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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovane občanke in občani,

ko prihajamo v zimski čas in se bliža-
mo koncu leta, zaključujemo dolo-
čeno časovno obdobje in se naše mi-
sli vračajo na začrtane programe, ki 
smo jih zastavili z namenom, da jih 
tudi uspešno izvedemo. Seveda pa 
se nam istočasno že oblikujejo nove 
želje, ideje in cilji, postavljamo smer-
nice za delo v prihajajočem letu. 

Glavne smernice delovanja občin-
ske uprave in tudi občinskega sveta 
so bile začrtane v proračunu za leti 
2017 in 2018, vendar ker je prišlo do 
večjih sprememb v izvajanju nalož-
benih projektov in v določitvi po-
godbenega obsega sofinanciranja 
nekaterih dejavnosti in projektov, 
smo v maju na občinskem svetu 
obravnavali in tudi sprejeli prvi reba-
lans proračuna za leti 2017 in 2018. 
V letošnjem letu je bilo zaključenih 
kar nekaj pomembnih projektov. 
Gotovo je eden najpomembnejših 
izgradnja športne dvorane Toneta 
Pavčka, kajti s tem projektom smo 

Foto: Luka Piko

zaključili načrtovano dolgoletno 
naložbo in s tem ustvarili pogoje 
za kakovostno predšolsko vzgojo, 
osnovnošolsko izobraževanje in 
program športa. Kljub neugodnim 
vremenskim razmeram v jesenskem 
času skladno z dinamiko dela pote-
kajo na našem največjem projektu 
Suhokranjski vodovod. Ravno tako 
smo v oktobru začeli z gradbenimi 
deli pri stari osnovni šoli, in sicer s 

projektom Muzeja Lojzeta Slaka, To-
neta Pavčka in znanih Mirnopeča-
nov. Pomembne aktivnosti potekajo 
tudi z Direkcijo RS za infrastrukturo 
glede umeščanje krožišč in postaja-
lišč ob bivši H1, intenzivno tudi pote-
kajo usklajevanja na ministrstvih za 
kmetijstvo in okolje glede uskladitve 
sprememb in dopolnitev OPN.

Smo v času, ko se ljudje več sreču-
jemo, se med seboj pogovarjamo 
in svojo pozornost izkazujemo z 
obdarovanjem. Dobri možje obisku-
jejo najmlajše, odrasli odhajajo po 
nakupih, prav pa je, da se ob vsem 
tem vrvežu ne pozabi na tiste, ki so 
pomoči potrebni. Potrudimo se, da 
bomo tudi njim posvetili določeno 
pozornost, pa čeprav le s toplim sti-
skom rok, prijazno besedo in krat-
kim pogovorom.

Ob zaključku leta bi se želel zahva-
liti vsem sodelavcem na občinski 
upravi, vsem svetnikom občinskega 
sveta, članom delovnih teles, vsem 
društvom. Zahvala gre tudi vsem 
občanom za strpno in korektno so-
delovanje predvsem pri izvajanju 
gradbenih del na našem največjem 
projektu Suhokranjskem vodovodu. 
Še posebna zahvala pa naj velja 
vsem (posameznikom in društvom), 
ki ste v letošnjem letu s svojimi do-
sežki postavili pomembne mejnike v 
svojem osebnem življenju, istočasno 
pa so ti dogodki veliko prispevali k 
prepoznavnosti naše lokalne sku-
pnosti. 

Ob bližajočih se božičnih in novo-
letnih praznikih bi rad vsem za-
želel predvsem mirne praznike, v 
novem letu pa vse dobro, naj vas 
spremlja medsebojno razumeva-
nje in dobra volja. Srečno.

Andrej Kastelic, župan
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Investicijsko zelo pestro leto se zaključuje
V začetku leta smo si zastavili načrt v višini ca. 5,3 mio evrov, v rebalansu proračuna v maju pa smo ga celo povišali na 
6,5 mio evrov (od tega 68 % naložb). V drugi polovici leta nismo več pristopili k rebalansu proračuna, saj nam veljavni 
proračun daje vse možnosti izvajanja tekočih in naložbenih dejavnosti. Izvedbo proračuna občina spremlja po plačani 
realizaciji, kar pomeni, da bodo v letošnjem letu  plačani vsi računi, ki so prispeli v naše računovodstvo do vključno 29. 
11. 2017 in bodo tudi upoštevani v zaključnem računu proračuna za leto 2017. To pomeni, da je izvedenega dela več, 
kot bo letos plačanega, saj valuta za plačilo računov prispetih od 30. 11. 2017 dalje zapade v januarju 2018.

Letošnje leto je bilo največ 
pozornosti in proračunskih 
sredstev usmerjenih v zaklju-
čevanje športne dvorane OŠ 
Toneta Pavčka (1.057.522,39 
EUr) ter oskrbo občine s pi-
tno vodo, vezano na projekt 
Oskrba s pitno vodo Suhe 
krajine (v letošnjem letu 
predvideno 2.013.937 EUr) 
in posledično na ureditev ce-
stne infrastrukture. Poleg teh 
dveh naložb pa smo pripravili 
projekt in pridobili gradbeno 
dovoljenje za dograditev 
čistilne naprave na Šrangi. 
Izbor izvajalca in dela na na-
pravi se bodo pričela v začet-
ku naslednjega leta, pridobili 
smo gradbeno dovoljenje, 
izbrali izvajalca in pričeli z 
gradbenimi deli v prostorih 
stare šole za ureditev večna-
menskih prostorov s spomin-
sko zbirko Lojzeta Slaka in 
Toneta Pavčka, zaključili dela 
na kanalizaciji Postaja, ure-
dili polnilnico za električna 
vozila, pričeli urejati športni 
park s postavitvijo zunanje 
fitnes opreme. V pripravi je 
dokumentacija za umestitev 
dodatne ambulante splošne 
medicine v prostorih stare 
šole, ki naj bi luč ugledala na-
slednje leto. 
Pri urejanju cest smo vzpore-

dno umestili tudi vodovod v 
cestišče. Tako je urejena ce-
sta skozi Češence, Jordankal, 
skozi ulico Postaja, Dolenji 
Globodol, decembra je tudi 
predviden pričetek del na 
pločniku od Biške vasi v smeri 
Mirne Peči. V tem mesecu bo 
tudi asfaltirana cesta iz smeri 
bivše hitre ceste do naselja 
Hmeljčič. Želimo si, da bi v 
projektu začrtali tudi traso 
pločnika proti Šrangi. Nasle-
dnje leto pa želimo pričeti z 
ureditvijo pločnika proti Iva-
nji vasi. 
Veliko napora je bilo vlože-
nega v promocijo industrij-
ske in gospodarske cone. V 
industrijski coni in v delu go-
spodarske cone investitorji 
pripravljajo projekte, prido-
bivajo ustrezna dovoljenja, 
da se končno lahko prične 
z gradnjo. Pred zaključnim 
postopkom je še sprejem 
sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega 
načrta, ki naj bi ga sprejeli še 
v letošnjem letu, vendar so 
žal zaradi dodatnih zahtev 
MKGP rS potrebna dodatna 
pogajanja in usklajevanja. 
Občina v obsegu svojih nalog 
vzporedno z izvajanjem na-
ložb skrbi za nemoteno de-
lovanje javnih zavodov, šole, 

vrtca, domov za starejše,.. še 
naprej spodbujamo delova-
nje vseh občinskih društev, 
razpisujemo finančna sred-
stva na različnih področjih 
(male hišne čistilne naprave, 
obnovljivi viri energije, kme-
tijstvo, šport, kultura,…). 

Vabimo vas, da si ogleda-
te občinsko spletno stran 
www.mirnapec.si, kjer so 

objavljene sveže novice, jav-
ni pozivi in dogodki ter bolj 
podrobno predstavljeni po-
samezni projekti. 

Dobrodošli so tudi predlogi, 
ki jih lahko pošljete na ob-
činsko elektronsko pošto 
obcina.mirnapec@siol.net . 

Sonja Klemenc Križan, 
direktorica občinske uprave

Poročilo z 19. redne seje OS Občine Mirna Peč

Gregor Parkelj izbran za elektorja
Na občinski seji sveta, ki je potekala 19. oktobra, so 
člani Sveta volili predstavnika lokalnih interesov – elek-
torja in kandidata za člana Državnega sveta. Kandidata 
za elektorja sta bila Papež Zvone iz Jablana in Gregor 
Parkelj iz Mirne Peči. Za elektorja je bil s strani Občin-
skega sveta Občine Mirna Peč izbran slednji. Kandidata 
za člana Državnega sveta sta bila Kekec Bojan in Krnc 
Bernardka, svet Občine Mirna Peč je za kandidata izvolil 
Bojana Kekca. Po glasovanju so bili svetniki seznanjeni 
s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Mirna 
Peč v letu 2016. Prvi del poročila vsebuje sklepne ugo-
tovitve in priporočila posameznih članov odbora, v dru-
gem delu pa so zapisane podrobnosti o poteku in ugo-
tovitve posameznih nadzornikov. Sledile so pobude 
svetnikov, govora je bilo o polnilnici za električna vozila, 
o urejanju hidrantov na trasi Suhokranjskega vodovoda 
in o sprejetju Občinskega prostorskega načrta.

Nina Koren, občinska uprava



december 2017 Glasilo Občine Mirna Peč 5Glasilo Občine Mirna Peč4

občinska uprava sporoča

december 2017

Nevaren odsek pri 
Poljanah obnovljen
Že sredi leta, natančneje v avgustu, so bila zaključe-
na obnovitvena dela na odseku lokalne ceste Polja-
ne – Radna vas v dolžini 450 m. Obnovitev ceste je 
izvedena od priključka ceste za Poljansko goro do 
občinske meje z občino Mokronog – Trebelno. 

Ta odsek ceste je bil med vsemi kategoriziranimi ce-
stami občine Mirna Peč najbolj poškodovan in tudi 
izjemno obremenjen s težkim tovornim prometom. 
Prvotno je bila izvedena sanacija (nekaj 100 m2) naj-

bolj poškodovanih cestnih površin, ob cesti je bila ob 
brežini v skoraj celotni dolžini 430 m urejena drenaža 
za odvajanje zalednih voda. Na obstoječi asfaltni povr-
šini, v obsegu 2.280 m2, je bil urejen tamponski sloj v 
debelini 25 cm in položen asfalt v debelini sedem cm. 
Dela bodo zaključena z izvedbo preko 400 m muld in z 
ureditvijo bankin. 

Za izvedbo del v vrednosti blizu 47.000 evrov z DDV je 
poskrbel izvajalec rekon d.o.o. iz Ivančne Gorice, pri 
čemer je imel za izvedbo asfalterskih del podizvajalca: 
podjetje CGP iz Novega mesta. Nadzor nad izvedbo v 
imenu občine je vršil Jože Urbič iz podjetja Urbing.

Vseskozi smo v času izvajanja projekta zgledno sodelo-
vali s sosednjo Občino Mokronog – Trebelno, ki je soča-
sno obnavljala predmetno cesto na svojem obmejnem 
območju. Občina je tako zagotovila saniranje svojega 
najbolj dotrajanega in zato tudi prometno zelo nevar-
nega odseka.

Andrej Kastelic, občinska uprava

Na parkirišču pred 
občino nova polnilna 
postaja za električna 
vozila
Občina Mirna Peč se je konec lanskega leta prijavila na 
javni poziv Eko sklada RS za nepovratne finančne spod-
bude občinam za polnilne postaje za električna vozila in 
bila uspešna na razpisu za 1 DC polnilno postajo ter pri-
dobila nepovratna sredstva v višini 4.985 evrov.

Konec novembra je polnilna postaja za električna vozi-
la tudi nameščena in dana v uporabo. Polnilna postaja 
ima status hitre polnilnice in dve ročki za DC polnjenje.  
Polnilna postaja ePD DC omogoča hitro enosmerno polnje-
nje enega vozila in hkratno polnjenje dveh vozil preko stan-
dardnih izmeničnih (AC) priključkov.
Polnilna postaja za električna vozila je locirana v centru Mirne 

Peči,  na parkirišču pred občinsko stavbo, in zaenkrat imajo 
uporabniki vozil, ki bodo polnili svoje jeklene konjičke na tej 
polnilni postaji, brezplačno polnjenje.  
Polnilna postaja za električna vozila ima tudi možnost kasnej-
še nadgradnje s števcem porabe ter sistemom za plačevanje 
s plačilnimi karticami, telefonskim plačevanjem ali drugim 
ustreznim načinom plačila polnjenja. 
Občina je morala v skladu z zahtevami razpisa ob polnilni 
postaji zagotoviti dva  parkirna prostora za polnjenje dveh 
vozil hkrati , ustrezno talno označbo, vključno s prometnim 
znakom. 
Želimo si, da  bodo uporabniki električnih vozil čim večkrat 
uporabljali polnilno postajo v Mirni Peči. 

Sonja Klemenc Križan, občinska uprava 

30. 11. 2017, ko je pričela z delovanjem polnilna postaja, je 
že uspešno služila svojemu namenu. 

Potekajo dela ureditve prostorov 
muzejske zbirke Lojzeta Slaka
Občina Mirna Peč je sredi oktobra začela z ureditvijo prostorov za postavitev muzejske zbirke mirno-
peškega harmonikarja Lojzeta Slaka v osrednjem pritličnem delu nekdanje šole v Mirni Peči. V prvi fazi 
urejamo tudi skupne muzejske in komunikacijske prostore, prostori za postavitev zbirke Toneta Pavčka in 
ostalih znamenitih mirnopeških rojakov pa bodo prišli na vrsto v nadaljevanju.

Izvajalec del As- Primus d. o. 
o. je v prvih mesecih opravil 
pripravljalna in odstranitve-
na dela: priprava gradbišča, 
odstranitev obstoječih tal-
nih oblog, estrihov in tlakov, 
poglobitev tlakov, odstrani-
tev obstoječe električne in 
strojne inštalacije, stenskih 
oblog in straniščne kerami-

ke. Porušili so nekatere ste-
ne, izvedli ojačitve nosilnih 
sten, zaključujejo pa se tudi 
dela izvedbe podložnega 
betona. Ob pregledu strehe 
je bilo ugotovljeno, da je 
le-ta v zelo slabem stanju, 
zato se je občina odločila za 

temeljito obnovo strehe z 
izvedbo izolacije in dvigom 
strehe nad novim vhodom 
v stavbo. Poseg je zahteval 
spremembo projektne do-
kumentacije in gradbenega 
dovoljenja, zato je moral 
izvajalec z nadaljevanjem 
del počakati, posledično pa 
to pomeni podaljšanje roka 

izvedbe gradbenih del za en 
do dva meseca.
V januarju je predvidena 
ureditev strehe, po zaključku 
le-te pa se bodo nadaljevala 
dela v notranjosti objekta 
(ureditve tal, izvedba novih 
strojnih in električnih inšta-

lacij, izvedba 
ometov in 
s t e n s k e 
keramike) 
ter spo-

mladi uredi-
tev fasade 
in zunanje 
u r e d i t v e . 
V skladu s 
terminskim 

planom bo 
občina v za-

četku leta 2018 
pripravila javni 

razpis za izbor izvajal-
ca opreme muzejskih pro-
storov, da bi po zaključku 
gradbenih del lahko začeli 
z opremljanjem prostorov. 
Temu bo sledila sama posta-
vitev zbirke, zasnovo katere 
že izdeluje Dolenjski muzej 
Novo mesto ob pomoči dru-
žine Slak.

