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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovane občanke in občani! 

Z junijem zaključujemo prvo polo-
vico leta in, tako kot že vrsto let, jo 
bomo tudi letos obeležili s priredi-
tvami ob občinskem prazniku, pri 
čemer bo poudarek vseh prireditev 
na dobrodelnosti. Seveda pa so pri-
reditve v prvi vrsti namenjene vsem 
občanom, širši javnosti in vsem ti-
stim, ki se tako ali drugače radi vra-
čajo v lepo okolje treh dolin, iz katere 
izhajajo znani in pomembni ljudje. 

Glavne aktivnosti delovanja občine 
so začrtane v 1. rebalansu proraču-
na za leto 2016, vendar smo se že na 
začetku pri načrtovanju in razpore-
janju sredstev za leto 2016 z vso od-
govornostjo zavedali obveznosti, ki 
so nam še preostale iz prejšnjih let, in 
jih skladno z začrtanim programom 
tudi izpolnjujemo. Seveda so tudi ak-
tivnosti, ki so potrebne za nemoteno 
delo, skladne s proračunom, poteka-
le tekoče. Tako smo za obravnavo na 
občinskem svetu pripravili in obrav-
navali poročila javnih zavodov, pri-
pravili programe, ki so potrebni za 

Foto: Kristina Trampuš

razpise na področju dodelitve nepo-
vratne finančne pomoči občanov za 
naložbe v učinkovito rabo energije 
in izrabo obnovljivih virov energije, 
kmetijstva, kulture, športa in social-
nega varstva. Na področju naložb 
smo največ aktivnosti posvečali 
našima največjima projektoma »Su-
hokranjskemu vodovodu« in izgra-
dnji »Športne dvorane«. Tako smo v 
maju z izbranim izvajalcem skladno 
s terminskim planom podpisali po-
godbo za izgradnjo. Seveda bomo 
budno spremljali tudi aktivnosti na 
ostalih projektih. Nujno pa bo po-

trebno vse naložbene aktivnosti tudi 
v prihodnjih dveh letih prilagajati 
večjim naložbam in možnostim za-
gotavljanja lastnih sredstev. 

Kot ponavadi bomo tudi letos na 
osrednji prireditvi ob občinskem 
prazniku zasluženim podelili na-
grade in priznanja. Iskrene čestitke 
vsem prejemnikom, naj jim bo to 
zahvala za ves trud in dobro delo, 
ki so ga prispevali za našo lokalno 
skupnost. 

Spoštovani, še posebej zaradi do-
brodelne note prisrčno vabljeni na 
letošnje praznovanje občinskega 
praznika. Ob tem vam želim čim 
več sproščenosti in prijetnih trenut-
kov. Ker se bliža tudi konec šolskega 
leta, želim vsem šolarjem čim bolj 
brezskrbne počitnice, vsem ostalim 
pa prijeten dopust z željo, da si na-
berete dovolj novih moči in pozitiv-
ne energije, ki je v sedanjem času še 
kako potrebna. Vse dobro tudi ob 
dnevu državnosti. 

Andrej Kastelic, župan
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iz občinskih klopi

»Obveščamo vas, da so od-
prti javni razpisi za sofinan-
ciranje programov na po-
dročju socialnega varstva, 
kulture, športa, kmetijstva 

in turizma za leto 2016. 

Rok za oddajo vlog je po-
nedeljek, 4. julij 2016. Do-
datne informacije z obrazci 
so na voljo na spletni strani 

Občine Mirna Peč.«

Poročilo z 9., 10. in 11. 
redne seje Občinskega 
sveta Občine Mirna Peč

Na 9. redni seji Občinskega sveta 31. 3. 
2016 so občinski svetniki potrdili 1. re-
balans proračuna za leto 2016, sprejeli 
Poslovni plan Komunale Novo mesto, 
d.o.o., za leto 2016 ter izdali soglasji k 
letnemu poročilu za leto 2015 in načr-
tu dela za leto 2016 OŠ Toneta Pavčka 
in Zdravstvenemu domu Novo mesto. 
Obravnavali so tudi predloge o ukinitvi 
statusa ter vzpostavitvi statusa javnega 
dobra. Potrdili so tudi predlog za kandi-
date sodnike porotnike. Kandidata sta 
Andrej Kastelic in Jože Muhič. Svetniki 
so bili seznanjeni s poročilom dela Nad-
zornega odbora za leto 2015. 
10. redna seja OS je potekala 21. 4. 
2016. Občinski svetniki so za članico 
sveta območne izpostave JSKD izbrali 
Tatjano Kupljenik. Seznanjeni so bili o 
varnosti na območju Občine Mirna Peč. 
Izdali so soglasja k letnemu poročilu za 
leto 2015 Zaključnega računa prora-
čuna Občine Mirna Peč, soglasje k Po-
ročilu o delu skupne občinske uprave 

Medobčinskega inšpektorata in redar-
stva, soglasje k letnemu poročilu za leto 
2015 in načrtu dela za leto 2016 Knjižni-
ce Mirana Jarca ter sprejeli sklep o potr-
ditvi izbire koncesionarja za opravljanje 
javne gospodarske službe pokopališke 
in pogrebne dejavnosti ter urejanja po-
kopališč. Za dobo petih let je bil izbran 
Oklešen pogrebne storitve, d.o.o. Ob-
činski svetniki so potrdili ceno socialno 
varstvene storitve pomoči družini na 
domu. Le-ta ostane za uporabnika ista. 
Na majski seji so svetniki soglasno po-
trdili dobitnici priznanj Občine Mirna 
Peč. Plaketo Občine Mirna Peč dobita 
Alojzija Derganc iz Češenc in Marija 
Gabrijel iz Hrastja. Na predlog župana 
je dobitnica priznanja župana postala 
Vladislava Vidic iz Malenske vasi. Občin-
ski svetniki so sprejeli Letne programe 
socialnega varstva, športa in kulture v 
občini Mirna Peč za leto 2016. Sprejeli 
so Odlok o kategorizaciji občinskih jav-
nih cest in Letno poročilo Komunale 
Novo mesto,d.o.o.,ter izdali soglasje k 
Finančnemu planu za leto 2016 Osnov-
ne šole Toneta Pavčka. Najdlje so sve-
tniki razpravljali pri obravnavi Odloka 
o merilih za izdajo soglasij za obrato-
vanje gostinskih obratov in kmetij na 

katerih se opravlja gostinska dejavnost 
v podaljšanem obratovalnem času v 
občini Mirna Peč. Sprejeli so sklep, da 
se obravnavani predlog odloka vrne v 
prvo obravnavo. 

Agata Klavora, občinska uprava

NOV OPERATER 
NA OPTIČNEM 
OMREŽJU
 
Obveščamo vas, da je na Odprtem 
širokopasovnem omrežju v obči-
nah Mokronog-Trebelno, Mirna 
Peč, Trebnje, Mirna, Šentrupert in 
Žužemberk (tako na belih, kot tudi 
sivih lisah) odslej mogoče naročati 
tudi storitve operaterja T-2, d.o.o. 
(http://t-2.net/). 
Obenem vas obveščamo, da je s 
15. 3. 2016 družba Si.Mobil, d.d., 
pripojila družbo Amis, d.o.o., ki 
je s 1. 4. 2016 prenehala delovati 
kot samostojna pravna oseba. Za 
obstoječe uporabnike Amisa to 
ne pomeni nikakršnih sprememb, 
razen da bodo račune odslej pre-
jemali od družbe Si.Mobil. 
Seznam vseh operaterjev, ki tre-
nutno ponujajo storitve na na-
vedenem omrežju: Si.Mobil d.d. 
(www.amis.net in www.simobil.
si) , T-2, d.o.o. (t-2.net), - Telekom 
Slovenije, d.d. (www.telekom.si), 
Telemach širokopasovne komuni-
kacije d.o.o. (telemach.si) 
 

Upravljalec OŠO omrežja 
GVO d.o.o. Ljubljana 

Festival Odprte hiše Slovenije - med njimi Pavčkov 
dom v Šentjuriju na Dolenjskem

Na OHS Festivalu Odprte hiše Slovenije, ki je potekal od 15. do 17. aprila, je bilo 
na ogled sto izbranih arhitekturnih objektov, med njimi tudi Pavčkov dom. Odpr-
te hiše je arhitekturno nepremičninski festival, s katerim so za konec tedna arhi-
tekturno zanimivi objekti odprti za širšo javnost. Objekti v sklopu OHS so bili na 
ogled z vodenjem arhitektov oziroma lastnikov in upraviteljev objektov. V Šen-
tjuriju so si obiskovalci z zanimanjem ogledovali nov Pavčkov dom, hkrati pa tudi 
stalno Spominsko zbirko Toneta Pavčka. L. B.
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Športna dvorana ob osnovni šoli Toneta 
Pavčka v Mirni Peči 
Projekt izgradnje nove osnovne šole z vrtcem in športno dvorano je eden večjih in pomembnejših projektov Obči-
ne Mirna Peč, zato je bila njegova izvedba načrtovana v dveh fazah: v letu 2012 je bil zgrajen objekt šole in vrtca v 
skupni vrednosti z davkom na dodano vrednost dobrih 6,4 milijona evrov, v letu 2016 pa je pred občino še izgradnja 
manjkajoče športne dvorane v skupni vrednosti 962.714,11 evrov (789.109,92 brez DDV). Projekt je sofinanciran s 
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 40 %. 

Občina Mirna Peč je v aprilu letošnjega 
leta uspešno zaključila zahteven posto-
pek izbora izvajalca gradnje, v katerem 
je bilo izmed petnajstih ponudnikov 
izbrano podjetje SGP ZIDGrAD IDrIJA 
D.D. Projekt je izdelalo podjetje Studia 
ur.a.d. iz Nove Gorice, nadzor gradnje 
pa bo izvajalo podjetje Urbing grad-
beni inženiring d.o.o. Da bi bila gradnja 
čim manj moteča za izvajanje pouka, 
je začetek le-te predviden s koncem 
šolskega leta, do konca leta naj bi bila 
izvedena dela do III. gradbene faze, 
ostala dela pa do junija leta 2017. Špor-
tna dvorana naj bi bila šoli predana s 
šolskim letom 2017/2018. 
Dvorana je zasnovana kot pravokotni 
volumen s prisekano poševno streho 
za vzhodnim vogalom šole. Dvorana je 
zmanjšana iz prvotno načrtovanih treh 
vadbenih prostorov na dva vadbena 
prostora, zato je bilo potrebno kar ne-
kaj prilagoditev. Dimenzija dvorane je 
33,10 x 29,80 m x najvišja višina 11,80 
m, po etažnosti je P+1, pri čemer bo po-
lovica volumna objekta vkopana. Vezni 
del med športno dvorano in šolo je pri-
tlični servisni del tlorisne dimenzije 5,85 
x 25,18 m, kjer je tudi predviden šolski 
vhod v dvorano preko garderob šole ter 
garderobe, shrambe in sanitarije. Do-

stop za zunanje obiskovalce je predvi-
den iz že izvedene vhodne ploščadi na 
nivoju nadstropja, na novo pa bo izve-
den dostop v servisni del iz zunanjosti 
- z dostavnega dvorišča kuhinje. 
Zasnova konstrukcije objekta ostaja 
nespremenjena. Temeljenje, stene in 
plošče so armiranobetonski, ostrešje 
je leseno, za kritino so predvidene to-
plotno izolirane pločevinaste strešne 
»sendvič« plošče. Streha nad pritličnim 
servisnim delom bo izvedena kot zaze-
lenjena ravna streha in bo predstavlja-
la vhodni plato za dvorano in službeni 

vhod šole. Fasada bo ometena, vhodni 
del pa obložen z masivno leseno oblo-
go. Streha bo v osnovi simetrična dvo-
kapnica blagega naklona (7 %). 
Dvorana bo namenjena šolski in popol-
danski rekreativni vadbi ter športnim in 
kulturnim prireditvam. Osnovni vadbe-
ni prostor dimenzije 24,3 x 32,0 x 7 m 
višine bo deljen s premično zaveso na 
dve vadbeni površini. Dvorana bo omo-
gočala izvajanje vadbe in tekmovanj 
košarke 1. državne lige ter izvajanje 
kakovostnega tekmovalnega športa 
v rokometu in malem nogometu ter v 

19. maja sta domači župan Andrej Kastelic in direktor gradbenega podjetja SGP 
ZIDGRAD iz Idrije Igor Božič v Mirni Peči slovesno podpisala pogodbo o izgradnji 
športne dvorane, ki bo dograjena k novi osnovni šoli. 
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Lokacijo športne dvorane so si po podpisu pogodbe ogledali: vodja projekta Nata-
ša Rupnik, ravnatelj šole Danijel Brezovar, župan Andrej Kastelic, direktorica občin-
ske uprave Sonja Klemenc Križan, direktor podjetja SGP Zidgrad Igor Božič, vodja 
nadzora gradnje Jože Urbič in Boris Ferjančič iz SGP Zidgrad (foto: Ljudmila Bajc).

odbojki in badmintonu v nižjih katego-
rijah. Za gledalce je ob vzhodni stranici 
predvidene tribuna s 444 sedeži (387 
izvlečnih in 57 fiksnih sedežev). V času 
prireditev lahko gledalci uporabljajo 
tudi sanitarije šole pod tribunami več-
namenskega prostora šole. 
Izvedba projekta izgradnje športne 
dvorane predstavlja zaključek izredno 

zahtevnega projekta izgradnje nove 
osnovne šole z vrtcem in športno dvo-
rano, s katerimi bodo v občini zagoto-
vljeni pogoji za kakovostno izvajanje 
programov predšolske vzgoje, osnov-
nošolskega izobraževanja ter progra-
mov športa. 

S šolSkimi počitnicami 
začetek gradnje športne 
dvorane v mirni peči

19. maja sta v Mirni Peči domači župan 
Andrej Kastelic in direktor gradbene-
ga podjetja SGP ZIDGrAD iz Idrije Igor 
Božič slovesno podpisala pogodbo o 
izgradnji športne dvorane, ki bo dogra-
jena k novi osnovni šoli. 

Mirnopeškim šolarjem bodo tako za-
gotovljeni ustrezni prostorski pogoji 
za potrebe šolske športne vzgoje ter 
ostalih programov. Dvorana bo tudi 
namenjena šolski in popoldanski re-
kreativni vadbi ter športnim in kultur-
nim prireditvam. Župan Kastelic je ob 
podpisu pogodbe izrazil zadovoljstvo 
ob izbranemu izvajalcu, direktor Božič 
pa zagotovil, da bodo dela opravljena v 
predvidenem roku. 

Nataša Rupnik, občinska uprava
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Mirna Peč na nogah – 17. 
praznik Občine Mirna Peč 
Občina Mirna Peč letošnji občinski praznik praznuje predzadnji teden v juniju od 17. do 19. 6. 2016 (program do-
gajanj je objavljen na zadnji strani časopisa). Poudarek vseh prireditev je letos na dobrodelnosti. Pri izvedbi de-
javnosti bodo sodelovala vsa aktivno delujoča društva v občini, prazniku pa se pridružuje tudi OŠ Toneta Pavčka s 
projektom »Mirna Peč na nogah«, ki so ga pripravili v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava in je namenjen 
njihovi učenki Zali, ki julija odhaja na zahtevno operacijo v ZDA. V sklopu športno rekreativnih prireditev, primer-
nih za gibalno ovirane ter za vse starostne in interesne skupine, boste zagotovo našli nekaj zase, vabljeni pa tudi na 
že četrti tematski pohod po Poti Slakove in Pavčkove mladosti. 

poHodništvo
 
Pohod Pot Slakove in Pavčkove 
mladosti 

Krožna 12 km dolga pot se prične v osre-
dnji mirnopeški dolini z ogledom farne 
cerkve in predstavitvijo poti. Pot se po-
lagoma vzpenja na okoliške griče, pri 
tem premagamo 190 m višinske razlike. 
Glavne točke poti so: Mirna Peč, Mali Kal, 
Hmeljčič in Šentjurij na Dolenjskem. 

