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Spoštovani občanke in občani,
po več kot dveh letih izrednih razmer se sedaj, ob popuščanju epidemije Covid-19, zopet vračamo k
normalnim življenjskim aktivnostim.
Šolarji zaključujejo še zadnje obveznosti in se pripravljajo na počitnice,
Občina Mirna Peč pa skupaj z društvi ponovno po pričakovanem in
želenem programu obeležuje svoj
občinski praznik.
V prvi polovici leta so aktivnosti
potekale predvsem na področju
spremljanja razpisov, na katere smo
se prijavili iz naslova okrevanja po
epidemiji, in posodobitev cestne
infrastrukture v industrijski coni, pri
čemer na rezultate še čakamo. Z ministrstva za infrastrukturo smo prejeli sklep, da se ugodi vlogi »Celovite
energetske prenove stare osnovne
šole«, z ministrstva za kulturo pa
smo kljub popolni vlogi za projekt
postavitve stalne razstave v muzeju
o Tonetu Pavčku, žal, dobili negativno odločbo. Skupaj s Komunalo smo
pripravili predlog sprememb »Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih
voda«, ki bo vključeval storitve javne
službe tako za greznice kot male čistilne naprave, slednje je na aprilski
seji sprejel občinski svet. Verjamem,

da bomo s tem dokumentom pripomogli k lepšemu in čistejšemu okolju. Ravno s tem namenom je bila v
aprilu organizirana čistilna akcija in
rezultati so pokazali, da nas na področju odpadkov in čistega okolja
čaka še kar nekaj dela, zato naj velja
apel – bodimo odgovorni do okolja.
Na upravi smo pripravili vse potrebno za obravnavo in sprejem zaključnega računa za leto 2021, kot tudi za
pripravo programov športa, kulture
in sociale, ki jih je občinski svet sprejel na junijski seji. Seveda je občinska
uprava budno spremljala dogajanje
in aktivnosti na vseh projektih, ki jih
bomo glede na pridobljena sredstva
in finančne možnosti skladno z občinskim proračunom pričeli izvajati v
letošnjem letu.
Prireditve ob občinskem prazniGlasilo 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
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Odgovorna urednica: Ljudmila Bajc
Uredniški odbor v sestavi: Andrej Gašperič, Ladislava Rupena, Nataša Rupnik, Luka Piko, Vesna
Kastelic, Tatjana Kupljenik, Urška Kolenc
Oblikovanje in grafična priprava:
Foto Colarič, Boštjan Colarič, s. p., Brestanica
Tisk: Tiskarna Jordan, Krško
Naklada: 1.000 izvodov
Uredništvo si pridržuje pravico do
preoblikovanja besedil v vsebinsko in
oblikovno ustrezne članke. Rokopisov ne
objavljamo.

ku smo tudi letos zaupali društvu
Četrtkova brenčanja, pri čemer so
se posamezne prireditve pričele
nekoliko prej. Že v maju je Društvo
podeželskih žena Mirna Peč namreč
organiziralo državno razstavo štrukljev, društvo harmonikarjev pa s
koncertom in izdajo nove zloženke
obeležilo svojo 20-letnico delovanja
in še kar nekaj društev bo letošnje
leto obeležilo svoje okrogle obletnice. Ob tej priložnosti bi se v imenu
občine vsem iskreno zahvalil za dosedanje sodelovanje in se priporočamo tudi v prihodnje. Osrednja prireditev ob občinskem prazniku bo
letos tradicionalni že 9. pohod »Po
poti Slakove in Pavčkove mladosti«,
poleg tega se bo v juniju zvrstila še
vrsta prireditev, na katerih se bomo
spomnili pomembnih dogodkov in
s pestrim programom privabili čim
več domačinov pa tudi širšo javnost
in seveda vse, ki se tako ali drugače
radi vračajo v lepo okolje treh dolin. Kot običajno bomo na osrednji
prireditvi ob občinskem prazniku
zasluženim podelili nagrade in priznanja. Iskrene čestitke vsem prejemnikom, naj jim bo to zahvala za ves
trud in dobro delo, ki so ga prispevali za ugled in prepoznavnost naše
lokalne skupnosti.
Spoštovani, ob koncu vas vabim,
da se udeležite dejavnosti v času
praznika naše občine, ki jih bo zaznamoval pester program. S svojo
prisotnostjo dajete potrditev in zahvalo vsem, ki se trudijo, da prireditve in ostale aktivnosti lepo uspejo.
Ob tem vam želim čim več sproščenosti in prijetnih trenutkov. Ker se
bliža tudi konec šolskega leta, želim
vsem šolarjem čim bolj brezskrbne
počitnice, vsem ostalim pa prijeten
dopust, izkoristite ga in si naberite
dovolj novih moči za pozitiven pogled v prihodnost. Vse dobro tudi ob
dnevu državnosti.
Andrej Kastelic, župan
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12. - 19. junij

Praznik občine Mirna Peč,
Občina Mirna Peč skupaj z društvi

22. julij

Slovesnost ob 90- letnici rojstva
Lojzeta Slaka
Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka

13. avgust

Spoštovani občanke in občani,
obveščamo vas, da je ambulanta splošne medicine
Zdravstvenega doma Novo mesto v Mirni Peči pričela
z delom 10. 5. 2022. V ambulanti dela Rok Mežnar, dr.
med., spec. druž. med. Delovni čas ambulante:
TOREK, od 12.30 do 19.30
PETEK, od 7. do 14.00

Veselica, PGD Hmeljčič

18. 4. 2022
PADEC MOTORISTA
Ob 14.27 je na Rožni ulici v Mirni Peči padel motorist. Gasilci GRC Novo mesto so
zavarovali kraj dogodka, oskrbeli motorista in ga predali reševalcem NMP ZD Novo mesto, ki so ga odpeljali v
Splošno bolnišnico Novo mesto.
GRC Novo mesto

POROČILO 20. REDNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE
MIRNA PEČ
Na dvajseti redni seji Občinskega sveta Občine Mirna peč, ki je potekala 24.
marca, so občinski svetniki obravnavali in potrdili letno poročilo za leto
2021 ter program dela in finančni načrt za leto 2022 Zdravstvenega doma
Novo mesto. Za Mirno Peč je že izbran
zdravnik družinske medicine, ki bo
prevzel ambulanto, se bodo pa morali občani za njega opredeliti v čim
večjem številu, da bo zdravstvena
ambulanta v prostorih na Trgu 8 tudi
zaživela. Prav tako so svetniki obravnavali letno poročilo za leto 2021 ter
program dela in finančni načrt za leto
2022 Osnovne šole Toneta Pavčka.
Izpostavljeno je bilo dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, podrobno
pa so bile predstavljene tudi naložbe,
ki bodo učencem omogočale še kakovostnejše bivanje in izobraževanje.
Prav tako so izdali soglasje k letnemu poročilu za leto 2021 ter programu dela in finančnemu načrtu za leto
2022 knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Predstavljeni so bili izzivi knjižnice
v teh negotovih časih ter inovativne
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Dr. Rok Mežnar dvakrat tedensko
v ambulanti v Mirni Peči

občinska uprava sporoča

NAPOVED DOGODKOV DO
SEPTEMBRA 2022

Telefonska številka ambulante: 08 20 15 433
Za pregled se je potrebno naročiti in sicer osebno (v
ordinacijskem času), telefonsko (v ordinacijskem času)
ali preko obrazca za elektronsko naročanje, ki je dostopen na naši spletni strani. Vse spremembe in morebitne odsotnosti so objavljene na naši spletni strani.
Lep pozdrav.
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO,
Kandijska 4, 8000 Novo mesto, Slovenija
www.zd-nm.si, tel: +386 (0) 7 39 16 703

ideje za nadaljnje delovanje. Poslušali so poročilo o delu Medobčinskega
inšpektorata in redarstva za leto 2021
ter se seznanili z informacijo o stanju
varnosti na območju občine Mirna
Peč za leto 2021 s strani Policije. Ugotovljeno je bilo, da živimo v ne samo
lepi, ampak tudi varni občini.

POROČILO 21. REDNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE
MIRNA PEČ
Na 21. redni seji Občinskega sveta
Občine Mirna Peč 21. aprila so svetniki obravnavali in sprejeli Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v
občini Mirna Peč ter Elaborat in predračunske lastne cene ter zaračunane
cen storitev, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi
napravami v občini Mirna Peč. S sprejemom tega odloka se bo uredilo izvajanje javne službe na področju čiščenja odpadnih voda, malih čistilnih
naprav in greznic.
Prav tako so obravnavali in sprejeli
poročilo za leto 2021 in plan dela za
izvajanje javne gospodarske službe
pokopališke in pogrebne dejavnosti

ter urejanja pokopališč v občini Mirna
Peč za leto 2022. Predstavljene so bile
vse naložbe, ki so predvidene v prihodnosti, med drugim tudi ureditev
prostora za raztros pepela. Sprejeli so
tudi zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2021.