Nataša Rupnik, 
vodja projekta
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BRONASTO PRIZANJE ZA ZASADTIEV KORIT pred vhodom
PRIMOŽ POVŠE IN ANDREJA PERŠE, Goriška vas 1B
Moderna zasaditev loncev pred vhodom v novo hišo

POHVALE

ZELENJAVNI VRT NAD NADSTREŠKOM – pohvala za idejo 
GAŠPERIČ RENATA IN ANDREJ, Biška vas 35

POHVALA ZA OBNOVO KOZOLCA TOPLARJA
HRASTAR MARJAN , Selo pri Zagorici 1

Alenka Anžlin,  ing. vrtnarstva
Primož Matko - PRIMA Hortikultura s.p., ing. kmetijstva

Magda Hlebec, vrtnarka 

ZLATO PRIZNANJE ZA NAJBOLJ UREJENO VAS: MALI KAL
Urejen ekološki otok za odlaganje odpadkov, kateremu v le-
senem stilu sledijo lepo zasajena korita. Posajena lipa na zele-
nici obdaja lesena klopca in vabi k druženju ali počitku.

ZLATO PRIZNANJE ZA NAJBOLJ UREJENO KMETIJO
Domačija UDOVČ, Vrhovo 14
Izredno urejena domačija, zasajena z lepim izborom rastlin, ki 
smiselno tvorijo celotno posest.

Ocenjevanje urejenosti hiš, kmečkih gospodarstev in vasi v letu 2017

Mirnopeški vrtovi lepi navkljub suši 
V okviru projekta Turistične Zveze Slovenije - Moja dežela lepa in gostoljubna - smo letos v prenovljeni zasedbi izvedli 
ocenjevanje urejenosti krajev, kmetij, stanovanjskih hiš in drugih objektov v občini Mirna Peč.
Komisija v sestavi Magda Hlebec, Alenka Anžlin in Primož Matko se je v ponedeljek, 19. junija,  odpravila po mirnope-
ških vaseh in naseljih. Želeli smo poiskati in dodeliti nagrade tistim, ki jih v preteklosti še niso bili deležni. Ugotovili 
smo, da hiše, nagrajene prejšnja leta, tudi letos krasijo lepe zasaditve in imajo lepo oskrbovano okolico. Pa vendar se 
je našlo tudi nekaj novih objektov. Opazili smo veliko novih gradenj, upamo, da bomo v prihodnjih letih lahko obču-
dovali tudi vrtove le-teh.  Kljub suši, ki je pestila že v juniju, smo našli nekaj novih podob in dodelili naslednje nagrade.

SREBRNO PRIZNANJE ZA NAJBOLJ UREJENO KMETIJO
Domačija GAŠPERIČ, Dolenji Globodol 3
Urejeno dvorišče pred kmetijo.

ZLATO PRIZNANJE ZA STANOVANJSKO HIŠO Z OKOLICO 
JOŽE KAVŠČEK IN MATEJA MERVAR, Šranga 11
Bogata zasaditev vrta z grmovnicami in trajnicami, ki je lepo 
vzdrževana.  Vrt je smiselno razdeljen na okrasni, sadni in ze-
lenjavni del. Slednja sta prav tako čudovito oskrbovana.

SREBRNO PRIZNANJE ZA STANOVANJSKO HIŠO Z OKOLICO
RAVNIKAR SONJA IN MARJAN, Postaja 38
Ob prenovljeni stanovanjski hiši je lepo vzdrževan okrasni del 
vrta s skalnjakom in manjšim ribnikom.

ZLATO PRIZNANJE ZA UREJEN SKALNJAK
KUPLJENIK RENATA IN MARKO, Postaja 28
Večji skalnjak je bogato zasajen s cvetočimi trajnicami pestre-
ga izbora.

SREBRNO PRIZNANJE ZA ZASADITEV  KMEČKEGA OBJEKTA
RUPNIK BRIGITA IN ALOJZ, Mali Kal 5
Preprosta mešana zasaditev kmečkega objekta 
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Mitja Krevs državni prvak 
na ljubljanskem maratonu 
Mitja Krevs je ljubljanski maraton, ki se je odvijal 29. oktobra po ulicah naše-
ga glavnega mesta,  pretekel v dveh urah, 32 minutah in 25 sekundah in kot 
najhitrejši Slovenec osvojil  naslov državnega prvaka. A zaradi krčev, pa tudi 
izčrpanosti, je  komajda še prečkal ciljno črto, se zgrudil na tla, tako da so ga 
na nosilih odnesli v  šotor za prvo pomoč.

»Zagotovo je šlo v fizičnem smislu za 
največjo preizkušnjo v moji karieri, ven-
dar sem sedaj bogatejši za eno izkušnjo 
več, zavedajoč se, da lahko premagam 
tudi tako težko situacijo, v kateri sem 
se znašel ob koncu tekme," je povedal 
najboljši Slovenec na ljubljanskem ma-
ratonu ter dodal, da verjame, da mu 
bo ta izkušnja koristila pri naslednjih 
tekmah, »ko jih bom poskušal obrni-
ti v svoj prid,« pravi Krevs. » Sedaj je 
ključno, da se ustrezno regeneriram in 
nato začnem s pravimi pripravami na 

Mitja se je na cilju zaradi krčev in izmu-
čenosti zgrudil čez ciljno črto. S svojo 
neverjetno železno voljo je navdušil 
mnoge.

spomladansko sezono, ko verjamem, 
da bom v želeni formi. Dvakrat sem bil 
pred maratonom že v zelo dobri pripra-
vljenosti, vendar sta mi nastop prepre-
čili poškodbi.«

Za 28-letnega Krevsa je ta zmaga  lep 
uspeh, saj je to eden izmed državnih 
naslovov v tekih od osemsto metrov do 
maratona, kar ni enostavno doseči in 
kaže na to, kako  raznovrsten tekač je. 
Takoj po ciljni črti pa so ga odnesli na 
nosilih: “resnično nisem bil sposoben 
narediti še tistih nekaj korakov. Komaj 
sem ostal pri zavesti in bistveno mi je 
odleglo, ko so me odnesli. ” Do 30. kilo-
metra je bil dobro na poti, potem pa je 
ostal sam in takrat se je začel pravi boj 
za prihod na cilj. “Nekje okrog 30. kilo-
metra je ritem teka padel. Pihal je veter 
in ostal sem sam. Noge so postajale tež-
ke, v glavi pa borba z zadnjimi kilome-
tri. Ne vem, od kod mi moč. Bila je neka 
trma v meni, da pridem do cilja. Nisem 
želel obupati. Ciljna črta se je vlekla, 
zelo počasi se je bližala. Z neko trmo, ne 
vem, od kod sem jo črpal, mi je vendar-
le uspelo, ” je še pojasnil Krevs. L. B.

Naslov državnega prvaka v maratonu je slavil Mitja Krevs pred Simonom Navo-
dnikom in Gregorjem Kustecem, pred njimi pa se je uvrstilo deset tujih tekmoval-
cem, med katerimi je bil najhitrejši Marius Kimutai iz Kenije. Naslov državne prva-
kinje je slavila Jasmina Pitamic Vojska.

Po desetih letih je Mirna Peč po-
novno gostila obrtnike Območ-
ne obrtno podjetniške zbornice 
Novo mesto, kar smo z veseljem 
in ponosom sprejeli. Tokrat je že 
tradicionalno prednovoletno sre-
čanje obrtnikov in podjetnikov 
potekalo v novi športni dvorani 
OŠ Toneta Pavčka, ki je bila za to 
priložnost praznično okrašena. 

Na srečanju so se družili obrtniki iz 
občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, 
Novo mesto, Straža, Šentjernej, Ško-
cjan, Šmarješke Toplice in Žužem-
berk. V slavnostnem delu so poleg 
nagovorov predsednice OOZ Novo 
mesto  Mojce Črtalič Andolj-
šek, predsednika 
OZS Branka 
Meha in župa-
na Občine 
Mirna Peč  
A n d r e j a 
K astel ica 
p o d e l i l i 
p o s e b n a 
p r i z n a n j a 
za uspešno 
delo v obr-
tno-zborničnem 
sistemu ter jubilejna 
priznanja za 10, 20, 25, 30, 35 in 45 let 
dela v obrti. Najvišje priznanje, zlati 
ključ za 45 let delovanja v obrti, je 
prejel podjetnik Mirko Gazvoda.
Izmed mirnopeških obrtnikov  in 
podjetnikov so jubilejna priznanja 
prejeli Aleksander Majde, Mitja Ver-
hovec in Bojan Jerič za 10 let delova-
nja v obrti, Gregor Parkelj za 20 let in 
Zdravko Kukavica za 30 let delovanja. 

22. srečanje obrtnikov ooz Novo mesto v Mirni Peči

Posebno priznanje za delo v obrtno - 
podjetniškem sistemu pa sta prejela do-
mačina Marjan Golob in Gregor Parkelj. 

»V duhu prazničnega decembra je mir-
nopeška osnovna šola Toneta Pavčka od 
novomeške zbornice prejela donacijo v 
vrednosti tisoč evrov za nakup blazin za 
poligon.«
Program prireditve, ki ga je pripravila 
OŠ Toneta Pavčka, je bil svečan in pri-
jeten. V programu so sodelovali učenci 
Osnovne šole Toneta Pavčka in Glasbe-
ne šole Marjana Kozine Novo mesto, 
mirnopeški harmonikarji in člani GŠ 
Sandija ravbarja. Program je povezo-
vala Teja Lesjak, z napitnico pa je goste 
pozdravila tudi aktualna cvičkova prin-
cesa Dragica ribič.

Kot je poudaril župan Andrej Kastelic, je 
bil to pomemben dogodek za občino in 
našo novo dvorano, saj smo v njej prvič 
gostili tako velik dogodek in tudi obrtni-
kom lahko pokazali, kaj smo v naši obči-
ni v zadnjem času zgradili. 
Prisotni so vidno uživali v kulturno-za-
bavnem programu in nato še pokra-
mljali ob pogostitvi, ki so jo vzorno pri-
pravili delavci šole skupaj z domačimi 
vinogradniki. 

Mira Barbo
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Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
OBČINA MIrNA PEČ

VARNOST PEŠCEV V PROMETU

Pešci spadajo med ranljivejše udeležence v cestnem prometu, zato je njihova 
varnost ena izmed prioritet nacionalnega programa in preventivnih ter vzgoj-
nih aktivnosti Javne agencije RS za varnost prometa (AVP). Z AVP-jem sodelujejo 
občinski sveti za preventivo in varnost, ki na lokalni ravni skrbijo za izvajanje 
prometne preventive in koordinacijo aktivnosti ter ukrepov za večjo pro-
metno varnost. AVP je med drugim tudi nosilec nacionalne preventivne akcije 
za večjo varnost pešcev, kjer posebno pozornost posvečajo 
uporabi odsevnih predmetov, pravilnem ravnanju v ce-
stnem prometu in upoštevanju omejitev hitrosti v na-
seljih ter odstopanju prednosti pešcem pred označe-
nimi prehodi s strani voznikov. 

AVP ugotavlja, da so bili v letu 2016 med glavnimi 
vzroki prometnih nesreč z najhujšimi posledicami 
za pešce: nepravilnost pešca pri prečkanju voz-
išča,  neupoštevanje pravil o prednosti  in  ne-
prilagojena oziroma prehitra vožnja voznikov!.
Največ prometnih nesreč z udeležbo pešcev se zgo-
di v jesensko-zimskih mesecih. 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Mirna Peč je pred 
kratkim prejel dopisa, v katerih predlagatelja izpostavljata potrebo po ve-
čji varnosti pešcev na odsekih cest Mirna Peč – Malenska vas – Vrhovo in v 
Hrastju. In ker je v občini le malo cest ali območij, za katere v preteklih letih 
posamezni občani še niso izpostavili identičnih potreb, se je svet zato odločil, 
da prisluhne v pobudi podanemu predlogu po objavi poziva voznikom v ob-
činskem glasilu, ki pa naj ne bi veljal le za vožnjo po omenjenih dveh cestah, 
pač pa za območje celotne občine.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Mirna Peč (SPVCP) 
zato poziva vas bralce, voznike k odgovorni in varni vožnji, da bi s tem za-
gotovili večjo varnost pešcev ter drugih udeležencev v prometu in, ne na-
zadnje, tudi boljšo varnost. Le tako se je namreč mogoče izogniti drugim, 
pogosto manj priljubljenim ukrepom, kot so na primer radarske kontrole, 
nameščanje grbin na cestiščih,… 

SPVCP sočasno v času, ko je temno obdobje dneva vse daljše, poziva tudi 
pešce, da poskrbijo za svojo večjo vidnost in varnost s svetlimi in odsevnimi 
oblačili ter z uporabo odsevnih teles (odsevni trakovi, kresničke, svetilke). 

Tajnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Andrej Kastelic

Viri: Javna agencija RS za varnost prometa (www.avp-rs.si/preventiva/preven-
tivne-akcije/varnost-pescev)

Ko je 
radovednost 
sosedov 
dobrodošla
Policisti se zavedamo, da vlomi v 
stanovanjske hiše in stanovanja 
pomembno vplivajo na občutek 
varnosti ljudi, zato preprečevanju 
in preiskovanju tovrstnih kazni-
vih dejanj namenjamo še poseb-
no pozornost. Ob pojavu vlomov 
na določenem območju skrbno 
opravimo oglede krajev kaznivih 
dejanj, zavarujemo najdene sledi, 
zberemo obvestila od oseb, ki bi 
lahko karkoli vedele o okoliščinah 
vlomov oziroma tatvin, in v okviru 
policijske preiskave storimo vse, 
da odkrijemo storilce in najdemo 
ukradene predmete. 

V STANOVANJSKE HIŠE 
VLAMLJAJO PREDVSEM 
PODNEVI  ALI ZGODAJ 
ZVEČER, vedno pa takrat, 
ko v hiši ni nikogar. Storil-
ci, ki vlamljajo v dnevnem 
času, se na to pripravijo, 
najverjetneje opazujejo nava-
de stanovalcev, npr. kdaj običajno 
odidejo od doma in kdaj se vrnejo, ali 
imajo v hiši psa, skozi katero okno ali 
vrata naj vlomijo, da bo čim manj mo-
žnosti, da jih kdo opazi in podobno. Ob 
vlomih v zgodnjih večernih urah ali pa 
ponoči pa vlamljajo v hiše, v katerih oči-
tno ni nikogar in nikjer v hiši ne gori luč. 
Storilci vlamljajo skozi vrata ali pritlična 
okna, preiščejo hišo in kradejo pred-
vsem denar in zlat nakit. 

POLICISTI SVETUJEMO, DA DOMA 
NE HRANITE VEČJE KOLIČINE GOTO-
VINE IN VREDNEJŠEGA NAKITA. PIN 
kode plačilnih in bančnih kratic  hranite 
ločeno in  jih ne označujte, orožjaepa 
naj bo shranjeno v primernih protivlo-
mnih in protipožarnih omarah. Omare 

in sefi naj bodo vgrajeni in 
zakriti. Vsekakor je priporo-
čljiva namestitev alarmnih 
sistemov in kakovostnih 
ključavnic. Žal še vedno 
obravnavamo primere, ko 
so oškodovanci močno 

olajšali delo tatovom, saj so ti 
našli ključe vhodnih vrat pod pred-

pražnikom ali »skrite« pod bližnjim cve-
tličnim lončkom. Ob odsotnosti popro-
site sosede, da so pozorni na sumljive 
okoliščine in o tem obvestijo policiste. 
Če greste v večernih urah za krajši čas 
od doma, pustite v hiši prižgane luči, 
televizijski ali radijski sprejemnik. Ob 
upoštevanju zaščitnih ukrepov lahko 
občutno zmanjšamo tveganje za vlom. 

