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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovane občanke, občani,

v mesecu decembru, ko zaključujemo 
leto in želimo narediti inventuro za 
nazaj, se naše misli vračajo na  pre-
hojene poti, ki so nas vodile preko 
celega leta. Le-te so bile na naši ob-
čini dane z usmeritvami v proračunu 
2019 in 1. rebalansu proračuna za 
leto 2019. 

Na občinski upravi smo v letošnjem 
letu največ truda vlagali v zaključe-
vanje našega največjega projekta v 
zadnjem obdobju – izgradnji »Suho-
kranjskega vodovoda«, in sicer tako 
pri načrtovanju in razporejanju de-
narnega toka za poplačilo izvedenih 
naložb kot tudi pri koordinaciji izva-
janja aktivnosti med nadzorom, iz-
vajalci in tudi vsemi sodelujočimi ob-
činami pri tem projektu. Tekoče smo 
izvajali vse potrebne obveznosti, ki 
so nujne za normalno delovanje ob-
činske uprave in javnih zavodov, ter 
z načrtovanimi projekti in usmeritva-
mi pripravili vse potrebno za sestavo 
proračunov za leto 2020 in 2021. Si-
cer smo skupaj z združenjem občin 
na tiho pričakovali nekoliko večjo 

Foto:  tatjana Kupljenik

povprečnino, ki bi zagotavljala večje 
pokrivanje stroškov, ki nam jih nala-
ga država, vendar žal Državni zbor 
RS povečanja ni sprejel. Proračuna 
sta zasnovana tako, da bomo skla-
dno z zaključnim računom najprej 
poravnali obveznosti za leto 2019, 
nato pa bomo skladno s predlaga-
nimi usmeritvami delovnih komisij 
in občinskega sveta, poleg rednih 
obveznosti, nekoliko več naložbenih 
sredstev v obeh letih namenili poso-
dobitvam na cestni infrastrukturi.

December je čas, ko se več srečujemo, 
se med seboj pogovarjamo in svojo 
pozornost izkazujemo z obdarova-
njem. Dobri možje obiskujejo naj-
mlajše, odrasli odhajajo po nakupih, 
prav pa bi bilo, da se ob vsem tem vr-
vežu ne pozabi na tiste, ki so pomoči 
potrebni. V Mirni Peči smo tudi v za-
dnjem obdobju kar ob nekaj dogod-
kih dokazali velik občutek za sočlove-
ka. Naj tako ostane tudi v prihodnje. 
Ob zaključku leta bi se želel za sode-
lovanje zahvaliti vsem sodelavcem 
na občinski upravi, vsem svetnikom 
občinskega sveta, članom odborov 
in komisij ter vsem društvom. Še po-
sebna zahvala pa vsem občanom za 
strpno in korektno sodelovanje pri 
izvajanju naložbenih projektov. To-
plo se priporočam tudi za prihodnje, 
kajti to je zagotovilo, da bomo lahko 
ohranili in dograjevali kakovostno 
sobivanje v naši skupnosti. 

Ob bližajočih se božičnih dneh vam 
želim čim več miru v krogu svojih 
najbližjih, v novem letu pa trden ko-
rak in vse dobro. Srečno!

Andrej Kastelic, župan

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

Spletna stran: www.mirnapec.si
Medij Glasilo Občine Mirna Peč je vpisan
v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS 
pod številko 169 (odločba 006-392/2002).
TRR 01370-0100015628
Telefon: 07/39 36 100, Faks: 07/39 36 107
Elektronska pošta: glasilomp2@gmail.com

Odgovorna urednica: Ljudmila Bajc 
Uredniški odbor v sestavi: Andrej Gašperič, La-
dislava Rupena, Nataša Rupnik, Luka Piko,  Vesna 
Kastelic, Tatjana Kupljenik, Urška Kolenc 
Oblikovanje in grafična priprava:
Fotografika, Boštjan Colarič, s. p., Krško
Tisk: Tiskarna Jordan, Krško
Naklada: 1.000 izvodov

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

NAROČITE SE NA BREZPLAČNA 
OBVESTILA OBČINE

Spletna stran Občine Mirna Peč 
omogoča vsem zainteresiranim, 
da se prijavijo na e-obvestila po 
elektronski pošti ali po SMS spo-
ročilih. Z izpolnitvijo obrazca, 
ki ga najdete na spletni strani 
Občine Mirna Peč, lahko tudi iz-
berete, katere kategorije novic 
želite prejemati, in sicer glavne 
novice – uradna obvestila, pro-
jekti, dogodki v občini, obvestila 
o izdaji nove številke občinskega 
časopisa, aktualni razpisi in ob-
jave, obvestila glede projektov 
in investicij ter izrednih obvestil. 
Storitev je popolnoma brezplač-
na, od prejemanja e-obvestil pa 
se lahko kadarkoli odjavite.

Poročilo s 5. redne seje 
Občinskega sveta Občine 
Mirna Peč

Na peti redni seji, ki je potekala 17. 
oktobra, so bili svetniki seznanjeni s 
poročilom o izvrševanju proračuna 
Občine Mirna Peč v prvem polletju. 
Obravnavali in sprejeli so predlog Od-
loka o spremembah Odloka o oskrbi s 
pitno vodo in Odloka o spremembah 
Odloka o odvajanju in čiščenju komu-
nalne in padavinske odpadne vode, 
ki sta bila tehnične in ne vsebinske 
narave. V prvi obravnavi sta bila Od-
lok o postopku in merilih za sofinan-
ciranje letnega programa športa in 
Pravilnik za vrednotenje programov 
organizacij in društev na področju 
humanitarnih dejavnosti ter društev 
interesnih in stanovskih dejavnosti 
občanov in njihovih združenj. Sve-
tniki so potrdili dva nova cenika, in 
sicer cenik za uporabo športne dvo-
rane Osnovne šole Toneta Pavčka, ki 

po novem opredeljuje natančnejšo 
rabo prostorov, in cenik vstopnin v 
muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, 
ki začne veljati s 1. januarjem 2020. 
Podano je bilo poročilo o delovanju 
muzeja v prvem letu delovanja. Spre-
jet je bil predlog poročila za leto 2018 
in plan dela za izvajanje javne gospo-
darske službe pokopališke in pogreb-
ne dejavnosti ter urejanja pokopališč 
za leto 2019. Svetniki so sprejeli tudi 
Sklep o ukinitvi javnega dobra, se-
znanjeni pa so bili tudi z izvrševanjem 
sklepov občinskega sveta in o aktiv-
nostih občine.

Poročilo s 6. redne seje 
Občinskega sveta Občine 
Mirna Peč

Svetniki so na svoji 6. redni seji, ki je 
potekala 21. novembra 2019, prvič 
obravnavali in sprejeli predlog Odlo-
ka o proračunu Občine Mirna Peč za 
leti 2020 in 2021. Sledila bo javna raz-

grnitev Odloka o proračunu in proti 
koncu druga obravnava občinskega 
sveta. V prvi obravnavi je bil sprejet 
Načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Mirna Peč za 
leto 2020. Sprejeti so bili Letni pro-
grami socialnega varstva, kulture in 
športa v občini Mirna Peč v letu 2019. 
Soglasno so člani sveta sprejeli Sklep 
o vrednosti točke za izračun nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča 
v občini Mirna Peč za leto 2020, saj 
je le-ta precej nizka v primerjavi z 
drugimi občinami. Sprejet pa je bil 
tudi sklep o ukinitvi javnega dobra. 
Svetniki so bili obveščeni o trenutnih 
aktivnostih, ki potekajo v občini, od 
zaključevanja projekta Suhokranjske-
ga vodovoda, ustavljanja bibliobusa 
v Šentjuriju, čistilne naprave Šranga 
in Mirna Peč, stanovanjskih con nad 
Postajo in Češenska hosta, postavitve 
Busko signalizacij v Globodolu in po-
teka urbanistične zasnove ureditve 
centra Mirne Peči.

Nina Koren, občinska uprava

Dragi bralci,
 

zahvaljujemo se vam za prispevke, branje, 
pohvale in tudi kritike, s čimer ste obogatili 

prav vsako številko občinskega glasila 
v letošnjem letu. 

Tudi v prihodnje se bomo z vašo zvesto pomočjo 
trudili v objektiv in na papir ujeti aktivnosti, 

ki jih v Mirni Peči nikoli ne manjka. 

Naj bo leto 2020 prežeto s srčnostjo, 
toplimi besedami, ustvarjalnim duhom 

in neumorno energijo. Srečno.
 

Urednica Ljudmila Bajc 
z uredniškim odborom

Spoštovani občani in občanke!

Za nami je leto številnih izzivov, 
uspešnih projektov in dobrih novic. 

Zato z veseljem in optimizmom zremo 
v leto 2020. Naj praznični čas, ki je pred 
nami rodi lepe misli, izrečene ali skrite 

globoko v srcu. 

Preživite mirne in prijetne praznike, 
v prihajajočem letu pa vam želimo veliko 
zdravja, sreče, uspehov in medsebojnega 

razumevanja!

Župan Andrej Kastelic 
z Občinsko upravo
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Projektu donirana hrana za zmanjševanje 
revščine in socialnih stisk posameznikov 

in družin pridružena tudi 
Občina Mirna Peč

Projekt Donirana hrana v Novem mestu deluje pod 
okriljem Lions kluba Novo mesto od leta 2016. V za-
četku so v projektu sodelovali Mestna občina Novo 
mesto, Center za socialno delo Dolenjska in Bela kra-
jina, Enota Novo mesto, Društvo upokojencev Novo 
mesto, Karitas Novo mesto in Območno združenje 
RKS Novo mesto.  Ker so se kasneje kazale potrebe po 
donirani hrani tudi v drugih občinah, smo v letu 2019 
razdeljevanje razširili še na občine Dolenjske Toplice, 
Mirna Peč, Straža, Škocjan, Šentjernej, Šmarješke To-
plice in Žužemberk. Občine sofinancirajo stroške dela 
in materialne stroške projekta. 

Hrano donirajo trgovine Interspar Qlandia Novo me-
sto, Tuš Supermarket Novo mesto, Mercator Hiper-
market Novo mesto, Hofer, Lidl Novo mesto in Mede-
ni butik Voglar. 

Vsak večer po zaprtju trgovin odpeljemo hrano iz 
omenjenih trgovin in jo v skladu s predpisi ustrezno 
shranimo čez noč. Naslednje jutro pripravimo pakete 
in jih razdelimo pomoči potrebnim. Paketi donirane 
hrane vsebujejo različna živila (kruh, pekovske izdel-
ke, delikateso, mlečne izdelke, mesne izdelke, zelenja-
vo, slaščice, …). Prevzemniki donirane hrane povedo, 
da so s hrano zadovoljni in je ta oblika pomoči zanje 
dobrodošla. 

Prejemniki paketov se predhodno evidentirajo na 
Centru za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, Eno-
ta Novo mesto, kjer se z izpolnjenimi pogoji dokaže-
jo za upravičene uporabnike donirane hrane. Lahko 
pa se oglasijo tudi na Območnem združenju Rdeče-
ga križa Novo mesto. V spremstvu predstavnikov kra-
jevnih organizacij RK smo opravili obiske na domovih 
vseh predlaganih uporabnikov.

Donirano hrano dostavljamo na dogovorjena prevze-
mna mesta oz. po potrebi tudi na domove uporabni-
kov (na 14 dni). Skupno imamo trenutno 205 preje-
mnikov donirane hrane v osmih občinah.

V kolikor bi želeli tudi vi prejemati donirano hra-
no, vas vabimo, da se oglasite na Območnem 
združenju Rdečega križa Novo mesto, Ulica Slavka 
Gruma 54 a , 8000 Novo mesto, pokličete na tel. št. 
051/315-656 ali pišete na e-naslov: 
doniranahrana.nm@gmail.com.