POROČILO 22. REDNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE
MIRNA PEČ
Na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Mirna Peč, ki je bila v četrtek, 2.
6. 2022 ob 18. uri, so občinski svetniki
potrdili člane Občinske volilne komisije za naslednji mandat ter prejemnike
priznanj in nagrad Občine Mirna Peč
za leto 2022. Obravnavani in potrjeni so bili tudi letni programi kulture,
športa in socialnega varstva za leto
2022 ter dvig cene pomoči na domu
za 4,4 %. Komunala Novo mesto,
d.o.o., je predstavila letno poročilo
za leto 2021, svetniki pa so še obravnavali in sprejeli tehnični pravilnik o
javni kanalizaciji ter elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo na območju občine Mirna Peč.
Andreja Povše,
občinska uprava
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PRIZNANJA OBČINE MIRNA PEČ
ZA LETO 2022
Plaketo
Občine Mirna Peč
prejme
JOŽE DRENIK
Pred štiridesetimi leti je bil kot še dijak
eden od ustanovitvenih članov PGD Jablan in se takoj aktivno vključil v delo
društva ter v operativne gasilske naloge
v mladinski, članski A in B ekipi. Naloge
je opravljal strokovno in odgovorno, pri
tem pa opravil vsa potrebna izobraževanja vse do stopnje gasilskega častnika.
Prevzel je tudi funkcijo tajnika društva,
od leta 1988 do 2003 pa mesto predsednika in začel z urejanjem stare hiše z

okolico, kjer je zrasel lep gasilski dom z
vaškim igriščem. V času svojega predsedovanja je poskrbel tudi za nakup prvega gasilskega vozila in zaščitne gasilske
opreme. Pri vseh akcijah se je izkazal kot
dober organizator, ki je znal povezati in
navdušiti vaščane za delo. V vse akcije je
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vložil veliko prostovoljnega dela, med
drugim tudi za nabiranje prepotrebnih sredstev in pomoči. Jože se je aktivno vključil tudi v ustanavljanje Občine
Mirna Peč in bil dva mandata občinski
svetnik, kjer je vestno opravil dodeljene
naloge in projekte ter si prizadeval za razvoj celotne občine. Je dolgoletni aktiven član vinogradniškega društva, bil je
tudi član upravnega odbora ter aktiven
udeleženec različnih projektov v občini.
Prevzeto funkcijo je vedno opravil zavzeto in odgovorno ter bil v pomoč novim
generacijam članov.

specifična znanja in sposobnosti, zato
so ji v društvu naložili delo tajnice. Po
dvoletnem neuspelem iskanju blagajničarke in računovodkinje pa je ob zavedanju nujnosti tovrstnih opravil samoiniciativno prevzela še to delo. Ob
odličnem opravljanju dela ji mandat
združenih funkcij poteka že 21. leto. S
svojo dobro voljo, zavzetostjo, požrtvovalnostjo in zanimivimi idejami in
predlogi ostaja močan, nesebičen člen
društva, ki se nikoli ne brani dodatnih

JOŽE DRENIK prejme Plaketo Občine Mirna Peč za njegovo osebnostno
držo, dolgoletno predano, prostovoljno in razvojno naravnano delo v PGD
Jablan, pri ustanavljanju in delovanju
občine, delo v ostalih društvih in projektih v širši lokalni skupnosti, s katerim je pomembno prispeval k razvoju
gasilstva, k ugledu in prepoznavnosti
društva in občine ter kakovosti življenja občanov.

Plaketo
Občine Mirna Peč
prejme
RENATA POVŠE
Ob službi v Gozdnem gospodarstvu
Novo mesto, družini in delu na kmetiji se je Renata Povše kmalu vključila v
Društvo podeželskih žena Mirna Peč.
Kaj hitro so ugotovili, da ima številna

zadolžitev pri številnih projektih društva. Z željo po čistih odnosih je iskrena
v izražanju mnenja in napredna v dejanjih, pri tem pa se vedno drži v ozadju
in se ne želi pretirano javno izpostavljati. Ob izrednem čutu za estetiko v
društvu že vrsto let skrbi za skrbno in z
ljubeznijo pripravljena darila ob različnih priložnostih. Kot prava gospodinja
je dobitnica številnih zlatih in srebrnih
priznanj mojstrice v peki pletenic in kuhanju štrukljev, vedno pa se rada preizkusi tudi v peki novega slanega ali sladjunij 2022

kega peciva. Vedno pripravljena delati
in pomagati drugim je en mandat delovala tudi v pastoralnem svetu domače
župnije. Ob zavedanju pomena dobrih
medsosedskih odnosov se rada vključi
v organizacijo in peko dobrot rednih letnih vaških srečanj in druženj s svojimi
sosedi.
RENATA POVŠE prejme Plaketo Občine Mirna Peč za njeno osebnostno
držo, dolgoletno predano, prostovoljno delo na mestu tajnice in računovodkinje Društva podeželskih
žena Mirna Peč ter pri številnih projektih društva in v širše skupnosti,
s katerim je pomembno prispevala
k delovanju društva, h kakovosti življenja kmečkih gospodinj in občanov ter k ugledu občine.

Plaketo
Občine Mirna Peč
prejme
MARJAN KOCJAN
Pred štiriintridesetimi leti se je kot sedemletnik pridružil PGD Mirna Peč in
se začel aktivno vključevati v pionirsko,
mladinsko in člansko ekipo. Danes je
nepogrešljiv član operativne enote društva, katere naloge opravlja strokovno in odgovorno, pri tem pa je opravil
vsa potrebna izobraževanja do stopnje

je ter evidentiranje gasilske opreme, pri
čemer s pridom uporablja pridobljeno
znanje iz informatike. Že nekaj let opravlja tudi delo mentorja mladim, na katere uspešno prenaša svoje bogato znanje in izkušnje, le ti pa pod njegovim
mentorstvom dosegajo lepe uspehe na
občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih. Je tudi član ekipe prve pomoči
civilne zaščite občine, s katero se redno
udeležuje vsakoletnih tekmovanj, ter
usposobljen prvi posredovalec. Že dvakrat se je izkazal z reševanjem življenja
s pomočjo avtomatskega defibrilatorja. Od začetka organizacije gasilskega
tekmovanja za Pokal Mirne Peči je nepogrešljivi član organizacijskega odbora, prav tako pa je bil preko gasilskega
društva v vseh teh letih vključen v skorajda vsako društveno ali drugo prireditev oziroma večji dogodek v Mirni Peči,
naj si bo v samo pripravo ali v varovanje in redarstvo prireditve. Kot poklicni policist in član Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu domače
občine osvešča občane o pomenu zagotavljanja reda, varnosti, samozaščite
in požarne varnosti. Pri njegovem delu
ga odlikuje tudi velik posluh za ljudi, za
gradnjo dobrih odnosov z ljudmi in organizacijami v kraju.
MARJAN KOCJAN prejme Plaketo
Občine Mirna Peč za njegovo osebnostno držo, dolgoletno predano,
prostovoljno delo v gasilstvu, na področju prve pomoči, javnega reda in
varnosti ter ostalih projektih v občini, s katerim je pomembno prispeval h kakovosti gasilske dejavnosti,
ugledu društva in občine ter varnosti
in kakovosti življenja občanov.

Priznanje
župana
prejme FRANC
POTOČAR

gasilskega častnika, znanje pa še nadgradil z izobraževanji za dihalni aparat,
tehnično reševanje, gašenje notranjih
požarov, informatiko … Leta 2018 je
prevzel funkciji tajnika in namestnika
predsednika društva, v okviru katerih
zgledno skrbi za urejanje dokumentacijunij 2022

Leta 1950 se je v glasbeni družini rodil
Franc Potočar. Glasba mu je bila položena v zibelko. Je glasbenik, harmonikar,
komponist in dolgoletni vodja ansambla Franca Potočarja. Njegova glasbena
pot se je začela leta 1960, ko si je oprtal očetovo harmoniko. Resneje pa si je
svojo glasbeno pot zastavil leta 1974.
Njegove velika uspešnica je nedvomno
Vsako leto le en maj ima. Vsi poznamo

njegove nepozabne melodije : dekle z
mlina; Tam na Trški gori ...
Franc Potočar je legenda narodno-zabavne glasbe in mnogi ga postavljajo
ob bok največjim v tej zvrsti. Prevandral
je vse slovenske odre in kot avtor ter izvajalec soustvaril zgodovino domače
glasbe.
Leta 2004 se je pridružil društvu harmonikarjev Mirna Peč. Vodi starejšo skupino harmonikarjev, prav tako pa svoje
znanje prenaša na mlajše člane društva.
Je pobudnik snemanja videospotov za
društvene skladbe. Njegove izkušnje
so za društvo neprecenljive, njegov
umirjen godčevski karakter blagodejno vpliva na člane in njihovo glasbo. Je
izjemen človek in zaslužen za vse zgoščenke Društva harmonikarjev Mirna
Peč.
FRANC POTOČAR prejme županovo priznanje, saj s svojo glasbeno
vnemo in strokovnostjo pomembno vpliva na kakovostno izvajanje
glasbe v Društvu harmonikarjev Mirna Peč, ki svojo glasbo ponaša daleč
preko občinskih meja.
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Pred motoristično sezono tudi tokrat okrog
15.000 motoristk in motoristov v Mirni Peči
Motoristične poti so na velikonočni ponedeljek, 18. aprila, zopet tradicionalno vodile v Mirno Peč. Že 24. motorističnega
blagoslova pred začetkom motoristične sezone se je po ocenah organizatorja Moto kluba Trebnje in predsednika Zveze
moto klubov Slovenije Leopolda Pungerčarja udeležilo dobrih 15.000 motoristov, motoristk in tudi obiskovalcev. Organizatorji so ponosni na rekordno številko, saj je bila Mirna Peč zopet do zadnjega kotička polna dvokolesnih lepotcev.
V priložnostnem kulturno-zabavnem
programu, ki je sledil slovesni maši, so
nastopili člani društva mirnopeških
harmonikašev, za glasbeni del pa je
poskrbel ansambel Novi spomini. Dobrodošlico v imenu organizatorjev Moto
kluba Trebnje in Zveze moto klubov Slovenije je izrekel predsednik ZMKS Leopold Pungerčar, pozdravil pa jih je tudi
mirnopeški župan Andrej Kastelic. Nagovoril jih je tudi nekdanji župnik Janez
Šimenc, tudi sam navdušen motorist.
Svoja vrata je odprl tudi Muzej Lojzeta
Slaka in Toneta Pavčka.
Osrednji dogodek je bila slovesna sveta
maša, ki se je je udeležilo tudi veliko število motoristov, ter seveda obred blagoslova voznikov motorjev in njihovih
sopotnikov ter vseh njihovih vozil, ki ga
je opravil domači župnik Janez Rihtaršič.
Zaradi izredno lepega in toplega vremena so se udeleženci po blagoslovu
še nekaj časa zadržali in se družili ob
pogovorih, nato pa so se spet odpelja-
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li na vse strani Slovenije. Še vedno bodo
v Mirni Peči tudi v naprej dobrodošli vsi
sodobni jezdeci in drugi popotniki, saj si
je mogoče marsikaj ogledati in obiskati marsikatero znamenitost naših treh
dolin.
Predsednik ZMKS Leopold Pungerčar je izpostavil, da naj gredo
motoristi na vožnjo z motorjem

le takrat, ko bodo zbrani in spočiti. Le tako
lahko zagotovijo svojo varnost in obenem
predvidijo napake drugih udeležencev
v prometu. Motoristom in motoristkam
je zaželel, da bi prevozili še veliko lepih in
predvsem varnih in srečnih kilometrov na
poteh po slovenskih in drugih cestah.
MKT Trebnje

junij 2022

SOBOTA
18. 6. 2022

Ko hodiš,
pojdi zmeraj do konca.