O POJAVU SUMLJIVIH VOZIL ALI 
OSEB, KI BI SI OGLEDOVALI STANO-
VANJSKE HIŠE IN SE PRIPRAVLJALI 
NA IZVRŠITEV KAZNIVIH DEJANJ, 
OBVESTITE POLICIJO.  Zahvaljujemo 
se vsem, ki ste nas v preteklosti o poja-
vu sumljivih oseb, registrskih številkah 
vozil in drugih opažanjih že obveščali, 

saj smo na ta način že uspešno pre-
iskali marsikatero kaznivo dejanje. 
Predvsem v skupnostih, kjer se sosed-
je med seboj poznajo in imajo dobre 
odnose, so ljudje veliko bolj pozorni 
na dogajanje in hitreje prepoznajo 
sumljive okoliščine. Pozorni so na pri-
mer na neznano osebo, ki hodi okoli 
sosedove hiše ali na lajež psa, ki na ta 
način opozarja na prisotnost neznan-
cev. Dobri sosedski odnosi že sami 
po sebi vplivajo na kakovost bivanja 
v skupnosti, prava mera sosedske ra-
dovednosti pa lahko odločilno pripo-
more k zagotavljanju in ohranjanju 
varnosti v skupnosti. 

Policisti občankam in občanom Mirne 
Peči želimo prijetne božično novo-
letne praznike, prijazno in uspešno 
leto 2018. Veseli bomo, če boste tudi v 
prihodnje ostali naš partner pri zago-
tavljanju ugodnih varnostnih razmer.

Vodja policijskega okoliša 
Boštjan Rozman, PP Novo mesto

Usposobljeni prvi posredovalci 
v primeru zastoja srca

bolnišnične nujne medicin-
ske pomoči, izvaja temeljna 
in obnovitvena usposabljanja 
prvih posredovalcev ter je od 
leta 2015 na različne lokacije 
v osmih občinah ustanovite-
ljicah postavil 26 avtomatskih 
zunanjih defibrilatorjev. Kot 
nosilci sistema prvih posredo-
valcev so najprimernejši prav 
člani različnih enot civilne za-
ščite, saj imajo sredstva zvez 

Zdravstveni dom Novo 
mesto je skupaj z Občino 
Mirna Peč 8. in 9. novem-
bra 2017 v večnamenskih 
prostorih KD Mirna Peč 
organiziral usposabljanje 
prvih posredovalcev. Tečaja 
so se udeležili predstavniki 
gasilskih društev, občinske 
enote prve pomoči ZIR ter 
nekaj občanov.

V primerih, ko je oseba zaradi 
bolezni ali poškodbe življenj-
sko ogrožena, je potrebno 
hitro in učinkovito ukrepanje 
najbližjih. Čas posredovanja 
lokalne službe nujne medi-
cinske pomoči je pogosto 
zaradi oddaljenosti bolnika 
predolg. 
Na preživetje bolnika v srč-
nem zastoju vpliva čas od 
nastanka srčnega zastoja do 
pričetka izvajanja temeljnih 
postopkov oživljanja ter čas 

od nastanka srčnega zasto-
ja do uporabe avtomatske-
ga zunanjega defibrilatorja 
(AED). Čim krajša sta oba časa, 
večja je verjetnost preživetja. 
Vsaka minuta, ko je bolnik v 
srčnem zastoju in nihče ne 
izvaja temeljnih postopkov 
oživljanja, zmanjša možnost 
preživetja za 10 %. 
Zdravstveni dom Novo mesto, 
kot nosilec dejavnosti pred-

Dragi bralci, 

zahvaljujemo se vam za pri-
spevke, branje, pohvale in tudi 
kritike, s čimer ste obogatili 
prav vsako številko občinskega 
glasila v letošnjem letu. Tudi v 
prihodnje se bomo z vašo zve-
sto pomočjo trudili v objektiv 
in na papir ujeti aktivnosti, ki 
jih v Mirni Peči nikoli ne manj-
ka. Naj bo leto 2018 prežeto 
s srčnostjo, toplimi besedami, 
ustvarjalnim duhom in neu-
morno energijo. Srečno.

Urednica Ljudmila Bajc 
z uredniškim odborom

in so organizirani po celem 
območju občine, zato je nji-
hov dostopni čas do bolnika 
zelo kratek.
Ob klicu številke 112 dispečer 
v ZD Novo mesto oceni stanje 
bolnika in v primeru suma na 
srčni zastoj aktivira izvoz pr-
vih posredovalcev, istočasno 
je aktivirana tudi ekipa nujne 
medicinske pomoči z reševal-
nim vozilom. 
Z izvedenim usposabljanjem 
je sistem prvih posredoval-
cev vzpostavljen tudi v obči-
ni Mirna Peč, pomoč pa vam 
bodo lahko nudili Janez Me-
žan, Marjan Jankelj, Klemen 
Drenik, Jaka Papež, Marko 
Tramte, Julija Strajnar, Jože 
Avbar, Marjan Kocjan, Boštjan 
Matoh, Martin Kaplan, Marko 
Matoh, Damjan Ajdič, Mirko 
Kolenc, Mojca Kolenc, Marjan 
Brezovar, Jelka Progar, Mitja 
Pust, Irena Pust, Ines rupnik, 
in Karmen rupnik.

Peter Černe, 
Vodja reševalne službe ZD 

Novo mesto
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Podprite naša 
društva s pol 
odstotka dohodnine, 
ker vas nič ne stane
Društveno dogajanje je pomemben 
del življenja v naši občini. Veliko obča-
nov je tudi članov občinskih društev, 
ki s ponosom in vnemo skrbijo, da je 
vsakdan v naši občini lepši, varnejši 
ali športno in kulturno pestrejši. In 
vsakdo, ki plačuje dohodnino, lahko 
našim društvom še dodatno pomaga, 
tako da jim podari do 0,5 % svoje do-
hodnine ... To ga nič ne stane, pomeni 
pa veliko. 

V naši občini je šest društev, ki jim lahko 
podarite del svoj dohodnine in tako po-
magate pri njihovih prizadevanjih. Če se 
za to ne odločite, gre vaših pol odstotka 
nazaj v proračun. Tam vsako leto ostane 
več kot štiri milijone evrov neporablje-

nih, čeprav verjamemo, da bi jih 
ravno naša društva znala 

najbolje in najkoristneje 
porabiti.

Vsakdo se verjetno 
najprej spomni naših 
prostovoljnih gasil-
cev, ti si vedno zasluži-
jo našo pomoč. Ima pa 

najbrž vsakdo poleg ga-
silcev še kakšno najljubše 

občinsko društvo, tudi njim 
lahko podarite svojih pol od-

stotka. Če bi radi pol odstotka razdelili 
med več društev, lahko storite tudi to – 
izberete jih lahko do največ pet. 

Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko 
darujete preko sistema e-Davki ali se 
pozanimate pri društvih samih. Lahko 
pa obiščete spletno stran dobrodelen.
si. Tam vas čaka seznam vseh društev iz 
naše občine – poiščete jih po poštni šte-
vilki, označite jih, vpišite svoje podatke, si 
natisnite obrazec in ga do konca leta od-
nesite ali pošljite na finančni urad. Vaša 
odločitev velja do preklica oziroma spre-
membe prejemnikov. Bodite dobrodel-
ni še letos, da bo že naslednje leto tudi 
zaradi vas življenje v naši občini še lepše, 
boljše, varnejše. Hvala.

Uroš Bonšek, CNVOS -  Center za 
informiranje, sodelovanje in razvoj 

nevladnih organizacij

„RECI (kliram) – naravi DA“
Verjamemo v moč zdravega načina življenja. Zavedamo 
se, da kakovost življenja ni povezana zgolj s prehrano 
in gibanjem, temveč tudi z okoljem, v katerem bivamo. 
Poskrbeti za varno, zdravo in čisto okolje pa je naš sku-
pen cilj. Prepričani smo, da lahko, ne le delček znanja, 

temveč zave-
danje in raz-
mišljanje v 
skrbi za naše 
čisto okolje, 
prenesemo 
na naše naj-
mlajše.
Cilj projekta 
„rECI (kli-
ram) – naravi 
DA“, da zbe-
remo surovi-
ne na način, 
da očistimo 
okolico šole, 
vrtca, gozdi-
ček ali spre-
hajalno pot, 
da pravilno 

ločimo odpadki ter iz jih naredimo nov uporaben izde-
lek, je realiziran tudi v OŠ Toneta Pavčka. Otroci so bili 
aktivno vključeni v projekt in so preko praktičnih izku-
šenj s pripravo in postavitvijo lastne gozdne scene raz-

vijali predstavo o nastajanju odpadkov ter o pomenu 
možnosti predelave  - recikliranja surovin.  

Sonja Kolenc, Komunala Novo mesto 

Spoštovani Mirnopečani in Mirnopečanke,

ko mi je bila pred tremi leti in pol na volilno nedeljo za-
upana naloga, da vas v Državnem zboru zastopam kot 
poslanka, izvoljena v vaši občini, me je zaobšel nekakšen 
val najrazličnejših občutkov – izjemna čast in odgovor-
nost na eni strani ter negotovost in previdnost na drugi. 
A vedela sem, da je moja najpomembnejša naloga, da se 

v Ljubljani sliši vaš glas. Mnogi izmed vas ste se srečevali 
z najrazličnejšimi krivicami na sodiščih ter z dolgotrajni-
mi in prezapletenimi postopki na upravnih enotah, šte-
vilne je zmotilo pristransko in zavajajoče delo rTV Slove-
nija. Pravosodje, notranje zadeve in kultura so področja, 
na katerih delujem v Državnem zboru in o katerih sem 
z vami, ki ste prihajali v mojo poslansko pisarno v Mirni 
Peči, največkrat spregovorila. Z velikim veseljem pozdra-
vljam nov medij Nova24TV, kjer lahko slišimo tudi novi-
ce, ki jih drugi mediji hote ali nehote zamolčijo. Seveda 
je tukaj tudi področje sociale – prenizke plače in pokoj-
nine, ki jih mnogi izmed vas pošteno zaslužite, vendar 
z njimi ne morete dostojno živeti. Marsikatero težavo 
smo rešili, marsikatere pa žal ne, predvsem zato, ker je 
aktualna vlada prepogosto gluha za dobre predloge, ki 
bi izboljšali stanje v naši državi.

Ljubezen do slovenske zemlje, ki jo mirnopeški kmetje 
pridno obdelujete, ohranjanje spomina na slovenska 
domoljuba in kulturnika Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka, 
spodbuda in priznanje odličnim mirnopeškim športni-
kom in gasilcem – to je le nekaj tistega, kar v Mirni Peči 
znate tako dobro, da bi se aktualna vlada, če bi vas kdaj 
obiskala, od vas lahko veliko naučila. 

Iskrena hvala za vso podporo, ki ste mi jo izkazali v teh 
treh letih in pol, odkar sem vaš glas v Državnem zboru. 
Vesela sem, da smo se v tem času v Mirni Peči družili na 
prireditvah, kostanjevih piknikih in poslanskem večeru, 
kjer smo spregovorili o najbolj perečih temah v naši dr-
žavi. Še vedno pa je v občinskih prostorih odprta moja 
poslanska pisarna, zato vabljeni, da me obiščete.

Želim vam miren božič, ponosno praznovanje dneva sa-
mostojnosti in enotnosti, v novem letu pa veliko pogu-
ma in moči, da vsi skupaj naredimo spremembe na bolje 
– v domači hiši, Mirni Peči in Sloveniji. Srečno.

Anja Bah Žibert, poslanka Državnega zbora RS

Izberite med višje kakovosti
Dandanes smo vse bolj  pozorni na 
način pridelave in kakovost živil, ki 
jih uživamo. Slovenija ima zelo majh-
no samooskrbo s hrano in po večini 
smo odvisni od uvoza. Takšna živi-
la so pogosto izpostavljena dolgim 
transportnim potem, različnim nači-
nom skladiščenja, toploti, svetlobi, 
kar lahko vpliva na njihovo kakovost. 
Zato uživajmo hrano iz domačega, 
lokalnega okolja, s čimer se ohranja 
tudi domače kmetijstvo. Pomemben 
del kmetijstva je tudi čebelarstvo, 
njegov najbolj poznani in razširjeni 
proizvod pa je med. V Sloveniji na-
ravne danosti čebelarjem omogoča-
jo pridelavo vrstnega medu, ob upo-
števanju dobre čebelarske prakse pa 
lahko čebelar pridela in ohrani kako-
vosten in varen med, takšen, kot so 
ga proizvedle čebele. 

Čebelarji se vključujemo tudi v sheme 
kakovosti, ki opredeljujejo posebna me-
rila in zahteve glede značilnosti, postop-
kov pridelave ali predelave kmetijskih 
pridelkov ali živil. Kmetijski pridelki in iz-
delki označeni z oznako ene izmed shem 
kakovosti kažejo na posebnost ali višjo 
kakovost proizvoda. Poznamo nacional-
ne in evropske zaščite s pripadajočimi 
simboli kakovosti.

V Sloveniji na področju medu poznamo 
tri zaščite geografskega poimenovanja 
medu, priznane na evropskem nivo-
ju,  in sicer Slovenski med z zaščiteno 
geografsko označbo, Kočevski gozdni 
med in Kraški med, ki nosita zaščiteno 
označbo porekla. Nekateri čebelarji pa 
se vključujejo tudi v ekološko pridelavo 
medu. 
Slovenski med z zaščiteno geografsko 
označbo se prideluje na območju celo-
tne države. Pod tem imenom najdete 
akacijev, cvetlični, lipov, kostanjev, smre-
kov, hojev in gozdni med. Je eden od red-
kih zaščitenih kmetijskih pridelkov, ki ima 
v svojem imenu ime naše države. Prepo-
znate ga po prelepki na pokrovu 
kozarca, ki vključuje evropski 
simbol kakovosti in serijsko 
številko, ki zagotavlja 
sledljivost takšnega 
medu.

Kočevski gozdni med z 
zaščiteno označbo pore-
kla se prideluje na širšem 

območju Kočevske. Pod tem imenom 
najdete gozdni, smrekov, hojev in lipov 
med. Kočevski gozdni med prepoznate 
po enotni nalepki in prelepki, logotipu 
Združenja Kočevski med ter po nacional-
nem in evropskem simbolu kakovosti.

Kraški med z zaščiteno označbo porekla 
se pridobiva na območju Krasa v repu-
bliki Sloveniji. Pod zaščitenim imenom 

Kraški med najdete akacijev, cvetlični, 
gozdni, lipov in kostanjev med ter med 
divje češnje, rešeljike in žepka. Kraški 
med prepoznate po nalepki s serijsko 
številko in nacionalnim zaščitnim zna-
kom ter po prelepki, na kateri je ozna-
čen evropski simbol kakovosti.

Z nakupom medu, ki je vključen v she-
mo kakovosti je potrošniku zagotovlje-
na višja kakovost medu in natančno 
znano poreklo pridelave. Ves med, ki 
je vključen v katero izmed zaščitenih 
geografskih poimenovanj, je 100 % 
proizveden v Sloveniji oz. na določenih 
geografskih območjih znotraj republi-
ke Slovenije. Zagotovljena je sledljivost, 
med pa je izpostavljen še dodatnemu 
nadzoru kakovosti. 
Med višje kakovosti lahko kupite pri 
čebelarjih, ki so vključeni v kakovostne 
sheme. Najdete jih  na seznamu, ki je 
vsem prosto dostopen na novi spletni 
strani www.okusi-med.si. Na tej spletni 
strani so na voljo tudi dodatne informa-

cije o vseh treh shemah kakovosti.

