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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovane občanke in občani! 

Prihaja čas, ko zaključujemo določe-
no časovno obdobje in se naše misli 
vračajo na  prehojene poti, kakor 
tudi na posamezne dogodke, ki smo 
jih načrtovali, seveda pa se nam  v 
mislih že oblikujejo nove ideje in cilji, 
začenjamo si postavljati  smernice 
za delo v prihajajočem letu. 
Glavne aktivnost delovanja občine 
so bile začrtane v »prvem rebalan-
su  proračuna za leto 2016«, vendar 
ker je prišlo do večjih sprememb v 
izvajanju naložbenih projektov in v 
določitvi pogodbenega obsega so-
financiranja nekaterih dejavnosti, 
smo v jeseni na občinskem svetu 
obravnavali in tudi sprejeli »2.reba-
lans proračuna za leto 2016«.  Same 
osnove drugega rebalansa in tudi 
stanje ter dinamika del na naših naj-
večjih naložbenih projektih so osno-
va za čimbolj normalno izpeljavo 
letošnjega proračuna. Ravno tako je 
občinska uprava skladno z dinami-
ko izvajanja letošnjega proračuna 
in z načrtom razvojnih programov 
pripravila osnove za sprejem  »Pro-
računov za leti 2017, 2018«, ki bo 

Foto: Barbara Remec, Kmečki glas

iz občinskih klopi

na dnevnem redu decembrske seje. 
Tako višina kot tudi dinamika izva-
janja proračunov in s tem v zvezi di-
namika ostalih naložb v prihodnjih 
dveh letih bosta v veliki meri odvi-
sna od dveh največjih - izgradnje 
športne dvorane in Suhokranjskega 
vodovoda. 
Smo v času, ko se ljudje med sabo 
več srečujemo, se med seboj pogo-
varjamo in svojo pozornost izkazu-
jemo z obdarovanjem. Dobri možje 
obiskujejo najmlajše, odrasli odha-

jajo po nakupih, prav pa je, da se ob 
vsem tem vrvežu ne pozabi na tiste, 
ki so pomoči potrebni. Da pa imamo  
v Mirni Peči veliko srce in pomaga-
mo tistim, ki pomoč potrebujejo, 
smo v letošnjem letu kar velikokrat 
dokazali. Naj tako ostane tudi v pri-
hodnje. Hvala vsem, ki ste na kakr-
šenkoli način pripomogli, da so naše 
humanitarne aktivnosti uspele. 
Ob zaključku leta bi se želel zahva-
liti vsem sodelavcem na občinski 
upravi, vsem svetnikom občinskega 
sveta, članom delovnih teles, vsem 
društvom, zahvala pa tudi vsem ob-
čanom za strpno in korektno sode-
lovanje. Še posebna zahvala pa naj 
velja vsem tistim, ki ste v letošnjem 
letu s svojimi dosežki postavili po-
membne mejnike v svojem osebnem 
življenju, istočasno pa so ti dogodki 
veliko prispevali k prepoznavnosti 
naše lokalne skupnosti. 
Ob bližajočih se božičnih in novo-
letnih praznikih bi rad vsem zaželel 
predvsem mirne praznike, v novem 
letu pa veliko sreče, strpnosti in med-
sebojnega razumevanja. Srečno! 

Andrej Kastelic, župan

Poročilo z 13. in 14. 
redne seje Občinskega 
sveta Občine Mirna Peč
 
Na 13. redni seji Občinskega sveta 19. 
10. 2016 so občinski svetniki potrdili 
drugi  rebalans  proračuna za leto 2016, 
sprejeli 1. dopolnitve Načrta pridobiva-
nja premoženja Občine Mirna Peč ter 
obravnavali spremembe in dopolnitve 

11.12.2016 
Nesreče v cestnem prometu 

Ob 9.29 se je na avtocesti Obrež-
je–Ljubljana pri izvozu za Mirno 
Peč voznica z osebnim vozilom za-
letela v odbojno ograjo. Posredo-
vali so reševalci nujne medicinske 
pomoči ZD Novo mesto. Voznica  
ni bila poškodovana in  pomoč ni 
bila potrebna. Gasilci GRC Novo 
mesto so požarno zavarovali kraj 
nesreče, odklopili akumulator in 
pomagali policistom.

9. 11. 2016
Tehnična in druga pomoč 
 
Ob 5.27 je na cesti od Prečne proti 
naselju Grč Vrh  reševalno vozilo 
zapeljalo na rob bankine in zdrsni-
lo s cestišča. Gasilci GRC Novo me-
sto so vozilo izvlekli na cestišče.

21. 10. 2016
Požari v naravi 

Ob 17.47 je v ulici Vihre v Mirni 
Peči gorel kup suhe trave v ne-
posredni bližini delavnice. Posre-
dovali so gasilci PGD Mirna Peč, 
Jablan, Hmeljčič, Globodol in GRC 
Novo mesto. Škode ni bilo.

Vabljeni na sejem v Mirni Peči vsako  
prvo soboto v mesecu 
Stara tradicija sejmarstva v Mirni Peči je živa vsako PRVO SOBOTO V MESE-
CU. Na starem sejmarskem prostoru, na sedanjem parkirišču pri poslovni 

stavbi Cesar, se vsako prvo soboto v mesecu predstavljajo različni ponu-
dniki s svojimi izdelki. Ponudba je kljub relativni majhnosti pestra, oboga-
tena z domačimi lokalnimi ponudniki, zato jo je vsekakor vredno obiskati.  
Pridite tudi vi in podprite sejmarsko tradicijo v Mirni Peči.

predloga Programa opremljanja stavb-
nih zemljišč in merilih za odmero komu-
nalnega prispevka za območje občine 
Mirna Peč. 

14. redna seja Občinskega sveta je po-
tekala 24. novembra. Občinski svetniki 
so za predstavnico Občine Mirna Peč v 
svet revije Rast imenovali mag. Vesno 
Kastelic, prof. ang. in slov iz Goriške vasi. 
Potrdili so spremembe in dopolnitve 
Programa opremljanja stavbnih ze-

mljišč in merilih za odmero komunalne-
ga prispevka za območje Občine Mirna 
Peč ter sprejeli Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o programu opre-
mljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za ob-
močje občine Mirna Peč. Obravnavali so 
predloge Odloka o proračunu Občine 
Mirna Peč za leto 2017 , Odloka o prora-
čunu za leto 2018 ter predlog Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega ze-
mljišča v občini Mirna Peč. V odloku se 
povišanje nadomestila nanaša samo za 
poslovni namen, za stanovanjske objek-
te ostane isto. Svetniki so sprejeli tudi 
sklep o ukinitvi statusa javnega dobra. 

Agata Klavora, 
občinska uprava 

Dragi naši bralci, 

Pred nami so praznični dnevi in z vami decembrska števil-
ka Glasila Občine Mirna Peč. Tudi tokrat vsebinsko boga-
ta, saj nam pridno pošiljate prispevke oz. jih objavljate na 
spletnem portalu MojaObčina.si/Mirna Peč. 
Naj bo leto 2017 bogato, ustvarjalno in čarobno!

Urednica Ljudmila Bajc in uredniški odbor

VA B I L O

Kulturno društvo Mirna 
Peč v sodelovanju 

s Krajevno organizacijo 
Rdečega križa in Občino 

Mirno Peč vabi v 
Kulturni dom Mirna Peč 

v ponedeljek, 
26. 12. 2016, ob 15. uri 

na prireditev 
»Mirnopečani 

pOnOsnI nA …«

Vstop prost!
Vljudno vabljeni!

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: glasilomp2@gmail.com

Odgovorna urednica: Ljudmila Bajc 
Uredniški odbor v sestavi: Andrej Gašperič, 
Ladislava Rupena, Nataša Rupnik, Luka Piko, 
Nežika Režek, Vesna Kastelic, Urška Rapuš.

Oblikovanje in grafična priprava:
Fotografika, Boštjan Colarič s.p., Krško
Tisk: Tiskarna Jordan, Krško
Naklada: 1.000 izvodov

Uredništvo si pridržuje pravico
do preoblikovanja besedil v vsebinsko
in oblikovno ustrezne članke.
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Proračuna za leti 2017 
in 2018 sta zastavljena zelo 
ambiciozno 
Za leto 2017 načrtujemo 5,4 milijona evrov prihodkov (1,8 milijona več kot 
letos) in dobrih 5,3 milijona evrov odhodkov, za leto 2018 pa nekaj več kot 5,6 
milijona prihodkov in slabih 5,5 milijona odhodkov.  Za investicije v letu 2017 
namenjamo 61,4 %, v letu 2018  pa 64,6 % odhodkov proračunov. 

V obeh  proračunih sta osrednji naložbi suhokranjski vodovod in gradnja športne 
dvorane pri osnovni šoli Toneta Pavčka, med večjimi pa tudi rekonstrukcija in nad-
gradnja čistilnih naprav Šranga in Mirna Peč ter gradnja kanalizacijskega voda Pod 
Postajo. V letu 2017 je predvidena izgradnja  pločnika Mirna Peč – Biška vas in v letu 
2018 pričetek izgradnje pločnika Ivanja vas.  V letih 2017 in 2018 pa se bodo izvajali 
tudi naslednji večji projekti, kot so ureditev večnamenskih prostorov z muzejem 
Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, dokončanje urejanja javne komunalne infrastruk-
ture v Industrijski coni Dolenja vas in stanovanjskih conah Češenska hosta in Nad 
Postajo.

Najpomembnejše – večje investicije po področjih:
Občinska uprava si bo prizadevala pridobivati čim več nepovratnih sredstev ter ne-
davčnih prihodkov, da bo lahko v čim večji meri izpolnjevala načrtovane investicije. 
Zavedamo se, da bosta leti 2017 in 2018 investicijsko zelo zahtevni, zagotoviti pa 
moramo tudi nemoteno financiranje javnim zavodom, kot so šola, vrtci, domovi 
starejših, center za socialno delo ter posamezniki in gospodinjstva. 

Sonja Klemenc Križan, 
direktorica občinske uprave 

NRP - največje investicije po prorač. področjih 2017 2018

•	cestno področje 243.111 € 350.364 €

•	gospodarstvo, turizem 309.250 € 219.810 €

•	 subvencije cen JGS (javne gospodarske službe) 103.896 € 103.896 €

•	ravnanje z odpadno vodo: ČN Postaja,  
Šranga in ČN Mirna Peč 444.059 € 352.501 €

•	urejanje javne kom. infrastrukture - IC Dolenja vas 253.750 € -

•	oskrba z vodo: proj. Oskrba s pitno vodo 
Suhe Krajine

1.142.257 € 2.507.579 €

•	urejanje pokopališč - obnova opornega zidu 15.000 € 10.000 €

•	druge komunalne dej – urej. okolice upr. stavbe - 27.000 €

•	 spodbuj. stanov. gradnje: Češenska hosta, Nad 
Postajo

200.000 € -

•	nepremična kulturna dediščina, kultura, šport 30.130 € 5.130 €

•	 izobraževanje (gradnja športne dvorane) 629.982 € 66.277 €

POLICIJA  SVETUJE
BODI ZVEZDA,
NE MEČI PETARD

Policisti se vsako leto znova sreču-
jemo s kršitvami na področju upo-
rabe pirotehničnih izdelkov. Med 
najbolj moteče dejavnike uvrščamo 
uporabo pirotehničnih izdelkov, ka-
terih glavni učinek je pok (petarde). 
Uporaba pirotehničnih izdelkov 1. 
kategorije, katerih glavni učinek 
je pok, je dovoljena le od 26. de-
cembra do 1. januarja. Izdelkov 
ni dovoljeno uporabljati v strnjenih 
stanovanjskih naseljih, v zgradbah 
in vseh zaprtih prostorih, v bližini 
bolnišnic, v prevoznih sredstvih za 
potniški promet in na površinah, na 
katerih potekajo javna zbiranja. 

Prepovedana je tudi predelava, 
uporaba v drugih predmetih, 
lastna izdelava ter preprodaja 
pirotehničnih izdelkov. V policiji 
ugotavljamo, da je največ poškodb 
ravno pri takšni prepovedani upora-
bi izdelkov in uporabi pirotehničnih 
izdelkov, ki niso bili kupljeni v pro-
dajalnah z dovoljenjem pristojnega 
organa oz. so bili kupljeni na črnem 
trgu. Nepremišljena, neprevidna 
in objestna uporaba pirotehničnih 
izdelkov pogosto povzroči telesne 
poškodbe (opekline, raztrganine 
rok, poškodbe oči itd.), moti živali 
ter onesnažuje okolje, zato pre-
den prižgete petardo, pomislite na 
ljudi, ki jih pokanje vznemiri in pre-
straši – na otroke, starejše in bolne 
ljudi ter na živali. 
Policisti bomo dosledno ukrepali 
proti vsem, ki bodo kršili določbe o 
uporabi pirotehničnih izdelkov. Za 
posameznike je predvidena globa 
od 400 do 1200 evrov. 
Spoštujte pravico sosedov, otrok, 
starejših, da v miru uživajo praznike, 
zato ne mečite petard v njihovo bli-
žino in pred njihove domove. Želim 
vam vse dobro v letu, ki prihaja. 
   

Boštjan Rozman 
Vodja policijskega okoliša 

Tel. (07) 33 27 400
E-pošta: bostjan.rozman@policija.si

Športna dvorana uspešno pod streho
Občina Mirna Peč je v juniju po zaključku šolskega leta s podjetjem SGP Zidgrad Idrija začela z načrtovano gradnjo 
športne dvorane pri OŠ Toneta Pavčka v Mirni Peči v vrednosti slabega milijona evrov. V skladu s terminskim planom 
so v poletnem času potekala pripravljalna dela, izkop gradbene jame in temeljenje objekta, v jeseni pa gradnja sten 
in izvedba lesene strešne konstrukcije in same strehe. 