Vabilo na 9. pohod po
Poti Slakove in Pavčkove mladosti
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
po 15. uri

Občina Mirna Peč
http://www.mirnapec.si
07/393 61 00
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Zbiranje in kulturni program, pred cerkvijo sv. Kancijana
Sprejem pri brunarici ŠRD Veliki Kal - Orkljevec
Sprejem in program na Malem Kalu, domačija Barbo
Gasilski dom Hmeljčič (pijača in WC)
Pokušina vin pri zidanici Ribič, Hmeljčarska gora
Sprejem v Šentjuriju, Pavčkov dom, kulturni program, osvežilni napitki
Prihod v Mirno Peč

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

Glasilo Občine Mirna Peč
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Čistilna akcija - največji
onesnaževalec odvržena
embalaža
9. aprila je Občina Mirna Peč v sodelovanju z domačimi
društvi organizirala tradicionalno akcijo čiščenja okolja.

Komunala Novo
mesto je za
to priložnost poskrbela za vrečke in rokavice
za udeležence, Občina Mirna Peč pa za malico. Predstavniki društev so se zbrali
ob osmi uri zjutraj pred kulturnim domom v Mirni Peči,
kjer so za svoje člane prevzeli material, ob 12. uri pa je
Lovska družina Mirna Peč pri

koči v Globodolu pripravila
malico. Čistilne akcije so se
udeležili Lovska družina Mirna Peč, Društvo podeželskih
žena Mirna Peč, ŠRD Veliki
Kal–Orkljevec, ŠRD Goričan,
ŠTD Poljane, PGD Globodol
ter Turistično društvo Mirna
Peč. Čistili so gozdove, okolice vasi, glavne prometnice,
reko Temenica, Zijalo in potok Igmanca.
Andreja Povše

Jelka Krivec: »Članice DPŽ Mirna Peč smo se udeležile
čistilne akcije na relaciji Šentjurij–Sela ob cesti H1. Na tako
kratki relaciji je bilo 12 vreč smeti, večina pločevink.«
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Prostovoljci RK bodo v
naslednjih dneh obiskali
9000 starejših ljudi
Tudi letos smo se skupaj s prostovoljci odločili, da spomladi ne organiziramo tradicionalnega srečanja starejših krajanov, kot že zadnje dve leti, ampak obiščemo vse
starejše od 70 let na domu. Nabavili smo priložnostno
darilce, naši prostovoljci so spakirali pakete, ki vsebujejo
piškote in vitaminski napitek, dodali pa smo še zloženko
z naslovom Oblike pomoči starejšim krajanom. V zloženki so zajete vse možne pomoči od toplih obrokov, pomoči na domu, prevozov, prostočasnih aktivnosti in možnosti materialnih pomoči s kontakti, ki jih lahko starejši
poiščejo. V osmih občinah, ki jih pokrivamo z našim delom, MO Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šmarješke Toplice, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk,
bodo prostovoljci obiskali 9000 starejših krajanov. Pozanimali se bodo o njihovih potrebah in jim podali informacije, če jih bodo ti potrebovali.
To veliko humanitarno akcijo omogočajo vse omenjene občine in krajevne organizacije RK s sredstvi članarin.
Sekretarka Barbara Ozimek
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DAN ZDRAVJA S PREVENTIVNIMI
ZDRAVSTVENIMI MERITVAMI
Ob Svetovnem dnevu zdravja, ki ga obeležujemo 7.
aprila, smo pri novomeškem Rdečem križu organizirali preventivne zdravstvene meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi na več lokacijah, med njimi
tudi v občini Mirna Peč. Meritve sta prostovoljki Laura Pust in Slavica Derganc izvajali 9. aprila dopoldan
v društvenih prostorih občine,
prišlo pa je 29 krajanov.
Skupaj smo ob Dnevu zdravja opravili kar 220 meritev na
osmih lokacijah, kar pomeni, da ljudje skrbimo za svoje zdravje in si radi izmerimo
zdravstvene kazalnike.
Mateja Šlajkovec

RAZPIS ZA POČITNIKOVANJE V MOBILNI HIŠI
RDEČEGA KRIŽA NOVO MESTO 2022
Lokacija: Kamp Podzemelj v Beli krajini
Pogoj za vključitev: socialno šibki posamezniki in družine ter prostovoljci Rdečega križa
Razpisani termini v sezoni: 7-dnevni, menjave ob nedeljah, začetek 3. 7. 2022, julij in avgust
Razpisani termini izven sezone: 7-dnevni, menjave
ob nedeljah, začetek 29. 5. 2022, cel junij in september
Cena dnevnega najema v sezoni: 40 evrov, v predsezoni/posezoni 31 evrov
h t t p : / / n o v o m e s t o. o z r k . s i / n a s e _ a k t i v n o s t i /
pocitnikovanje_v_mobilni_hiski_v_kampu_podzemelj/
Možnost subvencije:
Če posameznik oz. družina celotnega počitnikovanja
ne more plačati, lahko s prošnjo zaprosi za sofinanciranje na Območnem združenju RKS Novo mesto.
Za prijavnice in v primeru, da si sami ne morete plačati počitnikovanja, se lahko obrnete na socialno
delavko OZ RKS NM (041/676-025).
Rok za prijavo na počitnikovanje je do zasedenosti terminov.
Pri prijavi je potrebno dosledno upoštevati, da lahko
v počitniški hiški biva le do šest oseb. Hišni ljubljenčki
niso dovoljeni. V ceno je všteto zaključno čiščenje.
OZ RKS Novo mesto
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Učitelju Jožetu Pungerčarju v slovo
V torek nas je pretresla vest, da je v DSO Naklo v 86. letu
starosti za vedno zaspal dolgoletni sodelavec mirnopeške osnovne šole Jože Pungerčar. Rojen je bil na Grč
vrhu v družini s šestimi otroki kot predzadnji. V hudih
časih povojnega obdobja družini ni bilo lahko. Po svojih močeh so otroci nabirali zdravilna zelišča, jih sušili in
prodajali Gosadu v Novem mestu. Mama je prodajala
njihove znamenite hruške.
Koliko kilometrov so morali prepešačiti iz rodnega Grč
vrha v dežju in snegu, v snegu mnogokrat do pasu, da
so prišli do šole v Mirni Peči, Jože do Učiteljišča v Novem
mestu. Svojo poklicno pot je pričel v skladu z dekretom
v Beli krajini med brezami, ostrnicami in trtami, najprej
na Suhorju, naslednje leto je delal na obmejni Radovici. Po odsluženem vojaškem roku je nadaljeval na šoli
v Adlešičih. Nato je nadaljeval pod rodnim Grč vrhom
v Globodolu, kjer je poučeval od leta 1963. Po zaprtju
globodolske šole se je preselil v Mirno Peč, nadaljeval z
delom na predmetni stopnji in se v letu 1992 invalidsko
upokojil. V prelepi Rožni si je družina ustvarila dom. Če
je bilo potrebno, to je bilo seveda vedno, je gospod Jože
poučeval dopoldne in popoldne. Dolgo vrsto let je popoldne po končanih pedagoških obveznostih vozil tudi
učence vozače v Globodol in Dolenjo vas. Naše učence,
skupine in ekipe je vozil na razna tekmovanja in srečanja po vsej bivši skupni občini, tudi ob sobotah in nedeljah. Nikoli ni nikomur odrekel pomoči. V kraju je bil tudi
družbeno politično aktiven.
S hvaležnostjo se spominjamo diplom in pokalov, ki so
jih osvajali njegovi varovanci in ki so nas ob ponedeljkih zjutraj razveseljevali na mizi v zbornici ali v vitrini pri
vhodu v šolo. Gospod Jože je bil tudi pesnik, marljiv jutranji človek, zgodaj v šoli, velik praktik, preudaren, racionalen, inovator, odličen poznavalec računalnikov,
naših krajev. Večkrat je bil nagrajen za svoje dosežke.
Vedel je, kje rastejo jurčki, karžlji, arnika, materina dušica in druge zdravilne rastline, kje gnezdijo redke ptice.
Dokler je bil še pri močeh, je kot marljiv potohodec vsak
dan z rožami v rokah obiskoval zadnji dom žene Anice,
dom, ki bo sedaj tudi njegov. Rad si je spočil oči v modrini Temenice pri perišču, naredil peš krog do Viher. Se
z rumenčkom zapeljal do Grč vrha, do svojega arboretuma in lesene hiške na domačiji in včasih k sorodnikom
na kavico in z listkom za loto v žepu pohitel v Novo mesto.
Človek ni samotno drevo, je del skupnosti, pokojni Jože
je bil obdan z mnogimi darovi, ki jih je v svojem delovnem okolju nesebično razdajal, sejal in bo ostal zapisan
v srcih mnogih generacij, rodov, ki so ga poznali, spoštovali in se od njega učili.
Za vedno so utihnile njegove duhovite misli, verzi, iskriv
preblisk v njegovih očeh. Ob slovesu pa nam v spominu ostaja njegova plemenitost, delavoljnost, hitri drobni
koraki, ko je hitel iz zbornice v učilnico v nadstropju, njegova ljubezen do flore in favne v tretjem življenjskem
obdobju, do vsega dobrega, lepega, kar je vzklilo pod
dolenjskim soncem. Hvala ti, gospod UČITELJ Jože.
Osnovna šola Toneta Pavčka

Glasilo Občine Mirna Peč

9

muzejske novice

KOLAŽ
MUZEJSKEGA
DOGAJANJA
Pripravila: Mojca Lužar
Foto: arhiv Muzeja L. Slaka in T. Pavčka
CABRIO DAY: Več kot 40 ljubiteljev cabrioletov
si je v začetku maja ogledalo muzej. Pripeljali so
se s svojimi jeklenimi konjički in tako proslavili
svoj vsakoletni cabrio day.