Izberite zase in svoje bližnje 
le najboljše! Med višje ka-
kovosti, pridelan v Slove-
niji.

Čebelarska zveza 
Slovenije
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PREDSTAVLJAMO: Klavzurne sestre karmeličanke v Mirni Peči že 25 let

Življenje v samoti, podarjeno Bogu 
Karmeličanke so kontemplativni red, njihova glavna značilnost pa je prostovoljen umik od posvetnega življenja za samo-
stanske zidove, kjer samostanska skupnost v samoti moli in dela. V Sloveniji imamo dva taka samostana, v Sori pri Med-
vodah in Rogovili pri Mirni Peči. V slednjem živi osem sester, med njimi  tudi 91-letna ustanoviteljica samostana sestra 
Agneza Saje, ki je praznovala 70 let redovnih zaobljub. S. Agneza, doma iz Jablana, je dolga desetletja molila in prosila 
Boga, da ji pokaže prostor za samostan na Dolenjskem. Za njeno željo je vedela njena prijateljica iz mladostnih let Angela 
Makše in karmeličankam v oporoki zapustila hišo z zemljo v Mirni Peči. 12. septembra 1992 se je s. Agneza, skupaj s s. 
Cirilo po 47 letih vrnila v rojstne kraje. S tovornjakom so pripeljali opremo, med katero je bil tudi majhen lesen oltar, klopi 
za kapelo, blago, oprema za peko hostij in panji s čebelami. In to je ustanovni dan mirnopeških sester karmeličank.

"Naša skupnost je mednarodna, saj so že 
na začetku  prišle sestra iz Avstrije, ki je že 
pokojna, ter  dve sestri iz Anglije (sestra 
rafaela je tudi že pokojna). Nacionalnost 
ni pomembna. Pridruži se nam lahko 
vsaka, ki jo Bog pokliče, starostno ni ome-
jeno. res je, da se mlajše lažje vključijo v 
naš način življenja. Pomembno je, da ima 
duhovni poklic za klavzurno življenje. "

 �  Imate kakšna posebna pravila, 
omejitve? Se lahko po vstopu še pre-
mislite?
"Pred vstopom se najprej pogovorimo, 
da se spoznamo, da vidimo, če je kan-
didatka za naš način življenja. Ko vstopi, 
sledi pol leta postulata, to je doba kan-
didature. Po tem je na vrsti preobleka, 
ko prejme redovno obleko in lahko tudi 
novo ime. Začne se eno leto noviciata, 
ki se konča z izpovedjo prvih zaobljub. 
Sledijo tri leta do večnih zaobljub. Tako 
mine skoraj pet let, da postane polno-
pravna članica skupnosti. V teh petih le-
tih je čas preverjanja poklicanosti. Vsa-
ka lahko odide. Človek ima svobodno 
voljo in lahko odide, kadar želi. 

 � Vsakdanjik v karmelu sestavljajo 
skupna molitev, osebna molitev in 
delo. Opravljate gospodinjska dela, 
obdelujete vrt, pečete hostije, izde-
lujete sveče, … Kako poteka dan se-
ster karmeličank?

"Poleti začnemo z molitvijo v kapeli po 
peti uri zjutraj, pozimi pa pred šesto. 
Sledi ura notranje molitve v tišini, ki je 
najbolj značilna za naš red. Vsaka sestra 
je sama v tišini, v molitvi, v premišljeva-
nju (meditaciji). Pri tem smo v stiku z Bo-
gom, se pogovarjamo z njim. Pokažemo 
mu svojo ljubezen, ki se navzven kaže v 
ljubezni do drugih ljudi. Sledi sveta maša 
ob sedmih (pozimi pol ure kasneje), kjer 
se nam lahko pridružijo tudi ostali. Hva-
ležne smo, da imamo hišnega duhov-
nika g. Frančiška Novaka, prej pa je bil z 
nami prelat g. Martin Špringer.
Po maši sledi zahvala v tišini, zatem zaj-
trk in delovni čas: gospodinjska opravi-
la, kuha, pranje, dela na vrtu. Ob 11. se 
zberemo za opoldansko molitveno uro, 
ob pol dvanajstih je kosilo, po njem pa 
urica skupnega razvedrila. V tem času 
smo skupaj pri ročnem delu - kaj zašije-
mo, krasimo sveče, … Smo skupaj in se 
pogovarjamo,  to je naš družinski čas. Ob 
dveh se zberemo k popoldanski molitve-
ni uri, do treh je čas za duhovno branje. 
Prebiramo Sveto pismo, cerkvene do-
kumente, dela naših svetnikov in drugo 
duhovno literaturo. Sicer pa tudi Druži-
no, po navadi med kosilom, pa tudi ob-
činsko glasilo, da spremljamo dogajanje 
v naših krajih. Sledi delovni čas, ob pol 
petih se zberemo k rožnemu vencu in 
večernicam. Po premišljevanju je večerja 
in razvedrilo, ob osmih sklepna molitve-

na ura in ob devetih ura bogoslužnega 
branja, po deseti pa je čas za počitek." 

 � Ob kakšnih priložnostih pa vendar-
le lahko greste iz samostana? Ko npr. 
zbolite? Kaj pa, ko so volitve? Ali ob 
smrti domačih? Vam je takrat dovolje-
no zapustiti samostanske zidove? 
"Klavzuro zapustimo za izpolnjevanje 
uradnih zadev ali obisk zdravnika. Voli-
tve so važna državljanska dolžnost, prej 
smo šle na volišča, sedaj pa volimo po 
pošti. Ob smrti domačih pa ne, tudi na 
pogreb staršev ne. Zaupamo, da smo 
lahko s svojo molitvijo bliže kot s fizično 
prisotnostjo. Domači to žrtev sprejme-
jo, da je tako, vedo že ob našem vstopu. 
Ni vse samo fizična bližina."

 � Ustanoviteljica mirnopeškega 
karmela  91-letna mati Agneza Saje, 
domačinka iz Jablana, letos praznu-
je 70 let redovnih zaobljub. Za svoje 
delo je prejela tudi škofijsko odličje 
Svetega Jožefa. Lahko poveste nekaj 
besed o njej?
"Me jo kličemo mati Agneza, ker je naša 
ustanoviteljica. Zavedamo se, da nas 
brez nje ne bi bilo tukaj. Mati Agneza je 
prisrčna in hvaležna, z mirnostjo in vda-
nostjo izpušča stvari. Stara je 91 let, zelo 
je modra, potrpežljiva, velik dar je živeti 
z njo. Nam je velik zgled."

 � Kakšno je vaše sporočilo Mirno-
pečanom?
res smo hvaležne, ker se čutimo sprejete 
v kraju. Brez vaše dobrote ne bi mogle ži-
veti. Počutimo se dobrodošle, rade smo 
tukaj, karkoli rabimo, nam pomagate. 
Brez take dobrote ne bi mogle živeti svo-
jega poslanstva. Ob prihajajočih prazni-
kih vam sestre karmeličanke voščimo bla-
goslovljen božič. Vsem želimo, da se nas v 
srcu dotakne Božja ljubezen, ki se nam je 
v Jezusu tako približala, ko je Bog za nas 
postal človek. Hvaležne za vso vašo do-
broto rade molimo za vas in želimo vere 
in zaupanja polno novo leto 2018!

Ljudmila Bajc, foto: L.B.,
 Andrej Gašperšič, 

arhiv sester karmeličank 

 � Samostan vodi priorica sestra Mir-
jam Rovtar. Pozdravili in pogovarjali 
sva se preko zamreženega okna v 
govorilnici. In ko sem ji uvodoma de-
jala, da so nekako odtrgane od sveta 
tu za samostanskimi zidovi, ki jih ne 
zapuščajo, se ni ravno strinjala.
"To, da smo odtrgane od sveta, to je samo 
zunanji izraz, ki govori o naši ločenosti. A 
to je le sredstvo, da smo lahko z Bogom, 
da ni zunanjih ovir, ki bi nas ovirale pri 
notranjem življenju z njim. Kontemplativ-
no redovno življenje pomeni, da je naše 
življenje povsem posvečeno molitvi, za 
razliko od drugih redov, ki npr. tudi po-
magajo bolnim, imajo katehezo, …"

 � Kaj je sploh karmel? 
"Karmel je ime gore v Palestini, na kateri 
so živeli puščavniki. Ko so križarji prišli 
osvajat z orožjem sveto deželo, so se ne-
kateri umaknili na goro in molili. Tako se 
je začel karmelski red. Sprva kot moški 
red, v 15. stol. je nastal še ženski in se hi-
tro razširil po Evropi. Sredi 16. stol. se je v 
samostanu v španski Avili  prenoviteljica 
sestra Terezija vrnila k prvotnemu pra-
vilu karmela, k majhni sestrski skupno-
sti. Vzor ji je bil  Kristus z apostoli. Tako 
imajo te skupnosti lahko do 21 sester. 
Da lahko gojimo duha puščavništva, da 

se poznamo med sabo in živimo kot ena 
družina. Za nas je značilno, da imamo 
puščavniške korenine - molk in samoto. 
Vsaka zase smo pri svojem delu, skupno 
se zberemo v času razvedrila po kosilu in 
večerji."

 � Ste klavzurne sestre karmeličan-
ke. Klavzura je predpis glede prepo-
vedi vstopa drugim osebam v samo-
stanske prostore. Do kod torej lahko 
pri vas vstopajo drugi, v kakšnih pri-
merih jih sprejemate?
"Klavzura je zaprto območje, namenje-
no samo sestram. Obiske sprejemamo 
v govorilnici. Na obisk lahko pridejo do-
mači, prijatelji, ljudje, ki imajo prošnjo 
za molitev, …"

 � Sestre v klavzuri nimate televizije, 
ne radia. Za samostanskimi zidovi ži-
vite skromno puščavniško življenje, 
brez stika z zunanjim svetom. Ob delu 
in molitvi preživljate čas v samoti. Ka-
kšno je vaše vodilo v življenju?
"ravno to združenje z Bogom, življenje 
v prijateljstvu z njim. Srce je tam, kjer so 
misli. Preveč stikov odnese srce, najbolj 

koristimo Cerkvi z molitvijo. Sedem do 
osem ur molitve imamo razporejenih čez 
dan, vse želimo delati z Bogom in Zanj. 
Vodilo je ljubezen do Boga, ki se kaže 
tudi v medsebojni ljubezni v skupno-
sti, v skupnem delu. Ali če pogledamo 
globlje: po smrti ostane le ljubezen. Me 
smo svoje življenje darovale Bogu, naše 
obzorje obsega celo večnost, želimo, 
da bi čim več ljudi uživalo večno srečo 
pri Bogu. Tega se ljudje zavedamo bolj, 
ko pridejo stiske, ko si človek želi sreče, 
zdravja, zadovoljstva, … Potem vse od-
pade. Vsi si v sebi želimo biti srečni, me 
vemo, da nas Bog ljubi, in želimo, da bi 
Božja ljubezen dosegla čim več src. Mo-
limo za Cerkev in rešenje duš, da bi čim 
več ljudi našlo večno srečo pri Bogu. Ne 
zdi se nam, da smo brez stika z zunanjim 
svetom, le način bližine je drugačen. 

 � Danes živi v karmelu Marije, Kra-
ljice angelov v Mirni Peči osem sester 
(tri so že pokojne), ki so prišle iz raz-
ličnih krajev. Kdo in na kakšen način 
se lahko pridruži vašemu redu? Ka-
kšna je pot od vstopa kandidatke v 
samostan do večnih zaobljub?

intervju

Priorica s. Mirjam Rovtar in ustanoviteljica mirnopeškega karmela s. Agneza Saje, 
ki letos praznuje 70 let redovnih zaobljub.  

Župan Kastelic in predsednica KORK Slavi Derganc sta sestri Agnezi voščila ob vi-
sokem jubileju. 

Sestre čistijo sneg na notranjem dvori-
šču. »Zelo pa smo hvaležne občini, da za 
to poskrbi na našem zunanjem dvorišču 
do vhoda v samostan,« so dodale.
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društveno satje

december 2017

90 let Marije 
Gognjavec
Konec septembra je  90 let zabeležila 
Marija Gognjavec iz Biške vasi. Na  nje-
nem domu  smo jo obiskali župan An-
drej Kastelic, ki ji je izročil lep šopek rož, 
in z drobno pozornostjo predstavnici 
Društva upokojencev in lokalnega rK 
Mirna Peč .

V prijetnem klepetu smo skupaj z Mari-
jino hčerko Mileno, ki zanjo lepo skrbi, 
obujali spomine na njeno življenje in 
ugotavljali, kako čas hitro beži.   Marija, 
vsi jo kličejo Micka, je živela skromno ži-
vljenje. Pravi, da je dočakala tako visoko 
starost zato, ker je vse življenje trdo de-
lala. Danes je vdova, rodila je dve hčer-
ki, ima dva vnuka in štiri pravnuke. Še 
vedno opravlja vsa hišna dela, sama si 
skuha in opere, čas pa si krajša z gleda-
njem televizije.
Ob slovesu smo ji še enkrat zaželeli, da 
naj še dolgo ostane tako čila in zdrava.

Majda Zagorc

20. 11. 2017
Nesreče v cestnem prometu

Ob 9.47 sta na križišču pred izvozom 
na avtocesto pri Mirni Peči v smeri 
Ljubljane trčili dve osebni vozili. Ga-
silci GrC Novo mesto so zavarovali 
kraj, odklopili akumulatorja, posuli 
razlite motorne tekočine po cestišču 
in nudili pomoč cestni službi. Poško-
dovanih ni bilo.

Čebelice na Finskem
Čebelice smo se tudi letos odzvale vabilu naših »vandrovskih prijateljev«, da 
smo se spet skupaj podali na dolgo pot, na srečanje folklornih skupin in ljud-
skih pevcev ter godcev iz cele Evrope. Tokrat se je že 54. Europeada odvijala 
na Finskem, v daljni skandinavski deželi, deželi fjordov in otokov, božička in 
severnih jelenov, predvsem pa zime, ki traja od septembra do maja.

Iz ŠKOCJAnA z AVTObuSOM 
V HELSInKE In TuRKu
Odločitev za to »rajžo« je padla že po-
zimi, saj smo uigrana ekipa, prekaljeni 
»mački«, ki nas vežejo prijateljske vezi 
in ljubezen do naše slovenske ljudske 
glasbe. Preizkušenemu trojčku pevskih 
skupin Čebelice, Fantje z vasi iz Škocja-
na in pevske skupine Klasek iz Izlak,so 
se poleg citrarke Tanje pridružili še har-
monikar Marjan, klarinetist Matija iz 
društva »Mirnopeški harmonikarji« in 

basist Franc iz Šmarjete. Naša pot se je 
pričela v Škocjanu 24. julija zvečer, z av-
tobusom smo se peljali preko Avstrije, 
Češke, Poljske in Latvije, vozili celo noč 
in še cel dan do Litve, kjer smo si privo-
ščili udoben počitek v hotelu. Naslednji 
dan smo nadaljevali pot še preko Esto-
nije, iz glavnega mestu Talin pa z ogro-
mnim trajektom na Finsko, v Helsinke. 
Še malo z avtobusom do mesta Turku, 
nastanitev in Europeada 2017 se je za-
čela. 