Tematski pohod s kulturnim progra-
mom bo voden s strani Turističnega dru-
štva Mirna Peč. V času pohoda se bodo 
pohodniki ustavili na treh točkah. Na 
Malem Kalu in v Šentjuriju pohodnike 
z dobrodošlico sprejmejo vaščani, sledi 
krajši kulturni program. Na sredini poti 
v Hmeljčiču bo organizirana topla mali-
ca in za odrasle udeležence degustacija 
mirnopeških vin vinogradniškega dru-
štva. 
Primeren je za vse starostne skupine 
pohodnikov, ki so srednje fizično pripra-
vljeni. 

Pohod v Zijalo (Pot Temenice) 

Pohod bo potekal po osrednji mirno-
peški dolini od nekdanje osnovne šole 
do Zijala in nazaj do Mirne Peči. Pot je 
dolga približno 6 km. 
Na poti do Zijala bodo pohodniki sku-
paj z maskotama Tonijem in Slavcem, 
sicer knjižnima junakoma zgodbe Kako 
sta Toni in Slavc osvojila Mirno Peč, spo-
znavali del naših naravnih in kulturnih 
znamenitosti. Najmlajši bodo ob reše-
vanju ugank in premagovanju ovir na 
poti do Zijala zbirali žige, v Zijalu in na 
poti nazaj pa jih čaka še nekaj prijetnih 
presenečenj. 
Primeren je za najmlajše, mlade družine 
in fizično manj pripravljene pohodnike. 

konjeništvo

• vožnja z vozom ali kočijo (del ali kot 
celoto ene izmed pešpoti) 
• udeležba na pohodu konjenice 
 
Konjeniki bodo na svojem obhodu meja 
mirnopeške občine obiskali turistične 
točke Frata, Šentjurij in Mali Kal, lokal-
na društva pa bodo tudi za udeležence 
te dejavnosti poskrbela za osvežitev in 
okrepčilo. Za konje bo primerno poskr-
bljeno tudi po povratku v Mirno Peč. 
 
tek

• 10 km vodeni tek po deloma spreme-
njeni trasi Mirnopeškega teka 
• krajši, 500 m tek za najmlajše 
• prilagojen tek za osebe s posebnimi 
potrebami 
 
Za tek se bomo najprej skupinsko ogre-
li. Ogrevanje in tek bo vodil naš najbolj 
znani tekač Mitja Krevs. Na daljši različi-
ci bodo tekači imeli dva kratka postan-
ka z osvežitvijo. 

1. postanek bo ob poti proti Malenski 
vasi ter 
2. na obratu v Jablanu. 

Obe krajši različici teka bomo izvedli 
na igrišču pri stari šoli, kjer bodo tekači 
med tekom deležni okrepčila ob teka-
ški progi. 
 

koleSarjenje

• 35 km dolgo vodeno skupinsko kole-
sarjenje po Mirnopeški pentlji 
• krajše, prosto kolesarjenje na špor-
tnem igrišču pri stari šoli za najmlajše, 
ki se ga lahko udeležijo tudi osebe s po-
sebnimi potrebami 
 
Vodeno skupinsko kolesarjenje se bo 
pričelo z zborom na igrišču pred nek-
danjo osnovno šolo. Mirnopeška ko-
lesarska pentlja je zasnovana tako, da 
se kolesarji na pol poti vrnejo v center 
Mirne Peči in se nato odločijo, ali bodo 
odpeljali celotno pentljo ali samo eno 
polovico. Vsem kolesarjem, tudi tistim, 
ki se bodo odločili za krajše prosto oz. 
prilagojeno kolesarjenje na šolskem 
igrišču, bodo lokalna društva pripravila 
večkratno osvežitev. 

Stare igre

V dopoldanskem času se bodo na igri-
šču pri nekdanji šoli igrali predvsem 
osebe s posebnimi potrebami, za kate-
re bomo igre po potrebi prilagodili, ter 
družine z majhnimi otroki. Stare igre, ki 
jih bomo ponudili obiskovalcem, bodo 
zelo raznolike. Ponudili bomo igre, ki se 
jih v današnjem času otroci ne igrajo 
pogosto ali pa počasi spet prihajajo na 
dan. V popoldanskem času bodo orga-
nizirane skupinske igre, ki se jih bodo 
po zaključku ostalih dejavnosti lahko 
udeležili tudi drugi obiskovalci dogod-
ka Mirna Peč na nogah. 
Osebam s posebnimi potrebami 
bomo izvajanje iger omogočili skozi 
cel dan in jih prilagodili njihovim že-
ljam in potrebam. 
 
PrIZOrIŠČE DOGAJANJA BO PrI STArI 
OSNOVNI ŠOLI V CENTrU MIrNE PEČI 
(Trg 8). 

Za vse informacije 
v zvezi s prireditvami 
lahko pokličete na
040 260 988. 
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Občina 
Mokronog-Trebelno

Šentjurski 
vrh

Spomenik 
Tonetu Pavčku

Občina 
Novo 
mesto

Golob in jek

vabilo na 4. pohod POT SLAKOVE IN PAVCkoVE MlaDOSTi

18.6.2016
SOBOTA

Turistično društvo Mirna Peč      
http://turizem-mirnapec.com
041 754 024

Občina Mirna Peč      
http://www.mirnapec.si      
07/393 61 00

Cerkev sv. Kancijana
Spomenik padlim borcem 
NOB v 2. svetovni vojni

1
2

Glavne točke

Rojstna hiša 
motociklista-dirkača in letalca 
Ludvika Stariča, Letečega 
Kranjca
Športno igrišče z brunarico
Domačija Barbovih, hiša 
Slakove mladosti, spomenik 
Lojzetu Slaku
Cerkev sv. Device Marije 
Vnebovzete v Hmeljčiču

3

4

5
6

Pavčkov rojstni kraj, spomenik 
Tonetu Pavčku, Pavčkov dom, 
cerkev sv. Jurija v Šentjuriju
Osnovna šola Toneta Pavčka

7

8

9

Legenda
staro trško/vaško jedro

naravne vrednote

sakralni spomenik

kraška jama

vinorodne lege

razgledna točka

info tabla

gostinska ponudba

Dolžina 12,2 km  
Čas hoje 3 h    
Višinska razlika 190 m    

  Podatki o poti

Zbiranje pohodnikov in start na igrišču pri 
stari/nekdanji osnovni šoli
Kulturni program na Malem Kalu
Postanek v Hmeljčiču z malico in degustacijo 
mirnopeških vin (gasilski dom)
Kulturni program v Šentjuriju
Prihod v Mirno Peč, zaključek pohoda na 
prireditvenem prostoru pri stari/nekdanji osnovni šoli

8.00

10.00
11.30

13.30
15.00

-12.30
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Plaketo Občine Mirna Peč prejme 
MARIJA GABRIJEL 
 
Mariji Gabrijel je bila ljubezen do zemlje, 
ljudi in kulture kot kmečkemu otroku 
položena že v zibel. Dom si je ustvarila v 
Hrastju pri Mirni Peči. Ob družini in služ-
bi je svoj prosti čas namenila aktivnemu 
delovanju v mnogih mirnopeških dru-
štvih. Z dušo in srcem je v njih delovala 
najprej kot članica, nato pa še kot tajni-
ca, predsednica, pobudnica … 

PRIZNANJA OBČINE MIRNA PEČ 

V Konjerejskem društvu treh dolin je 
delovala kot dolgoletna tajnica društva 
in je bila pomembna moč v vseh od-
mevnih konjeniških dogodkih v občini. 
V tem času so obudili blagoslov konj pri 
sv. Juriju v Šentjuriju, organizirali konje-
niške pohode, tekmovanja in odmevna 
srečanja konjerejcev tudi izven občin-
skih meja. V Društvu podeželskih žena 
Mirna Peč je Marija vse od začetka glav-
na gonilna sila, dolga leta kot članica 
upravnega odbora, podpredsednica, v 
letih od 2006 do 2010 pa tudi kot pred-
sednica. V večino dejavnosti društva so 
vtkane njene pobude, ideje, predvsem 
pa predano delo. 

V okviru Društva podeželskih žena je 
bila večkrat povezovalka programa sre-
čanj ljudskih pevcev in godcev, bila je 
pobudnica prve razstave kmečkih do-
brot v Mirni Peči, sodelovala je ob izdaji 
knjižice »Mirnopeški štruklji«, pri pripra-
vi etnografske razstave Stara kmečka 
izba.
V skrbi za ohranjanje običajev v pove-
zavi s kmečkimi opravili je organizirala 
etnološko »ajdovo žetev«.

Plaketo Občine Mirna Peč prejme 
SLAVKA DERGANC 

Od leta 2000 je Slavka Derganc iz Če-
šenc prostovoljka pri organizaciji rde-
čega križa. Štiri mandate, vse od leta 
2001,  uspešno vodi Krajevno organiza-
cijo rdečega križa v Mirni Peči. V okviru 
dela rdečega križa organizira pomoč za 
socialno šibke posameznike in družine, 
organizira srečanja starejših in obiske 
na domu ob jubileju njihovih občanov, 
organizira krvodajalske akcije, skrbi za 
zdravstveno-preventivno delovanje 
njihove organizacije z organiziranjem 
meritev zdravstvenih dejavnikov po 
posameznih vaseh in zaselkih. 

V vsem času delovanja Slavka izkazuje 
velik socilani čut, ki se pozna predvsem 
pri skrbi za ranljive skupine ljudi, ki so 
starejši, otroci in socialno šibki posame-

zniki in družine. Slavka deluje zelo po-
vezovalno in zna pridobiti prostovoljke 
za delo in pomoč občanom. Posebej pa 
se je vedno trudila tudi za izobraževa-
nje iz zdravstveno vzgojnih vsebin in 
organizirala predavanja in akcije, ki so 
bile odmevne v kraju in v širši občini. 
Dobro in povezovalno sodeluje z razni-
mi institucijami, društvi, javnimi zavodi 
in občino. 

Občina Mirna Peč Slavi Derganc za 
njeno nesebično delovanje na po-
dročju humanitarne dejavnosti, za 
pomoč ranljivim in socialno šibkej-
šim ter za delovanje na zdravstveno-
-preventivnem področju podeljuje 
Plaketo Občine Mirna Peč. 

V času predsedovanja društvu je po-
skrbela za raznovrstna izobraževanja 
članic, zvrstila so se mnoga predavanja 
o kulinariki, skrbi za telesno in duševno 
zdravje, urejanju doma in okolice, skrbi 
za kulturo in kulturno dediščino. Bila je 
tudi ena od pobudnic oživljanja plesne 
kulture v naši občini. Prosti čas je po-
svetila tudi Društvu upokojencev Mirna 
Peč in med drugim sodelovala na pred-
novoletnih prireditvah. Med njimi je 
bila zagotovo najodmevnejša »Zemlja 
domača ni prazna beseda« s poudar-
kom na dobrodelnosti za takrat sede-
mletno Zalo Hrastar. Marija je bila tako 
najdragocenejša medgeneracijska vez. 

Marija Gabrijel je s svojim bitjem in 
delovanjem na vseh področjih življe-
nja pripomogla k prepoznavnosti in 
ugledu občine Mirna Peč, predvsem 
pa k dobrim medsebojnim odnosom 
in kulturnemu življenju kraja. Vedno 
deluje profesionalno in naloge ter 
ideje izpelje z dušo in srcem. Občina 
Mirna Peč ji za njeno predano delo 
podeljuje Plaketo Občine Mirna Peč. 
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Priznanje župana Občine 
Mirna Peč prejme 
VLADISLAVA VIDIC 

Vladislava Vidic iz Malenske vasi je čla-
nica Društva podeželskih žena, Turistič-
nega društva ter Krajevne organizacije 
rK Mirna Peč; postala je krvodajalka 
in vaška zastopnica rdečega križa. Pri 
njenem delu jo odlikujejo dobrosrč-
nost, izostren čut do sočloveka v stiski 
in sposobnost organizacije, saj je kar 
nekajkrat poskrbela za prijetna vaška 
druženja in pohode. Decembra lani se 
je odzvala klicu dobrote. Odločila se je 
za pomoč desetletni deklici s cerebral-
no paralizo Zali Hrastar, ki bo julija od-
potovala v Ameriko na operacijo hrbte-
njače. Sledila bo dveletna rehabilitacija, 
kar zahteva visoka finančna sredstva, ki 
jih Zalini starši ne bi zmogli plačati sami. 
Zato je Vladka sprožila obširno akcijo 
zbiranja starega papirja in zamaškov s 
spodbudnim in odmevnim geslom KO-
rAKAJMO Z ZALO. Dobrodelni projekt 
je kmalu prerasel okvire občine in Do-

lenjske. Do sedaj so dobrosrčni ljudje 
zbrali 15 ton papirja in 6.000 kg zama-
škov. 

Po Vladkini zaslugi se je na poseben ra-
čun za pomoč Zali stekel tudi denar, ki 
so ga v akciji NAŠA ENErGIJA POVEZU-
JE zbrali na desetih Petrolovih bencin-
skih servisih. V začetku letošnjega leta 
se je lotila še organizacije dobrodel-
nega koncerta KOrAKAJMO Z ZALO v 
športni dvorani v Novem mestu. 
 
Vladislava Vidic je v akcijo Korakaj-
mo z Zalo vložila neizmerno veliko 
časa in truda. Pravi, da zbiranje po-
moči ni zaključeno in da bo še naprej 
skrbno bedela nad potekom tega 
dobrodelnega projekta. Za organi-
zacijo obširnega projekta dobrodel-
nosti prejme Priznanje župana Obči-
ne Mirna Peč.

Z dobrodelnim koncertom zbrali sredstva za Zalo
 
Z Zalo, simpatično deklico, polno otroškega veselja smo se na Območnem združenju RK Novo mesto srečali že leta 
2012. Predstavili so nam jo pobudniki akcije zbiranja sredstev za pomoč in olajšanje Zaline bolezni s posebnimi terapi-
jami. Brez omenjenih terapij, ki jih ne krije zdravstvena zavarovalnica, bi bilo njeno stanje čedalje slabše. Odziv ljudi je 
bil velik, največji organizator zbiranja sredstev pa je bil mirnopeški kolesar Blaž Jarc. 

