
Glasilo Občine Mirna Peč št. 43, december 2011

str. 6
Prihaja nov 
koncesionar
za zobozdravstvo

str. 8
Zvone Lah 
državnozborski 
poslanec

str. 14-15
IN MEMORIAM:
Lojze Slak, 
Tone Pavček



Glasilo Občine Mirna Peč 3

občinska uprava sporoča

december 2011september 2011Glasilo Občine Mirna Peč2

Glasilo Občine Mirna Peč, javno glasilo
izdaja Občina Mirna Peč, Trg 2
8216  Mirna Peč

Spletna stran: www.mirnapec.si

Medij Glasilo Občine Mirna Peč je vpisan
v razvid medijev Ministrstva za kulturo rS 
pod številko 169 (odločba 006-392/2002).

Trr 01370-0100015628

Telefon: 07/39 36 100
Faks: 07/39 36 107
Elektronska pošta: glasilo.mp@gmail.
com

Odgovorna urednica:
Ljudmila Bajc 

Uredniški odbor v sestavi:  Ladislava 
rupena, Ljuba Sukovič, Andrej Gašperič, 

ž u p a n o v a  b e s e d a

Foto: Luka Piko

Spoštovani 
občani in 
občanke!

Bliža se konec 
leta, ko se radi 
ozremo nazaj, 
kaj smo v tem 
času naredili. 
Zame pa se 
končuje obdobje petnajstih let na 
čelu krajevne skupnosti in občine. Z 
zadovoljstvom ugotavljam, da smo 
naredili veliko, veliko je tudi očem 
skritega in bo šele v prihodnje dalo 
prave rezultate. Na področju osnov-
nih nalog občine smo naredili več 
kot marsikatera druga občina. Prej 
pričeta izgradnja avtoceste bi poka-
zala večje rezultate, vprašanje pa je, 
če bi dobili tudi priključno cesto, ki je 
ključna za razvoj centra Mirne Peči. 
Dolgoročno načrtovanje razvoja bo 
šele sedaj dalo rezultate. Projekti 
so pripravljeni, potrebujejo vlaga-
telje in finančna sredstva. Prav to 
me je privedlo na odločitev, da sem 
za Mirno Peč koristnejši v Ljubljani, 
kjer sem v zadnjih treh letih dodo-
bra spoznal, kako stvari tečejo. Upal 
sem, da bo ustavno sodišče ugodilo 

pobudi, da župani poslanci dokonča-
mo svoje mandate na občinah, pa je 
bila odločitev drugačna. Podžupan An-
drej Kastelic, občinski svet in občinska 
uprava so garancija, da bo Občina do-
bro delala tudi v prihodnje. 
V tem letu smo v dobrem mesecu izgu-
bili dva velika Mirnopečana, Dolenjca 
in Slovenca. Legendo narodno-zabav-
ne glasbe Lojzeta Slaka in pesnika To-
neta Pavčka. Ponosni smo na njiju in 
sta lahko zgled nam vsem, da je druž-
bi potrebno tudi dajati, vsak po svojih 
močeh, ne pa samo izkoriščati pravice 
in ugodnosti. Njun doprinos slovenski 
kulturi je ogromen, pomena katerega 
se še prav ne zavedamo. Opozorilom 
Pavčka o moralni bedi današnje družbe 
bi morali bolj prisluhniti. Napuh in po-
hlep ter pomanjkanje osnovnih člove-
ških vrednot peljejo družbo v pogubo. 
Spoštovanje drug drugega in sočutje 
je pogoj za obstanek družbe in razvoj 
kvalitete življenja nas vseh. Sam ver-
jamem v dobro v ljudeh in bom vedno 
na strani majhnih, dobrih in ponosnih 
ljudi.
Vsem želim vesele in mirne božične 
praznike, v prihodnjem letu pa spošto-
vanja in sočutja.

Zvone Lah, župan Občine Mirna Peč

iz občinskih klopi

iz občinskih klopi

POROČILO Z 8. REDNE SEJE OB-
ČINSKEGA SVETA OBČINE MIRNA 
PEČ (18. 10.  2011 )

Župan je na začetku v skladu s Po-
slovnikom Občine Mirna Peč uma-
knil dve točki dnevnega reda zaradi 
pomanjkanja potrebnih utemeljitev 
in preračunov.

V nadaljevanju so svetniki sprejeli 
Sklep o začetku postopka dodeli-
tve koncesije za opravljanje javne 
službe na primarni zdravstveni ravni 
na področju zobozdravstva na ob-
močju občine Mirna Peč. Dosedanji 
koncesionar je občini posredoval 
odpoved koncesijske pogodbe z 
odpovednim rokom šest mesecev. 
Občina je že začela s postopki pri-
dobitve novega izvajalca, želja pa je, 
da se ta dejavnost še naprej izvaja 
preko koncesije. Svetnikom je bilo 
podano poročilo o izvajanju aktiv-
nosti v zvezi z občinskimi razpisi 
občanom za naložbe v učinkovito 
rabo energije in izrabo obnovljivih 
virov energije, sofinanciranje obno-
ve fasad na objektih v Mirni Peči ter 
dodelitve sredstev pomoči za nakup 
in vgradnjo malih čistilnih naprav za 
komunalne vode.

Sprejet je bil tudi Sklep, da se pošlje 
Mestni občini Ljubljana predlog o 
poimenovanju Titove ceste v Lju-

Tatjana Kupljenik, Luka Piko, Urška rapuš, 
Nataša rupnik

Oblikovanje in grafična priprava:
Fotografika, Boštjan Colarič s.p., Senovo
Tisk: Tiskarna Jordan, Krško
Naklada: 1000 izvodov

Uredništvo si pridržuje pravico
do preoblikovanja besedil v vsebinsko
in oblikovno ustrezne članke.

bljani v Ulico Lojzeta Slaka, poda-
nih pa  je bilo kar nekaj predlogov, 
kako obeležiti spomin na Lojzeta Sla-
ka v Mirni Peči. 

POROČILO Z 9. REDNE SEJE OB-
ČINSKEGA SVETA OBČINE MIRNA 
PEČ (29.11. 2011)

Sprejet je bil Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu IC 
Dolenja vas. Spremenil se je uvoz v 
cono na severu zaradi izvedbe kroži-
šča, v južnem delu pa se je cona raz-
širila, kjer bo organiziran sekundarni 
dostop v industrijsko cono in tudi 
dostop v stanovanjsko cono »Nad 
Postajo«. Po sprejetih SD OPPN IC 
bo izvedena pogodbena komasacija 
večine vlagateljev in pripravljen pro-
gram opremljanja. Za lokacijski na-
črt v Industrijski coni se zanima vla-
gatelj iz tujine, ki želi naslednje leto 
že graditi. Predsednik Nadzornega 
odbora je svetnikom podal poročilo 
o posamičnih nadzorih proračunske 
porabe v letu 2010. Podana je bila 
informacija o komasacijski pogodbi 
v IC Dolenja vas in sprejet Sklep o 
ukinitvi javnega dobra.

Svetniki so podprli dodatno finan-
ciranje Televizije Novo mesto, d.o.o., 
ki ga potrebujejo zaradi prehoda na 
digitalno oddajanje.

Irena Mežan,
občinska uprava

NUSZ – NADOMESTILO ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

V letošnjem letu je računalniška 
družba TerraGIS, d.o.o., iz Ljubljane 
vnesla v evidenco zavezancev za 
odmero NUSZ površine, ki so s spre-
jetjem Občinskega podrobnega na-
črta (OPN) postale stavbne. Iz tega 
razloga so bile odločbe o odmeri 
NUSZ za letošnje leto izdane šele 
novembra s plačilom enega obroka 
v mesecu decembru. 

V primeru, da bi želeli odmerjeno 
nadomestilo plačati v več obrokih, 
lahko pri Davčnem uradu Novo mesto  
podate vlogo. Za natančnej ša poja-
snila lahko pokličete Borisa Cimer-
mana na telefonsko številko 07/ 37 
19  717.

Irena Jerič, 
občinska uprava

VODENJE OBČINE BO DO 
IZVOLITVE NOVEGA ŽUPANA 
OPRAVLJAL PODŽUPAN  
ANDREJ KASTELIC

Prisrčno vam voščimo  
vesele božične praznike.  

Novo leto naj bo radodarno z 
zdravjem, veseljem, srečo, uspehi,  

naj bo v miru, zaupanju in  
sodelovanju preživeto. 

Občinska uprava 

Zakon o poslancih določa v drugem 
stavku 10. člena, da poslanec ne sme 
opravljati funkciji župana in podžu-
pana v občini. Nadalje zakon določa, 
da se ta določba začne uporabljati z 
dnem konstituiranja Državnega zbo-
ra. Na podlagi drugega odstavka 33. 
a člena Zakona o lokalni samoupravi 
v primeru predčasnega prenehanja 
mandata župana opravlja funkcijo 
župana do nastopa mandata novo iz-
voljenega župana podžupan. Začasno 

opravljanje funkcije vključuje začasno 
opravljanje nalog iz pristojnosti  župa-
na kot občinskega organa, predstojni-
ka občinske uprave in zakonitega za-
stopnika občine s polnimi pooblastili. 
Začasno opravljanje funkcije župana 
do volitev za župana bo naslednji dan 
po konstitutivni seji Državnega zbora 
republike Slovenije prevzel  podžu-
pan Andrej Kastelic, univ.dipl.inž. goz-
darstva. 

Sonja Klemenc Križan,  
občinska uprava
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Na območju naše občine so gradbena 
dela na t.i. hrbteničnem omrežju, ki 
zajemajo umeščanje kabelske kanali-
zacije, večinoma končana, opravljenih 
je 95 odstotkov gradbenih del. Kabel-
ska kanalizacija se povečini umešča ob 
javni, predvsem cestni infrastrukturi, 
kjer pa je iz projektne dokumentacije 
razvidno drugače, je potrebno prido-
biti služnosti posameznih lastnikov 
zemljišč. Služnostne pogodbe so pri 
posegih na zemljišča potrebne zaradi 
kasnejšega vzdrževanja omrežja in za 
nemoteno delo ob izgradnji. 
V kolikor v času zime zaradi vremen-
skih razmer ne bo moč nadaljevati z 

gradbenimi deli, bo potekalo opre-
mljanje funkcijske lokacije ter vpiho-
vanje optičnih vlaken v položeno ka-
belsko kanalizacijo. Spomladi se bodo 
gradbena dela nadaljevala skozi na-
selja z izgradnjo umeščanja kabelske 
kanalizacije in izgradnjo sekundarnih 
priključkov, izvajala pa se bodo tudi 
potrebna sanacijska dela. rok za do-
končni tehnični prevzem omrežja po 
projektu je 31. december 2012, prvi 
priklopi pa bodo v letu 2013.
Vpogled na predvideno in izvedeno 
traso je občanom na voljo preko ob-
činske spletne strani v aplikaciji PISO 
(http://www.geoprostor.net/Piso-
Portal), v kateri je mogoče natančno 
videti z rdečimi in modrimi pikami 
označena gospodinjstva na območju 
izvedbe projekta. Ministrstvo za vi-
soko šolstvo, znanost in tehnologijo 
je na podlagi obstoječih sivih in belih 
lis določilo 286 gospodinjstev, ki bodo 
imela možnost prednostne priključitve 
v prvi fazi, to je takoj po končani izgra-
dnji. Ta gospodinjstva so v aplikaciji 
označena z rdečimi pikami. Ostala 
gospodinjstva, ki so v aplikaciji ozna-
čena z modrimi pikami, pa bodo imela 
možnost priključitve ob predhodni po-
trditvi priklopa s strani ministrstva. 

Cena izgradnje hišnega priključka 
je za vsa gospodinjstva enaka in bo 
znašala 192 EUR z DDV. V ceni je zajet 
izkop od glavnega voda do objekta, 
položitev kabla do objekta ter vgra-
dnja hišne omarice. razlika med rdeči-
mi pikami (gospodinjstva na območju 
t.i. »belih lis«) in ostalimi gospodinjstvi, 
ki bodo imela možnost priklapljanja v 
drugi fazi (modre pike), je le v načinu 
plačila. Tako bo znašalo plačilo zanje 
ob prijavi najprej 132 evrov (za izkop, 
položitev cevi in vgradnjo omarice), po 
prejemu soglasja za priklop s strani mi-
nistrstva pa bo potrebno doplačati še 
60 evrov (za položitev kabla).
Izvajalec gradnje, podjetje GVO Lju-
bljana, zagotavlja, da bodo omenjene 
cene veljale za tiste, ki se bodo za iz-
gradnjo priključka odločili v času gra-
dnje optičnega omrežja. Po zaključku 
investicije pa bo cena priključka obra-
čunana po dejanskih stroških posegov 
v prostor in priključitve. 
Kontakt:
•	operativni vodja del s strani izvajalca, 

podjetja GVO:  
dusan.golob@telekom.si,  
GSM: 031/255 561

•	vodja	projekta	in	koordinator	s	strani	
Občine Mirna Peč:  
mira.barbo@siol.net,  
GSM: 051/331 658

Vladimira Fabjan Barbo,
občinska uprava

PRIJAVE ZA IZGRADNJO HIŠNIH 
PRIKLJUČKOV NA OPTIČNO OMREŽJE 
ŠE ZBIRAMO
Do sedaj na območju občine Mirna Peč položenih preko 50 kilometrov optičnega kabla. Predvidenih  286 priključkov 
za gospodinjstva, ki po podatkih ministrstva živijo na tako imenovanih belih lisah. V nadaljevanju bodo ob predhodni 
potrditvi priklopa s strani ministrstva imela možnost priključitve tudi ostala gospodinjstva. 
Pogodbe o izgradnji hišnega priključka lahko oddate še do konca  februarja 2012.