KO zAPOJEŠ DALEč OD DOMA,  
SRCE POJE DRugAčE

Postali smo del pisane družine evrop-
skih narodov, del 6500-glave množice 
mladih in malo manj mladih pevcev, 
godcev, plesalcev v najrazličnejših no-
šah. Mesto Turku je pet dni valovilo v 
glasbi in ljudskem izročilu evropskih 
narodov. Na številnih odrih po vsem 
mestu se je plesalo in pelo cele dneve 
do poznih ur.

Naši nastopi so potekali po najrazličnej-
ših odrih: v parku etnološkega muzeja 
na prostem, na odru na obrežju reke, 
na splavu, ki vozi preko reke, v pivnici… 
vsak je bil nekaj posebnega. Po hladni 
Švedski smo bili Slovenci spet navduše-
no sprejeti. Kako pa tudi ne, ko pa smo 
tako veselo in ponosno oznanjali: »Slo-
venija je domovina moja….«.  Še pose-
bej v povorki vseh več kot 300 skupin 
skozi mesto smo začutili topel sprejem, 
ko so nas ljudje pozdravljali z vzkliki: 
»Slovenija, Slovenija!«. Ob večerih nas 

je namesto utrujenosti družila pesem, 
harmonika, smeh, včasih prav do ranih 
jutranjih ur. Ko je že zmanjkovalo energi-
je, se je vedno našel kdo, ki jo je še imel. 

POTOVAnJE JE bILO nAPORnO, 
A EDInSTVEnO In nEPOzAbnO

Tudi dolga pot nazaj nam je prav hitro 
minila. Ko se po desetih dneh vračaš 
poln takšnih vtisov, je domovina še 
lepša. Srečanje z naravo in kulturo naj-
različnejših dežel se vsakič znova vtisne 
globoko v spomin. Najdražje pa je ven-
darle to, da smo pravi prijatelji, poveza-
ni v prijetnem in sproščenem vzdušju in 
ob glasbi.  Bili smo kot ena sama velika 
družina. Veseli smo, da smo spet lahko 
doživeli nekaj zelo lepega.
Vsem in vsakomur posebej iskrena hva-
la za čudovit teden, predvsem pa za is-
kreno prijateljstvo. V imenu Čebelic pa 
tudi iskrena hvala vsem, ki nam kakor-
koli pomagate!

Silva Bevc

V Društvu podeželskih žena 
Mirna Peč ni nikoli dolgčas
DELAVnICA S KLARO Iz 
MASTERCHEfA

Članice smo se v oktobru 
zbrale na kuharski delavnici 
priprave indijskih oz. azijskih 
namazov ter curryja. Delavni-
ca je potekala pod vodstvom 

Klare Avsenik, ki je kuhala v 
oddaji Masterchef. Predsta-
vila nam je azijske začimbe, 
njihove navade in običaje 
ter nam pripravila naslednje 
jedi: hummus - namaz iz či-
čerike in jajčevcev (mutabal) 
ter indijski curry s tofujem ter 
kruhke - naan.
Pripovedovala nam je tudi o 
svojih doživetjih, ko je poto-
vala po svetu. Vse smo uživa-
le ob njenih spretnih rokah. 
Jedi smo najprej občudovale 
z očmi in jih tudi z veseljem 
na koncu poskusile. Bile smo 
bile navdušene, saj smo po-
skusile nekaj neobičajnih in 
slastnih jedi ter preživele v 
prijetni družbi simpatične 
Klare.

DELAVnICA IzDELAVE 
PLETEnICE In 
EnOLOnčnIC

V novembru smo v svojo 
sredo povabile kuharja Jane-
za Turka, ki nam je pokazal, 

kako se pripravi pletenica in 
skuha naslednje enolončni-
ce: gorjanski poteček, buč-
no juho in podgursko pri-
stavljenko. Izdelovale smo 
manjšo pletenico. Pletenice 
se v našem kraju in okolici 
pečejo že od nekdaj. Pekla se 
je kot »boljši mlečni kruh«  in 
je bila rahlo sladkastega oku-
sa. Običajno je bila spletena 
iz štirih kit, tovrstno smo iz-
delovale tudi na tej delavni-
ci. Kot darilo so jo prinašali 
sorodnikom in prijateljem 
za god, v današnjih dneh pa 
tudi za rojstne dneve. Še da-
nes pa jo pogosto pečejo kot 
darilo za porodnice.
Udeleženke, kar lepo število 
se nas je zbralo, smo se na 

delavnici naučile pripraviti 
pletenico in različne eno-
lončnice. Na koncu delav-
nice smo občudovale ple-
tenice in jih tudi poskusile, 
prav tako tudi enolončnice. 
Vsa pripravljene jedi so bile 
odličnega videza in še bolj-
šega okusa. Nad delavni-
cama smo bile navdušene 
in sklepčne, da je potrebno 
organizirati še kakšno.

TERAPIJA z gOngI

Članice smo si zaželele ne-
kaj drugačnega. Povabile 
smo  dipl. delovno terapev-
tko Ireno Zupančič, ki izvaja 
terapijo z gongi – t.i. zvočno 
gong kristalno sprostitveno 

ugla-
š e -
v a n j e . 
Po č i te k 
smo spre-
menile v ne-
pozabno zvočno 
doživetje, polno novih 
izkušenj in razsežnosti. V za-
temnjenem prostoru smo 
se v soju solnih kristalov in 
prijetnemu vonju prepustile 
zvočni pravljici, ki jo je Ire-
na z izrednim posluhom in 
občutkom soustvarila sku-
paj z nami. Nežne in glasne 
vibracije starodavnih glasbil 
(gongi, kristalne posode, hi-
malajske posode, šamanski 
in oceanski bobni, piščali, 
zvončki, žabice, regala, …) so 
prebudile celice naših teles, 
nas sprostile in ponesle v lah-
koten dremež. Naša skupna 
ugotovitev ob koncu terapi-
je je bila, da bi si morale za 
sprostitev večkrat vzeti čas.

Milena Cesar

Vadba za starejše
Ohranjanje gibljivosti do pozne starosti je  pomembno, 
česar se zavedajo  v Društvu upokojencev Mirna Peč, 
saj za telesno dejavnost nikoli ni prepozno. Gibanje pa 
tudi ugodno vpliva na zdravje, s tem pa na kakovost 
življenja.  Zato so uvedli program vad-be, ki je name-
njena starejšim z različnimi zdravstvenimi težavami.  
Vadba poteka pod strokovnim vodstvom  na varen in 
učinkovit način.  Da je bila ponudba zanimiva, priča ve-
lik  odziv . Vadba se izvaja v dopoldanskem času v dveh 
skupinah.

Majda Zagorc
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Na Frati 15. srečanje sosednjih 
turističnih društev 
Zadnjo septembrsko soboto je bil svetovni dan turizma. Na ta lep jesenski dan smo se članice 
in člani TD Mirna Peč podali na Frato, kjer smo obeležili že 15. srečanje turističnih zanesenjakov iz 
turističnih društev Mirna Peč, Straža, Trebnje in Žužemberka. 

Izlet s primeri dobrih praks v Metliki
Člani TD Mirna Peč smo za letošnji društveni jesenski izlet v začetku oktobra  izbrali Belo Krajino, in sicer Metliko. 
V programu izleta smo poudarek dali lokalnemu vodenju in inovativnim turističnim programom. 

Pohodu so se pridružili skupi-
na članov prijateljskega dru-
štva Koranti Poetovio Ptuj. 
Na Golobinjeku pri ključu  
se nam je pridružilo še nekaj 

pohodnikov in skupaj smo 
nadaljevali pot preko Globo-
dola do Frate, kamor smo pri-
speli ob 12. uri. Pridružili smo 
se pohodnikom, ki so prišli iz 
sosednjih občin. Po tradici-
onalni malici je sledil kratek 
kulturni program z nagovori 

predsednikov TD in župa-
nov. V prijetnem druženju sta 
župana Žužemberka Franc 
Škufca in Mirne Peči Andrej 
Kastelic pozdravila vse ude-

ležence ter jim ob svetovnem 
dnevu turizma zaželela še 
uspešno delo na turističnem 
področju. Program je na 
zabaven način vodil Darko 
Povše. Sledile so družabne 
igre med samimi društvi, ki 
sta jih tudi letos pripravila in 

vodila Lojze Dragan iz naše-
ga društva in Ludvik Legan 
iz Žužemberka. V zabavnih 
družabnih igrah je sodelova-
la večina članov, oba sodni-

ka pa sta skrbela, da je bilo 
vse, kot mora biti. Za dobro 
jedačo sta poskrbela nova 
lastnika Doma Frata Karmen 
in Marjan. Udeležencem iger 
so predsedniki društev ob 
koncu podelili praktične na-
grade. V imenu kurantov  se 

je organizatorjem zahvalil 
predsednik društva korant 
Branko Cajnko, predsednik 
Turistične zveza Dolenjske in 
Bele krajine  Jože Barbo pa je 

predsednikom sodelujočih 
društev podelil spominske 
zahvale. Srečanje se je v spro-
ščenem razpoloženju kon-
čalo v poznih popoldanskih 
urah. Za tiste, ki so se tudi 
proti domu odpravili peš, pa 
nekoliko prej.  J. B.

Spominska 
slovesnost ob 
dnevu mrtvih

Spominska slovesnost ob dnevu mr-
tvih se je v organizaciji Združenja bor-
cev za vrednote NOB Novo mesto, Kra-
jevne organizacije Mirna Peč in Občine 
Mirna Peč, odvijala pri spomeniku in 
grobišču padlih borcev NOB na poko-
pališču v Mirni Peči. Zbrani smo poča-
stili vse borce in aktiviste Osvobodilne 
fronte za slovensko domovino v drugi 
svetovni vojni . Na slovesnosti je v ime-
nu Krajevne organizacije ZB za vredno-
te NOB Mirna Peč spregovorila Silva 
Lužar. Poudarila je, da imajo poseben 
pomen  komemoracije ob spominskih 

obeležjih padlih borcev za svobodo 
in žrtev fašističnega divjanja. Ko je bil 
ogrožen obstoj našega naroda, ko so 
nas izgnali iz domov, ko so nam jemali 
svobodo, se je v nas združil ponos in 
želja po svobodi, ki sta vzbudila odpor. 
Zbrane je nagovoril tudi mirnopeški 
župan Andrej Kastelic, ki je v svojem 

nagovoru poudaril, kako pomembna 
sta mir in svoboda, in dodal, da mo-
ramo prihodnost oblikovati strpno in 
razumevajoče. V kulturnem programu 
so nastopali učenci  OŠ Toneta Pavčka 
Ula in Jera Parkelj in Matej Cesar, član 
KU Mirna Peč Bogdan  Krevs in solistka 
Zala Strmole ob spremljavi harmonike 
Toneta Strmoleta. Program je  povezal  
Karol Zagorc, ki je v  zaključni besedi  
opomnil, da so se tisti, ki so na naših 
tleh živeli in preživeli, že davno spravili. 
Zato obrnimo pogled od preteklosti in 
se ozrimo navzgor in naprej.

Padlim so se poklonili s polaganjem 
venca, ki so ga slovesno položili župan 
občine Mirna Peč Andrej Kastelic ter 
predstavnika  Krajevne organizacije ZB 
Mirna Peč Milan Špolar in  Stane Fink.

 Silva Lužar

Metliko nam je predstavila 
lokalna vodnica Milena, v 
Belokranjskem muzeju smo 
si ogledali film Podobe Bele 
Krajine ter v Ganglovem raz-
stavišču metliškega gradu 
razstavo Na rovaš!, kjer smo 
veliko izvedeli o belokranj-
skih soseskah, zidanicah in 
natančneje spoznali sosesko 
Drašići. Ogledali smo si tudi 
grajsko klet, v njeni vinoteki 
pa poskusili odlična belo-
kranjska vina. Sledil je zani-
miv ogled Slovenskega ga-
silskega muzeja in sprehod 
skozi mestno jedro, mimo 

cerkve sv. Nikolaja in ogled 
Metlike  zaključili v galeriji 
Kambič. 
Pred nami je bil najzanimi-
vejši del izleta – obisk šole 
Bistra buča v radovici. Šola 
kot posebna turistična po-
nudba deluje po vzoru in 
ideji Tonija Gašperiča in je 
namenjena promociji ter 
spoznavanju Bele krajine 
na hudomušen in zabaven 
način. Pred šolo nas je s pa-
lico in strogim pogledom 
pričakal učitelj Jože, oble-
čen v oblačila iz 60. let prej-
šnjega stoletja. Hitro smo se 
nagnetli v stare šolske klopi 
in se podali na zabaven na-
čin »guljenja« šolskih klopi. 
Strogi učitelj nas je seznanil 
s šolskimi pravili vedenja in 
obnašanja, pozdravljanja in 
sodelovanja, kar pa smo ne-
prestano kršili in se smejali. 
Vestno smo obnavljali svo-
je znanje o Beli krajini, a je 
učitelj s strogim pogledom 
ugotovil, da nam še veliko 
manjka do »bistrega Bučma-
na«. Ob koncu ure smo vsi 
prejeli posebno spominsko 
spričevalo. Kot spominek oz. 
prvo pomoč pri hudi žeji so 
nam ponudili posebno vino 

- Bučmana. Jože Matekovič, 
ki igra strogega učitelja, nam 
je po naporni šolski uri prija-
zno razkazal še okostje izu-
mrlega jamskega medveda, 
ki je na tem prostoru bival 
pred približno 27.000 leti.
Po napornem učenju smo 
se na kosilu ustavili v Hiši 
dobrega kruha v rosalni-
cah, kjer nas je gostiteljica 
Mojca Kramarič pričakala s 
košaro odličnih belokranj-
skih pogač. Gospa Mojca 

nas je s svojo toplino in go-
stoljubjem takoj očarala, ob 
kosilu še prikazala, kako se 
naredi pravo belokranjsko 
pogačo, in nas na koncu vse 
presenetila z okusno torto z 
motivom harmonike. Oddol-
žili smo se ji z nakupom do-
mačih dobrot ter nakupom 
steklarskih izdelkov družin-
skega podjetja. 
Ker se je v neposredni okoli-
ci nahajal edinstveni sakralni 
spomenika Tri Fare, treh Ma-
rijinih romarskih cerkva za 
enim obzidjem, enostavno 
nismo mogli izpustiti pri-
ložnosti za ogled. Da nam 
bodo Tri fare res ostale v spo-
minu, pa je zaslužen prijazen 
ključar Jože Matekovič. Naše 
druženje z vodnico Mileno 
se je tako bližalo koncu, a 
čakal nas je še postanek na 
Jugorju, s prikazom turistič-
ne carine, poznanega gostil-
ničarja Petra Badovinca. 
Zadovoljni s prijetnim izle-
tom in oboroženi z novimi 
spoznanji smo družno ugo-
tovili: Da spoznaš Metliko, 
je res potrebno – PrITI IN 
VIDETI! 

Mira Barbo

Vaščani Malega Kala radi ustvarjajo. Jesenska dekoraci-
ja z bučami je bila prava paša za oči in je vaško središče 
barvala do prve zmrzali oz. dokler niso buče nekomu 
postale preveč všeč in jih je odpeljal kar s seboj. M. B.
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Zdrav duh v zdravem telesu
V zimskem času se naš vsakdan nekoliko umiri, po-
množijo pa se dejavniki, ki lahko zamajejo naše poču-
tje. Naše občane smo vprašali, na kakšen način v času 
nizkih temperatur in krajših dni poskrbijo za svoje 
zdravje.   