Objekt nam je pred zimo uspelo pokriti, 
v naslednjih dneh pa se bodo zaključila 
tudi dela vgradnje stavbnega pohištva, 
s čimer objekt tudi zaprt. Trenutno po-
tekajo dela zasipa objekta z izvedbo 
hidro in toplotne izolacijo, čez zimo pa 
bomo nadaljevali z grobimi strojnimi 
in električnimi inštalacijami v objektu, 
v kolikor bodo temperature dopuščale 
tudi z izvedbo estrihov in ometov sten. 
Temu bodo sledila zaključna dela stroj-
nih, električnih, mizarskih in drugih del 
(športni pod, obloge sten, akustične 
obloge, luči), vzporedno pa bodo tekli 
tudi postopki za izbor izvajalca in name-
stitev potrebne opreme. Cilj občine je, 
da se objekt preda v uporabo v šolskem 
letu 2017/ 2018.

Nataša Rupnik, 
občinska uprava
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Župan Kastelic sprejel bronastega Roka Eršteta
Mirnopeškega tekmoval-
ca tajskega boksa in dobi-
tnika bronastega odličja  
evropskega prvenstva, 
ki se je oktobra odvijal  v 
Splitu,  Roka Eršteta  ter 
njegovega trenerja in 
predsednika novomeške-
ga društva Scorpion Gym 
Iztoka Vorkapića je  spre-
jel domači župan Andrej 
Kastelic. 

Kot je poudaril, je Občina 
Mirna Peč ponosna na svo-
jega občana Roka Eršteta, ki 
je prvi mirnopeški športnik 
z medaljo z velikih tekmo-
vanj.  Gre za izreden uspeh 
tekmovalca in kluba. Do-
kaz o izrednem talentu in 
odličnem delu kluba pa je 
tudi dejstvo, da Rok tajski 
boks trenira šele tretje leto, 
v preteklem letu pa je že 

dosegel odlično peto me-
sto na svetovnem pokalu 
na Tajskem.  Občina dosež-
ke mirnopeških športnikov, 
ki sicer trenirajo in igrajo 

v klubih sosednjih občin, 
spremlja in jim poskuša po 
svojih močeh pomagati, s 
čimer bo nadaljevala tudi v 
prihodnje, je dodal župan. 

Spregovorili so tudi o mo-
žnostih sodelovanja med 
matičnim klubom Scorpion 
gym in Občino Mirna Peč v 
prihodnje, saj bo izgradnja 

nove športne dvorane v na-
slednjem letu nudila za to 
odlične prostorske pogoje. 
Prav tako pa je župan klubu 
zaželel, da se kar najhitreje 

izpolnijo njihova prizadeva-
nja, da se tajski boks uvrsti 
med olimpijske športe, s 
čimer bodo njihovi tek-
movalci dobili priložnost 
nastopa tudi na tovrstnem 
tekmovanju, hkrati pa bo 
tej športni panogi dana 
dodatna veljava in lažja pot 
do pridobitve prepotrebnih 
sredstev. 
  
Predsednik društva in med-
narodni predstavnik za taj-
ski boks Iztok Vorkapić in 
dobitnik bronaste medalje 
Rok Eršte sta se županu g. 
Andreju Kastelicu zahvalila 
za povabilo in pozornosti, 
ki jo je Občina Mirna Peč 
izkazala športniku ter dose-
ženem rezultatu.

Nataša Rupnik, 
občinska uprava

Spremembe in dopolnitve Občinskega 
prostorskega načrta (SD OPN)
 

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor na spletu 2. 9. 2016 objavilo SD OPN za Občino Mirna Peč. Občina je 
takoj pozvala vse državne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo svoja mnenja in zaprosila za odločitev, ali je po-
trebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, kot to zahteva zakonodaja s področja varstva okolja in ohranjanja narave. 

Državna sekretarka kmetijskega 
ministrstva obiskala Mirno Peč
V okviru regijskega obiska Vlade RS na Dolenjskem je Mirno Peč obiskala državna se-
kretarka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša. 

V roku, ki se je iztekel 10. 10. 
2016, občina ni dobila vseh 
mnenj. Od ključnih državnih 
nosilcev urejanja prostora, 
katerih mnenja so odločilna 
za posamezne individualne 
vloge in za morebitne zah-
teve za dodatne študije, ki 
lahko vplivajo na časovnico 
postopka SD OPN in doda-
tne finančne izdatke, smo 
prejeli naslednja mnenja: 
8. 11. mnenje Direktorata 
za prostor, 28. 11. mnenje 
MKGP za posege na kmetij-
ska zemljišča in 2. 12. delno 
mnenje Direkcije RS za vode. 
Direktorat za prostor je zavr-
nil nekaj predlogov za širitev 
stavbnega naselja in zahteva 
nekaj dodatnih utemeljitev 
za prestrukturiranje naselja 
Mirna Peč. MKGP se do in-

dividualnih pobud za poseg 
na kmetijska zemljišča ni 
opredelil, ker ugotavlja, da 
ima občina skoraj 200 ha 
nepozidanih zemljišč in da 
mora občina zato v skladu 
s Strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije prostorski 
razvoj usmeriti in načrtova-
ti na prostih, degradiranih 

in nezadostno izkoriščenih 
površinah znotraj obstoje-
čih naselij. Kljub tej zahtevi 
bo MKGP pristalo na širitve 
naselij ob sočasnem vrača-
nju nezazidanih stavbnih 
zemljišč v kmetijsko namen-
sko rabo, ki so primerljiva v 
obsegu po površini in kako-
vosti. Mnenje Ministrstva za 

kulturo s področja varstva 
kulturne dediščine pričaku-
jemo v decembru. 
Občina je 2. 11. 2016 pre-
jela odločbo, da za SD OPN 
ni potrebno izvesti celovite 
presoje vplivov na okolje, kar 
v praksi pomeni velik prihra-
nek časa in denarja. 
Po končani uskladitvi predlo-
ga SD OPN z vsemi nosilci 
urejanja prostora na podlagi 
pridobljenih mnenj bo jav-
nost preko javne razgrnitve 
predloga SD OPN za 30 dni 
seznanjena z vsebino doku-
menta, ki je dokončna in je ne 
bo mogoče več spreminjati. 
  

Irena Jerič,  občinska 
uprava , foto: Mira Barbo

Predstavitev avtomatskega zunanjega defibrilatorja v Mirni Peči 

Zdravstveno osebje iz ZD Novo mesto z županom na pred-
stavitvi avtomatskega zunanjega defibrilatorja, ki je v Mirni 
Peči postavljen na vhodu v kulturni dom.

Občina Mirna Peč je skupaj 
z Zdravstvenim domom 
Novo mesto v Mirni Peči pred 
vhodom v kulturni dom na-
mestila avtomatski zunanji 
defibrilator (AED), ki je na-
menjen reševanju življenja v 
primerih nenadnega srčnega 

zastoja. O pomenu tovrstne 
pridobitve za kraj sta na ok-
tobrski predstavitvi sprego-
vorila župan Andrej Kastelic 
in direktorica novomeškega 
zdravstvenega doma Alenka 
Simonič. Župan se je zahvalil 
Zdravstvenemu domu Novo 

mesto za namestitev defibri-
latorja v Mirni Peči ter izrazil 
upanje, da ga bodo v priho-
dnje namestili še na dodatnih 
mestih v občini. Lepa udelež-
ba občanov je po njegovem 
mnenju pokazatelj njihovega 
zavedanja  o pomenu prve 
pomoči, zato bo občina v pri-
hodnje skozi podobne pred-
stavitve poskusila izobraziti 
čim več ljudi. Direktorica je 
poudarila, da je pri reševanju 

življenja pred prihodom pro-
fesionalne ekipe izrednega 
pomena laična prva pomoč 
posameznikov, ki s pomočjo 
defibrilatorja in postopkov 
oživljanja lahko prispevajo 
k rešitvi marsikaterega ži-
vljenja. Iz tega razloga se je 
zdravstveni dom odločil za 
širitev mreže defibrilatorjev 
in predstavitev uporabe le 
tega občanom. V nadaljeva-
nju sta uporabo avtomatske-
ga zunanjega defibrilatorja v 
kulturnem domu predstavila 
vodja reševalne službe Peter 
Černe in zdravnica Jana Mr-
var. Poleg članov domačih 
gasilskih društev so se pred-
stavitve udeležili tudi šolarji 
OŠ Toneta Pavčka in ostali 
občani.

Nataša Rupnik, 
občinska uprava

Ogledala si je Ekološko 
kmetijo Kastelic na Malem 
Vrhu pri Mirni Peči, ki je zna-
na po pridelavi ekoloških ja-
bolk, jabolčnega soka, kisa, 
krhljev. Na kmetiji pa pri-

delujejo tudi ekološka žita, 
nekaj sezonske zelenjave, 
občasno pa imajo v ponud-
bi tudi goveje meso. Držav-
na sekretarka se je v okviru 
obiska srečala tudi s kmeti-

co leta 2016 Jelko Krivec iz 
Šentjurija na Dolenjskem 
ter mirnopeškim županom 
Andrejem Kastelic. Skupaj 
so spregovorili o kmetijstvu 

v Mirni Peči, o možnostih in 
težavah za njegov nadaljnji 
razvoj. 

 Nataša Rupnik,
občinska uprava

Sekretarka Strniševa na Ekološki kmetiji Kastelic z županom 
Kastelicem in kmetico leta Jelko Krivec. 
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Akcija za Mahničeve uspešno zaključena
 

Petega decembra je Območno združenje RK Novo mesto zaključilo s humanitarno akcijo za izboljšanje stanovanjskih 
razmer družini Mahnič iz Mirne Peči. V akciji so sodelovali donatorji s finančnimi sredstvi, materialom in storitvami ter 
prostovoljnim delom. Investicija, ki je zajemala ureditev od tretje gradbene faze naprej, je znašala ca. 50.000 evrov. 
Simbolično sta ključ v peharju Miklavževih dobrot predala predsednik OZRK Novo mesto Marjan Grahut in direktorica 
Občine Mirna Peč Sonja Klemenc Križan. Donatorji so prejeli posebne zahvale, v imenu družine se je za pomoč zahva-
lila tudi Olga Mahnič.  

OZRK Novo mesto je pričelo 
z akcijo pomoči  Mahničevim 
lani decembra po dobrodel-
nem koncertu, ki ga je organi-
ziralo Društvo harmonikarjev 
Mirna Peč. Pri akciji so sode-
lovali Krajevna organizacija 
RK Mirna peč in Občina Mirna 

Peč. Na dan pred Miklavžem 
so simbolično zaključili sku-
pno dobrodelno akcijo in 
prostore stanovanja za mlado 
družino predali v uporabo. 
Zagotoviti je potrebno še ne-
kaj opreme, vendar so že našli 
donatorje.  

Mlada družinica je pred še-
stimi leti začela z novogra-
dnjo dokaj velike hiše, ki se je 
ustavila, predvsem tudi zaradi 
bolezni v družini. Izboljšanja 
stanovanjskih razmer, živijo v 
enem prostoru pri Sašotovih 
starših, si s skromnimi pri-

S sredstvi nad 200 eur do 5.000 eur so prispevali: 
Adria Mobil, d.o.o., Andrej Kastelic, Društvo harmonikar-
jev Mirna Peč, Društvo novomeških študentov, družina 
Strasberger, Gledališka skupina Mlada Zarja, PGD Sote-
ska, Mogenas, d.o.o., RKS in KORK: Bršljin, Birčna vas, Preč-
na, Straža, Šmihel, Šmarjeta in Šmihel pri Žužemberku. 
Z donacijami v materialu in storitvah so pomagali: 
Keramičarstvo Bojan Bevc, s.p., CGP, d.d., Ensi, d.o.o., Fra-
gmattim, d.d., Giro, gradbeništvo Franc Rovšek, s.p., GPI 
tehnika, d.o.o., Gradbeništvo in krovstvo Rafael Eržen, 
s.p., Valentin Fortuna, s.p., IKA-UM, d.o.o., Jub, d.o.o., Ke-
ragrad Novo mesto, d.o.o., Kolpa, d.d., Metlika, LES- MMS, 
d.o.o., LESO-pis, Martin Žura, s.p., Mizarstvo Florjančič, 
Mizarstvo Bojan Miklič, s.p., Polončič, d.o.o., Primož Pu-
gelj, s.p., Revis, d.o.o., Sinergija, Samo Šenica , s.p., Terra-
-r.b., d.o.o., Termotehnika, d.o.o., Tim-s, Robert Lovše, s.p., 
Topdom, d.o.o., Tilia, d.o.o., Urbing, gradbeni inženiring, 
d.o.o., Utris, d.o.o., Velux Slovenija, d.o.o., Žonta izolacije, 
Ivan Žonta,s p., Jože Žagar, s.p., Šiško steklarstvo, d.o.o.. 
Prostovoljci, ki so darovali svoj čas in znanje, so Borut 
Blatnik, Peter Cesar in Sašotovi sodelavci iz Adrie Mobil, 
d.o.o.  Vsem velika zahvala.

hodki ne bi mogli privoščiti, 
vsaj ne v kratkem. Narediti 
je bilo potrebno stopnice, 
električno napeljavo, omete 
in tlake, centralno napeljavo, 
položiti keramiko in pobeliti, 
opremiti kopalnico, nabaviti 
in vgraditi vrata ter zagotoviti 
vsaj del opreme. Potrebno je 
bilo zgraditi tudi "rampo" do 
vhoda v hišo. V veliko pomoč 
na začetku je bilo gradbeno 
podjetje Giro, d.o.o., ki je pre-

Snemanje oddaje Na lepše 
v Šentjuriju in Malem Kalu
Televizijska ekipa RTV SLO je prišla tudi v mirnopeško dolino. 
Mudili so se v Šentjuriju, kjer so posneli Pavčkov dom, in na 
Malem Kalu pri Slakovem spomeniku. Nekaj utrinkov z obeh 
prizorišč so novembra predvajali v turistični oddaji Na lepše.

