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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovane občanke in občani! 

Z  junijem se zaključuje prva polovica 
leta, istočasno pa v tem mesecu z ob-
činskim praznikom obeležujemo osre-
dnjo prireditev v naši občini. Prireditve 
in dogodki ob občinskem prazniku so  
posvečeni vsem občanom vseh gene-
racij in tudi širši javnosti predvsem z 
namenom čim širše promocije naše 
lokalne skupnosti s poudarkom na po-
membnih Mirnopečanih. 

V prvem polletju so aktivnosti v obči-
ni potekale po usmeritvah, sprejetih v 
proračunih za obdobje 2017 do 2018, 
vendar smo na občini poleg izvajanja 
rednih aktivnosti največ pozornosti 
posvečali izvajanju naših dveh najve-
čjih naložbenih projektov - Oskrba s 
pitno vodo Suhe krajine  in izgradnja 
športne dvorane. Dela pri športni dvo-
rani potekajo po načrtih, trenutno 
smo v fazi izbire izvajalca za notranjo 
opremo. Na področju suhokranjske-
ga vodovoda pa smo glede na dokaj 
kratke izvedbene roke v  terminskem 
planu povečali dinamiko izvajanja del 

Foto: Andrej Gašperič

v letu 2017, kar je s 1. rebalansom pro-
računa za leto 2017–2018 na majski 
seji potrdil tudi občinski svet. 

V letošnjem letu se bo v naši občini 
zvrstilo kar nekaj pomembnih do-
godkov. V juniju bo župnija Mirna Peč 
praznovala 100-letnico posvetitve 
župnijske cerkve. Ob tej priložnosti 
bo v uporabo predana tudi zunanja 
ureditev pred cerkvijo, ki pomeni zelo 
veliko pridobitev za naše občane kot 
tudi za celotno lokalno skupnost. Rav-
no tako letos PGD Hmeljčič praznuje 
80. obletnico ustanovitve, pri čemer 

je največjo darilo društvu zagotovo 
prispevala tekmovalna enota, ki se je 
uvrstila na Gasilsko olimpijado. 

Tako kot vsako leto bomo tudi letos 
na osrednji prireditvi ob občinskem 
prazniku podelili priznanja in nagrade 
občine. Iskrene čestitke vsem nagra-
jencem, naj jim bo to zahvala za ves 
trud in dobra dela, ki so jih v preteklo-
sti storili v okviru svojih sredin kot tudi 
za našo lokalno skupnost. 

Spoštovani,  ob koncu vas vabim, da 
se v čim večjem številu udeležite do-
godkov ob občinskem prazniku in 
ostalih pomembnih dogodkov, ki se 
bodo zvrstili v naši občini, ter na ta na-
čin izrazite potrditev in zahvalo vsem, 
ki se trudijo, da take prireditve lepo 
uspejo. Ker se bliža tudi konec šolske-
ga leta, želim vsem šolarjem čim bolj 
brezskrbne počitnice, vsem ostalim 
pa, da si vsak v teh poletnih dneh vza-
me vsaj nekaj časa zase in svoje bližnje 
ter si nabere dovolj novih moči. Vse 
dobro tudi ob dnevu državnosti. 

Andrej Kastelic, župan
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Gradnja športne dvorane pri šoli se zaključuje
Gradnja športne dvorane, ki se je začela pred letom dni, se uspešno zaključuje, v poletnih dneh je predvidena še 
dobava in montaža športne opreme, začetek uporabe pa z novim šolskim letom. 

14 . 5.  2017
Gorelo ostrešje gospodarskega 
poslopja

14. maja zjutraj ob 5.25 je v naselju 
Vrhovo pri Mirni Peči gorelo ostrešje 
gospodarskega poslopja. Iz objekta so 
domačini sami rešili večino živali. Gasil-
ci GrC Novo mesto, PGD Mirna Peč, Ja-
blan, Globodol in Hmeljčič so požarno 
zavarovali sosednji objekt in požar, ki je 
zajel ostrešje v velikosti okoli 18 x 6 me-
trov, pogasili ter nudili pomoč lastniku 
pri odpravi posledic.

Poročilo s 17. redne seje 
Občinskega sveta Obči-
ne Mirna Peč

Na občinski seji sveta, ki je 
potekala zadnjega maja, 
so občinski svetniki po-
trdili letošnje dobitnike 
občinskih priznanj. Častni 
občan Občine Mirna Peč 
je postal pokojni akadem-
ski slikar Jože Slak Đoko 
za dosežke na področju 
slikarstva. Plaketo Obči-
ne Mirna Peč prejmejo 
župnik Janez rihtaršič za 
delo na področju obnove 
župnijske cerkve s  trgom 
v Mirni Peči,  Jože Zoran 
iz Orkljevca za dolgoletno 
delo na področju gasilstva 
in Elko Obrekar iz Mirne 
Peči za dolgoletno delo na 
področju kulture.

V drugem branju so potr-
dili Odlok o obveznostih 
lastnikov psov in sprejeli 1. 
rebalans proračuna obči-
ne Mirna Peč za leto 2017 
in 1. spremembe sprejete-
ga proračuna za leto 2018, 
ki sta bila potrebna zaradi 
velikih naložb, ki se trenu-
tno izvajajo v Mirni Peči. 

S tem  je omogočeno ne-
moteno nadaljevanje dela 
županu in občinski upravi. 
Občinski svetniki so potr-
dili Letno poročilo za leto 
2016, Poslovni plan za 
leto 2017 ter elaborate in 
predračunske lastne cene 
storitev gospodarskih jav-
nih služb, ki jih je na seji 
predstavila predstavnica 
JP Komunala Novo mesto. 

Svetniki so bili seznanjeni 
s Poročilom o delu skupne 
občinske uprave Medob-
činskega inšpektorata in 
redarstva ter Poročilom o 
izvajanju službe pokopali-
ške in pogrebne dejavno-
sti ter urejanja pokopališč 
v občini Mirna Peč za leto 
2016. Sprejeli so Sklep o 
prvi dopolnitvi načrta raz-
polaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine 
Mirna Peč za leto 2017, 
Letni program prodaje 
občinskega finančnega 
premoženja za leto 2017 
ter Sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra.

Agata Klavora, 
občinska uprava

Lansko poletje je občina 
z izvajalcem SGP Zidgrad 
Idrija začela z gradnjo nove 
športne dvorane ob Osnov-
ni šoli Toneta Pavčka, ki se v 
teh dneh uspešno zaključu-
je. Zaključena so že vsa dela 
na objektu z izjemo finalne-
ga tlaka parketa, zaključuje 
pa se tudi fasada in ureditev 
zunanje okolice. 
V zaključni fazi je tudi razpis 
za dobavo in montažo opre-
me. V kolikor ne bo zahtev-
ka za revizije, se bodo sredi 

meseca junija lahko začela 
dela. Predvidena je mon-
taža tribun, delilne zavese, 
mehkih oblog sten, zaščita 
parketa, športne opreme 
za košarko, nogomet, od-
bojko, letveniki, blazine 
ter oprema pedagoških in 
spremljajočih prostorov. 
Skupaj s šolo bomo zagoto-
vili tudi sredstva za izvedbo 
plezalne stene, za kasnejše 
obdobje pa smo pustili ne-
kaj opreme za večje športne 
prireditve (semaforji, zapi-

snikarska miza, prireditveni 
oder). Dela naj bi se zaklju-
čila do konca poletja. 
V kolikor bodo dela pote-
kala v skladu z načrtovanim 

terminskim planom, bo 
uporaba telovadnice mo-
žna z novim šolskim letom. 

Nataša Rupnik,
občinska uprava 
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Dograjena dnevna soba 
vseh Mirnopečanov
Pomen Posega

Pred dnevi me je eden od 
vodij del na gradbišču ure-
ditve okoli cerkve v Mirni 
Peči vprašal: »Zakaj se tako 
trudite, zakaj so detajli tako 
pomembni?« Odgovor je 
preprost – ta ureditev ni kot 
vsak projekt. Po obsegu je re-
lativno majhen, vendar pa za 
našo skupnost pomemben 
- vanj so skozi darove vgraje-
na zaupanja, upanja in nena-
zadnje tudi odrekanja. In ta 
zavest nas je vodila, da je bil 
vsak potreben kubični meter 
betona skrbno premišljen - 

in to ne bo zgolj vgrajen kot 
beton, ampak v sebi nosi tudi 
sporočilo. 

Ureditev stoji na vsaj tisoč 
petsto let stari nekropoli, 
mestu mrtvih. Dobesedno. 
Na zadnjem zemeljskem 
domu vsaj stotih rodov naših 
prednikov. In vsi ti ljudje so 

tudi imeli, podobno kot mi, 
svoje strahove, svoje želje, 
upanja za svojo in tudi našo 
prihodnost. Z zavestjo tudi 
o tem jih s to ureditvijo tudi 
mi pozdravljamo. In vgrajuje-
mo vase, v našo prihodnost. 
Tako s tem prostorom, ki je 
namenjen le pešcem, Mirna 
Peč v urbanističnem smislu, 
v smislu temeljne kulture 
bivanja v naselju, spet obuja 
svojo žlahtno dediščino trga 
iz časov pred prevlado avto-
mobilov.

sPrehod skozi 
arhitekturne nagovore

Glavno geometrijo ureditve 
v tlorisu določa geometrija 
protiturškega tabora s stol-
pom, ki kot prstan objema 
svetišče, z iztekom v staro 
župnišče na vzhodu. Glavni 
vhod v cerkev je izpostavljen 
s posebno teksturo, z vzorci iz 
cerkve same. Prostor pešcev, 
pred motornim prometom, 
simbolno in tudi dejansko 
fizično varuje linija konfinov 
v posebni likovni govorici – 
ki pa hkrati omogoča vezi 
navzven. Proti vzhodu je 
ambient vhoda razvit v osre-

dnji prostor druženja, ki ga 
označuje kroženje vode, 
simbola življenja - ta teče iz 
starodavnega vodnjaka pre-
ko spomina na »štimance« v 
obliki poloble na vrhu in se 
preliva v bazenčka in nazaj. 
Časovno vez v preteklost 
lahko podoživimo z vpogle-
dom v temelje nekdanjih 

delov stavb na 
piazzeti pred 
zakristijo. Ali 
pa se pod 
lipo, pod 
o k r i l j e m 
osončene 
M a r i j e , 
prepusti-
mo miru 
o d d a -
ljenega 
a m b i -
e n t a 
Teme-
nice. 

Zaključek

Vsaka uspešna naložba ima 
poleg dobrega projek-
ta, dobre izvedbe, 
predvsem pra-
vega naložbe-
nika. Naroč-
nika, ki ima 
širino po-
gleda, zna-
nje in notra-
njo moč za 
razumevanje 
ter predvsem 
zaupanje v ustvar-
jalnost. Gospodarski svet z 
gospodom Janezom na čelu 
je izkazal iskreno zaupanje 
in spoštovanje stroke, ki je 
napor in hkrati pogoj dobrim 
projektom, zato je to vlogo v 
tem primeru opravil z odliko. 
In Čestitke. 

 (iz pozdrava ob blagoslovu 
4. junija letos)

Jože Slak, univ.dipl.inž.arh.
Foto: Andrej Gašperič

Lepota trga nam mora 
biti spodbuda za lepoto 
naših odnosov
Sto je število, ki se nam zdi polno. Doživeti to častitljivo 
starost pomeni prestopiti mejo. Župnijska cerkev v Mir-
ni Peči je 15. aprila 2017 doživela 100 let od njene po-
svetitve. To dejanje ljubljanskega škofa Antona Bona-
ventura Jegliča je zgradbo, postavljeno v vihri svetovne 
vojne, naredilo za svet prostor, za milosti poln kraj.  

Praznovanje župnijskega že-
gnanja, na nedeljo po godu 
župnijskih zavetnikov sv. 
Kancijana, Kancija, Kancia-
nile in Prota, 4. junija, je bilo 
zunanje obhajanje 100-le-
tnice posvetitve, ki je bila že 
na veliko soboto. Z ureditvi-
jo trga ob cerkvi smo se po-
kazali vredne svojih dedov, 
ki so v veliko težjih razmerah 
zgradili in vzdrževali 
cerkev. S tem smo 
sprejeli tudi 
poslanstvo, 
da v ta pro-
stor vdih-
n e m o 
življenje. 
L e p o t a 
trga nam 
mora biti 
s p o d b u -
da za lepoto 
naših odnosov, 
srečevanj na tem pro-
storu.
Začelo se je s slovesno sv. 
mašo, ki jo je v lepo okrašeni 
farni cerkvi vodil novomeški 
škof msgr. Andrej Glavan. Pri 
darovanju je Hetelov oče, ki 
je bil ministrant v času žu-
pnikovanja  Antona Zoreta, 
prinesel na oltar kelih, ki je 
bil župniku Zoretu podar-
jen ob 30-letnici njegovega 
pastirovanja v Mirni Peči. 
Simbolično pomeni vsa pri-
zadevanja za novo cerkev, 
ne le župnikovo, ampak 
vseh župljanov, ki smo se 
jih tako spomnili v molitvi. 
Krstna knjiga, v katero je 
vpisanih skoraj 8000 tistih, 
ki so bili krščeni v tej cerkvi, 
je znamenje sorodstvene 

vezi, vezi vere, ki nas pove-
zuje v župnijsko skupnost. 
Delček razbitega oltarja nas 
je spomnil na razdejanje, ki 
ga je vojna pustila na cerkvi 
ob napadu na Mirno Peč. 
Pomeni pa tudi vse razbite 
družine in ranjene družine 
zaradi pobitih mož in sinov. 
V škofove roke je ta okrušek 
oltarja položila Tilka Kolenc, 

ki je izgubila štiri  brate. 
Ob koncu svete 

maše smo se 
zbrali ob 

Marijinem 
kipu in 
skupaj z 
njim bla-
goslovil i 
tudi novo 

urejeni trg.
Nekdaj je 

veljal rek: Kjer 
je maša, tam je 

tudi kaša. Društvo vi-
nogradnikov je postreglo 
z odličnim vinom, kruh in 
pecivo so prispevali dobri 
župljani, zapela sta MPZ ro-
žmarin in  Čebelice, se ogla-
sili harmonikaši. Frančiška 
Hren, ki že 60 leti služi kot 
gospodinja, je od papeža 
Frančiška prejela posebno 
priznanje. Popoldansko dru-
ženje so popestrili gasilci, 
lovci so streljali z zračno pu-
ško, podeželska mladina je s 
kmečkimi igrami nasmejala 
gledalce. Veličasten mlaj, ki 
so ga postavili Globodolci, 
nas bo še nekaj časa spomi-
njal na nedeljsko dogajanje.