Vesna Kastelic

anketaMARINKA AJDIČ,  Marof
Za zimski čas se kar dobro pripravim 
in poskrbim zase in za svojo družino.  
Da preprečim obolenja, ki so značilna 
za  to obdobje, čez celo leto uživamo 
domači čaj in zelišča, doma pridela-
no zelenjavo in sadje.  Velik poudarek 
dajem  zdravemu prehranjevanju 
in gibalnim aktivnostim s sprehodi 
v naravo in telovadbo. Če zbolim, si 
najprej pomagam sama, v skrajnem 
primeru pa  poiščem pomoč pri svoji 
zdravnici.

MARKO ŠTEFANEC, Poljane
Spadam med rizično skupino in da 
zaščitim sebe in druge, se vsako je-
sen cepim proti virusu gripe in pljuč-
nice. Zavedam se, da je potrebno za 
dvig imunskega sistema skrbeti čez 
celo leto, zato skušam uživati čim več  
vitaminov, sveže zelenjave in sadja. 
Velik dejavnik pri boljšemu počutju 
in virusni obrambi je tudi gibanje. Ko-
likor mi zdravje dopušča, opravljam 
vsa dela na vrtu, pozimi pa z lažjimi 
sprehodi in z vadbo.  V primeru, da  
zbolim, obiščem zdravnika, da mi 
predpiše ustrezna zdravila.

SAŠA CESAR, Goriška vas
V teh dneh sem dosti zunaj na spre-
hodu s sinovoma. Zbistrimo si misli 
in predihamo pljuča. Izogibam se 
trgovskih centrov, če ni nujno, saj 
tam mrgoli bolezni. Poleti sem si tudi 
pripravila svoj protigripni napitek iz 
ameriškega slamnika in sladkorja. Še 
vedno pa pri nas prisegamo na  svež 
zrak in prijetne sončne žarke.

JAKA PAPEŽ, Jablan 
Z rekreativnim tekom se ukvarjam 
skozi vse leto. Pozimi so razmere manj 
ugodne predvsem zaradi občasno 
zelo onesnaženega zraka s trdimi del-
ci. Temperature nad 0 stopinj niso no-
bena težava, kar je pod -5 stopinjami, 
pa je že kar hladno in je potrebno ime-
ti nekaj več opreme. Vseeno mi uspe 
najti motivacijo za rekreacijo. Če je le 
možno, v prehrano vkjučim zelenjavo, 
sadje pa je redno na mojem meniju.

KORK Mirna Peč 

Novembra so potekale meritve 
holesterola, sladkorja in krvne-
ga tlaka, ki se jih je udeležilo 53 
občanov. Na predavanju nam 
je Mia Mikec ruperčič,   mag. 
farm., povedala o interakcijah, 
ki se zgodijo pri jemanju raz-
ličnih zdravil in tudi hrane, ki 
motijo delovanje zdravil.

Slavi Derganc

Nočni tek v Portorožu
V okviru tekaške vadbe Mitja Krevs smo se udeležili nočne-
ga teka v Portorožu. S skupinskem tekom od štarta do cilja 
smo prišli čez ciljno črto polni pozitivne energije, čeprav je 
bilo za nami deset kilometrov. V zimskem delu sezone bomo 

nadaljevali z vadbo enkrat tedensko  v telovadnici, kjer bomo 
pozornost posvečali vadbi za moč, enkrat na teden pa bomo 
izvajali treninge na prostem. Na ta način bomo vzdrževali 
svojo kondicijo, da bomo spomladi lažje štartali v novo teka-
ško sezono. 

Mitja Krevs

Tradicionalne srbske restavracije so nas navdušile
Lep jesenski dan se je naredil, ko smo  
mirnopeški  upokojenci prispeli v Be-
ograd, glavno mesto Srbije in nekda-
nje  naše skupne države Jugoslavije. 
Najprej smo si ogledali  mestno sredi-
šče z ulico Kneza Mihajlova, Trg repu-
blike, si ogledali stolnico, pravoslavno 
cerkev, ki je posvečena svetniku Savi. 
Sprehodili smo se  po najlepšem delu 
Beograda, po velikem parku Kaleme-

gdana , s katerega je čudovit pogled 
na  mesto in na sotočje reke  Donave 
in Save. Ambient starega Beograda pa 
smo  doživeli,  ko smo se sprehodili  
čez Skandarlije , kamnito tlakovano 
ulico  s tradicionalnimi srbskimi resta-
vracijami, kamor smo odšli na večer-
jo.  Na mestni tržnici  smo naslednji 
dan  začutili pravi utrip mesta. Tudi  
ogled Dedinj, kjer so rezidence najpo-

membnejših beograjskih politikov in 
Hišo cvetja s Titovim grobom, nismo 
spregledali. Ob povratku  domov smo 
se odpravili proti Fruški gori, znani po 
številnih manastirjih in si  najzname-
nitejšega Kruševdol   tudi ogledali. V 
etno selu Maradik so nam postregli z 
znamenitim vojvodinskim paprika-
šem. Čudovita družba in doživetje!

Majda Zagorc

Jablanski polharji letos ostali brez polhov
Po nekajletnem premoru smo Jablanci ponovno obudili našo tradicionalno polharijo, ki smo jo v preteklosti organizi-
rali vsako leto. Sezona lova na polhe se začne s 1. oktobrom in traja do 30. novembra. Že prej smo si pripravili drva, ker 
tradicija veli, da mora polharski ogenj goreti celo noč. Zato smo se organizirali in nekaj dni prej po jablanskih gozdovih 
pospravili suhe veje in drevesa, ki so ležala po tleh.

Prvo soboto v oktobru smo se proti 
večeru dobili v Grč Vrhu, pri zidanici 
Bobnarjevega Janeza. Da ne bi kršili ka-
kšnih zakonov, smo se prej pozanimali 
pri lovcih ter izkušenih polharjih, kako 
se tem stvarem streže. Opozorili so nas, 
da so polhi zelo pametne živali in da se 
množijo le takrat, ko imajo dovolj hra-
ne, drugače pa raje hibernirajo v zemlji 
ali deblu kakšnega starega drevesa. Ker 
pa je bilo letos zelo sušno leto in ni bilo 
veliko hrane v gozdu, so nam povedali, 
da verjetno polhi že spijo. Vendar to nas 
ni odvrnilo od naše namere. Navseza-
dnje nam gre bolj za druženje kot pa za 
resen lov. Polhe, ki smo jih v preteklih 
letih ulovili, smo tako ali tako večinoma 
izpustili nazaj v naravo. 
Skratka, pripravili smo pasti, ki se jim po 

domače reče »ravšel«. Polh lahko spleza 
notri, ven pa ne more, razen če ga sami 
ne izpustimo. Posamezni člani odprave 
so se odpravili v gozd, da so nastavili 
pasti, drugi pa so ta čas pripravili malico. 

Na palicah smo pekli klobase, pa tudi ka-
kšen kos mesa se je znašel na žaru. Ko so 
se fantje vrnili iz gozda, smo skupaj po-
malicali, se malo pogovorili ter določili, 
kdo bo šel zjutraj pregledati pasti. 

Družili smo se ob ognju pozno v noč, kjer 
smo peli pesmi, se zabavali in se glasno 
smejali. Ko smo se utrudili, so nekateri 
odšli domov, najbolj pogumni in vztrajni 
pa smo prespali zunaj ob ognju. 
Zjutraj so smo šli v gozd po pasti in po-
spravili ognjišče. Polhov seveda nismo 
ujeli, ampak to nas ni užalostilo. Veseli in 
v duhu močnejši smo se dogovorili, da 
se drugo leto ponovno dobimo in orga-
niziramo našo »jablansko« polharijo.

Klemen Drenik

Prostovoljni občinski smetar Edo Lužar. Pohvalno! Da bi le bilo 
več takih in da bi se prav vsak zamislil, preden karkoli odvrže, 
pusti ob cesti, v gozdu, ...
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Kulturno društvo Mirna Peč vas v sodelovanju 
z Občino Mirna Peč, Turističnim društvom Mirna Peč 
in Območno organizacijo RK Novo mesto vabi na 

božično – novoletno prireditev,
ki bo v torek, 26. 12. 2017, ob 15.uri 
v Kulturnem domu Mirna peč.

Vstop prost. Vljudno vabljeni!

Tokrat vam predstavlja-
mo recept za bučno juho, 
ki bo zagotovo teknila v 
prazničnih dneh. Mirno-
peške podeželske žene 
smo recepte preizkušale 
na delavnici s kuharjem 
Janezom Turkom.

bučna juha
Sestavine:
•	 1 kg jedilne buče
•	 3 srednje krompirje
•	 1 čebulo, malo olja
•	 3 stroke česna
•	 sol, poper, muškatni 

orešček, sesekljan 
zelen peteršilj

•	 kisla smetana
•	 1 žlica masla
 
Priprava:
Bučo in krompir olupimo 
in kuhamo. Nato na olju 
prepražimo čebulo in 
česen ter dodamo k buči 
in krompirju. Ko se jed že 
razkuhava, jo zmiksamo 
s paličnim mešalnikom, 
solimo in začinimo, po 
okusu lahko dodamo še 
maslo ter zelen peteršilj. 
Jed ponudimo s kislo 
smetano in bučnimi se-
meni. 

Nežika Režek

Iz 
mirnopeških 

kuhinj

Oktober – mesec požarne varnosti 

"Ko se nesreča zgodi, 
naj bodo proste poti"
Cilj kampanje Uprave za zaščito in reševanje je promovi-
rati dostopnost do objektov za intervente in s tem spod-
buditi zavedanje ljudi, da je za učinkovito posredovanje 
ob izrednih razmerah potrebno zagotavljati dovozne 
poti in površine za gasilce, tako v poslovnem, javnem 
kot tudi v domačem okolju. 

Strokovna ekskurzija PGd Mirna Peč
V sklopu letnega programa PGD Mirna Peč smo zadnjo soboto v oktobru organizirali strokovno ekskurzijo. Podali smo 
se na Primorsko, kjer smo si ogledali nekaj zanimivosti na območju Sežane in Hrpelje Kozine. Odziv udeležencev je bil 
zelo velik, posebno pa nas veseli, da se ga je udeležilo veliko pionirjev in mladincev.

Najprej smo se ustavili v Za-
vodu za gasilsko in reševalno 
službo Sežana. Predstavili 
so nam sistem delovanja, 
organiziranosti in opremo. 
Glede na področje, kjer pre-
vladujejo požari v naravi, je 
tudi prioriteta opremljenosti 
za posredovanje v tej smeri. 
Ogledali smo si tudi poligon 
za izobraževanje gasilcev, ki 
je v neposredni bližini zavo-
da, deluje pa  v sklopu izobra-
ževalnega centra za zaščito in 
reševanje.

Pot smo nadaljevali do Vi-
nakras Sežana, kjer so nam 

predstavili celoten proces od 
prevzema grozdja do faze, ko 
je vino pripravljeno za na trg, 
z ogledom kleti, kjer vino zori 
in ga hranijo. Sledila je de-
gustacija vrhunskih vin s pri-
grizkom odličnega kraškega 
pršuta, sira in kruha.

Sledila je pot v Materijo, na-
tančneje PGD Materija. To je 
osrednje in edino društvo 
v občini Hrpelje Kozina, či-
gar požarni okoliš znaša 192  
km2. Naše vezi segajo v leto 
2006, ko smo pri njih kupili 
avtocisterno, takrat še iz sta-
rega gasilskega doma. Ob 

prihodu smo bili preseneče-
ni, saj na tem mestu stoji nov 
dom, ki so ga odprli leta 2007 
ob praznovanju 100-letnice. 
Iz predstavitve predsednika 
z opisom zgodovine, delova-
nja, organiziranosti in opre-
mljenosti bi marsikdo skle-
pal, da gre za poklicno enoto. 
V sklopu imajo tudi muzej. 
Poleg intervencij, v okviru 
katerih prevladujejo požari v 
naravi, imajo tudi koncesijo 
za posredovanje v prometnih 
nesrečah ter tudi ekipo prve 
pomoči. Za opravljanje jav-
ne službe imajo šest vozil z 
najsodobnejšo opremo. Naj-

starejše vozilo je staro deset 
let. Kljub skorajda novemu 
domu jim garažnih in garde-
robnih prostorov primanjku-
je in ga bodo naslednje leto 
razširili. 

Za zaključek našega potepa-
nja po Primorski smo se usta-
vili še v gostilni Križman na 
skromno kosilo in klepet.
V Mirno Peč smo se vrnili v 
veselem razpoloženju in pre-
lepih vtisov v večernih urah. 
Preživeli smo čudovit dan, za 
popestritev pa sta poskrbela 
harmonikarja Nejc in Jan. 

Jože Zoran

Tako je tudi letošnji oktober 
Občinsko gasilsko povelj-
stvo organiziralo gasilsko 
vajo, v katero so vključena 
vsa prostovoljna gasilska 
društva v občini Mirna Peč 
in Gasilsko-reševalni center 
Novo mesto. Scenarij leto-
šnje vaje je bil, da pride 
do požara v garaži 
gospodarskega 
poslopja v Jabla-
nu, na katerem 
je nameščena 
tudi sončna 
elektrarna. S 
s p r o s t i t v i j o 
umetnega dima 
so simulirali po-
žar, ob dogovorje-
nem času pa je regijski 
center za obveščanje (112) 
prožil pozivnike gasilcev. Po-
veljniki posameznih društev 
so na podlagi tega poziva 
sprožili sirene po gasilskih 
domovih in pozivali člane k 
izvozu na intervencijo. Ob 
prihodu gasilcev na kraj vaje 

s o 
orga-

nizirali 
postavi-

tev opreme 
in vozil, nakazali 

napadalno skupino za no-
tranji napad za gašenje po-
žara ter poskrbeli za varova-
nje sosednjih objektov. Na 
vaji je sodelovalo 35 gasilcev 
iz vseh mirnopeških društev 
in Gasilsko-reševalnega cen-

tra Novo mesto, ki so na kraj 
prišli z devetimi vozili. 

Ker je oktober posvečen po-
žarni varnosti, so prostovolj-
na gasilska društva sodelo-
vala tudi pri vaji evakuacije v 
OŠ Toneta Pavčka v Mini Peči. 
Po vaji pa so pripravili prikaz 
opreme ter vozil za osnovno-
šolce in predstavili poslan-
stvo prostovoljnih gasilcev.

Luka Piko
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Martinovali pri aktualni 
cvičkovi princesi
Letošnje leto je bilo za vinogradnike pestro in zah-
tevno – spomladi je prežala pozeba, poleti suša in 
toča, jeseni obline padavine. Veliko sončnih dni sko-
zi leto je privedlo do zgodnejše dozorelosti grozdja, 
zato je bila letošnja trgatev nekaj tednov prej kot 
preteklo leto. Skladno s tem je Društvo vinogradni-
kov Mirna Peč pripravilo društveno martinovanje te-
den dni pred praznikom svetega Martina. 

