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

Spletna stran: www.mirnapec.si

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

Trr 01370-0100015628

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

Odgovorna urednica:
Ljudmila Bajc 

Uredniški odbor v sestavi:  
Andrej Gašperič, Ladislava rupena, Nataša 
rupnik, Luka Piko, Nežika režek, Vesna 
Kastelic, Urška rapuš.

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

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

ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovane občanke in občani! 

Tudi letošnji konec zime je zazna-
movala kar velika količina padavin, 
vendar ne toliko v obliki snega, pač 
pa dežja in dokaj visokih tempera-
tur. Take razmere nikakor niso ugo-
dne tako za samo naravo kot tudi za 
ljudi, posebno pa so bili za zimske 
radosti v času počitnic prikrajšani 
naši najmlajši.

Kot običajno je zimsko obdobje, ko 
še ni gradbene sezone, pri delova-
nju lokalne skupnosti prednostno 
namenjeno urejanju financ in s 
tem pripravi zaključnega računa 
ter prevetritvi aktivnih projektov iz 
prejšnjega obdobja in pripravi no-
vih. Vse to smo na občinski upravi 
pripravili do te faze, da je Občinski 
svet  na redni seji proti koncu mese-
ca marca lahko obravnaval in spre-
jel rebalans proračuna za leto 2016. 
Kljub večkratnem usklajevanju tako 
z državo kot tudi s sodelujočimi ob-
činami verjamem, da smo pri »Su-
hokranjskem vodovodu« le prišli do 
konca in se bo z gradbeno sezono 
lahko začelo graditi po predvide-
nem načrtu. Aktivnosti pri »Športni 

Foto:  Urška Rapuš

dvorani« so v fazi preverjanja iz-
vajalcev, ki so se javili na razpis, pri 
čemer upamo, da ne bo večjih zaple-
tov, tako da bi v času počitnic lahko 
začeli z gradbenimi deli. Ravno tako 
tečejo aktivnosti na področju OPN; 
pripravljena so stališča do pripomb 
z javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka sprememb, gradivo bo 
posredovano v presojo nosilcem 
urejanja prostora, po uskladitvi bo 
ponovna javna razgrnitev, nato bo 
sledil sprejem odloka na seji Občin-
skega svetu. V prvem četrtletju je 
tudi večina društev opravila redne 
občne zbore, na katerih so pregle-
dali svoje delovanje in pripravili na-
črte. Vsa društva so zelo dejavna in 

brez njih si naša lokalna skupnost ne 
more zamisliti izpeljave določenih 
prireditev kot tudi ne družabnega ži-
vljenja. Tako v sodelovanju z društvi 
že potekajo aktivnosti za pripravo 
letošnjega občinskega praznika. 
Ravno tako je občinska uprava pri-
pravila vse potrebno za razpise na 
področju kmetijstva in podeželja, 
naložb v učinkovito rabo energije in 
izrabo obnovljivih virov ter za nakup 
in vgradnjo individualnih ali skupin-
skih čistilnih naprav.

Trenutna finančna situacija je do-
kaj neugodna, saj z državo nikakor 
nismo uspeli izpeljati aktivnosti pri 
pripravi pogajalskih izhodišč za fi-
nanciranje občin, vendar kljub temu 
upamo, da bomo lahko uspešno 
izvajali in tudi zaključevali vse na-
črtovane aktivnosti pri obveznih in 
investicijskih dejavnostih.

Naj ob velikonočnih praznikih prido-
bljena sveža moč da trden, preuda-
ren in odločen korak za prihodnost, 
vsem želim vse dobro ter prijetno in 
mirno praznovanje v krogu svojih 
najdražjih. 

Andrej Kastelic, župan
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iz občinskih klopi

Poročilo 8. redne in 2. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Mirna Peč

Na decembrski seji so svetniki obrav-
navali predlog Odloka o kategorizaciji 
javnih cest v občini Mirna Peč.  Odlok 
je bil zadnjič usklajen leta 2009, zara-
di določenih sprememb na cestah  ( 
priključki, nove občinske ceste,..) pa 
so potrebne dodatne spremembe od-
loka. Občinski svetniki so potrdili pre-
dlog odloka s popravkom, ki vključuje 
spremembo dostopa na Poljansko 
goro, druga obravnava predloga od-
loka pa bo na eni izmed naslednjih sej 
občinskega sveta. Na izredni februar-
ski seji so svetniki potrdili imenovanje 
asist. mag. Alenke Simonič za direkto-
rico Zdravstvenega doma Novo mesto.

Irena Mežan

     RAZPIS ZA PODELITEV 
OBČINSKIH NAGRAD 

IN PRIZNANJ

Spoštovane občanke in občani!

Bliža se praznik Občine Mirna Peč. Ob tej priložnosti bodo podeljena pri-
znanja in nagrade občine. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Mirna 
Peč določa naslednje nagrade in priznanja: naziv častnega občana, nagra-
da občine in plaketa občine.

1. Naziv častnega občana Občine Mirna Peč se podeli za: 
•	 pomembne trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetni-

škem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem, humanitar-
nem in drugih področjih, ki pripomorejo k ugledu občine doma in 
po svetu,

•	 dobitnik naziva ima lahko stalno prebivališče tudi izven občine, ven-
dar mora biti s svojim življenjem ali delom trajno povezan z občino 
Mirna Peč.

2. Nagrada Občine Mirna Peč se podeli za:
•	 enkratne izjemne dosežke kot spodbuda za nadaljnje strokovno delo 

ali aktivnosti na posameznem področju delovanja,
•	 dobitnik nagrade je lahko občan, skupina občanov ali pravna oseba 

s sedežem v občini Mirna Peč.

3. Plaketa Občine Mirna Peč se podeli za:
•	 izredne uspehe in rezultate v daljšem časovnem obdobju na podro-

čjih, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k razvoju in 
ugledu občine,

•	 izredne uspehe in rezultate v daljšem časovnem obdobju, ki jih le-ti 
dosežejo s svojim odnosom do dela, gospodarnostjo, uvajanjem ra-
cionalnih novosti, posebnim naporom in prizadevanji in imajo velik 
pomen za občino Mirna Peč,

•	 dobitnik plakete je lahko občan ali pravna oseba s sedežem v občini 
Mirna Peč.

S tem razpisom pozivam občanke in občane ter institucije, da posre-
dujete predloge za občinske nagrade in priznanja do 3. 5. 2016 na 
naslov: »Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, s pripisom »Za na-
grade in priznanja občine«.

Predlog mora vsebovati tudi podrobno utemeljitev.

Številka: 030-1/2016-1
Datum: 25.3.2016

Andrej Kastelic, župan  

Požari v objektih  
30. 12. 2015 - Ob 16.02 je v ulici 
Šranga v Mirni Peči gorelo ostreš-
je stanovanjske hiše. Ogenj je 
poškodoval nekaj tramov stre-
šne kritine in del fasade. Gasilci 
GrC Novo mesto, PGD Mirna Peč, 
Hmeljčič, Jablan in Globodol so 
požar lokalizirali in pogasili.

Zagorelo v Dolenji vasi 
pri Mirni Peči
21. 1. 2016 - Ob 10.08 je v Dolenji 
vasi pri Mirni Peči, občina Mirna 
Peč, zagorelo v bližini poškodova-
nega dimnika stanovanjske hiše. 
Gasilci PGD Mirna Peč in Hmelj-
čič so pogasili goreč lesen pod in 
deske ob peči, odstranili del su-
homontažne stene ter pregledali 
okolico dimnika.

Nesreče z nevarnimi snovmi 
23. 1. 2016 - Ob 16.59 se je na av-
tocesti Mirna Peč–Trebnje, občina 
Mirna Peč, kadilo izpod pokrova 
motorja tovornega vozila. Zaradi 
okvare motorja je prišlo do izlitja 
motornih tekočin. Gasilci GrC 
Novo mesto in PGD Trebnje so 
mastne madeže posuli z vpojnim 
sredstvom in počistili cestišče. 
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občinska uprava sporoča

Janez Rihtaršič: »Kakor še tako čudovito ureje-
na hiša še ni dom, če se v njej ne srečujemo v 

ljubezni, tako tudi lep prostor ob cerkvi ne bo 
pomenil nič, če ne bomo mi prihajali v sku-
pnost, se čutili del nje in zanjo odgovorni.«

Pred stoto obletnico prezidave cerkve sv. Kancijana v Mirni Peči zaključek 
tedanjega podviga - ureditev okolice cerkve

Javni prostor kot 
zrcalo skupnosti
Urejenost zunanjega javnega prostora vsakega kraja je od-
raz odnosa do skupnega prostora njenih prebivalcev, izraz 
njihove kulture bivanja. Pri tem gre v prvi vrsti za ure-
ditve, ki so praktične, funkcionalne. V središču Mirne 
Peči povezovalnih javnih ureditev po meri pešca, 
ki bi središče povezovale, danes žal ni.

Prostor okoli cerkve sv. Kan-
cijana je del širšega javnega 
prostora občinskega sredi-
šča. Vendar pa ima v Mirni 
Peči poseben pomen in zna-
čaj, tudi zaradi zgodovinskih 
okoliščin. Po desetletjih indi-
cev in domnevanj je namreč 
vse več tudi trdnih dokazov, 
da je imela cerkev pred sto-
letji tudi protiturško obzidje. 
Ob tem pa vemo, da je bila 
župnijska cerkev prezidana 
v današnjo obliko pred sla-
bimi 100 leti, v najtežjih letih 
1. svetovne vojne. Župnija in 
občina sta se odločili, da je 
potrebno današnje nevzdr-
žno stanje preseči s končno 
ureditvijo. To naj bi bilo zaen-
krat izvedeno vsaj v območju 
med cesto proti Ivanji vasi in 
okoli cerkve. 

PO MERI PEŠCA 

Ureditev celostno oblikuje 
prelivajoči se odprti javni 
prostor pešca, ki ga sestavlja 
peš promenada iz Ivanje vasi 
v središče Mirne Peči z glav-
nim vhodom v cerkev, malim 

trgom  med cerkvijo 
in župniščem ter 
pred župniščem 
na vzhodni 
strani. Na 
poseben 
n a č i n 
b o 

po-
m e m -
ben tudi 
prostor med 
župniščem, sta-
ro šolo in zakristijo 
ter iztek v parkovno 
ureditev zahodno od 
cerkve. Posegi vključujejo 
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V ureditev okolice 
cerkve vključujemo 
njeno žlahtno preteklost
Marca je bila podpisana pogodba z najugodnej-
šim ponudnikom za arheološka izkopavanja, ki so 
po smernicah ZVKD potrebna pred začetkom del. 
Izkopali bodo nekaj sond, s katerimi bodo ugoto-
vili, kje je potekalo taborsko obzidje. 

res se zdi »žličkanje« nepotrebna izguba časa in 
dodaten strošek. Toda s tem se dotikamo naših 
prednikov, korenin, iz katerih raste naša župnija, ta kraj 
in vsak posameznik. Šele ko bomo v ureditev okolice 
župnijske cerkve vključili njeno žlahtno preteklost, bo 
ta prostor in mi v njem lahko v polnosti živel.
Po ureditvi trga bo prostor okrog cerkve rezerviran le 
za pešce. Zato potekajo pogovori o razširitvi že obsto-
ječega parkirišča.
Za vsem tako potrebnim urejanjem središča Mirne 
Peči, ki ga želimo dokončati do 100-letnice posvetitve 
župnijske cerkve, ki jo bomo praznovali v letu 2017, 
stoji še pomembnejše in potrebnejše delo: graditi žu-
pnijo, skupnost, odnose.

Kljub temu, da bomo dela morali prepustiti obrtni-
kom, se radi vključimo v dogajanje ob cerkvi.

Janez Rihtaršič

tlakovanje površin za pešce, 
hortikulturno ureditev (z 
drevjem ipd.), postavitev klo-
pi in druge osnovne urbane 
opreme ter primerno osve-
tlitev. Geometrija talnih po-
vršin izhaja iz starih načrtov 
protiturškega tabora – kot 
dragocen spomin na napore 
Mirnopečanov v obrambi za 
preživetje.