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, 2. razvoj-
ne prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: 2.2. 
Informacijska družba.

Hišni priključki na optično 
omrežje se bodo začeli graditi 
spomladi 2012 za vse tiste, ki so 
ali še bodo podpisali Pogodbo 
o izgradnji priključka in s tem 
izrazili interes za izgradnjo pri-
ključka. Pogodbe se bodo na 
Občini zbirale še do konca me-
seca februarja 2012.

Aktivnosti za večjo prometno varnost

OPOZORILNI PRIKAZOVALNIK 
HITROSTI V MIRNI PEČI

Odlok o ustanovitvi Sveta za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu v 
občini Mirna Peč je v letu 2003 sprejel 
Občinski svet Občine Mirna Peč. Na-
loge sveta so ocenjevanje stanja var-
nosti v cestnem prometu, skrb za izo-
braževanje in obveščanje udeležencev 
cestnega prometa, naročanje in razšir-
janje prometno-vzgojnih publikacij ter 
drugih gradiv, pomembnih za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu. 
Naloga sveta je tudi predlaganje pro-
gramov za varnost cestnega prometa 
občinskemu svetu in  ustreznih ukre-
pov za njihovo izvajanje. Tovrstni spre-
jeti program za obdobje 2007 - 2011 
na območju občine Mirna Peč je v letu 
2011 predvideval tudi organizacijo pri-
reditve »Z glavo na zabavo«. Prireditev, 
ki je namenjena seznanjanju z nevar-

nostmi vožnje pod vplivom alkohola, 
zaradi zasedenosti organizatorja v te-
kočem letu ni bilo mogoče izvesti.
Člani sveta so se zato odločili, da sred-
stva, ki so v proračunu Občine name-
njena za delovanje sveta in ki so bila 
prvotno predvidena za organizacijo 
prireditve, namenijo za nakup in po-

Ugotovili smo, da se pozornost 
voznikov ohrani še več kilome-
trov potem, ko vozniki že pre-
vozijo območje prikazovalnika 
hitrosti, da se na območjih po-
stavitve zmanjša število tveganih 
prehitevanj in da se učinki kažejo 
še več dni potem, ko se prikazo-
valniki že odstranijo.

TERMINI REKREACIJE 
OBČANOV V ŠOLSKEM LETU 
2011/2012  V TELOVADNICI 
OŠ MIRNA PEČ: 

•	Torek, 19.00 - 20.00 :  
splošna vadba, organizator ŠrD 
Mirna Peč

•	Sreda, 19.00 - 21.00: 
pillates in aerobika, organizator ŠrD 
Mirna Peč

•	Četrtek, od 19.30 do 21.ure:  
košarka in nogomet, organizator 
ŠrD Veliki Kal- Orkljevec

•	Sobota, 16.30- 18.00: 
košarka, organizator PGD Jablan

•	Sobota, 19.00 - 20.30: 
nogomet, organizator ŠrD Mirna Peč

•	Nedelja 18.00 - 19.00:  
badminton, organizator ŠrD Mirna 
Peč

V kolikor ste zainteresirani za 
priključitev na širokopasovno 
omrežje, vas prosimo, da po-
godbo izpolnite in podpišete 
ter jo v čim krajšem času do-
stavite na Občino Mirna Peč.

Vpihovanje optičnih vlaken

stavitev opozorilnega prikazovalnika 
hitrosti. Prikazovalniki hitrosti ali tako 
imenovane »radarske table« so name-
njene spodbujanju pozornosti vozni-
kov tam, kjer se lahko pričakuje večjo 
prometno ogroženost udeležencev v 
prometu. S shranjevanjem podatkov 
pa omogočajo tudi izvedbo analiz, na 
osnovi katerih je lažje opredeliti druge 
potrebne ukrepe za zagotavljanje pro-
metne varnosti.
Glede na to, da je območje Osnovne 
šole Mirna Peč zaradi večjega števila 
otrok še posebej prometno občutljivo, 
je bila ta lokacija kot prva v občini iz-
brana za postavitev prikazovalnika. V 
nadaljevanju bomo lokacijo, glede na 
prometne razmere in potrebe, vsake 
dva ali tri mesece spreminjali.  
Želim vam varno pot!

Andrej Kastelic,
občinska uprava

http://www.geoprostor.net/PisoPortal
http://www.geoprostor.net/PisoPortal
mailto:dusan.golob@telekom.si
mailto:mira.barbo@siol.net
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ŠOLA KMALU POD STREHO
CGP-ju  je v poznih poletnih in jesenskih dneh uspelo novo šolo z vrtcem spraviti pod streho. V zimskem času se bodo 
nadaljevala dela v notranjosti objekta, spomladi pa bo Občina objavila razpise za izvajalce zunanje ureditve, opreme 
šole in kotlovnice. 

štalacije in priključke ter 
nadaljevali s pregledom 
možnega prenosa ob-
stoječe šolske opreme. S 
strani šole pa je bila dana 
tudi pobuda za bolj funk-
cionalno ureditev učilnic 
za tehniko, fiziko in likovni 
pouk, ki smo ga uskladili 
tudi z Ministrstvom za šol-
stvo in šport. 

SPOMLADI 
RAZPISI ZA 
OSTALA DELA
Potekajo že priprave za 
zunanjo ureditev objekta, 
dobavo opreme šole in iz-

gradnjo kotlovnice. Prve mesece prihodnjega leta bodo ob-
javljeni razpisi za izbor izvajalcev. Projektna dokumentacija 
za zunanjo ureditev je že pripravljena, zaključuje se projekt 
opreme, na decembrski seji pa bo znana tudi odločitev gle-
de javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo kotlovnice in 
ogrevanje šole na lesno biomaso. Javno zasebno partner-
stvo predstavlja za Občino možnost zagotovitve dodatne-
ga finančnega vira za dobavo opremo kotlovnice, hkrati pa 
bi se z njim zagotovilo tudi boljše upravljanje, saj je delo z 
lesnimi sekanci zahtevnejše kot pri ostalih energentih. Na 
koncu lahko ocenimo, da gradnja šole poteka v skladu s ter-
minskim in finančnim planom naložbe. 
Vrednost izvedenih del je 787.360,00 EUr. Sredstva za po-
kritje stroškov investicije so bila zagotovljena iz proračuna 
občine v višini 488.805,00 EUr, iz Ministrstva za šolstvo za 
šport v višini 205.000,00 EUr ter iz državnega proračuna po 
23. členu ZFO v višini 93.555,00 EUr.

Nataša Rupnik, občinska uprava

V juniju je Občina Mirna Peč 
začela z gradnjo finančno 
za občino najzahtevnejšega 
projekta nove osnovne šole 
z vrtcem, ki mu bo v drugi 
fazi sledila še pripadajoča 
športna dvorana. Zaradi ne-
pričakovanih težav s teme-
ljenjem objekta je v prvih 
poletnih mesecih gradnja 
potekala nekoliko počasne-
je, s toliko večjim veseljem 
pa lahko opazujemo njeno 
bliskovito nadaljevanje za-
dnje mesece. Izvajalcu gra-
dnje CGP, d.o.o., je v minulih 
dobrih štirih mesecih objekt 
na vrtčevskem in šolskem 
delu uspelo spraviti pod 
streho, zaključuje pa se tudi 
upravni del šole. Služilo je tudi vreme. Upamo, da nam bo 
pred snegom uspelo zapreti tudi upravni del stavbe, ostala 
pa bo kotlovnica. V zimskem času se bodo dela nadaljevala 
v notranjosti objekta, predvsem na prezidih ter strojnih in 
električnih instalacijah.

POMOČ GRADBENEGA ODBORA IN ŠOLE
Z izvajalci, projektanti in nadzorom potekajo redne teden-
ske koordinacije, za pomoč pri zahtevnejših strokovnih 
vprašanjih pa je oblikovan tudi gradbeni odbor v sestavi An-
drej Kastelic, Drago Muhič, Janez Zupančič, Danijel Brezovar, 
Stane Udovč, Igor Šuštaršič, Boštjan Špiler. Na skupnih treh 
sestankih odbora je le-ta pregledal vse zahtevnejše rešitve 
temeljenja objekta, fazne gradnje, možnosti dodatne osve-
tlitve nadstropja s svetlobniki, posamezni člani pa se tudi 
individualno vključujejo pri svojem strokovnem področju.  
Intenzivno sodelujemo  tudi z Osnovno šolo Mirna Peč,  s 
katero smo ponovno pregledali predvidene električne in-

Člani gradbenega odbora od leve proti desni Drago Muhič, 
Andrej Kastelic, Boštjan Špiler, Igor Šuštaršič, Stane Udovč,  
vodja projekta s strani CGP Mirko Špendal in Ankdrej Kralj ter 

ZOBOZDRAVSTVENO OSKRBO 
OBČANOV BO PREVZEL NOV 
KONCESIONAR
Po odpovedi dosedanjega koncesionarja, se je občina odločila za podelitev 
ponovne koncesije. Razpis za izbor koncesionarja zaključen, po pridobitvi 
soglasja Ministrstva za zdravje pa bo lahko le ta začel z delom.

V četrtek, 30. novembra, sta Državni 
svet republike Slovenije in Zveza dru-

štvenih organizacij Slovenije podelila 
plakete najzaslužnejšim prostovolj-

cem za leto 2011. Med 11 
prejemniki je bil tudi  Jože 
Barbo, predsednik Turistične 
zveze Dolenjske in Bele kra-
jine, član izvršnega odbora 
TZ Slovenije in predsednik 
Turističnega društva Mirna 
Peč. Plaketo sta mu  v dvo-
rani Državnega sveta rS 
podelila predsednik Držav-
nega sveta mag. Blaž Kavčič  
in predsednik Društvenih 
organizacij Slo venije Janez 
Matoh. G. Jože Barbo si to 
priznanje za vsestransko de-
lovanje gotovo zasluži. Člani 
TD Mirna Peč mu iskreno če-
stitamo!

L. Rupena

JOŽE BARBO MED NAJZASLUŽNEJŠIMI   
PROSTOVOLJCI  

Na sliki z leve:  Janez Matoh, mag.Blaž Kavčič in   
Jože Barbo

Občanom je potrebno zagotoviti ka-
kovostno in stalno zdravstveno oskrbo 
v kraju, zato se je Občina že pred leti 
odločila, da se osnovna zdravstvena in 
zobozdravstvena oskrba  izvaja preko 
koncesijske dejavnosti. Zobozdra-
vstveno dejavnost tako od leta 2004 
zagotavlja Alan Teo Meršol, ki je po 
večkratni napovedi v letošnjem pole-
tju občino obvestil o odstopu od kon-
cesijske pogodbe s  1.1.2012. 

Zamenjava koncesionarja je možna 
le preko novega postopka podelitve 
koncesije in ob soglasju Ministrstva 
za zdravje, ki pa zadnje čase k podeli-
tvam koncesij ni najbolj naklonjeno in 
jih namerava z novo zakonodajo tudi 
omejiti. S strani zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije pa je občina 
dobila informacijo, da je zamenjava 
izvajalca pogojena tudi z razpisom 
prostih programov s strani Zavoda. Po 
začetnih slabih napovedih je občina 
konec jeseni le dobila bolj spodbuja-
joče informacije o možnosti podelitve 
nove koncesije in na podlagi odločitve 
občinskega sveta za ponovno pode-
litev koncesije, v mesecu novembru 
tudi začela s samim postopkom.
Občina Mirna Peč je v začetku novem-
bra objavila javni razpis za podelitev 
koncesije, na katerega so prispele tri 
vloge. Pregledala jih je  in v skladu z 
merili razpisne dokumentacije ocenila 
s strani župana imenovana tri članska 
komisija. Komisija je po izvedenem 
točkovanju in opravljenem razgovoru 
z dvema najbolje ocenjenima kandida-
toma sklenila, da se koncesija podeli  
vlagatelju A-DENS, v okviru katerega 
bo dejavnost izvajal Matevž Arh. 