Ličkali koruzo in izdelovali 
predmete iz ličkanja
Na večdnevnih delavnicah v oktobru je petindvajset udeležencev od 6 do 75 
let obujalo ljudski običaj - ličkanje koruze, na naslednjih delavnicah pa so iz-
delovali praktične predmete iz ličkanja. Tudi te delavnice so bile brezplačne 
in izvedene pod okriljem Turističnega društva Mirna Peč v sodelovanju z Dru-
štvom podeželskih žena in Kulturnim društvom. Delavnice sodijo v okvir ak-
tivnosti projekta Mirnopeški Slakov center.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

opis projekta/
aktivnosti

IZ LIČKANJA NASTALI 
PREDPRAŽNIKI, PEHARJI  
IN ROŽE 

Na naslednjih dveh delavnicah 
smo nadaljevali z izdelovanjem 
predmetov iz ličkanja. Delo je  
precej zamudno in zahteva kar 

nekaj spretnosti. Začeli smo s 
pletenjem različno debelih kit 
iz ličkanja, nato pa nadaljevali s 
šivanjem le-teh in oblikovanjem 
predpražnikov. Preizkusili pa 
smo se tudi v izdelavi različno 

velikih  peharčkov in se lotili iz-
delave rož, za katere smo izbrali 
res lepo ličkanje. S prvimi izdelki 
take vrste smo bili kar zadovolj-
ni, saj je za izdelavo potrebno 

imeti moč v prstih, predvsem pa 
je potrebno pridobiti občutek. 
Udeleženci smo bili zadovoljni, 
da smo osvojili nova znanja in 
spretnosti ter pri tem izdelali ko-
ristne izdelke. 

Mira Barbo

Najprej smo obudili praznik ličkanja 
pred muzejem Lojzeta Slaka in Tone-
ta Pavčka, kamor nam je gospodar Lu-
žar s traktorjem pripeljal kup koruze. 
Ličkarji smo pridno »slačili« koruzo in 
zraven ob harmoniki tudi zapeli, pred-
vsem pa smo ob smehu obujali spomi-

ne na stare čase, ko 
so na večer, ko je bilo 
na kmetiji že vse po-
storjeno, prišli sosed-
je. Ob ličkanju so peli 
in se hecali. Hodili so 
peš, s petrolejko, od hiše 
do hiše, dokler ni bila zlička-
na vsa koruza v vasi, kar je trajalo 
tudi mesec in več. Takrat ni bilo denar-
ja, da bi kaj veliko skrili v koruzo, ampak 
na sredini kupa se je včasih našel kak 
priboljšek - štefan vina, sladkarije, kar 
so si potem razdelili. Tako je bilo tudi 

tokrat - pod kup koruze smo skrili klo-
baso, bonbone… pa tudi kava in pija-
ča za starejše se je našla. Zličkano koru-
zo smo spletali v kite, najlepše ličkanje 
pa smo shranili za naslednjo delavnico. 
Do solz pa smo se nasmejali, ko smo si 
nadevali laske od koruze in se prelevi-

li v »brkače«. Ko smo 
delo končali, smo se 
seveda okrepčali in 
poveselili. Nejc nam 

je zaigral na harmoni-
ko, na polne zabojčke 

s koruzo pa smo nalo-
žili  dobrote, ki smo jih pri-

nesli:  domač kruh, narezek, pa 
tudi skledo orehov in domač cviček. Na 
ognju pa je zadišal prvi kostanj… Poču-
tili smo se kot nekoč, veseli in zadovolj-
ni po opravljenem delu. 

Mira Barbo

Preventivne požarne vaje
Oktobra, ko je mesec požarne varnosti,  je Gasilsko po-
veljstvo občine Mirna Peč v sodelovanju z Občino Mirna 
Peč in OŠ Toneta Pavčka organiziralo preventivne gasil-
ske vaje. Vaje se izvaja za zahtevnejše objekte v občini. 
Simulacijo požara smo izvedli v kulturnem domu, osnov-
ni šoli in vrtcu.

16. oktobra se je ob devetih zjutraj začela vaja evakuacije in 
reševanja v kulturnem domu. Z umetnim dimom smo simu-
lirali požar na elektro omarici pred sejno sobo v nadstropju. 
Očividci so za posredovanje poklicali lokalne gasilce. Ob vsto-

pu gasilske napadalne skupine v objekt je bilo ugotovljeno, 
da se v objektu nahaja neodzivna oseba, ki je izvajala gaše-
nje začetnega požara z gasilnikom in obtičala v dimu. K sreči 
je bil poškodovanec vadbena lutka. Po zaključku vaje, ki so 
jo izvajali gasilci PGD Mirna Peč in PGD Jablan, so se gasilci 
preselili na lokacijo OŠ Toneta Pavčka, kjer je ob pol enajstih 
sledila druga vaja.

V OŠ smo simulirali požar v etaži. Med poukom se je začel 
valiti dim po hodniku. Sprožilo se je avtomatsko alarmiranje 
objekta in stekla je evakuacija šole. Glede na količino dima 
so zaposleni poklicali na 112 za posredovanje gasilcev. Le-ti 
so nakazali pregled prostorov, spremstvo ujetih v dimu in ga-
šenje požara. Praktična vaja je pomembna predvsem za za-
poslene na šoli, da bi ob realnem dogodku reagirali hitro in 
učinkovito. Na šolski vaji so sodelovali vsi občinski prostovolj-
ni gasilci in poklicni gasilci GRC Novo mesto. Po zaključeni vaji 
so se gasilci pripravili še na izvedbo tretje vaje v Vrtcu Cepe-
tavček, ki deluje v objektu stare OŠ Mirna Peč.
Lokalni gasilci so zbrali otroke vrtca v avli in jim predstavili 
ravnanje ob primeru požara. Skupaj smo sprostili nekaj ume-
tnega dima in stekli na zbirno mesto na igrišče, kjer je bila pri-
pravljena predstavitev gasilske opreme. Otroci so z veseljem 
poprijeli za gasilske ročnike in pršili z vodo.
Upamo, da bodo izvedene vaje spodbudile preventivno ve-
denje občanov z vidika požarne varnosti.

Luka Piko



december 2019 Glasilo Občine Mirna Peč 7Glasilo Občine Mirna Peč6 december 2019

Od odprtja lani 16.700 obiskovalcev

Muzej kot stičišče kulture in 
lokalnega dogajanja
Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči je 19. oktobra lani odprl svoja vrata. V njem je postavljena stalna 
razstava o rojaku, harmonikarju Lojzetu Slaku. Zasnovan je sodobno in interaktivno, saj obiskovalci poleg klasičnega 
ogleda lahko na odru celo zapojejo ali zaigrajo Slakovo glasbo na »frajtonarco«, pri tem pa posnamejo svoj lasten vi-
deospot. V dobrem letu se je v Mirno Peč zgrnilo 16.700 obiskovalcev. Ogledajo si lahko tudi atrakcijo Čebelji svet,  več 
kot polovica pa se jih odloči za ogled Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem.

V MIRNI PEČI NAGRAJENA STALNA 
RAZSTAVA O LOJZETU SLAKU IN 
PAVILJON ČEBELJI SVET

Muzej hrani 578 Slakovih predmetov, ki 
jih je družina Slak Občini Mirna Peč dala 
v upravljanje. Poleg osmih originalnih 
harmonik se na zlati steni nahajajo vse 
njegove srebrne, zlate, platinaste in dia-
mante plošče ter nagrade in priznanja, 
obiskovalec si lahko ogleda originalno 
sobo, kjer so člani ansambla vadili za 
svoje nastope. Na monitorjih si  poišče-
jo Slakove skladbe in jih poslušajo, si 
ogledajo izseke prireditev in nastopov. 
Pri vodenem ogledu harmoniko celo 
razdrejo in pokažejo njeno notranjost, 
obiskovalci pa lahko tudi zaigrajo nanjo 
in se posnamejo v tako imenovanem 
harmonika šovu, ki je največja muzej-
ska atrakcija. Za postavitev razstave so 
avtorji skupaj z Občino Mirna Peč maja 
v Narodni galeriji Slovenije prejeli na-
grado Slovenskega muzejskega dru-
štva -  Valvasorjev nagelj.

Občina Mirna Peč se je javila na 
razpis Čebelarske zveze Slove-
nije in na njem tudi zmaga-

PAVČKOV DOM OBISKALO PREKO 
6.000 OBISKOVALCEV

Več kot polovica organiziranih skupin 
se odloči za skupno vstopnico, ko poleg 
muzeja obiščejo še dislocirano enoto 
Pavčkov dom v Šentjuriju, kjer si poleg 
razstave ogledajo tudi cerkev sv. Juri-
ja in obiščejo pesnikov spomenik. Prav 
tako ga obiskujejo učenci osnovnih šol. 
29. septembra, ob rojstnem dnevu To-
neta Pavčka, sta bili v Pavčkovem domu 
dve brezplačni javni vodenji po razsta-
vi. 

V MUZEJSKI 
TRGOVINI IZDELKI DOMAČIH 
PRIDELOVALCEV

Muzej ima tudi manjšo 
trgovinico, kjer so na 
prodaj poleg Slako-
vih plošč, pesma-
ric ter Pavčkovih 
zbirk tudi izdelki 
Mirnopečanov. 
Na policah so 
tako poleg medu, 
vina, soka, jabolč-
nih krhljev tudi ču-
doviti izdelki doma-
čih rokodelcev.

MUZEJ TUDI V VLOGI  
INFORMACIJSKE IN KULTURNE 
TOČKE

Poleg odličnega obiska razveseljuje 
dejstvo,   da so muzej za svojega vzeli 
tudi domačini in je tako postal stičišče 
kulture in krajevnega dogajanja, ki je 
povezal več društev in lokalne pridelo-
valce. Postal je tudi informacijska točka, 
muzejski vodniki izvajajo naloge turi-
stičnih informatorjev po telefonu, elek-
tronski pošti in obiskovalcem v muzeju 
nudijo informacije o ponudbi domačih 
gostincev in drugih turističnih točkah v 
občini. Muzej je med drugim gostil od-
mevno razstavo štrukljev, recital za kul-
turni praznik, ko je bil tudi brezplačen 
vstop za Mirnopečane. Občina Mirna 

Peč je v njem izvedla več de-
lavnic v okviru projekta 

Slakov center, otroci 
Vrtca Cepetavček so 

imeli brezplačna 
vodenja v muze-
ju, Čebeljem sve-
tu in Pavčkovem 
domu. 

PET NOVIH TURISTIČNIH 
PRODUKTOV

Z domačimi društvi je muzej za obisko-
valce pripravil pet novih turističnih pro-
duktov, in sicer z mirnopeškimi čebelar-
ji degustacijo mirnopeškega medu, z 
vinogradniki degustacijo mirnopeških 
vin, z Društvom podeželskih žena mir-
nopeško kulinarično dobrodošlico, z 
vrtcem Polonca in občino razglednico 
Mirne Peči, novo zloženko pa je dobil 
Čebelji svet. Poleg tega so ob večjem 
obisku pred muzeje postavljene stoj-
nice, na katerih Mirnopečani prodajajo 
svoje vino, med in sirarske izdelke, kaže 
pa se tudi vse večje zanimanje za najem 
muzejskih prostorov za različne kultur-
ne dejavnosti. 
Občina Mirna Peč je s hčerko pesnika 
Sašo Pavček in Dolenjskim muzejem 
Novo mesto začela s pripravo stalne 
razstave o pesniku Tonetu Pavčku. Želja 
občine je, da bi bila razstava v muzeju 
urejena do septembra 2023, to je ob 95- 
letnici rojstva pesnika Toneta Pavčka.