ZUNANJA UREDITEV 
ŠE LETOS

Projekt se v pristopu zgledu-
je po gradnji cerkve - rešitev 
naj bo oblikovno preprosta, 
vendar konceptualno smi-
selna in dostojna pomenu 
tega prostora. Ob tem pa je 
pomembna tehnična vzdr-
žljivost in obenem cenovna 
primernost. Izgradnja zu-
nanje ureditve, pri kateri je 
potrebno prenoviti tudi kar 
nekaj podzemnih napeljav, 
je predvidena še v letošnjem 
letu. Zaključek izvedbe še v 
letošnjem letu bo nekoliko 
odvisen od rezultatov arhe-
oloških raziskav naše dedi-
ščine, ki je ravnokar v teku. 

Predvsem pa je odvisno od 
volje in zavesti o pomenu 
našega skupnega prostora 
vseh občanov, predvsem v 
tesnem sodelovanju občine 
in župnije. 

DOKUMENTACIJA TUDI 
ZA PRENOVO STAREGA 
ŽUPNIŠČA

Vzporedno s pripravo doku-
mentov za zunanjo ureditev 
pa je župnija pričela tudi s 
prvimi koraki priprave izho-
dišč za še težji dolgoročni 
izziv – rešitvijo perečega 
vprašanja starega župnišča, 
ki je v zelo slabem stanju in  
nam je danes dobesedno v 
sramoto - ne nazadnje gre 
za najkakovostnejšo profa-
no arhitekturo, ki jo v obči-
ni premoremo. Po skrbnem  
tehtanju možnosti in stro-
škov je bila sprejeta odloči-
tev, da se skupaj z dokumen-
tacijo za zunanjo ureditev 
pripravlja tudi dovoljenje za 
postopno prenovo stavbe v 
njen osnovni namen, z vrni-
tvijo sedeža župnije. 

Jože Slak
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Moto klub Trebnje je leto-
šnjemu blagoslovu, kot že 
večkrat v preteklosti, dodal 
tudi dobrodelno noto. Na 
pobudo Osnovne šole To-
neta Pavčka, katere 4. razred 
obiskuje učenka Zala Hra-
star, so organizatorji zbirali 
prostovoljne prispevke za 
stroške poti in bivanja v času 
medicinsko operativnih po-
segov, ki jih bo julija letos 

opravila v St. Louisu v Zdru-
ženih državah Amerike. Kot 
geslo humanitarne akcije 
»Korakajmo z Zalo!« so si 
organizatorji blagoslova iz-
posodili izrek znamenitega 
rojaka Lojzeta Slaka, ki še 
vedno vsako leto zaznamu-
je motoristični blagoslov. 
Lojze Slak in pesnik Tone 
Pavček sta bila tudi letos v 
mislih z vsemi Mirnopečani 

Okrog 5.000 motoristov že osemnajstič v Mirno Peč

Blagoslov motoristov letos 
z dobrodelno noto
Na 18. tradicionalnem vseslovenskem blagoslovu motorjev in motoristov v Mirni Peči se je po ocenah prirediteljev 
Moto kluba Trebnje na praznični velikonočni ponedeljek, 28. marca,  okrog farne cerkve sv. Kancijana zbralo vsaj 5.000 
motoristov iz vse Slovenije ter najmanj dva tisoč drugih obiskovalcev, ki so prišli občudovat različne znamke motorjev, 
saj je mirnopeško srečanje prvo večje v sezoni.

in obiskovalci blagoslova. 
Lojze Slak je mirnopeškim 
osnovnošolcem nekoč v 
posvetilu zapisal: »Milijon je 
ljudi, milijon zgodb življenja. 
In tu je še moja, ki med njimi 
se drenja.« Tokrat je bila to 
Zalina zgodba. Tako so se 
dogovorili člani MKT Treb-
nje, predsednik ZMK Slove-
nije Polde Pungerčar, župnik 
Janez rihtaršič in Osnovna 

šola Toneta Pavčka s Tatja-
no Kupljenik, kajti letos ima 
prednost Zalina zgodba. Ko 
pa bodo motoristi nasle-
dnje leto spet »romali« na 
mirnopeški blagoslov, bodo 
s svojimi dobrodelnimi pri-
spevki dodali nov kamenček 
v mozaik, nov odstavek  k 
novi zgodbi, ki bo govorila o 
ureditvi trga pri farni cerkvi 
sv. Kancijana in njene bližnje 
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S prireditvijo želijo opozoriti na prometno varnost, 
saj je lani  na slovenskih cestah ugasnilo življenje 
26 voznikov enoslednih motornih vozil (v 2014 
17 umrlih) oz. 53 % več kot v primerjalnem obdo-
bju leta 2014. Javna agencija za varnost prometa 
zato vsem udeležencem v prometu svetuje izjemno 
previdnost in strpnost, prilagoditev hitrosti vožnje 
razmeram na cesti ter uporabo zaščitnih čelad. Mo-
toristi in kolesarji naj bodo še posebno pozorni na 
pesek, ki je ostal na vozišču od zimskega posipa, ter 
na udarne jame, poleg tega spomladi asfaltna povr-
šina še ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnev-
matik, pa tudi sposobnost obvladovanja motorja v 
nekaj mesecih upade, zato je priporočljivo pred dalj-
šimi vožnjami opraviti tudi t.i. kondicijsko vožnjo.

okolice, kjer poteka vsakole-
tni blagoslov motoristov. 
Osrednji del srečanja je bil 
po praznični sveti maši bla-
goslov, ki ga je tudi tokrat 
opravil domači župnik Janez 
Rihtaršič, ki je motoriste in 

ostale udeležence v prome-
tu spomnil, da naj vedno, 
ko sedejo na svoje jeklene 
konjičke ali druga prevozna 
sredstva, imajo v mislih, da 
niso sami, da jih vedno spre-
mlja od mrtvih vstali Kristus, 

zato naj 
b o d o 
hvaležni 
za vsak 
srečno pre-
vožen kilome-
ter. Dobrodošlico 
sta udeležencem prireditve 
izrazila tudi župan Mirne 
Peči Andrej Kastelic in nek-
danji mirnopeški župnik ter 
pobudnik blagoslova moto-
ristov Janez Šimenc, ki se 
kljub oddaljenosti (zdaj služ-
buje v Kranjski Gori) vedno 
rad vrača in srečuje s prija-
telji motoristi in nekdanjimi 
farani. V kulturno-zabavnem 
programu so nekaj skladb 
zaigrali člani društva harmo-
nikarjev Mirna Peč, glasbeno 
zabavni del pa je nadaljeval 
ansambel Roka Žlindre. 
Ne moremo pa tudi mimo 
pomembne obletnice. Mo-
tociklizem v Mirni Peči sega 
že kar daleč v zgodovino, saj 
je kot prvi motorist ime kraja 
v svet ponesel rojak Ludvik 
Starič – eden najboljših 

slovenskih dirkačev minu-
lega stoletja, ki se je rodil 
pred 110 leti, natančneje 
19. marca 1906 v Mirni 
Peči.
Na mirnopeški prireditvi so 
se, kot že nekaj let doslej, s 
svojo motoristično opremo 

in simulatorjem predstavili 
tudi policisti. Tudi tokat so 
za lačne in žejne udeležence 
prireditve poskrbeli priza-
devni člani številnih društev, 
ki delujejo v občini Mirna Peč. 

Ljuba Sukovič
Foto: Luka Piko
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PODJETNIŠKI PROGRAMI RAZVOJNEGA 
CENTRA NOVO MESTO

podjetniški
kotiček

VSTOPNA TOČKA VEM 

Na enem mestu  potencialnim podjetni-
kom,  podjetjem, samostojnim podjetni-
kom, mladim, študentom in drugim zain-
teresiranim  nudimo:
•	 osnovno svetovanje pri razvoju po-
slovne ideje, pripravi poslovnega načrta, 
postopkih pridobitve dovoljenj, v zvezi z 
davki in prispevki, zaposlovanjem,…
•	 pomoč pri iskanju virov financiranja po-
slovanja
•	 izvedbo postopkov preko portala e-
-VEM: registracijo ali zapiranje dejavnosti, 
vpis sprememb v poslovni/sodni register,  
oddajo M obrazcev (prijave, odjave ali 
spremembe podatkov o nosilcih dejavno-
sti in zaposlenih v socialna zavarovanja), 
pooblaščanje,… 
•	 informiranje o spremembah zakono-
daje, aktualnih razpisih, drugih oblikah 
podpore, ki jo podjetnikom in podjetjem 
nudimo razvojni center Novo mesto in 
ostale podporne institucije na področju 
podjetništva. Z naročilom na e-bilten Moj 
spletni priročnik lahko aktualne podje-
tniške novice z dodanimi informacijami 
o dogodkih iz lokalnega in regionalnega 
okolja enkrat tedensko prejemate na svoj 
elektronski naslov. 

Storitve vstopne točke VEM so brezplačne 
in so na voljo od ponedeljka do petka med 
8.00 in 12.00 uro oz. v drugih terminih po 
dogovoru.
Kontaktni osebi: Darja Smiljić, (07) 33 72 
986, darja.smiljic@rc-nm.si, Maja Smerdu 
(07) 33 72 988, maja.smerdu@rc-nm.si.

Garancije za dolgoročna posojila 
IN POSOJILA iz regijskih garancij-
skih shem

razvojni center Novo mesto, d. o. o., bo v 
sodelovanju z občinami iz regije predvido-
ma aprila že 18. leto zapored objavil raz-
pis ugodnih posojil in garancij iz sredstev 
Garancijske sheme za Dolenjsko. V letos 
prenovljeni shemi bodo razpisane tri linije 
- za investicije (do 100.000 eur), za obratna 
sredstva in za zaposlovanje - z različno roč-
nostjo in različno višino garancije. Upra-
vičenci bodo mikro in male gospodarske 
družbe in samostojni podjetniki posame-
zniki, zadruge, zavodi, fizične osebe z regi-
strirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, 
društva in socialna podjetja. 

Lani smo v sodelovanju s Slovenskim regi-
onalno razvojnim skladom ribnica objavili 
javni razpis kreditov in garancij za mikro, 
mala in srednje velika podjetja v okviru 
regijske garancijske sheme v regiji JV Slo-
venija. Upravičenci po tem razpisu so mi-
kro, male in srednje velike gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki, zadruge in 
socialna podjetja. razpis, ki omogoča pri-
dobitev do 150.000 eur kredita za investi-
cije, 20 % za obratna sredstva v povezavi 
z investicijo in 50 % garancije, je odprt do 
aprila 2018.

Obe shemi sta priglašeni kot državna po-
moč po »de minimis«.
Kontaktna oseba: Miljana Balaban, (07) 
33 72 987, miljana.balaban@rc-nm.si. 

PODJETNIŠKI INKUBATOR 
PODBREZNIK (PIP)

Vsak začetek je težak, še posebej težak, če 
gre za podjetniški začetek… 

V urejenem poslovnem okolju je podje-
tjem na voljo 3.650 m2 sodobno opre-
mljenih pisarniških površin, velikosti od 40 
m2 do 200 m2, s pripadajočimi parkirnimi 
mesti, katerih cene najema so tudi do 70 
% nižje od   tržnih vrednosti. Infrastruktu-
ra inkubatorja je podprta s podjetniškimi 
programi in dogodki, ki so namenjeni 
različnim ciljnim skupinam. Potencialnim 
podjetnikom so tako na voljo individualna 
svetovanja, startup vikendi, mentorski pro-
grami, mladim podjetjem izobraževanja, 
mreženja, predstavitev dobrih praks ... Vsa 
podjetja pa so ažurno obveščena tudi o 
vseh aktualnih razpisih in poslovnih prilo-
žnostih. 