Akcija je oživela spet konec lanskega 
leta, ko je družina izvedela, da bo Zala 
operirana v Ameriki. Operacijo bo krilo 
zdravstvo, pomembno pa je, da se bo 
nadaljevalo s terapijami, ker drugače ne 
bo učinkovito. Torej zbiramo sredstva 
za kritje stroškov za Zaline spremljeval-
ce v Ameriki in pooperativne terapije. 
Do sedaj se je v vseh letih od vseh sred-
stev zbralo 21.151 evrov. Od zbranih 
sredstev je bilo za Zaline terapije in or-

topedske pripomočke ter eno operaci-
jo, ki je bila opravljena v Srbiji, porablje-
nih 11.115 evrov. 
Torej do koncerta, ki je bil organiziran 
v nedeljo, 17. aprila 2016, je bilo na po-
sebnem računu Območnega združenja 
rK NM 10.036 evrov. S koncertom so 
zbrali 5.680 evrov, od zbranega papirja 
pa še dodatnih 1500, torej je skupaj na 
računu 17.216 evrov. 
Za pomoč pri organizaciji humanitar-

nega koncert se zahvaljujemo Vladki 
Vidic, vsem nastopajočim ansamblom, 
pevcem in voditelju, Šolskemu centru 
Novo mesto, ki je podaril dvorano, GVS 
za varovanje in SAZAS-u. 
Draga Zala, držimo pesti zate in želimo, 
da se imaš dobro na potovanju, ki te 
čaka, ter da se kmalu vrneš zadovoljna 
in živahna. Srečno! 

Barbara Ozimek
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Spomladanska 
čistilna akcija okolja 
uspela
 
 
Za zaključek letošnje spomladanske čistilne akcije lahko 
rečemo, da se končno tudi v praksi pozna višja ozavešče-
nost prebivalcev glede skrbi za naše širše okolje, zato 
večjih odlagališč v naravnem okolju ni bilo zaznati. Tudi 
brežine Temenice, ki so bile pretekla leta vedno polne ra-
zne embalaže in drugih mešanih komunalnih odpadkov, 
so letos povsem čista. 

Decembra lani je namreč po-
tekala akcija čiščenja Teme-
nice v sodelovanju z lastniki 
zemljišč, ki so očistili zarasle 
brežine in odstranili podrta 
drevesa iz rečne struge. V 
začetku marca pa so mirno-
peški člani ribiške družine 
Novo mesto že očistili tudi 
zgornji del reke Temenice v 
Zijalu. Kljub temu so obronki 
gozdov, sprehajalne poti in 

še posebej 
obcestn i 
pasovi lo-
kalnih in 
regionalnih 
cest posejani 
s pločevinka-
mi, plastenkami in 
raznimi embalažami. 

V letošnji spomladanski či-
stilni akciji, katere število 

udeležencev je bilo resda 
precej nižje kot pretekla 
leta, so sodelovali lovci, ribi-
či in ostali člani mirnopeških 
društev ter tudi občani. Pre-
gledali in očistili so območje 
svojega bivalnega okolja, ki 

ga najbolj 
p oz n a j o. 
Člani ŠTD 
Poljane so 

pregleda-
li in očistili 

območje od 
Poljan do Šentju-

rija ter območje potoka 
Igmanca. Gasilska društva so 
poskrbela za čiščenje vsak 
na svojem območju, člani 

lovske družine so se razpršili 
po gozdovih ter pregledali 
in čistili obronke gozdov, na 
večih območjih občine. Pred-
stavniki ribiške družine so 
pregledali bregove Temenice 
od Podboršta do Vrhovega, 

člani Turističnega društva in 
sekcije Mali Kal so čistili te-
matske poti: Pot Temenice 
od Gorenjega Podboršta do 
Zijala in Pot Slakove in Pavč-
kove mladosti od Velikega 
Kala do Hmeljčiča. Člani dru-
štva ŠrD Veliki Kal - Orkljevec 
so čistili širše območje Veli-
kega Kala do Orkljevca. Člani 
PGD Hmeljčič so v sobotni 
delovni akciji čistili okolico 
gasilskega doma. Kot običaj-
no se je tudi tokratna čistil-
na akcija zaključila s skupno 
malico pri Lovski koči v Gore-
njem Globodolu. 

Veseli nas, da se čistilna ak-
cija našega bivalnega okolja 
ne zlorablja več za zbiranje 
kosovnih odpadkov (pralni 
stroji, hladilniki, računalniki 
in druga podobna oprema) 
in za pospravljanje dvorišč. 
Kosovne odpadke namreč 
lahko vsako gospodinjstvo 
brezplačno naroči pri JP Ko-
munala Novo mesto po tele-
fonu: 07/ 39 32 456 ali preko 
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elektronske pošte na naslov: 
narocilo@komunala-nm.si, 
na kar tudi občina opozarja. 
Po kosovne odpadke pridejo 
na dom.

Ugotavljamo pa, da se še ve-
dno najdejo pozamezniki, ki 
brezvestno odvržejo ploče-
vinke ali embalažo kar skozi 
avtomobilsko okno ali še 
huje, zapeljejo svoje odslu-
ženo opremo ali pohištvo kar 
v bližnji gozd! 
Na srečo je slednjih vse manj.

                Mira Barbo

Urejeno obrežje Temenice na 
"Ulicah"
 
Pred časom so krajani Mirne Peči in njene okolice na obči-
no dali pobudo, da se uredi del javnih površin ob Temenici 
- »Ulice« za starim župniščem. Občina Mirna Peč je takoj pri-
stopila k projektu, pripravila idejno zasnovo ureditve obrež-
ja in pridobila potrebno naravovarstveno soglasje. Spomladi 
pa se je skupaj z zainteresiranimi občani začelo urejanje ob-

močja: sekanje grmičevja, planiranje zemljišča, izkop kamna 
in korenin, sajenje trave in dreves. Nastal je prijeten park ob 
Temenici, kamor bo občina v nadaljevanju postavila še klop-
ce in uredila peščeno pešpot ob Temenici. 
Pri urejanju obrežja Temenice se za pomoč še posebej za-
hvaljujemo Gregorju Parklju in mirnopeškim ribičem Francu 
LUžarju, Tomažu Gorencu, Gregorju Cesarju in Mirku Galiču 
iz ribiške družine Novo mesto - Pododbora Temenice, Jože-
tu Barbu za darovane sadike in strokovno pomoč, Gozdne-
mu gospodarstvo Novo mesto za darovane sadike in izposo-
jo opreme.              Občinska uprava 
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V zabojnik za ločeno 
zbiranje papirja NE SODI: 
• embalaža tekočih živil (tetra-

pak),
• z živili pomazana ali prepoje-

na (jedilno olje, druge teko-
čine in ostanki živil), 

• papirnata in kartonska em-
balaža (pladnji, kozarci in 
skodelice za enkratno upo-
rabo, embalaža globoko za-
mrznjenih živil ter jedi ipd.), 

• ovitek od čokolade,
• samokopirni, voščeni in pla-

stificiran papir, celofan,
• natron vreče lepil, cementa, 

apna, krmil ipd. sipkih izdel-
kov, 

• tapete, 
• higienski papir (papirnate 

brisače, prtički, robčki ipd.).

PRIPOROČILO:
Pred oddajo je priporočljivo 
kartonsko embalažo stisniti in 
razrezati na manjše kose. S tem 
prihranimo volumenski prostor.

STEKLO – ZELENI POKROV 
ZABOJNIKOV z odprtino 
V zabojnik za ločeno zbiranje 
stekla SODIJO:
• steklenice in stekleničke ži-

vil, pijač,
• kozarci vloženih živil,
• druga steklena embalaža.

V zabojnik za ločeno 
zbiranje stekla NE SODIJO:
• okensko, avtomobilsko in 

drugo ravno steklo,
• ogledala, kristalno in ekran-

sko steklo,
• steklo svetil (steklo neonskih, 

halogenskih in žarilnih žarnic, 
stekleni senčniki svetil),

• pleksi steklo, karbonsko ste-
klo in druge vrste stekla iz 
umetnih mas, laboratorijsko 
in drugo ognjevarno steklo, 
keramika, kamenje ipd.

PRIPOROČILO: Pred oddajo 
je potrebno stekleno embala-
žo izprazniti oz. iztočiti in od-
straniti zamaške.

PREOSTANEK GOSPODINJ-
SKIH ODPADKOV – ZELEN 
POKROV ZABOJNIKA
Te vrste odpadkov najbolj 
obremenjujejo okolje, saj vsi 
končajo na regijskem odlaga-
lišču CerOD v Novem mestu. 

V zabojnike za preostanek 
odpadkov ODLAGAMO:
• stiropor, plenice, mačji pe-

Pravilno ločevanje 
odpadkov

sek, vrečke sesalca, koščket-
kanine in usnja, zamaščene 
folije, peki papir, žvečilni 
gumi, cigaretne ogorke ipd.

CILJNA USMERITEV: V teh za-
bojnikih naj konča manj kot tre-
tjina vseh nastalih odpadkov!

NEVARNI ODPADKI
Med nevarne odpadke 
SODIJO:
• odpadna zdravila, kozmeti-

ka, čistila, barve, laki, lepila, 
ostanki škropiv in embalaža 
od škropiv,

• razne kemikalije, spreji, od-
padna jedilna in motorna 
olja, hladilna tekočina, aku-
mulatorji, baterije ipd.

Nevarnih odpadkov 
NE SMEMO: 
• odlagati v navadne zabojnike 

za odpadke,
• odlagati na odlagališče nene-

varnih odpadkov,
• odlagati v naravo,
• zlivati v odtoke in kanaliza-

cijo.
• Nevarne odpadke prinesemo 

v zbirno reciklažni center.

KOSOVNI ODPADKI
Med kosovne 
odpadke SODI:
• pohištvo,
• vzmetnice,
• športni rekviziti,
• kopalniška oprema,
• preproge.

Med kosovne odpadke 
NE SODIJO: 
• gradbeni odpadki, 
• nevarni odpadki,
• preostanek komunalnih od-

padkov,
• avtomobilske gume,
• strešne kritine, 
• avtomobilske školjke,
• žlebovi in stopniščne ograje.
Kosovni odpadki ne sodijo na 
ekološke otoke in v posode za 
preostanek komunalnih od-
padkov!

Odložite jih lahko na določeno 
mesto in si uredite odvoz ali jih 
pripeljete v najbižji zbirnoreci-
klažni center. 
Tudi v letu 2016 lahko odvoz 
kosovnih odpadkov naročite 
po telefonu: 07 39 32 456 
ali preko elektronske pošte: 
narocilo@komunala-nm.si. 
Po kosovne odpadke pride-
mo na dom.

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI 
ODPADKI  –  RJAVI ZABOJ-
NIK, KOMPOSTNIK – BIOLO-
ŠKI ODPADKI
KUHINJSKE ODPADKE:
• jajčne lupine,
• filter vrečke,
• kavna usedlina,
• zelenjavni in sadni odpadki 

vseh vrst,
• pokvarjeni prehrambni iz-

delki brez embalaže,
• kuhani ostanki hrane,
• onesnažene papirne vrečke 

za sadje in zelenjavo, papir-
nati robčki.

VRTNE ODPADKE:
• cvetje, trava, rastline, listje, 

ostanke porezanega grmi-
čevja,

• druge lesene odpadke (ža-
govina, lesni sekanci, lubje, 
stara zemlja lončnic, rože, 
plevel, gnilo sadje, ohlajen 
lesni pepel).

PREPOVEDANO PA JE 
ODLAGATI:
• tekoče ostanke hrane,
• kuhano hrano živalskega iz-

vora,
• ostanke mesa in kosti,
• plastične ali kovinske emba-

laže živil,
• ostanke čistil in njihove em-

balaže,
• sanitarne izdelke,
• plenice,
• olje, maščoba,
• zdravila in nevarne odpadke,
• keramiko,
• iztrebke malih živali.

PRIPOROČILA:
V posodo za biološke odpad-
ke odlagajte samo tiste od-
padke, ki bi jih sami odložili na 
lastnem kompostniku.

EMBALAŽA –  RUMENI PO-
KROV ZABOJNIKA
V zabojnik za ločeno 
zbiranje plastenk in 
pločevink SODIJO:
• prazne plastenke pijač in ži-

vil, 
• plastični kozarčki in lončki, 
• plastične vrečke in folije, 
• embalaža tekočih živil (KEM-

SO, tetrapaki),
• pločevinke živil, pijač ter 

konzerve.

V zabojnik za ločeno 
zbiranje plastenk 
in pločevink NE SODI:
• onesnažena plastična emba-

laža nevarnih snovi ali njihovi 
ostanki (motorna in druge 
vrste mineralnih olj, sredstva 
za zaščito rastlin - pesticidi, 
barve, laki, redčila ipd.)

• kosovni plastični predmeti 
(otroške igrače, polomljeni 
plastični stoli ipd.)

PRIPOROČILO:
Pred uporabo je potrebno 
embalažo stisniti. S tem pri-
hranimo volumenski prostor.
ravno tako je nujno potreb-
no embalažo očistiti vseh vrst 
ostankov odpadkov in odpa-
dnih tekočin.

PAPIR –  MODRI POKROV 
ZABOJNIKA
V zabojnik za ločeno 
zbiranje papirja SODI:
• kartonska embalaža in le-

penka,
• ovojni papir in papirnate na-

kupovalne vrečke,
• časopisi, revije, zvezki, knjige,
• prospekti, katalogi,
• pisemske ovojnice, pisarni-

ški papir.
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Lubadar je v naših smrekah
 
Smreke napadata dva lubadarja: osmerozobi (veliki) smrekov lubadar ali knaver in šesterozobi (mali) smrekov luba-
dar. Gospodarsko škodo povzročata s tem, da se samička zavrta v drevo pod lubje, kjer polaga jajčeca. Veliki smrekov 
lubadar zalega predvsem v smrekove debelolubne drevesne dele, medtem ko mali smrekov lubadar zalega predvsem 
v tankolubne drevesne dele. Iz jajčec se razvijejo ličinke, ki še dodatno delajo rove pod lubjem. 

S tem se prekinejo kanali, po katerih 
drevo dobiva vodo in hranila, ter se zato 
posuši. Iz življenja teh dveh hroščkov je 
potrebno omeniti tudi, da prezimujeta 
na napadenih drevesih, v štorih, v seč-
nih ostankih ali v tleh, lahko pa tudi kot 
ličinka ali buba pod lubjem. Oba hrošč-
ka lahko razvijeta od dve do tri genera-
cije letno. Lubadarji v glavnem napada-
jo oslabela drevesa v gozdu, v posebnih 
pogojih pa tudi vitalna. 

Suša in vročina ugodni za 
razmnoževanje lubadarja

Najbolj pogosti vzroki, da se lubadar 
preveč razmnoži, so sušna in vroča leta, 
poškodbe po ujmah (vetrolomi, snego-
lomi …), poškodbe drevja zaradi po-
žarov ali strele, druge žuželke obrstijo 
iglice, divjad poškoduje lubje, mehan-
ske poškodbe drevja pri spravilu lesa, 
odmiranje korenin zaradi okužb z gliva-
mi, opuščanje beljenja iglavcev, nepra-
vočasno odvažanje neobeljenega lesa 
iz gozda, opuščanje gozdnega reda. 

laStniki preglejte gozdove!