Snemanje oddaje Na lepše v Pavčkovem domu v Šentjuriju s 
simpatično voditeljico Tino Uršič in Ljudmilo Bajc. 

Na Malem Kalu sta televizijce gostila Marjan in Dragica Barbo. 
Foto: Agata Klavora

Vaja evakuacije in reševanja iz kulturnega doma

Zagorelo med predstavo 
za otroke - na srečo le 
gasilska vaja
Enajstega oktobra je v Mirni Peči potekala vaja evaku-
acije in reševanja iz kulturnega doma. V scenariju vaje 
je v kulturnem domu ob ogledu otroške predstave 

zagorelo na odru. Gasilci so 
objekt izpraznili, ogenj pogasili 
in rešili ponesrečence, ki sta jih 
oskrbeli članici ekipe prve pomo-
či civilne zaščite. V dopoldanskem 
času pa je potekala še evakuacija šole 
in vrtca s predstavitvijo gasilske reševalne opreme. Pri 
vaji na šoli so sodelovala mirnopeška gasilska društva 
in Gasilsko reševalni center iz Novega mesta.

Nataša Rupnik, foto: Luka Piko

vzelo večino gradbenih del in 
nadziralo izgradnjo s svojim 
nadzornikom. 
V akciji so zbirali finančna 
sredstva in od 44 podjetij, po-
sameznikov in društev zbrali 
16.896,44 evra.  Za pomoč so 
prosili obrtnike in trgovine, da 
donirajo material, storitve ali 
odobrijo popuste, sodelovalo 
jih je 31, njihov prispevek pa 
je ovrednoten na 21.641,71 
evra. Sodelovalo je tudi 30 

posameznikov, Sašovih sode-
lavcev in prijateljev s prosto-
voljnim delom. 
Dogovarjanje z donatorji, 
usklajevanje del, nabava ma-
teriala in gradnja je vključila 
tudi družino. Delali so skupaj 
in rezultat skupnega dela 
vseh, ki so prispevali, prinaša  
Mahničevim  novo upanje. 
 

Barbara Ozimek, 
OZRK  Novo mesto Prostore so si ogledali tudi župan Andrej Kastelic in domači obrtniki, ki so med prvimi pri-

skočili na pomoč.

Donatorjem sta se zahvalila predsednik Marjan Grahut in di-
rektorica Sonja Klemenc Križan.
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Nevarnosti zastrupitve 
z ogljikovim oksidom v 
domačem okolju
 
V času kurilne sezone je nevarnost zastrupitve z ogljiko-
vim oksidom zelo velika. Ogljikov oksid je namreč izjemno 
strupen plin, ki ga zaradi kemijskih lastnosti (je neviden, 
brez vonja in okusa) ljudje in živali ne moremo zaznati. 
Ravno zato mu nekateri pravijo tudi "nevidni morilec" ali 
"tihi ubijalec". 
  
Ogljikov oksid nastaja pri nepopolnem gorenju trdnih (les, pre-
mog, briketi, sekanci), tekočih (kurilno olje, bencin, nafta,alkohol) 
in plinastih goriv (propan butan, metan), v prostor pa se sprošča 
zaradi nepravilne namestitve, vgradnje, delovanja ali vzdrževa-
nja peči na drva in premog, kaminov ter plinskih gorilnikov za 
ogrevanje prostorov in vode. Do nepopolnega gorenja prihaja, 
kadar ima gorivo za gorenje premalo zraka. 
Želimo vas seznaniti, da je stopil v veljavo Pravilnik o zahte-
vah za vgradnjo kurilnih naprav. Govori o tem, 
da je potrebno, v kolikor se v bivalni prostor 
vgradi kurilna naprava, ki je odvisna od 

zraka v prostoru, namestiti tudi napravo za odkrivanje in ja-
vljanje ogljikovega oksida – javljalnik CO. Od 1. 1. 2017 bo to 
tudi obvezno. CO javljalnik mora izpolnjevati zahteve standarda 
SIST EN 50291-1 oz. mora dosegati enakovredno raven temu v 
standardu navedenih zahtev. Bodite pozorni, saj je na trgu tudi 
veliko neustreznih javljalnikov. 

Za preprečevanje zastrupitve z ogljikovim oksidom  svetuje-
mo redno pregledovanje in vzdrževanje kurilnih naprav 
(predvsem plinskih peči) in dimnikov, redno prezračevanje 
bivalnih prostorov.  Če imate kurilno napravo, ki zajema zrak 
iz bivalnega prostora, pa namestitev javljalnika CO. Javljalnik se 
v prostoru, kjer je kurilna naprava, namešča na strop, v prosto-
rih, kjer ni kurilne naprave,  pa je potrebno namestitev prilago-
diti v skladu z navodili za montažo, ki so priložena javljalniku. 
V kolikor boste imeli s tem težave ali boste negotovi, vam bodo 
na Gasilsko – reševalnem centru Novo mesto prisluhnili in sve-
tovali o nakupu, pravilni izbiri in namestitvi. 

Luka Piko, vodja službe požarne preventive  
Gasilsko-reševalni center Novo mesto 

 

Dobro se z dobrim 
vrača – božiček 
račune plača
 

20 različnih zgodb, 50 lju-
di in 6.468,74 evra 
neplačanih raču-
nov!  December 
je mesec vese-
lja, druženja in 
obdarovanja.  Pa 
vendar dobri decembrski 
možje ne obiščejo vseh dru-
žin. Če ni denarja za osnovno 
preživetje in plačilo računov, 
tudi radosti in veselja ni od ni-
koder.  Člani Sklada za pomoč 
ljudem v stiski pri OZRK Novo 
mesto bi radi v decembru vsaj 
najbolj prizadetim družinam priča-
rali nekaj prazničnega veselja na tak način, da bi jim Bo-
žiček poplačal osnovne dolgove pri plačilu položnic. Iz 
naših seznamov ljudi v stiski smo skrbno izbrali družine, 
ki pomoč najbolj nujno potrebujejo. Za vsako zgodbo 
stojijo ljudje z imeni in krajem bivanja ter vso dokumen-
tacijo, ki opisuje njihovo socialno stisko. 
  
20 RAZLIČNIH ZGODB, 50 LJUDI IN 6.468,74 EVRA 
NEPLAČANIH RAČUNOV 
Obračamo se na vse ljudi odprtih rok in dobrega srca, 
da z denarnimi prispevki napolnimo Božičkovo vrečo in 
poplačamo neplačane račune. Če je kamen na kamen 
palača, lahko evro na evro zapadle račune poplača. 
  
Podatki za nakazilo: 
NASLOV: OZRK Novo mesto – Humanitarni center, Ulica 
Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto 
TRR: 0297 00259477 202, BIC banke: LJBASI2X; NA-
MEN: Božiček račune plača; (CHAR – dobrodelno plačilo) 
REFERENCA: SI 00 903002

V januarju vas bomo o uspešnosti akcije obvestili osebno 
in na naših spletnih straneh. 
Zahvaljujemo se vam za izkazano podporo in pomoč 
našemu Božičku. Upamo, da bomo z zbranim denarjem 
poplačali čim več računov. 
  
Želimo vam vesele praznike in srečno 2017. 

Predsednik OZRK Novo mesto Marjan Grahut

Članice Sklada za pomoč ljudem v stiski
Ivanka Ravnikar Plut (predsednica) 

Milena Blatnik , Nuša Rustja

Na Startup vikendu zmagali 
Mirnopečani s pametnim 
termometrom
 
Oktobra je v organizaciji Razvojnega centra Novo mesto, Star-
tUP-a Novo mesto in novomeške Gimnazije v  Podjetniškem 
inkubatorju Podbreznik sodelovalo 45 udeležencev, ki so pod 
vodstvom mentorjev in podjetnikov v dveh dnevih zgradili 
prototip in poslovni model svoje rešitve ter postavili temelje 
za nadaljnji razvoj idej v podjetja. 

Izmed 14 idej so izbrali devet najboljših:  SiPark – slovenski 
park turizma, MoonClock – dizajn za majice, The Gree – pa-
metni termometer, DryLegs  – oddaljen senzor izzliva vode, 
Tens – FizioHome – aplikacija za lajšanje bolečin, Top preno-
va – prenova na ključ, ProTactic – aplikacija za športne trener-
je in BuyLow – zabavajte se s popusti. 
Za najbolj inovativno idejo oz. idejo z največ potenciala za 
hiter prodor na trg je bila izbrana ideja The Gree – pametni 
termometer. Gre za termometer, ki izboljšuje obstoječe ver-
zije, saj je brez baterij, je ergonomske ter kompaktne oblike, 
mogoče ga je priključiti na mobilni telefon in preko aplika-
cije omogoča številne funkcionalnosti za uporabnika. Idejo 
so razvili Mirnopečani Tadej Muhič, Jernej Krevs, Tomaž 
Hrastar in Jure Klavora. L. B.

Na 5. Startup vikendu je bila za najbolj inovativno idejo iz-
brana ideja  Mirnopečanov The Gree – pametni termometer. 

V spomin na Marico Gorenc
bo podelil fotografije otrok

Ni ga Mirnopečana, ki ne bi vedel,  kdo je Marica Go-
renc. Številni smo imeli to priložnost, da so naši 
otroci bili v njenem družinskem 
varstvu. Z možem Tonetom sta 
imela izreden čut za delo z 
najmlajšimi, ki vstopajo v 
svet in se učijo prvih kora-
kov in besed. To se je pri 

zakoncih Gorenc čutilo in videlo, da živita za delo z otro-
ki, kar smo tudi starši varovancev s hvaležnostjo, globo-
kim spoštovanjem in zaupanjem sprejemali.

»Marica si je od otroštva želela biti vzgojiteljica,« mi pove 
Tone. »Ko smo se leta 1981 vselili v novo hišo, smo nasle-
dnji dan že imeli otvoritev vrtca. Z dejavnostjo smo živeli 
in neizmerno uživali z najmlajšimi vse do odprtja nove 
šole v Mirni Peči, ko smo morali družinsko varstvo zaradi 
formalnosti zapreti. Marica ni prenesla, da smo izgubili 
vse te »naše« otroke. Otroška iskrenost in vrvež so nama 
pomenili neizmerno srečo in zadovoljstvo. Oba sva bila 
kar izgubljena, ko le tega naenkrat ni bilo več. Marica je 
zbolela in se letos poleti tudi za vedno poslovila od nas.«

»V spomin na njeno srčno delo sem se odločil, da pode-
lim fotografije otrok, ki jih je hranila za svojo dušo. Ob-
držal pa bom tiste, na katerih je Marica,« pove. Sam sem 
vzel šop fotografij, ki mi jih je ponudil. Bil sem ganjen 
in vesel. Pri tolikih otroških obrazkih je Tone brez težav 
izbral našo Niko. Sveže, kot bi bilo včeraj, in z žarom v 
očeh mi je pripovedoval o dogodivščinah v varstvu.

Pravi, da bo vesel, če še kdo pride po spomine svojih 
otrok, ki so bil del njihovega družinskega varstva. Marici 
pa se še enkrat lahko zahvalimo za njeno pristnost in 
srčnost.

Luka PIKO

Zadnjo oktobrsko soboto  so na Frati  obeležili spomin-
ski dan ustanovitve novomeške čete. Iz več smeri je bil 
organiziran tradicionalen nočni pohod, v domu na Fra-
ti pa je potekala krajša slovesnost. J. F.
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Na evropskem prvenstvu v 
tajskem boksu Mirnopečan 
Eršte osvojil bron
Mirnopečan Rok Eršte je  na evropskem prvenstvu v 
tajskem boksu, ki se je konec oktobra odvijal v Splitu 
na Hrvaškem,  v konkurenci 29 držav zasedel tretje 
mesto v kategoriji +91kg. 

Rok Eršte je sicer član novomeškega Kluba borilnih ve-
ščin Scorpion International, ki je tokrat triumfalno obe-
ležil svojo 20-letnico delovanja in jo kronal z velikim 
uspehom na evropskem prvenstvu. Nastopilo je šest re-
prezentantov, ki  so osvojili dve bronasti in eno srebrno 
medaljo v elitnem A razredu. Vorkapić in Eršte sta postala 
bronasta, Šebenikova pa srebrna.

Ljudmila Bajc, foto: arhiv kluba

Veterani Dolenjske in Bele krajine 
na krvodajalski akciji 2016
Pokrajinski odbor območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Dolenjske in Policijsko veteransko društvo SEVER 
Dolenjske in Bele krajine sta skupaj z OZRK Novo mesto orga-
nizirala tradicionalno krvodajalsko akcijo v spomin na odhod 
zadnjega vojaka JA iz Slovenije in praznik Dan suverenosti. 
Ta je potekala pod sloganom »Takrat domoljubno, danes hu-
manitarno«. Na darovanju krvi se je veteranom pridružila tudi 

generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Renata Brunsko-
le, ki jih je nagovorila in se zahvalila veteranom za humanitar-
nost.  Brigadir in krvodajalec Marjan Grabnar, podpredsednik 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo, je v nagovoru poudaril 
simbolični pomen obeležitve Dneva suverenosti ob 25-letnici 
samostojne Slovenije z darovanjem krvi njihovih članov. 
Na Centru za transfuzijsko dejavnost v Splošni bolnišnici Novo 
mesto se je, kot vsako leto, zvrstilo veliko število veteranov z 
območja Novega mesta, Bele Krajine in Trebnjega. O.B.