Za zgolj 30 evrov na mesec je za tiste, ki po-
trebujejo zgolj osnovno pisarniško opre-
mo in so si pripravljeni pisarno deliti,  na 
voljo Coworking Podbreznik. V PIP sta po 
ugodnih cenah dostopni tudi dve multi-
medijsko podprti sejni sobi, ki sta primerni 
za različne seminarje, delavnice, tečaje, se-
stanke, razgovore ... Vsem obiskovalcem 
dogodkov je na voljo brezplačno parkira-
nje. Podjetniški inkubator Podbreznik nudi 
kakovostno podporo podjetjem v prvih 
letih poslovanja in je pravo mesto za nova, 
inovativna podjetja.
Kontaktna oseba: Simon Jeraj, (07) 33 72 
991, simon.jeraj@rc-nm.si

IZOBRAŽEVANJA ZA PODJETJA IN 
PODJETNIKE

Omogočamo dostop do znanja in po-
sredovanje novosti na področjih, ki so 
pomembna zlasti za poslovanje mikro in 
majhnih podjetij, podjetnikov začetnikov 
oz. potencialnih podjetnikov. V okviru pro-
grama organiziramo predavanja, seminar-
je, delavnice in ostale interaktivne dogod-
ke, na katerih se lotevamo aktualnih tem s 
področja podjetništva. V okviru razpisa, ki 
je bil objavljen v mesecu marcu, pa bomo 
omogočili sofinanciranje strokovnih in ra-
čunalniških izobraževanj. 
Kontaktna oseba: Aleksandra Pavlič, (07) 
33 72 982, aleksandra.pavlic@rc-nm.si

SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI

Mikro in majhne gospodarske družbe in 
samostojne podjetnike spodbujamo k raz-
vijanju novih proizvodov, uvajanju novih 
procesov in storitev, k inovativnemu nači-
nu odzivanja na zahteve trgov, pri čemer 
je poudarek na komercializaciji inoviranih 
izdelkov, storitev in procesov. S podeljeva-
njem pomoči skušamo doseči povečanje 
deleža inovativnih podjetij v regiji. V okviru 
programa bo predvidoma junija objavlje-
no skupno javno povabilo dolenjskih in 
belokranjskih občin za spodbujanje inova-
tivne dejavnosti.
Kontaktna oseba: Darja Smiljić, (07) 33 72 
986, darja.smiljic@rc-nm.si

OSTALI PROGRAMI

Zgoraj navedene programe za pod-
poro podjetništvu ob podpori Obči-
ne Mirna Peč in ostalih občin regije. 
Poleg tega se vključujemo v izvaja-
nje podjetniških programov, ki jih na 
območju države izvajajo nacionalna 
agencija za spodbujanje podjetništva 
SPIrIT Slovenija in druge podporne 
institucije. Za aktualne informacije o 
teh smo dosegljivi v naših poslovnih 
prostorih oz. na naslednjih kontaktih:
rAZVOJNI CENTEr NOVO MESTO 
Svetovanje in razvoj, d.o.o.
Ljubljanska c. 26, Novo mesto
tel.: + 386 (7) 33 72 980
e-pošta: razvojni.center.nm@
siol.net, www.rc-nm.si
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Alojzij Rupnik in 
Bogomir Gašparac 
prejemnika priznanja za 
10- in 20-letno delo 
Na 20. jubilejnem srečanju obrtnikov Območne obrtno-
-podjetniške zbornice Novo mesto, ki je v decembru 
potekalo v Škocjanu, so bila v slavnostnem programu 
podeljena tudi priznanja obrtnikom za 10- do 50-letno 
uspešno delo v obrti. 

Marjan Jankelj prejel 
bronasti znak Civilne 
zaščite
Marjan Jankelj iz Šrange pri Mirni Peči  je član Prosto-
voljnega gasilskega društva Jablan že od  leta 1983. Od 
l. 1988 do 1991 je bil  poveljnik društva prve kategorije,  
v naslednjih letih je nadaljeval s strokovnim izobraže-
vanjem. Z vsemi opravljenimi tečaji in usposabljanji je 
leta 2011 dobil čin gasilski častnik I. stopnje ter skozi 
vsa aktivna leta pridobil priznanje gasilske zveze III. sto-
pnje in gasilsko plamenico 
III., II. in I. stopnje. V letu 2003 
je zopet prevzel funkcijo po-
veljnika društva do leta 2013. 
Sedaj je aktivni podpoveljnik 
PGD Jablan in podpoveljnik 
občinskega poveljstva. Klub 
temu, da delo v celoti opra-
vlja prostovoljno, opravlja 
vse funkcije zelo strokovno. 
S svojim zavzetim in dobrim 
delom na področju gasilstva, 
civilne zaščite in prostovolj-
stva je velik zgled ostalim čla-
nom. Vsa leta delovanja je tudi mentor gasilskih dese-
tin. Pod njegovim mentorstvom so mladinske desetine 
dosegale izjemne rezultate tako na regijskih, državnih 
tekmovanjih in celo na kvalifikacijah za olimpijado je 
ekipa dosegla tretje mesto. Marjan Jankelj je sodeloval 
na veliko intervencijah, tudi preko občinskih meja, tako 
pri gašenju požara na Krasu l. 2006 kot tudi pri popla-
vah v Železnikih leta 2007.
V obrazložitvi priznanja Civilne zaščite so poudarili, 
da Jankelj s svojim zavzetim in dobrim delom na po-
dročju gasilstva, civilne zaščite in prostovoljstva pred-
stavlja zgled ostalim  ter da uspešno prenaša zavest 
o pomenu požarnega varstva, skrbi za obnavljanje 
gasilskega kadra in uspešno opravlja prostovoljno ga-
silsko službo. L. B.

Mitja Kolenc prejel priznanje župana 
za atletske dosežke
Že v preteklih številkah smo poroča-
li o odličnih uspehih mirnopeškega 
atleta Mitje Kolenca, člana Atletske-
ga kluba Krka Novo mesto. Na dr-
žavnem prvenstvu Slovenije mlajših 
mladincev je osvojil dve bronasti 
(100 in 200 metrov) ter dve srebrni 
medalji (100 in 200 metrov moška 
štafeta), na državnem prvenstvu sta-

rejših mladincev bronasto medaljo v 
moški štafeti na 100 metrov, zastopal 
pa je tudi barve Slovenije na Balkan-
skem prvenstvu mlajših mladincev v 
Sremski Mitrovici. 

Za omenjene uspehe je Mitja Kolenc 
prejel priznanje župana Mestne obči-
ne Novo mesto za leto 2015. N. R.

Priznanje za deset let dela 
v obrti je prejel Alojzij ru-
pnik iz Malega Kala, ki je 

pred desetimi leti ustanovil 
podjetje Prevozi in posre-
dništvo rual, Alojzij rupnik 
s.p. in začel s prevozi blaga 
za večje trgovske centre, v 
nadaljevanju pa dejavnost 
razširil na prevoz živali v lo-
kalne klavnice. 
Bronasto plaketo za 20 let 
dela v obrti pa je prejel Bo-
gomir Gašparac iz Viher. S 

podjetjem radiator proi-
zvodnja, trgovina, storitve 
in prevozi d.o.o. Mirna Peč 

že dvajset let nudi montažo 
klima naprav, centralnega 
ogrevanja in vodovoda. 
Predsednica zbornice Mojca 
Andolšek je na srečanju po-
hvalila delovanje obrtnikov, 
ki kljub težki gospodarski in 
finančni situaciji  vztrajajo in 
se iz dneva v dan trudijo za 
dobre izdelke in dobre sto-
ritve. N. R.

Bogomir Gašparac Alojzij Rupnik
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Stekla je akcija za izboljšanje 
stanovanjskih razmer družini Mahnič
V decembru smo že pisali o humanitarni akciji za izboljšanje stanovanjskih razmer družine Mahnič. Gre za mlado, 
štiričlansko družino, ki bi se rada preselila v novo hišo, vendar jim očetova bolezen in šibko finančno stanje one-
mogočata dokončanje gradnje. Najprej je potrebno dokončati stopnice, ki bi omogočale dostop do srednjega nad-
stropja hiše, pa  zidarska, tesarska in kamnoseška dela, kasneje še mizarska, keramičarska in slikopleskarska dela. 

Cilj naše skupne akcije je, 
da izboljšamo nujne stano-
vanjske razmere, ki bodo 
omogočale človeka vredno 
življenje. Družini bomo po-
magali urediti srednji del 
hiše – pritličje, da se bodo 
lahko čim prej vselili.

Vabimo posameznike, go-
spodarske družbe in različne 
organizacije, da pristopijo k 

akciji po svojih močeh. Da-
rujete lahko material, stori-
tve, delo, sredstva ali svoje 
strokovno znanje za nadzor 
gradbenih del. Javite se nam 
lahko na telefonsko številko 
07 33 33 120. 

Hvala za pomoč in sodelova-
nje v akciji. 

OZ RKS NOVO MESTO

V akciji zbiramo sredstva, ki jih lahko 
podarite tako, da jih nakažete na TRR 
Sklada za pomoč ljudem v stiski 0297 

0025 9477 202, sklic 00-903051.  
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KORAKAJMO 
Z ZALO
Zala je 10-letna deklica s cerebralno paralizo - sonček poln upanja, doma iz Poljan 
pri Mirni Peči, ki hodi v četrti razred OŠ Toneta Pavčka v Mirni Peči. Pred tremi leti je 
Zala začela poleg terapij preko ZZZS tudi s samoplačniškimi intenzivnimi terapijami, 
opravila je tudi operacijo v Srbiji. Zalino stanje se je bistveno izboljšalo, saj je naredila 
prve samostojne korake s hoduljo. Septembra pa se Zala po nasvetu njene zdravnice 
odpravlja  v St.Louis na operacijo hrbtenjače, kjer ji bodo prekinili nepravilni vzorec 
pošiljanja signalov iz možganov v mišice in iz mišic v možgane.  S tem bo lažje ob-
vladovala svoje telo in ga občutila na tak način, kot ga čutimo ljudje brez težav, vsi 
podobni primeri pa so imeli po operaciji izjemne rezultate. 

       PRODAJNA MESTA 
              Qlandija informacije Interspar       

                  Pr’ hlapc Mirna Peč
                     Gostilna Meglič Trebnje   

                Gostilna pri Mari Dol. Straža
                      Bistro Tina pri Kaliji
                     Sokol bar, Dolenjske toplice

         Dobrodelni, prostovoljni prispevek 10 €.

ZBIRAJMO 
ZAMAŠKE 

ZA ZALO

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA NOVO MESTO PRIREJA

DObrodelni 
koncert

17. 4. 2016 
ob 16. uri, 

V ŠPORTNI DVORANI 
LEONA ŠTUKLJA

             
                 

                    
              

                     
                    

         

             
                 

                    
              

                     
                    

         

K o r a k a j m o 
z zalo

SODELUJEJO:  Pogum  
 Nemir  Prva liga  Rubin  

 Novi spomini  Mladi dolenjci  
 Veseli dolenjci   Fantje izpod Lisce  
 Petan  Korenine  Nuša Derenda  
 Marijan Novina  Azalea  Občinski  

pihalni orkester Trebnje  Moški pevski  
zbor Rožmarin in sonček Tilen.

Program bo povezoval  
Robert Erjavec.

Zala_plakat_A4_dobrodelni koncert_03-2016.indd   1 16.3.2016   12:58:07

CENA TERAPIJ ZNAŠA 
MINIMALNO 960 EVROV 
MESEČNO

Stroške operacije  bo Zali kri-
la zavarovalnica, potne stro-
ške in stroške bivanja pa bo 
morala družina plačati sama. 
Predlagali so tudi, da pri njih 
opravi ortopedsko operacijo, 
za katero še ni jasno, ali jo 
zavarovalnica krije v celoti. 
Največ sredstev bo družina 
potrebovala po opravljeni 
operaciji za rehabilitacijo, ki 
bo potekala petkrat teden-
sko po dve uri, in to kar dve 
leti. Cena terapij znaša mini-
malno 960 evrov mesečno, 
Zala pa potrebuje še primer-
no obutev, računati je po-
trebno na stroške goriva, pa 
tudi avto jih je že večkrat pu-
stil na cedilu (star je že 15 let). 
Tega sama družina ne bo 
zmogla. Vsak vaš prispevek 
bo zato Zali omogočil, da bo  
bližje svojim samostojnim 
korakom in življenju z manj 
ovirami. 