JSKD, SREČANJE LJUDSKIH PEVSKIH ZBOROV DOLENJSKE: 17. maja je
v muzeju potekalo območno srečanje ljudskih pevcev, na katerem so nastopile tudi mirnopeške pevke Čebelice.
OBISK MOTORISTOV NA VELIKONOČNI PONEDELJEK: Na velikonočni ponedeljek je v Mirni Peči
potekal vseslovenski blagoslov motoristov. Ob
tako velikem številu so motorje parkirali tudi pred
muzejem. Mnogi med njimi so si ga tudi ogledali.

OBISK DRUŠTVA DVOJČKOV: Ste vedeli, da imajo dvojčki svoje društvo?
Člani Društva dvojčkov Trebnje so si ogledali muzej in veselo zapeli ob Slakovi glasbi.

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE: Gostili smo tudi »muzealce« Muzeja novejše zgodovine iz Celja. Ogledali so si Pavčkov dom v Šentjuriju
in muzej v Mirni Peči. Veseli smo bili njihove pohvale, saj so prišli pogledat
primer dobre prakse!
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PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE: Pravljice
niso samo za otroke! Kulturno društvo Četrtkova brenčanja je v sodelovanju z muzejem konec
aprila organiziralo Pravljični večer za odrasle. Nastopilo je pet pripovedovalcev pravljic iz vse Slovenije.
junij 2022

PAVČKI BRALCI USTVARJALCI: Skupina malih Pavčkov ustvarjalcev se je prvič
zbrala v torek, 19. aprila, ob
17. uri. Poslušali so Andersenovo pravljico Kraljična na
zrnu graha. Po pogovoru o
značilnostih pravljic, o kraljičnah, pernici in grahu so v
lončke posadili vsak svoje tri
grahke in likovno ustvarjali.
Pavčki bralci ustvarjalci so
se ponovno na prvi majski

RAZSTAVA IN OCENJEVANJE ŠTRUKLJEV: O, kako slastno! Že 6. ocenjevanje štrukljev se je letos odvilo v Mirni
Peči. DPŽ Mirna Peč so z veseljem postregle obiskovalce
Muzeja s štruklji in sladkimi
dobrotami ter povabile na
ogled razstave. Zaključne prireditve pa sta se poleg drugih
gostov udeležila tudi mirnopeški župnik Janez Rihtaršič
in škof Andrej Saje. Sledila je
podelitev priznanj, krajši humoristični program, nastop
pevskih skupin Rožmarin in
Čebelice. Za konec pa se je
slišal glas harmonike Društva
harmonikašev Mirna Peč.

DRUGOŠOLCI OŠ TONETA PAVČKA: 19. maja so imeli naravoslovni dan, ki je bil posvečen svetovnemu dnevu čebel. V
čebeljem paviljonu so spoznavali življenje čebel, reševali učne
liste, na koncu pa so si ogledali muzejsko zbirko in seveda zaključili s Slakovo zimzeleno skladbo Čebelar.

torek in poslušali zgodbico
Mojce Nose Kakšne barve je
pomlad. Spoznali so barvni krog, osnovne in sekundarne barve. Z njimi so potem ustvarili mavrični plakat.
Nanj so prilepili raznobarvne
cvetove in plešoče metuljčke. Iz krep papirja so izdelali
spomladansko cvetje, ga postavili v vazice in z njim razveselili mačka Murija.

OBISK ŠTUDENTOV TRAJNOSTNEGA TURIZMA: Muzej so
obiskali študentje trajnostnega turizma Fakultete za družbene vede v Ljubljani skupaj s svojo profesorico. Najprej jim je
direktorica občinske uprave Mirne Peč Sonja Klemenc Križan
predstavila našo občino in njen razvoj. Ogledali so si oba muzeja in čebelji svet ter se spustili v živahen razgovor glede vizije mirnopeške vizije trajnostnega turizma.

NA TRETJI MAJSKI TOREK pa so spoznali zgodbico Svetlane
Makarovič Sovica Oka. Po poslušanju zgodbice so ustvarjali
sove z različnimi materiali. Uporabili so stare nogavice in časopisni papir, storže in samo luske storžev, semena koruze in
buče, karton. Nastale so prave pravcate sovice, ki so obiskale
drevo, vejo in se naslonile ter počivale na okenski polici. Dogodek je posnela tudi novomeška televizija Vaš kanal.

OTROŠKA NOČ V MUZEJU: 50 otrok iz vrtca Cepetavček,
enote Polonca, so preživeli zelo posebno noč, saj so konec
aprila prespali v Muzeju LSTP. Nekaj solzic na vratih, ko so pomahali staršem, je kmalu zamenjal nasmeh do ušes. Najprej
so si v muzeju uredili postelje, nato pa smo skupaj prebrenčali
in spoznali Čebelji svet, sledil je lov na zaklad, v katerem so se
skrivale prave vstopnice za ogled muzeja. Večerjo je prinesel
kar sam župan Kastelic, pred spancem pa je bila na vrsti še čisto prava mini veselica.

junij 2022
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INTERVJU: Aleksander Majde iz Poljan

občinskaintervju
uprava sporoča

»Športni strelci smo proti
vsakršnemu nasilju!«
Aleksander Majde je človek s kar nekaj talenti. Je uspešen podjetnik, njegovo podjetje Kritine Majde je specializirano
za prodajo in izdelovanje kovinskih kritin ter drugih izdelkov iz pločevine, specializirali pa so se tudi za spletno prodajo. In ne le v Sloveniji, tudi preko meja. Poleg tega je tudi navdušen športni strelec. Udeležuje se športnih tekmovanj
v streljanju in pravi, da je to bolj za hobi, za njegovo dušo. Za dušo je tudi igranje na harmoniko, je pa tudi predsednik
ŠTD Poljane. Poznamo ga tudi kot sponzorja različnih društev in glasbenih skupin.
 Kakšni so bili vaši začetki na samostojni podjetniški poti?
Moja pot se je začela leta 2007, ko sva z
bratom Alešem začela najprej z izdela-

vo kovinskih izdelkov. Sam sem namreč
po izobrazbi kovinar oz. diplomirani
inženir strojništva. Začela sva predvsem z izdelavo ograj, nadstreškov,
podestov, … in delala tudi za različna podjetja. Brat je hkrati začel s prevozništvom in gradbeništvom. Tako
sva tudi gradila hiše za na trg. Leta
2009 sva začela z izdelavo strešne
kritine, malo kasneje je brat odprl
svoje podjetje in začel z avtoprevozništvom, jaz pa izključno s prodajo
kritin in vseh dodatkov za streho.
 Se vašemu podjetju kaj poznajo krizni časi?
Lansko leto je bilo boljše kot letos,
predlansko pa še boljše. Ampak gre.
Skupaj nas je pet zaposlenih, prav toliko pri bratu. Delamo za Slovenijo in
Avstrijo, uvažamo pa iz Poljske.
 Ste tudi navdušen športni strelec.
Od kod pa se je vzela želja po tem
športu?
Pri nas doma se ni nihče ukvarjal s tem,
mene pa je zanimalo od malih nog. V
to me je pritegnil prijatelj Bojan. On
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KAKŠEN JE POSTOPEK ZA
PRIDOBITEV OROŽNE LISTINE IN
LASTNIŠTVA OROŽJA?
Slovenska zakonodaja pozna več
vrst orožnih listin in sicer:
• dovoljenje za nabavo orožja;
• dovoljenje za nabavo streliva;
• orožni list;
• dovoljenje za posest orožja;
• orožni posestni list;
• pooblastilo za nošenje orožja;
• pooblastilo za prenos orožja;
• dovoljenje za zbiranje orožja in
• priglasitveni list.

 Hodite tudi na strelska tekmovanja. Kakšne rezultate dosegate?
Tekmujemo lahko pri IPSC ( International Practical Shooting Confederation), gre za mednarodno tekmovanje,
in SZPS- Slovenska zveza za praktično
streljanje. Če želiš tekmovati v IPSC, rabiš še IPSC izpit - ravno zaradi izredno
pomembne varnosti na tekmovanjih.
Tekmujem v vseh kategorijah, a bolj za
svoj hobi, za svojo dušo. Dvakrat sem
bil tretji v disciplini veliki kaliber 100
m in mali kaliber 50 m. Treniram v treh
klubih, vadimo pa predvsem v kamnolomih in namenskih streliščih. Vključen
sem v Strelski klub Črnomelj, Rafal Orehek in Strelski klub Mirna. Imam željo,
da bi se vključilo čim več mladih, tudi
dekleta, ker je to lep in zanimiv šport.
 Iz Amerike nenehno prihajajo
grozljive in nedoumljive novice o
strelskih pohodih, zlasti mladih.
Zadnji tak se je zgodil konec maja
v Teksasu, ko je 18-letnik pobil 19
otrok in dve učiteljici. Kako vi gledate na to?
Sem proti vsakemu nasilju. Hudo je,
ker nas začenjajo ljudje povezovati
z dogodki iz Amerike. Športni strelci smo nenasilni, treniranje streljanja je za nas druženje, lahko bi rekel, da smo »normalni«. V Ameriki
je preveč orožja, predvsem pridobljenega ilegalno. Še enkrat,
športni strelci smo proti vsakršnemu nasilju! Pri nas v Sloveniji je zagotovo boljša zakonodaja
glede tega, orožje lahko dobijo res le tisti, ki so preverjeni in iz
tega naslova zanesljivi. Pri nas je res
vse nadzorovano.