Janez Rihtaršič
Foto: Henrik Lavrič in 

Tomaž Kos
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Naziv ČASTNI OBČAN 
OBČINE MIRNA PEČ 

prejme: 

JOŽE SLAK

Jože Slak, poznan tudi pod 
imanom Đoka, se je rodil leta 
1951 v Jablanu. S starši se je 
preselil v Koper, kjer je obi-

skoval osnovno šolo. Potem 
ga je pot peljala v Ljubljano, 
kjer se je po srednji kemij-
ski šoli vpisal na Fakulteto 
za kemijo. A znanost ga je 
razočarala, zato se je kmalu 
izpisal in leta 1971 odšel na 
Akademijo za likovno ume-
tnost v Ljubljani, kjer je 1975 
diplomiral pri prof. Gabrijelu 
Stupici. 

Od leta 1985 do 1987 je na 
Japonskem obiskoval podi-
plomski študij zahodnega 
slikarstva. Bivanje na Japon-
skem je bila ena temeljnih 
formativnih izkušenj, ki je 

P R I Z N A N J A  O B Č I N E  M I R N A  P E Č

S prestavitvijo ceste so se po-
kazale možnosti za prenovo 
trga okoli cerkve sv. Kancija-
na. Nujnost posega je nase 
odgovorno in preudarno 
prevzel župnik. Letos namreč 
mineva sto let od posveti-
tve sedanje cerkve, zgrajene 
med prvo svetovno vojno, 
zunanja ureditev pa je dolgo 
stala nedorečena. Naložba  je 
za kraj zelo pomembna, saj 
gre za prvo celostno ureditev 
dela širšega javnega prostora 
občinskega središča v zgo-
dovini Mirne Peči. Vključuje 
tlakovane površine, name-
njene izključno pešcem, hor-
tikulturno ureditev z drevesi, 
postavitev klopi, fontane, več 
povezanih trgov, ambientov 
okoli cerkve v povezavi s sta-
rim župniščem. Ureditev nosi 
tudi zapis zgodovinskega 
spomina – v tlaku je poka-
zan zid protiturškega tabora 
in obrambnega stolpa. S to 
ureditvijo ne pridobi na svoji 
podobi le župnijska cerkev, 
ampak to pomeni obogatitev 
za celotno Mirno Peč. Urejen 
prostor v središču Mirne Peči 
ob cerkvi je v interesu vseh 
občanov, saj se s podobo 
kraja ponašajo ne le župljani, 
pač pa vsi občani občine Mir-
ne Peči. 

Župnik Janez rihtaršič se 
vključuje tudi v kulturno in 
izobraževalno delo v obči-
ni. Nekaj časa je vodil mo-
ški pevski zbor rožmarin in 
omogočil vaje v prostorih 
župnišča. Vodi tudi cerkveni 
mešani pevski zbor, ki je ne-
kajkrat župnijo in tudi občino 
predstavljal na reviji dekanij-
skih pevskih zborov škofije 
Novo mesto. Leta 2012 pa 
je to potekalo v mirnopeški 
cerkvi. Vodi duhovniški oktet 
Oremus, ki je že večkrat na-
stopal v Mirni Peči. 

Je odličen organizator raz-
ličnih prireditev, bil je tudi 
pobudnik za ustanovitev 
različnih skupin, ki delujejo 
v okviru župnije: mladinska 
srečanja, zakonske skupine, 
pevski zbori, pritrkovalci itd. 

Zelo odmevni so vsakoletni 
poletni oratoriji za otroke, 
kjer se zbere okoli 100 ude-
ležencev in animatorjev. 
Pod njegovim okriljem je 
bila ustanovljena župnijska 
Karitas, kjer s pomočjo pro-
stovoljcev skrbijo za social-
no šibke in ostarele. Zelo rad 
organizira različna romanja 
ali pa izlete. Letos je popeljal 
farane na obisk k še živečim 
župnikom, ki so v preteklosti 
delovali v mirnopeški župniji. 

Župnik Janez Rihtaršič je s 
svojim 14-letnim delova-
njem v našem kraju pustil 
neizbrisen pečat. S svojim 
delom in čutom za kulturno 
dediščino (ureditvijo cen-
tra Mirne Peči ter podružni-
ških cerkva) je pripomogel 
k ugledu občine Mirna Peč 
v širši regiji, s svojim delom 
se zavzema  za duhovno ter 
kulturno dediščino naše 
občine, zato mu Občina 
Mirna Peč podeljuje Plake-
to Občine Mirna Peč.  

Plaketo Občine Mirna 
Peč prejme:  

 JOŽE ZORAN  

Jože Zoran iz Orkljevca je član 
PGD Mirna Peč od leta 1976. 
Naslednje leto je bil kot pre-
dan gasilec izbran za tajnika 
društva in to delo opravljal 
do leta 1979. 

Njegova požrtvovalnost in 
sočutje do sočloveka sta bila 
med drugim vzroka, da je bil 
že leta 1981 izbran za podpo-
veljnika v društvu,  naslednje 
mandatno obdobje pa je pre-
vzel odgovorno delo  povelj-
nika društva in ga opravljal 
do leta 1994. 

Z delom v društvu in kot ak-
tiven član prostovoljnih ga-
silcev je bil v letih od 1994 
do 1998 sektorski poveljnik, 
kasneje je nadaljeval delo kot 
poveljnik OGP Mirna Peč do 
leta 2007. Društvo je Zoranu 
kot prizadevnemu članu in 
človeku z voditeljsko sposob-
nostjo zaupalo delo predse-
dnika društva, ki ga opravlja 
vse od leta leta 2001. Z izobra-
ževanjem na področju gasil-
stva je napredoval do višjega 
gasilskega častnika II. stopnje 
ter se v letu 1998 izobrazil za 
sodnika za gasilsko športna 
tekmovanja v Sloveniji. 

Njegovo delo sodnika se od-
raža tudi v tem, da je pobu-
dnik in  organizator gasilske-
ga tekmovanja v Mirni Peči, 
ki se ga udeležujejo gasilska 
društva celotne dolenjske 
regije. To tekmovanje je po 
njegovi zaslugi tradicionalno,  
v Mirno Peč pa privabi veli-
ko prostovoljnih gasilcev in 
njihovih podpornikov. Skrbi 
za dobro vez s pobratenim 
društvom PGD Golnik in s so-
sednjimi društvi v naši občini. 
  
Jože Zoran je predsednik 
in mentor, pod njegovim 
vodstvom pa PGD Mirna 
Peč dosega dobre rezultate 
na različnih tekmovanjih, 
ki se jih udeležujejo člani 
vseh starosti. Občina Mirna 
Peč mu za njegovo podpo-
ro in spodbujanje mlajših 
članov za pridobitev ga-
silskih znanj, za njegovo 
sodelovanje z raznimi insti-
tucijami, javnimi zavodi ter 
občino in ker se kot pravi 
gasilec odzove na vsak klic 
na pomoč ter ima socialni 
čut, podeljuje Plaketo Ob-
čine Mirna Peč. 

Plaketo Občine Mirna 
Peč prejme:  

  GABRIJEL
OBREKAR 

  
Gabrijel Obrekar se je rodil 
leta 1938 v Mirni Peči kot naj-
mlajši od štirih otrok. Ker je 
njegov oče prevzel delo rav-

natelja v mirnopeški osnovni 
šoli, je bila stavba stare šole 
njegov prvi dom, po smrti 
očeta pa se je morala druži-
na večkrat preseliti, vendar 
je ostala v Mirni Peči. Z ženo 
Milko sta si na Trgu v Mirni 
Peči ustvarila svoj dom, kruh 
pa si je služil kot  prodaja-
lec. Služboval je v različnih 
trgovinah v Novem mestu, 
zadnjih 28 let v blagovnici 
Mercatorja. 

Pri kulturnih prireditvah je 
Elko, kot ga kličejo prijatelji, 
sodeloval že v šolskih letih 
in tudi kasneje, po prihodu iz 
vojske pa se je vključil v mir-
nopeško kulturno društvo, 
kjer je bil eden boljših in vi-
dnejših igralcev dobrih 30 let. 
Njegov dosežek je še toliko 
pomembnejši ob dejstvu, 
da se je zaradi slabega sluha 
moral vse igre naučiti na pa-
met, saj med igro ni dobro 
slišal svojih soigralcev ali pri-
šepetovalcev. Kot amaterski 
igralec je nastopal v igrah Ve-
riga, razvalina življenja, Vdo-
va rošlinka, Ploha, Pokojnik, 
Zveza za vse življenje, Pod 

zaznamovala tako njegovo 
delo kot tudi življenje. 
Po vrnitvi v Slovenijo je sprva 
deloval v Ljubljani, nato pa se 
je vrnil na Dolenjsko, v Jor-
dankal, kjer je živela njegova 
že ostarela stara mama. 

Že leta 1993 je imel v lju-
bljanski Moderni galeriji re-
trospektivno razstavo. Kustos 
razstave Igor Zabel je o Slaku 
zapisal: »Slakov slikarski jezik 
moramo razumeti kvečjemu 
kot neko neprestano odpr-
tost za vsebine, kot gibljiv, a 
svojski prostor, ki šele z vedno 
novim materialom dobiva 
svojo konkretno pojavnost. 
Zelo mi je všeč opredelitev, 
s katero je Slak sam v nekem 
tekstu označil svoje slike kot  
predmete za gledanje.« 

Leta 2006 je Slak razstavljal 
v Mali galeriji v Ljubljani. Na-
slov razstave je bil Slike za 
slepe. Kustos razstave Igor 
Španjol je njegovo slikarstvo 
označil za izjemno. Izpostavil 
je njegov kompleksen model 
slike z vpeljano močno iro-
nično distanco. Dejal je, »da 
Slak konceptualno preplete 
več različnih, čeprav tudi po-
vezanih ravni slepote: fizične, 
socialne, konceptualne, ideo-
loške in politične.« 

Jože Slak je imel od leta 1974 
do 2014 več kot 60 samostoj-
nih razstav doma in v tujini, 
v Ljubljani, Zagrebu, Beogra-
du, Novem mestu, Trstu, Tu-
bingenu, Parizu, Osaki, Tokiu 
in drugih mestih. Skupinske 
razstave doma in v tujini je 
imel v Piranu, Subotici, New 

Yorku, Gradcu, reki, Parizu, 
Bukarešti, Dunaju, Pragi, Ba-
slu, Ferrari, Salzburgu, Ate-
nah in še vrsti drugih mest. 
Ko se je preselil v Jordankal, 
je s svojim znanjem in nadar-
jenostjo prispeval svoj delež 
k razvoju domačega kraja. 
Prostovoljno je pomagal pri 
celostni podobi šole in obli-
koval znak osnovne šole. 

Jože Slak je za svoj ustvarjalni 
opus prejel številne nagra-
de, med njimi nagrado Zlata 
ptica (1981), Župančičevo 
nagrade (1993) in nagrado 
Prešernovega sklada (2007). 

V mirnopeški osnovni šoli je 
imel kar dve razstavi, sode-
loval je pri raznih šolskih pro-
jektih, zboru Čebelice je na-
slikal kulise, ki jih uporabljajo 
ob nastopih. Mlade šolarje je 
z likovnimi delavnicami uva-
jal v svet likovnega izražanja. 
Imel je še veliko načrtov, med 
drugim je nameraval naredi-
ti tudi spominsko obeležje 
na rojstni hiši Lojzeta Slaka v 
Jordan Kalu, vendar jih zaradi 
nesrečne smrti ni mogel ure-
sničiti. 

Akademski slikar Jože Slak 
je bil odličen umetnik, sve-
tovljan in vsestransko raz-
gledan človek. Zavedal se 
je svojih korenin in bil po-
nosen na svoj domači kraj, 
ki ga je upodobil na mno-
gih slikah. Za njegovo ži-
vljenjsko delo, sodelovanje 
s šolo in domačim krajem 
mu Občina Mirna Peč po-
sthumno podeljuje naziv 
Častnega občana.  