AKCIJA ZBIRANJA 
PLASTIČNIH ZAMAŠKOV

Za Zalo poteka tudi akcija 
zbiranja plastičnih zama-
škov z naslovom «KORA-
KAJMO Z ZALO.« Komunala 
Novo mesto ima v  zbirno 
reciklažnem centru na Cika-
vi postavljene kontejnerje, 
kamor lahko prinesete star 
papir (»Za Zalo«) in  zama-
ške od 8.-12. in od 15.-18. 
ure. ravno tako se lahko na 
njih obrnete tudi, če želite, 
da vam pripeljejo zabojnik  
za star papir. Akciji zbiranja 
zamaškov se je pridružilo že 
veliko šol, vrtcev in posame-
znikov. Dobrodošli vsi, ki ste  
pripravljeni pomagati, saj 
vsak zamašek šteje, pa naj 
bo še tako lahek.

ZBIRNA MESTA 
V MIRNI PEČI 

V Mirni Peči  so  zbirna me-
sta v gostilni  Pr’ Hlapc, v 
Kmetijski zadrugi Trebnje, 

podružnica Mirna Peč, Obči-
na Mirna Peč pa nam je od-
stopila prostor v stari osnov-
ni šoli. Zamaške z veseljem 
sprejemamo tudi na naslovu 
Malenska vas 7 in  pri sami 
družini Hrastar na Poljanah. 
Do prvega odvoza smo zbrali  
2780 kg zamaškov,  Komuna-

la Novo mesto pa je natehta-
la 6480 kg starega papirja. 
Vabljeni tudi na dobrodel-
ni aprilski koncert v Športni 
dvorani Leona Štuklja v No-
vem mestu. 
Organizator  koncerta je Ob-
močno združenje rdečega 
križa Novo mesto, vsa sred-
stva pa bodo namenjena  Za-
linim terapijam po operaciji.

Vladka Vidic

Pri Območnem združenju rK Novo mesto, ki ima 
odprt poseben račun za Zalo - Korakajmo z Zalo, 

lahko tako prispevate svoje prostovoljne 
prispevke na: 

TRR-SI56 0297 0025 9477 202, SKLIC 00-903028
Sklad za pomoč ljudem v stiski na Območnem zdru-

ženju rK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a.
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INTERVJU: SLAVICA DERGANC, predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa Mirna Peč

Svoje delo ne bi zamenjala za 
nobeno drugo
Slavi Derganc je doma iz Češenc. Z možem Tonetom sta si tu ustvarila dom, njuna dva sinova sta že 
odrasla in odšla na svoje. Starejši Matej živi v Dolenjskih Toplicah, mlajši Jure pa na drugem koncu 
domače vasi. Slavi je aktivistka Rdečega križa, dolgoletna predsednica mirnopeške krajevne organi-
zacije, vedno pripravljena prisluhniti in priskočiti na pomoč. 

 h Zaposleni ste v novomeški bol-
nišnici. Kaj ste po poklicu, kakšno 
delo opravljate?
Po izobrazbi sem laboratorijska teh-
nica. Šolala sem se v Ljubljani. Vsa štiri 
leta sem se  z vlakom vozila v šolo v 
Ljubljano. Od doma  sem morala  ob 
pol petih zjutraj, domov sem se vračala 
ob petih popoldne. Za učenje je bil čas 
šele zvečer, vse tja do polnoči. Takoj po 
končanem šolanju sem se avgusta leta 
1980 zaposlila v Splošni bolnici Novo 
mesto, kjer v laboratoriju opravljam 
biokemične preiskave krvi. Delo je na-
porno, zlasti dežurstva, a ga ne bi nikoli 
zamenjala za nobeno drugo.

 h 15 let ste že predsednica Krajev-
ne organizacije Rdečega križa Mirna 
Peč. Kaj vse se je spremenilo v teh 
letih?
H KOrK Mirna Peč sem pristopila leta 
2000, leto pozneje pa prevzela mesto 
predsednice. In to funkcijo opravljam 
še sedaj. Od takrat do danes se je ve-
liko spremenilo, dela je več. Takrat 
smo dvakrat letno organizirali  pre-
davanje, meritve krvnega tlaka, 
organizirali srečanje starostnikov, 
vabili ljudi na krvodajalske akci-
je, obiskovali jubilante. Opra-
vljali smo novoletne obiske 
vseh starejših nad  70 let; 
danes nad 75 let. Z leti je 
več obiskov na domo-
vih, pomagamo  soci-
alno šibkim. Danes 

je več razdeljevanja paketov, več je 
starejših, ki so sami, pokojnine 
so slabe. Mlajši imajo bolj 
finančne probleme, 
tu pomagamo 
predvsem  pri 
plačilih polo-
žnic.

 h Ve r j e t n o 
pa s pomočjo 
ne dosežete 
prav vseh, ki 
so jo potrebni.
Zagotovo ne po-
znamo vseh stisk, 
marsikdo ne pokaže, 
da ga kaj tare. Ko pride-
mo na dom, 
so nas 
l j u -

dje res veseli. So ljudje, ki 
prejmejo le 130 evrov 

mesečno. Pa kar pre-
živijo s tem in nič 

ne tarnajo.

 h Ali vas pri 
vašem delu 
a k t i v i s t k e 
Rdečega križa 
kdaj prizade-
ne, ko vidite 
stiske ljudi?
Prizadene me 
krivica. Sem pa 
po vseh teh letih 
navajena na vse 
razmere, da me že 
nič več ne prese-

neti.

intervju
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intervju

april 2016

Mlajši sin Jure je Slavici za materinski 
dan podaril šopek tulipanov.

Za dolgoletno sodelovanje in humanitarno 
delo je prejela priznanji RKS.

 h Kar nekaj je starejših v občini, ki 
imajo težave pri samostojnem biva-
nju doma. So morda zainteresirani 
za obliko dnevnega varstva? 
Starejši ne gredo radi od doma, ne vem, 
če bi bili pripravljeni hoditi v 
dnevno varstvo. Smo že 
poskusili z obiskom 
na domu s prosto-
voljkami rdečega 
križa, pa ni bilo 
veliko interesa. 
Mogoče toliko 
ne zaupajo, ne 
vem. Dobro bi 
bilo druženje 
za starejše, a je 
velik  problem  
prevoz. 

 h Kako pa je ure-
jena preskrba s hrano, 
dostava kosil za starejše?
Kot pomoč na domu oz. dostavo ko-
sil izvaja Dom starejših občanov Novo 
mesto.  Potreba po tem je, a povsod je 
problem denar.

 h Bili pa ste tudi v 
igralskih vodah, igrali 
ste v mirnopeški gle-
dališki skupini. Kako je 
bilo?

Slavi se zasmeje. Ste pa 
dobro obveščeni. Ja, res 

je, nekaj let sem igrala v 
naši amaterski gleda-

liški skupini. Vskoči-
la sem, ker je zbo-
lela igralka, no, 
potem pa sem 
igrala kar nekaj 
let. Se je dalo, do-
kler je bila služba 
brez dežurstev, 

potem pa ne več. 

 h Nastopali ste 
celo pred zaporniki na 

Dobu.
To je bila pa res zanimiva izkušnja, 

posebno doživetje. Igrali smo igro Naši 
trije angeli. Zaporniki so se z njo čisto 
poistovetili, ker v igri nastopajo zapor-
niški liki. Joj, kakšni komentarji so bili!

 h Kaj poč-
nete v pro-

stem času?
Zelo rada be-

rem. Knjigo vza-
mem v roke vsak 

večer, preden grem spat. 
Zelo veliko sem hodila v hribe, zdaj pa 
že manj. Sem bila tudi na Triglavu pred 
tremi leti s svakinjo. In moram reči, da 
je bil razgled z vrha res super, videlo se 
je vse do morja. Niso mi pa bile všeč 
kolone pohodnikov, ki so se vile proti 
vrhu. Prevelika gneča je bila. Tisti dan je 
dopoldne zapadel sneg, četudi je bilo 
poletje. 

 h Že kaj razmišljate o upokojitvi?
Teče mi 36 leto službe, a o upokojitvi še 
ne razmišljam. Bo še treba delati, pa še 
kakšna reforma bo vmes. Jaz grem zelo 
rada v službo, niti enkrat še nisem šla s 
težkim srcem. Tega dela ne bi zamenja-
la za nobeno drugo. 

Ljudmila Bajc
FOTO: L.B. in arhiv S. Derganc

Med mirnopeškimi 
prvošolčki 
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Slovenski med je varno živilo
Znano poreklo in način pridelave hrane sta lastnosti, ki jima osveščeni potrošniki iz dneva v dan namenjajo večjo 
pozornost. Izrednega pomena za ohranjanje našega zdravja in dobrega počutja je prav uživanje lokalno pridelane 
hrane iz domačega okolja. Takšna živila niso izpostavljena dolgim transportnim potem in ne izgubljajo svoje biolo-
škoe vrednosti. Kakovost čebeljih pridelkov se z dolgimi transportnimi potmi in nepravilnim skladiščenjem slabša, 
zato je najbolje, če jih uživamo čim bolj sveže in iz domačega okolja. 

TRANSPORT OBREMENITEV ZA 
OKOLJE

Kratke transportne poti predstavljajo  
manjše obremenitve za naše okolje 
glede sproščanja  toplogrednih plinov, 

ki nastajajo zaradi dolgih transportov 
hrane. Uživanje živil iz tujega okolja 
poveča tudi tveganje za pojav alergij, 
ki so v zadnjem času v porastu  pri 
odraslih ljudeh in otrocih. Ker ima-
mo v Sloveniji izredno nizko oskrbo s 
hrano, z uživanjem lokalno pridelanih 
živil izražamo tudi podporo lokalnim 
proizvajalcem oz. domačemu gospo-
darstvu, saj  prispevamo delček k ohra-
njanju delovnih mest in poseljenosti 
na podeželju. Uživanje domače hrane 
je neposredno povezano tudi z varo-
vanjem in ohranjanjem okolja. 

Čebelarimo v skladu s smernicami 
dobrih higienskih navad v čebe-
larstvu, zagotavljamo sledljivost.

Čebele so prvi indikatorji onesnaže-
nosti okolja in velikokrat zaradi one-
snaževanja okolja slišimo o pomorih 
čebel.  Premalo se zavedamo, da je 
vsaka tretja žlica hrane po vsem sve-
tu odvisna od opraševanja čebel in da 
so čebele v naravi nepogrešljiv člen v 

verigi pridelave hrane. Zagotoviti po-
trošniku kakovostno in varno živilo je 
poglavitnega pomena pri ohranjanju 
zaupanja in pridobivanju novih upo-
rabnikov čebeljih pridelkov, česar se 
čebelarji dobro zavedamo. Čebelarji 

se z ustreznimi postopki čebelarjenja, 
z upoštevanjem dobre čebelarske pra-
kse in ustrezne tehnologije čebelarje-
nja trudimo ohranjati kakovost medu 
takšno, kot jo pridelajo čebele v panju. 
Čebelarimo v skladu s smernicami do-
brih higienskih navad v čebelarstvu, ki 
so osnovane na načelih sistema HACCP 
in zagotavljamo sledljivost. Na nalepki 
za med je poleg točnega izvora medu 
označen tudi poln naslov čebelarja, ki 
je med pridelal. To je bistvena razlika 
od označb medu, ki so opredeljeni kot 
»mešanica medu držav, ki so ali niso 
članice ES«. 

NADZOR KAKOVOSTI 
SLOVENSKEGA  MEDU

rok uporabe medu je lahko zelo dol-
gotrajen, če je med skladiščen v ustre-
znih razmerah. Med, ki je shranjen na 
toplem, veliko hitreje izgublja svojo 
vrednost. Kakovost medu ogrožajo 
zlasti dolgotrajni prevozi na velike 
razdalje in skladiščenje v neustreznih 

razmerah. Med in drugi čebelji pridel-
ki slovenskih čebelarjev pa pridejo v 
naše roke tako rekoč neposredno iz 
čebeljega panja, zato je ohranjena tudi 
njihova kakovost. Kakovost nadziramo 
tudi z vsakoletnimi analizami v inter-
nem laboratoriju na ČZS. Tudi varnosti 
čebeljih pridelkov vsa leta namenjamo 
veliko pozornosti , v zadnjih desetih 
letih je bilo na ostanke kemijskih sred-
stev analiziranih preko 1.200 vzorcev 
medu. 