Ljudmila Bajc

Na novinarski konferenci so delo predstavili vodja muzeja Ljudmila Bajc, župan An-
drej Kastelic in vodja projekta stalnih razstav Nataša Rupnik. Foto: Mojca Žnidaršič, 
Dolenjski list.

la. Tako so v prvem nadstropju muzeja 
postavili Paviljon Čebelji svet. Lesena 
kupola, ki spominja na satovje, je inte-
raktivna in ponuja številne informaci-
je o pomembnosti čebel za trajnostno 
kmetijstvo.  Na ogled so fotografije, fil-
mi posneti z najnovejšo tehnologijo, 
dogajanje v panju in pred njim si lahko 
ogledajo v 360-stopinjskem pogledu. 
Let čebele je mogoče videti z VR-očali 

in na zaslonih, občutljivih na dotik. Po-
sebnost je tudi tridimenzionalni model 
lebdeče kranjske sivke. Ogled paviljona 
je brezplačen.
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POLICIJA 
SVETUJE
Ugodne varnostne razmere, ki po-
membno vplivajo na kakovost življe-
nja ljudi, se lahko ohranja le v tesnem 
sodelovanju z lokalno skupnostjo. Na  
Policijski postaji  Novo mesto ocenju-
jemo, da s krajankami in krajani ter 
predstavniki Občine Mirna Peč sode-
lujemo odlično. Da smo pri svojem 
delu kar najbolj učinkoviti, je zelo po-
membno, da nas na številko 113 spro-
ti obveščate o vseh varnostnih do-
godkih. Prav krajani ste namreč tisti, 
ki najbolje poznate svoje okolje, za-
znate sumljiva vozila in osebe, ki bi se 
lahko pripravljale na izvršitev kaznivih 
dejanj. Za boljšo informiranost obča-
nov in krepitev zaupanja v naše delo 
smo na PU Novo mesto že pred nekaj 
leti uvedli sistem »povratnega klica«. 
Vse, ki nas pokličejo in seznanijo s kr-
šitvami, kaznivimi dejanji in drugimi 
varnostnimi dogodki, po izvedenih 
aktivnostih policistov seznanimo o na-
ših ukrepih in se jim zahvalimo za ob-
vestilo. Želimo slišati tudi vaše mnenje 
o našem delu, opažanja in predloge, 
kako bi lahko varnost na območju ob-
čine Mirna Peč še izboljšali in za pogo-
vor vam je vedno na voljo vodja po-
licijskega okoliša Boštjan Rozman.

Vse, ki bi želeli še bolj neposredno 
vplivati na varnostne razmere, pa 
vabimo, da se nam pridružijo in po-
stanejo policisti ali okrepijo vrste v 
pomožni policiji. Na spletni strani 
policije lahko najdete informacije o 
možnostih vpisa na višješolski študij 
ali pa po zaključenem usposabljanju 
postanete policist – nadzornik držav-
ne meje. Pridružite se nam lahko tudi 
v vrstah pomožne policije. Vse infor-
macije najdete na spletni povezavi: 
https://www.policija.si/o-sloven-
ski-policiji/zaposlitve.

PREVENTIVNI NASVETI

V zadnjem obdobju ugotavljamo, da 
storilci v stanovanjske hiše vlamlja-
jo v dnevnem času ali zgodaj zvečer, 
vedno pa takrat, ko v hiši ni nikogar. 
Ocenjujemo, da se storilci, ki vlamlja-
jo v dnevnem času, pripravijo na izvr-
šitev kaznivega dejanja. Najverjetne-
je opazujejo navade stanovalcev npr. 
kdaj ti običajno odidejo od doma in 
kdaj se vrnejo, ali imajo v hiši psa, sko-
zi katero okno ali vrata naj vlomijo, da 
bo čim manj tveganja, da jih kdo opa-
zi in podobno. Ob vlomih v temnih 
delih dneva, predvsem v zgodnjih ve-
černih urah, pa vlamljajo v hiše, v ka-
terih očitno ni nikogar in nikjer v hiši 
ne gori luč. Storilci vlamljajo skozi vra-
ta ali pritlična okna, preiščejo hišo in 
kradejo predvsem denar in zlat nakit.
Občanom svetujemo, naj doma ne 
hranijo večje količine denarja in vre-
dnejšega nakita. PIN kode plačilnih 
in bančnih kratic naj hranijo ločeno 
in naj jih ne označujejo, orožje pa naj 
hranijo v primernih protivlomnih in 
protipožarnih omarah. Omare in sefi 
naj bodo vgrajeni in zakriti. Vsekakor 
je priporočljiva namestitev alarmnih 
sistemov in kakovostnih ključavnic. 
Žal še vedno obravnavamo prime-
re, ko so oškodovanci močno olajša-
li delo tatovom, saj so ti našli ključe 
vhodnih vrat pod predpražnikom ali 
»skrite« pod bližnjim cvetličnim lonč-
kom. Ob naši odsotnosti poprosimo 
sosede, da so pozorni na sumljive 
okoliščine in o tem obvestijo polici-
ste. Če gremo v večernih urah za kraj-

ši čas od doma, pa poskrbimo, da so 
v hiši prižgane luči, televizijski ali ra-
dijski sprejemnik. Ob upoštevanju 
osnovnih zaščitnih ukrepov lahko ob-
čutno zmanjšamo tveganje za vlom.
Že v preteklosti smo občane pozivali, 
da nas obveščajo o pojavu sumljivih 
vozil ali oseb, ki bi si lahko ogledovali 
stanovanjske hiše in se pripravljali na 
izvršitev kaznivih dejanj. Za obvešča-
nje se vsem občanom zahvaljujemo, 
saj smo z njihovo pomočjo pri prepre-
čevanju in preiskovanju kaznivih de-
janj lahko še bolj učinkoviti. Predvsem 
v skupnostih, kjer se sosedje med se-
boj poznajo in imajo dobre odnose, so 
ljudje veliko bolj pozorni na dogajanje 
in hitreje prepoznajo sumljive okolišči-
ne. Pozorni so na primer na neznano 
osebo, ki hodi okoli sosedove hiše ali 
na lajež psa, ki na ta način opozarja na 
prisotnost neznancev. 

Čeprav zakonodaja od 26. decembra 
do 1. januarja dovoljuje uporabo pi-
rotehničnih izdelkov F1, katerih glavni 
učinek je pok, pa policisti uporabo pi-
rotehnike odsvetujemo. Če že upora-
bljate pirotehniko, izberite kraj, kjer ne 
boste motili drugih in to počnite varno 
in uvidevno. Hude poškodbe zaradi 
neprevidne in nepremišljene uporabe 
pirotehnike so marsikomu za vedno 
spremenile življenje. Ne pozabite, da 
se pokov ne bojijo samo ljudje, tem-
več tudi živali, ki jim december prav 
zaradi uporabe pirotehnike predsta-
vlja izjemno stresen čas v letu.

Policistke in policisti PP Novo mesto 
se vam zahvaljujemo za zaupanje, že-
limo vam prijetne božično novoletne 
praznike in vse dobro v letu 2020.

Boštjan Rozman,
vodja policijskega okoliša

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

Kaj ne sodi v kanalizacijo?
Komunala Novo mesto ima v upravljanju 450 km kanalizacijskega omrežja in 89 črpališč odpadnih voda. Storitev 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda tako opravljamo v sedmih občinah.

Vsakodnevno se srečujemo 
s problemi, kot so mašenje 
črpalk v črpališčih odpadnih 
voda, zamašeni cevovodi ter 
povečana populacija glodav-
cev v kanalizaciji – to je bolj 
izrazito v urbanem okolju. 

Mašenje črpalk v 
črpališčih odpadnih 
voda

Verjetno ste v svoji okolici - 
seveda tam, kjer je območje 
opremljeno z javnim kanali-
zacijskim omrežjem, opazili 
objekt, ki služi za prečrpa-
vanje komunalne odpadne 
vode. Standardno črpališče 
ima vgrajeni 2 črpalki, ki delu-
jeta s pomočjo krmilne enote 
(PLC), krmilnik pa je nato pre-
ko daljinske povezave pove-
zan na nadzorni računalnik, 
preko katerega spremljamo 
delovanje objektov in  smo 
tudi opozorjeni v primeru 
napak. 
Žal se prepogosto dogaja, da 
se črpalke zamašijo. Vzrok za-
mašitve so smeti, tkanine, hi-
gienski vložki, kondomi, vla-

žilni robčki, plastični in leseni 
predmeti, našli smo celo ko-
sti, ki jih uporabniki javnega 
kanalizacijskega omrežja od-
vržemo v javno kanalizacijo. 
Posledica je, da se v komoro, 
kjer je rotor črpalke, ki ustvar-
ja podtlak in na ta način pre-
črpava odpadno vodo, nabe-
rejo tujki, ki rotor zamašijo. V 
najboljšem primeru se zaradi 
ustreznih elektro zaščit črpal-
ka le ustavi in jo je potrebno 
očistiti – črpalko je potrebno 
demontirati, odstraniti tujke 
in ponovno montirati v črpal-
ni jašek. To vzame kar precej 
časa in truda, delo pa je zelo 
umazano. Če se to ponovi 
večkrat, pride do trajne okva-
re in potrebno je kupiti novo 
črpalko.

Prebijanje zamašene 
kanalizacijske cevi ali 
jaška

Podobno se zgodi tudi v 
kanalizacijskih ceveh, ko se 
ravno tako zaradi smeti, ki v 
javno kanalizacijsko omrežje 
ne sodijo, zamašijo. Naredi se 
»čep«, ki preprečuje nemo-
teno odvajanje komunalne 
odpadne vode. Tak »čep« je 
potrebno s specialnim vozi-
lom razbiti in kanalizacijsko 
cev očistiti ter jo povrniti v 
stanje nemotenega odvaja-
nja. Lahko povemo, da smo 
v kanalizacijskem omrežju 
našli že tudi akumulatorski 
vložek. Tudi to delo vzame 
veliko truda in je ravno tako 
umazano.

Glodavci v kanalizaciji 

Podgane v kanalizacijskem 
sistemu so realnost. To so 
zelo inteligentne in prilago-
dljive živali, ki se zelo hitro 
razmnožujejo in se zadržu-
jejo tam, kjer imajo ugodne 
pogoje – hrano. Več hrane 

kot odložimo v kanalizacijo, 
večja je populacija glodavcev 
in večje težave imamo zara-
di tega uporabniki javnega 
kanalizacijskega omrežja. 
Ker je skorajda na vsakem 
ekološkem otoku tudi zaboj-
nik za biološke odpadke, na 
vse uporabnike naslavljamo 
apel, da biološke odpadke 
odlagajo le v za to namenje-
ne zabojnike in ne v javno 
kanalizacijo. 

Tudi kuhinjska olja in ostanki 
maščob ne sodijo v kanali-
zacijo. Ko se olja in maščobe 
ohladijo, se prilepijo na steno 
kanalizacijske cevi, preseki 
cevi se zmanjšajo in posledič-
no se odtok ali kanalizacijska 
cev zamaši. Za nastalo težavo 
ni kriv slab graditelj, temveč 
nepoučen oziroma maloma-
ren uporabnik. Odpadno olje 
lahko zberemo v posodi ali 
steklenici in jo lahko preda-
mo prevzemniku za tovrstne 
tekočine.

Pustimo stare navade odla-
ganja smeti za sabo. Tu misli-
mo predvsem divja odlagali-
šča in tudi odlaganje smeti, 
hrane in olj v kanalizacijo.
Komunala skupaj z občinami 
dela veliko na tem, da je vsa-
kemu občanu zagotovljeno 
zbirno mesto za odlaganje 
vseh vrst odpadkov. Če bomo 
vsi sledili cilju, da bomo pra-
vilno ločevali odpadke, nam 
bo zelo hvaležna tudi naša 
lepa narava. Začeti moramo 
vsak pri sebi in bodimo vzor 
drug drugemu.  

