme nas je pri-

vabilo v gozd, kjer so nas na Cepetavčkovi poti čakale
različne gibalne ovire in naloge umetnosti. Na cilju nas
je čakalo škratovo presenečenje.
Sandra Žagar

Noč v vrtcu
Krokodili smo prenočili v vrtcu. Večer je bil pester: začeli smo z
iskanjem zaklada po Mirni Peči, nadaljevali z večerjo, sledila je
zabava v pižamah, ogled celovečerne risanke in zobanje pokovke. Naslednjega dne smo po kosilu odšli domov.
Nina Golob
Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. V muzeju so spoznali
življenje in delo obeh pomembnih Mirnopečanov, rokovali s
harmoniko, si ogledali posnetke Slakovih koncertov, na koncu zaplesali na Slakovo glasbo in si ustvarili pravo veselico. V
zgornjem nadstropju muzeja so si ogledali Čebelji paviljon.
Spoznali so delo in življenje slovenskih čebel in se hkrati zabavali ob letenju nad Bohinjskim jezerom in nabiranju medu
na cvetlicah. Poučno in zabavno!
Nina Golob

Foto: Arhiv Oš T. Pavčka - Vrtec Cepetavček

Zaključek Cepetavčka bralčka
V četrtek, 18. 4. 2019, smo s prireditvijo sklenili letošnji
bralni projekt Cepetavček bralček. Gre za celoletni projekt, ki prek družinskega branja povezuje vrtec in družino.
Eden glavnih ciljev projekta je, da otroci ob knjigi doživljajo ugodje, veselje, zabavo in pridobivajo pozitiven odnos
do knjige. Otroci so za svoje prizadevno prebiranje knjig,
ustvarjanje in pripovedovanje prejeli priznanje. Za nagrado pa so si ogledali predstavo Hišica do neba v izvedbi
gledališča KUKUC.
Mateja Malnar Tome
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IZ ŠOLSKEGA PANJA

Rastoča knjiga in Rožamarija
Aprila je potekala kulturna prireditev Rožamarija ob 4.
obletnici Rastoče knjige Osnovne šole Toneta Pavčka. Naslov prireditve smo poimenovali po kipu, ki ga je izdelala
bivša učenka Lara Barbo in je poimenovana po književni
osebi iz Pavčkove pesmi.
Rdeča nit prireditve so bile vrednote, 13 vrednot smo zapisali
na šolsko stopnišče, ob začetku leta pa izdali koledar, v katerem smo zbrali teh 13 najpomembnejših vrednot. Proslavo je
povezoval Jurij Jarc. Učenci so se predstavili s plesnimi in pevskimi točkami. Eva Zupančič in Tevž Kupljenik sta predstavila
svoji pesmi, s katerima sta se predstavila na glasbeni olimpijadi. Slavnostna govornica prireditve je bila dr. Slavka Kav-

čič, predsednica nadzornega odbora Društva Rastoča knjiga.
Gost prireditve je bil tudi likovni ustvarjalec Branko Šuster, ki
je dopoldan z učenci izvedel likovno delavnico, po prireditvi
pa v zgornjem nadstropju šole odprl svojo razstavo reliefov in
kolažev. Učenci gledališke skupine so zaigrali igro z naslovom
Rožamarija, dramsko besedilo zanjo sta napisali Eva Zupančič
in Nadja Jarc. V Rastočo knjigo v avli smo vstavili nove knjige
in publikacije.