Pred izdajo odločbe o podelitvi konce-
sije pa mora občina v skladu z določili 
zakona o zdravstveni dejavnosti pri-
dobiti mnenje Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Zdravniške 
zbornice Slovenije ter soglasje Ministr-
stva za zdravje. Zavod in Zbornica sta 

že podala pozitivno mnenje,  čakamo 
še na soglasje Ministrstva za zdravje. 
Občina pričakuje soglasje Ministrstva 

do konca decembra in v kolikor s strani 
neizbranih kandidatov ne bo pritožbe, 
bo izbrani koncesionar lahko začel s 
svojim delom.
Vsi občani, ki ste imeli dosedanjega 
koncesionarja izbranega za svojega 
zobozdravnika, lahko zobozdravstve-
no oskrbo še naprej koristite v Mirni 
Peči. Prav tako pa ste vabljeni tudi 
ostali, ki še nimate izbranega zoboz-
dravnika oz obiskujete zobozdravnika 
v drugem kraju, da se opredelite za no-
vega koncesionarja.

Nataša Rupnik, občinska uprava
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ANDREJ KASTELIC, dipl. ing. gradbeništva - višji svetovalec za komunalno, cestno, gospodarsko in investicijsko dejavnost
Opravlja naloge s področja komunalne dejavnosti in vodi vse postopke ter strokovna opravila.  Njegova skrb 
so ceste in energetska dejavnost. Zadolžen je za investicije in razvoj na področju javne komunalne infrastruk-
ture ( vodooskrba, odvajanje odpadnih voda in odvoz odpadkov). Je vodja več projektov, med njimi: sanacija 
in gradnja vodovodne infrastrukture severnega dela občine in projekt za področje občine Mirna Peč vodoo-
skrbe Suhe krajine. Skrbi za redno vzdrževanje cest.  

Tel.: 07/393 61 03 • el. naslov: andrej.kaste@siol.net
  
NATAŠA RUPNIK, dipl. social. delavka - višja svetovalka za družbene dejavnosti in investicije • Pokriva področje pred-
šolske vzgoje, socialnega  varstva in  zdravstva. Odgovorna je za področje izobraževanja, pokriva društvene 
dejavnosti, kulturo in medije, med katere sodi tudi občinsko glasilo. Med naloge spada tudi  požarno varstvo, 
civilna zaščita in civilna obramba. Je vodja najpomembnejše naložbe v občini Mirna Peč -  izgradnja osnovne 
šole z vrtcem in športno dvorano. Je skrbnica vseh javnih razpisov s področja kulture, športa in socialnega 
varstva. 
 Tel.: 07/393 61 06 • el. naslov: natasa.rupnik@siol.net

VLADIMIRA FABJAN BARBO, dipl. ekonomistka - višja svetovalka za proračun in finance • Odgovorna je za finance in 
občinski proračun, spodbujanje podjetništva in malega gospodarstva. Pripravlja zahtevne analize in razvojne 
projekte in sodeluje pri pripravi in izvedbi programov, sofinanciranih iz rrP.  Pripravlja proračun, rebalans 
občine ter zaključni račun. Sodeluje pri pripravi investicijskih programov in pri pripravi vlog ter pri pridobi-
vanju sofinanciranih  sredstev iz državnega proračuna in proračuna EU. Je vodja projekta gradnje odprtega 
širokopasovnega omrežja za območje občine Mirna Peč.

Tel: 07/393 61 04  • el. naslov: mira.barbo@siol.net 
 
IRENA JERIČ, univ. dipl. inženirka kmetijstva - višja svetovalka za ravnanje s premoženjem, okolje in prostor • Skrbi 
za občinsko premoženje in razpolaganje z njim. Sprejema vloge za prodajo in menjavo zemljišč; skrbi za pri-
dobivanje služnostnih pogodb v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj. Izdaja lokacijske informacije, 
izračun komunalnega prispevka in potrdila o namenski rabi zemljišč. Skrbi za urejanje prostora in postopkov, 
vezanih na sprejem občinskih prostorskih aktov. Njena skrb je tudi gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in 
smotrno gospodarjenje z občinskim premoženjem. 

Tel.: 07/393 61 08 • el. naslov: irena.jeric@siol.net

MOJCA KLOBUČAR, dipl. ekonomistka - višja svetovalka za računovodstvo in javna naročila • Na Občini je kot poo-
blaščena računovodkinja zaposlena od letošnjega avgusta. Skrbi za vodenje knjigovodstva in pripravo raču-
novodskih izkazov, sodeluje pri pripravi proračuna in rebalansa občine kot tudi pri pridobivanju sredstev iz  
proračuna države in EU. Vodi postopke izvedbe javnih naročil in skrbi za evidence o vseh izvedenih javnih 
naročilih in poročanje državi. Je skrbnica postopkov zadolževanja Občine.

Tel: 07/393 61 02 • el.naslov: mojca.klobucar1@siol.net

IRENA MEžAN, ekonomski tehnik - finančnica • Je knjigovodkinja. Opravlja vsa potrebna  administrativna, taj-
niška dela z njenega področja. Vodi evidence o sklenjenih pogodbenih obveznostih in o sklenjenih pogod-
benih terjatvah. Piše zapisnike sej občinskega sveta, vodi evidence za zdravstveno zavarovanje oseb brez 
prihodkov. Opravlja dela za župana. Sprejema vloge za vse občinske razpise, spremlja plačila komunalnih 
prispevkov, vodi evidence ter opravlja vsa dela, ki sodijo v sprejemno pisarno. 

Tel.: 07/393 61 00 • el. naslov: obcina.mirnapec@siol.net

AGATA SAJE, dipl. ekonomistka - pripavnica • Pripravniška doba za opravo državnega izpita iz javne uprave znaša 
10 mesecev, za opravo strokovnega upravnega izpita pa 8 mesecev. Delovno razmerje pripravnika za usposa-
bljanje za opravljanje državnega izpita iz javne uprave in strokovnega upravnega izpita se sklene na podlagi 
javnega natečaja.

Predstavljamo občinsko upravo
SONJA KLEMENC KRIŽAN, dipl. ekonomistka - direktorica občinske uprave • Vodi in usklajuje delo občinske uprave 
in izvaja neposredno pomoč pri vodenju strokovnih nalog občine. Je skrbnica za področje kmetijstva 
in turizma pri podeljevanju občinskih subvencij za obnovljive vire energije, obnove fasad, male čistilne 
naprave ter kmetijske subvencije. Je vodja naložbe izgradnje mrliške vežice Globodol in skrbnica pro-
jekta izgradnje vaškega središča Šentjurij. 

 Tel.: 07/393 61 05 • el. naslov: sonja.klemenc@siol.net

občinska uprava sporoča

Glas Dolenjske v parlamentu

Zvone Lah – državno zbor ski poslanec
Zvone Lah je bil na izrednih državnozborskih volitvah izvoljen za poslanca v Državni zbor. To je že njegov drugi poslanski 
mandat.  S potrditvijo mandata v državni zbor mu preneha županska funkcija. Pravi, da bo novemu županu pomagal v  
želji, da se mirnopeška dolina še naprej razvija.

Kakšni so bili vaši občutki, ko ste 
videli, da ste izvoljeni? Kdo vam je 
čestital med prvimi?

Glede na to, da sem močno premagal 
ostale kon ku ren te v volilnem okraju, 

so bili občutki prijetni. Škoda je le, 
da bomo verjetno v opoziciji in 

ne bomo mogli pokazati tiste-
ga, kar zmoremo. Najprej so 

mi čestitali moji domači. 
Ker sem rezultate ča-

kal v krogu volilnega 
odbora Trebnje, so 

mi čestitali tudi 
kolegi, potem pa 

so deževale 
č e s t i t k e 

pred vsem 
iz Mirne 
Peči.

Kaj boste v tem mandatu kot posla-
nec lahko storili za Dolenjsko?

Dolenjska ima kar nekaj kohezijskih 
projektov pred izvedbo, ki so nekako 
obstali, sedaj pa je nujno, da se začne-
jo izvajati.  Npr.  Cerod 2 ali pa  suho-
kranjski vodovod, kjer  ima tudi občina 
Mirna Peč precejšnji delež, s katerim 
bomo dokončno uredili vodooskrbo. 
Pomembna je tudi 3. razvojna os iz 
Trebnjega proti Sevnici, za kar se bom 
prizadeval tudi na osnovi obljube vo-
livcem, ki so me izvolili v državni zbor. 
V Mirni Peči moramo dokončati osnov-
no šolo in športno dvorano, za katero 
pa še nimamo zadovoljivih sredstev. 
Zelo pomembno pa je zagotoviti dr-
žavna ali  sredstva evropske unije za 
industrijsko cono.

Vam bodo dosedanje poslanske 
izkušnje pomagale pri nadaljnjem 
delu?

Vsekakor. V teh treh letih sem bil 
član treh parlamentarnih odbo-
rov: Odbora za okolje in prostor, 
kjer sem uspel z nekaj amandma-
ji pri spremembi zakona o pro-

storskem načrtovanju; Odbora za 
promet, kjer sem se zavzemal za več 

denarja namenjenega izgradnji držav-
nih in občinskih cest ter za čimprejšnji 
začetek gradnje tretje razvojne osi ter 
Odbora za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj. Tu sem bil nosilec 
stališč stranke SDS skoraj vseh za-
konov v  zvezi z občinami. Z našo 
pomočjo je bila tudi ustanovljena 
Občina Mirna. Z dosedanjimi izku-
šnjami mi bo delo v tem mandatu 
lažje in kljub temu, da  bomo ver-
jetno opozicijska stranka, se bom 
še naprej trudil narediti čim več za 
Dolenjsko.

Zakon o poslancih prepoveduje 
hkratno opravljanje poslanske 
in županske funkcije. Ustavno 
sodišče je tudi  zavrnilo pobu-

do za začetek postopka za oceno 
ustavnosti tega zakona. Kako to, da 
ste se vseeno odločili za poslansko 
kandidaturo?

Glede na to, da je Mirna Peč v nekem 
zagonu razvojnega ciklusa in so pro-
jekti zastavljeni, je zelo pomembno, da 
nekdo odpre kakšna vrata v Ljubljani 
za dodatna finančna sredstva. To je v 
tem trenutku pomembnejše kot da 
sem še naprej župan.

Po 13.-ih letih zaključujete nepreki-
njeno županovanje v občini Mirna 
Peč. Kakšno je vaše sporočilo mirno-
peškim občanom in občankam?

Po trinajstih letih ugotavljam,da je bilo 
vredno boriti se za samostojno obči-
no. Če bi bila avtocesta zgrajena vsaj 
pred petimi leti, ko še ni bilo krize, bi 
Mirna Peč izgledala bistveno drugače. 
Kljub temu so pripravljeni vsi pogoji za 
hitrejši razvoj. S komunalno infrastruk-
turo prednjačimo pred primerljivimi 
občinami. V industrijski coni se bodo 
izdelovali deli za nov avto iz revoza in 
še nekaj drugih programov. Gospodar-
ska cona čaka strateškega vlagatelja, 
tudi IKEA še ni odpisana. Avtocesta in 
bližina železnice ponujata vlagateljem 
eno najbolj atraktivnih lokacij v Slove-
niji. Ko bo država bolj spodbujala tuje 
investitorje bosta obe coni hitro polni 
.To pa bo prineslo svež denar občini za 
druge projekte. Tukaj vidim tudi svojo 
vlogo v politiki. Občina mora v priho-
dnjih mesecih sprejeti nekaj pomemb-
nih aktov, za pričetek gradnje objektov 
v industrijski coni. Imamo eno najbolj-
ših občinskih uprav. Podžupan Andrej 
Kastelic bo funkcijo župana prevzel do 
volitev. Vem, da bo zelo dober župan 
in upam, da mu bodo občani zaupali 
županovanje tudi po volitvah. S sku-
pnimi močmi bo občina hitro napre-
dovala kljub težkim gospodarskim 
razmeram.

Ljudmila Bajc

portret

mailto:andrej.kaste@siol.net
mailto:natasa.rupnik@siol.net
mailto:mira.barbo@siol.net
mailto:irena.jeric@siol.net
mailto:obcina.mirnapec@siol.net
mailto:sonja.klemenc@siol.net


december 2011 Glasilo Občine Mirna Peč 11Glasilo Občine Mirna Peč10

društveno satje

gasilska vaja

december 2011

regijski center za obveščanje je aktivi-
ral celoten mirnopeški gasilski sektor 
in poklicne gasilce za posredovanje 
zaradi požara pri Matohovih iz Vrhpeči 
pri Sveti Ani. Oglasili so se pozivniki pri 
prostovoljnih gasilcih po Mirni Peči in 
zazvonil urgentni telefon na Gasilsko 
- reševalnem centru v Novem mestu. 
Tako se je aktiviral operativni sestav 
gasilcev po občinskem načrtu alarmi-
ranja.