Sredi Mirne Peči novo 
avtobusno postajališče
Mirnopečani so od oktobra bogatejši za novo avtobusno 
postajo nasproti kulturnega doma. Naložba je veljala 8.700 
evrov, sredstva je zagotovila Občina Mirna Peč. Na mestu, 
kjer je avtobusna postaja, je bilo potrebno odstraniti staro 
telefonsko govorilnico, za kar je poskrbel Telekom, gradbe-

na dela je izvedel Zdravko Kukavica s.p. iz Mirne Peči, za po-
stavitev nove lične postaje pa je poskrbelo podjetje Kovinc 
iz Cerkelj na Gorenjskem.  Z novo avtobusno postajo  je tako 
bolje poskrbljeno za varnost uporabnikov avtobusov oz. 
vseh občanov, še posebej najmlajših. 

Ljudmila Bajc, foto: Andrej Kastelic 

Javni poziv LAS 
Dolenjska in Bela 
krajina za izbor 
operacij v letu 
2016

Lokalna akcijska skupina 
Dolenjska in Bela krajina 
je na spletni strani www.
las-dbk.si  objavila javni 
poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Stra-
tegije lokalnega razvoja 
na območju LAS Dolenj-
ska in Bela krajina 2016. 
Rok za oddajo vlog na jav-
ni poziv je ponedeljek, 16. 
januar 2017.
 
Namen javnega poziva je 
izbor operaciji (projektov), 
katerih rezultati prispevajo 

k uresničevanju ciljev Stra-
tegije lokalnega razvoja na 
območju občin Črnomelj, 
Metlika, Mirna, Mirna Peč, 
Novo mesto, Mokronog-Tre-
belno, Semič, Straža, Šen-
tjernej, Šentrupert, Škocjan 
in Šmarješke Toplice. Javni 
poziv se izvaja kot podpora 
za izvajanje lokalnega ra-
zvoja, ki ga vodi skupnost, in 
znotraj tega v okviru podu-
krepa »Podpora za izvajanje 
operaciji v okviru strategije 
lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost«. Sredstva za sofi-
nanciranje je LAS dodelilo 
Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, v 
okviru Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj pode-
želja (EKSRP) ter Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, v okviru Evrop-
skega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR).

 Okvirna višina razpoložljivih 
sredstev za sofinanciranje 
znaša 1.519.940,00 evrov, 
od tega 964.340,00 evrov v 
okviru EKSRP ter 555.600,00 
evrov v okviru ESRR. Delež 
sofinanciranja upraviče-
nih stroškov za operacije 
sofinancirane iz EKSRP in 
ESRR znaša do 80 %. Sred-
stva so razpisana v okviru 
štirih tematskih področij: 
ustvarjanje novih delovnih 
mest, osnovne storitve na 
podeželju, varstvo okolja in 
ohranjanje narave ter večja 
vključenost mladih, žensk in 
drugih ranljivih skupin.
 
Informacije o javnem pozi-
vu lahko pridobite po elek-
tronski pošti: lasdbk@rc-nm.
si, po telefonu: 07 33 72 980 
ali 07 60 00 993, vsak delov-
nik med 8. in 15. uro. Zadnja 
vprašanja bodo možna do 

srede, 11. 1. 2017. Odgovori 
bodo objavljeni na spletni 
strani www.las-dbk.si v za-
vihku Javni pozivi.
 
Razpisna dokumentacija 
je na voljo na internetni 
strani LAS Dolenjska in 
Bela krajina na http://
las-dbk.si/javni-poziv/
zaprt-javni-pozivi-za-iz-
bor-operacij-za-uresnice-
vanje-ciljev-strategije-lo-
kalnega-razvoja-na-ob-
mocju-las-dolenjska-in-
-bela/.

Dedek Mraz obdaril mirnopeške otroke
Občina Mirna Peč je skupaj z Društvom prijateljev mladine - MOJCA v torek, 13. decembra, organizirala 
tradicionalno obdarovanje otrok. Dedek Mraz je letos obdaroval kar 238 mirnopeških predšolskih otrok. 

V letošnjem darilu so se po-
leg posteljnine in sladkarij 
znašli tudi milijonček in ča-
rovniška knjiga. Kar nekaj tri-
kov je na predstavi otrokom 
pokazal sam čarovnik Toni, 
otrokom so svoje spretnosti 
prikazale mlade mirnopeške 
ritmične plesalke, lepe pra-
znične dni in vse dobro 
v novem letu pa je 
staršem in otro-
kom zaželel 
župan An-
drej Kastelic. 
Pridne sne-
žinke Teja, 
Julija, Ula, 
lisička Lara in 
jelenček Karin 
pa so dedku Mrazu 
pomagale razdeliti darila. 
Pri izpeljavi prireditve se za-
hvaljujemo tudi Osnovni šoli 
Toneta Pavčka, redarjema 
PGD Mirna Peč ter mirno-
peškim donatorjem - Mateji 

Mikec, Konjeni-
škemu društvu 

treh dolin, Dejanu 
Dularju, Brikplastika, 

d. o. o., PGD Mirna Peč, pod-
jetju Strešniki Golob d. o. o., 
Milanu Špolarju s. p., MIRO-
MAT d. o. o., Primož Pugelj 
s.p.

Nataša Rupnik

Upokojenci z Delfinom 
zelo zadovoljni
Društvo upokojencev Mirna Peč vsa-
ko leto za svoje člane organizira le-
tovanje na morju v hotelu Delfin v 
Izoli, zato tudi letošnje leto ni bilo iz-
jema. Hotel Delfin je prijazen upoko-
jencem, je blizu mestnega središča, z 
urejeno sprehajalno potjo in je cenovno 
ugoden. V hotelu so vsakodnevne razne 
aktivnosti, ob koncu tedna tudi glasba in ples. 
V zadnjih letih je bilo v zadovoljstvo gostov vloženih veliko 
sredstev v prenovo hotela, za posebne čistilne naprave za ba-
zen, prenovili so nekaj sob in uredili Kneippov zeliščni vrt. Iz 
našega društva je letovalo 38 članov. Še več bi jih bilo, pa je v 
decembru zasedenost  hotela polna. Ker je zanimanje za leto-
vanje v hotelu Delfin veliko, si  bomo še naprej  prizadevali za 
organizirano letovanje naših članov in jim omogočili , da  kori-
stijo  ugodnosti tudi tisti, ki nimajo lastnih prevoznih sredstev 
oziroma se glede na leta ne odpravljajo sami na pot. Udeležen-
ci letovanja so bili z organizacijo in nudenimi storitvami v hote-
lu Delfin zelo zadovoljni. 

Majda Zagorc
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intervju

Jelka skupaj z možem dela na kmetiji, ki obsega 
šest hektarjev zemlje in štiri hektarje gozda. Ob-
vlada vse veščine upravljalke kmečkih strojev. Kosi, 
obrača, v nakladalki vozi domov, uživa v delu z mo-
torno žago. Pred leti sta z možem prejela občinsko 
priznanje za najlepše urejeno kmečko domačijo. 
Jelka je tudi aktivna članica govedorejskega in vi-
nogradniškega društva, v   društvu mirnopeških 
podeželskih žena je že osem let odgovorna članica 
upravnega odbora. 

INTERVJU: JELKA KRIVEC, KMETICA LETA 2016

»Jelka je »multipraktični« človek 
z velikim srcem in mehko dušo!«
so v obrazložitvi zapisale članice Društva podeželskih žena Mirna Peč, ko so jo prijavile na izbor Kmetice leta 2016. 
Zveza kmetic Slovenije je v Zagorju ob Savi ob počastitvi svetovnega dneva kmetic oktobra razglasila Kmetico leta 
2016. Najvišje priznanje je tokrat pripadlo članici DPŽ Mirna Peč JELKI KRIVEC iz Šentjurija na Dolenjskem, priznanje 
pa ji je izročil  minister za kmetijstvo Dejan Židan. Ob prihodu domov so zmagovalko s sprejemom presenetili  vaščani, 
Jelki pa je čestitke izrekel tudi župan.

 h Kakšni so bili vaši ob-
čutki, ko ste slišali razgla-
sitev?
Bila sem presenečena, ni-
sem pričakovala, da bom 
zmagala. Druge kandidatke  
so namreč tudi zelo aktivne, 
polno priznanj imajo. Zame 
je že to veliko, da so me pre-
dlagale. Da bi pa zmagala, si 
pa res nisem mislila. Ko smo 
šli na podelitev, nisem bila  
nič živčna. Ob razglasitvi pa 
so se mi tresle noge.

 h Kot mlado dekle, doma 
iz Hmeljčiča,  ste se po-
ročili na moževo kmetijo 
v Šentjurij. Dela vam ni 
manjkalo.
Kmečkega dela sem bila va-
jena. Ko sem prišla k možu, 
sta bili v hlevu dve kravi in 
kobila, stala je stara kmečka 
hišica. Kjer je zdaj nova hiša, 
je bil včasih star pod. Z mo-
žem Cirilom sva najprej  ure-
dila staro hišo, da sva se lah-
ko vselila vanjo. Potrebno je 
bilo urediti WC, tuš kabino, 

iz ene sobe kuhinjo, "štibelc 
"je ostal kot soba.

 h Odločila sta se, da je 
treba kmetijo peljati na-
prej. Zato sta prodala tudi 
avto in so vas vaščani mal-
ce podražili na ta račun, ko 
ste hodili peš?
Prodala sva kobilo, pa stoen-
ko, si sposodila malo denarja 
in kupila traktor. Ko sem šla 
peš na železniško postajo, 
so se hecali, da  sem bila prej 
gospodična z avtom, zdaj, 
ko sem poročena gospa, 
moram pa peš hodit. 

 h Najprej sta bila oba z 
možem v službi, vi ste de-
lali kot šivilja. Pa sta vsee-
no veliko storila in razširila 
kmetijo. Kako je bilo?
Ciril je delal na Slovenskih 
železnicah, jaz pa kot šivilja 
v novomeškem Novoteksu. 
Pa sva kar začela. Najprej 
smo uredili hlev, zamenja-
li streho, naredili prizidek. 
Danes imamo povprečno 

24 glav bikov v  hlevu, na 
začetku smo imeli krave in 
oddajali mleko na vasi. Zato 
je predvsem skrbela teta. 
Potem smo približno deset 
let imeli ovce. Takrat je bil trg 
za to, veliko smo jih prodali v 
Belo krajino, potem pa se ni 
več splačalo. Pa smo šli spet 
nazaj na krave, kupovali smo 
teličke.  Imeli smo tudi bike, 
mleka pa nismo več oddaja-
li. Zadnji dve leti pa imamo 
samo bike. Malo smo si olaj-
šali delo. 

 h Želja po otroškem sme-
hu je bila vedno bolj živa, 
a mati narava se je odločila 
ubrati drugačno pot. 
Z možem sta v hre-
penenju po otroč-
ku sprejela odloči-
tev, da se podata 
v proces posvoji-
tve. V tistih ča-
sih verjetno 
nenavadna 
odločitev 
za vaško 
okolje?
Danes to 
ni več 
t a b u , 

t a -

 h Mož je sedaj že upoko-
jen, oba otroka v službi. In 
vaša družina se je tudi že 
razširila.
 Ciril je  že dve leti upoko-
jen, Barbara je zaposlena v 
podjetju Hella v Ljubljani, 
Tomaž pa v Ursi v Novem 
mestu. Barbara si je ustvarila 
družino in dobili smo vnuč-
ka Aleksa, ki bo aprila star tri 

leta. Jaz ga pazim, ko je hči v 
službi.  Joj, saj se še bolj bo-
jimo za vnučke kot za svoje 
otroke. Vnuček  je pa  res eno 
posebno darilo!

 h Pravijo, da ste kot mul-
tipraktik, da opravljate 
vsa kmečka opravila in ro-
kujete z vsemi stroji.
Traktor sem kmalu začela 
voziti, kosila sem s  kosilnico. 
Ko smo renovirali hlev, se je 

mož poškodoval in takrat 
sem se morala naučiti  vsa-
kega dela. Barbara je bila še 
dojenček. Mož je nesrečno 
padel, imel je pretres mo-
žganov in zlomljeno roko. 
Potem je bil pa on bolj za 
varuško doma, jaz pa sem 
se morala naučiti vse delati. 
Ampak to zelo rada delam, 
sem rajši na delu zunaj kot 
v hiši. 

 h Kaj najraje delate na 
kmetiji in kako bi se pri-
merjali s tistimi, ki hodijo 
vsak dan v službo?
Na kmetiji ne moreš reči,  
kaj najraje delaš. Vse moraš. 
Važno je, da se ne prelaga 
nobenega dela. Tiste, ki so v 
službah,  samo  tarnajo. Vse 
imajo tečnega šefa, pa gro-
zno veliko dela.  Me kmetice 
ne tarnamo, smo bolj pozi-
tivno naravnane. Od jutra do 
večera imamo zadolžitve in 
nimamo časa negativno raz-
mišljati. 

Včasih me kdo vpraša, kaj 
delam med prostim časom. 
Ne vem, kaj je to prosti čas. 
Enostavno si ga moram vze-
ti.

 h Kaj vam pomeni naziv 
Kmetica leta?
To je najvišje priznanje, ki ga 
Zveza kmetic podeli kmetici. 
Moje delo je bilo opaženo in 
to mi je motivacija za naprej. 
Priznanje ni le moje, tudi od 
mirnopeškega Društva po-

Svoji občanki  -  kmetici leta 
je čestital tudi mirnopeški 
župan Andrej Kastelic.

krat pa sva s Cirilom na tem 
področju orala ledino. Leta 
1984 sva dobila 11 dni staro 
deklico Barbaro, čez pet let 
pa še 21 dni starega fantka 
Tomaža. Že pri Barbari sem 
ostala doma, vzgajala otro-
ka, skrbela za dom, družino 
in kmetijo. Za dodaten vir 
dohodka sem pa šivala za 
zasebnika, tako kot še nekaj 
s o v a - ščank.