Simon Lukšič

DAN POSTAJALIŠČE ČAS JAN FEB MAR APR MAJ JUN SEPT OKT NOV DEC

TOR

Šentjurij
Mirna Peč
Postaja
Dol. Globdol
Gor. Globdol
Jablan

12.25 -12.:55
13.00 - 15.30 
15.35 - 16.00
16.15 - 17.00
17.05 - 17.45
18.00 - 18.30

21. 18. 17. 14. 19. 16. 15. 20. 17. 15.

Urnik potujoče knjižnice Mirana Jarca za leto 2020
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m
uzejske novice

Leto 2019 za muzej 
nadvse uspešno
Najbolj uspešna muzejska meseca sta bila oktober in no-
vember, ko je Mirno Peč obiskalo tudi največ ljudi. Že od 
samega začetka prihajajo iz vseh koncev Slovenije, poleg 
vodenih ogledov pa v muzeju potekajo različne ostale ak-
tivnosti.

Ljudmila Bajc

Društvo harmonikarjev Mirna Peč si je Muzej Lojzeta Slaka in 
Toneta Pavčka izbralo za prizorišče fotografiranja za njihov 
koledar. Luka Piko je v fotografski objektiv ujel tudi župana 
Andreja Kastelica in predsednika društva Martina Krevsa (z 
desne).

Poskrbeti je potrebno tudi za požarno varnost v muzeju. 
Luka Piko, vodja službe požarne preventive na Gasilsko-reše-
valnem centru Novo mesto, je izvedel izobraževanje tudi za 
domače gasilce, ki bi priskočili na pomoč v primeru nesreče.

Ena izmed novosti je tudi prodaja mirnopeških izdelkov na 
stojnicah pred muzejem. Tako so gostom ponudili svoje do-
brote domači čebelarji, člani vinogradniškega društva in pa 
Kmetija Radež.

V muzejski trgovinici so naprodaj zgoščenke Ansambla Lojzeta 
Slaka in njegove pesmarice ter Pavčkove zbirke. Med, vino, sok, 
krhlji, leseni izdelki, celo knjige pa so izključno mirnopeški. 

Čebelji svet so si tokrat ogle-
dali mali Cepetavčki iz od-
delka Medvedki. Malo slabše 
vreme jih ni ustavilo, saj so 
bili temu primerno oblečeni. 
Na koncu so z veseljem pozi-
rali in pomahali.

Pred muzejem je podjetje  
Gpi tehnika, gradbeništvo, 
projektiva in inženiring po-
stavilo betonski totem, ki bo 
v teh dneh dobil še napis in 
logotip.

Mirnopečani vzorno skrbijo za svoje zdravje. Vsako jutro se 
v okviru projekta Šola zdravega življenja zberejo na igrišču 
za staro šolo in telovadijo. Ko pa ponagaja dež, zadostuje že 
nadstrešek pred vhodom v muzej. Pridružite se jim tudi vi!

Med in kulinarika
Med je v tradicionalni kuhinji skorajda nepogrešljiv saj daje jedem posebno 
aromo. Med ne sodi le v napitke in posladke. Obogati celo glavno jed! Preiz-
kusite! 

Potica z medom 
in s tepko

SESTAVINE
Testo: 800 g bele moke (TIP 500), 
200 g ajdove moke, 10 rumenja-
kov, 84 g kvasa, 17 g soli, 7 g li-
monove lupine, 4 dl mleka, 1 dl 
konopljinega olja, ½ dl vroče 
vode, ½ dl mleka (kvasec), 70 g 
sladkorja, 1 strok vanilje.

Orehov nadev s tepkami: 500 g 
zmletih orehov, 2 dl mleka, 150 g 
hojevega medu, 150 g sladkorja, 
3,5 g limonove lupine, 3 rume-
njaki, sneg treh beljakov, 100 g 
masla, 200 g suhih, kuhanih tepk, 
250 g svežih hrušk, karamela za 
premaz, 1 strok vanilje.

PRIPRAVA
Kvas zalijemo s ½ dl vroče vode 
in mleka ter postavimo na toplo. 
V mleku skuhamo strok vanilje. 

Vaniljevo mleko ohladimo. Preo-
stale sestavine, kvasec in vanilje-
vo mleko zmešamo in vzhajamo.
V mleku skuhamo strok vani-
lje. Vaniljevo mleko ohladimo. 
Iz beljakov pripravimo trd sneg. 
Skupaj zmešamo orehe, med, 
sladkor, limonovo lupino, nato 
dodamo vaniljevo mleko in ma-
slo, rumenjake in v maso vme-
šamo sneg treh beljakov. Sveže 
hruške in suhe tepke narežemo. 
Na razvaljano testo najprej raz-
mažemo karamelo, nato maso in 
nanjo posujemo sveže hruške in 
tepke. Pečemo 15 minut na 200 
°C, nato 45 minut na 175 °C.

Avtor recepta: Uroš Štefelin

V preteklosti so med uporabljali kot edi-
no sladilo, potem ga je zamenjal slad-
kor, danes pa se trend uporabe medu 
kot sladila, predvsem z vidika zdravega 
prehranjevanja, vrača. Prav tako ga vse 
pogosteje srečamo kot dodatek jedem 
in to ne samo sladicam, ampak tudi me-
snim jedem, testeninam, rižotam,.. Kako 
pestra je uporaba medu v kulinariki nam 
kaže tudi bogata dediščina jedi z me-
dom (kaše, pečena jabolka, potice, razni 
štruklji, sladice iz medenega testa…).

Med uporabljamo kot dodatek mari-
nadam za razne vrste mesa, predvsem 
pri svinjini, divjačini, govedini, doma-
či in divji perutnini, drobnici,  pri svežih 
in prekajenih ribah, morski hrani in ze-
lenjavi, ki je lahko dušena, pečena 
ali ocvrta. Meso lahko glazi-
ramo tako, da zmešamo 
olje in med, temu do-
damo še manjšo koli-
čino želeja rdečega 
ribeza ali  brusnic in 
namažemo po mesu 
pred koncem peče-
nja. Pri hladnih zače-
tnih jedeh med doda-
jamo  k raznim sirom, ki 
jih kombiniramo s sadjem 
in oreščki, hladnim pečen-
kam in dodajamo v prelive za ra-
zne solate. Lahko popestri okus raznim 
hladnim in toplim juham ter omakam. 
Razne jedi iz riža, testenin, stročnic, ze-
lenjave, oreščkov, lahko tudi mesa, dobi-
jo sladko kisli priokus eksotičnih kuhinj. 
Med je lahko dodan kipnikom/pudin-
gom, kruhu in raznim vrstam jedi iz ra-
znega testa, kremam, strjenkam, slado-
ledom ter zmrzlinam. Uporabljamo ga 

lahko pri  vlaganju sadja in zelenjave. 
Odlično tekne k svežemu sadju.

Stopiti iz okvirjev in poiskati najprimer-
nejši okus medu je izziv vsakega kuhar-
ja. V Sloveniji nam je na voljo pester na-
bor različnih okusov Slovenskega medu 
z zaščiteno geografsko označbo, Koče-
vskega gozdnega medu z geografskim 
poreklom in Kraškega med z geograf-
skim poreklom. Ti medovi izvirajo iz slo-
venskih travnikov in neokrnjenih goz-

dov, v njih okusite raznolikost tisočerih 
cvetlic. Za pridelavo medu, vključene-
ga v sheme kakovosti, morajo čebelarji 
čebelariti po načelih dobre čebelarske 
prakse. Tak med dosega višje kakovo-

stne parametre, kot jih predpisuje 
Pravilnik o medu, in je podvr-

žen dodatnemu nadzoru 
s strani neodvisne kon-

trolne organizacije.
Drožasti kruh z me-
dom, suhe slive s pr-
šutom in medom, 
pečene polnjene pa-
prike z ajdo, feto in 

medom, praženec s 
proseno kašo, slanino, 

porom in lipovim me-
dom, medena korenčkova 

solata, medeni biskvit z makom in 
ajdovo moko,… Vse to in še več recep-
tov najdete na spletni strani www.okusi-
-med.si/medeni-recepti. V nadaljevanju 
pa recept kuharskega mojstra Uroša Šte-
felina za potico z medom in s tepko.

Tanja Magdič, Javna svetovalna 
služba v čebelarstvu

Foto: Cveto Sonc
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INTERVJU: MITJA KREVS

»Če bi sedaj končal 
kariero, bi bila to 
nedokončana zgodba«
Kljub temu, da več ne živi v Mirni Peči, bo športnik Mitja Krevs vedno ostal 
prepoznaven obraz naše občine. V letošnji sezoni je na vseh največjih teka-
ških prireditvah pri nas pritekel do zmage. Prejel je nagrado za državni re-
kord v cestnem teku na 10 km, ki ga je postavil na Nočnem teku na Bledu in 
ga jeseni še izboljšal v Slovenskih Konjicah na Konjiškem maratonu. Zmagal 
je na  Dunaju v polmaratonu in v teku na 5000 m, osvojil  naslov državnega 
prvaka v cestnem teku na 10 km in zmagal na ljubljanskem polmaratonu. 
Sezona je končana, Mitja pa že začenja s pripravami za maraton  spomladi. V 
Mirni Peči dvakrat tedensko vodi vadbo v okviru Tekaškega društva MiTek. 
Brez teka si ne zna predstavljati življenja, o njegovi nadarjenosti in preda-
nosti temu športu pa pričajo številni uspehi. 

 � Kdaj in kako se je začela vaša 
športna pot? 
Prvi začetki so bili v prvem razredu 
osnovne šole v Mirni Peči, in sicer v 
obliki krožka atletike, kjer sem bil ak-
tiven do šestega razreda. Pri 13 letih 
sem se odločil, da se začnem z atletiko 
resneje ukvarjati. Pod mentorstvom 
učitelja športne vzgoje Roberta Dra-
gana, ki me je naučil osnov, sem začel 
trenirati tek in s tem tudi nadaljeval. Ko 
sem začel trenirati, mi je tek na daljše 
proge predstavljal en sam napor, zato 
sem si najprej želel postati šprinter.

 � Kaj vas pri teku tako fascinira? 
Ko sem bil mlajši, sem bil zelo hiter, 
verjetno tudi od tukaj želja, da po-
stanem šprinter. Čeprav sem si tek na 
daljše proge predstavljal kot napor, ki 
mu nisem bil naklonjen, se je tehtnica 
obrnila. Kljub temu, da moraš vlagati 
ogromno truda in so lahki treningi na 
sporedu bolj redko, lahko tečeš v nara-
vi. Velikokrat je že to sprostitev in spro-
ščanje vsakodnevnega stresa. Poleg 
tega si precej samostojen, tečeš lahko 
kadarkoli in kjerkoli. Po vseh teh letih bi 
mi brez teka enostavno nekaj manjkalo. 

 � Kako potekajo vaši treningi? 
Zelo različno. Treningi so raznoliki, vse 
je podrejeno  tekmam oz. pripravam 
na najbolj pomembne tekme. En del 
treningov je lažji. Grem na iztek, kar 
pomeni lahkoten, sproščen tek v na-

jo na srečo v službi posluh in se je mo-
žno dogovoriti. 

 � Pride kakšen dan, ko bi tekaške 
čevlje najraje obesili na klin? Kaj vas 
motivira?
Bili so prelomni trenutki. Leta 2008 
sem imel poškodovano stopalo, ta-
krat sem bil leto in pol brez treningov 
oz. sploh brez teka. Takrat sem bil res 
v dilemi, ali bom nadaljeval, ker kljub 
mnogim terapijam ni bilo nobenega 
napredka. Danes sem vesel, da sem na-
daljeval. Predvsem v zadnjih letih sem 
imel kar nekaj težav. Dobro sem treni-
ral, nato pa sem se tik pred začetkom 
tekmovanj poškodoval. Kljub temu, da 
sem bil dobro pripravljen, nisem mo-
gel tekmovati, da bi to dokazal. To so 
tisti težki trenutki. Ko se na nekaj trdo 
pripravljaš, ogromno treniraš in vlagaš 
veliko časa, a se sezona ne izide po že-
ljah, se res vprašaš, kako naprej.
Odgovor, zakaj nisem odnehal, je prav-

ravi. Drugi del treningov pa je bolj in-
tenziven, napor je večji. Takšni treningi 
so ključni za napredovanje oziroma 
doseganje boljših rezultatov in so ob-
vezen del priprav na tekmovanja. Težji 
treningi so predvsem na stadionu, lažji 
pa v okolici doma, v naravi.