SIMULIRAN POžAR NA 
GOSPODARSKEM POSLOPJU
 Vajo v mesecu požarne varnosti or-
ganizira občinsko gasilsko poveljstvo 
(OGP) in poteka vsako leto na območju 
enega izmed štirih mirnopeških gasil-
skih društev, tokrat na območju osre-
dnjega Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Mirna Peč. Požar je bil simuliran 
na gospodarskem poslopju, kjer se je 
objekt tudi zadimil z umetnim dimom. 
Alarmirana so bila vsa štiri prostovolj-
na gasilska društva na področju Mirne 
Peči in Gasilsko – reševalni center Novo 
mesto, kot je opredeljeno v občinskem 
načrtu alarmiranja interventnih sil ob 

Oktober – mesec požarne varnosti

LETNA GASILSKA VAJA 2011
22. oktobra ob 14:15 je Regijski center za obveščanje na številko 112 prejel urgentni klic na pomoč z Matohove 
domačije. ''Gori kmetijsko poslopje, prosimo za pomoč gasilcev, '' so bile besede, ki so sprožile začetek preven-
tivne vaje. Z letno vajo se namreč preverja odzivne čase gasilcev in njihovo opremljenost na kraju intervencije. 
Vsako leto se zahtevnost vaj stopnjuje, zato je bil letos izbran teren okolice Svete Ane, ki je še brez vodovoda in 
hidrantnega omrežja, poleg tega pa še težje dostopen z večjimi gasilskimi vozili.

izrednem dogodku. Poleg tega je na 
vaji sodelovala tudi občinska ekipa ci-
vilne zaščite.

GASILCI PGD MIRNA PEČ NA KRAJU 
POžARA V 9 MINUTAH
V manj kot desetih minutah od začet-
ka alarmiranja so na kraj požara prvi 
prišli mirnopeški gasilci  in občinska 
ekipa civilne zaščite za nudenje prve 
pomoči. V naslednjih 6 minutah pa so 

se zbrali še ostali prostovoljni in po-
klicni gasilci iz Novega mesta. Goreče 
poslopje, v katerem je bilo seno, živi-
na in ostalo kmečko orodje, so številni 
gasilci uspešno lokalizirali in pogasili 
v 20-ih minutah od prihoda prvih. Na 
vaji je z opremo in sedmimi vozili so-
delovalo 32 občinskih prostovoljnih 
gasilcev, štirje člani civilne zaščite in 
dva poklicna gasilca iz Novega mesta 
z dvižno platformo. Celotna vaja je bila 
zaključena prej kot v pol ure.

TEžAVNOST VAJ SE STOPNJUJE

Po končani vaji je sledila kratka anali-
za. Ugotovljeno je bilo, da so se dru-
štva odzvala hitro in da so gasilci ter 
ekipa civilne zaščite na mesto požara 
prišli opremljeni ter dobro organizira-
ni. Kljub temu, da se težavnost vaj sto-
pnjuje, so vaje uspešne in vsako leto 
bolj kvalitetno izvedene. Sodelovanje 
med prostovoljnimi in poklicnimi ga-
silci ter ekipo civilne zaščite je dobro 
usklajeno, kar predstavlja zelo dobro 
izhodišče za sodelovanje v realni situ-
aciji. Za zaključek je območno društvo 
na lokaciji vaje pripravilo še malico za 
vse sodelujoče.

Tekst in foto: Luka Piko 

KALANSKI POHOD
Letos si je Športno rekreativno društvo Veliki Kal – Orkljevec 
v načrt med drugim zapisalo tudi: „Krepitev vaškega so-
delovanja in druženja“. V ta namen je na Dan upora proti 
okupatorju organiziralo prvi Kalanski pohod. Udeleženci, 

krajani Orkljevca in Velikega Kala,  so se zbrali v središču vasi 
pri nekdanji „mlekarni“. Zborni kraj je bil izbran  simbolično.  
Še pred nekaj leti je bilo tu vaško zbirališče mleka in seveda 
tudi kraj, kjer so si krajani izmenjali vse novice dneva, pa tudi 
čenče. Saj je veljal rek: „K mlekarni pojdi, pa boš zvedel vse“.
Da takega druženja manjka, je pokazal tudi odziv krajanov, 
saj se je zbralo kar 50 pohodnikov. 
Pot je vodila  mimo vaških polj proti nekdanji hmeljniški ce-
sti in nato naprej proti Dulam. Tu je bil kratek postanek za 
okrepčilo. Nato je sledil vzpon na Dobje, kjer  so  pri  Bar-
bovih pohodnike lepo pogostili, gospodar Jože je razkazal 
tudi domačijo in drevesnico, s katero se pri njih ukvarja že 
druga generacija. Preko Malega Kala je sledil povratek na 
vaški rekreacijski center na Velikem Kalu, kjer bil zaključek  
ob prijetnem druženju. Na koncu so si bili vsi enotni, da je 
potrebno pohod  spet kmalu ponoviti.

Jože Krevs

Društvo upokojencev Mirna Peč, OŠ Mirna Peč, KOrK Mirna peč,  
TD Mirna peč in Občina Mirna Peč  

vabimo na prednovoletno prireditev

DANES JE SREČEN DAN.
Pričakujemo Vas v ponedeljek, 26.12.2011,

ob 15. uri v KULTURNEM DOMU MIRNA PEČ.

Sonce v srcu bodo (skupaj z vami) prižgali HArMONIKArJI  rOŽMArIN,  
ČEBELICE in znani šaljivci. Pridružili se nam bodo tudi KrVODAJALCI JUBILANTI in  

dobitniki priznanj MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA.
Program bosta vodila Blanka in Nejc.

VESELITE SE Z NAMI!
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ZLATO PRIZNANJE ZA POSTAVITEV 
OBJEKTA  KULTURNE DEDIŠČINE  - 
novozgrajeno kapelico  lurške Matere 
Božje prejmeta:
Vera in Marjan Primc, Marof 17 

Vsi dosedanji dobitniki priznanj ohra-
njajo in z novimi izvirnimi idejami še 
izboljšujejo zunanjo podobo stano-
vanjskih hiš z okolico.  Opazile smo, 
da je ocvetličenja manj, vendar je iz-
bor rastlin v skladu z novimi modnimi 
trendi. Še vedno niso urejena vaška 
središča. Na dobri poti  z urejanjem va-
škega jedra so v Gorenjem Globodo-
lu. Manjkajo tudi domiselna obeležja 
pred vstopom v posamezne vasi s po-
jasnjevalnimi tablami. Vse več ljudi se 
trudi obnoviti in vzdrževati obstoječe 
objekte stavbne dediščine. 

Komisija v sestavi  Ladislava rupena, Joži Papež in Magda Hlebec je letošnje oce-
njevanje izvedla šestega julija. Po deževni noči in meglenem jutru je nastal lep son-
čen dan.  Narava je zadihala v svežem zraku in naše vasi so oživele v vsej svoji lepoti.
Članice komisije smo se podale na pot po naših vaseh in si jih ogledale.  Ocenjevale 
smo urejenost  posameznih hiš, gospodarskih poslopij in ostalih objektov naravne, 
kulturne in stavbne dediščine. Poklepetale smo s prijaznimi domačini in ugotovile, 
da jim je urejanje okolice in gojenje rožic v pravo veselje. Tudi zato so naše vasi iz 
leta v leto lepše in privlačnejše za obiskovalce.

Glede na novo sprejeta pravila se je 
komisija odločila, da letošnja priznanja 
prejmejo:

ZLATO PRIZNANJE ZA NAJBOLJ URE-
JENO NASELJE prebivalci novega dela 
naselja na Šrangi.
Naselje je kot celota arhitekturno v ce-
loti dovršeno urejeno. Do posameznih 
hiš so lepo urejeni dostopi, ravno tako 
so urejene posamezne hiše z dodatni-
mi objekti. Posamezne stanovanjske 
hiše so izbrano ocvetličene. Naselje je 
v celoti hortikulturno urejeno. Z lepo 
negovano zelenico  in različnimi igrali 
so poskrbeli za najmlajše. Stanovalci 
se trudijo za urejeno bivalno okolje.

ZLATO PRIZNANJE ZA NAJBOLJ  
UREJENO STANOVANJSKO HIŠO Z 
OKOLICO prejmejo:
•	Darja in Miro Pirc, Orkljevec 4A
•	Marinka in Alojz rajšelj, Ivanja vas 26
•	Nada in Marjan Mikec, Dolenji Pod-

boršt 1

SREBRNO PRIZNANJE ZA NAJBOLJ 
UREJENO STANOVANJSKO HIŠO Z 
OKOLICO prejmejo:
•	Jelka in Franc Novak, Gorenji Podbor-

št 26
•	Darinka in Jože Zoran, Orkljevec 4

Mirnopečani sledijo trendom

MOJA DEŽELA LEPA IN  
GOSTOLJUBNA – PRIZNANJA 
ZA LETO 2011 
V okviru projekta Turistične Zveze Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna smo v Turističnem društvu Mirna Peč tudi 
letos izvedli  ocenjevanje urejenosti krajev, kmetij, stanovanjskih hiš in drugih objektov v občini Mirna Peč.  Komisija je 
ocenjevala na podlagi novega pravilnika, sprejetega na junijski seji upravnega odbora. Pravilnik  ureja pripravo, kriterije 
in izvedbo tekmovanja ter število dobitnikov  zlatih, srebrnih in bronastih priznanj za najbolj urejeno naselje, kmetijo, 
stanovanjsko hišo z okolico, balkon, skalnjak ali druge pomožne objekte ter objekte naravne in kulturne dediščine.

ZLATO PRIZNANJE ZA ZANIMIVO  
ZASADITEV IN BOGATO CVETOČE  
RASTLINE NA BALKONU prejmeta:
•	Tončka in Anton Berus, Srednji Glo-

bodol 6

SREBRNO PRIZNANJE ZA LEPO  
OCVETLIČENE BALKONE prejmejo :
•	Maja Pečjak in Janez Mirtič, Trg 42, 

Mirna Peč 
•	Katarina in Borut Krevs,  Marof 16 

SREBRNO PRIZNANJE ZA LEPO 
OCVETLIČEN GANK na starem gospo-
darskem poslopju prejme :
•	Nada režek, Dolenja vas 2

SREBRNO PRIZNANJE ZA LEPO  
OCVETLIČEN BALKON prejmejo:
•	  Marija in Janez Dular, Gorenji Pod-

boršt 2
•	Jožica in rafko Cerovšek, Postaja 5

ZLATO PRIZNANJE ZA NAJBOLJ 
UREJENO KMETIJO prejmeta: 
•	Tončka in Anton Berus, Srednji Glo-

bodol 6

SREBRNO PRIZNANJE ZA lepo vzdrževan 
gospodarski objekt – kozolec prejmeta:
•	Anica in Ivan Kregel, Šentjurij 10.

Darja in Miro Pirc, Orkljevec 4A, zlato priznanje za najbolj 
urejeno  hišo z okolico

Nada in Marjan Mikec, Dolenji Podboršt 1, 
zlato priznanje za najbolj urejeno hišo z okolico

Marinka in Alojz Rajšelj ,Ivanja vas 26,
zlato priznanje za najbolj urejeno hišo z okolico

Tončka in Anton Berus, Srednji Globodol 6, zlato pri-
znanje za najbolj urejeno kmetijo in zlato priznanje za 
izbrano ocvetličen balkon

Prebivalci novega naselja na Šrangi,  
zlato priznanje za najbolj urejeno naselje

Priznanja bomo podelili na božično-novole-
tni  prireditvi, ki bo 26. decembra potekala v  
Kulturnem domu. 

»Kdor zaseje vrt, zaseje ljubezen,« pravi Ruth 
Podgornik Reš. Če to drži, je tudi vse več ljubezni  
med prebivalci naših treh dolin.     

Ladislava Rupena 



Lojze Slak se je pred osmimi dese-
tletji rodil materi Ani in očetu Ma-
tiji iz Jordankala. Bil je četrti otrok 
po vrsti, za njim se jih je rodilo še 
šest. Še preden je dopolnil prvo 
leto starosti, je mama hudo zbole-
la in mali Lojzek je moral od doma 
k starim staršem v Mali Kal, da bi 
si mama malo opomogla. Stric 
Ludvik ga je navdušil za harmoni-
ko in še preden je šel v šolo, je že 
znal igrati nanjo. Pri štirinajstih je 
prvič samostojno nastopil kar na 
stričevi ohceti in Lojze je postal go-
dec. Glas o muzikantu, Barbovem 
Slaku, kot so ga tudi klicali ali pa 
Grabnarjevem Lojzu po domače, 
je šel daleč naokoli. Kar prihajali so 
k njemu in ga prosili, če bi igral na 
ohcetih, veselicah. 
Odskočna deska je bil nastop na ra-
dijski oddaji Pokaži, kaj znaš, kjer je 
osvojil prvo mesto in srca poslušalcev. 

IN MEMORIAM
Tihega jesenskega kimavca in vinotoka sta nas v manj kot mesecu dni razlike  zapustila oba častna občana. Bila sta velika 
ambasadorja mirnopeške doline in tako ljube jima Dolenjske. Oba sta za vedno zapisana v srcih ne le Mirnopečanov, ampak 
vseh Slovencev. Prvi  je bil mojster harmonike, drugi pisane besede. Zapustila sta nas harmonikar Lojze Slak in pesnik Tone 
Pavček. Njuna zapuščina je neizmerna. Občina Mirna Peč se jima je poklonila na žalni seji.