HMELJČIČ - Prvo novembrsko so-
boto so ta pomemben vinogra-
dniški praznik obeležili v zi-
danici 19. cvičkove princese 
Dragice ribič v Hmeljčarski 
gori, kjer ni manjkalo dobre 
volje in smeha. Več kot 60 
članov in članic je na harmo-

niki in s pristno dolenjsko glasbo zabaval Matej Jenič, 
nagovorila pa jih je tudi gostiteljica, članica društva in 
aktualna cvičkova princesa Dragica ribič. Mlado vino je 
blagoslovil mirnopeški župnik g. Janez rihtaršič in zbra-
nim zaželel spoštljivo in zmerno nazdravljanje.
Martinovanje z značilnimi martinovimi dobrotami in 
odličnimi mladimi vini, ki so jih vinogradniki prinesli v 
pokušino, je programsko obogatil še znani vinski pu-
blicist in nepogrešljivi član društva Jože rozman. Za 
udeležence, ki jih je prej razdelil v skupine, je pripravil 
tekmovanje o poznavanju dotedanjih cvičkovih prin-
ces, o vinskih zanimivostih doma in po svetu ter preve-
ril njihovo pesniško ustvarjanje. Skupni seštevek točk je 
določil, da so vse sodelujoče skupine za nagrado preje-
le raco in mlince, le da je prva skupina prejela najtežjo, 
ki jo morajo vse skupine pripraviti in se tako podružiti 
skupaj s sotekmovalci.
Praznovanje svetega Martina so sklenili s plesom in 
glasbo pozno v noč in si obljubili, da se kaj kmalu spet 
snidejo – če ne na skupinski večerji z raco in mlinci, pa 
na degustacijskih sekcijah, ko bodo strokovno analizi-
rali mlada vina. D. R. 

Šli smo na pohod…
Bil je vroč poznopoletni dan, 26. avgust. Na Jordankalu smo 
se odpravljali na pohod v spomin na Jožeta Slaka - Đoko.

Sobotno dogajanje so zgodaj zjutraj začeli delavci Komunale 
Novo mesto, ki so na novo asfaltirali cesto, ki pelje skozi vas. 
Bilo je hrupno, smrdelo je, ampak mi se nismo dali. Zbrali smo 
se sredi vasi, kjer so Kotarjevi poskrbeli za »lažji« odhod. Od-
pravili smo se proti Mirni Peči. Ko smo prišli do Temenice, smo 
zavili desno, proti malemu kozolcu, ki so ga postavili ribiči. 
Tam je bil prvi postanek.
Obrisali smo znoj, spočili noge in se odžejali… Pot nas je pe-
ljala na Golobinjek, od koder so se nam nudili prekrasni raz-

gledi na vse strani. Prvi daljši postanek (beri: malico) smo si 
privoščili v zidanici Janeza Makšeta. Domači so poskrbeli, da 
nihče ni ostal lačen ali žejen.
Okrepčani in odpočiti smo nadaljevali pot proti Jordanka-
lu. Hodili smo po lepih gozdnih poteh. Ker se je pot počasi 

spuščala, so v pohodu začeli uživati celo tisti, ki jih je prejšnji 
vzpon na Golobinjek utrudil. Počasi smo prišli do domače 
vasi, kjer so nas prijazno sprejeli na domačiji Martina Slaka. 
Nismo se samo okrepčali, ampak je sledil tudi kulturno-hu-
moristični program, slišalo pa se je tudi harmoniko. Bilo je 
tako prijetno, da se kar nismo mogli raziti.
Menda se je že spuščal mrak, ko smo sklenili, da si bomo v na-
slednjih letih prizadevali, da bo pohod postal tradicionalen.

Milena Slak

Obiskovalci v Pavčkovem 
domu skozi vse leto
Letos so Pavčkov dom obiskovali gostje iz vse 
Slovenije.  V Šentjurij na Dolenjskem prihajajo 
organizirane skupine tako šolarjev kot odra-
slih, veliko zlasti slednjih se odpravi zatem tudi 
k spomeniku Lojzeta Slaka na Malem Kalu. Ena 
zadnjih skupin so bili tudi zaposleni z Območne 
geodetske uprave Novo mesto (na fotografiji), ki 
so z zanimanjem prisluhnili zgodbi o pesniškem 
velikanu in si ogledali stalno razstavo. Dobrega 
razpoloženja ni zmotilo niti sivo vreme. 

Ljudmila Bajc

Srečanje sošolcev po 40 letih
V soboto popoldan, 18. novembra, so vse poti vodile učence, ki so končali 
osnovno šolo davnega leta 1977, pred staro OŠ v Mirni Peči, da bi krenili v 
neznani kraj. 

Tako je pisalo na vabilu organizatorke 
srečanja Jožice Saje. Pred odhodom se 
je od bivših učencev poslovila razredni-
čarka Anica Levstik. Bila je nujno zadr-
žana. Tako sem kot nekdanji razrednik B 
razreda spremljal bivše učence, ki jih je 
bilo več kot 30, iz B razreda pa so prišli 
prav vsi. Bil sem prijetno presenečen. V 
avtobusu sem kmalu po odhodu iz Mir-
ne Peči pozdravil vse učenke in učence, 
stare približno  55 let, ter jih v mislih po-
peljal 40 let nazaj, ko so vsak dan sedeli 
v šolskih klopeh in pridobivali različna 
znanja.

Med vožnjo proti Metliki smo ugibali, 
kam nas bo odpeljala organizatorka 
srečanja. Kmalu nas je čakalo presene-
čenje, ko smo se ustavili v znani vasi 
radovica pred staro OSNOVNO ŠOLO 
BrIHTNA GLAVA. Tako smo ponovno 

postali učenci. Sedli smo v stare lesene 
klopi in se za urico vrnili za 60 let nazaj. 
Stroga učiteljica s palico v roki je klicala 
učence k tabli in spraševala o vseh po-
sebnostih Bele krajine. Ob koncu ure so 
učenci na željo učiteljice zapeli belo-
kranjsko pesem »Lepa Anka kolo vodi«. 
Bilo je čudovito. Bili smo pohvaljeni!
Po bogati in okusni večerji ter degu-
staciji vin v gostišču pri Bajuku smo se 
dolgo veselili in obujali lepe spomine. 
Pozno zvečer smo se odpeljali domov. 
Avtobus je v Mirni Peči ponovno ustavil 
pred staro šolo. Bivši učenci so še dolgo 
klepetali in se poslavljali. V zvoniku je 
odbilo polnoč. Odšel sem domov zelo 
vesel in ponosen na bivše učence in 
razmišljal, če se bomo še kdaj srečali v 
takem številu, po toliko letih.
To se težko zgodi, še manj pa ponovi!

Perko Anton

11.12.2017
Ob 20.53 je v naselju Golobinjek mo-
čan veter razkril pločevinasto streho 
na nadstrešku ob stanovanjski hiši. 
Gasilci PGD Mirna Peč so nadstrešek 
pokrili s folijo.

11.12.2017
Ob 6.54 se je prevrnil kamion na avto-
cesti za izvozom Mirna Peč v smeri No-
vega mesta. Gasilci GrC Novo mesto 
so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim 
posegom rešili ukleščenega voznika 
iz kabine in ga predali reševalcem ter 
odklopili akumulator na vozilu. Poško-
dovanega voznika so na kraju oskrbeli 
reševalci nujne medicinske pomoči 
ZD Novo mesto in odpeljali v Splošno 
bolnišnico Novo mesto.

9.12.2017
Ob 6.46 je na cesti Poljane pri Mirni 
Peči–Karteljevo, občina Mirna Peč, 
podrto drevo oviralo promet. Dežur-
ni delavec cestnega podjetja Novo 
mesto je drevo razžagal in odstranil.

20.11.2017
Ob 9.47 sta na križišču pred izvozom 
na avtocesto pri Mirni Peči v smeri Lju-
bljane trčili dve osebni vozili. Novome-
ški gasilci so zavarovali kraj, odklopili 
akumulatorja, posuli razlite motorne 
tekočine po cestišču in nudili pomoč 
cestni službi. Poškodovanih ni bilo. 
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Miklavž na obisku 
v Mirni Peči
Druga decembrska sobota  je bila za mirnopeške otro-
ke poseben dan: obiskal jih je Miklavž in obdaril kar 
149 malih in malo manj malih nadebudnežev, ki so ga 
z veseljem in odprtih rok s svojimi starši pričakali v avli 
osnovne šole. Pod mentorstvom Jane Zupančič Virc so 
sprejem zanj z igrico »Miklavževa pošta« pripravili leto-

šnji drugošolci. Bila je zelo za-
nimiva in poučna, za povrhu pa 
so jo popestrili še s pesmicami 
pod vodstvom Anite Miklič. Prav 
na koncu pa se jim je na prizorišču 
pridružil še čisto pravi Miklavž ter vsem 
skupaj namenil nekaj toplih besed in želja za 
lepe bližajoče praznike.  

Tanja Cesar, foto: Andrej Hočevar

DEDEK MRAz ObDARIL 
MIRnOPEŠKE OTROKE

Pri organizaciji prireditve se zahvaljujemo Osnovni šoli 
Toneta Pavčka in redarjem PGD Mirna Peč, za finančno 
pomoč pa mirnopeškim donatorjem:
PGD MIrNA PEČ, MIrOMAT d.o.o., PrIMOŽ PUGELJ s.p., 
DrUŠTVO UPOKOJENCEV MIrNA PEČ, BrIKPLASTIKA 
d.o.o., KONJENIŠKO DrUŠTVO TrEH DOLIN, ŠPOLAr MI-
LAN s.p., JOŽE KrEVS s.p., STrEŠNIKI GOLOB d.o.o., N.r.

Občina Mirna Peč je skupaj z Društvom prijateljev mladine  
MOJCA v torek, 12. decembra, organizirala tradicionalno ob-
darovanje otrok z dedkom Mrazom. Le-ta je letos obdaroval 
kar 233 mirnopeških otrok. Ob zimski pravljici Dobri lovec so 
otroci lahko spoznavali ptičji svet, znanje, o katerem bodo 
lahko nagradili tudi z darili, saj je le to v s e b o -
valo ptičjo hišico s semeni, pravlji- ce 
ter nekaj sladkarij. Otrokom so 
svoje spretnosti prikazale 
mlade mirnopeške ritmič-
ne plesalke, pridne sne-
žinke Ingrid, Teja, Jera, 
Jana, Ula ter Karin, 
lisička Ema in jelenček 
Urban pa so dedku 
Mrazu pomagali raz-
deliti darila.
Lepe praznične dni in 
vse dobro v novem letu 
pa je staršem in otrokom 
zaželel župan Andrej Kastelic. 

Nataša Rupnik

Tradicionalni slovenski zajtrk
Novembra smo gostili prvošolčke OŠ Toneta Pavčka, ki so se napotili peš na obisk naše 
kmetije na Malem Kalu na temo slovenskega tradicionalnega zajtrka.

Na naši kmetiji so vedno vsi 
toplo in prisrčno dobrodošli, 
zato smo tudi prvošolčke 
postregli s čajem in doma-
čimi piškoti  ter rogljički. Go-

spodarja posesti oče Alojz in 
mami Brigita sta predstavila 
rupnikovo kmetijo, kasneje 
pa so si še pobližje ogledali 
hleve, kmetijsko mehani-

zacijo ter električni mlin, ki 
smo ga uporabljali nekoč. 
Po ogledu smo jim pripravili 
dve delavnici, in sicer prva 
skupina se je preizkusila v 

ličkanju koruze, druga pa v 
izdelavi kvašenih rogljičkov 
in obratno.
Ker pa je Mali Kal poznan 
predvsem po slovenskem 

harmoni-
karju in 
ljudskemu 
godcu Loj-
zetu Slaku, 
pri nas brez 
dobre volje in har-
monike preprosto negre.  
Tako smo se odpravili k spo-
minskemu obeležju ter se 
ob spremljavi harmonike 
pridružili vseslovenskemu 
petju Slakove skladbe Če-
belice. 

Da pa bi ostal poseben spo-
min na obisk naše kmetije 
in na slovenski tradicional-

ni zajtrk, smo jih pre-
senetili z darilci s 

tradicionalnimi 
s l ove n s k i m i 
dobrotami , 
ki jih pripra-
vljamo na 
kmetiji – me-
dom, krhlji 

in domačimi 
piškoti. 

Ker pa so učenci 
odšli nasmejanih lic 

in polni dobre volje, nam to 
pomeni več kot tisoč besed, 
saj smo bili tudi mi veseli in 
počaščeni, da smo lahko so-
delovali pri tem vsesloven-
skem projektu.

Ines Rupnik
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Tradicionalni 
slovenski zajtrk v 
vrtcu Cepetavček

Kruh, maslo, med, mleko, jabolka … 
Tudi letos je bil celotni teden name-
njen tradicionalnemu slovenskemu 
zajtrku, predvsem čebelam in medu. 
Vključeni so bili vsi oddelki vrtca. Pri-
prave so potekale v vsakem oddelku 

malo drugače. Vsi oddelki so izdela-
li panj. Otroci oddelka Sončki so se 
družili z otroki oddelka Obuti mački. 
V oddelku Gumbki so si ogledali vide-
oposnetke o čebelah, njihovem giba-
nju in dali poudarek na njene značilne 
barve. Tiskali so satje s tulci toaletne-

ga papirja in lepili zaporedje barv (ru-
mena in črna) ter si tako predstavljali 
čebelo. Naučili so se bibarijo Tukaj je 
panj. 
V oddelku Bonbončki so brali pravljice 
o čebelah in si ogledovali slike čebel, 
panjev, čebelnjakov in medu v knji-
gah. Ustvarili so svoje čebelice, nato 
pa še čebelnjak s panjskimi končni-
cami. Ustvarili so tudi smreko iz na-
ravnih materialov za projekt Bodi eko 
– ohrani čebelo in smreko. Prav tako 
pa so z odtiskovanjem šestkotnika 
ustvarili pogrinjke za okrasitev mize. 

V oddelku račke so se pogovarjali o 
zdravi prehrani in o zdravem načinu 
življenja. V oddelku Baloni so se nau-
čili pesem Kako se oglaša. Izdelali so 
si tudi tipalke in kljunčke. Pogovarjali 
so se o čebelah in zakaj so le-te po-
membne, kako pridobivamo med, 

naredili še panjske končnice za panj 
in slavnostne pogrinjke. V oddelku 
Mavrice so izdelali čebelice in jih dali 
na razstavo ter izdelali panj. Otroci 
oddelka Gosenice so izdelali pogrinj-
ke in dekoracijo za na mizo ter se nau-
čili ples Ob bistrem potoku je mlin in z 
njim nastopili pred ostalimi. V oddel-
ku Nogice so v prejšnjem tednu pre-
birali pravljico Čebela Adela, naučili so 
se novo bibarijo o čebelah, okušali so 
med, ogledali so si posnetke čebel, iz-
delali čebele in naredili panje. 

V petek, na dan Tradicionalnega slo-
venskega zajtrka, so čebelice skupaj z 
matico oddelka Obuti mački in čebe-
lar Anton režek raznesli med v vse od-
delke vrtca. Pred vsako igralnico jih je 
pričakal edinstveni panj, v katerega so 
čebele odložile svoj med za zajtrk in 
otrokom zaželele dober tek. Pri zajtr-
ku, ki je bil sestavljen iz mleka, masla, 
kruha, medu in jabolka, so otroci ob 
lepo urejenih in okrašenih mizah uži-
vali v dobrotah in pridobivali pozitiv-
ne prehranjevalne navade. Po zajtrku 
so se otroci vseh oddelkov predstavili 
z različnimi točkami. Po nastopih je 
čebelar Anton režek še na kratko 
predstavil nekaj zanimivosti o čebe-
lah in čebelarstvu. Na koncu so bili vsi 
skupaj povabljeni še na ogled razsta-
ve izdelkov celotnega vrtca. Tako je bil 
teden pester in zanimiv, predvsem pa 
poln ustvarjanja in spoznavanja nam 
zelo pomembnih čebel.