 � Kako vse treninge usklajujete z 
delom, predvsem v času tekem?
S trenerjem poskušava uskladiti tre-
ninge glede na moj delovnik. Delam 
pred in po službi. Kar pa se tiče tekem, 
ki so v večji meri ob koncih tedna, ima-

zaprav samo eden: ker sem prepričan, 
da še nisem dosegel svojega maksimu-
ma. Če bi sedaj končal kariero, bi bila to 
nedokončana zgodba. Vem, da še lahko 
napredujem in izboljšam svoje rezultate.

 � Katera zmaga vam največ pomeni?  
Ne toliko zaradi rezultata samega – v 
spominu mi bo ostal Ljubljanski ma-
raton 2017, ko sem s skrajnimi močmi 
prišel do cilja. Že nekaj kilometrov prej 
sem se znašel v težki situaciji. Takrat 
sem bil tudi državni prvak v maratonu, 
a predvsem je bila to osebna zmaga. 
V atletiki je po navadi glavno merilo do-
sežen rezultat, razen na velikih tekmo-
vanjih, ko šteje predvsem uvrstitev. Tako 
mi veliko pomeni tudi državni rekord na 
svetovnem prvenstvu. Na najbolj po-
membni tekmi sem v tistem trenutku 
tekel najbolje in ta državni rekord še ve-
dno velja. Omenil bi tudi osebni rekord 
na prostem, in sicer na 1500 metrov, pri 
čemer imam še vedno občutek, da iz 
sebe nisem potegnil vsega, česar sem bil 

sposoben. Kljub temu pa se mi zdi, da je 
osebni rekord, ki je v bistvu drugi najhi-
trejši čas v Sloveniji vseh časov, eden iz-
med mojih največjih dosežkov. 

 � Kaj vam poleg teka zapolnjuje 
vsakdan? 
Imam 15-mesečno hčerko, tako da je 
dan hitro zapolnjen. Sicer pa služba, tre-
ningi, tekaške vadbe in druge obvezno-
sti, ki jih moram opraviti v okviru svo-
jega treninga. Nimam veliko prostega 
časa. Ko ga imam, si na TV rad ogledam 
nogometno ali košarkarsko tekmo.  

 � Kakšni so vaši načrti za priho-
dnost? 
Če bo šlo vse po načrtih in mi bo zdrav-
je dobro služilo, je moj cilj spomladi 
nastopiti na maratonu. Kje točno, še 
ne vem. Potem pa je od pripravljenosti 
in te tekme – če se bo vse »poklopilo« 
– odvisno, kako in kaj naprej. 

Urška Kolenc

ŠPORTNI DOSEŽKI 
MITJE KREVSA

Od pionirskih do članskih ka-
tegorij 39 naslovov državnega 
prvaka oz. pokalnega zmago-
valca Slovenije; l. 2014 je na 
dvoranskem svetovnem prven-
stvu postavil državni dvoranski 
rekord na 1500 metrov in do-
segel tudi drugi najhitrejši čas 
v Sloveniji na prostem;  nastop 
na dvoranskem evropskem in 
svetovnem prvenstvu;  dvoran-
ski balkanski podprvak;  pet-
krat tekel na  evropskem prven-
stvu v krosu; večkrat zmagal na 
Ljubljanskem polmaratonu in 
bil stalni slovenski reprezen-
tant v več disciplinah. L. 2017 je 
z naslovom državnega prvaka 
v maratonu na Ljubljanskem 
maratonu postal prvi Slovenec, 
ki je dosegel naslov državnega 
prvaka od razdalje 800 metrov 
in vse do maratona. Poleg zma-
ge na Nočni10ki na Bledu in na 
domačem Novomeškem pol-
maratonu je letos zmagal tudi 
na polmaratonu v Ljubljani, še 
eno uspešno sezono pa je na 
koncu zapečatil še z zmago v 
Zagrebu. 
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Miklavž obdaril 
mirnopeške otroke

Veroučenci 2. razreda ter nji-
hovi starši so osmega decem-
bra organizirali prihod Miklav-
ža v cerkvi Sv. Kancijana v Mirni 
Peči. Ob prihodu  Miklavža so ve-
roučenci zaigrali igrico in zapeli ne-
kaj pesmic. Po zanimivem programu je 
Miklavž vsem pridnim otrokom razdelil darila.

Andreja Povše

Plesni uspehi se vrstijo
V začetku novembra je  v organizaciji Plesnega kluba Bolero v 
Domžalah potekal kvalifikacijski turnir v standardnih in latin-
sko ameriških plesih, na katerem je Mirno Peč zastopal Martin 
Rožmanc s plesalko. Osvojila sta 4. mesto v latinsko-ameriških 
plesih in 5. mesto v standardnih plesih.

V soboto, 16. novembra, pa se je v Ljubljani odvijal naslednji 
kvalifikacijski turnir, ki ga je organiziral Plesni klub Feniks, in 
sicer v športni dvorani Edvarda Peperka. Tokrat sta Mirno Peč 
zastopala Nika in Martin s svojima soplesalcema. Nika s sople-
salcem je v kategoriji mladincev osvojila 4. mesto v standar-
dnih plesih in 5. mesto v latinsko-ameriških, Martin s soplesal-
ko pa v kategoriji pionirjev 4. mesto v standardnih plesih in 3. 
mesto v latinsko-ameriških plesih. Veselimo se nadaljnjih ple-
snih uspehov.

Luka Piko

Kolenc skakal na svetovnem 
študentskem prvenstvu  
Mitja Kolenc se je udeležil poletne univerzijade NAPOLI 2019 
(Svetovno prvenstvo za študente), ki je potekala v začetku ju-
lija v italijanskem Neaplju. Nastopil je kot član slovenske uni-
verzitetne reprezentance in  tekmoval v svoji disciplini skoku 

v daljino v zelo močni konkurenci. Zaradi   težav na tekmo-
vališču mu ni uspelo doseči želenega rezultata, kljub temu 
je osvojil dobro 35. mesto. »Tekma mi bo ostala v dobrem 
spominu in kot nepozabno doživetje,« je po tekmovanju de-
jal Kolenc.  Udeležbo na Univerzijadi sta finančno podprli tudi 
Občina Mirna Peč in Adria Mobil. L.B

Pohod v spomin na 
Jožeta Slaka - Ðoko

Tudi letos smo s pohodom po-
častili spomin na mirnopeškega 
slikarja Jožeta Slaka. Pohodnikov 
nas je bilo največ do zdaj. Pose-
bej je treba izpostaviti in pohvali-
ti veliko število najmlajših. Vzpon 
na Golobinjek jim je bil »mala 
malca«. Za dobro voljo in dobro 
kondicijo so skrbeli polni nahrb-
tniki in odprte zidanice. Zaključili 
smo na Jordankalu z malico, sre-
čelovom in druženjem.

Milena Slak

Tudi vi lahko z 
defibrilatorjem 
rešite življenje
V ŠRD Veliki Kal - Orkljevec smo v za-
četku novembra organizirali delavnico 
z naslovom Temeljni postopki oživlja-
nja in uporaba avtomatskega defibrila-
torja (AED), ki se ga je udeležilo preko 
30 vaščanov. Predavanje in prikaz so 
izvedli člani PGD Doljna Straža, ki so 
registrirani kot "prvi posredoval-
ci" pri srčnih zastojih, večjih 
krvavitvah in zadušitvah. 
Cilj takih delavnic je po-
večevanje števila preži-
velih po srčnem zastoju, 
ki ob pravem trenutku 
prejmejo pomoč soro-

dnika ali mimoidočega, saj so prve 
minute najpomembnejše. Poučili smo 
se o osnovah prve pomoči ter uporabo 
avtomatskega defibrilatorja, s katerim 
lahko ponesrečenemu rešimo življe-
nje. Vsi udeleženci so na lutkah vadili 

umetno dihanje, masažo srca in upo-
rabo AED. Na tem mestu gre zahvala 
članom PGD Doljna Straža. 
Strinjali smo se, da se v vasi namesti 
AED, za kar so že stekle aktivnosti.

 Jože Krevs

Tekmovanje za nagrado Lojzeta Slaka oktober 2019
Petega oktobra so v mirnopeški Osnovni šoli Toneta Pavčka  harmonike zazvenele »na Slakov način«. Že drugi Slakov 
festival je bil tokrat še večji in bolj pester. Festival poteka v organizaciji Družine Slak in Društva za ohranjanje Slakove 
glasbe, njegov namen pa je ohranjati pristno kulturo mirnopeške doline in Slakovo glasbo.  Festival je potekal dva dni,  
odvijali pa so se trije dogodki: tekmovanje za nagrado Lojzeta Slaka, Slakov sejem in koncert Slakove glasbe.

Sobota je potekala v zname-
nju mednarodnega 2. tek-
movanja za nagrado Lojzeta 
Slaka, ki se ga je udeležilo več 
kot sto tekmovalcev. Tradici-
onalno so se na tekmovanju 
v znanju igranja harmonike 
s Slakovimi skladbami in na 
Slakov način pomerili solo 
harmonikarji in instrumental-
ne zasedbe. Novost letošnje-
ga tekmovanja je bila discipli-
na vokalne zasedbe, v kateri 
so tekmovalci peli slovenske 
ljudske ali avtorske pesmi iz 
zakladnice pesmi Lojzeta Sla-
ka in Fantov s Praprotna. Vse 
je budno spremljala strokov-
na žirija, sestavljena iz preka-
ljenih glasbenikov, učiteljev, 
zborovodij in dirigentov v za-
sedbi: Toni Sotošek, Viki Ašič, 
Janko Avsenak, Borut Doli-
nar, Sandi Ravbar, Aljoša De-
ferri, Toni Verderber, Klemen 
Rošer, Slavko Plut, v finalu pa 
se jim je pridružil še Matija 
Slak. Dogajanje na prizoriščih 
je z besedami spretno pove-
zoval Darko Povše. Naslov 

absolutnega prvaka 2019 je 
osvojila Kaja Završnik, ki je za 
osvojeno prvo mesto prejela 
diatonično harmoniko Slak-
-Prostor in pokal za absolu-
tnega zmagovalca.

Dogajanje je poživil Slakov 
sejem z bogato obloženi-
mi stojnicami z do-
mačimi izdelki. 
Gledalci so lah-
ko kupili iz-
delke iz lesa, 
suho robo, 
domače pi-
škote, mlečne 
izdelke, gline-
ne izdelke, na-
kit, bučno olje, do-
mače pivo, … 

V Dvorani OŠ Toneta Pavčka 
se je drugi dan festival tradi-
cionalno zaključil s slavno-
stnim koncertom Koncertne-
ga ansambla Slakove glasbe, 
tokrat pod naslovom V Slako-
vi zidanici.  R. S.
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Silvestrovo 
Na silvestrski večer smo najraje z ljudmi, ki so nam 
najbližje in s katerimi lahko obujamo spomine na 
staro leto. Naše občane smo vprašali, kako bodo pre-
živeli zadnji dan v letu. 