GLAS HARMONIKE LOJZETA SLAKA ZA 
VEDNO V NAŠIH SRCIH

Lojze je kmalu zastavil inštrumentalni 
kvartet skupaj z brati Matijo, Stanetom 
in Tonetom, ki ga je v kratkem času 
spoznala vsa Dolenjska. Ko pa je prišla 
vmes vojaščina, so se  razkropili.  Lojze 
se je zaradi službe preselil v Ljubljano 
in Ansambla bratov Slak je bilo konec. 
A kmalu je ustanovil Trio Slak. In ko se 
leta 1964 instrumentalnemu triu Lojze-
ta Slaka pridruži pevski kvintet Fantje 
s Praprotna, se začne zmagovita pot 
navzgor.
V svoji bogati glasbeni karieri je pre-
jel mnogo nagrad: za prodani milijon 
plošč nagrada Zlata čaplja, zlate, plati-Podpis žalne knjige na Občini MP

naste in diamantno ploščo, kar 
pomeni tri milijone prodanih 
nosilcev zvoka. Nagrada  Zla-
ti petelin, Slovenski slavček; 
skladba V dolini tihi postane 
srebrna viža stoletja, takoj za 
Avsenikovo Na Golici. Ameriška 
akademija za glasbo je podelila 
Lojzetu Slaku najvišje priznanje 
– grammyja. Leta 2002 je prejel 
nagrado Častni znak svobode 
republike Slovenije.
 Lojze Slak je znan tudi po tem, 
da je izpopolnil diatonično har-
moniko s šestim gumbom za 
igranje basov in »Slakovim« 
gumbom za desno roko. V Mirni  
Peči smo ustanovili Društvo 
harmonikarjev in Lojze Slak se  
je rad odzval povabilom na 

 kon certe, pa tudi na vaje, kjer je dal 
marsikateri dragocen nasvet. 
Lojze Slak je preveč naš, preveč se nas 
je dotaknil, da bi ga lahko kdaj koli po-
zabili. Preblizu nam je, da bi ne ostal za 
vedno del vsakega ljubitelja domače 
glasbe.

IN MEMORIAM

TONE PAVČEK, PESNIK , KI JE TAKO 
NEIZMERNO LJUBIL DOMAČO GRUDO

Podpis žalne 
knjige  v 

OŠ Mirna Peč

Tone Pavček je ob svoji 80. letnici obiskal mirnopeško šolo

Oba častna občana sta v svojih delih slavila dolenjskega posebneža, cviček.

Lojze Slak je rad nastopal v domačem kraju

Zahvali družine Pavček šoli in občini Mirna Peč

Tone Pavček se je rodil v  Šentjuriju, dober streljaj od Mir-
ne Peči, kjer je obiskoval prvi razred osnovne šole, zatem 
odšel v internat v Ljubljano in tam zaključil gimnazijo in 
pravno fakulteto. Življenje je naneslo, da nikoli ni opravljal 
pravniškega poklica. Bil je novinar pri Ljubljanskem dnev-
niku in Ljudski pravici ter novinar in urednik na rTV Slove-
nija. Služboval je kot  ravnatelj Mladinskega gledališča v 
Ljubljani in odgovorni urednik Cankarjeve založbe. 
Za svoje pesniško in prevajalsko delo je prejel vrsto na-
grad in priznanj, med njimi trikrat Levstikovo, nagrado za 
mladinsko poezijo in leta 1984 Prešernovo nagrado  za 
pesniško zbirko Dediščina. Pavček je bil tudi po človeški 

plati izjemno zavezan 
mladim, zato ni naključje, 
da ga je Unicef leta 1996 
imenoval za enega svojih 
ambasadorjev. 
Za otroke je  napisal preko 
20 knjig, med njimi uspe-
šnico Juri Muri v Afriki, 
fantazijsko Čenčarijo ter 
v sodobnem najstniškem 
duhu in govoru zasno-
vano zbirko Majnice, za 
katero je prejel nagrado 
Večernica za najboljšo 
mladinsko knjigo leta.
V esejističnem pisanju je 
občutljivo spregovoril o 
svojih dolenjskih rodov-
nih koreninah, o zorenju 
in odraščanju dečka in 
mladostnika, o šolanju v 
šoli in v življenju. 

Obsežen je tudi Pavčkov prevajalski opus, vezan pretežno 
na rusko poezijo. Prevajal je tudi iz drugih slovanskih jezikov, 
poleg poezije za odrasle še pesmi za mladino. V številne tuje 
jezike so prevedene tudi njegove pesmi, v knjižni obliki med 
drugim v ruščino, srbščino, češčino, makedonščino, hrvašči-
no, gruzinščino in azerbajdžanščino.
Poleg Mirne Peči je tudi častni meščan Novega mesta in  
mesta Ljubljane in redni član Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti. Tone Pavček je bil zelo navezan na rodno Do-
lenjsko, na svoj kraj, domači košček  zemlje. Vedno se je  rad 
odzval povabilu naše občine ali pa sodeloval pri literarnih 
projektih učencev mirnopeške osnovne šole. Mi pa smo kar 
pili njegove verze, ki jih je podkrepil s svojo retorično spre-
tnostjo.
In tako ostajamo zvesti Tonetu Pavčku, njegovim hvalnicam 
dolenjski zemlji in klenosti slovenskega človeka. Isto čutimo 
z njim, ki je dejal, da je slovenščina jezik, ki poje v stotih in 
tisočih akordih. Jezik globok in svetal, gibek in prožen, lah-
koten in klen. Take so tudi njegove pesmi.
Tone Pavček je na svoji poti pustil veliki pečat njegove veliči-
ne, ki bo ostal kot trajna sled njegovega imena. 

Ljudmila Bajc
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Koncert »Glas harmonike« v spomin Lojzetu Slaku

DESETLETNICA DRUŠTVA 
HARMONIKARJEV MIRNA PEČ
V novembru smo člani Društva harmonikarjev Mirna Peč pripravili koncert ob desetletnici našega društva. Predvideli smo 
ga že v začetku leta in načrtovali, da bomo praznovali skupaj z legendo narodno-zabavne glasbe, našim članom  Lojzetom 
Slakom. Žal je bila bolezen, ki ga je vzela, močnejša od njega, zato smo se odločili, da legendi v spomin pripravimo koncert 
z naslovom Glas harmonike. Zelo smo bili počaščeni, ker se ga je udeležila tudi soproga in naša članica ga. Ivanka Slak. Koli-
ko je Mirni Peči pomenil Lojze Slak, pove podatek, da je dvorana pokala po šivih.

RDEČA NIT GLASBA 
LOJZETA SLAKA

Predstavili smo se tudi z nekaj novimi 
skladbami in pokazali, da znajo har-
monikarji tudi lepo zapeti Slakove pe-
smi, za kar jih je občinstvo nagradilo z 
močnim aplavzom. Na koncertu, ki sta 
ga povezovala  Nežika in Blaž režek, 

so še nastopili Novi spomini, Dolenj-
ski fantje in humoristka Valentina Kra-
gelj. Predsednik društva Martin Krevs 
je najzaslužnejšim podelil plakete v 
zahvalo za vso pomoč in sodelova- 
nje v društvu. Ob tej priložnosti smo 
tudi izdali nov CD, na katerem je 
kar nekaj novih posnetkov, za katere 
upamo, da bodo pritegnili pozornost  
lju biteljev narodno-zabavne glasbe.  
V čast Lojzetu Slaku je bila  v večna-
menskem prostoru na ogled  razstava   
koncertnih nastopov ans. Lojzeta Sla-
ka ljubiteljskega fotografa Danila Ivan-
čiča.

V DESETIH LETIH 
NASTOPILI NA  VEČ KOT 
230-IH PRIREDITVAH
Društvo je bilo ustanovljeno 17. no-
vembra 2001. Danes šteje 44 članov, 
od tega je 26 aktivnih harmonikarjev. 
Posneli smo tri videospote, dve zgo - 
ščenki, drugo z naslovom Naših 10 

in organizirali šest samostojnih kon-
certov v Mirni Peči. Letno imamo 
več kot dvajset nastopov, v 10 letih 
smo se udeležili preko 230 prireditev 
znotraj  in izven občine. Ljubiteljem 
narodno-zabavne glasbe in vsem Mir - 
nopečanom  obljubljamo, da bomo na - 
daljevali z našim delom in poskušali 
biti izvirni tudi v prihodnje.
Še posebna zahvala velja Jožetu Bar-
bu, ki je oral začetne korake društva 
in sedanjemu predsedniku  Martinu 
Krevsu, ki nadaljuje začrtano pot. 
Hvaležni smo tudi Občini Mirna Peč, 
ki nam je vselej stala ob strani, in vsem 
sponzorjem, brez katerih nobena pri-
reditev ne bi bila mogoča.

Blaž Ogulin
Foto: M.  Ž., Dolenjski list

Sorodniki Lojzeta Slaka, na desni soproga Ivanka

Dvorana je bila nabito polna

Mirnopeški harmonikarji so tudi tokrat navdušili
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Kako se pokloniti 
našima veljakoma?
Prejšnje mesece je našo občino pretresla izguba 
dveh pomembnih znamenitih občanov – Lojzeta 
Slaka in Toneta Pavčka. Ker je bil na občinski seji 
podan predlog, da bi se lahko naše, še neurejeno 
krožno križišče uredilo v spomin Lojzetu Slaku s 
skulpturo harmonike ter v spomin Tonetu Pavčku 
morebiti poimenovalo našo novo šolo, smo se  v 
tokratni anketi odločili pozanimati, kaj menite 
o teh predlogih ali pa bi morda predlagali kaj 
drugega.

MARTINA ZUPAN:
Da bi novo šolo po  i-
menovali po To  ne tu 
Pav čku, se vse  kakor 
stri njam. Pav  ček je bil 
res izjemen človek, ki 

 je pripomogel k pre -
poznavnosti na   šega kraja, zato si po-
klon zagotovo zasluži. Ideja o počasti-
tvi Lojzetu Slaku se mi zdi zanimiva, 
saj je bila harmonika njegov zaščit ni 
znak. 

VESNA PLAVEC:  Ka -
teri kulturi daje mo 
prednost v ob či  ni, 
je pokazala sra mot-
no nizka ude ležba 
Pavčkove žalne se je, 
zato ne bi po stavljala 

harmo nike v krožišče, ki vodi k Pavčkov-
emu domu. Pavčku v spomin bi lahko 
po njem imenovali dom kulture, Lojzetu 
Slaku pa bi pred domom kulture postavili 
njegov doprsni kip. 

ANAMARIJA MEŽAN: 
 Glede na to, da v Mirni 

Peči pogrešam knjižni-
co, bi bilo zelo lepo, če 
bi jo spet imeli in jo po-
klonili To ne tu Pavčku, v 
njenih prostorih uredili 

stalno razstavo o njegovem delovanju, 
vsako leto brali njegove pesmi, imeli pri-
reditev. Tudi poimenovanje nove šole po 
njem bi bilo primerno! 

MATEJ PROGAR: Oba 
sta bila resnično zna-
menita Mirnopečana, 
zato se mi tudi oba 
predloga zdita vredna 
izpeljave. Vsekakor si 

oba zaslužita določenega poklona, da ju 
ohranimo v spominu. 

Urška Rapuš

OKTOBRSKO SREČANJE 
STAROSTNIKOV 

Tudi letos je KOrK Mirna Peč za sta-
rostnike pripravil slavnostno nedeljo, 
ko so se lahko srečali in poklepetali 
ob dobri hrani ter pestrem kulturnem 
programu. Na prireditvi se je zbralo 
okoli 110 starostnikov. Najprej je zbra-
ne pozdravila predsednica KOrK Mirna 
Peč Slavka Derganc, zatem še sekretar-
ka Območnega združenja rdečega 
križa Novo mesto Barbara Ozimek, 
domači župan Zvone Lah ter ravnatelj 
osnovne šole Danijel Brezovar. Učenci 
osnovne šole so pripravili kratek kul-
turni program s plesno točko, skečem, 
recitacijami, zaigrali so mladi harmoni-
karji. Zapele so tudi Čebelice iz Društva 
podeželskih žena ter rožmarin iz dru-
štva upokojencev. Ker najstarejšega 
občana in občanke na prireditvi ni bilo, 
so se odločili presenetiti dva udeležen-
ca, in sicer Jožefa Krevsa iz Globočdo-
la, ki je tisti dan praznoval rojstni dan, 
in Terezijo Zupančič iz Hrastja, ki pa je 

Zbrani ob poslušanju pesmi zbora društva Rožmarin, foto: Klemen Kramar

Najstarejši občan: ALOJZIJ RUPNIK
iz Malega Kala, 29. septembra  
dopolnil 90 let.

OBČANI Z 90 LET IN VEČ:

Buček Ljudmila, 91 let, Čemše;
Jerič Ana, 91 let, Mali vrh; 
Zupančič Rozalija, 90 let, Šentjurij; 
Makše Ana, 90 let, Jordankal; 
Vidmar Vera, 90 let, Češence; 
Rajšelj Alojzija, 90 let Šranga; 
Bevec Cecilija, 90 let, Globočdol. 