Jelka z družino

Zmagovalko so doma s pogostitvijo presenetili vaščani.

deželskih žena. Je pa prvo 
tovrstno na Dolenjskem. 

 h Kolegice iz društva in 
vaščani so vas tudi prije-
tno presenetili …
Najbolj sem bila preseneče-
na, ko smo se zvečer vrnili 
domov. Čudno mi je bilo, 

kako to, da je avtobus zavil 
proti Šentjuriju. No, in ko 
smo prišli na naše dvorišče, 
me je  presenetil župan, va-
ščani, prišla je sestra iz Škofje 
Loke. Tega nisem pričakova-
la. Na hitro so v garaži  pri-
pravili pogostitev. To je bilo 
veliko presenečenje! Tudi 
poln avtobus članic je pod-
pora. To mi veliko pomeni.

 h Jelka, kaj si želite v pri-
hodnje?
Zdravja zase, za družino in 
za vse. Želim, da bi se kme-
tje bolj povezovali in da bi 
se znali  potegniti zase, da bi 
hodili bolj pokončno. Pavček 
je zapisal: Ko hodiš, hodi do 
konca. Jaz pravim: HODI PO-
KONČNO. 

Ljudmila Bajc
Foto: Ljudmila Bajc in 

Agata Klavora

Jelka z vnučkom Aleksom, za katerega pravi, da je eno po-
sebno darilo. 
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Praznični december 
V prazničnem času vsi nekam hitimo, nakupujemo, 
pripravljamo, vendar hkrati je to čas, ko se potrudimo 
upočasniti hiter tempo vsakdana in se posvetiti svojim 
najbližjim. Naše občane smo vprašali, kako preživljajo 
praznične dni in kaj dobrega postavijo na mizo.  

Vesna Kastelic

ANDREJ POVŠE, Goriška vas: 
Praznične dni najraje preživi-
mo umirjeno z družino doma 
in v krogu prijateljev, če nam to 
le dopusti hitri tempo življenja. 
Se pa tudi posvetimo pripravi 
dobrih jedi in kakšni peki pi-
škotov, ker se čez leto ne more-
mo vsemu temu tako posvetiti, 
saj zahteva svoj čas.

KATJA GAŠPERIČ, Dolenja 
vas: Praznike preživljam z dru-
žino. Na mizi nikoli ne manj-
kajo božična zvezda, sladke 
dobrote in agrumi. Te stvari 
mi poleg svetleče božično no-
voletne jelke dajejo čaroben 
prazničen občutek. Obroki za 
praznike vključujejo tudi pred-
jed in sladico. Manjkati pa ne 
sme niti orehova potica. 
  
JUSTINA DRENIK, Vihre: Le-
tošnji prazniki bodo pri nas 
posebni, saj se nam je druži-
na kar povečala in temu sledi 
tudi par daril več kot prejšnja 
leta ter obložena miza. Ne bo 
manjkalo svežega, boljšega 
kruha, pečenega nadevanega 
piščanca, solate, kokosove po-
tice, ker orehova jim tako ne 
tekne, malo božičnega peci-
va, pa tudi za nazdraviti bomo 
imeli lastni pridelek. 

  
VLADKA VIDIC, Malenska 
vas: Ko vsi drugi praznujejo 
in veselo nakupujejo, sem jaz 
večinoma v službi. Vendar se 
vseeno potrudim, da skupaj 
postavimo smrečico, jo okrasi-
mo, da se na mizi najde kakšna 
dobra sladica. Kadar pa je mo-
žno, se skupaj podružimo še s 
sorodniki. Kot kaže, bom imela 
po dolgem času prosto tako za 
novo leto kot za božič.

anketa

Mirnopeški gasilci v Beli krajini
 
Člani PGD Mirna Peč so konec oktobra obiskali gasilski muzej v Metliki, spoznali delo 
njihovih metliških kolegov, obiskali tamkajšnjo vinsko klet in se okrepčali na turistični 
kmetiji Simonič. 
 
Najprej so si ogledali  Slo-
venski gasilski muzej dr. 
Branka Božiča, ki stoji v 
starem metliškem jedru, v 
neposredni bližini gradu. Mu-

zej, katerega ustanoviteljica 
je Gasilska zveza Slovenije,  s 
svojo bogato zbirko prikazu-
je zgodovinsko dediščino in 
obširno dejavnost gasilstva 
od začetka do današnjih 
dni.   Dr. Branko Božič je bil 
pobudnik za ustanovitev 

muzeja in dolgoletni predse-
dnik Gasilske zveze Slovenije, 
zato se od maja 2003 ime-
nuje po njem. Spomladi leta 
2009 - leto je bilo v znamenju 

praznovanja 140-letnice ga-
silstva na Slovenskem - je bil 
muzej prenovljen. 
Sledilo je srečanje in  ogled 
PGD Metlika, Metličani pa so 
nas pogostili z belokranjsko 
pogačo im metliško črnino. 
Zelo zanimiv je bil ogled vin-

ske kleti v Metliki – z degu-
stacijo vin in belokranjsko 
pogačo. Danes je Vinska klet 
Metlika eden najpomemb-
nejših stebrov Kmetijske 

zadruge Metlika. Grozdje za 
svoje potrebe zadruga pri-
dela deloma sama, večino 
pa odkupi od svojih članov 
in kooperantov. Mogočna, 
108 metrov dolga vinska klet 
tunelskega tipa, ki je v celoti 
pod zemljo, s stalno tempe-

raturo med 12 in 13 stopinj 
Celzija, ima kapaciteto 3,4 
milijona litrov, letna proi-
zvodnja pa znaša približno 
750.000 litrov vina. Izrednega 
pomena za razvoj belokranj-
skega vinogradništva je 1968 
leta uvedena nova blagovna 
znamka Metliška črnina, s 
čimer si Vinska klet Metlika 
lasti naziv »zibelka« Metliške 
črnine. 

Z glasbenimi vložki sta de-
gustacijo popestrila mlada 
harmonikarja Nejc Barbo in 
Jan Muhič. Izlet so zaključili 
na Turistični kmetiji Simonič 
v Drašičih.  
  

 Franja Zupan 

Globodolski gasilci 
obnavljajo gasilski dom
 
Člani Prostovoljnega gasilskega društva Globodol so v leto-
šnjem letu zelo delavni. Na začetku leta so ustanovili devet-
članski gradbeni odbor za obnovo gasilskega doma. Najprej 
so pripravili načrt obnove gasilskega doma in sprejeli potek 
obnove, s prvimi deli pa začeli v drugi polovici julija. Po prvih 

rušilnih delih so člani gradbenega odbora ugotovili, da je sta-
nje gasilskega doma slabše, kot so predvidevali, zato so morali 
potrebno obnovo razširiti. 
Predsednik in člani gradbenega odbora so prevzeli posamezno 
organizacijo del, posamezna strokovna dela, opravili strojne 
ure s traktorjem, opravljali fizična dela,… Do sredine novem-
bra je pri obnovi gasilskega doma sodelovalo enainštirideset 
članov, ki so opravili skupaj 961 prostovoljnih ur. 

Jože Bobnar

Dobra pripravljenost domačih gasilskih društev 
8. oktobra 2016 je v okviru 
OGP Mirna Peč potekala 
gasilska vaja v Dolenji vasi 
vseh štirih društev: PGD 
Hmeljčič, PGD Globodol, 
PGD Jablan in PGD Mirna 
Peč. Pridružil se nam je tudi 
GRC Novo mesto. 
Izvedli smo operativne po-
stopke in v mesecu požarne 
varnosti preverili usposoblje-
nost gasilcev. Vajo smo to-
krat pripravili domači 
gasilci v Dolenji vasi 
v novo zgrajenih 
stanovanjsk ih 
zgradbah. 
Hvala vsem gasil-
cem za udeležbo, 

hvala Rdečemu križu za po-
sojo opreme za prvo pomoč, 
Občini Mirna Peč in vsem pri-
sotnim.
Čeprav v našem društvu po-
svečamo največ pozornosti 
tekmovanjem,  je  tudi uspo-
sabljanje operativne enote 
ter skrb za vozilo in opremo 
izredno pomembno.  Znanje 
je namreč predpogoj  za ka-

kovostno, profesionalno 
in predvsem varno 

opravljanje naše-
ga poslanstva in 
učinkovito ro-
kovanje z gasil-
skim orodjem, 
reševalno opre-

mo ter gasilko tehniko, ki jo 
je glede na potrebe moder-
nega sveta vsako leto več. S 
financami, ki so nam na voljo, 

se trudimo stalno nadgraje-
vati opremo in izobraževati 
gasilce. 

Mitja Pust
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Mirnopeški upokojenci v zlati Pragi
 
Na dvodnevni izlet v Prago, biser  Evrope,  smo se odpravili v zgodnji jutranji uri. Ker pa  se je med potjo pokvaril avto-
bus, smo tja prispeli s šesturno zamudo. Kljub temu nismo bili prikrajšani za oglede, le program se je malo spremenil, 
kar pa je bilo za nas še bolj ugodno.  

Kljub nezgodi z avtobusom  je Praga upokojence navdušila. 

V Zlato mesto smo se pripe-
ljali  pozno popoldne. Zvečer 
smo se sprehodili   po me-
stu, si ogledali znamenite in 
veličastne stavbe z bogato 
arhitekturo in jih občudovali 
v soju večernih luči. Ustavili 
smo se pred astronomsko 
uro, ki je del stolpa mestne 
hiše. Je ena najstarejših in 
najbolj zapletenih ur. Množi-
ca se zbira, da vidi ob polni 
uri prikaz kipca smrti, ki po-
zvoni, in 12 apostolov se pri-
kaže nad njim. Mi smo prišli 
ravno ob polni uri, tako da 
smo doživeli to atrakcijo. 

Osupljivo lepe so zgradbe v 
mestu, ki se v soju oker bar-
ve svetijo kot zlato. Obču-
dovali smo Plečnikova dela, 
si pogledali Zlato ulico ter 
uživali v fantastičnem pogle-
du na mesto in Karlov most, 
ki je ena najbolj obiskanih 
turističnih točk. Še posebej 
kip sv. Janeza Nepomuka na 

Karlovem mostu, ki smo se 
ga dotaknili za srečo. 

Ogled srednjeveškega me-
stnega jedra Hradčani z 
ogromnim kompleksom 
pa  lač, cerkva in utrdb, ki so 
ga gradili in obnavljali več 

stoletjih, nas ni pustil  ravno-
dušne. 
Doživeli smo nepozabno 
plovbo po reki Vltavi s kosi-
lom na ladji.  Na dveurni vo-
žnji po reki smo občudovali 
lepote Starega Mesta, Male 
Strane in Praškega gradu, 

vključno s Karlovim mostom 
ter Višegrada. Obsijano me-
sto s soncem se nam je pri-
kazalo v vsej lepoti in veliči-
ni.  Mesto ob Volgi   nam bo 
ostalo v trajnem spominu.

Majda Zagorc

"O groza, pokvaril 
se nam je avtobus!"
 
Ko smo se v zgodnji jutranji uri  odpe-
ljali s turističnim avtobusom iz Mirne 
Peči,  niti v sanjah nismo pričakovali,   
da se nam bo zgodila takšna avantu-
ra. Že smo prečkali Avstrijo, prestopili 
češko mejo in po približno dveh 
urah vožnje  po Češki  se je 
sredi polj in same ravni-
ne, tako imenovane 
Češke Sibirije, usta-
vil avtobus. 

Že od  Šentilja je 
ta nekako težko 
vlekel in vzdiho-
val, a se izletniško 
dobrovoljni s tem 
nismo obremenje-
vali.   Avtobus se je 
ustavil in po več poizku-
sih ni  in ni hotel speljati. Pa 
gresta oba šoferja ven na ogled  in 
ugotovita, da se je pokvaril menjalnik 
ali nekaj takega. Jaz se ne spoznam 
na te reči. Torej, okvara ni bila tako 
enostavna. Kaj sedaj? O, groza! Upali 
smo, da bo kmalu prišla rešitev, am-
pak kako smo se motili! Poln avtobus 
potnikov, večinoma starejših ljudi, 
čaka sredi polja, zunaj zavija veter, 
temperatura 8 stopinj Celzija.   Avto-
bus stoji na cestišču, mimo nas drvijo 
avtomobili, težki tovornjaki in vsa mo-

goča vozila, ki se izogibajo oviri, neka-
teri tudi malo pohupajo, češ, spelji se 
že. Ti pa  z grozo pričakuješ, da se bo 
vsak hip nekdo od zadaj zaletel vate. 
Vodička vrti telefon, se z nekom dogo-
varja, prav tako voznik. Oba  nekomu 
na drugi strani žice dopovedujeta, kje 
smo obtičali. 

Končno pride vest, da bo po nas prišel 
drug avtobus z Dunaja. Počaka-

ti bo treba uro ali dve. Da, 
tudi to se lahko zgodi, 

razmišljaš sam pri 
sebi in se jeziš, 
da je to doletelo 
prav tebe, ki si 
toliko pričako-
val in se veselil 
izleta ter komaj 
čakal, da prideš 

na cilj. Potrpeti 
bo treba, drugega 

nam ne kaže. Tolažiš 
se, da bo okvara čim-

prej odpravljena  in  da ne 
bi prišlo do   nesreče. Pretečeta 

dve uri, telefoni   ponovno zabren-
čijo in vodička objavi novico, da bo 
potrebno čakati še uro ali dve, z ute-
meljitvijo, da ne najdejo avtobusa za 
toliko oseb. 