Vesna Kastelic 

anketa

Danijela Cesar, Goriška vas
Na silvestrovo prej zapremo 
našo okrepčevalnico, da gre-
mo hitro domov in čas posve-
timo vnukom. Druge dni ima-
mo vedno veliko dela, tako 
pa vsaj ob praznikih trenutke 
preživljamo skupaj. Doma ne 
pripravljamo posebnega pra-
znovanja, saj gresta sinova po 
svoje, ob polnoči pa vseeno 
skupaj nazdravimo in si vošči-
mo. 

Erika Hrasta, Mirna Peč 
Bistvo silvestrovega mi je do-
bra družba in prijeten ambi-
ent nekje sredi gora. Drugače 
je, če se na 1. januar prebu-
diš nekje sredi mesta ali pa v 
nekem odročnem kraju, kjer 
ni ostankov embalaže in pi-
rotehničnih sredstev. Letos 
bomo praznovali na Jahorini 
in upam na obilico snega, da 
bomo čas lahko izkoristili še 
za smučanje. 

Drago Retelj, Poljane pri 
Mirni Peči
Silvestrovanje bo letos po-
tekalo kot ponavadi – doma 
ali pa v krogu prijateljev. Na 
ta večer si doma privoščimo 
malo boljšo večerjo. V družbi 
prijateljev pa vsak prinese kaj 
za na mizo. Tako skupaj priča-
kamo polnoč. Včasih zadnje 
sekunde odštevamo tudi v 
Novem mestu.

Robert Dragan, Golobinjek
Čez leto večkrat potujem v 
tujino, za praznike pa raje 
ostanem doma. Na silvestrovo 
sem tako vedno v krogu dru-
žine in prijateljev. Družimo se 
ob večerji in že tradicionalno 
na ta večer pripravimo biftek 
ter skupaj pričakamo slovo od 
starega leta. 

Letošnji upokojenski izlet eden 
naših najlepših
Društvo upokojencev Mirna Peč je letos organiziralo iz-
let v Italijo. Obiskali smo Verono, zatem pa pot nadalje-
vali do jezera Maggiore  oz. do prečudovitih Boromejskih 
otokov. 

V zgodnjem jutru smo se odpravili proti Ljubljani. Ker se  je 
med Vrhniko in Logatcem zgodila prometna nesreča, nam je 
vodič  predlagal, da počakamo kakšno uro na Barju, da se ovi-
ra odstrani in promet normalizira. Po uri čakanja smo se od-
pravili  proti Trstu. Ko smo končno prestopili italijansko mejo, 
smo v koloni počasi  z dveurno zamudo prispeli v Verono,  
mesto, ki leži ob reki Adiži. Zaradi svoje umetniške in kultur-
ne dediščine, opernih predstav v rimskem amfiteatru ter iz-
povedi ljubezni pred slavno Julijino hišo in balkonom je me-
sto zelo obiskano v vsakem letnem času. Ima lepe trge, ki jih 
obkrožajo renesančne palače, srednjeveške meščanske hiše 
in razvaline rimskega gledališča. Najbolj pa je oblegan Julijin 

balkon in pa njen kip pod njim. Po ogledu Verone  smo  pot 
nadaljevali proti Milanu, kjer nas je dohitela vremenska  ujma 
z močnim vetrom. Pot smo nadaljevali  mimo Milana na se-
ver proti švicarski meji. Preden smo uspeli priti do mesteca, 
kjer smo imeli rezervirano nastanitev, nas je še dvakrat  ujelo 
neurje. 

Naslednji dan pa nas je pričakalo čudovito sončno jutro brez 
oblačka. Ravno pravi dan za izlet po  Boromejskem otoku, ki 
je na drugem največjem jezeru v Italiji.   Boromejske otoke 
sestavljajo trije otoki: otok Madre, otok Bela in otok Pescatori. 
Najprej smo se z ladjico odpeljali  na otok Madre, ki se ponaša 
s čudovitimi terasastim vrtom z bujnim rastlinjem. Privoščili 
smo si sprehod po otoku, z veliko trgovinic s spominki, prije-
tnih gostiln v senci košatih dreves ter ogromno cvetja v par-
kih.  Sledil je ogled otoka Bella z botaničnim vrtom, kjer so se 
po  vrtu  sprehajali prelepi pavi ter druge eksotične živali in 
si ogledali notranjost Boromejskega gradu. Nazadnje smo se 
z ladjico odpeljali še na otok z imenom Pescatori (ribiški), ki 
je edini stalno naseljen. Sprehodili smo se po otoku, obiskali 
eno od mnogih gostilnic ter nakupili spominke. Kljub vsem 
neprilikam, ki so nas spremljala  med potjo, je bil izlet eden 
izmed naših najlepših.

Majda Zagorc

Mirnopeške štruklje jedli v Državnem zboru
Na povabilo Državnega zbora RS smo se v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije članice Društva podeželskih žena 
Mirna Peč udeležile predstavitve kulinaričnih izdelkov, s katerimi se skozi vse leto predstavljamo v razstavah in tek-
movanjih. Mirnopečanke smo predstavile naše kuhane in pečene štruklje. Ogledale smo si državni zbor in nekaj časa 
prisostvovale na seji.

V mesecu septembru in ok-
tobru je Zveza kmetic Slo-
venije organizirala strokovni 
ekskurziji v Makedonijo, ki 
se je je udeležilo osem naših 
članic.  V makedonskem me-
stu Kochani smo si prvi dan 
ogledale nasad riževih polj 
in predelavo riža. Na kmeti-
ji so nam postregli z riževi-
mi jedmi, pod katerimi se je 
šibila miza. Pot nas je vodila 
proti Kruševem (tu je svoje 
otroštvo preživljal pevec Toše 

Proeski), med potjo smo si 
ogledale vinsko klet Stobi in  
v mesto Prilep, ki je znano po 
pridelavi tobaka.  Zadnji dan 
smo si ogledale Bitolo, Ohrid 
in Skopje. Polne čudovitih vti-
sov smo v jutranji urah pole-
tele v svojo domovino. 

Na povabilo žensk iz Mrko-
njić Grada, s katerimi sode-
lujemo že nekaj let, smo se v 
okviru Zveze Kmetic Sloveni-
je udeležile njihovega tradi-
cionalnega sejma. Na sejmu 
smo se predstavile z našo po-
tico, pletenico, belokranjsko 
pogačo, kruhom in drobnim 

pecivom. Oblečene v naro-
dne noše smo požele veliko 
občudovanja nad izgledom 
in okušanjem naših dobrot. 
Na sejmu predstavljajo lo-
kalne običaje (zajtrk pri ko-
šnji, pogostitev ob godovnih 
dnevih). Sejem ima tudi tek-
movalno vzdušje. Posebna 
komisija spremlja vse stojni-
ce. Ocenjuje izgled stojnice 
, okus in videz izdelkov. Tudi 
naša stojnica je prejela eno 
prvo in eno drugo mesto. 

Naše društvo sta zastopa-
li Jelka Krivec in Vida Muhič. 
Naše članice (Darinka, Nada, 
Mari, Milena, Nežika, Vida In 
Jelka) pa so s svojimi dobro-
tami (prijatelj, ježki, domači 
piškoti, orehovimi štrukeljčki, 
slane prestice, skutini in ro-
žičevi štrukeljčki in flancati) 
predstavile DPŽ Mirna Peč.

Društvo podeželskih žena 
Mirna Peč želi vsem obča-
nom in občankam Mirne 
Peči dobro leto 2020. Srečno. 

Jelka Krivec 
in Nežika Režek

Članice DPŽ Mirna Peč s predsednikom Državnega zbora 
Dejanom Židanom
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Iz 
mirnopeških 

kuhinj

Vrtnice iz jabolk in 
listnatega testa

SESTAVINE ZA LISTNATO TESTO:

• 250 g moke 
• 260 g masla 
• 0,5 dl vode
• ravna čajna žlička soli

Maslo vzamemo iz hladilnika in ga 
razdelimo na 170 g in 90 g v dve lo-
čeni posodi. Dokler je maslo še mr-
zlo, ga razrežemo na manjše 
kockice. Nato odmerimo 
100 g moke in jo doda-
mo k tistemu maslu, ki 
ga je več, torej k 170 
g. Odmerimo še 150 g 
moke in jo dodamo k 
drugemu maslu, torej 
k 90 g masla. Priporo-
čam dve različni poso-
di. Z rokami, lahko tudi z 
mešalnikom, skupaj dobro 
zgnetemo najprej maso, ki ima 
več masla, da dobimo mehko, masle-
no maso. Nato enako naredimo z dru-
go maso, ki ima manj masla, le da ji 
dodamo še sol in pol dl vode. Dobro 
pregnetemo.
Odrežemo dva kosa prosojne folije, za 
mero uporabimo globino kuhinjske-
ga pulta, ali pa ca. 60 cm. Vsako maso 
posebej, zvrnemo na svoj kos folije in 
oblikujemo pravokotnika, velika ca. 
10×15 cm.
Masi zavijemo v folijo in postavimo v 
hladilnik za 15-20 minut. Da si boste 
lažje zapomnili, katera masa je katera, 
si tisto maso, ki je bolj maslena, neka-
ko označite. Najbolje je da nanjo, čez 
folijo, s prstom naredite vdolbinico.
Masi vzamemo iz hladilnika in na vr-
sti je prvo valjanje. Razvijemo ju iz fo-
lije. Maso, ki ima večji delež moke in 
manjši delež masla, kar na foliji počasi 
razvaljamo na ca. 15×30 cm velik kos. 
Valjamo samo v navpični smeri, torej 
proti sebi in od sebe. Če se vam masa 
prijemlje na valjar, jo rahlo pomokajte. 
Nato masleno maso položimo na po-
lovico razvaljane mase in jo zavijemo 

vanjo ter robove dobro stisnemo sku-
paj. Zavojček obeh mas počasi razva-
ljamo, pazimo, da nam notranja masa 
ne uide ven. In spet, valjamo samo 
proti sebi in od sebe. Nato testo prepo-
gnemo na tretjine, od zgoraj navzdol 
in od spodaj navzgor. Zasukamo za 90 
stopinj in spet počasi valjamo samo v 
eni smeri. Postopek ponovimo še en-
krat. Nato testo zavijemo v prosojno 
folijo, na kateri smo ga valjali, in ga za 
20 minut postavimo v hladilnik. Po 20 
minutah ponovimo ves postopek, to-
rej valjamo v samo eni smeri, prepo-

gibamo na tretjine navzgor in 
navzdol, zasukamo za 90 

stopinj in spet valja-
mo ter ponovimo še 

enkrat. Testo zopet 
postavimo v hladil-
nik za 20 minut in 
nato ves postopek 
še enkrat, v tretje 
ponovimo. Testo na 

koncu samo dobro 
potlačimo z roko. Torej 

smo vsega skupaj testo 
valjali in prepogibali šestkrat 

oz. trikrat po dvakrat. Testo naj, pre-
den ga uporabimo, v hladilniku poči-
va vsaj pol ure.
Če se vam mudi, listnato testo kupite 
(dobite že razvaljanega).

Potrebujemo še :
• 3 jabolka,
• malo cimeta 
• in marmelado za premaz.
Testo razvaljamo in ga narežemo na 
približno 2 do 2,5 cm trakove. Jabolka 
dobro operemo, jih razpolovimo, iz-
dolbemo pečke ter narežemo na tan-
ke krhlje.
Testo premažemo z marmelado. Po-
lagamo krhlje na testo tako, da so 
pol cm čez rob testa, posipamo s ci-
metom. Testo z jabolki zavijemo (kot 
polžka) in oblikuje se lepa vrtnica. Vr-
tnice polagamo v papirnate modelčke 
za mafine , nato na pekač( lahko pekač 
za mafine). Pečemo v ogreti pečici na 
180°C 15 - 20 minut (da so zlate). Vr-
tnice posujemo s sladkorjem v prahu.