Pripravili učenci novinarskega krožka, foto: arhiv OŠ Toneta Pavčka

Perspektiven petošolec Rok Lavrič
Rok Lavrič je zelo nadarjen in perspektiven petošolec.
Na državnem matematičnem tekmovanju za Vegovo
priznanje (Kenguru) je med 550 najboljšimi tekmovalci iz vse Slovenije osvojil PRVO mesto. Tako na šolskem
kot na državnem tekmovanju je osvojil VSE možne točke. Na državnem tekmovanju v hitrem in zanesljivem
računanju (LEFO) je v svoji kategoriji osvojil 6. mesto.
Osvojil je tudi zlato priznanje iz Vesele šole, zlato priznanje na tekmovanju Matemček iz prostorske predstavljivosti. Na šolskem tekmovanju
je osvojil vse točke na tekmovanju Logična pošast. Na tekmovanju iz računalniškega razmišljanja Bober je osvojil
bronasto priznanje. Je prejemnik bronastega Cankarjevega priznanja, bronastega priznanja iz logike in
bronastega priznanja iz kresničke (tekmovanja iz znanja
naravoslovja).
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Učenci spoznavali življenje
v Londonu
Ekskurzija v London je bila zelo zanimiva. V le nekaj
dneh smo spoznali najzanimivejše predele mesta, ki
nam bodo zagotovo ostali v spominu. Ogledali smo si
stavbe, muzeje, ulice in tržnice, ki smo jih do sedaj lahko videli le v filmih. Spoznali smo prednosti in slabosti

življenja v Londonu. Vozili smo se s podzemno železnico, se povzpeli na točko, kjer poteka ničelni poldnevnik, obiskali 4D kino in si ogledali film. V naravoslovnem
muzeju smo si ogledali dinozavre, razvoj človeštva, delovanje človeškega telesa, razstavljene žuželke, naravne pojave in simulacijo potresa. Poizkusili smo hrano
v londonskih pubih – večina je bila najbolj navdušena
nad značilno angleško jedjo fish and chips. Štirje dnevi v
Londonu so bili super doživetje, ki nam je prineslo veliko novega znanja in nas med seboj zelo povezalo.

Likovni dosežki
učencev,
kiparjenje
in grafika
V galeriji Kocka v Kulturnem centru Janeza Trdine Novo mesto
je razstavljenih 78 likovnih del 3. likovnega natečaja, ki ga je za
osnovnošolce organiziral JSKD. Učenka
Mia Oberč, 9. r., je
za grafiko POT V RAJ prejela posebno nagrado. Posebno nagrado so prijeli tudi Jan, Anže, Jure, Simon, Miha
R. in Žan, vsi 7. r., za skupinsko grafiko MORSKO DNO.
Razstavljena je tudi grafika ZNANJE, ki je delo učiteljev
OŠ Toneta Pavčka.
Jan in Simon sta se udeležila dvodnevne mednarodne
kiparske kolonije v Črnomlju, kjer so z drugimi nadarjenimi mladimi kiparji iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije
in Slovenije pridobivali kiparske izkušnje.
Glasilo Občine Mirna Peč
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20. praznik občine Mirna Peč
21. – 22. junij 2019

PROGRAM PRIREDITEV

Petek, 21. junij 2019 - prireditveni prostor - Muzej L. Slaka in T. Pavčka, Trg 8
19.00 - 20.00

Slavnostna seja Občine Mirna Peč

20.00 - 22.00

12. Festival mirnopeških vin (Društvo vinogradnikov Mirna Peč)

Sobota, 22. junij 2019 - prireditveni prostor - igrišče pri muzeju
08.00 - 15.00

7. pohod Po poti Slakove in Pavčkove mladosti (Turistično društvo Mirna Peč)

14.00 - 17.00

Predstavitev lokalnih ponudnikov in mirnopeških društev

18.00 - 19.30

Slavnostni prevzem novega gasilskega vozila PGD Mirna Peč s povorko in
kulturnim programom

20.00 - 03.00

Gasilska veselica s skupinama Mejaši in Fantje z vseh vetrov (PGD Mirna Peč)

Mejaši

Fantje z vseh vetrov

Za hrano in pijačo bodo skrbeli gasilci PGD Mirna Peč.

V soboto, 22. junija 2019, bo pred Muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka od 14. do 17. ure
potekala predstavitev lokalnih ponudnikov in mirnopeških društev, v primeru slabega vremena pa
v prireditvenem šotoru na igrišču.
Dobrodošli v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka ter paviljona Čebelji svet,
ki bo v soboto odprt med 10. in 18. uro.
Ure in nazivi prireditev so okvirni in se lahko še spremenijo.