Toda ne preostane nam nič drugega, 
kot da čakamo in razmišljamo, kdaj 
bo tega enkrat konec. Pa kaj je   štiri 
ure čakanja proti večnosti?   Pa da ne 
boste mislili, da smo se odpeljali po   

preteku štirih ur čakanja! Kje pa! Po-
trpežljivost je bila na preizkušnji. Saj 
toleriraš uro ali dve. To se   pač zgodi   
lahko   kjerkoli in komerkoli. Mi smo 
bili izjemno potrpežljivi, ampak meja 
je bila presežena. 

Tik preden naj bi izbruhnil požar,  vo-
dička objavi, da je zamenjava na poti 
in da bo čez 20 minut avtobus  tu. Se-
veda smo se vsi v pričakovanju pripra-
vili na odhod in se z vso prtljago, kot 
begunci, postavili ob cesto   in čakali 
na avtobus. Mimo vozeči avtomobili 
so nas začudeno opazovali in si mislili 
svoje. Teh dvajset minut se je še malce 
razvleklo. 

In ne boste verjeli, po   petih urah in 
pol čakanja je končno prišla odrešitev. 
Oddahnili smo si. Sprašujem se, kako 
da ni bilo s strani čeških organov no-
benega odziva. Kar pustili so nas na 
miru. Ovira na cesti ni prav nikogar 
motila. Sicer, kaj pa naj bi naredili v 
tem primeru? Avtobusa ne moreš kar 
odvleči  ali poriniti s ceste in  kaj sto-
riti z ljudmi! Same sitnosti!  In kam bi 
šel  na potrebo, če bi te slučajno takrat 
prijelo? Daleč naokrog ni bilo nobe-
nega drevesa in naselja, sama ravnina, 
obstali smo sredi ničesar. Ne imenuje 
se zastonj ta predel Češka Sibirija. Je 
pa bila to za nas  izjemno dragocena 
avantura, ki je  ne doživiš  kar tako in 
najbrž ne bo nikoli pozabljena. 

Majda Zagorc

Mirnopeški harmonikarji 
spet navdušili
Društvo harmonikarjev Mirna Peč je novembra pripravilo že 
svoj 13. koncert v domačem kraju. V polni dvorani so nedeljsko 
popoldne popestrili vsi harmonikarji, tako pevci kot mladi god-
ci so pokazali svoje znanje in spretnosti s harmoniko. Vabilu na 
koncert so se odzvali tudi gostje - ansambel Nemir in Franc Po-
točar s fanti. Harmonikarji so se predstavili tudi v oddaji Sloven-
ski pozdrav, ki so jo posneli v dvorani Marof v Novem mestu,  in 
navdušili gledalce. 

Nežika Režek, foto: Luka Piko

MIKLAVŽ
 
Sveti Miklavž je dobri 
mož, za katerega vemo, 
da je v resnici živel in nam 
zapustil lep zgled. Zato se 
njegovega godovanja še 
danes od srca veselimo. 

V Mirni Peči smo mu tudi le-
tos pripravili sprejem in ga 
povabili v naš skupni dom 
– cerkev. Po uvodni skladbi 
na violini, s katero nas je raz-
veselila Zala, smo prisluhnili 
Ani in Niki, ki sta se pogovar-
jali o angelih varuhih. Oni nas 
spremljajo podnevi in pono-
či. So lepi, ker so dobri. Ker 
tako hitro pomagajo, jim riše-

mo krila. Veroučenci so nam 
prikazali, kako je to tudi vide-
ti. Angeli nas spremljajo na 
poti v šolo in nam pomagajo, 
ko pridemo do ovire. Angeli 
so z nami, ko se igramo, in 
nas potolažijo, ko smo žalo-
stni. Angeli bedijo nad nami, 
tudi kadar spimo. Tudi letos 
so k nam prišli nepovabljeni 
gostje – parkeljni. S skupno 
molitvijo Sveti angel smo jih 
prepodili iz cerkve. Med pe-
tjem pesmi pod vodstvom 
gospe Anite smo dočakali 
Miklavžev prihod. Petje mu 
je bilo všeč, zato je prosil, da 
mu še zapojemo.  Z veseljem 
smo obdarili svetega Miklav-
ža s pesmijo, on pa ni pozabil 
na nas in nam je prinesel lepa 

darila. Učenci verouka druge-
ga razreda in njihovi starši se 
zahvaljujemo vsem sodelujo-

čim, ki so se vabilu k sodelo-
vanju z veseljem odzvali.  

Darja Kastelic
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Tiskarski škrat
  
V prejšnji številki nam jo je zago-
del tiskarski škrat. Na zadnji stra-
ni glasila smo objavili fotografijo 
Červanovega bugca, ki stoji na 
Goriški vasi, in ne Tekavčevega.  Za 
pomoto v podnapisu se vam opra-
vičujemo.

Uredniški odbor

Kako pa so izbor kmetice leta 
doživljale članice društva?
 
Članice smo se sicer na deževni četrtek z 
avtobusom odpravile v Zagorje ob Savi 
na prireditev Izbor kmetice leta 2016.   
Letošnji, že štirinajsti izbor po vrsti je bil 
za Društvo podeželskih žena Mirna Peč 
nekaj posebnega. Po nekaj letih premo-
ra smo imele spet kandidatko. Vso pot 

Ekskurzija 
po Primorski
Park vojaške zgodovine Piv
ka, Hrastovlje in BioDiNet, 
Ekološko vinogradništvo 
Rodica ... Vse to smo si ogle-
dali, ko smo se člani DPM 
Mirna Peč z dvema gasilski-
ma kombijema, ki so nam ju 
velikodušno   in z veseljem 
posodili PGD Hmeljič in PGD 
Jablan, odpravili na jesenski 
izlet  proti Primorski. Pot nas 
je vodila mimo Ljubljane 
do Parka vojaške zgodovi-
ne Pivka, kjer smo malce 
osvežili svoje zgodovinsko 
znanje in podoživeli zgod-
bo osamosvojitve Slovenije. 
Za zaključek smo si ogleda-

li notranjost podmornice 
P-913 Zeta, ki je bila del flote 
jugoslovanske mornarice. 
Po zgodovinskem uvodu iz-
leta smo se odpravili naprej 
do istrske vasice Hrastovlje 
in si v njeni neposredni bli-
žini ogledali park, ki deluje 
v sklopu projekta BioDiNet, 
na ogled pa ponuja vrsto 
zanimivih živali. Tam smo 
si ogledali vse od istrskega 
goveda, drežniške koze, istr-
skega osla, pa do krškopolj-
skega prašiča in kranjske če-
bele. Sprehodili smo se tudi 
mimo dišečega zeliščnega 
vrta in ob poti opazovali 
divje rastoče rastline, zna-
čilne za to področje. Poleg 
spoznavanja zgodovine, 
živalstva in rastlinstva smo 
raziskovali tudi primorske 

vinske gorice. Povzpeli smo 
se na vinoroden grič v bližini 
vasi Truške. Tam smo najprej 
pred vinsko kletjo Ekološke-
ga vinogradništva Rodica 
občudovali izjemen razgled 
in uživali v primorskih jesen-
skih sončnih žarkih, nato pa 
v kleti poskusili, kaj dobrega 
je dala prejšnja vinska leti-

na. Po prijetnem vinarskem 
doživetju smo raziskovanje 
zaključili na kmetiji Pirc in 
se tam seznanili z rejo krav 
molznic na tem območju. 
Dan smo zaključili tako, kot 
se za podeželce spodobi – z 
dobro hrano in harmoniko. 
  

Nuša Fabjan

Sekcija ljubiteljev Slakove glasbe Mali kal v letu 2016
V sekciji ljubiteljev Slakove glasbe Mali Kal smo imeli prvomajsko kresovanje, udeležili smo se čistilne akcije, uredili smo 
del vaškega središča v križišču vasi. Tudi letos smo pripravili topel sprejem in obilno pogostitev za pohodnike po Poti 
Slakove in Pavčkove mladosti ob občinskem prazniku. 

V poletnih mesecih smo se 
pogosto družili ob peki ko-
ruze in kostanja, v   oktobru 
pa smo se dobili ob lička-
nju koruze. Jeseni smo se v 
okviru turističnega društva 

podali tudi na naš, sedaj že 
tradicionalni izlet sekcije. Gle-
de na to, da je bilo to jesen v 
Avstriji v mestecu Neumarkt 
organizirano 2. mednarodno 
tekmovanje harmonikarjev 
in je bila obenem na ogled 

prvič postavljena potujoča 
razstava v spomin našemu 
rojaku, legendarnemu glas-
beniku Lojzetu Slaku z naslo-
vom »Moje plošče so moje 
knjige«, smo se je seveda z 

veseljem in ponosom udele-
žili. Na pot smo se odpravili 
zgodaj zjutraj, si ogledali me-
sto Celovec in knežji kamen, 
ob povratku pa še cerkev 
Gospe Svete in izvedeli ve-
liko o nastanku Karantanije 

in o koreninah slovenstva. V 
Neumarktu smo si ogledali 
razstavo in se udeležili dela 
tekmovanja. Tokrat je bil naš 
izlet nekaj posebnega, saj so 
bili z nami tudi Slakovi doma-
či (gospa Ivanka Slak ter sestri 
Tina in Jelka ter brat Matija s 
partnerji) ter tudi nekaj dru-
gih ljubiteljev Slakove glasbe, 
ki so se nam pridružili na na-
šem t.i. Slakovem izletu. Kot 
se za takšen izlet spodobi, na 
poti in ob poti ni manjkalo 
veselega petja in igranja na 
harmonike ter seveda obilice 

dobre volje, hrane in pijače. 
Onkraj meja smo ponesli glas 
Mirne Peči in naše vasi. Kajti 
z velikim ponosom smo po-
vedali, od kod prihajamo in 
zakaj - zaradi spoštovanja do 
našega rojaka in do naše na-
rodno zabavne glasbe. 
Upamo, da se bomo tudi v 
prihajajočem letu uspeli dru-
žiti in  tudi doprinesti kaj do-
brega. Vsem občanom Mirne 
Peči pa v prihajajočem letu 
želimo obilo zdravja, sreče in 
dobre volje.  

Nataša Rovšek

smo se zabavale in si vse želele, da prav 
naša Jelka Krivec postane kmetica leta. 
Ni nam primanjkovalo hrane, pijače in 
seveda tudi dobre volje. 

Ko smo prispele v Zagorje, je napetost 
začela naraščati …Vse smo bile nestr-

pne, stiskale smo pesti in komaj čakale 
na razglasitev. 
Prireditev, posvečena kmeticam, je bila 
izredno lepa in svečana. Ob branju napi-
sanih predstavitev kandidatk so se veči-
ni prisotnih v dvorani orosile oči. In…na 
koncu je sledila slavnostna razglasitev 
kmetice leta 2016. Na naše veselje so 
poklicali Jelko. Vse smo bile presrečne, 
vesele, ponosne, da je prva kmetica leta 
iz Dolenjske prav iz Mirne Peči - iz Šen-
tjurija. Sledile so čestitke, slikanje, po-
gostitev, lepo proslavljanje že v samem 
Zagorju, ki pa se je nadaljevalo tudi  vso 
pot do Mirne Peči. Kar z avtobusom smo 
se vsi odpeljali v Šentjurij, kjer so nas pri-
čakali vaščani in župan, ki so novopečeni 
kmetici leta 2016 čestitali. Z Jelko in nje-
no družino smo se vsi skupaj še kar nekaj 
časa zadržali ob prijetnem druženju in 
proslavljanju. Za vse, ki smo Jelko spre-
mljale, je bil ta dan nepozaben.
Pa še to! Mirnopeško Društvo pode-
želskih žena in Zveza kmetic Sloveni-
je vabita  zadnji vikend v januarju na  
državno ocenjevanje in razstavo štru-
kljev v stari OŠ Mirna Peč.

Milena Cesar

Napolnili dva avtobusa
 
Sredi novembra smo mirnopeški upokojenci  odšli na martinovanje, ki smo ga zdru-
žili z zaključkom leta.  Tako smo v drugi polovici novembra napolnili dva avtobusa 
in se odpeljali čez Gorjance v Metliko na ogled pod zemljo zgrajene vinske kleti.  
Po predstavitvi strokovnjaka z zgodbo o nastanku kleti in  stvarjenju vina smo se 
sprehodili med lesenimi sodi. V prijetnem ambientu nas je čakala degustacija belo-
kranjskega vina, postreženega s tradicionalno belokranjsko pogačo.  Naredili smo 
še  kratek sprehod po Metliki, nato pa se odpeljali proti Semiču do gostilne Pezdirc 
na kosilo. Večer smo si popestrili z glasbo, pesmijo in plesom. 