UŽIVAJTE MED DOMAČEGA 
PRIDELOVALCA Z ZNANIM 
POREKLOM

rezultati v vseh analiziranih primerih 
kažejo, da varnost medu, pridelane-
ga v Sloveniji, ni ogrožena. Da svojim 
potrošnikom zagotavljamo še višjo 

kakovost in dodatno kontrolo medu, 
ki ga pridelujemo v Sloveniji, se čebe-
larji združujemo v kakovostne sheme, 
kot so Slovenski med z zaščiteno geo-
grafsko označbo, ter kakovostni shemi 
zaščitenega geografskega porekla Ko-
čevski gozdni med, Kraški med in med 
iz ekološke pridelave. 
V Sloveniji pridelan med je glede na 
izsledke interne kontrole kakovostno 
in varno živilo, priporočamo uživanje 
čebeljih pridelkov iz lokalnega obmo-
čja, domačega pridelovalca z znanim 
poreklom. 

mag. Andreja Kandolf Borovšak 
in Nataša Lilek, Javna svetovalna 

služba v čebelarstvu 
Čebelarska zveza Slovenije 
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Hmeljčiški gasilci zopet 
državni prvaki 
Gasilska zveza Slovenije vsako leto 
od januarja do marca organizira šest 
tekem v spajanju sesalnega voda. Na 
zadnji šesti tekmi, ki je potekala v 
Vojniku, so člani PGD Hmeljčič osvo-
jili 3. mesto in v skupnem seštevku 
prepričljivo zmagali ter tako postali 
pokalni zmagovalci GZS v letu 2016 
ter državni prvaki v tej disciplini. 

PGD Hmeljčič je 30. januarja  v Mirni 
Peči organiziral  pokalno tekmovanje v 
spajanju sesalnega voda za pokal Gasil-
ske zveze Slovenije za leto 2016. Orga-
nizacijo tekmovanja jim je GZS zaupala 
na podlagi dobrega sodelovanja in tek-
movalnih rezultatov iz preteklih let. v 
Tekmovanja se je udeležilo 85 članskih 
enot, tako članov in članic iz celotne 
Slovenije ter šest enot iz sosednje Hr-
vaške. PGD Hmeljčič se je odlično odre-
zalo, saj so člani osvojili prvo mesto in 
tako že sedmič prejeli pokal GZS v spa-
janju sesalnega voda.

Tekmovanja ne bi mogli izpeljati brez 
sodelovanja  domače občine in osnov-
ne šole Toneta Pavčka. Posebna zahva-
la velja  županu, ki je tudi gasilec, An-
dreju Kastelicu in ravnatelju Danijelu 
Brezovarju. Odstopili so telovadnico in 
prostore stare šole, ki so jih  tekmovalci 
zasedli do zadnjega kotička. 

V Mirni Peči se je tako zvrstilo več kot 
tisoč ljudi, od tega samo gasilcev 600. 

Izkazali so se zlasti domači obiskovalci, ki 
so presenetili z obiskom in stiskali pesti 
za domače mirnopeške ekipe. Prisotni so 
bili tudi predsednik regijskega sveta Do-
lenjske regije Marjan Šmalc, regijski po-
veljnik Janez Bregant, poveljnik GZ Novo 
mesto Andrej Grgovič, župan Andrej 
Kastelic, poslanec Zvonko Lah, občinski 
svetniki, donatorji in številni drugi. Na 
pomoč so priskočila sosednja gasilska 
društva, član PGD Jablan Matej Papež je 

Na fotografiji so se zlatim fantom pridružile še članice PGD Hmeljčič.

poskrbel za napovedovanje in komen-
tiranje med tekmovanjem, Nejc Staniša 
pa s pomočjo podjetja Mesto zvoka pri-
pravil vso ozvočenje in osvetlitev. 

Kljub izvrstnim nastopom vseh ekip 
člani PGD Hmeljčič niso razočarali in 
so prepričljivo osvojili 1. mesto. To je 
bila že njihova sedma zmaga za pokal 
Gasilske zveze Slovenije v SSV. Med 
drugim so prvič med elito nastopile 
tudi domače članice in dobro opravile 
s svojim nastopom, kakor tudi članice 
PGD Globodol in člani PGD Mirne Peči. 
Tekmovanje je bilo vrhunsko organizi-
rano, pričakujejo, da bo postalo tradici-
onalno, veselijo pa se že naslednjega, 5. 
Hmeljčarskega tekmovanja. Na koncu 
je vse prisotne zabaval Miran rudan.

Člani PGD Hmeljčič pa že načrtujejo 
nove naloge in izzive. Letos bodo pre-
navljali ostrešje doma, nadaljevali z 
urejanjem igrišča in okolice ter avgusta 
priredili veliko veselico. Delo društva, 
dogodke, tekmovanja in vse druge no-
vice  lahko spremljate na njihovi  Face-
book strani. 

Mitja Pust
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Šentjurke praznovale 8. marec
Praznovanje dneva žena je tudi letos 
ženski del vasi Šentjurij vzel zelo re-
sno.  Ker je letošnji osmi marec prišel 
na torek, smo se odločile, da ga pra-
znujemo že par dni prej. Ponovno 
se nas je zbralo lepo število in smo z 

veseljem poklepetale, poslušale do-
godivščine iz Bruslja, prebrale poštar-
jeva pisma ter se pošteno najedle in 
posladkale.
Ob torkih imamo namreč v Šentju-
riju pilates, ki ga Šentjurke in ženske 

sosednjih vasi pridno obiskujemo. Ko 
se dobimo je vedno veselo, predvsem 
med vajami. Še bolj veselo pa je bilo 
na pustni torek, ko sta nas obiskala
 nuna in menih.

 Agata Klavora

Mučeniški pohod in pohod ob dnevu žena

Naše boljše polovice nam nikoli ne ostanejo dolžne
V soboto, 5. marca smo v sklopu Športne sekcije PGD Jablan organizirali pohod ob dnevu mučenikov. Posebnost  
je bila ta, da so se ga lahko udeležili le predstavniki moškega spola. Mučeniki smo se zbrali ob 7.30 v Jablanu pred 
gasilskim domom. Zbralo se nas je trideset pohodnikov. 

Zbor pohodnikov mučenikov na igrišču pri PGD Jablan

Odpravili smo se skozi Mirno Peč, mimo 
industrijske cone in naprej do Trebanj-
ske občine. Naš končni cilj je bil v vino-
rodnem okolišu Meglenik, pri zidanici  
Ludvika Mežana. Tam smo pojedli pa-
sulj in zapeli nekaj pesmi ob spremljavi 
harmonike, katero je neumorno igral 

mladi harmonikar Žiga Pungerčar. Pot 
nas je nato vodila skozi Nemško vas 
in nazaj proti Jablanu. Ustavili smo se 
še pri cerkvi sv. Ane. Po 25 kilometrih 

hoje smo bili že malo utrujeni, vendar 
v duhu močnejši, tako da smo si ob za-
ključku pohoda privoščili še pečenega 
jagenjčka in odojka. 
Naše boljše polovice nam nikoli ne osta-
nejo dolžne in tudi tokrat ni bilo nič dru-
gače. Vzporedno z našim pohodom je 

potekal še pohod ob dnevu žena. Dame 
so se odpravile iz Jablana malo za nami, 
njihov končni cilj pa je bila domačija 
Barbo na Malem Kalu, kjer je postavlje-

no spominsko obeležje, ki je posvečeno 
Lojzetu Slaku. V prijetni družbi so spile 
kavo in čaj ter pojedle okusno domače 
pecivo. Ob vrnitvi v Jablan pa so imele še 
skupno malico pri gasilskem domu. 
Čeprav vsak na svoji trasi, smo se vsi 
imeli zelo lepo. Kljub slabi vremenski 

napovedi iz prejšnjih dni, nas je v sobo-
to prijetno grelo sonce in s tem sta bila 
oba pohoda še bolj prijetna.

Jure Mervar
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DAN ŽENA
Pomlad je čas, ko je en dan v letu posvečen samo že-
nam in dekletom. Na ta dan si pozornost izkazujemo 
na različne načine. Naše občane smo vprašali, kako 
so 8. marec praznovali včasih in kako ga obeležujejo 
danes. 

Vesna Kastelic

MARJANCA BRAJER, 
Hmeljčič:
V preteklosti je bil ta praznik 
manj pomemben in se ga tudi 
ni posebej praznovalo. Danes 
pa je drugače. V šoli se otroci 
na razredni stopnji spomnijo 
svojih mam in sester tako, da 
izdelujejo za njih darila, obe-
nem pa opažam, da so tudi 
moški danes pozornejši do 
svojih žena na ta praznik.

SUZANA ZORE, 
Hmeljčič:
Včasih se je dan žena prazno-
valo drugače kot danes, saj je 
bilo obdarovanje preprostej-
še. V šoli so na primer otroci 
izdelovali kartice ob dnevu 
žena in nabirali zvončke, da-
nes pa darila kupujemo, na-
mesto da bi jih izdelali sami.

JOŽE KONJČEK, 
Mirna Peč:
Včasih se je praznik ob dne-
vu žena spoštovalo bolj kot 
druge praznike. Nismo sicer 
kupovali daril, kot danes ku-
pujejo rože, smo pa ta dan 
obeležili z boljšim kosilom ali 
večerjo. Veliko pomembnejši 
praznik dandanes je valenti-
novo.

MARIJA HRASTAR, 
Mali Kal:
Dan žena je danes pomem-
ben praznik, saj se moški 
spomnijo na svoje žene in 
kupujejo rože ali druga darila. 
Včasih 8. marca nismo pose-
bej praznovali, nismo se ob-
darovali in tudi v šoli nismo 
počastili tega praznika.

 

anketa

Dan žena - mednarodni praznik žensk  

Po svetu ga praznujejo 
že od leta 1917
Dan žena je dan praznovanja ekonomske, politične in social-
ne enakopravnosti in dosežkov žensk. Osmega marca 1857 
so ženske delavke zaposlene v tekstilnih tovarnah v New Yor-

ku organizirale protest. Uprle so se nečloveškim 
delovnim pogojem in premajhnim plačam. 

Policija je protestnice napadla in pridrža-
la. Dve leti kasneje, prav tako v marcu, 
so te ženske ustanovile prvi delavski 
sindikat, da bi se tako lahko vsaj po-
skusile zavarovati in si pridobiti nekaj 
osnovnih pravic na delovnem mestu. 
Osmega marca 1908 se je na ulicah 

New Yorka zbralo 15 tisoč žensk in zah-
tevalo krajši delovnik, boljšo plačo in volil-

no pravico. Njihov slogan se je glasil “Kruh in 
vrtnice”. Kruh je simboliziral ekonomsko varnost, 

vrtnice pa boljšo kvaliteto življenja. 
Leta 1910 je na mednarodni socialistični konferenci v Kopen-
hagnu nemška feministka in socialistka Clara Zetkin predla-
gala priznanje mednarodnega praznika žensk. Njen predlog 
so sprejeli in dan žena namenili počastitvi boju za ženske 
pravice, vključujoč pravico do volitev. Praznik je nastal tudi 
v spomin na vse ženske (bilo jih je več kot 140), ki so umrle v 
požaru v newyorški tovarni Triangle leta 1911. 
Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost žensk. 
Tako je že leta 1897 začel izhajati ženski časopis Slovenka, 
prvo žensko društvo pa je bilo ustanovljeno leto pozneje. Po-
membna letnica v boju za enakopravnost je leto 1906, ko je 
Marija Urbas kot prva Slovenka na graški fakulteti doktorirala 
iz filozofije. Ženske so se že močno približale enakopravnosti 
s tem, ko je bila leta 1945 uzakonjena splošna volilna pravica.
Naj bo vsak dan mednarodni dan žena! Skupaj zagotovimo 
varno in svetlo prihodnost žensk po vsem svetu!