Plaketo Občine Mirna 
Peč prejme: 

JANEZ RIHTARŠIČ    
  

Janez rihtaršič je kot mlad 
župnik prišel v župnijo Mirna 
Peč leta 2003. S svojo pozitiv-
no energijo in zagnanostjo 
je želel obuditi spečo Mirno 

Peč. Kot dober župnik je začel 
pri pastorali in kmalu sprožil 
pobudo za obnovo podru-
žničnih cerkva. 

Tako so kulturno-zgodovin-
ski objekti  dobili podobo, ki 
poleg znamenja vere dajejo 
lepoto in videz urejenih vasi. 
Vseh osem podružnic je bilo 
delno ali v celoti obnovljenih. 
Ob 900-letnici župnije Mirna 
Peč pa je bila obnovljena žu-
pnijska cerkev sv. Kancijana. 
Obnovitvena dela so obse-
gala ureditev nove strehe, 
ogrevanja, zvonjenja, cerkev 
je dobila novo podobo no-
tranjosti in zunanjosti. 
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»SPODBUJANJE PODJETNIŠKE 
INOVATIVNOSTI NA OBMOČJU DOLENJSKE IN BELE 

KRAJINE V LETU 2017« 

- http://www.rc-nm.si/spodbujanje-podjetniske-inovativ-
nosti-2017/.  
rok za prijavo je 15. 9. 2017. 
Bistvene novosti letošnjega javnega poziva so: 
 • sprememba ciljne skupine: dodani so nosilci dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji (za katere ne velja pogoj 1 zaposlene 
osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom); 
na razpis se lahko prijavi tudi podjetje, ki ima poslovno 
enoto v sodelujoči občini, 
• upravičeni stroški – nekoliko spremenjen zapis upraviče-
nih stroškov; med upravičenimi stroški so stroški storitev 
zunanjih izvajalcev in stroški najema poslovnih prostorov 
navzgor omejeni – posamezen strošek se sofinancira do 
največ 20 % vrednosti vseh upravičenih stroškov, 
• spremenjena so merila za ocenjevanje vlog, 
• DDV je upravičen strošek, če prijavitelj ni zavezanec za 
DDV. 

Rastoča knjiga in knjigobežnica v OŠ Toneta Pavčka
Maja smo v Osnovni šoli Toneta Pavčka obeležili tretjo obletnico pridružitve k državnemu projektu  Rastoča knjiga. 
Rastoča knjiga je pomnik hvaležnosti za življenje s knjigo, prav tako pa želi mlade ozaveščati o pomenu branja, 
življenja s knjigo. 

Prešernovo glavo, Ščuke pa 
ni, Moj ata, socialistični kulak 
in mnogih drugih. Nastopali 
so v različnih krajih po Do-
lenjski, Posavju in Beli krajini, 
pa tudi v Ljubljani. 

Seveda pa je kot član društva 
bil pripravljen pomagati pri 
vseh potrebnih opravilih: pri 
pripravi scene, pri prevozu, 
pri ogrevanju prostora, eno 
sezono pa je poprijel celo 
za režisersko delo. Po svoji 
upokojitvi se je poslovil od 
gledališkega odra, zato pa je 
zadnjih 15 let veliko svojega 
prostega časa namenil po-
moči pri dejavnostih pevske 
skupine Čebelice, katere kul-
turni vodja je njegova žena 
Milka. 

Vsa leta je poskrbel, da so 
bili prostori v večnamen-
skem prostoru kulturnega 
doma pravočasno ogreti za 
vaje skupine, vozil članice 
na nastope, sodeloval na le-
tnih koncertih Čebelic z re-
citacijami in celo vodenjem 
prireditve. Na željo različnih 
organizatorjev je otroke Vrt-
ca Cepetavček večkrat razve-
seljeval kot dedek Mraz ter v 
mirnopeški župnijski cerkvi 
kot Sv. Miklavž. 
  
Svoja občutja in videnja sve-
ta pa Elko izraža tudi skozi 
pesmi. Tako se je po upokoji-
tvi leta 1998 pridružil skupini 
literatov Društva upokojen-
cev Mirna Peč. Vsako leto se s 
svojimi pesmimi predstavi na 
srečanju literatov Dolenjske 
in Bele krajine, njegova želja 
pa je izdati tudi samostojno 
pesniško zbirko. 

Gabrijel Obrekar je vse svo-
je življenje dejaven na raz-
ličnih kulturnih področjih 
in vedno pripravljen pri-
skočiti na pomoč. Občina 
Mirna Peč mu za njegovo 
delovanje na kulturnem 
področju, za doprinos k 
ohranjanju in širjenju ljubi-
teljske kulturne dejavnosti 
v občini podeljuje Plaketo 
Občine Mirna Peč. 

  

Priznanje župana 
Občine Mirna Peč 

prejme: 

 ROK ERŠTE 
  
rok Eršte je 26-letni Mirno-
pečan, ki se že vse življenje 
ukvarja s športom. Njegova 
prva ljubezen je bila košarka, 
saj je z igranjem le te začel že 
v osnovni šoli, nato pa z njo 

nadaljeval v Košarkarskem 
klubu Krka iz Novega mesta. 
Po zaključku srednje šole se 
je odločil za nove izzive in se 
usmeril v borilne veščine. Po-
skusil je različne borilne špor-
te, dokler ni pred tremi leti za-
čel s treningi tajskega boksa 
v novomeškem klubu Scor-
pion Gym. Pod trenerskim 
vodstvom Iztoka Vorkapića je 
že v prvi sezoni v elitnem ra-
zredu (+ 91 kg) na državnem 
prvenstvu osvojil  drugo me-
sto,  naslednji dve leti pa na-
slov državnega prvaka. Svojo 
kakovost  pa je dokazal tudi z 

zmagami v mednarodni ligi, 
v lanskem letu pa z osvojitvi-
jo tretjega  mesta in bronaste 
medalje na evropskem pr-
venstvu v Splitu. Pravkar se je 
vrnil s svetovnega prvenstva 
v Minsku v Belorusiji, kjer je 
osvojil odlično 6. mesto. 

Za dosežene rezultate in 
spodbudo na njegovi na-
daljnji športni poti Roku 
Erštetu podeljujemo pri-
znanje župana Občine Mir-
na Peč. 
  

Priznanje župana 
Občine Mirna Peč 

prejme: 

JELKA KRIVEC 
Jelka Krivec je že vrsto let ak-
tivna članica govedorejskega 
in vinogradniškega društva 
ter društva podeželskih žena, 
v  katerem je že devet let 
odgovorna in zvesta članica 
upravnega odbora. Kot pred-

stavnica društva sodeluje na 
občinskih in vseh ostalih pri-
reditvah, kjer sodeluje naše 
društvo. Odlično je že trikrat 
predstavljala naše društvo in 
tudi občino v oddaji TV Do-
bro jutro. Za društveno stoj-
nico vedno stoji tudi Jelka –s 
svojimi legendarnimi flancati 
in izrednim smislom za pro-
mocijo. 

Jelka Krivec je lani oktobra 
postala kmetica leta 2016 in 
ponesla ime Mirne Peči in 
Društva podeželskih žena  po 
vsej Sloveniji. Jelka se tudi z 
veseljem  udeležuje najra-
zličnejših predavanj, srečanj 
in dogodkov na področju 
domačega društva, regije  in 
Zveze kmetic Slovenije. Izre-
dno rada sodeluje pri  razsta-
vah, prireditvah, pogostitvah 
in tekmovanjih. Polna je idej 
in pripravljena vsakomur po-
magati. Nikoli ne manjka na 
meddruštvenih tekmovanjih. 
V društvu pravijo, da je mul-
tipraktični človek z velikim 
srcem in mehko dušo. 

Jelka Krivec je s svojo za-
gnanostjo in usmerjeno-
stjo k doseganju cilja tako 
v zasebnem življenju kot v 
društvenem delovanju, z 
zavzetim sodelovanjem in  
zanimivimi  idejami ter ten-
kočutnostjo za potrebe so-
ljudi nepogrešljiva. Zaradi 
svojih osebnostnih lastno-
sti in dela ji je bil podeljen 
naziv kmetica leta 2016, s 
čimer je ponesla dobro ime 
občine širom države, zato ji 
podeljujemo priznanje žu-
pana Občine Mirna Peč. 
  

Je pa rastoča knjiga še mno-
go več. Akademik dr. Boštjan 
Žekš, predsednik društva ra-

stoča knjiga, ki se je udeležil 
prireditve, je poudaril, da 
skozi knjigo razvijamo tudi 

vrednote, na katere smo, 
tako se včasih zdi, malo po-
zabili: spoštovanje, prijatelj-
stvo, iskrenost, poštenost … 
Ob obletnici smo v šoli 
postali bogatejši za knji-
gobežnico. Pobuda z ime-
nom Knjigobežnice se je 
septembra 2011 začela na 
Facebooku, ko je njena usta-
noviteljica Nina Kožar želela 
sprožiti podarjanje knjig ne-
znancem na javnih mestih. 
Vsaka podarjena knjiga je 
imela sporočilce, darovalci 
in najditelji pa so mesta, na 
katerih so knjige pustili ali 

našli, fotografirali in objavili 
na Facebooku. Knjigobežni-
ca stoji pred vhodom šole. 

Barbara Goršič
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CHIllING PO MIRNOPeŠkO – TuRISTIčNI PRODukT MlaDIH

Mirnopeški šolarji za 
idejo novega turističnega 
produkta prejeli najvišje 
število točk 
Na Osnovni šoli Toneta Pavčka so 
učenci turističnega krožka tudi v le-
tošnjem šolskem letu sodelovali v 
vseslovenskem projektu Turizmu po-
maga lastna glava, ki ga je letos že 31. 
razpisala Turistična zveza Slovenije. V 
letošnji razpisni temi POTUJEM, TOrEJ 

SEM so se učenci vživeli v vlogo turi-
stičnih vodnikov. Najprej so turistično 
vodenje pobliže spoznali, nato pa so 
se v njem tudi praktično preizkusili. 
 »Chilling po mirnopeško« so tudi s tuj-
ko poimenovali svoj turistični produkt, 
ki so ga snovali z mentoricama Tatja-

no Kupljenik in Alešo Sušnik Škedelj, 
promoviral pa bi naš kraj in njegove 
turistične in naravne znamenitosti ter  
je namenjen zlasti vrstnikom iz tujine. 
Tridnevni tabor v naravi bo mladim 
obiskovalcem poleg spoznavanja na-
ravnih in kulturnih lepot Mirne Peči 

nudil edinstveno izku-
stvo dejavnosti, ki so v 
naših krajih bile nekoč in 
so v večini prisotne še danes, 
s čimer ohranjajo našo bogato kul-
turno dediščino. Udeleženci tabora se 
bodo ob prihodu v Mirno Peč nastanili 

na kmetiji Kramar, kjer bodo v času ta-
bora prespali na seniku. Vsako jutro se 
bodo podali v različne smeri na dninar-
ski dan MU, ZrNO ali MLJASK. V treh 
dneh bodo obiskali okoliške kmetije 
Bevc, radež, Kastelic, Parkelj, mlinarja 
Bojana Povšeta ter čebelarja rafka Ce-
rovška. Življenja in dela na kmetijah, v 
mlinu in čebelnjaku ne bodo le opa-
zovali od daleč, ampak bodo pri tem 
aktivno sodelovali. Ob pridnem delu si 
bodo prislužili hrano, ki jo bodo zvečer 
na skupni mizi ob druženju podelili z 
ostalimi udeleženci. 
Med obiski posameznih kmetij, do ka-
terih se bodo vozili predvsem s kolesi, 
si bodo udeleženci ogledali tudi naše 
najpomembnejše turistične točke. Pri 
pripravi turistične naloge in pripravi 
na turistično tržnico so se učenci po-
vezali z drugimi interesnimi dejavnost-
mi na šoli ter z lokalnimi društvi, zlasti 
s turističnim. 
Na tekmovanju, ki je v obliki turistične 
tržnice potekalo 21. marca v Trebnjem, 
so učenci za svojo idejo prejeli zlato 
priznanje ter posebno zlato priznanje 
za najboljšo turistično raziskovalno 
nalogo. 20. aprila je sledila zaključna 
turistična tržnica v Mariboru, kjer so 
med vsemi zlato nagrajenimi šolami 

prejeli še tretje zlato prizna-
nje za najboljši turistični 

spominek. V njem 
je skozi zgodbo 

prepleten njihov 
celoten turistični 
produkt, zavit v 
naravno glino, ki 
ponazarja našo 
značilno ilovnato 

zemljo ter recikli-
rano embalažo, ki 

izkazuje njihovo skrb 
za ohranjanje čistega na-

ravnega okolja. 
Tatjana Kupljenik 

 

Jordankalci vabimo na pohod!
  
Tudi letos bomo že tretjič zapored organizirali zdaj že tradicionalni  Pohod v  spomin na Jožeta Sla-
ka. Start bo v Jordankalu, v soboto, 26. avgusta 2017, ob 9. uri. 
Dobimo se sredi vasi, od  tam pa nas bo pot vodila proti Mirni Peči, Malenski vasi in Golobinjeku. Po-
hod bomo zaključili v Jordankalu, kjer se bomo okrepčali z malico iz nahrbtnikov.  Pridružite se nam, 
da bomo skupaj uživali v druženju in občudovanju narave.