junij 2022

 Ste tudi predsednik Športno turističnega društva Poljane. Kakšne načrte imate?
Predsednik sem od leta 2020. V ŠTD Poljane je vključenih 70 članov. Bili smo
zelo aktivni, korona nas je upočasnila,
sedaj pa pogrešamo mladino. Sicer pa
je idej za delo ogromno. 17. junija, ob
občinskem prazniku, imamo zabavo za
otroke na našem igrišču. Pred korono
smo imeli vsako leto tekmovanje v kuhanju pasulja, zdaj pa zbiramo moči za

naprej. Vsako leto imamo kresovanje,
pohod, pa tudi izlet. Naredili smo igrišče, brunarico. Zasluge gredo prejšnjemu predsedniku Dragu Retlju. Za igrišče zelo lepo skrbi naš vaščan Jože Saje.
 Igrate pa tudi na diatonično harmoniko. Ste vključeni v mirnopeško
društvo harmonikarjev?
Želja po igranju frajtonarice je bila v
meni od nekdaj. Nekaj časa sem se mučil sam, sedaj pa se učim pri Tomažu
Primcu v Trebnjem. Ko se bom dovolj
naučil, bi se pa res rad pridružil članom
Društva harmonikarjev Mirna Peč. Sem
pa sponzor, pa tudi pri drugih društvih
in ansamblih.
 Ustvarili ste si tudi družino.
Imam dva sinova. Anže je star šest let,
Aljaž pa štiri. Žena Petrina Martina mi
tudi pomaga v družinskem podjetju. No,
korona pa je bila čas za najino poroko.
 Če bi imeli možnost, bi se odločili
za enako pot?
Po mojem ja ali pa bi mogoče šel v kakšno drugo smer. Morda bi ostal pri
strojništvu in gradnji. Kaj pa vem.
Starši so nama z bratom veliko pomagali, že v otroštvu so nama dovolili svoje razmišljanje, da sva lahko ustvarjala
po svojih idejah. Oče je žal že pokojni,
mama pa skrbi za komplet skladišče in
pakiranje. Vsekakor brez družine ne bi
šlo, ničesar od tega ne bi bilo.
Tekst in foto: Ljudmila Bajc
Glasilo Občine Mirna Peč
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občinskaintervju
uprava sporoča

o strelstvu ve vse. Najprej sem opravil
zdravniški pregled, predavanje o varnem rokovanju in izpit pred komisijo
MNZ, včlanil sem se v športni strelski
klub. Šele nato lahko nabaviš orožje.
Moje prvo orožje je bila češka zbrojevka
CZ shadow. Za strelivo je potrebno na
upravno enoto vložiti vlogo za nabavo
le tega. Ko se udeležiš dveh tekmovanj,
dobiš potrdilo Strelske
zveze Slovenije, da
se športno udeležuješ tekmovanj.
Pri tem je potrebno opraviti še posebni
del praktičnega preizkusa
z orožjem. In
šele potem
lahko
dobiš
orožni list. Le
z njim dobiš
strelivo
brez
nadaljnjih vlog.
Postopki so kar
strogi.

občinska
društveno
upravasatje
sporoča

Brenčači pripravili pravljični večer za
odrasle in kulinarično doživetje
Da pravljice niso samo za otroke, smo se lahko prepričali na pravljičnem večeru za odrasle, ki smo ga v Kulturnem društvu Četrtkova brenčanja v Mirni Peči pripravili zadnji četrtek v aprilu. V majskem četrtkovem popoldnevu, ki se je zavlekel v večer, pa je bilo pred Muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka prvo in čisto pravo kulinarično doživetje „Mir na
peč, dobru bo!“, kjer so lokalni ponudniki stregli slastno hrano in ravno prav ohlajeno pijačo. Lahko vam zaupamo, da
ni bilo samo „dobru“ ... odlično je bilo in še bo!

Aprila smo v
sodelovanju z
Muzejem Lojzeta Slaka in
Toneta Pavčka
pripravili pravljični večer za odrasle.
Obisk je bil lep, obiskovalci so bili navdušeni in vtisi
nepozabni. Kajti ... pravljice
niso samo za otroke ...
Pod okriljem Mariborske
knjižnice je namreč nastal
projekt Pravljični večeri za
odrasle, ki je svoja široko
razprta krila kmalu razširil
nad širno Slovenijo. Pravljičarji so na naše veliko veselje prišli tudi v Mirno Peč. Iz
najstarejšega slovenskega
mesta je Liljana Klemenčič
prinesla pripoved o kurentu. Iz Lenarta je do nas pripotovala Aleksandra Papež
in nas nasmejala s kratkimi
zgodbami v prekmurščini.
Jure Bohinec je v gorenjščini
povedal zgodbo o kači, ki je
bila ujeta pod kamnom. Pisateljica Vesna Radovanovič
je gučala o presušenem studencu. Za pastirja, ki je kralja učil jesti, pa smo izvedeli
od Brigite Lavrič iz novome-
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doživetju „Mir na peč, dobru bo!“ se je trlo obiskovalcev, željnih okusne hrane
in dobre pijače. Ponudba je
bila pestra: Gostilna Špolar se je predstavila z modernimi burgerji z natrgano
svinjino in s tradicionalno
klobaso v testu, Hiša Cesar
z zapeljivo dišečo svinjsko
rulado in s pečenim krompirjem, ŠTD Poljane s po-

varjenim pivom polnega
okusa in Društvo vinogradnikov Mirna Peč s petimi izbranimi vrstami lokalno pridelanega vina. Brenčači smo
poskrbeli za organizacijo ter
za brezalkoholno pijačo in
za omamno dober jabolčni zavitek. Prireditev je moderiral vremenar in novinar
Robert Erjavec. Vsem se najlepše zahvaljujemo za pod-

ljanskim pasuljem in s sveže
pečenim domačim kruhom,
Društvo podeželskih
žena Mirna Peč s
slastnimi palačinkami in
s flancati, Pivovarna Cesar z doma

poro in pripravljenost in se
veselimo sodelovanja tudi v
prihodnje.
Stremeli bomo k temu, da
bo majsko kulinarično doživetje „Mir na peč, dobru bo!“
postalo tradicionalno.
Simona Lužar
in Špela Zupan

ške knjižnice.
S svojim petjem so večer
obogatile tudi
domače ljudske
pevke Čebelice.

Na prvem kulinaričnem doživetju „Mir
na peč, dobru bo!“ je
bilo odlično
V maju je v Mirni Peči vabljivo zadišalo.
Na
prvem
kulinaričnem
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21-letna Anja Smerke, članica Društva vinogradnikov Mirna Peč, je nova cvičkova princesa, novi kralj cvička pa Janez Colnar. Okronali so ju v Novem mestu
na Festivalu cvička, ki se je maja odvijal v okviru Tedna cvička, največje vinsko-turistične prireditve na Dolenjskem, ki se je letos vrnila v dolenjsko prestolnico.

Anja Smerke je doma iz Globodola in prihaja iz petčlanske kmečke družine. Po
osnovni šoli v Mirni Peči je šolanje nadaljevala na Srednji šoli Grm Novo mesto, kjer
je pridobila naziv kmetijsko podjetniška
tehtnica, sedaj pa zaključuje šolanje na

višji strokovni šoli na Grmu. Želi postati inženirka podeželja in krajine. Doma mora
poprijeti za vsako delo, saj imajo Smerketovi manjšo kmetijo; v hlevu okrog
20 bikov, pa tudi nekaj kokoši in kunce.
Ukvarjajo se tudi z vinogradništvom. Na

Strokovni izlet
mirnopeških
vinogradnikov v
deželo graševine
Maja smo se mirnopeški vinogradniki
po dvoletnem premoru ponovno odpravili na strokovni izlet. Pot nas je vodila v Kutjevo, v osrčje Slavonije. Požeško kotlino, kjer leži Kutjevo, so kot
primerno okolje za vzgojo vinske trte
prepoznali že Iliri in Rimljani. V 13.
stoletju so v te kraje prišli cistercijani
in leta 1232 v Kutjevu ustanovili klet.
Naš prvi postanek je bil na posestvu
Krauthaker. Sprejel nas je Vlado Krauthaker, legenda slavonskega in hrvaškega vinogradništva. S sodelavci
nam je najprej razkazal novo in staro
klet ter prestavil vinogradniško posestvo. Obdelujejo 45 hektarov lastnih
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površin in dodatnih 60 hektarjev v sodelovanju s kooperanti, imajo pa 25
različnih vinskih etiket. Med strokovno degustacijo s komentarjem smo
pokusili sedem vzorcev vin.
Sledil je obisk vinske kleti Galić. Velja
za arhitekturno in eno izmed tehnološko najsodobnejših vinskih kleti na
Hrvaškem. Zgrajena je bila leta 2017
s kapaciteto 330 tisoč litrov, investicija
je znašala 7,5 milijona evrov. Po krajši
predstavitvi vinarstva smo si ogledali klet in degustirali pet njihovih vin.
Pred odhodom iz Kutjeva je sledil še

Golobinjeku imajo 1.500 trt raznolikih
sort - žametno črnino, modro frankinjo,
sivi pinot, kerner in kraljevino. Očetu Marku je že kot majhna pomagala z delom v
vinogradu, pred leti pa so se začeli ukvarjati tudi z zidaniškim turizmom. Zidanice
oddajajo v najem. Dve kot apartma, večjo pa se lahko najame za praznovanja oz.
za večje skupine, Anja pa včasih njihovim
gostom celo zaigra na harmoniko.
V Društvu vinogradnikov Mirna Peč so
na novo cvičkovo princeso zelo ponosni, saj je to že peta princesa iz njihovih
vrst. »Smo najboljši generatorji cvičkovih princes,« smeje doda predsednik
Zvone Papež.
L. B., foto: L. Markelj, Dolenjski list

krajši obisk prodajalne kleti Kutjevo,
ki velja za največjo klet na Hrvaškem.
Pot nas je nato vodila v Feričance, v
klet Feravino. Gre za veliko, prenovljeno klet, s kapaciteto dva milijona
litrov, ki slovi zlasti po modri frankinji. Po ogledu tehnološke opreme in
njihovih kleti je sledila poglobljena
predstavitev kleti, njihovih posesti in
strokovna degustacija s komentarjem
šestih vin.
Iz Feričancev smo se napotili v Našice, kjer so nas sprejeli v sodarni Auric
Barrels. Slavonski hrast je bil v preteklosti znan širom po Evropi, v zadnjih
desetletjih pa je lokalno sodarstvo na
tej ravni počasi zamiralo. Podjetje je
bilo ustanovljeno leta 2016 in je ena
sodobnejše opremljenih sodarn v širši
regiji. Sprejel nas je vodja proizvodnje
in nam predstavil njihovo delo ter razkazal sodarno.
Pred povratkom je sledila večerja v
restavraciji Feravina sredi vinogradov
nad Feričanci.