Kako zmanjšujemo številčnost lubadar-
ja v gozdu? Osnovanje mešanega goz-
da, v smrekovih nasadih pa pospeševa-
nje listavcev je porok za biološko bolj 
stabilen gozd. V takem gozdu se mora 
tudi pravilno gospodariti in ga nego-

vati. Poleg prej naštetih opravil v goz-
du se nenadzorovano zaleganje lahko 
prepreči še s posekom in izdelavo bol-
nih dreves, hitrim posekom in izdelavo 
poškodovanih dreves, v izjemnih pri-
merih s preprečevalnim škropljenjem 
neobeljene hlodovine. Vsak lastnik bi 
moral v poletnem času vsaj enkrat na 
štirinajst dni pregledati svoje gozdove. 
Zgodnje odkrivanje, posek in izdelava 
lubadark, torej pravočasno uničevanje 
zaroda, lahko dodobra prepreči pre-
veliko namnožitev lubadarja. Znaki 
napada so črvina za skorjo na deblu in 
koreninskem vratu ter kapljice smole, 
sprememba barve krošnje, odstopanje 
in odpadanje lubja, večkrat tudi trkanje 
žolne. 

kontrolno-lovna debla

Gozdarji nadzorujemo gostoto popula-
cij, odkrivamo območja, v katerih preti 
nevarnost namnožitve lubadarja. V ta 
namen uporabljamo kontrolno-lovna 
drevesa, kontrolno-lovna debla, kon-
trolno-lovne kupe in kontrolno-lovne 
pasti. Kontrolno-lovna drevesa pola-
gamo v sestojne vrzeli, tako da ležijo v 
polsenci. Izbiramo kakovostno manj-
vredna ali mehansko poškodovana 
drevesa, ki po svoji debelini ne smejo 
odstopati preveč od ostalih dreves v 
sestoju. Če posekano drevo oklestimo, 
dobimo kontrolno-lovno deblo, iz vej 
in vrhača pa lahko naredimo kontrol-

no-lovni kup, tako da štrlijo debelejši 
konci vej iz kupa, razžagan vrhač pa leži 
na vrhu kupa. Napadene kontrolno-lov-
ne nastave je potrebno pravočasno, še 
pred izletom mladih hroščev, izdelati 
in uničiti zarod (na enak način kot pri 
izdelavi lubadark). Poleg tega je nujen 
pravočasen posek in izdelava posame-
znih lubadark ter uničenje zaroda. To 
storimo tako, da lubadarko po poseku 
oklestimo in obelimo. Belimo na polo-
ženo platno (obeli se tudi panj), nakar 
odpadlo lubje, veje in vrhač sežgemo. 
Samo v primeru požarne ogroženosti 
gozdov se lahko poslužimo uporabe 
okolju prijaznih kemičnih pripravkov: 
decis, sumiciden itd. Na enak način kot 
lubadarke izdelamo tudi drugo morebi-
ti napadeno oblovino. 

kontrolno-lovna dreveSa

Včasih se pojavijo žarišča, ki jih mora-
mo sanirati čim prej, da bi preprečili 
nadaljnje razmnoževanje in širjenje 
lubadarja. Nujno je, da se lotimo tudi 
ulova in uničenja hroščev, ki so zapu-
stili lubadarke še pred posekom. Za 
to so primerna lovna drevesa. Le-ta se 
po svojih lastnostih ne razlikujejo od 
kontrolno-lovnih dreves. Tudi v lovnih 
drevesih je nujno spremljanje zaroda 
lubadarja ter pravočasna (še pred izle-
tom mladih hroščev) izdelava na enak 
način kot izdelujemo lubadarke ali 
kontrolno-lovna drevesa. 
Poleg že omenjenih načinov zatiranja 
lubadarja pa gozdarji uporabljamo 
še kontrolno-lovne pasti (gre za črne 
škatle, ki jih videvate po gozdovih ali 
travnikih). Ker nadzor v kontrolno-lov-
nih pasteh izvajamo delavci Zavoda za 
gozdove, naprošamo vse, da lovnih pa-
sti ne premikate, odpirate, uničujete in 
podobno. 

S skupnimi močmi bomo lažje obvla-
dali lubadarja in poskrbeli za zdrav in 
gospodarsko donosen gozd. 
 

Miloš KECMAN, 
univ. dipl. inž. gozd.

KE Trebnje
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POZNATE VAŠ KRAJ
V aprilski številki smo vam zastavili vprašanje v zvezi z zgo-
dovino farne cerkve v Mirni Peči. Vprašali smo vas, kakšen je 
bil prvotni namen stavbe na fotografiji, ki je bila nekoč šolska 
drvarnica.

Pravilen odgovor je: V času, ko je bilo okoli cerkve še pokopa-
lišče, je na tem mestu stala stavba, ki je služila kot mrtvašnica 
ali »totenkamra«. Cesar Jožef II., ki je vladal v letih od 1780 do 
1790, je v svojih reformnih patentih zahteval, da se ukinejo 
pokopališča okoli farnih cerkva. Po tem je tudi omenjena stav-
ba spremenila prvotno namembnost. Pravilnega odgovora 
tokrat ni bilo, zastavljamo pa novo vprašanje, na katerega 
morate odgovoriti do 20. avgusta na naslov: Glasilo Obči-
ne Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč s pripisom: Poznate vaš 
kraj. 

Novo vprašanje 
V naših treh dolinah najdemo številne ostanke iz preteklosti, 
ki pričajo o življenju ljudi v naših krajih. Po mlinih in žagah 

ni znana samo dolina ob Temenici. Na fotografiji vam tokrat 
predstavljamo nekoč zelo vodnat potok, ob katerem sta v 
preteklosti stala mlina. Njuni lastniki so se ob delu na kmetiji 
ukvarjali tudi z mlinarstvom. 
Ali veste, kako se imenuje potok na fotografiji? Čigava sta 
bila mlina ob tem potoku? Navedite tudi domači – hišni 
imeni.  

Ladislava Rupena

RAZPIS GARANCIJ IN POSOJIL IZ 
GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO 
ZA LETO 2016

razvojni center Novo mesto d.o.o. je 22. 4. 2016 v uradnem listu objavil razpis 
garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2016. Razpisanih je 
4.514.700 EUR sredstev za posojila in 2.257.350 EUR za garancije.

Posojila in garancije se dodeljujejo 
namensko za:
• investicije, 
• obratna sredstva in 
• zaposlovanje.

Upravičenci do finančnih spodbud iz 
GSD so: 
• mikro in male gospodarske družbe,
• samostojni podjetniki posamezniki,
• zadruge, 
• zavodi, 
• fizične osebe z registrirano dopolnil-

no dejavnostjo na kmetiji, 
• društva in 
• socialna podjetja.

Najnižja vrednost posojila je 5.000 
EUR in najvišja 100.000 EUR.

razpis je objavljen na spletni strani www.
rc-nm.si in je odprt do porabe sredstev 
oz. najkasneje do 31. 3. 2017.

Kontakt:
Za področje Dolenjske in Bele krajine: 
razvojni center Novo mesto d.o.o., Lju-
bljanska cesta 26, 8000 Novo mesto 
Miljana Balaban, 07/ 33 72 987
miljana.balaban@rc-nm.si

Obrestne mere:
posojil z garancijo GSD
od 3(M) euribor + 1,20%                
do 6(M) euribor + 1,55%;
posojil brez garancije GSD
od 3(M) euribor + 1,20%
do 6(M) euribor + 2,20%. 

podjetniški
kotiček

Osnovnošolci 
promovirali turizem 
v Mirni Peči

V začetku aprila so Lara, Lina, Ula, 
rok, Filip, Eva, Nuša, rihard in Zala 
na turistični tržnici, ki je potekala 
v MC Trebnje, predstavili letošnjo 
turistično nalogo Mirna Peč na 
nogah (Korakaj-
mo z Zalo). S 
svojo spro-
ščenostjo, 
zgovorno-
stjo in na-
smehom 
na obrazu 
so mimo-
idoče pre-
pričali, da so 
obiskali njihovo 
stojnico in prisluhnili 
predstavitvi športnega dogodka, 
ki je letošnji turistični produkt. 
Za turistično nalogo in predsta-
vitev na tržnici so prejeli srebrno 
priznanje, največ pa je vredno to, 
da bodo športni dogodek v juniju 
tudi izpeljali in tako organizirali 
posebno druženje v Mirni Peči, 
podkrepljeno z dobrodelno noto. 

Darja Gibičar in 
Tatjana Kupljenik
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poSkrbimo za Svoje zdravje

MOŽGANSKA KAP
V Sloveniji se zaradi možganske kapi zdravi okoli 4.400 prebivalcev letno. 
Splošno prepričanje, da je možganska kap posledica staranja prebivalstva in 
da sta za njo neizogibni posledici smrt ali huda invalidnost, je že zdavnaj pre-
živeto. Bolezen je danes mogoče preprečiti in tudi ozdraviti, če je ukrepanje 
dovolj hitro. Vse več je namreč dokazov o učinkoviti preventivi, pa tudi o učin-
kovitem zdravljenju ishemične možganske kapi, če je le-to opravljeno v prvih 

težavo zapomnil, še težje pa ga bo po-
novil oziroma ga sploh ne bo mogel 
pravilno ponoviti.

ROKE - Bolnika prosimo, naj iztegne 
obe roki v višini ramen. Zdrav človek ju 
brez težav obdrži v tem položaju tudi 
dlje časa, med tem ko bolniku z akutno 
možgansko kapjo ena roka takoj omah-
ne.

OBRAZ - Bolnika prosimo, naj se nam 
na široka nasmeji. Pri zdravem človeku 
so ustnice simetrične, bolnik z akutno 
možgansko kapjo pa ima eno stran po-
vešeno.

MINUTA - Če opazite te znake pri svoj-
cu ali kom drugem, ne oklevajte, ampak 
TAKOJ pokličite 112 in povejte, da pred-
videvate, da imate ob sebi človeka, ki ga 
je zadela akutna možganska kap. 

dejavniki tveganja in preventiva

Lahko rečemo, da so možgansko žilne 
bolezni davek na razvade in nezdrav 
način življenja. Poleg pravočasnega 
odkrivanja bolezni, zgodnjega začet-
ka zdravljenja in nadaljnjega skrbnega 
zdravljenja lahko vsak preventivno de-
luje proti povišanemu krvnemu tlaku, 
zvišanim vrednostim maščob v krvi in 
urejenosti sladkorne bolezni, ki pred-
stavljajo visoke dejavnike tveganja za 
nastanek možganske kapi. Nekaj pa je 
seveda tudi takih dejavnikov, na kate-
re ne moremo vplivati. To so na primer 
starost, spol (moški so bolj nagnjeni k 
razvoju možganske kapi kot ženske) in 
družinska genetska obremenjenost. 
S svojim življenjskim slogom lahko bi-
stveno pripomoremo k preprečevanju 
možganske kapi, če se vsaj pol ure na 
dan ukvarjamo s telesno vadbo, jemo 
veliko sadja in zelenjave, vzdržujemo 
normalno telesno težo, v prehrani ome-
jimo sol, maščobe in sladkor, preneha-
mo s kajenjem, se izogibamo čezmerne-
mu uživanju alkohola, si redno merimo 
krvni tlak in kontroliramo krvne maščo-
be ter krvni sladkor.
Ker možganska kap lahko nastopi hitro 
in nepričakovano, je ob 10. maju, sve-
tovnemu dnevu te bolezni, dobro raz-
misliti o našem življenjskem slogu in si 
zapomniti bolezenske znake. Tudi zato, 
ker lahko možganska kap že jutri priza-
dene nekoga v vaši bližini.

Petra Žagar, dipl. med. sestra
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

treh urah po nastopu znakov bolezni. 

Možganska kap je bolezen, ki jo pov-
zroči nenadna resna okvara v delovanju 
možganov ali propad oziroma uničenje 
njihovega predela. Okvara možganov 
nastane v glavnem zaradi okvare ožilja. 
15 odstotkov okvar povzroči krvavitev 
v možganih, ki jo povzroči razpoka žile. 
Najpogostejši vzrok za to je neurejen 
krvni tlak, ki poškoduje žilno steno. 

V ostalih 85 odstotkih pa je vzrok okva-
re možganov zaradi ishemične mož-
ganskih kapi. To pomeni, da je prišlo 
do zamašitve ene od možganskih žil s 
strdkom, ki se lahko naredi v sami žili ali 
pa pripotuje po žilah iz srca. Lahko pa je 
možganska kap tudi posledica zmanjša-
nega krvnega obtoka zaradi hude zoži-
tve velike možganske žile.

znaki in Simptomi možganSke 
kapi
Pojavijo se v toku nekaj minut ali ur. Ka-
žejo se v motnjah delovanja možganov, 
ki naj bi jih uravnaval okvarjeni predel. 
Čas za zdravljenje z zdravili, ki strdek 
lahko raztopijo, je omejen na prve tri 
ure po začetku nastanka simptomov 
možganske kapi, zato je zelo pomemb-
no, da znake kapi pravočasno prepo-
znamo in se nanje takoj odzovemo.

Kratica G-R-O-M nam pomaga, da si 
lažje zapomnimo, na kaj moramo biti 
pozorni pri osebi, za katero sumimo, da 
jo je prizadela možganska kap.

GOVOR - Bolniku rečemo preprost sta-
vek, npr. »Danes je lep dan« in ga pro-
simo, naj ga ponovi. Zdrav človek ga 
bo brez težav ponovil, medtem ko si ga 
bo bolnik z akutno možgansko kapjo s 
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intervju

intervju: gregor parkelj, obrtnik, občinski svetnik, nogometni navdušenec 

»Dajte več poudarka 
ljudem, ki ustvarjajo!«

Gregor Parkelj je pravi Mirnopečan. Parkljevi so namreč eden najstarejših rodov v Mir-
ni Peči. Raziskovali so družinsko drevo, ki sega v leto 1780. Od takrat pa vse do da-
nes se je priimek neprekinjeno obdržal. Parkljevi živijo na Vihrah (ulica Mirne Peči), 
imajo kmetijo, na kateri gospodari Gregorjev brat Marjan. Gregor pa se je izšolal za 

avtoelektričarja. Pripravništvo je opravljal v novomeškem Pionirju in že kot 
21-letni mladenič odprl lastno avtoelektričarsko delavnico. Čez tri leta je 

že zaposlil delavce. Obrtnik - in to zelo uspešen - je že 19 let. Njegova 
velika ljubezen pa je nogomet. 

Leta 2004 je Gregor začel zidati novo 
delavnico na domačem dvorišču, vanjo 
se je preselil leta 2007. Tu sta si z ženo 
Vido, ki je zaposlena na UE v Novem 
mestu, uredila dom, v zakonu sta se 
jima rodila dva otroka. Bine šteje osem 
let, Nina pa štiri. 