Vilma Fabjan

Jablan
V južnem delu mirnopeške doline, na 
terasi na levem bregu Temenice leži 
gručasta vas Jablan. V neposredni bližini 
pod vasjo je spodnji del temeniške  doli-
ne – Dno s  številnimi ponori. Ob deževju 
Temenica poplavi dolino. Na razgibanem 
površju se razprostirajo travniki, ki proti 
JV prehajajo v gozdnati svet Žabjeka. Po-
lja so na višje ležečih terasah. Vas se ome-
nja že leta 1289 in  1384. Dostopna  je po 
cesti iz Mirne Peči po dolini Temenice ali 
preko Šrange, naselja ob cesti Mirna Peč 
- Novo mesto.

Vas šteje 152 prebivalcev. Ukvarjajo se s 
kmetijstvom. Večje sodobne kmetije so: 
Bartljeva, Kosova, Kastelčeva in Papeže-
va, ki so  usmerjene v mlečno živinorejo. 

Posamezni kmetje se ukvarjajo z dopol-
nilno dejavnostjo. Mladi so zaposleni 
v tovarnah in delovnih organizacijah v 
Novem mestu in Trebnjem. Nekateri so 
uresničili svoje želje v samostojnem pod-
jetništvu.

Vaščani so že od nekdaj med seboj zelo 
povezani. Aktivno sodelujejo v PGD Ja-
blan, ki so ga ustanovili leta 1982. Leta 
1985 so zgradili gasilski dom in ob njem 
vaško športno igrišče. Povezani so z ga-
silci iz Gorskega Kotarja. V okviru PGD 
deluje tudi športna sekcija. Imajo ko-
šarkarsko ekipo, organizirajo pohode in 
izlete. V bližini vasi  pod gozdom Žabjek 
so uredili smučišče. Januarja  so izvedli 
tradicionalno  smučarsko tekmovanje 
za vse generacije. Vaščani skrbijo za ure-
jenost vasi. Slovijo po svoji delavnosti in 

pridnosti. Zato zanje velja znani prego-
vor: »Jablanci so tako pridni, da pospravi-
jo vse pridelke zelene, le ajdo belo«.

Vas spada pod sosesko sv. Mateja. Sredi 
vasi stoji kapelica, kjer so se vaščani zbi-
rali k šmarničnim pobožnostim. Jablan 
je rojstna vas sestre Agneze Saje, usta-
noviteljice samostana karmeličank na 
rogovili.

Mali Vrh
Vas leži na terasi na levem bregu Teme-
nice južno od Malenske vasi. Podružnič-
na cerkvica sv. Mateja slovi po glavnem 
zlatem baročnem oltarju, ki je rezbar-
sko delo iz leta 1672. Vaščani so jo lepo 
obnovili. Poleg stoji lesena mežnarija. 
Znana je bila dolgoletna oskrbnica-me-

žnarica,  rožmančkova Meta, ki je živela 
v leseni mežnariji. Slovele so njene rože. 
Vsako leto na praznik sv. Florijana se tu 
zberejo gasilci vseh društev v občini. 

Vas šteje 46 prebivalcev. Ukvarjajo se s 
kmetijstvom. Na ekološki kmetiji Kastelic 
pridelujejo  jabolka topaz, ekološka žita 
in zelenjavo. Tu se je rodil znani sloven-
ski čebelar Lojze Kastelic.  V vasi je živel 
Anton Jerič, znan po izdelovanju sodov, 
lesenih vozov (lojtrnikov, zapravljivčkov, 
samčkov), spominkov in drugih izdelkov 
iz lesa.  Mizarstvo Jeles nadaljuje z dru-
žinsko tradicijo.

Šranga 
Naselje se razprostira ob cesti Mirna 
Peč - Novo mesto. Na Šrangi, »pri Štule-
tu«, je bila v preteklosti zapornica, kjer 

so pobirali cestnino. Nekoč je spadala 
pod Jablan, danes pa sta skupaj z ro-
govilo ulici, ki spadata k naselju Mirna 
Peč. Novo naselje z mladimi družinami 
je nastalo na levi strani ceste. Na Šrangi 
imajo sedež Struktura d. o.  o., Utris d. o. o. 
in Mizarstvo Miklič. Na rogovili sta živela 
dolgoletni direktor mizarskega podjetja 
remont v Mirni Peči Karel Galič, dolgole-
tni povojni politični delavec in predvojni 
mizarski mojster Albin Kramar, ki je bil 
vaški posebnež in veseljak.

Rogovila
Letos je minilo 25 let od ustanovitve sa-
mostana na rogovili. Posvečen je Mariji, 
kraljici angelov. Leta 1992 sta prišli na 
rogovilo prvi sestri karmeličanki v hišo, 
ki jim jo je v oporoki  z zemljiščem vred 
podarila lastnica Angela Makše. Ustano-

viteljica samostana in dolgoletna pred-
stojnica je bila domačinka s. Agneza Saje. 
Danes  je v njem osem sester. Za njihovo 
duhovno oskrbo skrbi župnik Frančišek 
Novak. Znane so po izdelovanju sveč za 
različne priložnosti. 

Na rogovili ob cesti je gostilna »Pr Hlapc« 
in Avtomehanika Drenik.

Opisane vasi z mladim prebivalstvom se 
bodo v prihodnje še širile in povečevale. 
Slikovita pokrajina in dobre prometne 
povezave to omogočajo. »Na mladih 
svet stoji,« pravi pregovor. To dokazuje-
jo mladi podjetniki s svojimi prodornimi 
poslovnimi idejami in prav tako mladi 
gospodarji na velikih kmetijah.

Ladislava Rupena
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Jablan, Mali Vrh, Šranga in Rogovila
- vasi na levem bregu temenice

Mali Vrh in Šranga

Jablan
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Kruh, maslo, med in jabolka
V petek, 17. novembra, smo tako kot po vsej Sloveniji, 
tudi mi obeležili Tradicionalni slovenski zajtrk. Potekal 
je od sedme ure zjutraj v šolski jedilnici. Učenke kuhar-
skega krožka so pripravile kruh, maslo, med in jabolka, 
za piti pa toplo mleko. Učenci in učitelji se nismo mogli 
upreti odličnemu zajtrku, ki ga je popestrila tudi deko-
racija tretješolcev, najmlajši učenci pa so v avli celo za-
plesali.   Tradicionalni slovenski zajtrk je dan slovenske 
hrane, ki od leta 2012 poteka vsako leto tretji petek v 
novembru. Ta dan izpostavlja pomen lokalne hrane.

Mia Oberč

Teden otroka v Vrtcu 
Cepetavček 
V začetku oktobra smo v mirnopeškem Vrtcu Cepetavček 
obeležili teden otroka. V povezavi z letošnjo temo Povabi-
mo sonce v šolo smo pripravili zanimive dejavnosti skupaj 
z otroki, na dan odprtih vrat pa tudi z zunanjimi obisko-
valci. 

Osredotočili smo se na radovedni vrtec, veselje do novega, 
odprtega in uporabnega znanja ter z otroki burili njihovi 
domišljijo in ustvarjalnost. Na dan odprtih vrat smo v vrtec 

povabili tudi starše, stare starše in 
ostale radovedneže ter jim pripravili 
raznolike delavnice. Skupaj z otroki 
so lahko zaplesali, zapeli in se naučili 

himno vrtca. Igrali so se z naravnimi 
materiali, lutkami in ribicami iz blaga. 

Ustvarjali so barvito jesensko sliko in Ce-
petavčka iz gline. Prav tako so izdelovali dežne 

palice iz tulcev in ajde, pire, koruze, kostanjev, orehov ter le-
šnikov. Nato pa so poslušali, katere zvoke spuščajo ob stre-

sanju, prevračanju in kotaljenju po klančini. Izdelali so celo 
nove didaktične igre, kot so gosenica, tri v vrsto, igra z liki in 
natikanje slamic. 
Otroci in strokovne delavke smo se skupaj odpravili tudi na 
pohod do starega vrtca. Tam smo se ob prijetnem medsku-
pinskem druženju posladkali s piškoti in čajem. Preostanek 
tedna smo še naprej bogatili z raziskovanjem, ustvarjanjem 
in otrokovo najpomembnejšo dejavnostjo – igro. 

Daniela Zupan Dežman

Kostanjev piknik

Oktobra  smo na vrtčevskem igrišču priredili kostanjev 
piknik z dedki in babicami. Pridružilo se nam je veliko 
število starih staršev, ki so uživali ob opazovanju otro-

ške igre. Z vremenom smo imeli srečo, sonce nas je na-
mreč močno grelo, zraven pa smo še zakurili  in spekli 
kar nekaj kostanja. Zahvaljujemo se vsem za udeležbo 
in pomoč pri peki.

Urška Gašperič

Jesen v vrtcu

Prihodi letnih časov so dogodki, ki neposredno vplivajo 
na življenje in delo v vrtcu. Barvita jesen že s svojim pri-
hodom natrosi različnih materialov in nam s tem ponu-
ja neskončne možnosti, da otrokom približamo naravo 
iz različnih zornih kotov. 

Otroci so iskali, nabirali in spoznavali naravne materiale. 
Z njimi so raziskovali, se igrali ter ustvarjali predvsem na 
likovnem področju. Strokovne delavke smo jih spodbu-
jale k samostojnosti in ustvarjalnosti pri pripravi sred-
stev, ki smo jih našli v gozdu, na njivi, na vrtu … Spozna-
vali so materiale in se jih učili varno uporabljati. Vsaka 
skupina si je izbrala svoj način praznovanja in svoje de-
javnosti. Skupni cilj pa je bil spoznati naravne materiale 
z vsemi čutili, doživeti čar jeseni, ustvarjati in še drugim 
pokazati izdelke, ki lepšajo prostore našega vrtca. 
Ker imamo radi naravo in njene radosti, upamo, da bo 
letošnja jesen lepa, bogata in barvita in nam bo tako 
nudila še nešteto skupnih užitkov, izzivov za ustvarjanje 
in učenje. 

Marta Lužar

Na obisku poljski, nizozemski, 
italijanski in latvijski gostje

V začetku oktobra smo na šoli sprejeli po-
sebne goste s Poljske in Nizozemske ter 
iz Italije in Latvije. Obiskali so nas učen-
ci in učitelji partnerskih šol v skupnem 
projektu Ekoaktivni, ki poteka znotraj 
programa Erasmus +. 
Na šolski prireditvi so nastopili naši  učen-
ci,  navzoče sta nagovorila ravnatelj Danijel 
Brezovar in direktorica mirnopeške občinske 
uprave Sonja Klemenc Križan. Po njenih besedah je 
omenjeni projekt dokaz, da znanje res ne pozna meja. 
Letošnja glavna tema projekta Ekoaktivni je bila voda, njegov 
namen je  tudi premagovanje jezikovnih ovir in eden izmed 
vodilnih ciljev recikliranje. Projekt Ekoaktivni pomeni  teden 
ustvarjalnosti, pridobivanja novih izkušenj ter spletanja no-
vih prijateljskih vezi. V času obiska so si gostujoči učenci in 
učitelji med drugim ogledali Bled, Ljubljano in Postojnsko 
jamo, obiskali Zijalo, spoznali kraške pojave, čistilno napravo, 
jahali konje ter podrobneje spoznali našo šolo in Mirno Peč.

Tia Globokar

Pavčkove vitice 2017: Dober dan, 
življenje!

Že četrto leto zapored je v naši šoli potekal literarni natečaj 
Pavčkove vitice. Udeležilo se ga je kar 141 učenk in učencev iz 
15 osnovnih šol z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja. 
Kot vsako leto je tudi tokrat nastalo kar nekaj odličnih pesmi, 
strokovna komisija pa je najboljših 10 tudi nagradila na pri-

reditvi 20. oktobra, v šolski avli. Med nagrajenci sta bila tudi 
naša učenca rok Lavrič (1. triada, mentorica Mojca Lužar) in 
Samo Brudar (3. triada, mentorica Mojca Žefran). 
Prireditev se je začela z uvodno pesmijo Življenje, dober dan, 
kar je bila rdeča nit omenjenega natečaja. Sledil je nagovor rav-
natelja, nato pa še recitacije in razglasitev najboljših pesmi. Le-
tos je bilo podeljeno tudi posebno priznanje za izvirnost. Prire-
ditev se je končala s podelitvijo zahval sodelujočim avtorjem in 
mentorjem ter z zaključno točko mladinskega pevskega zbora.

Tia Globokar

Planinarjenje na jesenskem Krku

Septembra smo se učenci planinskega krožka in starši 
s šolskim kombijem odpravili na tridnevno planinsko 
turo na otok Krk. Nastanili smo se v Baški in prvi dan 
osvojili hrib Bag, ki ima samo nekaj čez 100 m nadmor-
ske višine, a se je z njega vseeno razpiral prekrasen po-
gled.       

Naslednji dan smo smo se odpravili na celodnevni po-
hod v Vrženico. S plaže smo se odpravili na pohod, na 
katerem smo veliko plezali in seveda hodili. Čez pribli-
žno štiri ure smo prišli v Velo in Malo Luko, kjer so se 
najpogumnejši celo pognali v dokaj hladno morje. 
Tretji  dan smo se odpravili na pohod na Obzovo, a je 
kmalu, ko smo zapustili  Veli Vrh,  začelo grmeti. Obrnili 
smo se, ker nas je skrbelo, da nas bo na poti navzdol za-
lil dež in bodo drseli kamni. Ker cilja nismo dosegli, smo 
bili malo razočarani, a vseeno veseli, da smo uspešno 
prišli vsaj na Veli Vrh. 
Odpravili smo se proti domu. Ta vikend je bil imeniten, 
poln narave in druženja. 

Nuša Zajc

Voda za vse in vsi za vodo
12. oktobra smo imeli v okviru projekta Ekoaktivni v šolski 
avli predstavitve o vodi. Učenci iz Slovenije, Latvije, Italije, z 
Nizozemske ter Poljske so predstavljali v angleščini. Najprej 
smo slišali učence naše šole, ki so predstavili Cerkniško jeze-
ro. Sledile so še druge predstavitve: kako varčevati z vodo, kaj 
onesnažuje vodo … Učenci iz Italije so nam preko zgodbe o 
kapljici predstavili kroženje vode. Učenci z Nizozemske pa so 
nam povedali o zapornicah za vodo. Ogledali smo si tudi kraj-
ši film o poplavi na Nizozemskem leta 1953. Ob predstavitvah 
smo se vsi lahko naučili nekaj novega.

Mia Oberč
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Mali Vrh Foto: Andrej Gašperič

Jablan Rogovila

Mali Vrh in Šranga

POZNATE VAŠ KRAJ
Da je v septembrski številki občinskega glasila na fotografiji 
kmečka peč z zanimivimi pečnicami (v novih hišah so le-te 
nadomestili drugi, modernejši načini ogrevanja), je pravilno 
ugotovila izžrebanka Antonija Ajdič iz Viher, ki bo nagrado 
prejela po pošti, mi pa ji iskreno čestitamo!
Zastavljamo tudi novo vprašanje:
V preteklosti se je v Mirni Peči v okviru  občinskega praznika 
odvijala množična športna prireditev, ki je veliko  prispevala k 
prepoznavnosti kraja.  Kateri športni dogodek je obeležen 
na fotografiji? Odgovore pošljite do 10. februarja na naslov: 
Glasilo Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč,  s pripi-
som: Poznate vaš kraj. Eno izmed prispelih dopisnic bomo 
izžrebali in pošiljatelja nagradili.

Ladislava Rupena