Najstarejša občanka: ANA MURGELJ
iz Malenske vasi, 9. septembra dopol-
nila 95 let.

rojstni dan praznovala dan pred tem. 
Po končanem programu so udeležen-
cem med prijetnim druženjem postre-
gli s kosilom, poklonili pa so jim tudi 
drobno pozornost – čebelice, ki jih je 
spekla aktivistka KOrK Mirna Peč Da-
nica Kramar.   

Tekst: Urška Rapuš

anketa
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NOGOMETNI TURNIR NA  
VELIKEM KALU
Na športno rekreacijskem centru Veliki Kal je tudi letos ŠrD Veliki Kal – Orkljevec 
organiziral turnir v malem nogometu. Organizatorjem in igralcem je na srečo slu-
žilo tudi vreme. Na turnirju je sodelovalo osem ekip: Kamenje, DDT, SDM, Benđo 
team, Bezgavec, Zetor Club, Šahovec in Veliki Kal - Orkljevec. 
Na turnirju so bili doseženi  sledeči rezultati: prvo mesto – Šahovec, drugo mesto 
– Zetor club in tretje mesto – Benđo team.
V prijetnem okolju, nogometno tek movalnem in navijaškem vzdušju, ob zelo 
veliki udeležbi domači nov in gostov, je organiza tor uspešno zaključil letošnji že 
tradicionalni nogometni turnir. Ob tem se upravni odbor ŠrD zahvaljuje vsem 
nogometašem, navijačem, spon zorjem, gostom in predvsem zavzetim  članom 
društva. Nasvidenje naslednje leto.

Silvo Barbo, Jože Krevs

JABLANSKI  
GASILCI  
UVRŠČENI NA 
DRŽAVNO  
TEKMOVANJE

Ekipa pionirčkov jablanskih gasilcev 
pod mentorstvom Francija Novaka in 
Marjana Janklja se je zelo dobro izka-
zala. Na tekmovanju Gasilske zveze 
Novo mesto so osvojili prvo mesto, na 
regijskem tekmovanju so zasedli tretje 
mesto in se tako uvrstili na državno 
tekmovanje.
Za obstanek društva se ni bati, saj so 
najmlajši gasilci pokazali veliko veselje 
in zanimanje ter svojo složnost in moč.

Marko Žagar

KRNC MARIJA  
DAROVALA KRI STOTIČ
Na Centru za transfuzijsko dejavnost v Splošni bolnišnici Novo mesto je  že 
stotič po vrsti darovala kri Marija Krnc iz Grčvrha pri Mirni Peči. Krvodajalka 
je že od svojega 18. rojstnega dne, ko so jo na krvodajalsko akcijo prvič s seboj 
povabile sodelavke. Prijeten sprejem sta ji na oddelku pripravili predsednica 
OZrK Novo mesto Mojca Špec Potočar, strokovni delavec na rKS Boštjan 
Novak, jubilantki pa je prišel čestitat tudi mirnopeški župan Zvone Lah.
Iskrene čestitke ob jubileju.
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ZAHVALA
Našo družino je nepričakovano 
doletela huda sinova bolezen. 
Ker mu v Sloveniji niso dajali 
prav veliko upanja za ozdravi-
tev, smo se hitro odločili in nje-
govo zdravljenje na lastne stro-
ške nadaljevali v tujini.
Iz vsega srca bi se radi javno 
zahvalili sodelavkam vrtca  Ce-
petavček, OŠ Mirna Peč, soro-
dnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za finančno in mo-
ralno pomoč.
Skupaj nam je uspelo. Sin Lan 
že dober mesec obiskuje pouk.
Hvala za nesebično pomoč.

 DRUŽINA OBREKARADRENALINSKI IZLET V GARDALAND

VOŠČILO OBČANKAM IN 
OBČANOM!
Novo leto je neznanec,
prav lepo ga bo spoznati,
mu zaupati,
pa vendar ne preveč pričakovati.
Staro leto je minilo, ne oziraj se 
nazaj,
novega pa ne priganjaj,
presenetiti se daj! 

DPŽ MIRNA PEČ

Z namenom druženja in povezovanja 
vaščanov smo se v Športno-rekrea-
cijskem društvu Veliki Kal - Orkljevec 
odločili organizirati enodnevni izlet 
za mlade, malo manj mlade in mlade 
po srcu, željne zabave in adrenalina. 
V soboto, 15. oktobra, smo v zgodnjih 
jutranjih
urah do zadnjega kotička napolnili av-
tobus in se odpravili v Gardaland, naj-
večji adrenalinski park v Italiji, ki se na-
haja blizu Verone ob Gardskem jezeru. 
V dobri družbi nam je pot hitro minila 
in že smo bili na cilju. Ko smo vstopi-
li v park, smo se kaj hitro razkropili in 
hiteli na
razne naprave. Dan je minil, kot bi 
mignil, in že smo se utrujeni in polni 
vtisov vračali proti domu, kamor smo 
prišli v poznih večernih urah.

Jože Krevs

KOMEMORACIJA OB 1. NOVEMBRU
V dneh, ko jesen razgrinja svoje sive  
pajčolane, se spomnimo na tiste, ki 
niso več med nami. Na tiste, ki so s 
svojim življenjem plačali svobodo in 
doprinesli k preživetju Slovencev.
Danes uživamo svobodo in živimo v 
svoji državi s ponosom, hvaležnostjo 
in z občudovanjem obujamo spomine 
na herojska leta in to je dokaz, da živi 
spomin na vse, ki so s svojimi življenji 
pripomogli k svobodi in samostojni 
Sloveniji.
Člani KO ZB  NOB smo njihov spomin 
počastili z ureditvijo grobišč v Globo-
dolu ter spomenika v centru Mirne 
Peči. Prvega novembra pa smo se na 
pokopališču s krajšo žalno svečanostjo 
poklonili vsem padlim za domovino 
med NOB. V kulturnem programu so 

sodelovali učenci OŠ Mirna Peč: Simo-
na Makše, Nejc režek, Petra Zupan in 
Aljaž Kolenc; program pa je povezova-
la  Bernarda Gorenc, članica KUD Mirna 
Peč. Zbrane je  v imenu organizacije in 
Občine Mirna Peč nagovoril podžupan  
Andrej Kastelic, ki je dejal, da smo hva-
ležni, da uživamo svobodo v svoji drža-
vi in da s ponosom ohranjamo spomi-
ne na junaška leta. Izpostavil je, da je v 
času globalne krize tudi kriza vrednot 
in da moramo speljati tirnice življenja 
v pozitivno prihodnost,  ki bo odsevala 
medsebojno spoštovanje, dragoceni 
mir in postala temelj stabilnega in har-
moničnega življenja nas vseh in naših 
otrok. 

Silva Lužar

Jubilantka Marija Krnc ob mirnopeškem županu
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Projekt OZ Rdečega križa NM

»MLADI ZA MLADE PO SRCU« V 
MIRNI PEČI
Območno združenje rdečega križa Novo mesto bo v nasle-
dnjem letu s podporo LAS na območju občine Mirna peč 
izvajalo projekt Mladi za mlade po srcu. Namenjen je starej-
šim občanom nad 70 let, kronično bolnim in invalidom, ki 
so osamljeni in imajo težave z mobilnostjo. S prostovoljnim 
delom želimo zmanjšati osamljenost in z njo povezane sti-
ske ljudi. Zavedamo se, da z obiskovanjem starejših ljudi, ki 
živijo sami, s tem, da jim prisluhnemo in izrečemo toplo be-
sedo, pomagamo bolj, kot če ponudimo materialno pomoč.
V okviru medgeneracijskega sodelovanja bodo organizira-
ne tudi delavnice za širšo javnost z namenom prenašanja 
znanja in izkušenj starejše na mlajšo generacijo. Cilj projek-
ta Mladi za mlade po srcu bo dosežen, ko bo v Mirni peči 
zaživel center medgeneracijskega sodelovanja in v njem 
skupina starejših za samopomoč.
Območno združenje rK Novo mesto bo pri programu so-
delovalo z Občino Mirna Peč, CSD Novo mesto, DU Novo 
mesto, DrPD Novo mesto in Medgeneracijskim društvom 
Žarek.
Vse občane Mirne Peči vabimo, da nas pokličejo na telefon-
sko številko 07/ 393 3 123 in se prijavijo: tisti starejši, ki so 
pripravljeni sprejeti prostovoljca za druženje, prostovoljci, 
ki želijo obiskovati starejše, se usposabljati za mentorja sku-
pine za samopomoč ali sodelovati drugače v projektu.

Vodja projekta
Barbara Ozimek

Na taboru Moč humanosti se mladi družijo s starejšimi.

Prihodnje leto jubilejno

9. TRADICIONALNO 
SREČANJE NA FRATI
V organizaciji štirih turističnih društev  in Turistične zveze 
Dolenjske in Bele krajine smo se tudi letošnjo jesen na Frati 
srečali udeleženci štirih občin: Straže, Žužemberka, Trebnje-
ga in Mirne Peči. Prvo oktobrsko soboto smo  tako poho-
dniki, kolesarji in ostali  preživeli v prijetnem druženju ob 
kulturnem programu, glasbi in družabnih igrah. V uvodu 
so nas pozdravili predsedniki vseh štirih TD in predsednik 
TZDBK Jože Barbo, ki je del svojega nagovora posvetil Loj-
zetu Slaku. V tistih dneh umrlemu godcu vseh godcev je bila 
vse popoldne posvečena njegova glasba, ki se je dotikala 
src udeležencev. Naj se Mirnopečani še malo pohvalimo. 
Zmagali smo v paradni disciplini družabnih iger v vlečenju 
vrvi v obeh kategorijah. Srečanje je tudi letos v celoti uspelo 
in oči tako organizatorjev kot udeležencev so že uprte v 10. 
ljubilejno srečanje prihodnje leto.

Jože Barbo 
 Foto : Silvo Barbo
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ZIMSKE URICE ZA 
PODEžELSKE žENE
V začetku oktobra smo članice 
Društva podeželskih žena Mirna 
Peč izkoristile lepo nedeljo in se z 
družinskimi člani odpravile na po-
hod. Krenili smo iz Mirne Peči proti 
Golobinjeku na Grč vrh in naprej v 
Globodolsko dolino. Udeležile smo 
se slovesnosti izbora kmetice leta.
V mesecu novembru smo pričeli 
s plesnim tečajem, ki ga imamo 
letos v telovadnici osnovne šole 
ob nedeljah zvečer in ga obiskuje 
šestnajst parov. 
 V tem mesecu pa smo ob četrtkih 
pričele z zimskimi uricami v dru-
štveni sobi. Ob prijetnem klepe-
tu si izmenjujemo  znanje ročnih 
spretnosti, receptov ... Povabljene 
tudi ostale, ki bi se rade kaj nove-
ga naučile ali pa z nami delile svoje 
spretnosti.
Na povabilo srednje kmetijske šole 
smo se s svojimi izdelki  predsta-
vile  na Miklavževem sejmu v hiši 
kulinarike v Novem mestu.

Nežika Režek

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE MIRNA PEČ 
ZNOVA ZACVETELO
Prejšnje društvo je zadnjih pet let delovalo nekoliko v ozadju. Glavna razloga za to sta bila pomanjkanje novih čla-
nov in nezainteresiranost članov za prevzem vodilnih vlog znotraj društva. Letos pa je prizadevanje po pomladitvi 
in ponovni oživitvi društva obrodilo sadove.

USPEŠNI ZAČETKI

Da je društvo res zaživelo in obnovilo 
svoje moči, se je izkazalo že pri organi-
zaciji občinskega kviza Mladi in kmetij-
stvo, na katerem so sodelovale tri eki-
pe DMP in ena ekipa govedorejskega 
društva. Zmagovalna ekipa v zasedbi 
Nuša Fabjan, Matej Makše in Janez 
Opara je zastopala društvo na regij-
skem kvizu, ki je aprila letos potekal na 
Grmu Novo mesto - Centru biotehnike 
in turizma, kjer so osvojili 1. mesto in 
se kot zmagovalna ekipa na Dolenj-
skem uvrstili na državno tekmovanje 
Mladi in kmetijstvo 2011 v Dobravi pri 
Škocjanu. Tam so dokazali, da z mirno-
peško mladino »ni dobro češenj zoba-
ti«, saj so med enajstimi ekipami po 
napetem dvoboju z ekipo DPM Zgor-
njesavinske doline zasedli zavidljivo 2. 
mesto. 

Na državnem tekmovanju Mladi in 
kmetijstvo so osvojili 2. mesto. 

Aktivna udeležba na kmečkih igrah
Člani društva pa ne slovijo samo po 
odličnem znanju s področja kmetij-
stva, temveč so se izkazali tudi na šte-
vilnih kmečkih igrah, ki so se odvijale v 
poletnih deh. Sodelovali so na sedmih 
igrah, od tega so po dvakrat zasedli 
prvo in tretje ter trikrat četrto mesto. 
Prvi pokal so osvojili na kmečkih igrah 
v Zburah, kjer so bili tretji, prvi mesti 

pa so si priigrali na Trebelnem ter na 
domačih kmečkih igrah, ki so jih or-
ganizirali s pomočjo govedorejskega 
društva.