»Ja kje ste pa mene našli za intervju?« je 
bilo njegovo prvo nasmejano vprašanje. 
In ves čas med najinim pogovorom, ko 
sva se pogovarjala v pisarni njegove 
avtomehanične delavnice, so prihajali 
do njega ljudje. Ta je želel to, drugi ono. 
Dela v Parkljevi delavnici zagotovo ne 
bo zmanjkalo. 

 h Nogomet je vaša velika ljube-
zen. Kdaj ste se začeli intenzivneje 
ukvarjati z njim?
Ko začne Gregor govoriti o nogometu, 
se mu zaiskrijo oči. »Leta 1997 je padla 
ideja, da bi Mirnopečani vstopili v no-
vomeško rekreacijsko ligo nogometa. 
Veste, nogomet je od nekdaj pri nas v 
Mirni Peči, igrali smo ga celo pozimi. 
Traktor je odgrnil sneg, pa smo že brca-
li žogo. Tudi starejše generacije so bile 
aktivne. No, in od takrat sem zraven, ob-
vezal sem se tudi, da bom finančno po-
magal. Pred dobrimi sedmimi leti sem 
nehal aktivno tekmovati (igram le še 
ljubiteljsko), s srcem pa sem še vedno 

 Gregor je ponosen na kar dve osvojeni prvi mesti v novomeški rekreacijski ligi.
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zraven. Naša ekipa Avtoservis Parkelj je 
kar dvakrat osvojila pokal za prvo me-
sto novomeške rekreacijske lige. Zame 
je nogomet šov in v tem šovu uživam.«

 h Tudi lokalna politika vas ne pu-
šča ravnodušnega, saj ste že vrsto 
let občinski svetnik. Kako vidite ra-
zvoj Mirne Peči?
Vesel sem, da se občina razvija, da gre 
v pravo smer. Veste, v naši hiši je bilo 
vedno veliko ljudi. Moj oče Marjan je 
bil zavarovalniški zastopnik, veliko je 
hodil po terenu, ljudje so prihajali k 
nam in tako smo bili v časih, ko še ni 
bilo mobitelov in interneta, kar na teko-
čem, kaj se dogaja v naši dolini. Odločil 
sem se, da tudi sam aktivno sodelujem 
v lokalni politiki. Svetnik sem od leta 
2009. Zavzemam se za strpen dialog, 
želim, da se Mirna Peč, ki ima ogromno 
potenciala, razvija. Ni mi vseeno zanjo. 
rad tudi pomagam. Avtoservis Parkelj 
je sponzor številnim prireditvam, ki se 
odvijajo v naši občini, doniramo pa tudi 
v dobrodelne namene. 

 h Nenehno ste v gibanju, vaša 
energija kar izžareva iz vas. Vam je 
nikoli ne zmanjka?
To imamo menda pa kar v družini. Pri 

Nogometna ekipa Avtoservis Parkelj si je prislužila za celo vitrino pokalov. 

nas doma ni bilo nikoli nič težko nare-
dit, smo kar vsi taki, energični. Vedno 
sem med ljudmi. Ljudje smo različni, 
dobri, pa tudi malo manj dobri. Jaz sem 
bil do napak vedno kritičen, ampak ni-
koli ne kuham zamer. Treba je znati iti 
naprej. 

 h Pohvalijo vas tudi kot odličnega 
mentorja vašim vajencem v delavni-
ci. Dijaki prihajajo k vam na prakso 
iz Šolskega centra iz Novega mesta. 
So željni znanja?
To pa je odvisno od človeka. Nekateri 
da, drugi spet ne. Lahko pa se pohvalim, 
da so vsi trije delavci, ki so pri meni za-

posleni, bili moji vajenci. Leta 2011 sem 
namreč opravil pedagoško andragoški 
izpit in tako postal mentor dijakom pri 
praktičnem usposabljanju z delom. 

Ob koncu najinega pogovora pa mi je 
Gregor Parkelj dejal: »Pa novinarji dajte 
več poudarka ljudem, ki ustvarjajo! Več 
pišite o gospodarstvu. O Krki, revozu in 
ostalih uspešnih podjetjih in podjetni-
kih, ki veliko prispevajo družbi. Delati je 
treba! Govori naj se o delu, ne o belih 
ali rdečih. »
Gregor, bomo upoštevali vaše besede. 

Ljudmila Bajc

Nogometni privrženec postaja tudi  osemletni sin Bine. Foto: osebni arhiv G.P.
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društveno satje

Florjanova maša na 
Malem Vrhu
Sv. Florjan je zaščitnik proti požarom in 
poplavam ter zavetnik gasilcev, ki godu-
je 4. maja. Vsako leto gasilci PGD Jablan 
pripravimo obisk Florjanove maše na 

Malem Vrhu in vedno povabimo tudi 
gasilce iz sosednjih društev v občini. 
Letos smo se 8. maja zbrali ob 10.30 uri 
pred gasilskim domom v Jablanu. Po 
kratkem pozdravu smo se postavili v 
ešalon in se odpravili proti cerkvi. Prvi so 
bili nosilci svečanih zastav, za njimi pio-
nirčki, nato gasilci v svečanih oblekah, 

za ešalonom pa so se peljala še gasilska 
vozila. Mašo je vodil domači župnik Ja-
nez rihtaršič, sodelovali smo tudi gasil-
ci, brali smo berilo, naši najmlajši člani 
pa so prebrali prošnje. Po končani maši 
smo se pod bližnjim kozolcem še malo 
družili in rekli besedo ali dve.

 Jure Mervar

Športne igre upokojencev
 
V okviru 41. ŠIU PZDU Dolenjske in Bele krajine je aprila potekalo področno 
tekmovanje v pikadu za ženske v Semiču, kjer nas je semiško društvo upo-
kojencev gostoljubno sprejelo ob pestri ponudi dobrot in prijetnega druže-
nja s članicami in člani ostalih društev upokojencev. 

Nastopilo je 106 tekmovalk v 26 ekipah. 
Med drugimi smo se tekmovanja ude-
ležile tudi mirnopeške članice društva 
upokojenk v sestavi Zvonka Cesar, Anica 
Parkelj, Majda Zagorc in Ivana Prešiček. 

Ekipno smo pričakovale dober rezultat 
glede na naše predhodno treniranje, 
vendar nam sreča ni bila naklonjena. Kot 
najbolje uvrščena posameznica iz naše 
ekipe je dosegla 39. mesto, kar je lep 
rezultat. Kljub rahlemu razočaranju smo 
sklenile, da nadaljujemo z druženjem v 
pikadu in organiziramo tekmovanje z 
drugimi društvi. Imamo znanje, manjka-
jo pa nam tekmovanja. Medse vabimo 

vse, ki jih zanima tovrstna družabna igra. 
Moška ekipa pa se je pomirila v pikadu 
naslednjega dne v Škocjanu. Pristali so 
na predzadnjem mestu, najbolje uvr-
ščen v ekipi je dosegel 33. mesto. 

Veliko boljše je bilo tekmovanje ženske 
ekipe v streljanju z zračno puško, ki se 
je 22. aprila odvijalo v Trebnjem. Ekipno 
smo Mirnopečanke dosegle peto me-
sto. Izmed 30 nastopajočih tekmovalk je 
najbolje uvrščena posameznica iz naše 
ekipe dosegla 13. mesto. Vsem tekmo-
valcem čestitam za nastop in pogum. 

Majda Zagorc

Čiščenje jame 
Schaffeichloch
 Člani Jamarskega kluba Novo 
mesto smo pred kratkim v okvi-
ru projekta Life Kočevsko očistili 
jamo Schaffeichloch. Že lani smo 
v okviru tega projekta pregle-
dali 90 jam in popisali njihovo 

onesnaženost. V letošnjem in 
prihodnjem letu pa bo potrebno 
očistiti šest jam po izboru občine 
Kočevje. Pri čiščenju sodelujeta 
JKNM in DZrJLJ.

Andrej Gašperič
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ŠTD Poljane: Dober 
dan, Bela krajina
 
Kljub nekoliko slabši vremenski napo-
vedi smo člani ŠTD Poljane preživeli 
čudovito aprilsko soboto v Beli krajini. 
Že zjutraj smo se še spočiti udeležili 
učne ure v OŠ Bistra glava na radovici. 

Po končanem pouku smo se odpravili 
v Drašiče, kjer smo ob kozarčku bele-
ga izvedeli veliko zanimivosti o nasta-
janju in namenu sosedskih zidanic na 
tem območju. Po opravljeni predsta-

vitvi smo se odpeljali v smeri Žuničev, 
kjer smo si ob belokranjski pogači 
ogledali Šokčev dvor, od tam pa še na 
Vinico in si ogledali spominsko hišo 
Otona Župančiča. Napočil je čas za 
»pozno kosilo«, ki so nam ga pripravili 
na turistični kmetiji Matkovič v Gornji 
Lokvici. Na vseh krajih, ki smo jih obi-
skali, so nas pričakali prijazni domači-
ni in nam izčrpno predstavili njihove 
zanimivosti. Potrudila se je tudi naša 
vodička Marjeta in nam povedala kar 
nekaj zanimivosti med vožnjo po zani-
mivi pokrajini.

Drago Retelj

Poljanci v Nebesih
Prvo aprislko soboto se je na igrišču na Poljanah zbralo 29 članov društva in osta-
lih, ki smo se odločili, da se udeležimo pohoda na najvišji hrib v občini Šentrupert, 
to so Nebesa. Po vožnji iz Poljan v Šentrupert smo krenili proti vrhu in ga dosegli v 
dobri uri. Na vrhu smo se okrepčali z dobrotami iz nahrbtnika, odprt pa je bil tudi 
dom. Po enournem počitku smo odšli v dolino ter se odpeljali na Poljane, kjer nas 
je pričakala topla malica in osvežilna pijača, ki sta jo pripravila naša člana Jože in 
Tone. Sledilo je druženje in podrobna analiza pohoda. 

 Drago Retelj

Predstavitev obrezovanja sadnega drevja

Na sončni petek konec marca se je v sadovnjaku članice ŠTD Poljane, Jožice 
Plantan zbralo okoli 30 članov in tudi ostalih, ki jih je zanimal način obre-

zovanja sadnega drevja. Predstavitev, ki je 
trajala več kot dve uri, je opravil Janez Gač-
nik iz Zavoda Jabolko iz Metlike. Po končani 
predstavitvi je gostiteljica pripravila manjšo 
pogostitev, kjer so se udeleženci pogovorili 
še o nekaterih podrobnostih pri varstvu sa-

dnega drevja. Predstavitev so ocenili kot zelo 
uspešno, saj je marsikateremu postregla z no-

vimi informacijami.
Drago Retelj



junij 2016Glasilo Občine Mirna Peč20

društveno satje

Prvošolčki prisluhnili Križem kapici
 
V mesecu maju obeležujemo teden rdečega križa.Ob 
tej priložnosti obiščemo tudi prvošolčke v OŠ Tone-
ta Pavčka Mirna Peč. Predstavitev nastanka rdečega 
križa in delovanje te humanitarne organizacije med 
najmlajšimi je pomembna naloga. Zavedamo se, da je 

že mladim potrebno predstaviti, kaj so najpomemb-
nejše humane vrednote vsakega izmed nas.Vse to 
smo predstavili tudi na tokratnem obisku. Začeli smo 
z zgodovino rK pa vse do današnjega delovanja Kra-
jevne organizacije rdečega križa, prebrali pravljico o 
Križem kapici, ob koncu pa smo si ogledali še risanko, 
ki prikazuje delovanje po načelih rK.

Slavi Derganc, KORK Mirna Peč

Mirnopeške Čebelice 
nastopile v Hiši žive dediščine 
v Beli Cerkvi
»Čebelice« smo po srečanju ljudskih pevcev v marcu, ko 
smo gostile ljubitelje in pevce ter godce v Mirni peči, čisto 
malo počivale. Očistile smo panj in že je bilo treba spet 
poleteti. 

Po dveletnem premoru smo se spet odzvale vabilu Območ-
ne izpostave Javnega sklada rS za kulturne dejavnosti in se 
udeležile območnega srečanja pevcev ljudskih pesmi in god-
cev ljudskih viž v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi. Območna 
prireditev z naslovom »Naj zazveni ljudska pesem« je pre-

gledna predstavitev poustvarjalnosti pevskih in godčevskih 
skupin, ki delujejo pod okriljem novomeške izpostave sklada. 
Na širšem Dolenjskem je tradicija ljudskega petja izjemno 
bogata. Glasbeno dediščino ohranja blizu petdeset pevskih 
in godčevskih skupin, večina v okviru najrazličnejših društev. 
V Beli Cerkvi smo se srečale s pevci in pevkami iz Šmarjete, 
Škocjana, Dolenjskih Toplic, Novega mesta in Prečne. Vsi smo 
predstavili stare ljudske pesmi na način, kot so se nekoč pele 
v naših okoljih. Bil je prijeten večer ubranih melodij v starih 
tonovskih načinih. Strokovno nas je spremljala dr. Mojca Ko-
vačič, ki je kot etnomuzikologinja zaposlena na Glasbenona-
rodopisnem inštitutu ZrC SAZU in se posveča ljudskoglasbe-
nim pojavom v preteklosti in sodobnosti. 
Naša srečanja so vedno prijetna druženja s prijatelji, ki jih za-
ključimo kako drugače kot z ubrano skupno ljudsko pesmijo. 

Silva Bevc

Krkaši pomagali 
pri Mahničevih 
V okviru Krkinega tedna prostovolj-
stva je osem prostovoljcev pomaga-
lo pri urejanju okolice hiše in pripra-
vljanju drv pri Mahničevih iz Mirne 
Peči. Območno združenje rK Novo 
mesto je konec lanskega leta pričelo 
z akcijo dokončanja izgradnje hiše, ki 
bi jo sami težko dokončali, saj je to 
onemogočila bolezen hranitelja mla-

de družine. Gradnja je v fazi nanosov 
ometa, čakajo pa jih še centralna 
instalacija, polaganje tlakov in kera-

mičnih podov in beljenje. Vsa dela 
potekajo s pomočjo donacij mate-
riala, storitev in s sredstvi, ki smo jih 
zbrali na poseben račun pri rdečem 
križu. Prostovoljska pomoč Krkašev 
je bila dobrodošla, saj so prostovoljci 
z drvmi preskrbeli družino za nasle-
dnjo zimo, s katerimi bodo, upamo, 
že ogrevali novo hišo. Družina je bila 
navdušena in se je »delavcem« za-
hvalila s pogostitvijo.

Barbara Ozimek

V Biški vasi našli neeksplo-
dirano topovsko granato

Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev-
Deli: Grozeči ostanki druge svetovne vojne. 
Žal tudi v mirnopeški občini, kjer je v Biški vasi občan našel 
neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote 
za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenj-
ske in Ljubljanske regije sta odstranila topovsko granato ka-
libra 75 mm, ostanek druge svetovne vojne in jo odpeljala v 
ustrezno skladišče. 
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Novogradnje v Mirni Peči
V zadnjem času so naši občani zgradili ali še gradijo 
veliko novih stanovanjskih hiš. Lastniki novogradenj 
so večinoma na novo priseljeni prebivalci. Zanimalo 
nas je, zakaj so se odločili za našo občino in lokacijo, 
kjer sedaj gradijo ali že prebivajo.

Urška Rapuš

BARBARA STOPAR, ČEŠENCE
"Vedno smo želeli zgraditi 
majhno družinsko hišo. Izbirali 
smo mirno lokacijo, z možno-
stjo javnega prevoza, šolo, po-
zitivno okolico za otroke. In ni 
nam žal, znanci so nas vedno 
spraševali, kako to, da smo iz 
mesta odšli na deželo. Nam 
pa je tu zelo všeč, saj je mirno, 
lepo in kljub kmetijstvu je veli-
ko manj smradu kot v mestu."

DEJAN DULAR, VELIKI KAL
"Parcelo sva s partnerko kupila 
zaradi zelo lepe lokacije in bli-
žine avtoceste. Pozitivno naju 
je presenetila prijaznost in po-
vezanost sosedov v vasi. Hišo 
sva želela zgraditi iz naravnih 
materialov, zato sva se v večini 
odločila za samogradnjo, kar je 
bila prav posebna izkušnja. Po-
hvalil bi tudi občino, saj je bilo 
urejanje papirjev za gradnjo 
hitro in enostavno."