Ljudmila Bajc

Vožnja s kanujem po narasli vodi

Zadnjo februarsko soboto so se fantje iz Češenc odločili iz-
koristiti naraslo vodo pod vasjo za prijetno druženje. V vasi 
imamo kanu, s katerim so se podali na vožnjo po poplavlje-
nem travniku.

Urška Rapuš
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Turistično društvo Mirna Peč na sejmu Alpe 
Adria – Turizem in prosti čas
 
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je bil tudi letos od 27. januarja do 1. marca organiziran tradicionalni sejem 
Alpe Adria – Turizem in prosti čas. Ena od razstavnih hal je bila v celoti namenjena turističnim društvom, da predstavijo 
svoj kraj z dogajanji in zanimivostmi. 

Na pobudo Turistične zveze 
Dolenjske in Bele krajine se 
je sejma udeležilo tudi naše 
Turistično društvo Mirna 

Peč. regijska turistična zve-
za je poskrbel za ureditev 
zanimivega in prijetnega 
izgleda stojnice in za orga-
nizacijo nemotene sejemske 

predstavitve. Poleg predsta-
vitve Poti Slakove in Pavčk-
ove mladosti, kot osrednje 
predstavitve društva, smo 
promovirali tudi ostale poti 
v naši občini in okolici ter na-
ravno in kulturno dediščino 
Mirne Peči: Zijalo s Sv. Ano, 
Pot Temenice, Mirnopeško 
in globodolsko dolino, Pavč-
kov dom in cerkev Sv. Jurija 

v Šentjuriju ter obiskovalce 
povabili na obisk prireditev v 
Mirni Peči: blagoslov motor-
jev in motoristev, neMirna-
Peč, pasuljada, prireditve v 
okviru občinskega praznike 
ter ostale prireditve iz kole-
darja občinskih prireditev. 
Številni obiskovalci so se za-
nimali za obisk Mirne Peči 
in naše lokalne ponudbe. 

Kot vedno je bilo na sejmu 
turizma v Ljubljani živahno, 
veselo in zabavno. Manjkalo 
ni niti priložnosti za nave-
zovanje stikov in izmenjavo 
izkušenj s sorodnimi društvi, 
kar smo s pridom izkoristili.

Mira Barbo

Knjiga rdeča nit kulturnega 
večera v Mirni Peči
KUD Mirna Peč je na predvečer slovenskega kulturnega pra-
znika v dvorani kulturnega doma Mirna Peč priredilo večer v 
počastitev Prešernovega praznika. Nit programa je bila knji-
ga. Zavedamo se, da ob vsej sodobni tehnologiji premalo-

krat vzamemo v roke knjigo. Nastopajoči smo si sami izbrali 
svojo točko in z njo ustvarili lep mozaik. Hvala vam: Luana, 
Maja, Ema, Eva, Zala, Pavlina, Pia, Lucija, Maja, Bernarda, Ani-
ta, Tadej, Blaž, Bogdan in Nejc.

Nežika Režek

Pohod na Hmeljnik

V soboto, 2. januarja 2016, smo organizirali pohod športno 
rekreacijskega društva Veliki Kal - Orkljevec. Zbrali smo se 
pred vaško mlekarno na Velikem Kalu. Pohod je potekal po 
stari hmelnjiški cesti do gradu Hmeljnik, kjer so se pohodni-
ki okrepčali z malico in napitkom iz nahrbtnika. Pot so na-
daljevali preko Vejerja do globoške in hmeljčarske gore, kjer 
so poskusili letošnjo kapljico, ki so jo pridelali nekateri člani 
društva. Nato so se mimo Hmeljčiča spustili do avtoceste in 
nadaljevali pot  nazaj proti domu.

Luka Piko
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Iz mirnopeških 
kuhinj

POLNJENA 
JAJČKA
Potrebujemo: 
•	  10-12 trdo kuhanih jajc, 
•	 2 žlički  gorčice, 
•	 2 žlički majoneze, 
•	 1 žlica nasekljane čebu-

le, 
•	 začimbe po okusu (ma-

jeron, peteršilj...), 
•	 sol, poper, 
•	 malo olivnega olja in  
•	 mleto rdečo papriko, če 

imate radi pikantno pa 
še malo čilija. 

 Postopek: Jajca olupimo, 
prerežemo na polovico in 
odstranimo rumenjake. V 
posodi zmešamo rume-
njake in ostale sestavine 
v gladko maso. Napolnite 
beljake in okrasite po že-
lji...

Nežika Režek

8. srečanje ljudskih pevcev 
in godcev v Mirni Peči
 
Prva marčevska nedelja je nekatere povabila v naravo. Prav, saj so marsikje našli cve-
toče zvončke. Prav lepo pa je bilo tudi tistim, ki so se zbrali v dvorani Kulturnega doma 
v Mirni Peči. Tudi tam so na odru zagledali zvončke.

A niso samo gledali, ampak 
so kmalu lahko tudi prisluh-
nili, kajti začeli so se zbirati 
ljudski pevci in godci. Bila 
je radovednost, saj nimamo 

vedno prilike 
poslušati god-
cev s citrami in 
pevcev iz drugih 
krajev. Prišli so iz 
Ljubljane, Ivančne go-
rice, Šmarjete in Dolenjskih 
Toplic. Pred polno dvorano 
so se predstavili citrarka 
Tanja Zalokar z učenkami,  
ljudske pevke Šmarjetke 

iz Šmarjete, ljudski pevci 
Ivančani iz Ivančne gorice, 
ljudske pevke rožce iz Do-
lenjskih Toplic, Nejc Staniša  
s pevci, Mirnopeški harmo-

nikarji, gosti-
teljice ljudske 

pevke Čebelice 
in DPŽ Mirna 

Peč. 
Vsaka sku-

pina je pripra-
vila zelo lep 
program. Tudi 
domači an-
sambel Grom, 

Mirnopeški harmonikarji in 
Čebelice nismo prav nič zao-
stajali. Cela dvorana se je od 
srca nasmejala, ko sta šaljiv 
skeč zaigrali dve Jelki - člani-

ci našega Društva podežel-
skih žena.  
Hvaležne smo gospodu žu-

panu za prijazne besede, 
saj nam dajejo voljo 

in ljubezen do 
naše glasbene 
zapuščine.
 

Milka 
Obrekar
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Pot Slakove in Pavčkove mladosti prejela priznanje  

Naj pot 2015 
na regijskem 
tekmovanju 
Turistična zveza Slovenije je v sodelovanju z Zavo-
dom za gozdove Slovenije in GIZ za pohodništvo 
in kolesarjenje že četrto leto organizirala izbor Naj 
poti, ki je potekal v okviru projekta Moja dežela – 
lepa in gostoljubna. 

Priznanja najboljšim tematskim potem v Sloveniji za 
leto 2015 so bila podeljena na sejmu Natour Alpe-
-Adria 2016 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 
Kulturno-tematska pohodna pot - POT SLAKOVE IN 
PAVČKOVE MLADOSTI, ki je posvečena našima velika-
noma, je prejela priznanje za prvo mesto na regijskem 
tekmovanju na območju Novega mesta. 

Priznanje nam, gotovo pa tudi 
vsem soustvarjalcem kulturne-
ga dogajanja ob poti, pomeni 
vzpodbudo za nadaljnje delo 

in je pomembno tudi za razvoj 
lokalnih ponudnikov ob poti, ki 

se lahko predstavijo s svojo ponud-
bo, storitvami, kulinariko ali svojo de-

javnostjo. Promocija poti pa je tudi promocija kraja in 
število obiskovalcev poti, ki se vsako leto povečuje, to 
potrjuje. 

Vsem, ki nas podpirate in na kakršenkoli način poma-
gate promovirati ali oblikovati ponudbo ob poti, se is-
kreno zahvaljujemo in vas vabimo k ustvarjanju novih 
idej. 
Letošnji 4. pohod po Poti Slakove in Pavčkove mla-
dosti bo v soboto, 18. junija 2016. Vabljeni!

Mira Barbo

Uspešno leto 
Konjeniškega društva 
treh dolin Mirna Peč
 
V soboto, 20. februarja, smo se člani KDTD Mirna Peč 
zbrali na občnem zboru, na katerem je predsednik ko-
misije predstavil poročila o delu v letu 2015 ter predla-
gal načrt za leto 2016.
 
V preteklem letu smo konec aprila organizirali tradicionalni 
blagoslov konj in konjenikov v Šentjuriju pri Mirni Peči, ki se 
ga je udeležilo preko 60 konjenikov in ljubiteljev konj. Ude-
ležili smo se konjeniških iger na Plešivici v organizaciji KD 
Suha krajna, na katerih so naši člani zastopali naše društvo 
in dosegli zelo dobre rezultate. 

V septembru smo se konjeniki KDTD MP zbrali v Mirni Peči 
in odjahali na dvodnevno konjenico v Šentjanž. Prvi dan 
smo šli na Trebelno skozi Mokronog v Šentjanž, kjer nam je 
društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž ponudilo preno-

čišče na njihovem društvenem kozolcu. Drugi dan pa smo 
se odpravili po drugi poti čez Trebnje in se vračali domov 
proti Mirni Peči. Novembra smo dobili vabilo na Martinov 
blagoslov v Štatenberku. 
Za zaključek se je nekaj naših članov udeležilo srečanja ko-
njenikov, ki ga je organiziralo konjeniško društvo Šentrupert 
v Vinski kleti Frelih v Šentrupertu. Pridobili smo veliko novih 
prijateljev in posledično tudi veliko število novih članov, ki 
smo jih zelo veseli, in upamo, da se bomo imeli še naprej 
tako lepo.

Patricia Cesar
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Biška vas leži ob cesti Mirna Peč-Trebnje. Je manjša vas z okoli 50 hišami,  skoraj vsaka pa ima v bližini še go-

spodarska poslopja, saj je bila vas nekdaj pretežno kmetijsko usmerjena. Do druge svetovne vojne so bili v 

vasi samo kmetje, po vojni pa jih je precej šlo v službe, vendar so kljub temu ohranili kmetovanje, kar se je v 

obdržalo do 90. let 20. stoletja. Pozneje pa so delavci počasi opuščali kmetovanje in se posvetili samo služ-

bam, tako, da je danes v vasi le še nekaj pravih kmetov. 

P rvotno (pred nekaj stoletji) naj bi 
vas stala v gozdu vzhodno nad 

današnjo vasjo. Ob podrobnem pre-
gledu tega področja so še opazni bledi 
sledovi hiš, ki pa jih je v večini prekrilo 
listje in prerasel gozd. V neposredni 
bližini je tudi manjše močvirje, ki je 
verjetno za silo omogočalo vodooskr-
bo vsaj za živali. 
  
Nad vasjo so leta 1895 zgradili železni-
ško progo Ljubljana-Karlovac, v bližini 
pod Sveto Ano pa tudi predor. Progo naj 
bi po pripovedovanjih gradili vojni uje-
tniki od vsepovsod (rusi, Francozi,…). 
Živeli so v barakah v gozdu na jugoza-
hodni strani vasi. Ker so vaščanom kradli 
poljščine, so pot in predel okoli njihove-
ga barakarskega naselja  poimenovali 
»Po kradeš«, kakor se imenuje še danes. 
  
Pred prvo svetovno vojno in kmalu po 
njej je kar nekaj vaščanov odšlo s tre-
buhom za kruhom čez lužo v Ameriko. 
Tisti, ki so srečno prispeli in si tudi našli 
delo, so dali v vasi v zahvalo postaviti 
božje znamenje križa in kapelico na za-
četku vasi. Sredi vasi pa stoji še druga 
starejša kapelica, pri kateri se je še do 
pred kratkim izvajal obred blagoslova 
velikonočnih jedi. 