Eršte šesti 
na svetovnem 
prvenstvu 
v Belorusiji

Težkokategornik (elitni razred +91 ki-
logramov) rok Eršte, ki je na minulem 
evropskem prvenstvu osvojil bron, se 
je  udeležil svetovnega prvenstva v 
tajskem boksu, ki se je letos odvijalo 
med  3. in 12. majem v beloruski pre-
stolnici Minsk . rok se je tokrat v dru-
gem krogu (v prvem je bil prost) uda-
ril z aktualnim evropskim prvakom, 
Švedom Simonom Oggolo. Po ize-

načeni prvi rundi, ko se je Eršte zelo 
dobro gibal in zadel, je Šved skrajšal 
distanco v drugi in bil uspešen v klin-
ču, kar je Slovencu pobralo precej 
energije. Tretjo rundo je Ogollo otvo-
ril z močnimi napadi v telo in dvakrat 
dosegel štetje sodnika, ki je po dru-
gem knockdownu prekinil dvoboj v 
korist švedskega reprezentanta. 

Prvenstva se je udeležilo več kot se-
demdeset reprezentanc, ki so v boj 
poslale najboljše tekmovalce. Barve 
slovenske reprezentance sta poleg 
Eršteta zastopala še Sašo Vorkapić 
(tekmovalni razred do 67 kilogramov) 
in Bojana Šebenik (elitni razred +75 
kilogramov), ki si je priborila bronasto 
medaljo.  Našo ekipo je vodil med-
narodni predstavnik za Slovenijo pri 
organizaciji IFMA Iztok Vorkapić.  L. B. 

OBVESTILO

Zaradi kolesarske dirke  
POKAL OBČINE MIRNA PEČ,
ki bo potekala v MIRNI PEČI 
v SOBOTO, 24. junija 2017, 

bodo petnajstminutne popolne zapore 
med 9. in 12. uro.

Hvala za razumevanje in vljudno vabimo otroke, da se udeležijo dirke, 
starejše pa, da si prireditev ogledate.

 ČAS KATEGORIJA DOLŽINA
9:00 Dirka šolarjev 6,7 razred 1 krog 1,4 km
9.15 Dirka šolarjev 8,9 razred 2 kroga 2,8 km
9:30 Dečki E 2 kroga 2,8 km
9:45 Dečki D, Deklice  C 3 krogi 4,2 km
10:15 Dečki C, Deklice  B 7 krogov 9,8 km
10:45 Dečki B, Deklice A 10 krogov 14 km              
11.15 Dečki A , Mlajše mladinke 14 krogov 19,6 km             
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Ekipa igre "En godec nam 
gode" po poteh Lojzeta Slaka
 
 
Sredi maja se je celotna ekipa igre En godec nam gode odpravila na izlet po poteh Loj-
zeta Slaka. Destinacija: Dolenjska 

Kljub zgodnji jutranji uri od-
hoda je bilo razpoloženje 
na avtobusu polno veselega 
pričakovanja in prvi posta-
nek je bil v vasici Šentjurij bli-
zu Mirne peči, kjer se je rodil 
slovenski pesnik Tone Pav-
ček, ki je bil dober prijatelj 
Lojzeta Slaka. V čisto novem 
domu Toneta Pavčka smo 
si ogledali razstavo, 
se veselemu pe-
sniku poklonili 
ob njegovem 
s p o m e n i k u 
ter si ogledali 
presenetl j i -
vo zanimivo 
baročno cer-
kvico. Pozitivna 
energija vasi nas 
je prijetno presene-
tila ter hkrati napove-
dala čudovit dan. 

Naslednja postaja je bila Tr-
ška gora, kjer sta nas v Slakovi 
zidanici prijazno sprejela nje-
gov sin robert in žena Ivan-
ka. Verjetno sta pričakovala, 
da bomo prišli s harmoniko, 

a da 
jih bo 
pet… ,
tega za-

g o t o v o 
nista pred-

videla. Ko so 
po Trški gori od-

mevali glasovi harmoni-
ke in smo pridno točili Slakov 
cviček, smo zares začutili od-
prtost in prijaznost dolenj-
skih gričev, med katerimi je 
veliki glasbenik ustvarjal ne-
pozabne in melodične zvo-
ke, ki jih je izvabljal iz njemu 

tako ljube frajtonarce. 
 Kar težko smo se ločili od 
prijetnega pogleda na Novo 
mesto preko vinskih gričev, 
Slakova pa sta nas izpustila le 
zato, ker smo s takšnim spo-
štovanjem do Lojzeta in nje-
govega cvička izpraznili sod. 
Podali smo se v mesto, kjer 
nas je na splavu pričakala Pri-
micova Julija, ki nam je med 
plovbo po Krki zaupala svojo 
življenjsko zgodbo. 
Naslednji postanek: cerkev v 
Mirni peči, kjer so zadonele 
orgle in skupaj s petjem na-

polnile sobotno popoldne. 
Še izvir Temenice in že smo 
potrkali na vrata Slakove roj-
stne hiše v Jordankalu, kjer 
sta nas sprejela Lojzetova 
sestra in njegov nečak, sedaj 
gospodar na kmetiji. Ne bo-
ste uganili, kaj sta nam po-
nudila! Fantastične dolenjske 
domače dobrote ob izdatni 
podpori rdečega cvička. 
Zapeli in zaplesali smo pod 
veliko lipo na dvorišču in pri-
vabili pred prage kar nekaj 
vaščanov, ki že dolgo niso 
slišali takšnega petja in igra-
nja. Ob takšnem prešernem 
razpoloženju smo se poslovi-
li, obljubili, da še pridemo, ter 
se podali na avtobus. 
Pripeljali smo se v  Mali Kal, 
kjer je Lojze odraščal ter pre-
živel svojo mladost pri starih 
starših, na domačiji Barbovih. 
Danes je tu turistična kmeti-
ja, ki jo vodita Dragica in Mar-
jan Barbo, najmlajši Lojzetov 
bratranec. Do poznih večer-
nih ur je glas harmonike od-
meval ter nas zibal v zvokih 
polke in valčka. Slakova glas-
ba in njegova veličina sta nas 
združila v predstavi ter nas 
še bolj povezala z njim v tem 
čudovitem dnevu. 
 Ljudje v teh krajih so re-
snično ponosni na Slaka in 
še toliko bolj veseli, da smo 
obudili spomin nanj, zato 
so nas povsod sprejeli z re-
snično odprtim srcem, širo-
kim nasmehom ter, seveda, 
cvičkom. Tako smo spoznali, 
zakaj je bila Slakova glas-
ba tako pristna, vesela in se 
zmore dotakniti globin slo-
venske duše. Ne gre se torej 
čuditi, da je harmonika igrala 
tudi na poti nazaj v Ljubljano, 
naša grla pa so že »nevemo-
katerikrat« zapela V dolini 
tihi. Slaka smo ponotranjili in 
resnično je postal del nas. 

Društvo BPČ
Foto: Tomaž Levstek

Kako do novega gnilega zoba

Priročnik, kako si zagotoviti 
gnile zobe, ki si jih želite in 
zaslužite.
Karies ali zobna gniloba na-
staja na specifičnih delih zoba 
in je skoraj popolnoma od-
visen od vašega početja. Ta 
priročnik je napisan, da vam 
predstavi različne tipe kariesa 
in vam svetuje, kaj lahko nare-
dite, da boste imeli gnilih zob, 
kolikor jih boste hoteli. 
  
 
Zobna gniloba se lahko po-
javlja na griznih površinah 
zob. Da si zagotovite karies 
na teh mestih, upoštevajte 
ta navodila: 
a. dnevno jejte hrano in pijte 

pijačo, ki je bogata s slad-
korjem, npr. Coca-Cola in 
piškoti;

b. jejte sladkarije, kolikor je 
mogoče pogosto (osebno 
priporočam čokolado);

c. NE ŠČETKAJTE zob vsak 
dan. Prav tako ne upora-
bljajte zobne paste, ki vse-
buje fluoride. 

   
Zobna gniloba se pojavlja 
tudi med zobmi. Tem kari-
esom rečemo tudi nenitka-
joči karies. Za pridobitev te 
specifične zobne gnilobe 
boste morali slediti tem na-
vodilom: 
a. NE NITKAJTE zob  vsak 

dan. Poiščite izgovore in si 
izmišljujte razloge,  zakaj 
ne nitkati! Če vam to ne 
uspe, nitkajte le tiste zobe, 
ki jih želite obdržati; 

b. ne uporabljajte zobne pa-
ste s fluoridi. 

Na meji z dlesnijo lahko 
nastane posebna vrsta ka-
riesa. Ta lahko napreduje 
izredno hitro. Tako si lahko 
v relativno kratkem času 
zagotovite, da je potrebno 
zob zdraviti (posebno lah-

ko je dosegljiv na zadnjih 
zobeh). Če želite v čimkraj-
šem času do tega kariesa, 
potem: 
a. poskrbite, da bodo bon-

boni, lizike in druge trde 
sladkarije na vašem dnev-
nem meniju; 

b. ne ščetkajte natančno. Po-
skrbite celo, da se ščetine 
ščetke med ščetkanjem 
NE DOTAKNEJO dlesni. Če 
vam to ne uspeva najbolje, 
pridite na posvet v zoboz-
dravstveno ambulanto, 
kjer vam bomo pokazali, 
kako se pravilno ščetka, 
potem pa doma naredite 
ravno nasprotno! 

c. ne uporabljajte zobne pa-
ste s fluoridi.

  
 Če vam manjkajo zobje: 
a. NE NADOMEŠČAJTE jih v 

doglednem času! Zobje 
ob mankajočem zobu se 
bodo lažje premaknili v 
položaj, ki bo za čiščenje 
težji. Na ta način ne bo 
samo zobna gniloba hi-
treje nastajala, ampak se 
bodo pojavile tudi težave z 
dlesnimi in žvečenjem. 

POD NOBENIM POGOJEM 
ne hodite na redne obiske 
zobozdravstvene ambulante 
za preglede ali čiščenje zob-
nih oblog (2 - 4-krat na leto, 
odvisno od vašega stanja). Če 
boste šli, se vam lahko zgo-
di, da zobozdravnik odkrije 
zobno gnilobo v začetni fazi 
nastajanja in vam jo popravi z 
minimalnim posegom in mi-
nimalnimi stroški. Zobozdrav-
niki niso nagnjeni k dobremu 
negovanju zobne gnilobe. 
Pravzaprav se lahko zgodi, da 
vam čisto majhno luknjico, 
ki se šele pričenja razvijati, 
premažejo in ustavijo njen 
razvoj. Majhne luknjice so 
tako občutljive, da jim včasih 
ni potrebno niti vrtati, da jih 
ustavijo. 
 
Če se boste striktno držali teh 
navodil, vam zagotavljam, 
da boste v zelo hitrem času 
lastniki zelo velikih lukenj. In 
ne pozabite, dgovornost za 
dosego tega uspeha je pov-
sem vaša! 

Mirnopeški zobozdravnik Matevž Arh, dr. dent. med., nam tokrat na mal-
ce šaljiv način sporoča, kako zelo je pomembna naša skrb za zdrave zobe.

26.5.2017
 Na cesti zagorel skuter
 
Ob 18.17 je na cesti 
Trebnje–Karteljevo pri 
naselju Selo pri Zagorici, 
občina Mirna Peč, gorel 
skuter. Gasilci Gasilsko 
reševalnega centra Novo 
mesto so pogasili skuter 
in travo, ki je zagorela na 
kraju dogodka.

2.5.2017 
Nesreče v cestnem 
prometu  
 
Ob 16.46 je voznik štiri-
kolesnika na cesti Mirna 
Peč–Jordankal, pri odce-
pu za Gorenji Globodol,  
zapeljal s ceste in trčil v 
drevo. Gasilci GrC Novo 
mesto so na kraju dogod-
ka pomagali reševalcem 
in policistom. 
reševalci nujne medicin-
ske pomoči iz zdravstve-
nega doma so poškodo-
vanega voznika na kraju 
oskrbeli in odpeljali v no-
vomeško bolnišnico.

23.4.2017 
Nesreče v cestnem 
prometu  
 
Ob 19.11 je na cesti Novo 
mesto–Mirna Peč voz-
nik z osebnim vozilom 
zapeljal s ceste. Gasilci 
GrC Novo mesto so za-
varovali kraj nesreče, od-
klopili akumulator, nudili 
pomoč policistom in re-
ševalcem nujne medicin-
ske pomoči Novo mesto, 
ki so poškodovanega 
voznika na kraju oskrbeli 
in prepeljali na zdravlje-
nje v Splošno bolnišnico 
Novo mesto.
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marJan Prah-PodBorŠki, ljubiteljski zbiratelj policijskih kap

V svoji zbirki ima 400 policijskih 
kap iz 60 držav sveta
Ste vedeli, da v Gornjem Podborštu živi zbiratelj policijskih kap iz vsega sveta Marjan Prah-Podborški? Ki je pri-
pravljen vsakomur, ki ga to zanima, odpreti vrata svoje hiše in mu razstavljene eksponate tudi pokazati? In da kap 
ne kupuje, saj je lastnike pokrival osebno poznal ali pa z njimi menjal in tako prišel do novega primerka?  Njegova 
zbirka obsega okoli 400 policijskih kap iz kar 60 držav sveta.  

mlad kadet sem bil, ko smo imeli tam 
kadetske igre. Zdaj pa smo hodili na 
množična grobišča in prisostvovali izko-
pavanju trupel. To je hudo. Najhujše je 
pa to, da se iz te vojne niso nič naučili. Še 
vedno je preveč nestrpnosti. 