Zvone Papež
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Anja Smerke iz Globodola
je 23. cvičkova princesa

DEFIBRILATORJI REŠUJEJO ŽIVLJENJA

Nov AED aparat
v Malenski vasi
Že med samim zaključkom lanskoletne prenove Malen
ske kapelice je padla ideja o nakupu avtomatskega
defibrilatorja. Člani družinskega podjetja Betonski strešniki Golob so se odločili za financiranje oz. nakup le tega.
Tako smo 17. maja vaščani
Malenske vasi pri Golobovih že spoznavali temeljne

Na Malem
Kalu združili
prijetno
s koristnim

razne embalaže predvsem
raznih pijač in napitkov, ki
jih neozaveščeni vozniki še
vedno odvržejo kar iz vozila.
Ob tem apeliramo na posameznike, da je takšno početje nevestno in kvari izgled
naših lepih krajev.

Člani sekcije ljubiteljev
Slakove glasbe Mali Kal
smo se v začetku aprila v
okviru Turističnega društva Mirna Peč pridružili
občinski čistilni akciji in čistili poti po Malem Kalu in
okolici.

Del prvomajskih
praznikov smo
že tradicionalno
namenili
urejanju vaškega središča Mali
Kal. Razdelili smo
se glede na starost
in sposobnosti ter v
kratkem času naredili vse
potrebno, da bo naše okolje urejeno in prijetnejše
tudi za obiskovalce spomenika Lojzetu Slaku na Barbovi domačiji. Pokosili smo
zelenico, odstranili plevel
in dodali pesek na prostoru
ob cesti ter posadili cvetlična korita s trajnicami. Očisti-

Očistili smo tudi del Poti Slakove in Pavčkove mladosti,
in sicer od Malega Kala do
Hmeljčiča in Hmeljčarske
gore ter nato proti Selam
pri Zagorici in nazaj na Mali
Kal. Nekaj članov društva je
čistilo na drugih lokacijah,
na Velikem Kalu in v Zijalu.
Nabrali smo kar nekaj vreč
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postopke oživljanja z avtomatskim defribilatorjem
AED. Predstavitve smo se
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udeležili kar v lepem številu
in vsi smo z velikim zanimanjem prisluhnili predavanju
g. Davorja. Spoznali smo, da
je pri zastoju srca znanje temeljnih postopkov oživljanja neprecenljivo, saj lahko
srce, ki je zastalo, vnovič poženemo v tek ter ga z uporabo AED povrnemo v normalni ritem in s tem človeku
rešimo življenje. Vsi prisotni
smo bili tudi enotnega mnenja, da čez eno leto predstavitev in spoznavanje z AED
tudi ponovimo, celo upamo
v večjem številu, saj teh podatkov ni nikoli preveč. Ob

li smo tudi
prostor
za odpadke. Skupaj z
otroki smo zelenico še pregrabili in hitro zakurili ogenj na
urejenem ognjišču, obdanemu s tlakovci. Akcijo urejanja vaškega središča smo
zaključili s skupno malico
in druženjem ob ognju. Ob
prijetnem klepetu smo spekli slastne klobase, ki so nam
po opravljenem delu zelo

enem pa smo si tudi zaželeli,
da avtomatskega defribilatorja prav nikoli ne bi potrebovali in naj le krasi steno pri
Golobovih. AED je namreč
nameščen pod nadstreškom hiše družine Golob Malenska vas 9.
Še enkrat iskrena in velika
zahvala podjetju BETONSKI
STREŠNIKI GOLOB za nakup
tako pomembne pridobitve,
kot je AED, ki bo lahko v veliko pomoč ob zastoju srca
nam vaščanom, mimoidočim
ali nekomu v bližnji okolici.
Foto: Vladka Vidic

teknile, ter pri tem opazovali prižiganje kresov na sosednjih vzpetinah.
Ob tem smo že snovali ideje za naše prihodnje naloge:
o nadaljnjem urejanju vaškega središča z večjo prepoznavnostjo Malega Kala
po legendi Lojzetu Slaku in
o prepotrebni sanaciji ceste
skozi Mali Kal do Dobja, katere obnove si želijo vsi krajani.
Mira Barbo
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Znani mirnopeški tekač Mitja Krevs je nastopil na
10.000 m na stezi v Londonu, kjer je s časom 29:10,93
za več kot minuto izboljšal osebni rekord na stezi in

Smo Mirnopečani
samooskrbni?
Mirnopečani smo še vedno kmetijska občina. Veliko je tistih, ki imajo ob hiši »gartelc«, v njem pa rastejo najosnovnejše stvari za domačo prehrano. Vrtičkarjev je vse več,
kar bo prišlo še kako prav ob nenehnih podražitvah hrane.
Povprašali smo jih, s čim se doma sami oskrbujejo in ali kaj
razmišljajo o povečanju samooskrbe.
L. Bajc, L. Piko, A. Gašperič, U. Kolenc
Jože Kukman, Orkljevec
Doma sami pridelujemo zelenjavo na
njivi in nekaj sadja. Del pridelanega
lahko porabimo tudi za našo gostinsko dejavnost. V prihodnje pa, če se
bodo razmere poslabšale, bomo samooskrbo povečali, sicer pa ne, ker
lahko obdelujemo, kolikor imamo.

izpolnil normo za evropski pokal na 10.000 m, ki bo
v Franciji. Hkrati je postal tudi prvi Slovenec po 22 letih, ki se je spustil pod mejo 30 minut na stezi ter dosegel peti čas na večni slovenski lestvici. Pred tem je
aprila že tretjič zapored postal državni prvak v teku na
10.000 m v Radovljici. L. B.

Drugi MiTek tek na Hmeljnik
Konec marca smo v Tekaškem društvu MiTek ponovno tekli
na Hmeljnik. Šlo je za družabni dogodek, na katerega smo
povabili tudi ostale tekače, ki bi se nam želeli pridružiti. Na
21 km dolgo traso se nas je podalo 12 tekačev, dobre volje in
smeha ni manjkalo, saj smo si v pogovornem tempu lahko izmenjali veliko tekaških dogodivščin.

Na koncu smo se osvežili, podružili in obljubili, da se drugo
leto spet vidimo. V društvu si želimo, da se bo vsakemu naslednjemu teku na Hmeljnik pridružilo še več tekačev in da
postane tradicionalen.
junij 2022

Anica Špendal, Biška vas 		
Na naši domačiji smo od nekdaj samooskrbni, kupimo le tisto, kar se ne
da pridelati doma. Na njivah in vrtu
pridelamo vse povrtnine za sproti in
ozimnico. Gojimo tudi ajdo, koruzo in
piro, tako da je sveža moka za peko
in kuho vedno pri roki. Iz pire pripravimo tudi pirin riž. Samooskrbni smo
tudi z mesom. Redimo kokoši, pujse
in govedo, tako imamo vedno na razpolago sveže meso in jajca.
Anton Strajnar, Gorenji Globodol
Imamo večjo kmetijo, tako da smo v
veliki meri samooskrbni, še posebej
na področju govedoreje in mleka.
Poleg tega imamo še prašiče, zajce
in kokoši. Pridelujemo zelenjavo,
moko, ukvarjamo se z vinogradništvom. Zaradi trenutnih razmer smo
letos posadili več krompirja in pšenice. Stvari, ki jih ne moremo pridelati,
kupimo.
Dragica Barbo, Mali Kal
Neki čudni časi se nam obetajo na področju prehrane, zato bo samooskrba
še toliko bolj pomembna. Slovenci pa
smo pridni in znamo poskrbeti zase.
Tako si mnogi predvsem na podeželju
pridelamo dovolj hrane za svoje potrebe. Imenitno je nabrati pridelke na
svojem vrtu ali njivi.

Glasilo Občine Mirna Peč

17

občinskaanketa
uprava sporoča

Osebni rekord Krevsa in
norma za evropski pokal
na 10.000 m

Ob dvajsetletnici nova
zgoščenka Nazaj domov
Društvo harmonikarjev Mirna
Peč je ob svoji 20-letnici delovanja pripravilo koncert in
predstavitev nove zgoščenke Nazaj domov. V prijetnem
vzdušju športne dvorane
Osnovne šole Toneta Pavčka
je v lepem majskem nedeljskem popoldnevu odmevalo

ploskanje in petje preko 400
obiskovalcev. Člani društva
so ubrano raztegnili svoje
mehove in predstavili čudovite glasove. Koncert so s svojim sodelovanjem popestrili
ansambli Novi spomini, Dolenjski veseljaki in Prava stvar.
Program je povezoval Darko

Povše. Člani, ki svojo aktivnost z igranjem harmonikar-

jev v društvu povezujejo že
20 let, so prejeli srebrna Štrucljeva priznanja JSKD-ja, ki jih
je podelila vodja območne
izpostave Klavdija Kotar. Društvo harmonikarjev Mirna
Peč se iskreno zahvaljuje Občini Mirna Peč, sponzorjem in
vsem ostalim, ki so s svojimi
prostvoljnimi dejanji pripomogli k uspešni izpeljavi koncerta. Z vašo podporo gremo
dalje in vam obljubljamo, da
vas bomo razveseljevali še
naprej.
Nežika Režek