V dolini pod vasjo, ki jo deli na dva 
dela, pa teče najdaljša dolenjska poni-
kalnica Temenica. Leta 1938 je ob ne-
urju Temenica tako narasla, da je odne-
sla lesen most, ki je povezoval spodnji 
del vasi (Podgabrje) z glavnino vasi. 
Čeprav Temenica vsako leto večkrat 
poplavlja, pa takih poplav ne pomnijo 
več. Še najbližje so bile poplave jeseni 
2010. Na mestu starega je bil zgrajen 
nov armirani most, ki je malo višji od 
prejšnjega in še danes dobro služi svo-
jemu namenu, povezovanju obeh bre-
gov Temenice. Ob mostu sta bila isto 
časno zgrajena tudi dva »perivnika«, 
kar je gospodinjam, ko še ni bilo pral-
nih strojev po hišah, olajšalo pranje 
perila na potoku. V bližini je tudi stu-
denec, ki se je do pojava vodovoda in 
še potem izdatno uporabljal za pitno 
vodo, Temenica pa za napajanje živine. 
Še malo višje ob potoku pa stoji mlin, 
ki je deloval vse do 80-ih let prejšnjega 
stoletja. Sem so vozili mlet žito tako iz 
bližnje kot daljne okolice. 
  
Še pred drugo svetovno vojno in kra-
tek čas po njej so v vasi delovale kar tri 
gostilne – Kastelčeva, Špendalova in 
Hučeva. Vse so imele dovolj prometa, 
saj je šla skozi vas glavna furmanska 

pot iz novega mesta proti Trebnjemu. 
S pojavom motornih transportnih vo-
zil pa so počasi zamrle. 
  
V času druge svetovne vojne so vas 
večkrat obstreljevali z artilerijo iz No-
vega mesta. Skozi vas so večkrat šle 
tako italijanske, nemške, domobran-
ske in partizanske enote, ki so s seboj 
prostovoljno, večkrat pa na silo vzeli 
prenekaterega moža ali sina. Partizani 
so nad vasjo iztirili vlak, vendar so stro-
jevodjo pravočasno obvestili o nameri, 
da je lahko pravočasno ustavil. Da bi 
transport onemogočili za dlje časa, pa 
so  potem še zaminirali progo v tunelu 
in da bi še bolj zaleglo, so z vsake strani 
»nabili« še vlake vanj. 
  
V začetku 70-ih let 20. st. so si vaščani 
s pretežno lastnimi sredstvi in delom 
zgradili vaški vodovod s črpališčem 
podtalnice ob neposredni bližini Te-
menice in vodohramom nad vasjo 
pod železniško progo, ki stoji še danes. 
Žal je zajetje in del napeljave v poznih 
80-ih uničilo neurje. Od takrat je vas 
priključena na občinsko vodovodno 
omrežje. 

 Andrej Gašperič 
(več fotografij na zadnji strani)

nekoč glavna furmanska pot

iz naših
treh 
dolin

Biška vas
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Božično novoletna prireditev "Mir na peč"
V mirnopeškem kulturnem domu se je 26. decembra odvila tradicionalna božično-novoletna prireditev z naslovom 
"Mir na peč". V sodelovanju s Turističnim društvom Mirna Peč, Krajevno organizacijo Rdečega križa in Občino Mirna 
Peč so jo pod streho spravili mirnopeški kulturniki.

PODELITEV PRIZNANJ KRVODAJALCEM OBČINE MIRNA PEČ

V sodelovanju z Območnim združenjem rK Novo mesto so  podelili priznanja krvodajalcem jubilantom, ki so kri da-
rovali od 5- do110-krat. Vseh jubilantov je 53, od tega jih je devet priznanje prejelo že v Krki, d.d.  Največkrat je kri 
darovala Marija Krnc in to že kar 110.krat. B.O.

Letošnjo nit so pletli z iz-
vorom imena Mirna Peč. S 
kratko hudomušno igrico 
so prikazali svojo verzijo 
nastanka imena Mirne Peči. 
Igralci Bogdan, Andreja, 

Jože, Pia in Julija so dodobra 
nasmejali publiko. Za dobro 
vzdušje  so poskrbeli tudi  
mirnopeški harmonikarji, 
ljudske pevke Čebelice, Pa-
vlina, Zala, Maja in Ema pa 

Predsednik TD Mirna Peč Jože Barbo in mirnopeški župan 
Andrej Kastelic sta podelila priznanja za najlepše urejene 
hiše z okolico  in  kmetijo.
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Uspavanka za Jezusa

Na prvo januarsko nedeljo v letošnjem letu so pevci in ostali 
župnijski sodelavci v cerkvi sv. Kancijana v Mirni Peči pri-
pravili prvi lastni božični koncert z naslovom Uspavanka za 

Jezusa. Poleg dveh zborov so koncert, ki se ga je udeležilo 
več kot sto ljudi, popestrili še najmanjši in najmlajši s svojo 
pesmico, Primož Fabjan z igranjem na orgle, Anja Kužnik z 
violino ter ostali farani, ki so  zaupali svoje občutke ob doži-
vljanju  božiča. 

Maša Gabrijel

Novoletno druženje s konji 

Na OZrK Novo mesto smo našo zadnjo aktivnost koncem 
leta posvetili otrokom. Zadnjo decembrsko sredo  sta nas 
obiskala Urša in Tonček iz Zavoda Villa Artemida iz Globodo-
la, ki sta na veliko veselje udeleženih otrok s seboj pripeljala 
tudi Mazo in Kuko, dve poni kobili v božični opravi. Najprej 
nam je Urša pripravila kratko predavanje o tem, kako pravil-
no ravnamo s konji in na kaj moramo biti pozorni, ko smo v 

njihovi bližini. Nato so otroci vse slišano postavili v prakso, 
saj so Mazo in Kuko lahko božali, krtačili, hranili s sladkorčki 
ter na največje veselje vseh tudi zajahali. S tem druženjem 
smo otrokom, njihovim staršem in starim staršem ter tudi 
nam samim popestrili zaključek leta, saj takega obiska na 
OZrK Novo mesto še nismo imeli. 

so obiskovalce  razveselile s 
čudovitimi glasovi in instru-
menti.  Vabilu  so se odzvali 
tudi ljudski pevci Fantje z 
vasi iz Škocjana in citrarka 
Tanja. Turistično društvo 
Mirna Peč je podelilo pri-
znanja najlepše urejenim hi-
šam in kmetiji v okviru pro-
jekta Moja dežela - lepa in 
gostoljubna. Krvodajalcem 

IZLET PO KRASU
Konec novembra smo se jablanski gasilci odpravili na strokovno ekskurzijo po Krasu. 
Najprej smo si ogledali pršutarno Lokev na Krasu, kjer smo poskusili njihov pršut. Nada-
ljevali smo proti Sežani, kjer smo videli, kako deluje njihov GrC Sežana, nato še v vinsko 
klet Vinakras Sežana. Ustavili smo se še v vasi Grobišče, na Smrekarjevi domačiji. Vsi smo 
videli nekaj novega in zanimivega, zelo smo bili navdušeni nad gostoljubnostjo, ki jo  
tamkajšnji ljudje izkažejo svojim gostom.  24. januarja pa je imel PGD Jablan občni zbor, 
ki se ga je udeležilo približno šestdeset članov.  Klemen Drenik

jubilantom pa so predstav-
niki rdečega križa in doma-
či župan podelili zahvale za 
darovano kri. Prireditev se je 
zaključila z najlepšimi želja-
mi za prihajajoče leto.

Nežika Režek
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Merili holesterol, krvni 
sladkor in krvni tlak
V Mirni Peči so v organizaciji Krajevne organizacije rde-
čega križa konec februarja potekale prve meritve hole-
sterola, krvnega sladkorja in krvnega tlaka v letošnjem 
letu, ki so bile zelo dobro obiskane. Po meritvah je go-

stujoči predavatelj primarij rafael Kapš, dr. med., vodja 
internega oddelka novomeške bolnišnice, predaval o 
motnjah srčnega ritma. Številnim udeležencem preda-
vanja je na razumljiv in nazoren način predstavil najpo-
gostejše motnje srčnega ritma in srčnega popuščanja.  
Naslednje meritve bodo v juniju v Biški vasi in na Vrhpe-
či, v Mirni Peči pa bodo ponovno v novembru. 

KORK MIRNA PEČ

O DELU KORK MIRNA PEČ

Občanom dati, kar najbolj 
potrebujejo
Leto je naokrog in prav je, da tudi vas seznanimo z delom, ki smo ga opravile aktivist-
ke KO RK Mirna Peč. V krajevni organizaciji Rdečega križa Mirna Peč smo se v prete-
klem letu trudili našim pomoči potrebnim občanom dati tisto, kar jim je bilo najbolj 
potrebno.

Nekaterim družinam in po-
sameznikom smo pomagali 
s prehrambenim paketom. 
Organizirali smo akcijo KO-
ŠArICA rK v naši trgovini 
ter iz zbranih dobrin naredili 

dva paketa. Finančno smo 
pomagali dvema učencema 
pri plačilu šolske prehrane, 
trem pri nabavi šolskih po-
trebščin, šestim učencem  
pri plačilu letovanja, šestim 
pa pri plačilu šole v naravi in 
eni dijakinji pri plačilu šolske 
ekskurzije. Finančno smo 
pomagali petim družinam 
pri plačilu položnic, dvema 
družinama pa smo kupili 
drva. Prispevali smo denar 

za plačilo stroškov zdra-
vstvenega prevoza dijaka 
iz dubrovniške bolnišnice v 
ljubljanski UKC.  
V juniju smo izpeljali sreča-
nje starejših občanov, obi-

skali smo vse 80.,90. in vsa-
kega po 90. letu starosti ob 
njihovem rojstnem dnevu, 
teh je bilo 18. V decembru 
smo obiskali in obdarili 212 
starejših občanov in invali-
dov. Obiskali in obdarili smo 
tudi naše občane, ki bivajo 
v DSO v Novem mestu in 
Trebnjem. Vsem, ki bivajo 
drugje, pa smo novoletna 
darilca poslali preko njihovih 
domačih. 

Skupaj z Občino Mirna Peč 
smo organizirali sprejem in 
podelitev priznanj krvoda-
jalcem-jubilantom. 
Trikrat smo organizirali mer-
jenje krvnega tlaka, hole-
sterola in sladkorja v krvi, 
dve krvodajalski akciji ter 
predavanji  o prvi pomoči v 
gospodinjstvu ter o resnici in 
zmotah o holesterolu. V leto-
šnjem letu pa je za nami že 
prva krvodajalska akcija, me-
ritve  holesterola , sladkorja 
in krvnega tlaka ter preda-

vanje  o motnjah srčnega rit-
ma. Akcije so bile zelo dobro 
obiskane. Naslednje meritve 
bodo v juniju v Biški vasi in 
na Vrhpeči, v Mirni Peči pa 
bodo ponovno v novembru.
V februarju in marcu poteka 
tudi pobiranje članarine . 
Večina zbranih sredstev (80 
%) ostane v naši krajevni 
organizacij in jih porabimo 
za pomoč našim učencem 
oziroma občanom pri pla-
čilu položnic ali nakupu 
prehrambenih artiklov, za 
obdaritev jubilantov, preda-
vanja, nakup testnih lističev 
za merjenja holesterola in 
sladkorja, za srečanja in ob-
daritve. Preostanek člana-
rine (20 %) pa gre na OZrK 
Novo mesto za ostale sku-
pne pomoči.
Ob koncu bi se rada zahvali-
la vsem, ki ste nam kakorkoli 
pomagali pri našem delu, in  
našemu sponzorju preda-
vanj Mlinarstvu Povše. 

Slavi Derganc
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Na ekskurzijo 
v Avstrijo

Člani Govedorejske-
ga društva Mirna Peč 
so tudi letošnje leto 
začeli aktivno. 27. ja-
nuarja 2016 so orga-
nizirali predavanje o 
pridelovanju kakovo-
stne krme na travinju, 
29. januarja pa so na 
občnem zboru zasta-

vili cilje za letošnje 
leto. Na prvo strokov-
no  ekskurzijo so tudi 
letos odšli v Avstri-

jo, kjer so si ogledali 
sodobne trende pri 
gradnji hlevov. V za-
četku marca so v so-

delovanju z Zavodom 
za gozdove pripravili 
tečaj nege mladega 
gozda. 