 Majda Zagorc
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Jahačice uspešne na tekmi 
vodenega jahanja za otroke 
  
V Celju se je tretjega septembra odvijala že četrta  tek-
ma vodenega jahanja za otroke stare 4 do 10 let. 
Tekmovanje v vodenem jahanju je tradicionalno tekmovanje 
v Angliji in sestavni del tekmovanj v Nemčiji in drugih ko-
njeniško razvitih državah ter omogoča najmlajšim bodočim 
jahačem aktivno udeležbo na turnirju oziroma tekmovanju. 
Tekme so se že drugič zapovrstjo udeležile tudi jahačice Za-

voda Villa Artemida iz Srednjega Globodola pri Mirni Peči. Na 
dveh welsh poni kobilah so pod mentorstvom Urše Rangus 
dosegle izjemne rezultate, in sicer dvakrat prvo mesto in en-
krat četrto mesto. Gaja Rangus Grivec, ki redno jaha v ZVA, je v 
svoji kategoriji 6-letnih otrok s kobilo Kuko dosegla odlično prvo 
mesto, Selma Riosa Šehić, ki prav tako redno obiskuje ure jaha-
nja v ZVA, je s kobilo Mazo prav tako dosegla prvo mesto, Ana 
Cesar, ki sicer jaha v drugem klubu, pa četrto. Tekmovanja se je 
skupno udeležilo 41 otrok s poniji in vodniki iz cele Slovenije. 
Na tekmovanju lahko sodelujejo konji višine do 150 cm in 
otroci stari od 4 do 10 let. Otroci se predstavijo sodnicama, v 
jahalni prostor samostojno ob spremstvu vodnika privedejo 
konja, ga sodnicama predstavijo, pravilno zajahajo ter se pre-
izkusijo v koraku in kasu. Naj omenimo, da sta sodnici uradno 
registrirani pri Konjeniški zvezi Slovenije. 

 Foto: Urška Kamenšek

Blagoslov konj v Štatenberku
 
Konjeniško društvo Češnjice je na martinovo nedeljo 
pri cerkvi svetega Martina  (zavetnika konj in konje-
nikov) v Štatenberku priredilo tradicionalni blago-
slov konj.

Blagoslova so se v velikem številu udeležili  tudi člani  Ko-
njeniškega društva treh dolin Mirna Peč. Kar 26 jahačev 
se je mrazu in megli navkljub odpravilo proti  zbornemu 
mesta blagoslova, zatem pa skupaj z ostalimi društvi kre-
nili do cerkve sv. Martina, kjer je konje in konjenike bla-
goslovil njihov domači župnik. 
Po blagoslovu je Konjeniško društvo  Češnjice povabilo 
vse konjenike na zakusko in druženje  na bližnjem trav-
niku v Štatenberku.

Patricia Cesar

Komemoracija ob prvem
novembru pri spomeniku 
padlih borcev v Mirni Peči

Spominska slovesnost ob dnevu mrtvih   se je  v organizaciji 
Združenja borcev za vrednote NOB NM Krajevne organizacije 
Mirna Peč in Občine Mirna Peč prvega novembra odvijala tudi 
pri spomeniku in grobišču padlih borcev NOB na pokopališču 
v Mirni Peči. Zbrani so počastili spomin na vse padle borce za 
slovensko domovino v drugi svetovni vojni in aktivistov Osvo-
bodilne fronte. Na slovesnosti je v slavnostnem nagovoru v 

Praznovanje Terezije Krevs 
in Emilije Pirnar 
Na isti dan smo  z županom naše občine Andrejem Ka-
stelicem, predstavnico  lokalne krajevne organizacije RK  
Slavico Drganc in   društva upokojencev Majdo Zagorc 
obiskali dve naši občanki, ki   te dni   praznujeta visoki 
obletnici. 

Terezija Krevs iz Čemš je zabežila  91. rojstni dan. Nestr-
pno nas je pričakovala , saj smo k njej prišli z  zamudo, 
ker smo se pred tem zadržali  pri Emiliji Pirnar iz Šentjurja, 
ki praznuje  okroglo 80. obletnico življenja. Obe sta  za 
svoja leta  v izvrstni formi. Zaželeli smo jima vse najboljše 
ter veliko  lepih in zdravih dni . M.Z. 

V skrbi za naše zdravje ...
 
Mirnopeška krajevna organizacija Rdečega križa je novembra 
v večnamenski dvorani kulturnega doma v Mirni Peči organi-
zirala letošnje zadnje meritve holesterola, krvnega sladkorja 
in krvnega tlaka, ki se jih je udeležilo 52 občanov.  Nedavno 
praznovanje sv. Martina ni vplivalo na vrednosti rezultatov, 
saj so udeleženci poskrbeli, da so prekomerno užite dobrote 

tudi spremenili v energijo. Junija letos je tudi  Mirna Peč dobila 
avtomatski defibrilator (AED), ki je postavljen pred vhodom 
v kulturni dom, zato je KORK Mirna Peč na petkovih meri-
tvah  pripravil tudi  prikaz in uporabo AED-ja, ki ga je vodil  Aleš 
Jakše iz Območnega združenja Rdečega križa. Na koncu preda-
vanja pa so se v oživljanju in uporabi  AED preizkusili tudi ude-
leženci predavanja. Bili smo kar uspešni, saj je pacient preživel.

Slavica Derganc

imenu Združenja borcev za 
vrednote narodonoosvobo-
dilnega boja    spregovorila 
predsednica Krajevne orga-
nizacije Mirna Peč Silva Luzar,   
zbrane pa je nagovoril tudi 
mirnopeški župan Andrej 
Kastelic. V kulturnem progra-
mu je nastopil domači Moški 
pevski zbor Rožmarin, učen-
ke OŠ Toneta Pavčka Ula Par-
kelj, Nuša Zajc in Eva Kolenc, 
član mirnopeškega kulturno 
umetniškega društva   Bog-

dan Krevs, povezovala ga je 
Ljudmila Bajc. 
Padlim v boju proti okupator-
jem so se poklonili s polaga-
njem venca, ki so ga slovesno 
položili župan Občine Mirna 
Peč Andrej Kastelic ter pred-
stavnika Združenja borcev za 
vrednote narodnoosvobodil-
nega boja in člana Izvršnega 
odbora Karol Zagorc ter Rudi 
Povše. 
Govorca sta v svojih govorih 
opomnila, kako pomembna 

sta mir in svoboda, ter pozvala, da moramo prihodnost obliko-
vati v duhu strpnosti in razumevanja. 

L.B., Foto: Andrej Gašperič
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iz naših
treh 
dolin

Skozi Jelše v Zijalo in na Vrhpeč 
vse do Sv. ane po poti legend in
nezapisanih zgodb
Začetek Mirnopeške doline zaznamuje reka Temenica s svojim izvirom pod visoko skalno pečino 
na koncu zatrepne doline v Zijalu. Kamnita soteska, visoke strme stene, struga z velikimi kamni, ki 
jih je premetavala voda v preteklosti, dajo dolini nenavaden čar. Večinoma reka teče po temačnem 
kraškem podzemlju, zaradi tega je reka verjetno dobila tudi ime. To je najlepši kotiček Temeniške 
doline in naše občine, vreden ogleda. 

V Zijalu Temenica, najdaljša dolenj-
ska ponikalnica, drugič priteče 

na dan. Od prvega izvira pri Javorju 
teče po površju vse do vznožja hriba 
Sv. Ana, kjer ponika v Rupah. Do obeh 
Risanic priteče le ob izjemnih stoletnih 
poplavah. Nazadnje je to bilo leta 2010. 
Na dan znova priteče pod mogočnim 
skalnim previsom na južni strani hriba 
Sv. Ana. Pod pečino je vodni izvir – bru-
halnik, iz katerega ob visokem vodosta-
ju bruha voda. Stalni izviri so nekoliko 
nižje ob strugi. V steni nad izvirom sta 
tudi dve manjši kraški jami: Fantovska 
luknja, v kateri so se nekoč skrivali voja-
ški obvezniki in prebivalci pred Turki, in 
Ajdovska jama, ki jo je leta 1992 odkril 
čebelar Alojz Kastelic. Po ljudskem izro-
čilu naj bi v njej prebivali Ajdi, prvotni 
prebivalci naših krajev. Po mnenju Aloj-
za Kastelica naj bi bila povezana z Ajdo-
vsko hišo nad Šentjurijem. Obe jami sta 
zaradi zaraščenosti težko dostopni. Po-
leg omenjenih jam so v Zijalu še Jama 
Zijalo, jama Jezero pod Zijalom in Lisič-
na nad Zijalom. Od tod teče Temenica 

po širokem kraškem podolju Mirnope-
ške doline do Goriške vasi, kjer znova 
ponikne. Njen zadnji izvir je v zatrepni 
dolini Luknja pri Prečni. 

Ob prihodu v Zijalo obiskovalce pozdra-
vi lepo obnovljena Venckova domačija. 
Tu je v preteklosti obratoval Spodnji – 
Mikličev/Venckov mlin. Domačijo, za-
snovano v začetku 19. stoletja, sestavlja-
jo: leta 1927 predelana hiša z mlinom, 
vrhkletna kašča, gospodarsko poslopje, 
kovačija in zidan vodnjak. Mlin je mlel 
s petimi kamni in enimi stopami s štiri-
mi phači. V času med obema vojnama 
so njegovi lastniki veliko moke prodali 
nekdanji Hudetovi trgovini v Mirni Peči. 
Med letoma 1923 in 1927 je mlin dobil 
novo podobo. Lastnik Janez Miklič je 
preuredil strugo z mlinom in na njej po-
stavil žago venecijanko z enim listom. 

Nekoliko višje ob reki navzgor je stal na 
desnem bregu umetne struge Srednji/
Krevsov mlin z žago na levem bregu. 
Zgornji/Greznikov mlin, zgrajen v prvi 

polovici 19. stoletja, je imel bivalni in 
gospodarski del. Na levem bregu struge 
je stala žaga. V tem času je bil zgrajen 
tudi 63 metrov dolg kamniti jez. 
Temenica v Zijalu ne poganja več mlin-
skih koles, le jezovi in umetne struge 
pričajo o tej dejavnosti v preteklosti. 
Sedanji lastniki so stavbe obnovili in jim 
spremenili namembnost. 

V strmem pobočju nad Zijalom je živel 
in opravljal svojo dejavnost znani čebe-
lar in krajevni zgodovinar Alojz Kastelic. 
Njegovo čebelarjenje je temeljilo na 
bogatih izkušnjah vzreje čebel in pri-
delave različnih čebeljih proizvodov. Po 
ljudskem izročilu so v pečini v preteklo-
sti živele divje čebele. Zato so domačini 
Zijalo imenovali Medena pečina – Med-
na peč. Iz tega poimenovanja je nastala 
izpeljanka za ime naselja Mirna Peč. 

Člani Turističnega društva Mirna Peč so 
ob pomoči domačinov in takratne kra-
jevne skupnosti Zijalo uredili za obisko-
valce. Leta 1996 so uredili tudi pešpot 

Od Zijala do Sv. Ane, ki povezuje narav-
ne in kulturne znamenitosti v pokrajini. 
Začeli so se kazati prvi zametki turizma 
v naši občini. Številni obiskovalci tu naj-
dejo svoj mir in uživajo v lepi in neokr-
njeni naravi. 

Naselje Vrhpeč se razprostira na tera-
si nad Zijalom in na pobočju hriba Sv. 
Ana. Sem spada tudi zaselek Gradišče 
ob cesti Trebnje – Mirna Peč. Leta 1995 
je naselje štelo 67 prebivalcev, sedaj jih 
tu živi 82. Dobre prometne povezave z 
Novim mestom, Trebnjim in Ljubljano 
so mladim družinam omogočile stalno 
naselitev v domačem kraju. Večji kmetiji 
imata Roman Matoh in Ignac Matoh. 
Vaščani so med seboj zelo povezani in 
skrbijo za urejenost vasi. TD je neka-
terim že podelilo priznanja za urejene 
domove z okolico. Vsako leto v času bo-
žičnih praznikov v vasi postavijo jaslice. 

Na vrhu hriba Sv. Ana (407 m) se je že v 
času starejše železne dobe (8. – 5. stol. 
pr. n. š.) zaradi ugodne strateške lege 
razvila naselbina – gradišče. Na vzho-
dnem pobočju hriba je bilo v tem času 
gomilno in plano grobišče. Naselbina 
je bila utrjena z nasipi, ki so delno vidni 
še danes. Veliko pozneje so na vrhu po-
stavili cerkev sv. Ane, ki se v virih prvič 
omenja leta 1526. Spada pod trebanj-
sko dekanijo, sam sakralni objekt pa po 
ljudskem izročilu v enem delu pripada 
trebanjski in enak del naši župniji. Na 
gradišču naj bi bilo tudi oporišče tre-
banjske rimske posadke. 

Med domačini še krožijo številne zgod-
be o velikih zakladih in prekletstvih, 
ki se vežejo nanje. V ljudskem izročilu 
se je ohranila pripoved o zlatem tele-
tu, zakopanem nekje v smeri Risanice 
na hribu Sv. Ana. Zato strele tolikokrat 
udarjajo v ta hrib. Že večkrat so ljudje 
iskali zlato tele, v upanju, da bodo obo-

gateli. Tudi trije vaščani iz Mirne Peči so 
se pred prvo svetovno vojno podali na 
pot iskanja tega zaklada. Vrnili so se vsi 
prestrašeni in praznih rok. Nikomur niso 
hoteli povedati, kaj so doživeli. Kajti vsi 
tisti, ki so se lotili iskanja zlatega teleta, 
so doživeli neprijetnosti. 

Zanimiva je ljudska pripoved o loncu 
zlatnikov – cekinov, ki naj bi jih kmet 
našel pri oranju na njivi. To bogastvo je 
gospodar odnesel domov v upanju, da 
je obogatel. Nekaj dni pozneje je strela 
udarila v vola, s katerim je oral. Nato je 
strela ubila še ženo in otroke. Gospodar 
je nesrečo videl v cekinih, zato jih je za-
kopal v gozdu blizu cerkve. Čez nekaj 
mesecev je umrl tudi gospodar. Nesreč-
no so živeli tudi dediči. 