Miropeški lovci
gostili kolege
iz Štanjela in
Sabotina
Lovci, člani Lovske družine Mirna Peč vrsto let
sodelujejo z lovci Brd in
Krasa. Konec aprila letos
so se v Mirno Peč, temeniško dolino, pripeljali z
njihovimi družinskimi člani na tradicionalno srečanje treh lovskih družin: LD
Mirna Peč, LD Štanjel in LD
Sabotin.
Vedro razpoložene člane lovskih družin in njihove svojce sta ob prihodu pozdravila starešina Karol Zagorc
in župan občine Andrej Kastelic. Po jutranjem okrepčilu v lovski koči so odšli na
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ogled Muzeja Lojzeta Slaka
in Toneta Pavčka, kjer so
prisluhnili razlagi muzejske
vodnice Anice Barbo. Obiskovalci so bili nad muzejem navdušeni. Zatem so
se odpeljali v Šentjurij, od
koder so začeli pohod. Po
strmem klancu so dospeli do zidanice Kraševčevih, kjer so bili postreženi
z odličnim pasuljem. Kljub
muhastemu vremenu, ki
je občasno motilo z rahlim
rosenjem, so pohodniki občudovali čudovito pokrajino, katere griči so posejani
z vinogradi in zidanicami,
doline pa z njivami. Pot jih
je vodila mimo šentjurskih
in hmeljčarskih vinogradov
do kmetije Barbo na Malem
kalu, nato pa jih je avtobus
odpeljal k lovski koči na zaključni piknik. Ob tem so
obujali spomine o začetku
srečanj. Davnega leta 2001

sta k lovcu lovske družine
Mirna Peč Branku Barbu
prišla lovca Vojko Pojavnik,
član LD Sabotin in Milan Filej, član LD Štanjel, po nakup lovskega psa. Prišlo je
do izmenjave psov, rodilo
se je prijateljstvo in začetek
skupnih lovov, ki trajajo še
danes. Od leta 2007 dalje
pa so se začeli pohodi lovcev in njihovih družinskih
članov, vsako leto pri drugi

lovski družini. V tem času je
bil narejen spominski vrč,
na katerem so vgravirana
imena treh lovskih družin,
ki se prenaša k vsakokratnemu gostitelju.
Naslednjo leto bo srečanje
na Krasu, v deželi terana in
pršuta.
Karol Zagorc,
foto: Janez Rajar
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Ocenjevali okus, vonj, izgled
in prerez salam
Jablanci smo 23. aprila organizirali zdaj že kar tradicionalno vaško salamijado. Letos je bilo na ocenjevanju 13 vzorcev salam, vsi udeleženci pa so bili
hkrati tudi ocenjevalci.
Ocenjuje se okus, vonj, izgled in prerez.
Po 1. krogu ocenjevanja je šlo nato v finale kar pet vzorcev, ker so imele tri salame enako število točk. V drugem krogu
je slavil Sebastjan Bobnar, kar mu je letos

Letos je bila Florjanova maša 8. maja.
Po dveh letih smo se je lahko udeležili tudi vsi gasilci. Ponovno smo povabili
sosednja društva v občini. Ob 10.30 uri
smo se zbrali pred gasilskim domom v

Iz mirnopeških
kuhinj

RECEPT ZA
DOLENJSKI ŠTRUKELJ
ZMAGOVALKE RENATE
POVŠE
TESTO:
• 1 kg bele moke
• mlačna voda
• 1 jajce
• malo olja
• sol
• NADEV:
• ½ litra sladke smetane ( domače)
• 10 jajc
• kruhove drobtine
• pest nasekljanega peteršilja

prineslo naziv najboljšega izdelovalca salam pri nas. Vsi
smo zelo ponosni nanj
in na njegov trud, ki ga vloži v
to. Na koncu so se vsi strinjali, da se kvaliteta domačih salam vsako leto dviguje,
in praktično ni več neokusnih suhomesnatih izdelkov, saj se vsak po svoje potrudi, da se med izdelavo in zorenjem ne
pripeti kakšna nevšečnost, ki ti na koncu
lahko pokvari ves vložen trud.

Jablanu. Po kratkem pozdravu smo se
postavili v ešalon in se odpravili proti
cerkvi. Prvi so bili praporščaki, za njimi
pionirčki, nato gasilci v uniformah, zadaj za ešalonom pa so se peljala še gasilska vozila. Mašo je vodil župnik Janez
Rihtaršič, sodelovali smo tudi gasilci,
brali smo berilo in prošnje. Po končani maši smo se vrnili v Jablan v gasilski
dom, kjer smo se malo podružili in rekli
besedo ali dve.
Klemen Drenik

Iz vseh sestavin zamesimo gladko
testo, ki naj počiva vsaj eno uro v
hladilniku.
Ko testo počiva, pripravimo nadev.
Jajca razžvrkljamo in ocvremo na
vroči masti, da zakrknejo. Posebej
prepražimo drobtine, da zlato zarumenijo, dodamo smetano in cvrtje
in rahlo zmešamo.
Spočito testo na tanko razvaljamo
in razvlečemo, ga premažemo s
pripravljenim nadevom in po njem
potresemo še peteršilj ter zvijemo v
štrukelj. Štrukelj narežemo na ca. 20
cm dolge kose in vsakega zavijemo
v prozorno folijo.
Konce močno zavežemo, da se nam
med kuhanjem ne razvijejo. Kuhamo ga približno 20 minut v rahlo
slani vodi, kuhane odvijemo in ponudimo kot samostojno jed ali kot
prilogo.
Veselo na delo, naj vam uspe in tekne.
Ureja: Nežika Režek
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Matej Granda z modro frankinjo barrique
šampion ocenjevanja
Društvo vinogradnikov Mirna Peč je konec marca organiziralo tradicionalno društveno ocenjevanje vin. Vina je ocenila
petčlanska komisija, zunanja člana dr. Dejan Bavčar (vodja ocenjevalne komisije) in dr. Franci Čuš (zunanji član), oba
s Kmetijskega inštituta v Ljubljani, in člani društva z ustrezno izobrazbo oziroma redni člani ocenjevalnih komisij na
pooblaščenih organizacijah Aleš Žagar, Jože Rozman in Brane Granda.

Člani komisije so ocenili 75
vzorcev vin naših vinogradnic in vinogradnikov. Med
vzorci vin je bilo 39 rdečih in
rdečkastih vin, med katerimi
so prevladovale modre fran-

kinje s 13 vzorci, in 35 vzorcev
belih vin, med katerimi je bilo
največ laških rizlingov, in sicer 10. Ocenjen je bil tudi
vzorec bele penine.
Izločeni so bili le trije vzorci,

oziroma 4 % ocenjenih vin.
Glavni vzroki za izločitve so
prisotnost žveplovodika oz.
H2S in oksidacije vina.
Najbolje ocenjena vina v kategorijah z vsaj petimi predstavniki so cviček - Darko Bašelj, vinska gorica Golušnik z
oceno 16,00, dolenjsko belo
– Marjan Papež, vinska gorica Golobinjek z oceno 16,63,
dolenjsko rdeče – Jože Rozman, vinska gorica Hmeljčič
z oceno 17,17, laški rizling
– Matej Granda, vinska gorica Golobinjek z oceno 17,80,
beli pinot – Brane Granda,
vinska gorica Golobinjek z
oceno 17,97 in modra frankinja, barrique, letnik 2019

– Matej Granda, vinska gorica Golobinjek z oceno 18,23,
kar je tudi najvišje ocenjeno
vino in šampion ocenjevanja.
Priznanja in diplome smo članom podelili v sklopu občnega zbora 8. aprila 2022.
Na ocenjevanju vin v sklopu
50. tedna cvička Zveze društev vinogradnikov Dolenjske so se naši vinogradniki
predstavili z osemnajstimi
vzorci vin in prejeli veliko zlato medaljo ter prvaka sorte
za beli pinot, 6 zlatih in 5 srebrnih medalj. Podelitev bo v
sklopu 15. Festivala mirnopeških vin. Vljudno vabljeni!
Zvonko Papež

POZNATE VAŠ KRAJ?
Na vprašanje v aprilski številki glasila žal nismo dobili pravilnega
odgovora. Na fotografiji je bila kapelica v Zijalu.
NOVO VPRAŠANJE: Katera vas v naši občini je na fotografiji in
zakaj je poznana v domačem in širšem okolju? Naštejte tri zanimivosti te vasi.
Odgovore pošljite do 1. septembra na naslov: Občina Mirna
Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, s pripisom: Poznate vaš kraj. Izžrebanec bo prejel nagrado.
Ladislava Rupena
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DPM Mirna Peč uvrščena na
državno tekmovanje v kvizu

Člani Društva upokojencev Mirna Peč so se konec aprila zbrali
na občnem zboru ob prisotnosti predsednika PZDU Dolenjske
in Bele krajine Dušana Kraševca in župana občine Mirna Peč

Drugi vikend v maju se je po dveh letih podeželska mladina ponovno zbrala v živo na medregijskem kvizu Mladi in
kmetijstvo, ki je potekalo v gasilskem domu PGD Župelevec
pri Brežicah. Ekipe so morale izkazovati znanja treh različnih
tem. Te so Travnik nature 2000, krškopoljski prašič in seme-

Andreja Kastelica. Potrdili so vsa poročila za leto 2021 in soglasno sprejeli program za letošnje leto. Izvedli so tudi volitve, saj
se je vodstvu že lani iztekel mandat, ki ga zaradi epidemioloških omejitev niso mogli izvesti. Še en mandat na čelu društva
ostaja Majda Zagorc, prav tako podpredsednica Antonija Saje,
tajnica in blagajničarka pa Zdenka Štefanec. Nekaj zamenjav je
pri članih upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča. Sicer pa je bil ob pregledu preteklega dela zastavljeni
program glede na vse omejitve uspešno izpeljan. Priznanje za
dolgoletno in uspešno delo je prejel Leon Verbič.
Majda Zagorc

narstvo. Naša ekipa DPM Mirna peč, ki so jo zastopali Maja
Berk, Maks Zupan in Janez Mervar, je zasedla odlično drugo
mesto in se kot edina predstavnica dolenjske regije uvrstila
na državno tekmovanje v Žužemberku. Ekipo čaka še nekaj
dela, saj morajo do začetka junija predelati še četrto temo z
naslovom Mladina 2020 in EU cilji mladih.
Silva Opara

Za štruklje podelile 19 zlatih in 22 srebrnih priznanj
harice. Strokovna komisija je pohvalila
tako sestavo kot tudi samo testo. Vesele smo bile obiska in pohvale škofa
msgr. dr. Andreja Sajeta. V kulturnem
programu, ki ga je vodila naša članica
Milena Cesar, so sodelovali pevski zbor
Rožmarin, naše pevke Čebelice, Društvo harmonikarjev Mirna Peč in Jelka
Krivec in Nežika Režek s skečem.
V našem Društvu podeželskih žena
Mirna Peč se vedno nekaj dogaja. 20.
in 21. maja smo uspešno pod streho
spravile 6. državno ocenjevanje in razstavo štrukljev, ki je potekalo v Muzeju
L. Slaka in T. Pavčka. Komisija je ocenila 41 vzorcev . Podeljenih je bilo 19
zlatih in 22 srebrnih priznanj, kar nedvomno dokazuje, da smo dobre ku-

junij 2022

Zelo smo ponosne , da je najboljši štrukelj naredila naša članica Renata Povše
in zanj dobila vseh 30 možnih točk. V
društvu smo zelo vesele nove pridobitve - kuhinje v Šentjuriju v Pavčkovem
domu. Ponosno smo jo že preizkusile in napekle piškote. Kmalu pa bomo
imele tudi uradno otvoritev.
Nežika Režek
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občinska
društveno
upravasatje
sporoča