Nežika Režek

Šola zdravja v Mirni Peči vsak delovni dan 
na igrišču za muzejem
23.oktobra letos, ob desetletnici nastanka društva Šola zdravja v Domžalah, je bila tudi v Mirni Peči na športnem igri-
šču stare osnovne šole ustanovljena skupina Šola zdravja Mirna Peč.

Deset let je trajalo, da je val širitve Šole 
zdravja (v nadaljevanju ŠZ) po Sloveniji 
dosegel tudi naš kraj. Na pobudo naših 
občank, ki sta v Novem mestu obiskovali 
ŠZ, sta nam pri prvih začetkih pomaga-
li Darinka Smrke, ki je zaslužna za veliko 
prodornost ŠZ v Novem mestu, in Dragi-
ca Kranjc - obe članici društva že od za-
četka njegovega obstoja na Dolenjskem.
Začeli smo s štirinajstimi udeleženci. 
Naši mentorici, presenečeni nad zače-
tnim odzivom, sta po štirinajstih dneh 
presodili, da je čas za registracijo skupi-
ne. Za vodjo smo izbrali Melito Volk Ive-
kovič in za namestnico Vasilijo Zaletel. 
Število članov se vsak dan povečuje, na 
vadbah je vsako jutro najmanj dvajset 
ljudi, tako da pričakujemo, da nas bo do 
novega leta vsaj trideset.

»Osnovna aktivnost ŠZ je telesna dejav-
nost. Vadba, imenovana »1000 gibov« 
po metodi Nikolaya Grishina, nevrologa 
in manualnega terapevta, obsega vaje, 
ki so primerne za vsakogar. V približno 
30-tih minutah razgibamo vse dele te-

lesa. Začnemo pri dlaneh, končamo na 
podplatih. S tem dosežemo maksimal-
no gibljivost telesa in zmanjšamo bole-
čine. Dobimo se vsako jutro ob 8.00 do 
8.30, na prostem, na igrišču stare osnov-
ne šole, v primeru slabega vremena pa 
pred vhodom v muzej. Vaje vodimo va-
ditelji prostovoljci na prijazen in nebo-

leč način. Za udeležbo na telovadbi ne 
potrebujete predhodne kondicijske pri-
pravljenosti, drage športne opreme ali 
polne denarnice. Vaje so preproste in 
primerne za vsakogar. Redna in zmer-
na telesna dejavnost ima številne po-
zitivne učinke na zdravje ljudi. Začeti 
dan s telesno aktivnostjo pomeni, da 
naš vsakdan obogatimo z dobro voljo 
in vadbo v dobri družbi. Vzemimo od-
govornost za naše zdravje v svoje roke 
in naredimo korak naprej z vadbo 1000 
GIBOV! (VIR: zgibanka društva ŠZ)«

Pomemben element ŠZ je poleg gibanja 
tudi druženje in medgeneracijska pove-
zanost. Jutranja vadba na prostem je sti-
čišče, okoli katerega se pletejo socialne 
vezi, izmenjava informacij ter vključeva-
nje ljudi v lokalna dogajanja. Take delu-
joče socialne mreže pa varujejo zdravje 
in podaljšujejo življenjsko dobo. Naša vi-
zija je, da bi se skupine ustanovile tudi v 
drugih mirnopeških vaseh, bližje doma 
ljudi, ki bi se nam želeli pridružiti.

Pozivamo vse, moške in ženske, ki že-
lite nekaj narediti za svoje zdravje, 
da se nam pridružite na igrišču stare 
osnovne šole, kjer smo vsak dan ob 
8.uri, razen ob praznikih ter ob sobo-
tah in nedeljah. Letna članarina dru-
štva ŠZ znaša 20 €. 

Melita Volk Ivekovič

Črn kruh, maslo, 
med, jabolka in 
mleko
15. novembra smo v Osnovni šoli To-
neta Pavčka že devetič pripravili Tra-
dicionalni slovenski zajtrk v okviru 
projekta Dan slovenske hrane. Jedil-
nico in avlo smo skrbno pripravili in 
okrasili, za kar so poskrbeli učenci 
podaljšanega bivanja pod vodstvom 
učiteljice Simone Ogulin. 

Za brezhibno izvedbo in postrežbo je 
poskrbela skupina učencev predmetne 
stopnje, ki jih je usmerjala učiteljica in 
šolska organizatorka prehrane Lea Ge-
šman. Za fotografiranje in izdelavo pri-

spevka za šolsko glasilo sta poskrbela 
učenca predmetne stopnje Rihard Ov-
nik in Maks Zupan pod mentorstvom 
učiteljice Simone Laknar Strahinić.  

Ob 7.15 smo sprejeli učence šole skupaj 
z njihovimi starši in ostale učitelje. Ča-
stni gost je bil župan občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic. Šoli in vrtcu je ob tej 
priložnosti podaril 3 komplete namizne 
igre Vrt družine Dobrojed. 

Kratkemu uvodnemu programu s ple-
sno točko učencev drugega razreda in 
učencev, ki obiskujejo ID plesne igre 
pod vodstvom Staše  Zajc Hočevar, je 
sledila bogata pogostitev s tradicional-
no slovensko hrano lokalne pridelave. 
Povabljenim smo, kot vsako leto, po-
nudili črni kruh, maslo, med, jabolka in 
mleko. Zajtrk se je odvijal do osme ure 
zjutraj, ko je sledilo pospravljanje pro-
stora in odhod k pouku. Povabljeni so 
bili nad hrano navdušeni, predvsem pr-
vošolci, ki so si v večini privoščili še do-
daten kos kruha z dobrotami. 
 

Lea Gešman
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IZ NAŠIH
TREH 
DOLIN

Čeprav je zimski čas pri nas čas dol-
gih noči in krajših dni, so številni pra-
zniki tisti, ki ta čas razsvetljujejo, da 
postane čas veselja in praznovanja. 
Danes so praznovanja v naših domo-
vih zelo različna, včasih pa so nekate-
ra od njih imela posebne običaje, ki 
so se ponekod do danes že izgubili. 

Na datumske zimske praznike na letnem 
koledarju so se v naših krajih po tradiciji 
najprej pripravljali s praznikom kolin. Ta 
je že iz davnih časov naznanjal prve zim-
ske dneve in je pri hiši veljal za domači 
praznik, saj si ljudje večjih količin mesa 
navadno niso mogli privoščiti. So pa bile 
koline nedvomno pomembna mesna 
hrana za decembrske praznike, ki so sle-
dili – božič, štefanovo, novo leto ... in vse 
do pusta, ki je prvi naznanil konec obdo-
bja zime in pričetek pomladi.

Danes se večji zimski prazniki praznuje-
jo na dveh ravneh – na družinski ravni, 
na kateri so del bodisi verske zavesti bo-
disi tradicije, ali pa (vse bolj) na javni rav-
ni, ki je del globalizacije in se navezuje 

na nakupovalne in potrošniške pojave.
S tem ko praznovanja zahajajo bolj na 
to drugo raven, se tudi pri nas na pode-
želju izgubljajo številne šege in navade, 
rituali in običaji. 

Eden takih – že skoraj pozabljenih – 
je peka božičnega kruha. Poprtnik 
ali ponekod tudi poprtnjak, ki 
je veljal za obredni božični 
kruh, ima svoje korenine 
že v davnih predkrščan-
skih časih. Dušica Ku-
naver v knjigi Čar kruha 
navaja, da je bila »v tem 

obrednem kruhu, ki so ga pri-
pravljali v času umiranja sta-
rega sonca Svaroga in rojev-
nju novega sonca Svarožiča 
– mladega bogeca – boži-
ča, skrita prastara poljedel-
čeva želja, da bi si že sredi 
zime zagotovil pomladno 
rast.« 

Poprtnik so gospodinje navadno spe-
kle na sveti večer. Najbolj razširjena je 
bila peka treh hlebcev kruha – navadno 
iz pšenične, ržene in ajdove moke. Pri 
nas, v Mirni Peči, je gospodinja navadno 
spekla le en hlebec poprtnika iz bele 
moke, ki pa je bil navadno zelo velik hle-

bec in ga je le z največjim 
loparjem spravila v 

peč. Ta hlebec kru-
ha se je, ko je bil 

pečen, postavil 
poleg jaslic in 
tam ostal po-
krit do prazni-
ka svetih treh 
kraljev. Poleg 
njega so bili ob 

jaslicah še ključi 
domače zidanice, 

žaga in še kak drugi 
predmet ali kos hišnega 

orodja. Gospodar je poprtnik, 
ki je dobil ime zaradi tega, ker je bil ves 
čas glavnega praznovanja božiča pokrit 
s prtom, na praznik treh kraljev nare-
zal na kose in ga razdelil med živali na 
kmetiji. Vsaka žival je dobila košček tega 
hlebca, od psa, mačke, kokoši, do krav, 

volov ali konjev.

Za ljudi pa so 
imeli pri nas 

navado, da 
so poprtnik 
za ta praznik 
spekli pose-
bej, da je bil 
svež. Ta hle-

bec boljšega 

Večji prazniki 
v zimskem času

25. december – božič
26. december – štefanovo
28. december – tepežni  dan
31. december – silvestrovo
1. januar – novo leto
6. januar – sveti trije kralji
2. februar - svečnica
14. februar – valentinovo  
25. februar – pust  
12. marec – gregorjevo 

Prazniki in običaji v naših krajih
Termini rekreacije
TELOVADNICA V STARI OŠ
PONEDELJEK od 8.00 do 8.45:  
Društvo upokojencev Mirna Peč, 
splošna vadba
TOREK od 18.00 do 19.00:  
ŠRD Mirna Peč, splošna vadba

ŠPORTNA DVORANA OŠ T. PAVČKA
PONEDELJEK od 17.30 do19.00:  
ŠRD Mirna Peč, splošna vadba
Od 17.30 do 19.00: 
Tekaško društvo Mitek, tekaška vadba
SREDA od 19.00 do 20.00: 
ŠRD Mirna Peč, splošna vadba
ČETRTEK od 18.30 do 20.00: 
ŠRD Veliki Kal-Orkljevec, splošna vadba

od 20.00 do 21.30:
PGD Hmeljčič, nogomet
PETEK od 19.30 do 21.00: 
ŠRD Mirna Peč, splošna vadba
SOBOTA od 17.00 do 18.30: 
Športna sekcija PGD Jablan, košarka
NEDELJA od 19.00 do 20.30: 
ŠRD Veliki Kal-Orkljevec, odbojka

Župan otrokom podaril 
Vrt družine dobrojed
Tradicionalnega slovenskega zajtrka se je udeležil tudi župan 
Andrej Kastelic, ki je otroke pozdravil najprej v jedilnici Osnov-
ne šole Toneta Pavčka, nato pa še v dislocirani enoti vrtca Po-

lonca. Ob prihodu je otrokom predal tudi igro »Vrt družine 
Dobrojed«. Igra se igra po principu igre Človek ne jezi se na 
tematiko zdrave prehrane. Igra je nastala v sklopu projekta Z 
roko v roki. Gre za projekt sodelovanja med LAS-i (LAS DKB, 
LAS Notranjska, LAS med Snežnikom in Nanosom ter LAS Po 
poteh dediščine od Turjaka do Kolpe).

Nina Koren

Prišel je svet' Martin

Veselo druženje ob Sv. Martinu se je letos v Društvu 
upokojencev Mirna Peč zgodilo  na krasnem Vinskem 
dvoru Deu na Malkovcu, ki leži na lepem prostoru v 
družbi vinogradov in zidanic, z razgledom do Trdino-

vega vrha in Kuma. Za začetek nas je prijazni lastnik 
dvorca povabil v vinsko klet, kjer smo  ob slastnih rezi-
nah narezanega okušali letošnja vina, nato pa smo se 
preselili v zgornji prostor, kjer so nam postregli  s kosi-
lom. Z glasbo, plesom in pesmijo smo zaključili dan, ki 
nam ga je popestril hišni ansambel. 