 � Zdaj pa ste že upokojeni.
Po Bosni sem še delal v Ljubljani, pred 
štirimi leti pa sem se upokojil, imel sem 
namreč beneficiran delovni staž. 
Pred desetimi leti sva z ženo ku-
pila hišo tu v Gorenjem Pod-
borštu. Tu blizu so namreč 
doma njeni starši, meni pa 
je bilo tudi tu zelo všeč, pa 
še sestra Nežika je blizu. 
Tako sva hodila za viken-
de iz Ljubljane urejat hišo, 
ko se bo še Helena upoko-
jila, pa se bova preselila.

 � Imate prav posebno sobo 
za policijske kape. Kako je prišlo 
do te odločitve?
Najprej sem začel urejati to sobo s ka-
pami. V Ljubljani sem jih namreč imel v 
škatlah na podstrešju, tu pa sem jih lah-
ko zložil v omare.

 � Jih je treba kaj posebej negovati, 
čistiti?
Prav posebne nege ne potrebujejo, jim 
je pa treba obrisati prah. Tu pomaga 

In če vas je zamikalo, da si to 
zanimivo zbirko ogledate, lah-
ko Marjana Praha-Podborškega 
tudi pokličete in se za ogled 
zbirke v Gorenjem Podborštu 
dogovorite. Z veseljem vam bo 
odprl svoja vrata in verjemite, 
je izredno zanimiv sogovornik z 
zelo zanimivo zbirko policijskih 
kap iz vsega sveta.  Pokličete ga 
lahko na tel.št. 041/ 994-994.

 � In zakaj ravno policijske kape? 
Marjan Prah-Podborški  je otrok iz velike 
družine, kar sedem otrok je bilo pri hiši. 
»Živeli smo na Blanci, se zatem preselili 
v Brežice, kjer sem končal osnovno šolo. 
Skoraj vsi v naši družini so železničarji,« 
se nasmeje, »jaz pa sem odšel v Tacen 
na policijsko srednjo šolo. Kot policist 
sem začel delati v Ljubljani, nato sem se 
med službovanjem dodatno izobraže-
val in po štirih letih začel delati kot kri-
minalist. In tako pred 30 leti začel zbirati 
policijske kape.«

 � Služba vas je vodila tudi izven Slo-
venije, delali ste celo v Ameriki?
Prebral sem razpis za varnostnika na 

konzularnih predstavništvih. Javil sem 
se na razpis in bil sprejet za delo na kon-
zulatu v Washingtonu. Tja sem odšel z 
družino. Z ženo Heleno sva že imela tri-
letno hčerko Petro in sva ostala v ZDA 
štiri leta, po vrnitvi domov pa se nama 
je rodil še sin Andraž.

 � Kakšno je bilo vaše delo pri vele-
poslaniku?
Moje delo je bilo v prvi vrsti skrb za var-
nost veleposlanika, poleg tega pa sem 
bil še šofer, skratka bil sem deklica za 
vse. Na ta čas imam lepe spomine. rav-
no v tem obdobju je namreč potekala 
osamosvojitev Slovenije in ravno, ko 
smo bili sprejeti v OZN, sem sedel v Var-

nostnem svetu. Po končanem mandatu 
varnostnika smo se vrnili domov in na-
daljeval sem delo kriminalista. 

 � Bili pa ste tudi v mednarodnih si-
lah Evropske policijske misije (EUPM-
-European Union Police Mission) v 
Bosni in Hercegovini. Na ta čas pa ni-
mate najlepših spominov.
Žalostno. Nimam besed o tej brezsmi-
selni vojni moriji. Na misiji sem bil v letih 
2003-2004. Nekaj časa v 
Sarajevu in potem še 
v Bihaću. In seve-
da se spomnim 
Sarajeva pred 
vojno. Še 

tudi žena. Se pa takoj vidi, katere so ti-
ste, ki so kakovostno narejene, in katere 
so iz bolj revnih držav.

 � In katere  so po vašem mnenju 
najkakovostnejše?
Zagotovo angleške, kar poglejte jih in 
potipajte material. Tem visokim čela-
dam rečemo kar bobbyji in so najbolj 
zanimive za obiskovalce. Sicer pa so 
tudi naše kape izredno kakovostne.

 � Na katero policijsko kapo iz vaše 
zbirke ste pa najbolj ponosni in kate-
re je težko dobiti?
No, najbolj sem ponosen na svoje šap-
ke, ki sem jih nosil, zatem pa na klo-
buk kanadske konjenice, ki ga je zelo 

težko dobiti, saj kanadski 
policist dobi le enega 

in ga mora paziti 
do konca svojega 

službovanja. Zelo 
težko je dobiti 

Policijski znaki oz. simboli, ki jih je uporabljala slovenska policija.

Žena Helena (desno) in sestra Nežika sta si nadeli ženska klobučka slovenske poli-
cije (teh policistke več ne nosijo),  Marjan pa svojo prvo »šapko«, ko je začel opra-
vljati delo policista.

Angleški bobbyji so najbolj zanimivi za 
obiskovalce.

V Marjanovi zbirki so kape iz 60 držav. Tu vidimo italijanske, hrvaške, bosanske, egipčanske,  …

policijsko kapo iz Južnoafriške republi-
ke. Dobil sem jo od kolega, potem ko se 
je upokojil. Težko je dobiti tudi japon-
sko kapo, ampak tudi tu imam kolega, 
ki mi je obljubil, da mi jo podari, ko se 
upokoji. 

 � Vam še katera manjka, ki bi mora-
la biti v vaši zbirki?
rad bi dobil še kapo vatikanske policije, 
kar je skoraj nemogoče. Veste, obsta-
jajo ponaredki, to pa pri meni ne šteje. 
Pa tudi nikoli je še nisem kupil. Velja le 
tista, ki jo dobim od človeka, kolega, ki 
sem ga poznal ali pa sem z njim kaj za-
menjal.

 � Kaj ste si še zadali, da uredite v 
svoji zanimivi zbirki?
Narediti moram še albume s policijski-
mi našitki in urediti policijske značke.

Ljudmila Bajc
Foto: L.B. in Luka Piko
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kam lahko oddamo 
odpadne baterije ali 
akumulatorje? 
 
 
Odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev ne 
smemo prepuščati izvajalcu javne službe med me-
šanimi komunalnimi odpadki, ampak jih moramo 
hraniti ločeno od drugih odpadkov in: 
 
• prepuščati distributerju (v trgovinah), 
• prepuščati izvajalcu javne službe v zbirnih centrih 
ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov ali v 
premičnih zbiralnicah ločeno zbranih nevarnih frakcij      
komunalnih odpadkov, ali 
• oddajati zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in aku-
mulatorjev neposredno ali v zbiralnicah odpadnih pre-
nosnih baterij in akumulatorjev, če jih zbiralec vzposta-
vi. 
 
Proizvajalci avtomobilskih baterij in akumulatorjev pa 
morajo zagotoviti brezplačno prevzemanje odpadnih 
avtomobilskih baterij in akumulatorjev od končnih 
uporabnikov, ne glede na njihov izvor, prevzem pa ne 
sme biti pogojen z nakupom nove avtomobilske bate-
rije ali akumulatorja. 
Pri ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji 
se pojavlja več okoljskih vprašanj, ki se v glavnem na-
našajo na kovine, vsebovane v teh baterijah. Najbolj 
problematične so živo srebro, svinec in kadmij. Svinče-
vi akumulatorji, nikelj-kadmijeve baterije in baterije, ki 
vsebujejo živo srebro, so z Odločbo Komisije 2000/532/
ES razvrščeni med nevarne odpadke. 
Druge kovine, kot so cink, baker, mangan, litij in nikelj, 
ki se pogosto uporabljajo v baterijah, lahko prav tako 
predstavljajo potencialno nevarnost za okolje. 
Pri sežigu odpadnih baterij te kovine prispevajo k emi-
sijam v zrak in onesnažujejo ostanke sežiganja. Če ba-
terije končajo na odlagališčih, se lahko kovine pojavijo 
v izcednih vodah iz odlagališč, s tem pa lahko pride do 
sproščanja nevarnih snovi v tla in podzemne vode. Zato 
ta dva postopka odstranjevanja nista primerna za od-
padne baterije in akumulatorje. 
Poleg tega se glede upravljanja z viri baterije obravna-
vajo kot vir sekundarnih surovin, zato je pomembno, 
da vse zbrane odpadne baterije in akumulatorje recikli-
ramo. Na ta način ponovno pridobimo kovine, vključno 
z dragocenimi kovinami, kot so nikelj, kobalt in srebro.
 

Sonja Kolenc

Slavica Derganc prejela 
bronasti znak Rdečega 
križa Slovenije
 
Prostovoljka RK in predsednica Krajevne organizacije 
RK Mirna Peč Slavica Derganc je na aprilskem zboru čla-
nov OZRK Novo mesto za svoje prostovoljsko delo pre-
jela bronasti znak RKS. 

Mirnopeška krajevna organizacija pod vodstvom Derganče-
ve, ki je njena predsednica že od leta 2001, ves ta čas zelo 
uspešno deluje, pri izvajanju programa pa kot predsednica 
tudi prevzema večji del nalog. Prizadeva si, da s pomočjo 
aktivistk redno spremlja situacijo socialno šibkih posame-
znikov in družin v občini ter da jim je omogočena finančna 
in druga pomoč. 

Kot poklicna zdravstvena delavka Slavica Derganc daje ve-
lik poudarek zdravstveni preventivi. Vsako leto organizira 

zdravstvena predavanja ter izvaja meritve. Da bi zdravstve-
no preventivo približali prebivalstvu, predvsem starejšim 
in bolnim, je v zadnjih letih meritve prenesla na teren - v 
posamezne vasi in zaselke, kar je bilo pri ljudeh zelo dobro 
sprejeto. Že več let organizira tudi krvodajalske akcije, s ka-
terimi prebivalstvo še dodatno spodbuja h krvodajalstvu. Z 
aktivistkami organizira tudi vsakoletno srečanje starejših, 
skupaj z domačim županom pa vsako leto obiščeta vse mir-
nopeške 80-letnike  in vse nad 90 let stare občane, ki bivajo 
doma ali v socialnem zavodu. Spodbuja tudi vključevanje 
šolarjev v različne programe rK ter pridobiva nove članice 
za delo v krajevni organizaciji. 

»S svojim delom in vodenjem Krajevne organizacije rdeče-
ga križa Mirna Peč pomembno prispeva k uresničevanju po-
slanstva rdečega križa ter k ugledu organizacije v kraju,« je 
zapisano v obrazložitvi  predlagatelja Krajevne organizacije 
rdečega križa Mirna Peč. 

OZRK Novo mesto

MIRNOPečaNI  PRIHODNje leTO GOSTIjO  DRžavNI kvIZ MlaDI IN kMeTIjSTvO 

Po štirih letih ponovno v Prlekijo, 
domov pa s pokalom

Tričlanska ekipa Društva po-
deželske mladine Mirna Peč 
je v Svetem Juriju ob Ščav-
nici na kvizu Mladi in kme-
tijstvo slavila že leta 2013. 
Takrat se je društvo v Mir-
no Peč vrnilo s pokalom za 
prvo mesto, naslednje leto 
pa z veliko vloženega dela 
in organizacije pripravilo dr-
žavni kviz v domačem kraju. 
Letošnjega 22. aprila se je 
nova, mlada ekipa podala v 
isti kraj, z istim ciljem – po-
kazati čim več znanja. Silva 
Opara, Tomaž Vidic in Ga-
šper Žagar so barve društva 
zastopali vse do velikega 
finala, kjer je do prvega me-
sta zmanjkalo čisto malo. V 

Mir-
no Peč 
se je društvo vrnilo s poka-
lom za drugo mesto, ker pa 
je v Svetem Juriju ob Ščav-
nici zmagala domača ekipa, 
je mirnopeškemu društvu 
pripadla velika čast in od-
govornost, da državni kviz 
leta 2018 gosti v domačem 
kraju. Društvo pa ni zaspalo 
na lovorikah, pridno na-
mreč že snujejo načrte za 
prihajajoče leto, ko bo Mir-
na Peč gostila ekipe iz cele 
Slovenije, ki se bodo med 
seboj pomerile za pokal 
najboljše.

Nuša Fabjan

19. cvičkova princesa je 
Dragica Ribič iz Društva 
vinogradnikov Mirna Peč

Na 45. tednu cvička, ki je letos potekal v Trebnjem, so 
izbrali in okronali devetnajsto cvičkovo princeso.  To je 
postala Dragica ribič, aktivna članica Društva vinogra-
dnikov Mirna Peč, doma iz sosednje občine Mokronog 
- Trebelno. To je že četrta cvičkova princesa iz vrst mir-
nopeškega vinogradniškega društva, tako da je krona po 
desetih letih zopet v Mirni Peči. 
Cvičkova princesa se bo predstavila na Festivalu mir-
nopeških vin v petek, 16. junija, ob 20. uri v atriju Kul-
turnega doma. Vabljeni.

Društvo vinogradnikov Mirna Peč 
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Nova ureditev okolice cerkve 
Občani smo dolgo budno spremljali proces urejanja 
okolice cerkve, ki se je zaključil ob 100-letnici po-
svetitve farne cerkve sv. Kancijana, zato smo občane 
vprašali, kako so z novo ureditvijo zadovoljni in kako 
doprinese k celostni podobi Mirne Peči.  