GREGOR RUS, ŠRANGA
"Ko sva z ženo iskala parcelo 
za gradnjo, je lokacija ustreza-
la najini želji, da ne gremo pre-
daleč iz Novega mesta. Hiše v 
naselju so se gradile istoča-
sno, zato smo se s sosedi zelo 
povezali in marsikaj postorili 
s skupnimi močmi. Želeli bi 
si ureditev povezave z Mirno 
Pečjo za večjo prometno var-
nost, npr. kolesarske steze."

MATIJA CVITKOVIČ, 
VELIKI KAL
"Lokacijo smo izbrali zaradi ra-
zvoja v občini, z novim OPN se 
je gradnja povečala, kraj se raz-
vija, imate novo šolo in vrtec, 
povezavo z avtocesto. Vas je 
lepa, urejena, sovaščani so pri-
jetni, pripravljeni pomagati in 
se dobro razumemo. Bili smo 
pozitivno presenečeni nad go-
stoljubnostjo."

anketa

Srečanje starostnikov
Zadnjo majsko nedeljo je Krajevna organizacija rdečega 
križa Mirna Peč pripravila srečanje starejših občanov Mirne 
Peči.Udeležilo se ga je 130 starostnikov. Po krajšem kultur-
nem programu, ki so ga pripravili osnovnošolci, in pozdrav-
nem nagovoru predsednice KOrK Mirna Peč Slavi Derganc, 
predstavnice OZrK Novo mesto Anice Bukovec in župana 
Andreja Kastelica so se ob dobri hrani in pijači v prijetni 
družbi še malo poveselili in poklepetali med seboj.  S. D.

91 let Frančiške Sever 
Aprila je Frančiška Sever iz Mirne Peči praznovala 91 
let. Kar prehitro je minilo od zadnjega obiska, ko smo 
ji za okroglo obletnico zaželeli vse najboljše. Kot smo 
obljubili, da se po devetdeseti obletnici vidimo vsako 
leto, smo k slavljenki Francki prišli župan s šopkom rož 
ter predstavnici rdečega križa in Društva upokojencev 
in ji izrekli dobre želje. Tudi letos nas je pričakala dobre 
volje. Še vedno je mladostna, zgovorna in hudomušna. 

Poveseli se rada s svojimi vnuki in pravnuki, ki jo obča-
sno obiskujejo. Domači so ji pripravili lepo praznovanje, 
tudi torta ni manjkala. Mi pa smo ji nazdravili in zaželeli 
zdravja. Iskrene čestitke, gospa Francka!

Majda Zagorc
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Mirnopečan Rok Eršte državni 
prvak v tajskem boksu
 
V organizaciji domačega Muay thai gyma Ptuj ter pod pokroviteljstvom Slovenske zve-
ze tajskega boksa je v soboto, 28. maja, v športni dvorani šolskega centra Ptuj pote-
kalo Odprto državno prvenstvo v Tajskem boksu-muaythaiu. Odvilo se je 23 dvobojev 
v otroški, kadetski, mladinski in članski konkurenci. Tokrat je sodelovalo 12 klubov iz 
Slovenije. 

Rožmarin na dobrodelnem koncertu in reviji pevskih zborov
 
Svojo noto dobrodelnosti je moški pevski zbor Rožmarin zopet pokazal z udeležbo na aprilskem dobrodelnem koncer-
tu «KORAKAJMO Z ZALO« v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu. 

Ni minil niti en mesec in že 
je sledil nov nastop. V petek, 
6. maja, je mesto Kočevje v 
tamkajšnji športni dvorani 
gostilo 14. revijo pevskih 
zborov dolenjskih in belo-
kranjskih upokojenskih dru-
štev. Na prireditvi družabne-
ga in tekmovalnega značaja 
je nastopilo enajst moških, 
ženskih in mešanih zborov. 
Pridružili so se jim tudi učen-
ci Glasbene šole Kočevje, ki 
so popestrili program. Zbori 
so se predstavili vsak z dve-
ma pesmima. Nekateri zbori 
so nastop popestrili z vriska-
njem, igranjem na glavnike 
in boben, skratka izvirnosti 

ni manjkalo. Moški pevski 
zbor rožmarin se je pod 
vodstvom zborovodje Go-
razda Kermca na reviji pred-
stavil s pesmima Tomaža 
Habeta DVE LET’ IN POL (pri-
morska ljudska) in priredbo 
Janeza Močnika VEČErNICA 
(stara nemška božična). Po 
nastopu je strokovna žirija, ki 
je nastope ocenjevala, vsem 
zborovodjem podala pohva-
le in kritike z namenom iz-
boljšanja zborovskega petja. 
Moški pevski zbor rožmarin 
se je ponovno odlično od-
rezal. Po mnenju strokovne 
žirije je bila njihova izvedba 
pesmi najboljša. 

Vsa pohvala velja organiza-
torjem prireditve, saj je bilo 
za vse prav lepo poskrblje-
no. Goste so vodili k športni 
dvorani smerokazi in redarji, 

na koncu revije je bila zaku-
ska za vse nastopajoče, kjer 
je vladalo veselo vzdušje.

Anton Gorenc

Prestol najuspešnejše ekipe-
Odprtega državnega prven-
stva za sezono 2015/2016 je 
pripadel SCOrPION GYMU 
iz Novega mesta s šestimi 
državnimi prvaki in štirimi 
podprvaki, drugo mesto je 
pripadlo Khun Kao klubu iz 
Ljubljane. V kategoriji otrok 

in kadetov pa je bil najuspe-
šnejši Muaythai gym Gladi-
ator iz Črnomlja. V članski 
kategoriji +91kg je Mirno-
pečan rok Eršte pometel s 
konkurenco in postal držav-
ni prvak. 
Hkrati je to bil test ter izborno 
tekmovanje vseh domačih 
tekmovalcev pred odhodom 
na Evropsko prvenstvo, ki se 
bo odvilo med 22. in 29. ok-
tobrom 2016 v Splitu na Hr-
vaškem. Glede na dosežene 
rezultate in bližino odvijanja 
EP Slovenska zveza tajskega 
boksa pod taktirko selektor-
ja Andreja Žvegliča načrtuje 
najštevilčnejši odhod sloven-
skih reprezentantov.                     
 Zlatka Todić
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Iz mirnopeških 
kuhinj

POMLADANSKE 
PALAČINKE S 
ŠPARGLJI

Testo za palačinke:
• 3 jajca
• 150 g pirine moke
• 3 dl mleka
• 30 g rukole
• nekaj stebelc drobnjaka ( lahko 

tudi liste česna ali čemaž)
• 25 g masti
• sol
 Zmešaš in spečeš palačinke.

Nadev:
• 200 g špargljev
• 500 g skute ali kisle smetane
• 1 jajce
• 1 žlica olivnega olja
• ščepec muškatnega oreščka
• malo soli
Zmešaš in namažeš palačinke, jih zvi-
ješ in daš v pekač.

Za gratiniranje:
• 1 jajce
• 1 dcl kisle smetane
• 20 g masla
Zmešaš, poliješ po palačinkah in daš 
peči.

recept je predstavila Andreja Krevs 
na delavnici o špargljih.

ENDURANCE – vzdržljivostno 
jezdenje v Globodolu
 

Tradicionalni blagoslov konj v Šentjuriju
 
V nedeljo, 24. aprila, je Konjeniško društvo treh dolin Mirna Peč, kot vsako leto, or-
ganiziralo blagoslov konj in konjenikov v Šentjuriju. Kljub neprijaznemu in slabemu 
vremenu je prišlo veliko obiskovalcev ter občudovalcev konj in kar 25 konjenikov. 
Vsak konj je na blagoslovu, ki ga je opravil mirnopeški župnik Janez rihtaršič, dobil 
blagoslovljen kruh in sol. Po uradnem delu je sledila malica, nato pa je nekaj članov 
odjezdilo v Prečno, kjer jih je čakal pečen odojek. 

Patricia Cesar

V začetku maja je v Srednjem Globodo-
lu pri zavodu Villa Artemida potekala 
prva letošnja tekma za pokal Slovenije v 
endurancu – vzdržljivostnem jezdenju. 
Na prizorišču tekmovanja so se 
že zgodaj zjutraj zbrali prvi 
tekmovalci. Lepo vreme 
in odlična proga sta 
15 tekmovalcem iz 
različnih slovenskih 
klubov in iz sose-
dnje Hrvaške ter Ita-
lije omogočila lepo 
tekmo. Tekmovalci 

so se pomerili v kategorijah, CEN* 3x27 
km, CEN A 2x22 km, ter Klubski katego-
riji 2x22 km.  Organizator tekme, ki je 
tudi predsednik Konjeniškega društva 

treh dolin Mirna Peč, David 
Hočevar, je v kategoriji 

CEN* 3x27 km uspešno 
prejezdil 81 km s kobi-

lo Latojo in tako zase-
del odlično 1. mesto. 

Patricia Cesar
Foto: Kristina 

Trampuš
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Fortuna, Papež in Primc šampioni cvička, 
Granda z rumenim muškatom šampion 2016
 
Marca je vinogradniško društvo Mirna Peč v prostorih gostilne Špolar organiziralo letni občni zbor, ki se ga je udeležilo 
80 članic in članov društva. Delovno predsedstvo so sestavljali predsednik Anton Režek, člana Jožica Papež in Boštjan 
Matoh ter zapisnikar Marjan Primc. 

Na občnem zboru so poro-
čilo podali predsednik, bla-
gajnik in tajnika društva ter 
vodja degustacijske sekcije, 
pa tudi nadzorni odbor in 
verifikacijska komisija. V sklo-
pu načrta dela društva v letu 
2016 so predstavili termin za 
pobiranje vzorcev za Teden 

cvička, podali predloge za 
izvedbo vinogradniškega iz-
leta (izbrana destinacija Kras), 
predlog za nabavo merilnih 
naprav in za pripravo prak-
tičnega prikaza zelenih del 
v vinogradu in predlog za 
pripravo organizacije osnov-
nega degustacijskega tečaja. 
Sledila je podelitev priznanj 
in diplom z društvenega oce-
njevanja vin, ki je potekalo 
prvega marca. Podelitev so 
vodili predsednik društva 
Zvone Papež, vodja degu-
stacijske sekcije Aleš Žagar 
in član ocenjevalne komisije 
Jože rozman. 
Najboljše ocene za svoja vina 
so prejeli Miran Pleskovič – 
kraljevina (16, 30), Zvonko 
Lah – dornfelder (17, 47), 
Marko Smerke – kerner (17, 
43), Jože Novak – sivi pinot 
(16, 77), Jože Fabjan – bela 
zvrst (16, 60), Brane Granda 
– beli pinot (18,13), Jernej 
Muhič – chardonnay (18, 03), 
Brane Granda – dolenjsko 

belo (17, 03), Lambert Pate – 
žametovka (16, 53), Alojz Dra-
gan – renski rizling (17, 17), 
Jernej Muhič – sauvignon 
(18, 00), Janez Peperko – do-
lenjsko rdeče (17, 20), MIrko 
Pleskovič – modra frankinja 
(17, 93), Brane Granda – la-
ški rizling (18,10) in Gorazd 

Smrekar – muškat otonel 
(17, 40) . Podeljeni so bili tudi 
štirje šampioni. Naziv šampi-
ona cvička so prejeli Jernej 
Fortuna Jernej, Marjan Papež 
in Marjan Primc (vsi 16, 13). 
Naziv šampiona ocenjevanja 
– najvišje ocenjeno vino je 
polsuhi rumeni muškat Ma-
teja Grande (18, 20). 

V sklopu podelitve je bila tudi 
degustacija najboljše ocenje-
nih cvičkov, belega pinoja 
in rumenega muškata. Vsak 
izmed pridelovalcev zmago-
valnih vin je imel priložnost 
na kratko predstaviti svoje 
vino in izdati kakšno skriv-
nost pridelave le-tega. De-
gustacijo je s svojimi strokov-
nimi komentarji povezoval 
vodja degustacijske sekcije 
Aleš Žagar. 

Društveno ocenjevanje vin 
2016 sta ocenjevali dve pet-
-članski komisiji v sestavi 
Jože Simončič (predsednik 

komisije rdečih vin), Tomo 
Zupan, Zvone Lah, Dušan 
Pust in Jože rozman (domači 
člani komisije rdečih vin) ter 
Andrej Bajuk (predsednik ko-
misije belih vin), Brane Gran-
da, Aleš Žagar, Alojz Primc in 
Jernej Muhič (domači člani 
komisije belih vin). Člani ko-

misij so ocenili 137 vzorcev 
naših vinogradnic in vinogra-
dnikov. Od tega 71 vzorcev 
rdečih vin, med katerimi so 
prevladovali cvički s 27 vzorci 
in 66 vzorcev belih vin, med 

katerimi je bilo največ dolenj-
skih belih. Izločenih je bilo 20 
vzorcev oziroma 14,6 % oce-
njenih vin. 
Vsem vinogradnicam in vino-
gradnikom čestitamo! 
Več o ocenjevanju in rezulta-
tih si lahko preberete na spo-
dnji povezavi.

http://www.vinogradniki-
-mirnapec.si/obcni-zbor-in-
-razglasitev-rezultatov-oce-
njevanja-vin/

Matej Granda

Čaganka še daljša in globlja

Med prvomajskimi prazniki je potekal tradicionalni 
tabor Jamarskega kluba Novo mesto na Poljanski gori 
pri Čaganki. Na taboru je uspelo jamarjem podaljšati 
in poglobiti jamo.

Andrej Gašperič
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Mirnopeške podeželske 
žene tako v Ljubljani 
kot v Bruslju
 
Aktivne Mirnopečanke so nastopile v oddaji RTV Slove-
nija Dobro jutro, obiskale evropsko prestolnico Bruselj, 
izdelovale pletenice, napekle slastne štruklje na godov-
ni dan sv. Jurija in se preizkusile v jedeh s šparglji. Svoje 
znanje nenehno dopolnjujejo in nadgrajujejo. 
 