Leonu Verbiču priznanje za
dolgoletno uspešno delo

CEPETAVČKOVE NOVICE
SKUPINA MOTORJI NA OBISKU PRI
RIBIČIH
Z otroki skupine Motorji sodelujemo v projektu Z igro do prvih turističnih korakov na temo Voda in zdravilni turizem. Ena
izmed idej, kaj bi lahko v sklopu projekta delali, je bila ideja
otrok, da bi odšli do reke Temenice, kjer bi lovili ribe.
Da bi si naše dopoldne dodatno popestrili z omenjeno dejavnostjo in bi izvedeli še nekaj več o ribolovu, smo k sodelovanju povabili Frenka Lužarja, člana Ribiške družine Novo
mesto. G. Lužar je zavihal rokave in skupaj z lokalnimi člani

pododbora Temenica Robertom Vizlerjem, Tomažem Gorencem, Tomažem Severjem in Jožetom Lumpertom pripravil
pravo presenečenje.
Predstavili so nam ribiško opremo in pripomočke, ki jih uporabljajo pri ribolovu. Spoznali smo različne ribiške palice, torbo za nošenje le-teh, vabe, hrano, s katero hranijo ribe, pokazali so nam, katere ribe so najpogostejše v reki Temenici in,
kar je bilo za nas tudi izjemno zanimivo, opazovali smo ribiče
med samim ribolovom. Seveda smo tudi sami sedli na pravi
ribiški stol in se preizkusili v ribolovu s pravo ribiško palico.
Otroci skupine Motorji se omenjenim ribičem zahvaljujemo
za lepo in poučno dopoldne.
Petra Kos

OTROCI ODDELKA JEŽKI UŽIVAJO
V GOZDU
Bližino gozda vrtcu v oddelku Ježki pridno izkoriščamo.
Najprej smo se morali naučiti hoditi po neravnem terenu v
gozdu, kar je bil sprva za vse kar velik gibalni izziv. V okviru
projekta Mreža gozdnih vrtcev smo v gozd zahajali v vseh
letnih časih in opazovali njegovo spreminjanje. Gozd nam
nudi veliko možnosti tudi za igro in raziskovanje. Otroci se
v gozdu sprostijo, radi tečejo, se igrajo skrivalnice ter pre-

magujejo naravne ovire. V velik izziv jim je hoja po težje
prehodnem delu gozda, kjer morajo uporabiti vse svoje
gibalno znanje. Otroke je jeseni v gozdu presenetil ježek,
ki so mu pomagali nabirati listje pred zimo. Ob gozdu in
v njem smo izvajali raznolike gibalne igre in se ob vsebini
pravljice Lov na medveda gibalno vživeli v potek zgodbe.
Drevesa smo uporabili za napenjanje vrvi in se preizkusili
v plezanju čez njo. Gozd je tudi kraj, kjer se umirimo in z
zaprtimi očmi prisluhnemo zvokom narave. Najbolj smo
uživali, ko se je začela pomlad in smo lahko poslušali ptičje
petje, ki je v gozdu še bolj izrazito. Ob slabšem vremenu
pa smo si naravni material iz gozda prinesli kar v igralnico
in se z njim igrali. Plesali smo z listki, ustvarjali in bosi hodili
po čutni poti iz naravnega materiala, kar je bila za vse prav
posebna izkušnja. Sedaj pa se že veselimo toplejših dni, ko
bomo lahko izvajali še več dejavnosti v gozdu in ob njem.
Karmen Praznik

TEDEN RDEČEGA KRIŽA

Foto: arhiv Vrtca Cepetavček

V dneh med 8. in 15. majem je na naši šoli potekal »Teden
Rdečega križa«. Prvošolci so pod vodstvom predsednice
Krajevne organizacije Rdečega križa Mirna Peč Slavice Derganc preko pravljice Križemkapica spoznavali Rdeči križ in
njegove dejavnosti. Z dobrodelnimi dejavnostmi organizacije so se s kratkim filmom in delavnico posebej seznanili
tudi sedmošolci. Tako prvošolci kot tudi sedmošolci so od
Rdečega križa prejeli tudi praktična darila.

Obenem je v vseh enotah našega zavoda potekala tudi akcija Košarica RK, s katero smo zbrali precej prehrambenih
in higienskih izdelkov, ki bodo prav prišli ljudem v finančni stiski. Hvala vsem, ki ste pomagali s svojim prispevkom!
Barbara Avguštinčič,
koordinatorica RK na OŠ T. Pavčka
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IZ ŠOLSKEGA PANJA
USPEŠNI ŠAHISTI OŠ TONETA PAVČKA NEKOČ, DANES, PA TUDI JUTRI
Šahisti in šahistke OŠ Toneta Pavčka so tudi na letošnjih treh tekmovanjih v dolenjski regiji dokazali, da so med najuspešnejšimi šolami Dolenjske in Bele krajine. Osvojili so dva ekipna pokala: starejši dečki v zelo močni konkurenci 3.
mesto in mlajše deklice 2. mesto.
Lavrič Rok in sestra Tina sta
celo sodelovala na državnem prvenstvu, potem ko
sta na regijskem tekmovanju
osvojila prvo oziroma drugo
mesto. Z našimi šahisti smo
bili edina šola, ki je tekmovala na vseh treh tekmovanjih
in v vseh šahovskih kategorijah.
Skupaj je na regijskih tekmovanjih sodelovalo 26 šahistov in dva na državnem
tekmovanju. Poimensko zaslužijo posebno pohvalo Lavričevi: Rok, Tina in Ana; Jurij
Jarc za 8-letno sodelovanje
in uspešno tekmovanje, Patrik Jarc, Amadej Kolenc,
Janž in Maks Progar-Brinjevec, Lenart Kupljenik, Aljaž

Potočar, Matic Progar, Vid
Zupančič, Anja Kolenc ter
dobitnice pokala za 2. mesto
dolenjske regije: Neža Povše,
Virc Anabela in najmlajša
Zoja Lipoglavšek.
Še veliko šahistov zasluži pohvale, ki bodo izrečene v šoli,
saj je bilo med letom prijavljenih več kot 60 šahistov

od 1. do 9. razreda; redno pa
je krožek obiskovalo več kot
30 šahistov.
Pohvalo pa si zaslužijo tudi
starši šahistov, posebno Jarčevi iz Globodola, Progar-Brinjevčevi, Kolenčevi in
Kupljenikovi. Brez njih ne
bi dosegli takšnih uspehov.
Tudi tajnica šole Vida Muhič

in pomočnica ravnateljice
ga. Sanja sta vedno sodelovali pri organizaciji tekmovanja. Zahvala tudi Robiju.
Hvala vsem, ki ste pripomogli k šahovski pravljici, ki traja že več kot 30 let.
Šahovski pozdrav!
Perko Anton

Foto: Artpro d. o. o.

DEVETOŠOLCI SE POSLAVLJAJO
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23. PRAZNIK
OBČINE MIRNA PEČ - 2022
Nedelja, 12. junij
12:30 DRŽAVNE ŽENSKE KMEČKE IGRE
Org. Društvo podeželskih žena Mirna Peč
in Zveza kmetic Slovenije

Športno igrišče Poljane

Petek, 17. junij
8.30 SLIKARSKI EXTEMPORE
17:00 OTVORITEV RAZSTAVE
Org.: PZDU Dolenjske in Bele krajine
18:00 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
Org.: Občina Mirna Peč
20:00 FESTIVAL MIRNOPEŠKIH VIN
Org: Društvo vinogradnikov Mirna Peč

Muzej L. Slaka in T. Pavčka
Bivše kegljišče gostilne Novljan
Muzej L. Slaka in T. Pavčka
Ploščad pred muzejem

Sobota, 18. junij
8.00-15.00 POHOD PO POTI SLAKOVE IN PAVČKOVE MLADOSTI
Org.: Turistično društvo Mirna Peč
18:00-24:00 POLETNA MUZEJSKA NOČ / brezplačen vstop
Org.: Muzej L. Slaka in T. Pavčka
18:00 PROSLAVA OB 120-LETNICI PGD MIRNA PEČ
Org.: PGD Mirna Peč
20:00 KOMEDIJA: VEČER NA VASI / brezplačen vstop
Vaško gledališče PR BZG
Org.: Muzej L. Slaka in T. Pavčka
20:00 VESELICA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Ans. Dolenjski veseljaki in skupina Chicas
Org.: Občina Mirna Peč

Zbor pohodnikov pred
župnijsko cerkvijo
Muzej L. Slaka in T. Pavčka
Igrišče za muzejem
Muzej L. Slaka in T. Pavčka

Igrišče za muzejem

Nedelja, 19. junij
9:00 TEKAŠKO POTEPANJE PO MIRNI PEČI
13 km Mirna Peč- Postaja- Sela Pri Zagorici- ŠrangaMalenska vas- Mirna Peč
11:00 TEK MALČKOV - PREDŠOLSKI OTROCI, DOLŽINA TEKA: 150M
Org.: Tekaško društvo MiTek
11:00 -15:00 1. MEDKLUBSKI KARATE POKAL ZANSHIN 2022
Org.: Karate klub Mirna Peč
13:00 DEMONSTRACIJA SENENE LINIJE SIP IN TRAKTORJEV JOHN DEERE
Org.: Govedorejsko društvo Mirna Peč
15:00 KMEČKE IGRE
Org.: Društvo podeželske mladine Mirna Peč
19:00 KLEMEN SLAKONJA – KONCERT
Org.: Kulturno društvo Četrtkova brenčanja

Start/cilj na igrišču za muzejem

Igrišče za muzejem
Dvorana OŠ Toneta Pavčka
Kmetija Rupnik
Kmetija Rupnik
Igrišče za muzejem