Vesna Kastelic

anketaMILKA ROZMAN, Mirna Peč 
Nova ureditev okolice cerkve je zelo 
lepa in vesela sem, da je tako velik za-
logaj končno uspel. Tudi sama cerkev 
je lepa, zato vse skupaj zdaj to pred-
stavlja resnično poseben del Mirne 
Peči. Predvsem me veseli, da lahko 
po maši postojimo, poklepetamo in 
se družimo v tako prijetnem okolju. 
Obenem je okolica sedaj tudi zelo 
urejena in prostorna, zato upam, da 
jo bomo znali dobro izkoristiti. 
  
ZVONKO PAPEŽ, Jablan 
Ureditev okolice cerkve je za Mirno 
Peč zelo pomembna, saj gre za ce-
lostno ureditev urbanega javnega 
prostora, namenjenega izključno 
pešcem. S to ureditvijo ne pridobi 
na svoji podobi le župnijska cerkev, 
ampak je tudi obogatitev za vso Mir-
no Peč. Ker je urejenih več poveza-
nih trgov, bi bilo smiselno, da se na 
tem prostoru dogajajo razni kulturni, 
glasbeni ali družabni dogodki in da 
ga za svoje prireditve izkoristijo razne 
skupine in društva. 
  
DARJA ZUPANČIČ, Goriška vas 
Mirnopečani smo lahko ponosni, da 
so nam naši predniki ustvarili tako 
zapuščino, kot je naša farna cerkev. 
Zdaj ko je njena okolica dobila še 
tako lepo podobo, nas samo še vabi, 
da se krajani in župljani srečujemo 
tako v njej kot ob njej in soustvarja-
mo življenje našega kraja ter smo še 
bolj povezani z njim.  Želimo si, da bi 
s to ureditvijo naš kraj še bolj zaživel 
tudi na kulturnem in turističnem po-
dročju. 
  
TANJA RAMOVŠ, Češence 
Ureditev trga predstavlja pomemben 
korak k oživljanju središča Mirne Peči 
in ponuja lepo priložnost za raznovr-
stne dogodke, ki bi združevali našo 
skupnost. Zelo lepo obogati podobo 
središča, kar navsezadnje pomeni 
določen doprinos tudi z vidika tu-
rizma. Ponuja možnost sproščenega 
druženja, na nas pa je, kako bomo ta 
potencial izkoristili. 

Za 92. rojstni dan voščili tudi  
Frančiški Sever
Visoki  jubilej, 92 let je praznovala Frančiška Sever, ki sedaj 
živi v Domu starejših občanov Novo mesto. Ob njenem pra-
zniku jo je obiskal in ji čestital  mirnopeški župan Andrej Ka-

stelic v družbi predsednice KOrK Mirna Peč Slavi Derganc 
in tajnice društva upokojencev Zdenka Štefanec Koprivec.

 Z.Š.K.

Ob dnevu zemlje na 
Malem in Velikem Kalu 
posadili lipi
  
Lipa ima za Slovence poseben, simbolni pomen. V mnogih 
slovenskih vaških skupnostih je bil običaj, da so na kamni-
tih sedežih vaščani obravnavali manjše medsebojne spore, 
sprejemali odločitve o medsebojni pomoči pri tekočih opra-
vilih, volili, pod lipo pa so se tudi zbirali na praznovanjih, 
veselicah in plesih. Tako je lipa pomenila središče skupnosti. 
Zato smo se ob dnevu zemlje  člani TD Mirna Peč  in ŠrD Ve-
liki Kal – Orkljevec  odločili, da  združimo  moči in na Malem 
in Velikem Kalu istočasno posadimo lipi, ki jih je  podarila 

Drevesnica Barbo iz Malega 
Kala. Pri slovesnem dogodku 
je prisostvoval tudi domači 
župan Andrej Kastelic. 
Na Malem Kalu smo člani TD 
Mirna Peč s sekcijo Ljubiteljev 
Slakove glasbe Mali Kal izbra-
li prostor v križišču, kjer pot 
vodi v naselje, saj se ravno tu 
največkrat odvijajo  večji do-
godki, kot je kresovanje, spre-
jem pohodnikov ob pohodu 
po Poti Slakove in Pavčkove 
mladosti, …
Ko je  predsednik Turistične-
ga društva Mirna Peč Jože 

Barbo svečano pripeljal izbrano lipo, smo jo ob »moralni 
podpori« navzočih postavili v sadilno jamo, dodali ustrezna 
gnojila za boljšo rast in jo na koncu izdatno zalili. 
Tudi na Velikem Kalu smo lipo posadili tam, kjer se krajani  
največ družimo. To je poleg vaške brunarice, kjer je športno 
igrišče in se odvijajo ostali družabni dogodki; tu je tudi po-
stanek vsakoletnega pohoda po Poti Slakove in Pavčkove 
mladosti. Lipo je pripeljal predsednik ŠrD Veliki Kal – Orklje-
vec Jože Krevs, dno izkopane jame smo pognojili z naravni-
mi gnojili, posadili lipo in jo zalili. 
Upamo, da bosta lipi lepo rasli in v svoji senci gostili in zdru-
ževali še mnoge rodove naših vasi. Vsi sodelujoči pa smo 
dodali vsaj en list za boljšo prihodnost naše matere zemlje. 

Silvo Barbo , foto: S.B. in Lara Barbo

80 let Stanislava Galiča
Stanislav Galič iz rogovile je  praznoval  80 rojstni dan. Z 
ženo Mileno sta si nasproti rojstne hiše zgradila  novo. rodila 
sta se jima dva otroka, hči in sin. Bil je zaposlen pri različnih 
podjetjih, upokojitev pa je dočakal s 35 leti delovne dobe. 
Še vedno je zelo aktiven, med drugimi  obdeluje vinograd in  
rad kaj postori okrog hiše. razveseljuje ga sedem vnukov in 
par mesecev stara pravnukinja. Član društva upokojencev  

Mirna Peč je že od daljnega leta 1989, ko je  društvo pričelo 
samostojno delovati.  S svojimi nasveti je veliko pripomo-
gel pri razvoju in delovanju društva. Bil je njen dolgoletni 
predsednik nadzornega odbora, sedaj pa opravlja njegovo 
podpredsedniško mesto. Da mu zaželimo še veliko zdravja 
in energije, smo ga ob tej priložnosti obiskali skupaj z žu-
panom naše občine Andrejem Kastelicem, predsednico DU 
Majdo Zagorc ter predstavnico rK Slavi Drganc.  M. Z.

Prijetno nedeljsko 
druženje starejših 
občanov
Krajevna organizacija rdečega križa 
Mirna Peč je konec maja v prostorih stare 
šole v Mirni Peči pripravila tradicionalno srečanje sta-
rostnikov, starejših od 70 let. Srečanja se je udeležilo 

120 občanov, ki so se ob prijetnem kulturnem progra-
mu in kosilu družili v nedeljskem dopoldnevu. 
Navzoče je  pozdravil domači  župan Andrej Kastelic, 
predsednica Krajevne organizacije rK Slavi Drganc pa 
v imenu organizatorja in v imenu Območnega zdru-
ženja rdečega križa Novo mesto. Kulturni program je 
pripravila Osnovna šola Toneta Pavčka, pridružile pa 
so se jim tudi ljudske pevke Čebelice. Župan Andrej 
Kastelic in predsednica Slavi Drganc sta se za dolgole-
tno delo v krajevni organizaciji zahvalila aktivistkama 
Vidi Muhič (na sliki zg. desno) in Danici Kramar.

 Nataša Rupnik

Blagoslov konj ob prazniku sv. Jurija
 
Konjeniško društvo treh dolin Mirna Peč je ob prazniku sv. 
Jurija v nedeljo, 23. aprila, organiziralo tradicionalni blago-
slov konj v Šentjuriju, kjer stoji cerkev sv. Jurija. Na blagoslov 
je prišlo okoli 35 konjenikov s konji in vozovi ter veliko števi-
lo obiskovalcev in ljubiteljev konj. Vsak konj je na blagoslo-
vu, ki ga je opravil mirnopeški župnik Janez rihtaršič, dobil  
blagoslovljen kruh in spominek. Po uradnem delu je sledila 
malica in popoldansko druženje.

Patricia Cesar, foto: Nuša Gabrijel

V mirnopeški občini je trenutno 294 občanov starej-
ših od 70 let, od tega 10 občanov starih 90 in 8 obča-
nov nad 90 let.
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solata iz 
testenin
Sestavine:
• 250 dkg poljubnih  

testenin
• 1 zelena paprika
• 1 rdeča paprika
• 2 mladi čebuli
• 5 žlic navadnega 

jogurta
• 4 žlice kisle smetane
• malo soli in črnega 

popra
 
Testenine skuhamo v sla-
nem kropu( al dente). Jih 
ocedimo, pokapamo z 
malo olja, da se ne spri-
mejo, in počakamo, da 

se ohladijo. Narežemo 
zelenjavo in dodamo te-
steninam. Jogurt in kislo 
smetano zmešamo, po 
okusu posolimo in zači-
nimo s poprom. Preliv 
polijemo čez testenine 
in dobro premešamo.

Nežika Režek

Iz 
mirnopeških 

kuhinj

čebelICe POjeMO 15 leT

Ljudska pesem je lepota - pojte jo z nami!
 
Na prvo nedeljo v marcu smo ljudske pevke »Čebelice« spet uspele napolniti dvorano domačega kulturnega doma. 
Tokrat smo s  samostojnim koncertom in pevskimi prijatelji obeležile naš okrogli jubilej - petnajst let druženja in ohra-
njanja naše pevske dediščine. Polna dvorana navdušenih poslušalcev nam daje potrditev, da smo izbrale pravo pot in 
da tudi domačemu kraju veliko pomenimo! Iskrena hvala vsem, ki nam in ljudski pesmi vedno radi prisluhnete!

zBornik PoustvarJanJa 
v leTIH 2002-2017
Ob petnajstletnici prepe-
vanja smo izdale zbornik, v 
katerem smo na kratko pred-
stavile naše delo skozi vsa ta 
leta. Na pobudo Anice Par-
kelj in Milke Kastelic se je v 
januarju 2002 zbrala skupina 
petnajstih mirnopeških žena 
v želji, da pozabi iztrgajo ljud-
sko pesem naših treh dolin. 
Vodenje skupine je prevzela 
gospa Milka Obrekar, prostor 
je ponudila osnovna šola in 
delo je steklo. Sprva smo pele 

le za svoje veselje, vendar so 
kmalu začela prihajati vabila 
na nastope. Danes »roj« se-
stavlja enajst »čebelic«, vsa 
leta pa je naša »matica« ga. 
Milka, za kar smo ji zelo hva-
ležne. Naš »panj«, kamor se 
vedno lahko zatečemo, pa 
je Društvo podeželskih žena 
Mirna Peč.
 

vsak nastoP Je izziv

V vseh teh letih smo spo-
znale mnogo prijaznih ljudi, 
navezale pristna prijateljstva, 
stopile na odre širom naše 

domovine in celo tujih de-
žel, zagotovo pa smo najbolj 
vesele pristnega navdušenja 
doma. Pojemo po posluhu, 
brez not, triglasno, kakor so 
nekoč naši predniki prepevali 
ob delu doma ali na polju, ob 
družabnih srečanjih, ob ve-
selih in žalostnih dogodkih. 
Trudimo se ohranjati ljudske 
pesmi naših krajev,  ki  so že 
skoraj pozabljene. V petnaj-
stih letih našega druženja 
smo stopile na oder  v pov-
prečju po osemnajstkrat vsa-
ko leto, za to je bilo potrebnih 
preko petsto rednih vaj, seve-
da pa je precej tudi izrednih. 

POjeMO Na DOMačIH 
in tuJih odrih
V domačem kraju smo pri-
redile pet samostojnih kon-
certov, pa tudi osem srečanj 
ljudskih pevcev in godcev, 
na katerih smo gostile štiriin-
trideset različnih skupin pev-
skih prijateljev. Svoje pevske 
moči vsako leto merimo tudi 
na srečanjih ljudskih pevcev 

Moški pevski zbor Rožmarin pohvaljen 
za najboljšo izvedbo pesmi
 

Mirnopeški harmonikarji na Bled po rekord
Tretja majska nedelja je na Bled privabila kar 533 harmonikaric in harmonikarjev iz šestih raz-
ličnih držav. Tako smo se že tradicionalno  tja odpravili tudi člani Društva harmonikarjev Mirna 
Peč. Praktično ni bilo kotička ob Jezerski promenadi, kjer ne bi bilo moč slišati zvoka harmo-
nike. Prvi so na Bled začeli prihajati že pred deveto uro zjutraj. Na odru so se preko celega dne 
predstavljale različne harmonikarske skupine, ansambli, glasbene šole. Pravi spektakel se je 
zgodil točno ob 12. uri, ko so vse harmonike razporejene ob obali Blejskega jezera naenkrat 
zaigrale Avsenikovo skladbo ''Otoček sredi jezera''. Drugi vrhunec pa je bil ob 14. uri, ko je bila 
na sporedu povorka vseh harmonik po Jezerski promenadi. Vodila jo je Majči Bobnar, ki je igra-
la na glavno nagrado, harmoniko Poličar. Po povorki je sledilo žrebanje ter razglasitev največje 
skupine, najmlajšega in najstarejšega udeleženca. Društvu harmonikarjev iz Mirne Peči tokrat 
žreb ni bil naklonjen, smo pa zato imeli večje število oboževalcev iz Kitajske.