ČLANI DPM-JA NA KMEČKIH IGRAH V 
MIRNI PEČI.
Ostale aktivnosti društva
V mesecu aprilu so s prodajo pijače ter 
pripravo prostora sodelovali na moto-
rističnem blagoslovu, med prvomaj-
skimi počitnicami pa so se sproščali 
na bowlingu. Oktobra so skupaj z DPM 
Tržišče organizirali strokovno ekskurzi-
jo po Krasu in Brdih. Z ogledom in de-
gustacijo so pričeli v Pršutarni Lokev, 
nadaljevali v Vinarstvu Jejčič, se spre-
hodili po Solkanskem mostu, sledil je 
ogled nasada češenj in Kojskega ter 
degustacija izdelkov, za sklep pa so se 
zapeljali na večerjo na domačijo Bizjak. 
Konec meseca oktobra so se zasluženo 
poveselili na kostanjevem pikniku. V 
mesecu novembru so izpeljali tečaj 
za pridobitev traktorskega izpita. Prav 
tako pa se društvo udeležuje vseh po-
membnih dogodkov Zveze Slovenske 
podeželske mladine (ZSPM).
Na letošnjem regijskem kvizu so si po-
leg zmage prislužili tudi organizacijo 
naslednjega regijskega kviza Mladi in 
kmetijstvo 2012.

Petra Smrekar

Obnovljeno društvo je z delovanjem 
začelo na prvem občnem zboru, ki je 
potekal konec februarja v prostorih 
PGD Jablan in na katerem je bil na me-
sto predsednika društva izvoljen Jure 
Mervar. Po nekaj uvodnih sestankih je 

število članov občutno naraslo. Sedaj 
jih šteje že preko 40.
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PEŠ IZ JABLANA 
NA TRIGLAV

Z Janezom Mežanom sva se odločila, 
da v okviru občinskega praznika pre-
hodiva pot iz Jablana na Triglav. Pot 
sva začela  na junijsko nedeljo v večer-
nih urah ter prespala v Skopicah. Drugi 
dan zgodaj zjutraj sva preko Frate in 
nato Žužemberka prišla v kraj Krka. 
Popotovanje sva nadaljevala po gozdu 
do Grosupljega, kjer sva prespala pod 
kozolcem. Tretji dan in obenem najtež-
ji del poti zaradi vročine sva prečkala 
Ljubljano in prišla do Medvod. Tu so 
se pojavili prvi žulji in utrujenost. Po 
prespani noči ob reki Sori sva preko 
Škofje Loke prišla do Železnikov. Po 
malo daljšem počitku je sledil zahtev-
nejši vzpon skozi gozd, kjer sva ob poti 
srečevala gozdarske koče. Za zaključek 
dneva je sledil še spust do Save Bohinj-
ke, kjer sva prenočila. Prebudil naju je 
jutranji dež, zato sva z zadnjimi močmi 
pohitela v Bohinjsko Bistrico. Zaradi 
napovedanega slabega vremena ni-
sva nadaljevala pot na Triglav, ampak 

Gasilci iz Jablana v Beli krajini

OGLED GASILSKEGA MUZEJA V METLIKI 
IN DEGUSTACIJA VIN PRI PRUSU

sva jo zaključila v Bohinju (ribčev Laz). 
Tam je sledilo namakanje v mrzlem Bo-
hinjskem jezeru.  Prehodila sva 162 km 
in se vrnila z vlakom domov. 
Ker nisva izpolnila zastavljenega cilja, 
sva avgusta ponovno naskakovala Tri-
glav. Da je bila pot težja, sva se odpra-
vila ponoči iz doline Vrat čez Prag in v 
treh urah prišla na Kredarico. Tam sva 
pomalicala, zatem pa se odpravila na 

Triglav. Ob štirih zjutraj sva prišla na 
vrh in počakala sončni vzhod ob še-
stih. Vrnila sva se po isti poti v dolino. 
Kljub trujenosti je bilo vredno truda, 
saj sva doživela marsikaj lepega in raz-
burljivega. Šele ko hodiš po naši lepi 
Sloveniji, vidiš prave lepote narave.

Tekst in foto:
Janez Kastrevc

Koncec avgusta smo se članice in člani PGD Jablan odpravili 
na izlet v Belo krajino. Začeli smo z ogledom gasilskega mu-
zeja v Metliki, kjer smo se seznanili z gasilsko zgodovino pri 
nas. Po kratki predstavitvi smo si ogledali opremo, s katero 
so včasih gasili požare. Po ogledu muzeja smo se odpeljali 
v Krmačino, kjer ima družina Prus vinsko klet. Predstavili so 
nam njihovo zgodovino vinarstva, zatem pa smo si vinsko 

klet tudi ogledali in degustirali njihova vina. Pot nas je nato 
vodila v vinsko zadrugo Metlika, kjer smo poslušali  preda-
vanje o vinski banki in o tem, kako deluje. Izlet smo zaključili 
s pokušino domačih jedi.

Tekst in foto: Janez Kastrevc
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Jamski zajc v Čaganki

ZAČETEK PRAZNOVANJA PETDESETE 
OBLETNICE JAMARSKEGA KLUBA  
NOVO MESTO
Na novembrsko soboto se je zgodila prva od aktivnosti v okviru počastitve petdesetletnice ustanovitve Jamarskega 
kluba Novo mesto, vrhunec pa bo na zaključni prireditvi jeseni 2012. Za uvodno aktivnost smo izbrali vnos vina v 
najglobljo dolenjsko jamo Čaganko, k akciji pa smo povabili priznano vinsko klet Zajc iz Novega mesta.

 Vinar je za zorenje pripravil vino iz 
sort modra frankinja in gamay pod 
imenom Jamski zajc. Vino bo zorelo 
v idealnih jamskih pogojih pri stalni 
vlagi in temperaturi okoli 8°C. Glede 
na to, da vnos vina ni tako enostaven, 
ga je bilo potrebno pred vnosom 
poskusiti, da smo preverili, če se ga 
sploh splača nositi tako globoko. Da 
pa nismo vnašali samo »tujih« sadov, 
je nekaj steklenic kot glavni kletar 
Vinogradniške sekcije JKNM Vinji vrh 
prispeval tudi Borivoj Ladišić. Tudi on 
je za zorenje pripravil odlično vino 
vrste modra frankinja.
Da bo vino približno leto dni lahko 
v miru zorelo, ga je moral kletar us-
trezno pripraviti in ustekleničiti, pred-
vsem pa dobro zapreti, jamarji pa smo 
poskrbeli za varen transport v jamo in 
primeren prostor, kjer bo vino zorelo. 
Da smo transport vina sploh lahko 
uspešno opravili, je bilo potrebno kar 
nekaj truda, da smo jamo ustrezno 
opremili. Tako smo na dveh predhod-
nih akcijah pripravili dodatna sidrišča 
in vrvi, napeljali jamski telefon in 
električne kable za razsvetljavo. Precej 
dela je bilo opravljenega tudi izven 
jame z ureditvijo okolice.
Akcija se je začela okoli 10. ure 
dopoldne, ko smo se vsi zbrali pred 
jamo. Steklenice smo zavili v folijo z 
mehurčki, da se med transportom  
katera ne bi razbila, zato je prenos 
potekal brez te žav in tekoče – kako 
pa drugače, saj smo prenašali »tekoče 
zadeve«. V jamo smo spravili 150 ste-
klenic vina. razbile so se nam le štiri, 
pa še te za srečo.
Da bi bil vinar Božidar Zajc pomirjen, 
da njegovo vino ni šlo v brezno brez 
dna, smo ga spustili v jamo. Tam se je 
na lastne oči prepričal, da se držimo 
dogovora in da ga ne bomo “okoli 
prinesli”, čeprav je imel opravka s člani 

novomeškega podzem-
lja. Kot pričo smo za njim 
spustili še urednika Dolen-
jskega lista Igorja Vidmar-
ja, kot nevtralnega člana, 
da bo zadevo pošteno do-
kumentiral. Ker pa sta oba 
dosegla tudi svoj globinski 
rekord, je obvezno sledil 
še  jamarski krst. Nav kljub 
bolečim zadnjicam sta bila 
oba s celotno akcijo nad-
vse zadovoljna. 
Akcija se je zaključila ob 
kotlu slastnega pasulja, ki 
ga je z veliko skrbnostjo 
skuhal Tom. Fižol smo za-
lili še s preostalim vinom, 
ki ni šel v jamo prezimo-
vat ali pa ga nismo razbili. 
Sodelujoči smo se razšli z 
obljubo, da se čez približno 
leto ponovno snidemo pri 
Čaganki, da preverimo, 
kako je vino dozorelo, in 
ga seveda podelimo s širšo 
javnostjo. 

Tekst in foto: Andrej Gašperič 
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ŠOLSKI PROJEKT ZGODOVINA ŠOLSTVA V 
MIRNI PEČI
Šola, ne le kot zgradba, temveč tudi kot institucija, je bila v 
Mirni Peči od nekdaj gibalo kraja. V tem šolskem letu, ko bi 
se vsi radi že potihem poslavljali od sedanje šolske stavbe in 
ji v lepi, novi kmalu rekli »stara šola«, naletimo na problem. 
Starih šol bo v Mirni Peči naenkrat več. Zgodovino šolstva 
v Mirni Peči učenci slabo poznajo, zato namenjamo letošnji 
šolski projekt ravno tej temi. Kje pa je še kakšna stara šola? 
Kdo se je v njej učil? Kdaj je delovala? Kaj so se v njej takrat 
učili? Kje so še ostale šolske zgradbe na našem območju? … 
so najpogostejša vprašanja, katera v posameznih oddelkih 

že pridno raziskujemo.  V celoletnem projektnem delu se 
hkrati posvečamo izdelavi raziskovalne naloge pod mentor-
stvom dolgoletne učiteljice zgodovine in geografije Slavke 
rupena, v okviru posameznih oddelkov in predmetnih po-
dročij pa bomo skušali izpeljati čim več zanimivih aktivnosti 
v povezavi z zastavljeno temo. 
Naši učenci vas bodo v prihodnjih mesecih večkrat obiska-
li, vas povprašali o tem ali onem ali vas prosili, da nam kaj 
posodite.
V vse te aktivnosti prijazno vabimo vse, ki bi nam želeli pri-
skočiti na pomoč in z nami deliti svoje izkušnje in spomine 
na šolske dni. Veseli bomo vsakega vašega sodelovanja.

Tatjana Kupljenik

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Za potrebe šolskega projekta Zgodovina šolstva v Mirni Peči iščemo:

NAJSTAREJŠEGA ŠE ŽIVEČEGA NEKDANJEGA UČENCA IN NAJSTAREJŠO 
ŠE ŽIVEČO NEKDANJO UČENKO,
NAJSTAREJŠI ŠOLSKI DOKUMENT 
 (vpisni list, spričevalo, odpustnico, pohvalo, priznanje, ukor),  
 ki je bil izdan v šoli v Mirni Peči, Globodolu ali v Karteljevem,
NAJSTAREJŠO FOTOGRAFIJO ŠOLARJA,
NAJSTAREJŠO FOTOGRAFIJO RAZREDA,
NAJSTAREJŠI ŠOLSKI PREDMET 
 (nalivno pero, zvezek, knjigo, peresnico,  šolsko mizo, …).

Zato vas, dragi učenci, starši, dedki in babice, strici in 
tete  ..., prijazno prosimo za sodelovanje. Vse, kar boste 
doma našli, bo nam prišlo še kako prav. Vaše predmete 
bomo ustrezno evidentirali in jih skrbno hranili do za-
ključka projekta, ki bo v juniju, ob koncu šolskega leta.
Predmete lahko prinesete v šolo osebno ali nas o njih ob-
vestite, da jih bomo lahko prišli iskat sami. Na voljo smo 
vam na tel. št. 07 30 78 720 ali na elektronskem naslovu 
info@osmirnapec.si.
Vsaka oseba, vsak predmet, ki kakorkoli pričajo o zgodo-
vini šole v naši občini in je nekoliko starejšega datuma 
(stara vsaj 20 let), nam bo v neprecenljivo pomoč. Za so-
delovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Danijel Brezovar, ravnatelj

NOVOLETNI BAZAR  
Na dobrodelnem bazarju smo prodajali izdelke, ki smo jih 
izdelovali v sklopu tehniškega dne. Na 17ih stojnicah smo 
ponujali predvsem izdelke iz odpadnih in naravnih materi-
alov. Denar od prodaje gre v šolski sklad za obogatitev šol-
skega programa.

Gordana Kmetič

5.  LIKOVNA USTVARJALNICA:   
ZIJALA IZ ZIJALA 
Na ustvarjalnici  je sodelovalo 28 likovnikov iz petih osnov-
nih šol: mirnopeške, brusniške, žužemberške, trebanjske  
in šole iz hrvaškega Žakanja. Ustvarjali smo v različnih teh-
nikah. Ocenil nas je kustos Dolenjskega muzeja Jožef Mati-
jevič. 