Majda Zagorc

belega kruha sta običajno krasila pre-
prosta ptička – petelinček in kokoška. 
Mati ga je spekla in postavila na mizo, 
oče pa ga je razrezal na različno velike 
kose. Največji kos je bil za gospodarja, 
potem pa so bili kosi vse manjši. Naj-
manjši košček kruha je dobil najmanjši 
otrok pri hiši. Kruha pa otroci niso dobili 
kar v roke. Da so ga dobili, so se morali 
zanj potruditi. Oče jim ga je pomolil nad 
glavo, za večje otroke pa je stopil kar na 
klop in otroci so morali skočiti visoko v 
zrak, da so ga dosegli. Veljalo je, da ko-
likor višje za poprtnikom skočiš, toliko 
boš v naslednjem letu zrasel. Kruha so 
se otroci tega dne do sitega najedli, ko-
likor ga pa niso mogli pojesti, so si ga 
med seboj skrivali, saj so si radi nagajali 
tudi tako, da so ga poskušali drug dru-
gemu pojesti.

Danes se poprtnik le še redko pripravlja 
kot obredni božični kruh. Na sodobni 
praznični mizi ga je zamenjala potica. Na 
Dolenjskem se tradicija peke poprtnikov 
še ohranja v Velikih Laščah, kjer v praznič-

nem času vsako leto pripravljajo razstavo 
poprtnikov, na kateri sodelujejo tudi čla-
nice našega društva podeželskih žena. 

Tatjana Kupljenik
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Tradicionalni slovenski zajtrk v 
Vrtcu Cepetavček

Na projekt Tradicionalni slovenski zajtrk se v Vrtcu Ce-
petavček in dislocirani enoti Polonca pripravljamo ves 
teden. Otrokom želimo omogočiti, da spoznajo izvor 
živil, njihovo poimenovanje in pomen zdrave prehra-
ne za naše zdravje. Otroci so obiskali lokalnega čebe-
larja, ki jim je predstavil svoje delo. Srečali so se s če-
belo in njenimi značilnostmi v Muzeju Lojzeta Slaka in 
Toneta Pavčka, kjer so si ogledali interaktivni paviljon 
Čebelji svet. Okušali so med, plesali, izdelovali pogrinj-
ke in likovno ustvarjali na temo Čebele. 
Prvič letos smo na tradicionalni slovenski zajtrk po-
vabili tudi starše in jim tako omogočili, da so si sami 
postregli z zajtrkom, sestavljenim iz domačih živil slo-
venskega izvora. Vrtec in dislocirano enoto Polonca je 
obiskal župan Andrej Kastelic in se pridružil otrokom 
ob svečano opremljenih mizah za uživanje tradicio-
nalnega slovenskega zajtrka.  

V Polonci pripravili zajtrk tudi za 
starše

Ves teden smo se oddelki Hiške, Mucki in Jagode pri-
pravljali na slavnostni zajtrk. Izdelovali smo svečnike, 
čebele, objemke za prtičke, panjske končnice in panje. 
Otroci so nestrpno pričakovali ta dan.
Tokrat smo pripravili zajtrk tudi za starše. Na osre-
dnjem hodniku smo slavnostno pogrnili mizo, nanjo 
naložili dobrote, jo okrasili z našimi izdelki in povabili 

starše na zajtrk. Počaščeni smo, da se je našemu va-
bilu odzval tudi gospod župan Andrej Kastelic. Vese-
li nas, da so se starši odzvali v velikem številu. Prejeli 
smo tudi marsikatero pohvalo.
Čebela s spremstvom majhnih čebel je v vse oddelke 
prinesla kozarec medu, ki smo ga pojedli pri zajtrku. 
Na slavnostno pripravljene mize smo dodali še maslo, 
med, črn kruh in mleko. Zajtrk je bil obilen in slasten.

Andreja R. Obrekar

Krepimo okoljsko zavest
V tednu od 18. do 24. novembra je po-
tekal evropski teden zmanjševanja 
odpadkov, znotraj katerega je bila 
letošnja tema Zmanjševanje od-
padkov na splošno. 
Ena izmed možnosti prepreče-
vanja tekstilnih odpadkov je po-
novna uporaba, zato smo v naši 
šoli izvedli izmenjevalnico oblačil, 
šolskih potrebščin, knjig in igrač. V 
ponedeljek in torek smo zbirali stva-
ri, v četrtek pa je potekala izmenjava. 
Udeležba je bila visoka, zato se zahvalju-
jemo obiskovalcem za sodelovanje in podporo. 
Ker se nam zdi to dober način za zmanjševanje odpadkov na 
eni strani in manjšo potrošnjo na drugi, bomo izmenjavo po-
novili tudi v prihodnje. 

Eva Zupančič

Na otroški likovni ustvarjalnici smo 
gledali v daljavo

Novembra  je v šoli potekala 13. otroška likovna 
ustvarjalnica z naslovom Pogled v daljavo. 
Sodelujoči iz 14 dolenjskih in belokranjskih šol so se 

zbrali v avli, kjer sta učenca v uvodnem sprejemu za-
igrala skladbo Aleluja. Prisotne je nagovoril ravnatelj 
Danijel Brezovar in jim zaželel prijetno ustvarjanje z 
mislijo: »Če ste s seboj prinesli tako lep sončen dan, pa 
upamo, da boste iz te šole odnesli lepe spomine na ta 
dan.« Nato je s pesmijo Mala terasa nastopil mladinski 
pevski zbor. 
Zbranim je lep in ustvarjalen dan zaželela tudi vodja 
projekta Aleša Sušnik Škedelj, ki med drugim sporoča: 
»Ni pomembno, kaj gledaš, pomembneje je, kaj vidiš 
in občutiš ob slikah.«
Po posredovanih navodilih za delo so učenci ustvar-
jali v dveh učilnicah. Izbrane fotografije mirnopeške 
pokrajine so v tehniki akril in kolaž prenesli na leseno 
ploščo.

Tevž Kupljenik, član novinarskega krožka 
OŠ Toneta Pavčka

Požarna vaja z gasilci

Oktobra  je v šoli potekala požarna vaja. Ko je zazvonil alarm, 
so učenci mirno zapustili učilnice in se z učitelji zbrali pred 
šolo, kamor so kmalu zatem prihiteli gasilci. Pokazali so, kako 
bi izgledalo gašenje naše šole v primeru požara. 
Naučili so nas pravilne rabe gasilnih aparatov, pri gašenju z 
njimi so se lahko preizkusili tudi učenci in učitelji. Gasilci so 
pokazali, kako oskrbeti poškodovance ter razložili pomen ga-
silske opreme. Z veseljem so odgovarjali na vprašanja, zasta-
vljena s strani učencev.  Gasilcem se zahvaljujemo za zanimi-
vo, predvsem pa poučno uro.

Nadja Jarc

Telovadimo skupaj

Z začetkom vrtčevskega leta so se na igrišču pod enoto Po-
lonca vsako jutro pričeli zbirati občani Mirne Peči na telovad-
bi. Otroci so jih radovedno opazovali, še posebej zato, ker je 
bilo na telovadbi nekaj babic otrok našega oddelka. Ko smo 
se srečali na igrišču, so nas tudi prijazno povabili medse. 
Ob temi Zdrava prehrana in skrb za svoje zdravje so otro-

ci spoznali, da tudi babice in dedki telovadijo za zdravje, da 
ostanejo močni in razmigani. Ob tem so izrazili željo, da bi 
skupaj telovadili. Občani so nas prijazno sprejeli in skupaj 
smo uspešno telovadili, še sonce nas je obsijalo. Zahvalili smo 
se z velikim toplim objemom, s podarjeno risbico in se razšli z 
željo, da se enkrat mesečno družimo. Hvala mirnopeški enoti 
Društva Šola zdravja, da nam je popestrila in polepšala dan.

Vida Tomšič

Zaključek 6. natečaja Pavčkove vitice

»Sreča ni iskanje bistva v stvareh, lepih trenutkov in biserov v 
očeh.« Tako se je konec oktobra začela prireditev za 6. natečaj 
Pavčkove vitice, katerega tema je bila Sreča. Po uvodnem na-
govoru sta učenca voditelja na oder povabila ravnatelja Dani-
jela Brezovarja, da je spregovoril nekaj besed. Nato so sledile 

podelitve nagrad in recitacije nagrajenih pesmi, ki jih je ob 
zvokih kitare recitirala skupina učencev. Z melodijami pesmi 
Čez šuštarski most, Tu sem s tabo in Srečanje so nastop pope-
strili učenci mladinskega pevskega zbora pod vodstvom Eme 
Igličar.
Ali kdo sploh ve, kaj je sreča? »Sreča je nekaj, kar je in bo zme-
raj«. Podelili smo vse nagrade in to je sreča, da ta natečaj živi 
in se širi. Prireditev smo zaključili ob pogostitvi, ki so jo pripra-
vili učenci kuharskega krožka in izbirnega predmeta Sodobna 
priprava hrane.

Eva Zupančič

Kostanjev piknik 
v družbi starih 
staršev

Tudi letos smo zdaj že kar 
tradicionalno povabili stare 
starše, da se nam pridruži-
jo na kostanjevem pikniku 
sredi oktobra, ki smo ga pri-
pravili v popoldanskih urah 
na igrišču Vrtca Cepetavček.  
Otroci so skupaj s svojimi 
starimi starši pekli kostanj 
in se sladkali s pecivom, ki 
so ga napekle pridne ba-
bice. Da nismo bili žejni, so 
nam kuharice pripravile to-
pel čaj. Našemu povabilu so 
se babice in dedki odzvali v 
zelo velikem številu in sku-
paj smo preživeli veselo in 
čudovito popoldne.

Anita Mikljič

Teden otroka

 »Naše Pravice« je bila osre-
dnja tema letošnjega Tedna 
otroka. Z dejavnostmi, ki se 
na to temo navezujejo, smo 
naš vrtec obogatili tudi le-
tos. Otroci in strokovne de-

lavke smo  pričarali prav po-
sebno vzdušje. Najprej smo 
spoznali Pavčkovo pesem 
Pravica pravic je pravica ži-
veti, se o otrokovih pravicah 
pogovarjali, si ogledali različ-
ne fotografije, raziskovali, se 
igrali pantomimo, poizkušali 
biti za en dan drugačni, be-
ležili občutke otrok, likovno 
ustvarjali z različnimi materi-
ali, izdelali vrtec iz škatel, …

Obiskali so nas tudi zuna-
nji obiskovalci, ki so z nami 
preživeli zelo lep dan. Da je 
bil teden še bogatejši, smo 
si ogledali predstavo Žabica 
Nikolina in polž Sladkosned v 
izvedbi Miškinega gledališča.

Helena Kirm
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7. pohod po poti Slakove in Pavčkove 
mladosti.  Sprejem pohodnikov na 
Malem Kalu

V nekdanji šoli nova ambulanta družinske medicine

Od marca je v muzeju postavljena 
nova atrakcija paviljon Čebelji svet

Velikonočni 
blagoslov 
motoristov

Novo vozilo PGD Mirna Peč

100 let gasilstva v Globodolu

POZNATE VAŠ KRAJ?
Da je na fotografiji rojstna hiša  vsem dobro poznanega ljud-
skega godca Lojzeta Slaka v vasi Jordankal,  je med drugimi 
pravilno odgovoril tudi tokratni izžrebanec Jože Pust Iz Mirne 
Peči, ki bo nagrado prejel po pošti. Čestitamo!

Novo vprašanje
Podružnične cerkve krasijo lepi oltarji, freske in slike. Katero 
našo znano podružnično cerkev krasi oltar na fotografiji? 
Odgovore pošljite do 10. februarja na naslov: Glasilo Občine 
Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, s pripisom: Poznate vaš kraj. 
Tudi tokrat bo srečnega nagrajenca čakala nagrada.

Ladislava  Rupena