Sodelovanje v oddaji 
dobro jutro 

Članice Društva podeželskih 
žena Mirna Peč smo se za-
dnji petek v januarju odpra-
vile v Ljubljano na osrednjo 
tržnico. Strokovnjakinja za 
zdravo prehrano Marija Mer-
ljak nas je povabila k sodelo-
vanju pri snemanju oddaje 
Dobro jutro rTV Slovenija. 
rdeča nit oddaje so bili štru-
klji na vse možne načine. 
Naše članice so pripravile 
različne vrste štrukljev, ki so 
značilne za naše področje. 
Na lepo pogrnjeni mizi so se 
obiskovalcem tržnice cedile 
sline ob pogledu na prekra-
sno aranžirane dolenjske 
štruklje s pregreto smetano, 
zdrobovo-skutne štruklje, 
ajdove štruklje s skuto, pa 
take s cvrtjem in ocvirki ter 
s cvrtjem in peteršiljem kot 
tudi pečene. 
Obiskovalcev, ki so si razsta-
vljene dobrote ogledali in jih 
poskusili, je bilo lepo število. 
Članice so lepo predstavile 
štruklje ter ponosno zasto-

pale društvo kot tudi občino. 
Bogatejše so za novo izku-
šnjo, ponovno pa so odlično 
opravile svojo nalogo. 
 

delavnica izdelave 
pletenic 
Članice DPŽ Mirna Peč smo 
se v februarju zbrale na ku-
harski delavnici izdelave ple-
tenic. V svojo sredo smo po-
vabile predsednico Društva 
kmečkih žena Novo mesto, 
gospo Štefko Vidic. Na delav-
nici nam je pokazala, kako se 
pripravi testo za pletenico. 
Le to smo potem oblikovale 
v srce. Udeleženke, kar lepo 
število se nas je zbralo, smo 
bile navdušene nad različ-
nimi tehnikami pletenja, ki 
nam jih je Štefka, kot moj-
strica za pletenice, pokazala. 
Poskusile smo se v samem 
pletenju. Na koncu delavnice 
smo občudovale pletenico in 
jo tudi poskusile. Ne samo, da 
je bila lepa na pogled, tudi 
odličnega okusa je bila. Tudi 
v prihodnje bomo še z večjim 
navdušenjem sodelovale na 
razstavi pletenic v Prečni. 

obiSk evropSke 
preStolnice 
Na pobudo predsednice 
Zveze kmetic Slovenije Irene 
Ule in na povabilo poslanca 
v Evropskem parlamentu 
Franca Bogoviča se nas je 
sto članic iz vseh društev v 
Sloveniji odpravilo na dvo-
dnevno ekskurzijo v Belgijo. 
V parlamentu v Bruslju smo 
se srečale z njim, kjer smo 
bile seznanjene z delova-
njem parlamenta in njego-
vim delovanjem v odboru 
za kmetijstvo in razvoj po-
deželja. 
Spoznale smo zname-
nitosti evropske 
prestolnice in 
si ogledale še 
srednjeve -
ško mesto 
Gent. Na 
poti domov 
proti Slove-
niji smo obi-
skale še belgij-
sko podeželje in 
si ogledale način dela 
ter življenje na večji kmetiji 
za pridelavo mleka v kraju 
Maasmechelen. Veliko lepe-
ga smo doživele in sklenile, 
da ekskurzijo v prihodnje 
ponovimo. 
 

razStava štrukljev 
v šentjuriju 
Na godovno nedeljo Sv. Ju-
rija, 26. aprila, smo članice 
Društva podeželskih žena 
Mirna Peč v večnamenskem 
domu v Šentjuriju pripravile 
razstavo štrukljev in štru-

keljčkov. Veliko obiskoval-
cev si je razstavo z navdu-
šenjem ogledalo, saj so bili 
štruklji krasno aranžirani in 
prava paša za oči. Na koncu 
so dobrote tudi poizkusili. 
Prav vsi so bili navdušeni, kaj 
kmalu so bile mize prazne, 
želodčki pa polni. 
 

delavnica: jedi 
S šparglji 
Organizirale smo delavni-
co na temo priprave raz-
ličnih jedi iz špargljev, saj 
se šparglji v zadnjem času 
vse bolj pojavljajo na naših 

jedilnikih. Delavnica 
je potekala pod 

vodstvom An-
dreje Krevs, ki 
je naša aktiv-
na članica, 
v prostorih 
gospodinj-
ske učilnice 

OŠ Toneta 
Pavčka. Poka-

zala nam je, kako 
se pripravijo špargljeva 

juha, šopki špargljev s pršu-
tom v listnatem testu, po-
mladanske palačinke s špar-
glji in špargljev narastek. 
Poučila nas je, kako se pri-
pravi navedene jedi in kje 
vse še lahko šparglje upo-
rabimo. Vse smo uživale ob 
spretnih rokah naše članice. 
Jedi smo občudovale z očmi 
in jih tudi z veseljem na kon-
cu poskusile. Vse smo bile 
navdušene in se strinjale, da 
je potrebno organizirati še 
kakšno podobno delavnico. 

Milena Cesar
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NeMirna Peč se ne zmeni za vreme 
 
Kljub haldnemu in deževenemu vremenu se je majnika v Mirni Peči pod velikim šotorom zbrala 
velika množica veselih in odlično razpoloženih ljudi. V petek, 13. maja, so šotor greli ljubitelji rock 
glasbe, za vroč oder pa so celo noč skrbeli člani skupin Mi2, Žuta minuta in Kok band. Kljub kislemu 
vremenu je bil obisk prireditve dober, vzdušje pa niti približno tako, kot je bilo vreme zunaj šotora. Obi-
skovalci so dolgo v noč in še naprej do zgodnjih jutranjih ur v en glas prepevali uspešnice nastopajočih rock 
skupin, skupine pa so poskrbele za nepozaben glasbeni večer. 

Poljanski otroci dobili 
nova igrala
 
Na Poljanah se spet nekaj dogaja! Postavljamo otroška 
igrala, da se bodo naši otroci lahko igrali in uživali, med-
tem ko bomo starši balinali in kramljali o vsakdanjih rečeh. 
Ker se je v zadnjem letu na Poljanah povečalo število malih 
nadobudnežev, smo v Športno turističnem društvu skle-
nili, da se lotimo postavitve otroških igral na društvenem 
prostoru. Najprej smo se dogovorili, katera igrala bomo 
postavili, narisali načrte, zbrali sredstva in se lotili dela. Pri-
čeli smo z izdelavo lesene hišice s toboganom in plezalno 
steno. Poleg hišice smo postavili tudi gugalnice, na katerih 
se lahko hkrati guga več otrok. Za pomoč smo poprosi-
li mizarja, ki je prispeval les in delavnico, nekaj fantov pa 
je potem pomagalo pri obdelavi lesa in sestavljanju. S to 
pridobitvijo želimo otroke zvabiti izpred računalnikov in 

TV sprejemnikov, saj vemo, da vse premalo časa preživijo 
zunaj in se družijo z vrstniki. Društveni prostor na Poljanah 
tako pridobiva končno podobo, imamo pa še veliko idej in 
volje za naprej. 

Ana Povšič

V soboto, 14. maja, pa so 
člani Društva podeželske 
mladine Mirna Peč, ki so 
prireditev NeMirna Peč tudi 

organizirali, že zgodaj zjutraj 
pripravili prizorišče, na kate-
rem se je popoldne odvijala 
predstavitev gozdarske me-

hanizacije. Predstavitev je 
Društvo podeželske mladi-
ne Mirna Peč pripravilo v so-
delovanju z Govedorejskim 
društvom Mirna Peč, kljub 
dežju v času predstavitve 
pa so v Mirno Peč privabili 

kar precejšnje število 
ljudi. Poudarek 

predstavitve 
je bil na 

v a r n e m 
delu z 
gozdar-
sko me-
haniza-

cijo, saj še vedno veliko ljudi 
ne ve, kako varno in pravilno 
delati s tovrstnimi pripomoč-
ki in stroji. Po predstavitvi so 
prizorišče napolnila okoliška 
društva podeželske mladine, 
ki so se med seboj pomerila 
v nadvse zanimivih in zabav-
nih kmečkih igrah. Kmečkim 
igram je sledila prava veseli-
ca z Ansamblom Veseli Do-
lenjci, ki je šotor napolnil do 
zadnjega kotička, obiskoval-
ci pa so se v njihovih ritmih 
vrteli do jutranjih ur.

Dpm Mirna Peč
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Samooskrbni vrt za družino
 
V veselem pričakovanju pomladi smo začeli razmišljati o delu na vrtu in urejanju okolice 
naših domov. Kako načrtovati in obdelovati vrt, da bomo vse leto imeli pri roki zdravo 
zelenjavo? Kdaj začeti s setvijo in sajenjem različnih vst rastlin in zelenjave? 

Prvomajski 
pohod Poljancev 
na Debenec 
 
Tudi letos smo se člani ŠTD 
Poljane kljub slabemu vre-
menu odpravili na že tradi-
cionalni prvomajski pohod 
na Debenec. res da je bilo 
začetku nekaj pomislekov, ali 
gremo v tem deževnem jutru 
na Debenec, pa je le prevla-
dala misel, da tudi tistim pred 
130 leti ni bilo lahko, ko so se 
borili za svoje pravice, ter se 
odpravili proti že tradicional-
ni prireditvi. Z nekaj mokrote 

Najbolj verjamemo živi bese-
di strokovnjakov in njihovim 
izkušnjam, zato smo se v TD 
Mirna Peč tudi letos odločili, 
da na to temo pripravimo 
predavanje za krajane. Na-
šemu povabilu se je prijazno 
odzvala odlična predavatelji-
ca, mag. Jelka Metelko Sto-
par. Na poklicnem področju 

je vodila verigo cvetličarn 
Gardenia, bila direktorica 
vrtnih centrov Kalia in je av-
torica več knjig. Predavanje 
na temo Samooskrbni vrt za 
družino je pripravila s pomo-
čjo projekcij ter predstavitvi-
jo sadik zelenjave in okrasnih 
rastlin.V sejni sobi Občine 

Mirna Peč se nas je zbralo 
kar lepo število navdušenih 
vrtičkarjev. Z zanimanjem 
smo prisluhnili predavatelji-
ci, ki nam je posredovala svo-
je bogato znanje o gojenju 
zelenjave na vrtu na naravi 
prijazen način, o ekološki pri-
delavi zelenjave z naravnimi 
pripravki, pridelavi zelenjave 

v rastlinjakih, pravilni izbiri 
sadik in semen. Na koncu 
nas je seznanila z modnimi 
smernicami in novostmi na 
področju okrasnih rastlin. 
Med predavanjem je odgo-
varjala na številna vprašanja 
udeležencev. Le-teh kar ni in 
ni zmanjkalo. Izmenjali smo 

si medsebojne izkušnje. Čas 
je hitro minil in kar nismo 
mogli verjeti, da smo se dru-
žili tri ure.

Navdušeni smo se razšli, 
obogateni z novimi idejami 
in znanjem. V mislih smo 
že načrtovali, kako bo letos 
izgledal naš vrt, kaj bomo 

spremenili, kako se bomo 
lotili dela na vrtu, kaj in kako 
bomo pridelovali v rastlinja-
ku.

Zahvaljujemo se predavate-
ljici, da nam je obogatila in 
polepšala ta sredin večer.

Ladislava Rupena

v čevljih smo le prispeli na cilj, 
kjer so nas dekleta pričakala z 
rdečimi nageljni, pa tudi ver-
jetno zaradi dežja, s kar veli-
ko prostora pod šotorom. Po 
končanem programu, ki ga je 
pripravil organizator, smo se 

odpravili nazaj proti domu. V 
brunarici smo se okrepčali z 
malico in na koncu ugotovili, 
da slabo vreme ne sme vpli-
vati na naše odločitve. Bilo je 
lepo.

Drago Retelj

Nesreče v cestnem 
prometu 

1. 4. 2016 - Ob 10.34 je na 
dolenjski avtocesti pri iz-
vozu za Mirno Peč v sme-
ri Novega mesta osebno 
vozilo trčilo v odbojno 
ograjo. Pri tem je vozilo 
odbilo na odstavni pas, 
kjer je obstalo. V nesreči 
sta bili poškodovani dve 
osebi, ki so ju reševalci 
NMP Novo mesto na kra-
ju oskrbeli in prepeljali v 
SB Novo mesto. Posredo-
vali so gasilci GrC Novo 
mesto in PGD Trebnje, 

10. 4. 2016 - Ob 12.22 se 
je na dolenjski avtocesti 
med priključkom Mirna 
Peč in Novo mesto za-
hod proti Obrežju zgo-
dila prometna nesreča. 
Kombinirano vozilo je 
zapeljalo s ceste po bre-
žini. Poškodovanih ni 
bilo. Gasilci GrC Novo 
mesto so z avtodviga-
lom dvignili vozilo na-
zaj na cesto, s tehnični 
posegom omogočili 
dostop do akumulatorja 
in ga odklopili ter vozilo 
naložili na vozilo vlečne 
službe.

V Globočdolu 
zagorel avto

9. maja ob 17.04 je na 
cesti Gorenje Karteljevo 
– Globočdol v naselju 
Globočdol, občina Mir-
na Peč, gorelo osebno 
vozilo. Gasilci GrC Novo 
mesto so pogasili po-
žar na vozilu, pomagali 
vlečni službi, posuli ra-
zlite motorne tekočine 
z vpojnim sredstvom in 
očistili cestišče. 
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Med 28-imi naselji v občini sta tudi Veliki Kal in Orkljevec. Veliki Kal je gručasto naselje, na vzhodnem pobočju Kalan-
skega hriba, 306 m nad morjem, le tri kilometre vzhodno od Mirne Peči. Ime naselja izvira iz besede »kal« – velika luža, 
ki je bila v preteklosti sredi naselja in v kateri so vaščani napajali živino. Naselji ločuje le cesta. V vasi sta dve kapelici, 
Kramarjeva in Kosova. Pred Kosovo kapelico je do pred nekaj leti potekal blagoslov velikonočnih jedi. Ob cesti proti 
Rogovili stoji Koračinov-Rožmanov »pil« – križ. 

iz naših
treh 
dolin

Veliki Kal in orkljevec

Zaradi pomanjkanja prostora so si 
ljudje postavili svoje domove z go-

spodarskimi poslopji na pobočju Ka-
lanskega hriba, položnejše predele so 
preuredili v njive in pašnike. V vasi se 
še vedno večina ljudi ukvarja s kmetij-
stvom. Ostali sta samo dve veliki sodob-
ni kmetiji - Kosova in Krevsova. Sedaj 
proizvedeta toliko mleka kot v preteklo-
sti vsi kmetje na vasi. Zanimiva so imena 
za posamezne dele obdelovalnih povr-
šin, npr.: »v žlebeh«, »reber«, »bloze«, 
»pr' jevšej«, karlovci, gmajna. Vinograde 
imajo večinoma v Globočdolu. 

Veliki Kal se prvič omenja leta 1382, ko 
je cerkev dobila eno kmetijo na Kalu. Z 
vodo so se prebivalci oskrbovali iz vo-
dnjakov – »štiren«. Živino so napajali v 
dveh vaških lužah. Epidemija tifusa leta 
1929 je bila povod, da so leta 1933 nare-

dili vodno zajetje na Hmeljčiču in zgradili 
vodovod do Velikega Kala in Orkljevca. 
Vsa dela pri izgradnji vodovoda so va-
ščani opravili sami z ročnim orodjem. Te-
žave so nastopile v sušnih obdobjih, saj 
so morali živino napajati na Malem Kalu, 
v vaških koritih – »izlivkah«. Po vodo za 
pitje so hodili s konji v potok Bezgavec. 
Leta 1958 so napeljali vodo iz Karteljeve-
ga in težave z vodo so bile rešene za ne-
kaj desetletij. Danes imajo rezervoar nad 
vasjo. Veliki Kal je bila tretja vas v občini, 
ki je leta 1939 dobila elektriko. 

Leta 1937 je bilo na Velikem Kalu 17 hiš, 
na Orkljevcu pa šest. Bližina nove av-
tomobilske ceste in Novega mesta (10 
km) ter zazidljiva zemljišča so pritegnila 
mlade družine, da so si v tej vasi zgradi-
le nove domove. Pet se jih je v zadnjih 
treh letih priselilo v to vas. Po podatkih 
iz leta 2014 je vas štela 98 prebivalcev, 
Orkljevec pa 44. 