Aleša S. Škedelj
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iz šolskega panja

DEDKI IN BABICE NA 
OBISKU V ŠOLI

Novembra so bili na obisku v šoli naši 
dedki in babice.  Tretjo šolsko uro so 
prisostvovali pouku, potem  pa smo 
zanje pripravili še druženje s kulturnim 
programom, ki smo ga posvetili  na-
šima preminulima rojakoma, pesniku 
Tonetu Pavčku in glasbeniku Lojzetu 
Slaku.
Letošnji odziv je bil izjemen, saj se je 
z nami družilo okrog 150 dedkov in 
babic. Veselimo se že naslednjega sni-
denja.

Mojca Žefran

JESEN BOGATO OBRODILA TUDI V ŠOLI

Naše vrednote: učenje, zdravje, odgovornost

SREČANJE  PREDSTAVNIKOV  
SKUPNOSTI UČENCEV Z ŽUPANOM

V začetku oktobra smo obiskali župana Laha in mu predstavili delo šole, naše 
vrednote in projekte, pri katerih bomo sodelovali. Seznanili smo ga s temo leto-
šnjega otroškega parlamenta JUNAKI NAŠEGA ČASA – KDO SO IN ZAKAJ.

Petra Zupan

Oktobra je bila nagrajena sedaj 
že nekdanja učenka šole Marjetka 
Hrastar, katere grafika je bila na 15. 
Mednarodnem otroškem bienalu v 
Žalcu v konkurenci 1400 prispevkov 
izbrana med 10 najboljših.

Poleg Marjetke  so se na razstavo s 
svojimi grafičnimi listi uvrstili še Ema 
Jakša, Sara Makše, Anja Kos, Lucija 
Strajnar, Jasmina Ilar, Žan Kupljenik, 
Patricija Barbo in Alenka Bobnar, ki 
so junija zaključili 9. razred

Na natečaju Mlada pesniška olimpi-
jada je novembra dobila nagrado za 
najboljšo pesem nagajivko četrto-
šolka Lara Simonič.
V zadnjih dneh pa smo prejeli  
vest, da je Anamarija Primc, učenka 
9. rrazreda, na državnem tekmova-
nju iz biologije osvojila zlato Prote-
usovo priznanje. To priznanje ima še 
poseben sijaj, ker je dosegla najbolj-
ši rezultat v državi. 
Vsem nagrajencem in mentorjem is-
kreno čestitamo. 

Učenci in učiteljski zbor šole

RAZLIČNE POTI žIVLJENJA

V Žalcu je potekal 15. bienale otroške 
grafike z naslovom: ENA VEČKrAT PO-
NOVLJENA.
Izmed 1400 prispelih grafičnih listov 
se je med prvih deset uvrstila grafika 
devetošolke Marjete Hrastar, ki je za 
grafiko linorez različne poti življenja 
prejela priznanje in medaljo.

Aleša S. Škedelj
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RAZISKOVALI SMO JESEN
Iskat smo jo šli v gozd, našli pa smo jo tudi na igrišču. Opa-
zovali smo, kako je barvala listje na drevesih, in komaj čakali, 
da jih je veter z dreves poslal na tla. Veselo smo tekali, se v 
listju kotalili, ga metali v zrak in opazovali njegov ples v ve-
tru, ga grabili in prevažali v samokolnicah.

PRAZNOVANJE TEDNA OTROKA
Sodelovali smo pri oblikovanju jedilnika za cel teden. 
Na šolskem igrišču je bila Pravljična dežela, kjer 
smo na različnih postajah poligona urili svoje tele-
sne spretnosti in spoznavali različne pravljice. Vrtec 
in šolo so oktobra obiskali tudi gasilci, ki so nam raz-
kazali gasilsko opremo in nam prikazali gašenje po-
žara. Iz naravnih materialov smo izdelali Čutno pot, 
se sprehodili po njej ter z bosimi nogami spoznavali 
različne materiale. En dan v tednu otroka pa je po-
tekal samo po naših željah. Oktobra smo si ogledali 
lutkovno predstavo Jabolko. Zatem smo spozna-
vali jabolko, ga opazovali, prepevali pesmice. Naučili 
smo se poimenovati njegove dele. Z  vlakom smo se 
odpeljali v Novo mesto, obiskali knjižnico Mirana 
Jarca ter se sprehodili do Glavnega trga, kjer smo si 
ogledali knjigarno. 

KUHALI SMO žGANCE
Na mrzlo jesensko dopoldne smo se otroci iz skupin Smrk-
ci, Zvončki in Zvezdice odpravili na Dolenji Podboršt, kjer 
ob reki Temenici stoji mlin, ki še vedno melje pšenico, ajdo, 
piro. Prijazen mlinar Bojan Po-
vše nam ga je razkazal, po 
končanem ogledu pa 
smo tudi kupili ajdo-
vo moko. K otrokom 
iz skupine Smrkci 
je prišla Nikova 
stara mama Ivan-
ka, ki nam je iz te 
moke pomagala 
pripraviti žgance. 
Zabelila jih je z jaj-
cem in ocvirki. 
Kako so bili dobri!

TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK
Za zajtrk smo jedli kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Vse 
je bilo slovenskega porekla. Na ta dan sta nas obiskala rafko 
Cerovšek in Franc Grabljevic. Vsak otrok je dobil tudi kozar-
ček medu, ki smo ga s slastjo pojedli. Čebelarjema se zahva-
ljujemo za obisk in prijetno druženje. 

CEPETAVČKI SMO RADOVEDNI
radi raziskujemo in odkrivamo nove stvari. radi tudi meša-
mo in mesimo, kuhamo in pečemo. Novembra je v našem 
vrtcu prijetno dišalo – po žgancih, kruhu, žemljicah, pala-
činkah, pogači,… 

žE DIŠI PO ZIMI

V vrtcu smo izdelali okraske, svečnike za čajne svečke 
ter novoletne aranžmaje. Tudi letos smo v skupnem 
prostoru vrtca postavili smreko, ki smo jo okrasili. 
Pri izdelavi so nam priskočili na pomoč starši. Naj-
bolj se veselimo, ko se bomo zbrali ob smrečici in 
pričakali dedka Mraza. Prav gotovo nas bo obdaril, 
cepetavčki pa ga bomo tudi prosili, naj babici Zimi 

naroči kakšno pošiljko snega. 

Leto bomo zaključili s silvestrovanjem, ko si bomo 
zaželeli veliko veselja, igrivosti, nasmehov, prijatelj-

stva. To želimo tudi vam. Srečno 2012!
Vzgojiteljice vrtca

Cepetavčke je obiskala Amalija Papež iz Življenjske zavaro-
valnice NLB Vita ter nam podarila odsevne brezrokavnike. 
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MIKLAVŽEVANJE 
Sveti Miklavž je krščanski svetnik, znan 
po svoji darežljivosti. rodil se je konec 
tretjega stoletja v Mali Aziji. Bil je škof, 
zato je oblečen v škofovska liturgična 
oblačila, na glavi nosi škofovsko mitro, 
v roki pa škofovsko palico.
Starši otrok drugega razreda smo se na 
pobudo domačega župnika odločili, 
da si tudi mirnopeški otroci zaslužijo 
prihod  tega dobrega moža. In smo ga 
tudi zares povabili. V Kulturnem domu 
Mirna Peč se je ustavil na prvo decem-
brsko  nedeljo. Voditelja programa 
Blažka in Nejc sta nas spretno in zani-
mivo  vodila skozi njegov življenjepis 
in nekatere običaje, pevski zbor Školj-
ke pa je poskrbel za prijetno glasbeno 
vzdušje. Ogledali smo si igrico o druži-

ni, ki se ima zelo rada in se je za skupno 
dobro pripravljena tudi čemu odreči. 
Nato sta nas presenetila nepovabljena 
“parkeljna“. Bolj smo bili veseli angel-
čkov, ki so nam z zvonjenjem nazna-
nili, da Miklavž ni več daleč. In končno 
smo ga dočakali, dragega Miklavža, 
morda najbolj priljubljenega svetnika 
med otroki. Bil je zelo prijazen, obda-
roval je vsakega otroka.
Upamo, da se naslednje leto spet sre-
čamo, saj mu obljubljamo, da se bomo 
še naprej trudili biti ne samo dobri (to 
že tako znamo), ampak še boljši.
Iskrena hvala Občini Mirna Peč za razu-
mevanje in finančno pomoč!

Darja Kastelic
Foto: Luka Piko

VESELE PRAZNIKE IN  
SREČNO V 2012!

Leto 2011 se poslavlja, še malo in 
skočili bomo v leto 2012. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujemo vsem 
članom za njihovo nesebično delo 
in za pomoč pri izpeljavi aktiv-
nosti, realiziranih v iztekajočem 
se letu. Zahvala velja tudi vsem 
sponzorjem, donatorjem in obča-
nom. 
Vsem  želimo prijetne praznike, v 
prihajajočem letu pa obilo zdrav-
ja, osebne sreče in pred požari in 
drugimi nesrečami varno leto.

Boštjan Jarc
PGD GLOBODOL

veseli decem
ber

cepetavčkove novice

OBISK DEDKA MRAZA

Iz mirnopeških kuhinj

MEDENJAKI
•	 1/2 kg moke
•	 1/4 kg sladkorja
•	 1/4 kg masla ali margarine
•	 2-3 žlice medu
•	 2 pesti orehov mletih
•	 1/2 žličke cimeta
•	 2 jajci
•	 noževa konica sode bikarbone

Vse setavine zgneteš in narediš 
klobaso, odrežeš kolešček in na-
rediš kroglico, ki jo na pekaču 
malo sploščiš in v sredino dodaš 
mandelj ali oreh. Premažeš z be-
ljakom in pečeš 15 min na 170 
stopinj.

Občina Mirna Peč je v sodelovanju z 
OŠ Mirna Peč in Društvom prijateljev 
mladine Mojca v petek, 16. decembra 
v OŠ Mirna Peč pripravila že tradicio-
nalen obisk Dedka Mraza. V letošnjem 
letu je kar 194 prvošolcev in predšol-

skih otrok, zato je potekala obdaritev 
v dveh delih: prva skupina otrok ob 17. 
uri in druga skupina otrok ob 18. uri. 
Finančno pa nam vsako leto pomagajo 
pokriti prireditev tudi naši donatorji. 

Letos so nam na pomoč priskočili:
PGD MIrNA PEČ, 
OŠ MIrNA PEČ,  
STrEŠNIKI GOLOB d.o.o.,  
JOŽE KrEVS s.p.,  
BrIKPLASTIKA d.o.o.,  
DrUŠTVO UPOKOJENCEV MIrNA PEČ,  
SANJA rUS.

Najlepša hvala vsem donatorjem.

Nataša Rupnik



POZNATE VAŠ KRAJ?
Tokrat vas moramo pohvaliti, dragi bralci, saj ste se res v velikem številu 
odzvali na naše zadnje zastavljeno vprašanje. In da je v hiši na sliki kot otrok 
živel pesnik Tone Pavček, je med drugimi pravilno odgovorila  izžrebanka 
Katja Šuštar iz Vrhovega. Prejela bo praktično nagrado.
Tokratna fotografija prikazuje delček še neokrnjene narave v majhnem 
zaselku naše občine. Sprašujemo vas, v katerem kraju je bila posneta 
fotografija? Odgovore pošljite v uredništvo do 20. februarja prihodnje 
leto na naslov: Glasilo Občine Mirna Peč, Trg2, 8216 Mirna Peč, s pripisom: 
Poznate vaš kraj. Morda boste srečni izžrebanec ravno vi.

Uredništvo
foto: Ladisava Rupena

FOTOGrAFSKI NATEČAJ  
ZA NAJ FOTOGRAFIJO 2011

Naslov:  
Pomlad v 
jeseni;
Avtor:
Andrej 
Gašperšič 
Kategorija: 
narava
Lokacija: 
Mirna Peč

Naslov: 
Biseri;
Avtor: 
Andrej 
Gašperšič 
Kategorija: 
narava
Lokacija: 
Mirna Peč

Naslov: 
Kozolec
Avtor: 
Erik 
Žagar
Kategorija: 
narava
Lokacija: 
Biška vas

S tokratno številko zaključujemo fotografski natečaj, ki je 
potekal v okviru Glasila občine Mirna Peč v letu 2011. Pri 
ocenjevanju prijavljenih fotografij smo ocenjevali kreativ-
nost ter tehnično dovršenost in med prispelimi fotogra-
fijami vsake tri mesece izbrali tri najboljše v posamezni ka-
tegoriji, ki smo jih objavili na posebni strani glasila. V prvi  
številki glasila v letu 2012 pa bomo na naslovnici obja-
vili naj fotografijo 2011 in zmagovalcu podelili nagrado.  
Za izbor naj fotografije 2011 vam predstavljamo vse so-
delujoče fotografije na spletni strani Občine Mirna Peč:  
www.mirnapec.si, kjer si jih lahko ogledate. Fotografski na-
tečaj bomo ohranili tudi v prihodnje in si želimo vašega  
sodelovanja.

Dragi bralci!

Naj vam leto 2012 pričara lepoto drobnih stvari

in vas popelje v jutra polna srečnih dni!

Želimo vam lepe praznike! 
Vaš Uredniški odbor
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