Pot do Zijala nas vodi skozi gručasto na-
selje Jelše na terasi na levem bregu Te-
menice. Viri omenjajo dvorec Jelša iz leta 
1581. Vzhodno od vasi so našli ostanke 
iz rimske dobe. Po zadnjih podatkih iz 
leta 2016 naselje šteje 28 prebivalcev. 
V vasi so tri večje kmetije: Gabrijelova, 
Žagarjeva in Radeževa. Osnovna dejav-
nost je še vedno kmetijstvo, prevladuje 
govedoreja, mladi kmečki gospodarji in 
gospodinje pa iščejo nove vire zaslužka 
v dopolnilnih dejavnostih. V vinogradih 
na pobočju Sv. Ane in okolici gojijo vin-
sko trto. 

Zanimiva je tudi pot od Zijala do Sv. 
Ane, z nje je v jasnem vremenu prelep 
razgled po vsej mirnopeški dolini. Obi-
skovalci tega dela naše občine boste 
odkrili še druge naravne zanimivosti 
in ostanke arhitekturne stavbne dedi-
ščine, ki veliko povedo o življenju ljudi 
v preteklosti. Zato ne odlašajte z ogle-
dom Zijala in bližnjih vasi.       

Ladislava Rupena,
 foto: Andrej Gašperič

Recept za flancate je tokrat kar od 
Kmetice leta 2016 Jelke Krivec. Pred 
leti ga je izrezala iz Dolenjskega lista 
in od takrat naprej peče le po tem re-
ceptu. Pravi, da zamesi samo z meh-
ko moko, namesto ene raje doda dve 
žlici ruma. Še nekaj dobre volje in lju-
bezni in uspeh je zagotovljen.

Iz mirnopeških 
kuhinj
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KOSTANJEV PIKNIK  

Oktobra smo imeli na vrtčevskem igrišču Osnovne šole Tone-
ta Pavčka kostanjev piknik z babicami in dedki. Stari starši so 
se vabilu odzvali v zelo velikem številu,  z veliko dobre volje in 
odlično opremljeni; z vsemi potrebnimi pripomočki za peko 
kostanja.  Po igrišču je tako kmalu prijetno zadišalo po peče-

nem kostanju in vseh dobrotah, ki so jih pripravile pridne roke 
babic in dedkov. Otroci so neizmerno uživali v dobri družbi, 
kar je potrjeval njihov smeh, ki se je razlegal po vsem igrišču, 
dodatno pa nas je razvajalo še prijetno jesensko vreme. 
Hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali, da smo skupaj preži-
veli naravnost čudovit dan, napolnjen z igrivostjo, sproščeno-
stjo in – vsako leto težko pričakovanim – kostanjem. 

TEDEN OTROKA in DAN ODPRTIH VRAT 
  
 »Otroški praznik« – TEDEN OTROKA smo Cepetavčki obeležili 
na prav poseben način.  Letošnja tema je bila: »SVET, V KATE-
REM ŽELIM ŽIVETI«. Tako smo malčkom prepustili soustvarja-
nje JEDILNIKA za ves teden otroka. Ravno tako so otroci so-
delovali pri izbiri tematike za SPREMEMBO IGRALNIC. Njihove 
ideje so bile zares zabavne, domiselne, predvsem pa inova-
tivne; predlagali so npr. kmetijo, kino, pižama ''party'', gozd, 
morje, gledališče ipd. – nekatere izmed predlogov smo vzgo-
jiteljice nato uporabile in igralnice smo skupaj spremenili v 
dogovorjen tematski sklop. Otroci so si v omenjenem tednu 
lahko ogledali tudi PREDSTAVO ČAROBNA MINEŠTRA Gleda-

lišča Kuc-kuc; sponzor 
predstave je bila Občina 
Mirna Peč. Že drugo leto 
zapored smo organizi-
rali DAN ODPRTIH VRAT, 
kamor so otroci povabili 
svoje starše, stare starše, 
sosede, … skratka vse, 
ki jih je zanimalo delo v 
vrtcu, pri čemer je bila 
najpomembnejša igra, 
skupaj preživet čas in 
zabava. Konec tedna so 
oddelki naredili še ME-
NJAVO IGRALNIC; med 
seboj so zamenjali svoje 
igralnice in drug dru-
gemu pripravili različna 

presenečenja, ki so bila skrita in so jih morali najti s pomočjo 
namigov oz. ugank. Otroci so v dogodkih zares uživali, stro-
kovne delavke pa smo skrbele za varnost ter njihovo aktivno 
sodelovanje pri raziskovanju in igri. 
Pri Sončkih (najmlajših) so se igrali s kocko in prozorno tkani-
no. Pri Cofkih so si ustvarili pravo kmečko vzdušje; nadeli so 
si kostume, se prelevili v živali na kmetiji in skupaj rajali ter se 
igrali s poljskimi pridelki. V enem izmed oddelkov so pričarali 
čarobno kinodvorano in pekli čisto pravo pokovko. V oddelku 
Vlakcev so na dan odprtih vrat igralnico spremenili v gozd. V 
sosednjem oddelku so sredi jeseni v igralnici pričarali travnik 
z letečimi papirnatimi zmaji, spet v drugi so pekli kolačke 
in imeli pravo »malčkasto slaščičarno«. Pri najstarejših dveh 
skupinah (Srčkih in Listkih) pa so obiskovalci lahko uživali v 
morskem vzdušju, kjer so izrezovali morske živali iz stiropora 
in uživali v igrici Pod medvedovim dežnikom. 
Vsi obiskovalci so iz vrtca odšli polni lepih vtisov in doživetij. 

 Lea Ketiš

 
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Tudi letos smo se v vrtcu Cepetavček pridružili Tradicionalne-
mu slovenskemu zajtrku in tej temi namenili ves teden. Otro-
ci so obiskali kmetijo, se pogovarjali o kmetiji, čebelarstvu, 
zdravi prehrani..., izdelovali so različne plakate, pogrinjke za 
zajtrk, izdelke za razstavo. Otroci oddelkov Listki in Srčki so 
izdelali čebelnjaka in čebelje panje. Za mlajše oddelke so pri-
pravili stojnico, kjer so si otroci v zameno za jesenske plodove 
lahko »kupili« jabolko in kos kruha. Prodajalci so nalogo vzeli 

zelo resno, saj so sproti in vestno spremljali, če so vsi plača-
li kupljeno blago, preštevali plačilo in kupce nagovarjali, naj 
se še oglasijo na njihovi stojnici. Tudi kupci so bili veseli in 
so z navdušenjem kupovali. V petek, na dan Tradicionalnega 
slovenskega zajtrka, pa je pet čebelic in matica iz oddelka 
Listki odšlo v vse oddelke, kjer so razdelile med in otrokom 
zaželele dober tek. Pri zajtrku, ki je bil sestavljen iz mleka, 
masla, kruha, medu in jabolka, so otroci ob lepo urejenih in 
okrašenih mizah uživali v dobrotah in pridobivali pozitivne 
prehranjevalne navade. Po zajtrku so otroci oddelkov Listki in 
Srčki  za vse Cepetavčke pripravili zaključek v avli vrtca, kjer so 
se predstavili z deklamacijo Tukaj je panj in plesom Od cveta 
do cveta. Sledila je še zgodba Bizz in Lizz v Mirni Peči, ki sta 
jo odigrali strokovni delavki oddelka Listki. Na koncu sta vse 
skupaj povabili še na ogled razstave izdelkov vseh otrok. Tako 
je bil teden pester in zanimiv, predvsem pa poln druženja in 
pozitivne energije. 

Vilma Fabjan 

V zbiralni akciji 
zbrali več kot 19 ton 
odpadnega papirja 

V Osnovni šoli Toneta Pavčka vsakole-
tno izvedemo dve zbiralni akciji odpa-
dnega papirja. Letos smo akcijo izvedli 

v okviru projekta Erasmus+ Ekoaktivni, 
in sicer 24. in 25. novembra. Zabojnik 
za papir je bil postavljen pred šolo. Pri 
zabojniku so pri tehtanju pomagali 
učenci. Bili smo zelo uspešni, saj smo 
zbrali več kot 19 ton papirja, kar je naj-
več do sedaj. Največjo količino papirja, 
4305 kg, so zbrali devetošolci. Nasle-
dnja zbiralna akcija bo v mesecu aprilu. 

Po končani spomladanski akciji bomo 
nagradili razred, ki bo v obeh akcijah 
skupaj zbral največ odpadnega papir-
ja. Posebno nagrado pa si bodo zasluži-
li tudi trije učenci v šoli, ki bodo prinesli 
največ kilogramov odpadnega papirja. 

Nekje …
V petek, 21. oktobra 2016, je v avli OŠ 
Toneta Pavčka potekal zaključek 3. 
literarnega natečaja Pavčkove vitice, 
na katerem je sodelovalo 160 učenk 
in učencev iz 15 osnovnih šol z obmo-
čja Dolenjske, Bele krajine in Posavja. 
V zborniku z naslovom Nekje … se 
predstavljajo s 182 pesmimi. 

Rdeča nit pesniškega ustvarjanja je bila 
pesem Toneta Pavčka Moj rojstni kraj. V 
svojih delih so mladi pesniki in pesni-
ce poglobljeno razmišljali o domačem 
kraju, o domovini in njenih lepotah ter 
o ljubezni do doma. Prisotne na prire-
ditvi je nagovoril ravnatelj šole Danijel 
Brezovar; nato je z vodjo natečaja Moj-
co Žefran podelil priznanja avtorjem 
nagrajenih pesmi v prvi, drugi in tretji 
triadi.

Nagrajene pesmi so ob zvokih kitare 
predstavile učenke OŠ Toneta Pavčka, 
kulturni program pa so popestrili člani 
starejšega otroškega in mladinskega 
pevskega zbora s pesmimi Moja Slove-
nija, Popotnik in Moja dežela.
V finalni izbor devetih najboljših pesni-
kov 3. literarnega natečaja Pavčkove 
vitice so se uvrstili tudi trije naši učenci:

Tai Fornezzi Rezelj, 2. razred; 
mentorica: Tatjana Kupljenik

Dolenja vas

V Dolenji vasi se veliko besed kvasi.
V Dolenji vasi živim, ker tu dobim
vse, kar si želim.

V Dolenji vasi se vsa vas zbudi,
ko petelin sosedov naredi kikiriki
in sosed sosedu na oknu dobro jutro zaželi.

V Dolenji vasi mi je zelo lepo. Zares lepo.
A če bi kdaj se kam odselil,
bi mi bilo zares, zares hudo.

Manca Nose, 2. razred; 
mentorica: Tatjana Kupljenik

Moj rojstni kraj

Tam, kjer ptice čivkajo,
tam, kjer drevesa se rahlo zibajo,
tam, kjer veter nežno pihlja,
tam, kjer sonce zvečer gre spat za hrib,
tam sem doma.

Tam sedim na vrtni ograji
in veter mi razpihuje lase,
v lepi poletni obleki
pišem to pesem
in veselo je moje srce.

Samo Brudar, 6. razred; 
mentorica: Mojca Žefran

Moj rojstni kraj

Nekje na Dolenjskem je Jablan,
vasica prijaznih in toplih ljudi.
S sosedi se družimo vsak dan.
Narava, igra in delo nas krepijo.

Kraj obdajajo griči, hribi, doline,
z mamico obujam tu njene spomine.
Vesel sem, da tu je moj dom,
kjer vedno srečen bom.

Rad tekam, kolesarim po gričih, dolinah,
se vzpenjam z lahkoto po strmih vzpeti-
nah.
Na Golobinjeku občudujem razgled,
na Mirnopeško dolino čudovit je pogled.

Temenica prelepa nas varno obkroža,
svežina nas njena poboža.

Kmetje na njivah so pridnih rok,
ponosni na delo svojih otrok.
Sejejo, okopavajo ter žanjejo žito,
poleti bo urno šlo skozi sito.

Nekje na Dolenjskem je vasica Jablan,
pridi in si jo oglej!
Odidi po domovini naši dalje
in še drugim vsem zanjo povej!

Nagrajencem iskreno čestitamo, vsem so-
delujočim učencem, učenkam in mentori-
cam pa izrekamo zahvalo in vabilo k sode-
lovanju na 4. literarnem natečaju, ki ga bo 
OŠ Toneta Pavčka razpisala spomladi 2017.

Mojca Žefran
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POZNATE VAŠ KRAJ
Prejšnjič smo vam zastavili vprašanje v zvezi z novo avtoce-
sto in njenim priključkom na Mirno Peč. Ugotoviti ste morali, 
kako se imenuje objekt na sliki in kje se nahaja. Da gre za  vi-
adukt Dole v neposredni bližini industrijske cone in tovarne 
Cecomp, tokrat niste ugotovili. 

Novo vprašanje: 
V dolenjskem krasu je registriranih veliko jam. Tudi v naši 
neposredni bližini jih je veliko. Najbolj znane so na obrobju 
Globodolskega polja, v Grč vrhu in ob Temenici. Člani Jamar-
skega društva Novo mesto kraški svet še naprej raziskujejo 
in nas presenečajo z novim odkritji na površju in pod njim. 
Pred leti odkrito jamo v Grč vrhu so poimenovali Brajerjeva 
jama. V bližini je še več jam in brezen. Na sliki je znana jama – 
udornica, ki so jo jamarji ob pomoči krajanov in občine pred 
leti očistili. Poizvedujemo po imenu jame in njenem na-
hajališču.

Odgovore pošljite do 20. februarja na naslov: Glasilo Ob-
čine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč s pripisom: Poznate 
vaš kraj. Enega izmed pravilnih odgovorov bomo izžrebali 
in nagrajencu poslali nagrado po pošti. 

Ladislava Rupena

iz naših
treh 
dolin

Jelše, Zijalo in Vrhpeč 

Foto Andrej Gašperič