O zanimivostih vasi in življenjskem utri-
pu na vasi v preteklosti sem se pogo-
varjala z g. Dragom Sajetom, upokoje-
nim prometnikom Železniške postaje v 
Mirni Peči, dolgoletnim predsednikom 
Društva upokojencev Mirna Peč in ljubi-
teljskim pesnikom ter pevcem. 
Prebivalci so se ukvarjali s poljedelstvom 
in živinorejo. Zemlja je zelo rodovitna, 

vendar je svet razgiban, parcele pa zelo 
velike. Nekoč so pridelovali veliko žita, 
večje kmetije samo pšenice več kot 100 
mernikov. Oprtani z vrečami na rami so 
žito nosili v Koračinov mlin v Bezgovcu 
ali pa peljali z vozom v Venckov – Mikli-
čev mlin v Zijalu. Pozneje so bili v vasi 
električni mlini. V vasi še danes stoji An-
drejčeva kašča, ki je zaščitena kot kul-

turni spomenik. Dodaten zaslužek so 
imeli od prodaje pridelkov, krompirja in 
prašičev, jajc in po izgradnji avtoceste s 
prodajo gob ter gozdnih sadežev. Prašiče 
so klali doma, vaški mesar je bil dolgo let 
Zoranov Alojz. Solato so zabelili z ocvirki 
in špehom, olje so začeli uporabljati po 
vojni. Makarone so prinesli med vojno 
Italijani. Posamezniki v vasi so tesali že-
lezniške pragove – «švelerje«, tudi pri Sa-
jetovih. V šestih apnenicah so pridobivali 
apno. Ponj so hodili furmani z gnojnimi 
koši. Stare hiše so bile pokrite s slamo. 
Zadnji krovec zanje je bil Alojz Zoran z 
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Orkljevca. Iz slame so delali škopo. Na Or-
kljevcu je bil tudi krojač Šali. Veliki kmetje 
so imeli pri hiši dekle in hlapce. V vas so 
prihajali tudi berači. Dobili so večerjo in 
zajtrk ter prenočišče v hlevu. Vaški fantje 
so pozimi spali v hlevu, poleti na kozol-
cu. Ob večerih so lepo zapeli pri vaškem 
koritu. Poimenovali so se z zanimivimi 
imeni, kot so: Žvot – Žot, Mahulc, Amerle, 
Koren ipd., da jih pri vasovanju domači 
ne bi spoznali. 

V preteklosti je bilo v vasi več požarov. 
Goreli so deli gospodarskih poslopij, 
največkrat podi ali kozolci po žetvi. Za-
dnji požar je bil pri Koračinovih. Gasili so 
vaščani sami. 
Strahote vojne so doživeli tudi prebival-
ci obeh vasi. Italijani so s topovi iz Nove-
ga mesta v eni noči izstrelili 12 granat. 
Domači so se zatekli v »velbane« kleti, 
hleve. Pri Somrakovih sta bila ubita sin 
in hči, mati je bila hudo ranjena. Pri Saje-
tovih je granata zadela hruško in odbiti 
del kovine je priletel v klet, sestri pod 
noge, in se nato zaril v zemljo. Zaradi 
vržene granate je celo kozolec vrglo na 
cesto, je pripovedoval Drago Saje. 

Prebivalci obeh vasi so bili med seboj 
zelo složni, tako je še danes, ko si med 

seboj pomagajo in druži-
jo na pohodih po bližnji 
okolici. Leta 2003 so 
ustanovili Športno re-
kreacijsko društvo Veli-
ki Kal in Orkljevec. Zgra-
dili so športno igrišče z 
brunarico na zemljišču nad 
Velikim Kalom. Vsako leto pri-
rejajo turnir v malem nogometu. So 
prijazni gostitelji naključnim obiskoval-
cem. Mnogi so aktivni tudi v drugih dru-
štvih v občini Mirna Peč. 
Sredi vasi je mlekarna, kjer se je zbiralo 
in hladilo mleko iz vasi Veliki Kal in Or-
kljevec. V bližini vasi je več lovskih opa-
zovalnic za nadzor divjadi. 
V vasi obratuje Koračinova – rožmano-
va žaga za hlodovino, zato ima vas tudi 
svoj električni daljnovod. Znana podje-
tnika sta: Drago Muhič – Tehnika in Pri-
mož Pugelj – gradbena mehanizacija. 
Mladi so zaposleni v Novem mestu in 
drugih večjih krajih. Nekaj je tudi samo-
stojnih podjetnikov. 

Dr. Andrej Saje, duhovnik, sin Draga 
Sajeta, je bil tiskovni predstavnik slo-
venske škofovske konference. Njegov 
brat dr. Drago Saje predava na gradbeni 
fakulteti v Ljubljani, tudi dr. France Saje, 

njun stric, častni občan 
naše občine, je bil pre-
davatelj na gradbeni 
fakulteti v Ljubljani. 

Iz vasi vodi pot na kro-
žno »hmeljniško cesto«, 

ki vodi do mlina v Bezgov-
cu. Pred 2. svetovno vojno so 

konjske vprege Krevsovih, Kosovih 
in Sajetovih skoraj vse leto vozile hmelj-
niški les na mirnopeško železniško po-
stajo skozi vas, rogovilo in samo Mirno 
Peč, ker krajše povezave s postajo še 
ni bilo. Tudi hmeljniški avtomobil je bil 
prvi, ki je zapeljal skozi vas. Baronesa 
Ana pa je ob nedeljah tod mimo jezdila 
svojega konja. 

Obe vasi se razvijata, sta vitalni, tu se 
prepletata staro in novo, obe imata 
podmladek, mlade. Odvija se življenje, 
tempo pa je tudi v kmetijstvu hiter, teče 
po novih smernicah. Utrip vasi in novi 
del imata strukturo primestnega nase-
lja. Na vseh v obeh vaseh pa je skrb, da 
so odprtih src, da ne pride do nesoglasij 
in da sta vasi tudi vnaprej tako zelo lepi, 
zeleno zeleni, kamor seže oko. 

 Ladislava Rupena
Foto: Luka Piko

devetošolci Se poSlavljajo - generacija učencev oš toneta pavčka 2015/2016
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Državno tekmovanje mladih čebelarjev 

V soboto, 7. maja 2016, je Čebelarska zveza Slovenije že 39. 
zapored organizirala državno srečanje in tekmovanje mladih 
slovenskih čebelarjev, ki je tokrat potekalo v OŠ Markovci v 
sodelovanju z omenjeno šolo in ČD Markovci. 
Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 485 učencev iz 102 
osnovnih in srednjih šol celotne Slovenije. 
Iz naše šole so tekmovali štirje učenci tretjega razreda. Kot 
začetni mladi čebelarji so temeljito predelali snov in si vsi 
prislužili priznanja. Beno Kovačič in Jakob Fortuna sta prejela 
srebrno priznanje, Lan Bregač in Jan Zupančič pa sta si prislu-
žila bronasto priznanje. 

Rafko Cerovšek

Zaključek bralne značke in Rastoča knjiga
 
Konec maja smo se učenci Osnovne šole Toneta Pavčka udeležili proslave ob zaključku 
bralne značke in obeležili prvo leto priključitve naše šole projektu Rastoča knjiga. 

Učence od 6. do 9. razre-
da je obiskala slovenska 
mladinska pisateljica Nejka 
Omahen, ki je z nami najprej 

delila svojo zgodbo, nato pa 
je nastopil čas za vprašanja. 
Prebrala nam je tudi svojo 
prvo kratko knjigo, ki jo je 

napisala 
še pred 
s v o j i m 
o s m i m 

letom. Po njenem obisku 
je sledila proslava rastoča 
knjiga, ki so si jo ogledali vsi 
učenci naše šole. Sodelova-
lo je veliko učencev nižjih 
razredov, ki so jo s svojimi 
ustvarjalnimi točkami po-
pestrili, slišali pa smo tudi 
nekaj recitacij in pesmi.
Na koncu prireditve smo v 
našo rastočo knjigo dodali 
še tri dela – deli Toneta Pavč-
ka Don ter Domu in rodu ter 

šolsko publikacijo Mli-
ni, ki je nastala ob 

zaključku lan-
skega šolske-
ga projekta. 

Alja Kaste-
lic, učenka 
OŠ Toneta 

Pavčka

Naše šahistke regijske prvakinje 
 
Učenke 9. b razreda OŠ Toneta Pavčka so postale letošnje ekipne regijske prvakinje v katego-
riji starejših deklic. Premagale so vse šole, ki so nastopale. Sodelovale so tudi na jubilejnem 
ekipnem državnem prvenstvu v Mariboru. Kar tri leta so zaporedoma osvajale pokale: naj-
prej za 3. mesto, potem za 2. mesto in letos za prvo mesto.  

Po petih letih, potem ko so 
v 4. razredu začele igrati, so 
nastopale po številnih me-
stih Slovenije. Silva Opara, 
Maja Kernc in Ema Parkelj 
so bile zelo disciplirane in  
vztrajne. Večkrat je sodelo-
vala tudi  Pija Jakša - njihova 
sošolka. Ob njih se je kalila 
mlada Jana Jarc, učenka 3. 
razreda, prava naslednica. 
Ana je že letos prvič osvo-

jila 4. mesto na regijskem 
tekmovanju. 
Med mladimi šahisti pa že 
uspešno tekmuje učenec 
3. a razreda Jurij Jarc, ki je 
osvojil medaljo za 3. me-
sto na letošnjem regijskem 
tekmovanju v Novem me-
stu. Za seboj je pustil kar 51 
šahistov in je za prvakom 
Dolenjske zaostal le za pol 
točke. Uspešen je tudi že 

najmlajši, učenec 2. razreda 
Lenart Kupljenik, ki je ob 
pomoči staršev zelo per-
spektiven šahist. 

Moram poudariti, da je na 
šoli 3. a  pravi šahovski ra-
zred. Večina šahistov je iz 
tega razreda, v katerem je 
razredničarka učiteljica Moj-
ca Lužar, ki je vedno pripra-
vljena pomagati šahistom. 

Isk re -
no se 
ji zahva-
ljujem za vso 
dosedanjo pomoč, enako 
staršem šahistov, posebno 
pa ravnatelju Danijelu Bre-
zovarju za razumevanje in 
pomoč. Tako je naša šola 
ponovno šahovsko prepo-
znavna. 

Šahovski mentor 
Anton Perko
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CEPETAVČKOVE NOVICE

Noč v vrtcu
 
V petek, 22. 4. 2016, so otroci 
iz oddelka radovedni tački 
z vzgojiteljicama prežive-
li noč v vrtcu. Skupaj so se 
nadihali svežega zraka na 

vrtčevskem igrišču, pripravi-
li večerjo, iskali skriti zaklad, 
imeli zabavo v pižamah, si 
ogledali animirani film v mi-
nikinu in zaspali v igralnici. 
Naslednje jutro so po njih 
prišli starši in otroci so jim z 
veseljem povedali svoje do-
godivščine. 

Bernarda Radovan

Z roko v roki v pomlad
Sredi aprila so se vrtčevske igralnice spremenile v pra-
vljične dežele različnih pravljic. Otroci iz oddelkov So-
vice in Pikapolonice so spoznavali pravljico Žabji kralj. 
Ogledali so si lutkovno igro Žabji kralj in se poigrali z 
lutkami. Nato je vsak izdelal iz zelenega slanega testa, 
kamenčkov in pobarvanih orehov svojo žabico z zlato 
kroglo. Otroci iz oddelka Zmaji Direnda-
ji so barvali Pepelkine čevlje. Najprej 
so se preizkusili v hoji, nato pa 
so jih še polepšali; v oddelku 
Pajacki pa so naredili piskrček 
Mojce Pokrajculje. 
V igralnici oddelka Bobki so 
najprej prebrali pravljico o rde-
či kapici in se nato skupaj do-
govorili, kaj vse potrebujejo, da 
pričarajo zgodbo. Največ časa so 
posvetili izdelavi drevesa, za katerega 
so izrezali listje in ga še prilepili na veje. 
V igralnici oddelkov Palčki in radovedni tački so izdelo-
vali hišico za Janka in Metko ter minivodnjake iz pravlji-
ce Volk in sedem kozličkov. 
V igralnici oddelka Medenjaki so se otroci spremenili v 
čarobne vile in ustvarjali pepelkino kočijo, medtem ko 
so v sosednji igralnici oddelka Skalne miške šivali gum-
be na temo Krojaček hlaček. 
V delavnicah sta sodelovala tudi oddelka 1. razreda OŠ 
Toneta Pavčka, kjer so otroci ustvarjali labode iz Grdega 
račka in pomagali Vidku napraviti srajčico. 

Lea Ketiš 

Popoldne v 
oddelku Palčki

 V začetku maja smo v oddel-
ku Palčki mirnopeškega vrt-
ca Cepetavček priredili dve 
delavnici. Na prvi so otroci 
na vrtčevski gredi s pomočjo 

Primoža Povšeta sadili sadi-
ke vrtnin, na drugi pa so pol-
nili okrasne blazinice, ki jim 
jih je zašila Tanja Marenče. 
Po zaključenih delavnicah 
so se poigrali na igrišču in se 
posladkali z dobrotami. 
Zahvala vsem, ki so nam 
omogočili izvedbo delavnic.

Daniela Zupan 
in Mateja Bevc

20 let projekta 
Cepetavček bralček
V mirnopeškem vrtcu Cepetavček že 20 let neprekinje-
no spodbujamo družinsko branje s projektom Cepetav-
ček bralček, saj se zavedamo, da je branje pomembno za 
človeka, še posebej za otroka. 

Otrok z branjem oz. poslu-
šanjem širi svoj besednjak, z 
vživljanjem v literarne juna-
ke socialno zori, marsikdaj 
skozi zgodbe preigrava svoj 
čustveni in doživljajski svet, 
ob tem pa kvalitetno preži-

vlja čas s svojimi bližnjimi. 
Ob vseh prijetnih izkušnjah 
pa otrok razvija tudi ljube-
zen do branja in počasi ko-
raka v svet pismenosti.
V omenjenem projektu si 
otroci v knjižnici izposodijo 
knjige, le-te odnesejo do-
mov in jih prebirajo skupaj 
s starši, nato pa jih v vrtcu 
pripovedujejo ter podoži-
vljajo ob risanju.
Tako pomembno obletnico 
smo obeležili s prireditvijo, 
na kateri so otroci iz vseh 
oddelkov predstavili, kaj 
vse se dogaja v okviru tega 
projekta preko vsega vrtče-
vskega leta. Po prireditvi 
smo druženje s starši nada-
ljevali še na zanimivih de-
lavnicah. V knjižnici je pra-
vljice pripovedovala znana 
pravljičarka Ljoba Jenče, 
na vrtu so otroci in starši 
spoznali japonsko namizno 
gledališče kamišibaj, izdela-
li senčne lutke ali pa se od-
pravili na lov za pravljicami 

v pravljični gozd. Preizkusili 
so lahko različne tehnike 
tiskanja, si izdelali bralno 
kazalo in spoznavali, kako 
berejo slepi in slabovidni.
Prireditev smo obogatili še 
z razstavo izdelkov, ki so na-

s t a l i 
ob izdelavi slikanice Cepe-
tarije, ki so jo otroci našega 
vrtca ustvarili sami. Pripo-
vedovali so o dogodivšči-
nah glavnega junaka Ce-
petavčka bralčka in zgodbo 
bogato ilustrirali. Vsak otrok 
je prejel izvod slikanice, ki 
bo lep spomin na vrtec, bra-
nje in ustvarjanje. 
Dogodek je bil dobro obi-
skan, otroci in starši ter 
ostali obiskovalci so bili 
navdušeni, vse to pa nam 
je dalo novih moči in elana, 
da s projektom nadaljuje-
mo in otroke spodbujamo, 
da pogumno stopajo v svet 
pravljic in čudežnega. 

Sabina Sopko  