Urška Rapuš
FOTO: Arhiv GD 

Mirna Peč

NeMirna Peč 2016 bo!
Po uspešni organizaciji lanskoletnega dogodka – NeMirna Peč 2015 se je Društvo po-
deželske mladine Mirna Peč odločilo, da bo ta dogodek organiziralo tudi letos, in sicer 
v maju. 
V petek, 13. 5., bo rock „žur“, za dobro glasbo bodo poskrbeli člani skupine Mi2, Kok 
band in Žuta minuta. Skupina Mi2 nam je zaupala, da nam bodo pričarali vzdušje z 
njihove 20. obletnice, ki je potekala v razprodani dvorani Tivoli. 
V soboto, 14. 5., bo Govedorejsko društvo Mirna Peč  v popoldanskem času pripravilo 

predstavitev gozdarske mehanizacije in opreme, od 18. dalje pa bodo sledile nočne 
kmečke igre - na te se lahko s svojo ekipo prijavi vsak. Nagrade so zagotovljene, zabav-
no pa bo tako za sodelujoče kot za gledalce. Po koncu iger zabavo nadaljujemo v družbi 
ansambla Veseli Dolenjci.

Gregor Brajar

92 let Frančiške Kolenc
6. marca  je praznovala Fani Kolenc iz Jablana 92.  rojstni dan. Članica Društva upokojencev 
je že od vsega začetka delovanja. Vsako leto  jubilante, predvsem pa starejše nad devetdeset 
let obiščemo  skupaj z županom naše občine in predstavnico rdečega križa. Tudi letos nas je 
slavljenka Fani pričakala razposajena in dobre volje. Daljnega leta 1951 si je ustvarila družino 
in se preselila iz Cegelnice pri Novem mestu k možu v Jablan. Mož je bil zaposlen, ona pa je 
vodila kmetijo in vzgajala dve hčerki. Leta 1989 je ovdovela. razveseljujejo jo  štirje vnuki in 
šest pravnukov. Gospa Fani je še vedno bistrega duha, z zanimanjem spremlja dogajanje  po 
televiziji, rada tudi bere. Očal pri branju še vedno ne potrebuje. Ob odhodu smo ji zaželeli še 
naprej trdega zdravja, z željo, da se vidimo zopet ob letu osorej.

Majda Zagorc
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Srečanje gledaliških skupin
 Sredi marca so se učenci, ki sodelujejo pri krožku Urice 
za gledališče, fotografijo in domišljijo, udeležili Območ-
nega srečanja otroških gledaliških skupin v Šentjerne-
ju. Prvič so stopili na pravi gledališki oder in pogumno 
nastopili pred številnim občinstvom. Predstavili so se z 
igro Vzleteli smo! ter si prislužili bučen aplavz.

Darja Gibičar

Valentinova veriga 
prijateljstva

Za valentinovo so se na ho-
dniku prve triade prvošolci 
srečali z otroki iz oddelkov 
Medenjaki in Skalne miške. 
Srečanje ni bilo naključno, 
saj so se nanj pripravljali ves 
teden. Skupaj so zaplesali 
ples na pesem Prijateljstvo, 
si pošiljali prijazne misli ter si 
izmenjali simpatična darila z lepimi željami. Kljub temu, da 
je zunaj močno snežilo, nam je bilo pri srcih toplo. 

Staša Hočevar Zajc 

Igralka Ljerka Belak gostja 
ob kulturnem prazniku
Ob slovenskem kulturnem prazniku je tudi na naši šoli 
potekala proslava. Nastopil je šolski zbor, osrednji del 
programa pa je bil namenjen naši gostji, priznani slo-
venski igralki, Ljerki Belak. 

Požarni alarm zadonel po 
šolskih hodnikih
Koncem marca smo imeli učenci OŠ Toneta Pavčka od 
5. do 9. razreda tehniški dan na temo letošnjega šolske-
ga projekta Gasilstvo v Mirni Peči. Izvedli smo številne 

delavnice, 
naše delo 
pa je  pre-
kinil požar-
ni alarm, ki 
je zadonel 
po šolskih 
hodnikih. 
Vsi učenci 
in učitelji 
smo se od-
pravili pred 
šolo, kjer 

so nas že čakali mirnopeški gasilci iz štirih gasilskih dru-
štev: Mirna Peč, Jablan, Hmeljčič in Globodol. K sreči je 
bila  evakuacija le vaja. Gasilci so najprej demonstrirali, 
kako bi izgledalo gašenje naše šole, potem pa so nam 
na različnih postajah predstavili svoje delo. Ob koncu 
tehniškega dneva  smo si v pozdrav samo še zaklicali  
gasilski  »Na pomoč!«.

Nina Rozman

Ta je prijazno odgovorila na 
naša številna vprašanja, med 
drugim na vprašanje, kako 
bi spremenila svet in reciti-
rala dve Prešernovi pesmi. 
Ponosno je pokazala tudi 
Borštnikov prstan, najbolj 

prestižno slovensko nagra-
do za igralske dosežke, ki jo 
je prejela leta 2015. Z nami 
je delila svoje mišljenje o 
branju in poudarila, da mladi 
z branjem razvijamo svoj be-
sedni zaklad. 
Že pred proslavo pa si je 
vzela čas za intervju, v kate-
rem nama je povedala več o 
svoji igralski karieri, vodenju 
radijskih oddaj, sodelova-
nju s Svetlano Makarovič in 
svojem življenju izven gle-
dališča. Pogovor je končala 
z mislijo, da ni pomembno, 
kaj v življenju počneš, po-
membno je, da v tem uživaš.    

 Ula Parkelj 
in Nina Rozman
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Materinski dan malo drugače

Ob materinskem dnevu smo imeli  čajanko.  Po uvodni pesmi 
otroškega pevskega zbora so se gostje razporedili v učilnice 
po barvah z vstopnic, ki so jih prejeli ob prihodu. V učilnicah 
so jih čakali čaj, kava in piškoti. Dogajanje smo popestrili s 
kulturnim programom, ob zaključku pa  so starši prejeli še 
simbolična darilca – ploščice z mislijo za lepši dan. 

Ula Parkelj in Nina Rozman

iz šolSKeGa PanJa
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Vrtec v naravi
Od srede, 17. 2., do petka, 19. 2. 2016, smo se strokov-
ne delavke z 39 otroki iz oddelkov Medenjaki in Skalne 
miške odpeljale z avtobusom v CŠOD Lipa v Črmošnji-
ce. Vedeli smo, da nas čakajo pestri dnevi, polni dogo-
divščin. Vožnja do Črmošnjic je bila polna pričakova-
nja in je hitro minila, presenetila pa nas je tudi količina 
snega v samem kraju.

Po namestitvah v sobe so se otroci preimenovali v 
Leve, Levinje, Snežinke, Pirate, Zajčke, Miške, Zmajev 
brlog, Zvezdni pokal in Zvezdne utrinke.
V vseh treh dneh se je zvrstilo veliko zanimivih de-
javnosti, ki so spodbujale aktivnost: sankanje z bobi, 
slikanje na svilo, orientacijske igre, večerni pohod s 
petrolejkami, belokranjski ples, pohod ob Divjem po-
toku … Otroci so se tovrstnemu načinu bivanja hitro 
privadili ter uživali v zimskih radostih in drugih dejav-
nostih, ki jih je nudil CŠOD Lipa. 
Ob zaključku vrtca v naravi so prejeli priznanje in me-
dalje, ki so simbolizirali njihov pogum pri koraku v sa-
mostojnost. 

 Lea Ketiš

Februar – mesec kulture 
v vrtcu Cepetavček
Kot se spodobi za februar, smo ga tudi letos v našem vrt-
cu kulturno obarvali. Kulturno obnašanje je nekaj, kar je 
treba začeti privzgajati že najmlajšim. Strokovne delavke 
smo v vrtcu poskušale pričarati pestro paleto dejavnosti, 
ki so nas obogatile in v naših srcih ustvarile lep spomin na 
kulturno druženje.

Odprtje kulturnega tedna je 
začel očka naše Ajde, ki je s ki-
taro in pesmimi izvabil iz na-

ših grl otroške pesmi, ki smo 
jih bolj ali manj poznali vsi.
V vseh oddelkih je stekel po-
govor z otroki o državnih sim-
bolih ter ustreznem obnaša-
nju ob njenem predvajanju 
(vstanemo in po njej nikoli ne 
ploskamo). Pogovarjali smo 
se o Sloveniji, o pravicah in 
dolžnostih državljanov. 
Vsak oddelek je izdelal slo-

Pustovanje v vrtcu 
Cepetavček
 
Na pustni torek so v vrtec prišle same 
maškare. Priredili smo veliko modno 
revijo maškar. Na ritme moderne glas-
be se je predstavila prav vsaka maškara. 
Ostali sodelujoči smo jih spodbujali z 
glasnim ploskanjem. Nadalje-
vali smo z rajanjem ob 
glasbi. Na koncu smo 
se vsi posladkali z 
bombončki in s 
slastnimi krofi. 
Preživeli smo za-
nimiv, norčav in 
pester pust. 

Andreja Rafeq 
Obrekar

vensko zastavo, ki jo bomo iz-
obesili pred igralnico ob vsa-
kem slovenskem prazniku. 
En dan smo se z oddelki sta-
rejših otrok odpravili tudi na 
prireditev v opero, kjer smo 
si ogledali baletno prestavo 
Picko in Packo. Vsak otrok je 
sedel na svoj stol v dvorani 
in v skladu z bontonom spre-
mljal predstavo.  V vrtcu nas 
je obiskala tudi gledališka 
skupina Teater za vse s pred-
stavo Škrat v operi.
Da pa je pomembno tudi kul-
turno obnašanje in ozavešča-
nje v naravi, smo poskrbele s 
čistilno akcijo.
Kulturno vedenje, ozavešča-
nje je in mora biti vsakodnev-
ni del otrokovega odrašča-
nja, ne le v mesecu kulture. 
V našem vrtcu se zavedamo, 
da je to le košček v celotnem 
mozaiku kulturnega vedenja. 

Lea Ketiš
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POZNATE VAŠ KRAJ
V decembrski številki ste ugibali, katera vas je na fotografiji in 
kateri znani čebelar se je rodil v njej. Pravilen odgovor je: Na 
fotografiji je vas Mali Vrh. Tu se je leta 1923 rodil Alojz Kastelic, 
svetovno znani čebelar in krajevni zgodovinar, avtor knjige Ko-
renine čebelarjenja ter več knjig o zgodovini naših krajev. Druga 

njegova knjiga Hiperborejci  v naših krajih pa razkriva življenje 
staroselcev. Tokrat smo med pravilnimi odgovori izžrebali na-
grajenca Jožeta Zupančiča iz Hrastja pri Mirni Peči, ki bo 
prejel nagrado po pošti. Čestitamo!

Novo vprašanje
Mirnopeška farna cerkev Sv. Kancijana bo drugo leto prazno-
vala častitljiv jubilej - stoletnico nove podobe. Na sliki vidite 
del zidu-obzidja, ki jo je nekoč obdajal, ko je imela cerkev po-
membno obrambno vlogo. V njegovem skrajnem vzhodnem 
delu je kot del zidu stavba, ki se je nekdanji učenci stare šole 
spominjajo kot šolsko drvarnico. S poleni so jo polnili učenci, v 
dolgi vrsti so si jih podajali iz rok v roke do skladovnic v stavbi. 
Zadnji žagar je bil navadno g. Edi Knafelc iz Novega mesta s 
svojo parno žago, ki se je oglašala tuf-tuf.

Sprašujemo vas: Kakšno vlogo je imelo obzidje okoli farne 
cerkve v srednjem veku  in kakšen je bil prvotni namen 
stavbe v skrajnem vzhodnem delu obzidja? 
Odgovore pošljite do 20. maja 2016 na naslov: Glasilo občine 
Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč s pripisom: Poznate vaš kraj.

 Ladislava Rupena

iz naših
treh 
dolin

Biška vas