 Nejc Staniša 

Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine vsako leto organizi-
ra revijo pevskih zborov društev upokojencev v različnih krajih. S tem projektom želijo 
seznaniti javnost o delovanju starejše generacije na področju kulture, predvsem ljubi-
teljskega petja. 

Letos so organizirali že 15. 
revijo, ki se je v začetku maja 
odvila v KC Janeza Trdine v 
Novem mestu. 
Nastopilo je 11 zborov s pri-
bližno 220 pevci. Kot vsako 
leto se je revije udeležil mo-
ški pevski zbor rožmarin 
iz Mirne Peči. Moški pevski 
zbor rožmarin se je pod vod-
stvom zborovodje Gorazda 
Kermca na reviji predstavil 
s pesmima Tomaža Habeta 
MOrJE, MOJA SI LJUBEZEN  
in priredbo Zorka Prelovca 
OJ, DOBErDOB (narodna). 
Zborovsko petje je oce-
njevala strokovna žirija. Po 
nastopu je strokovna žirija 

podala vsem zborovodjem 
pohvale in kritike z name-
nom izboljšanja zborovske-
ga petja. Moški pevski zbor 
rožmarin se je ponovno 

odlično odrezal in bil s strani 
strokovne žirije pohvaljen za 
najboljšo izvedbo pesmi.

Anton Gorenc

in godcev Dolenjske. rade 
se odzovemo vabilom v do-
mačem kraju, pogosto po-
jemo na prireditvah naših 
prijateljev širom Slovenije, 
še posebej pa smo  pono-
sne na vabila na srečanja 
ljudskih pevcev in godcev 
Evrope, t.i. Europeade.  Na 
povabilo pevskih prijateljic 
skupine Klasek iz Izlak smo v  
letu 2014  skupaj s prijatelji 
pele na Poljskem, leta 2015 
na Švedskem, letos pa se že 
pripravljamo na nastope na 
Finskem. Lani smo se  udele-
žili znamenitega Ohridskega 
festivala »Slovenija na Ohri-
du«.  Nepozabni dnevi, ki za 
vedno ostanejo v spominih.
 

sPodBuJate nas doBri 
LJudJe
Zagotovo bi bilo v teh letih 
za Čebelice manj sonca brez 
nesebične pomoči mnogih 
domačih prijateljev! Iskrena 
hvala vsem članicam Dru-
štva podeželskih žena, žu-
panoma in Občini Mirna Peč, 
voditeljem in tehnikom na-
ših srečanj, kulturnemu dru-
štvu, osnovni šoli,  mnogim 
sponzorjem, predvsem pa 
dobrim ljudem, ki nas spod-
bujate in naši pesmi vedno 
radi prisluhnete!  
Dr. Zmaga Kumer je zapisala: 
» Ljudska pesem je del naše 
zemlje, našega življenja, del 
slovenske kulturne dedišči-
ne, del naše kulturne seda-
njosti in prihodnosti!«. Čebe-
lice dodajamo, da je več kot 
le dediščina preteklosti, je 
vrednota, ki ima trajno ceno, 
in je lepota, zaradi katere je 
življenje lažje, polnejše, pri-
jetnejše. Pojte jo z nami! 

  Silva Bevc
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Z vlakom v Brestanico
Za mirnopeške upokojence je že od nekdaj privlačno poto-
vanje  z vlakom. Tako smo se tudi letos maja zbrali na žele-
zniški postaji, da se z njim odpeljemo  v Brestanico  na ogled 
gradu rajhenburg. V Sevnici smo prestopili na električni 
vlak, ki  nas je tiho in hitro pripeljal na brestaniško posta-
jo. Od tu opaziš grad, ki stoji na razglednem pomolu nad 
naseljem med sotočjem reke Save in potokom Brestanice. 
Kako je mogočen in lep!  Po vijugasti in strmi poti smo se 
vzpenjali   proti  gradu, ki  je eden izmed najstarejših grajskih 
objektov v Sloveniji.  Na  gradu delujejo tri stalne razstave; 
razstava o slovenskih izgnancih, ko so grad leta 1941 zavzeli 

Nemci in preuredili v preselitveno taborišče, razstava o po-
litičnih zapornikih  in internirancih ter razstava o trapistih, 
ki prikazuje ustanovite v reda v Franciji ter njihov prihod in 
življenje v rajhenburgu. Poleg teh razstav je prikazana tudi 
zgodovina gradu. Grad je prenovljen in  v poletnih mesecih 
potekajo razne prireditve. Na gradu se nahaja tudi galerija 
samorastnikov, galerija vin iz vinorodne dežele Posavja ter 
zasebna likovna galerija.  Bilo je poučno, nekateri smo se pr-
vič peljali z električnim vlakom, kar je bilo tudi svojevrstno 
doživetje in imeli smo čudovit dan.

Majda Zagorc 

Florjanova maša na Malem Vrhu
Sv. Florjan, ki goduje 4. maja,  je zaščitnik proti po-
žarom in poplavam ter zavetnik gasilcev in sodi med 
najbolj čaščene ljudske svetnike. Na mnogih hišah vi-

dimo podobo ali kip rim-
skega častnika s čelado 
ter vedrom, ko gasi gore-
čo hišo ali vas pod seboj. 
Vsako leto gasilci PGD 
Jablan pripravimo obisk 
Florjanove maše na Ma-
lem Vrhu, ki je letos po-
tekal 7. maja. Vedno so 
povabljeni tudi gasilci 
iz sosednjih društev v 
občini. Letos nas je bilo 
skupaj 58 gasilcev, gasilk 
in pionirjev. 

Jure Mervar

ŠTD Poljane na prvomajski 
proslavi na Debencu
Prireditvam ob prvem maju smo se pridružili tudi čla-
ni ŠTD Poljane. V lepem vremenu se nas je na pohod 
proti Debencu podalo 20 članov. Zbrali smo se na dru-
štvenem igrišču, zmerno vzpenjajoča gozdna pot pa 
nas je vodila preko rihpovca in vinskih goric do vznož-
ja Debenca. Dobro razpoloženi in nekateri malce za-

dihani smo prišli na vrh v slabih dveh urah. Prijetna 
proslava in malica sta nas dodatno ogreli. Ogrelo se 
je tudi vreme in spočitih nog ob zvokih ansambla Ve-
černi zvon smo krenili proti domu. Lep dogodek smo 
zaključili s prijateljskim srečanjem na igrišču. 

Jožica Plantan

Društvo podeželskih žena Mirna Peč v Zagorju 
Članice smo se drugo soboto 
v maju na povabilo predse-
dnice Zveze kmetic Slovenije 
Irene Ule odpravile na po-
tepanje po Zagorju. Pri spo-
meniku žrtvam v Orehovici 
nas je predsednica sprejela in 
nam  povedala nekaj o zgo-
dovini kraja in bila ves dan 
naša vodička. Ogledale smo 
si rudarski muzej Kisovec, 
kjer so nam predstavili gara-
ško in trdo delo tamkajšnjih 
rudarjev. Obiskale smo tudi 
znamenito Zasavsko sveto 
goro in imele okusno kosilo 
na turistični kmetiji Špan.   
Pot smo nadaljevale do kme-
tije Lokošek, kjer se ukvarjajo 
z rejo perutnine in prodajo 

jajc. Prijazno nas je na svoji 
kmetiji sprejela kmetica leta 
2012 Jožica Lokošek. Ustavile 
smo se še v lokalni vrtnariji 
Hodak, kjer smo lahko kupile 
rože in zelenjavo. Na koncu 

našega celodnevnega po-
tepanja smo se ustavile še 
na kmetiji Ule na degustaciji 
sira, namazov in jogurtov. 
Prijetno so nas sprejele pev-
ke Klasek. Iz Zagorja smo se 

navdušene odpeljale domov 
proti Mirnopeški dolini. Preži-
vele smo čudovit dan.

Milena Cesar

Poljanci na izletu

sko poslikavo. Po okusnem 
kosilu smo se odpravili proti 
domu. Ustavili smo se še v 
Podsredi, gručastem trškem 
naselju na desnem bregu 
reke Bistrice. Ob glavni ulici je 
sramotilni steber ali pranger, 
kamor so predvsem v sre-
dnjem veku privezovali sto-
rilce sramotnih dejanj in jih 
izpostavljali javnemu posme-
hu in sramotenju. Za naselje 
je značilna panonska gradnja 
hiš. Podsreda ja znana po pri-
reditvi Kozjansko jabolko. 

Jožica Plantan

Vsako leto se člani ŠTD Polja-
ne odpravimo na izlet. Tokrat 
smo izbrali smer  Bizeljsko in 
se na pot  podali 22. aprila.
Naš prvi postanek je bila 
kmetija Pribožič v Dečnem 
selu. To je vas, ki leži na sa-
mem robu Panonske nižine 
oziroma na začetku Bizeljsko 
sremiškega vinorodnega 
okoliša. Kmetija je usmerje-
na v prašičjerejo in predela-
vo mesa ter vinogradništvo. 
Letno vzredijo okoli 1000 
prašičev. Predelava mesa 
poteka na domač, tradicio-
nalen način. Obdelujejo tudi 
3700 trt vinograda. Pripravili 
so nam degustacijo svojih 
izdelkov in vina. Zadovoljni 
s predstavitvijo in pokušino  
smo ob zvokih Matjaževe 
harmonike nadaljevali pot 
proti repnicam. To so jame, 
skopane v kremenčev pe-
sek, ki ga je pred milijoni let 

naplavilo Panonsko morje. 
Že pred dvesto leti so jame 
uporabljali za hrambo polj-
skih pridelkov, danes pa so 
te kleti namenjene hrambi 
in staranju odličnih bizeljskih 
vin. Prijazna Najgerjeva go-
spa nam je na zelo zanimiv 
način predstavila zgodovino 
in način kopanja repnic. Ko-
pljejo izključno ročno. Posku-
sili smo njihova vina, polna 
in žlahtnega okusa. Po kratki 
vožnji smo prispeli do Svete 
gore nad Bistrico ob Sotli, 
kamor smo se povzpeli peš. 
Z vrha 527 m visokega hri-
ba, imenovanega Sveta gora 
seže pogled daleč v Hrvaško 
Zagorje, mimo Donačke gore 
in Boča vse do Pohorja. Bolj 
kot pogled z vrha pa buri 
domišljijo vseh obiskovalcev 
greben, po katerem se zvrsti 
navzdol pet svetišč: Lurška 
kapela, kapela sv. Sebastijana 

in sv.Fabijana, Marijina cer-
kev, posvečena Marijinemu 
rojstvu, ter kapeli sv. Jurija in 
sv. Martina. Ogledali smo si 
Marijino cerkev. Glavni vhod 
v cerkev je pod mogočnim 
zvonikom, ki v spodnjem 
delu nadomešča vežo. V veži 
je tudi bogato profiliran in 
okrašen glavni portal, ki ima 
v sredini preklade Marijin 
monogram, nad njim pa v 
prizmi letnico 1732. Sedanja 
zgodnjebaročna cerkev ima 
podobo bazilike. Cerkev ima 
tudi bogato stropno in sten-

Za boljšo varnost na cesti
 
Na pobudo Društva upokojencev Mirna Peč je  v so-
delovanju s Prometno policijo Novo mesto potekalo 
poučno predavanje o cestno-prometnih predpisih in 
prometu. Ker se starejša generacija zaveda, da je vožnja 
z avtomobilom vsak dan zahtevnejša in da voznik, ki 
pozna cestno-prometne predpise in jih spoštuje, pripo-

more k boljši prometni varnosti.  Osvežitev o novostih 
v cestnem prometu sta na zanimiv način predstavila 
policista Boštjan in Aleš. Spoznali smo primer vožnje v 
krožišču, nove znake in cestne oznake, vključevanje na 
avtocesto in drugo. Slišali smo veliko koristnih napot-
kov,  ki nam bodo vsekakor v pomoč pri vožnji.

Majda Zagorc 
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POZNATE VAŠ KRAJ
V aprilski številki smo poizvedovali, katera kapelica je na 
fotografiji. Pravilno ste odgovarjali, da gre za kapelico ob 
cesti, ki vodi od Malenske vasi do Mirne Peči. Pri žrebu 
pa smo tokrat imeli srečno roko za Milko Krevs iz Mirne 
Peči, ki bo nagrado prejela po pošti. Čestitamo! 

Novo vprašanje: 
V preteklosti je bilo ob Temenici več perišč, kjer so ženske 
prale perilo. Nekatera so še deloma ohranjena. Sprehajal-
ci boste gotovo prepoznali tega na sliki. Kje se nahaja to 
perišče? Odgovore nam pošljite do 15. avgusta na na-
slov Glasilo Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč 
s pripisom: Poznate vaš kraj. Tudi tokrat bomo nekoga 
izžrebali in mu poslali nagrado. 

Ladislava Rupena

Hmeljčiški gasilci na olimpijske igre
V Slovenski Bistrici je 23. aprila potekalo izbirno tekmovanje, "kvalifikacije" za gasilsko olimpijado leta 2017. Tokrat 
bo potekala blizu nas, v avstrijskem Beljaku, od 9. do 16. julija. Člani PGD Hmeljčič so se z osebnim rekordom vaje 
29.48 sekunde in s hitro štafeto prepričljivo uvrstili in dosegli svoj največji uspeh, za katerega so porabili ogromno 
časa in truda. Že tradicionalno jih je spremljal poln avtobus domačih navijačev, ki so jim dali še dodatno podporo, 
saj so poskrbeli za veselo razpoloženje in glasno navijanje.  

PriPravLJamo se na 
ObeležITev 80-leTNICe 
druŠtva

Za hmeljčarskimi gasilci je 
bila pomlad zopet zelo pe-
stra, saj smo vstopili v 80-le-
tnico delovanja našega dru-
štva. S proslavo in veliko vrtno 
veselico z Veselimi Dolenjci 
bomo dogodek proslavili 19. 
avgusta 2017 tudi pred novo 
obnovljenim gasilskim do-
mom. Sredi vasi Hmeljčič bo 
v novi podobi zasijal dom z 
novo fasado, okni, stopnica-
mi, dvoriščem itd.
Na paradi bomo pripravili 

slavnostno povorko, kjer se 
bomo tudi zahvalili vsem na-
šim članom, članicam, dona-

strici potekalo izbirno tekmo-
vanje za uvrstitev na letošnjo 
gasilsko olimpijado, ki bo v 
avstrijskem Beljaku od 9. do 
16. julija.

Člani so se več kot odlično od-
rezali in si priborili vstopnico 
na dogodek, ki poteka vsake 
štiri leta. V njih so verjeli tudi 
domači člani in članice, ki so 
jih spodbujali v velikem števi-
lu. Začeli so že s pripravami in 
v okviru občinskega praznika 
jih boste lahko spremljali tudi 
na gasilskem tekmovanju 17. 
julija v Mirni Peči.

Mitja Pust,  Irena Pust

torjem za opravljeno delo, na 
katerega smo zelo ponosni. 
Konec aprila je v Slovenski Bi-

Motoristi društva MzM obiskali 
Pavčkov dom
Dokaj nenavadno sliko je bilo na prvo junijsko nedeljo  videti 
v Šentjuriju,  ko so ga  preplavili jekleni konjički. Društvo Mo-
toristi za motoriste (MzM) so namreč zarohneli na izletu po 
Dolenjski in Beli krajini in se tako ogrevali za vožnjo prihodnji 
teden, ko se bo kar 153 njihovih motoristov odpravilo na Polj-
sko. Na »ogrevalni vožnji«, kot so jo poimenovali, so se  ustavili 
tudi  v Pavčkovem  domu v Šentjuriju.  Zanimal pa jih je seve-
da tudi še en znamenit Mirnopečan, motociklist Ludvik Starič-
-Leteči Kranjec, ki je bil pred drugo svetovno vojno večkratni 
državni prvak v takratni Jugoslaviji, nastopal je po vseh večjih 
evropskih tekmovanjih in premagoval takratna velika imena 
v motociklizmu.

Člani društva Motoristi za motoriste so za skupinsko fotografi-
jo pred Pavčkov dom sredi vasi postavili svoje jeklene lepotce, 
zatem pa odbrzeli na Mali Kal k spomeniku Lojzeta Slaka in se 
ustavili še na Barbovi domačiji.

 Ljudmila Bajc

Osnovnošolske klopi zapušča generacija devetošolcev.
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ČEBELARSKI KROŽEK 

Čebelarski krožek deluje na šoli že peto leto. V tem ob-
dobju ga je obiskovalo 25 učencev različnih razredov. 
Pri delovanju krožka učenci usvajajo teoretična in prak-
tična znanja: spoznavajo življenje in razvoj čebel, odkri-
vajo pomen čebel za človeka in okolje, se spoznavajo 
z različnimi tipi panjev in njihovimi prednostmi in sla-

bostmi, uporabljajo različno čebelarsko orodje in pripo-
močke, izdelujejo izdelke iz voska (sveče, okraske), spo-
znavajo recepte in pečejo medenjake, pripravljajo nove 
satnice, sadijo medovite rastline, poslikavajo panjske 
končnice, opravljajo enostavnejša čebelarska opravila 
v čebelnjaku, sodelujejo pri točenju medu, pokušajo 
čebelje pridelke, ocenjujejo različne vrste medu in rešu-
jejo teoretične naloge in teste o čebelarstvu.
Maja je bilo v  Velenju 40. državno srečanje in tekmova-
nje mladih slovenskih čebelarjev, kjer je  sodelovalo več 
kot 550 učencev in njihovih mentorjev iz 110 osnovnih 
in srednjih šol iz vse Slovenije. Iz naše šole sta se ga ude-
ležila dva mlada čebelarja, Beno Kovačič in Lan Bregač. 
V svoji starostni skupini sta s svojim znanjem osvojila 
srebrno priznanje.
Upamo, da se bo čebelarstvo v naših krajih tudi z našo 
pomočjo ohranilo in bo navdušenje mladih za spozna-
vanje in ohranjanje naše kulturne ter naravne dediščine 
pripomoglo k ohranjanju človeka in njegovega okolja.

Rafko Cerovšek, mentor čebelarskega krožka

IZ ŠOLSKEGA PANJACEPETAVČKOVE NOVICE
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CEPETAVČEK 
BRALČEK

Cepetavčki so tudi letos  za-
vzeto obiskovali knjižnico, si 
izposojali knjige in jih doma s 
starši prebirali. V vrtcu so knjige 
z veseljem pripovedovali ostalim 
otrokom in predstavili narejen izde-
lek. Bralni projekt Cepetavček bralček smo izvajali sko-
zi vse leto, vanj pa je bilo vključenih vseh 10 oddelkov. 
Projekt smo 9. maja v avli šole zaključili s prireditvijo, na 
kateri se je zbralo veliko malčkov in njihovih staršev. Pri-
sotne sta nagovorila ravnatelj Danijel Brezovar in župan 
Andrej Kastelic. Strokovne delavke vrtca pa so za otroke 
pripravile predstavo Kraljična Lili. Na koncu prireditve so 
bili otroci za trud in prizadevnost pri prebiranju pravljic 
nagrajeni z diplomami. 

Sandra Žagar

VRTEC V NARAVI

Aprila smo strokovne delavke z otroki iz oddelkov Listki in 
Srčki odšle v CŠOD Cerkno. Tam so nas pričakali prijazni uči-
telji, ki so z nami izvajali različne dejavnosti. Prvi dan smo s 
poskusom v naravi (leteča vodna raketa) spoznavali skriv-
nosti vode in v bližnji šoli spoznavali veščine plezanja po 
plezalni steni, gradili smo z lesenimi deščicami in preživeli 
večer ob ognju.  Naslednji dan smo odšli na pohod v gozd, 

popoldne je sledilo vodeno gibanje na igrišču, zvečer pa 
sprehod z lučkami in ogled Cerkljanske laufarije.   Tretji dan 
pa še  sprehod po Cerknem in odhod proti domu. Otroci 
niso imeli večjih težav, le na začetku nekaj domotožja, kar 
pa so kmalu prebrodili in bili veseli novih doživetij.  

Vilma Fabjan

POTUJOČA KNJIŽNICA NA OBISKU

Naš vrtec je popestrila Potujoča knjižnica (bibliobus). To je splo-
šna knjižnica v malem, ki skriva v sebi kar 7000 gradiv za odra-
sle in otroke. Knjižničarka nam je predstavila kar nekaj del za 

otroke, otroci pa so jo poslušali odprtih ust in »požirali« njeno 
pripovedovanje. Bila je dobrodošla popestritev k našemu pro-
jektu Cepetavček bralček, ki ga izvajamo že 21. leto zapored.

Lea Katiš

POTUJEM, TOREJ SEM

Vrtec Cepetavček je sodeloval v vseslovenskem giba-
nju Turizem in vrtec, in sicer na temo Z igro do prvih 
turističnih korakov. Letošnja rdeča nit projekta je bila 
Potujem, torej sem. To je turistični projekt, v okviru ka-
terega najmlajši v vrtcih odkrivajo znamenitosti v ne-
posredni bližini vrtca, podali pa so se tudi v raziskova-
nje bolj oddaljenih krajev. Med drugim so podrobneje 

spoznali okolje vrtca, Mirno Peč ter bližnje vasi in celo 
hodili Po poti  Slakove in Pavčkove mladosti. Spoznali 
so nekatera pesniška dela Toneta Pavčka ter se naučili 
deklamacijo Mama. Svoje izkušnje z izletov, pohodov, 
bivanja v naravi in okolici ter posebna doživetja v stiku 
z naravo so podoživljali na različne načine. 

Mateja Bevc

Otroci iz oddelkov Copatki in Zmaji dokazali, da so tudi 4 - 5 
-letni otroci dovolj pogumni, da prespijo v vrtcu.

DELOVANJE MLADIH ŠAHISTOV 
V  letošnjem šolskem letu šahovski krožek obiskuje 29 
učencev od 1. do 7. razreda. Šahistov je vedno nad 20. Naj-
večje zanimanje je med šahisti od 1. do 4. razreda. Na sed-

mih tekmovanjih je šolo zastopalo 
17 šahistov. regijsko posamično 
tekmovanje je lani decembra 
uspešno organizirala tudi naša 
šola. Šahisti so sodelovali v Ligi 
mladih, na regijskem tekmovanju 
in na državnem prvenstvu mlajših 
ekip v Kranju. 
Najboljša šahista šole sta v tem šol-
skem letu Janž Progar Brinjevec in Anja 
Kolenc iz 3. a. Na regijskem ekipnem tekmovanju v Novem 
mestu sta med starejšimi šahistkami osvojili pokal za 3. 
mesto Jana Jarc in Saša Oberč. Na številnih tekmovanjih 
so šolo uspešno zastopali tudi Alen Kuletić, Jurij Jarc, Filip 
Duh, Lenart Kupljenik in Ana Kernc. Najbolj delavna pa je 
Živa Bobnar iz 4. a. 

Anton Perko, mentor šahovskega krožka

PRVO SREČANJE ŠOL PROJEKTA 
ERASMUS+ NA POLJSKEM
Štirje učenci in štirje učitelji Osnovne šole Toneta Pavčka 
smo se koncem maja z letališča Jožeta Pučnika odpravili 
na prvo srečanje šol, ki so vključene v mednarodni projekt 
Erasmus+ z vodilnim programom Ekoaktivni. Leteli smo na 
Poljsko, saj je naša prva gostiteljica partnerska šola Szkola 
Podstawowa Nr 2 im. K.K.Baczynskiego w Pulawach iz kraja 
Puławy na Poljskem. Pristali smo na letališču Chopin v Varša-

vi, nato pa se z vlakom odpeljali v dve uri oddaljeni Puławy. 
Pred šolo so nas pričakali učenci z družinami gostiteljicami, 
pri katerih so naši učenci bivali vseh devet dni gostovanja. 
V nedeljo so se nam pridružili še učenci in učitelji iz Nizo-
zemske, Latvije in Italije. Skupaj smo si ogledali Varšavo in 
obiskali najbolj znamenite turistične točke. V naslednjih 
dneh smo imeli celodnevne organizirane aktivnosti na šoli 
in v okoliških ekoloških točkah. Učenci in učitelji so pred-
stavili svoje celoletno delo v projektu, sodelovali z ostalimi 
partnerskimi šolami v predstavitvah dejavnosti, projekcij in 
eko iger ter sodelovali pri pouku, ki je potekal v angleščini. 
Učenci so se hitro spoprijateljili z vrstniki iz vseh držav, z nji-
mi uspešno sodelovali in sproščeno komunicirali. Za vse nas 
je bila to izjemna in nepozabna izkušnja. Jeseni pa bomo 
mednarodno učenje, sodelovanje in druženje ponovili pri 
nas, saj bo gostiteljica OŠ Toneta Pavčka.

Mojca Starešinič
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Petek, 16. 6. 2017
17.30    Potujoča razstava o Lojzetu Slaku in razstava 8. otroške likovne ustvarjalnice  

»V dolino tiho« (telovadnica v stari osnovni šoli)
19.00    Slavnostna seja Občine Mirna Peč (večnamenski prostor KD Mirna Peč)
20.00   10. Festival mirnopeških vin (atrij KD Mirna Peč)
21.00   Petkova pumpa in ansambel Ne ga lom't (igrišče pri stari osnovni šoli) 
 V večnamenskih prostorih KD Mirna Peč bo postavljena razstava 10. otro-

ške likovne ustvarjalnice, ki je bila posvečena slikarju Jožetu Slaku – Đoki.

Sobota, 17. 6. 2017
08.00     5. pohod po Poti Slakove in Pavčkove mladosti (TD Mirna Peč)
08.30     Pohod v Zijalo (OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč)
11.00   Potujoča razstava o Lojzetu Slaku in razstava 8. otroške likovne ustvarjalnice  

»V dolino tiho« (telovadnica v stari osnovni šoli)
12.00   Predstavitev lokalnih ponudnikov in domačih podjetnikov 
 (igrišče pri stari osnovni šoli)
14.00   Gasilsko tekmovanje za pokal Mirne Peči (igrišče pri stari osnovni šoli)
14.00   Zabavno popoldne z ansambli (igrišče pri stari osnovni šoli)
20.00   Zabava s Klapo Kampanel ter Ansamblom bratov Poljanšek (igrišče pri stari osnovni šoli)

Nedelja, 18. 6. 2017
12.00   Predstavitev starodobnikov (igrišče pri stari osnovni šoli)
13.00  Predstavitev kmetijske mehanizacije podjetja SIP in STEYR (igrišče pri stari osnovni šoli)
15.30  Regijske kmečke igre (igrišče pri stari osnovni šoli)

ansambel bratov PoljanšekKlapa Kampanel


