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iz občinskih klopi

Spoštovane občanke, spoštovani 
občani! 

Zaključuje se prva polovica leta, 
osnovne usmeritve dela v občini so 
bile dane s sprejetjem proračuna za 
leti 2013 in 2014 ter prvim  rebalan-
som proračuna, ki ga je občinski svet 
sprejel v mesecu aprilu. 

 V prvem polletju so dela aktivno 
potekala na vseh področjih. Urejali 
smo dokumentacije za zaključene 
projekte in pripravo  aktivnosti za 
nadaljevanje že začetih in aktivi-
ranje novih naložb. Z  določenimi 
predlaganimi rešitvami, ki smo jih 
vključili v primopredajni zapisnik, 
smo z izvajalcem zaključili izgradnjo 
nove osnovne šole. Pridobili smo 
tudi uporabna dovoljenja za kana-
lizacijo v Dolnjem in Srednjem Glo-
bodolu ter za sekundarni vodovod v 
severnem delu občine. Po kar nekaj 
zapletih nam je uspelo pridobiti tudi 
gradbeno dovoljenje za vodovod Sv. 
Ana, sedaj bomo izbirali  izvajalca za 
izgradnjo. Pri izgradnji Suhokranj-

skega vodovoda potekajo aktivnosti 
druge faze za izbiro izvajalca in ver-
jamem, da bo kljub reviziji postopek 
potekal nemoteno. Dars nas tudi 
tekoče obvešča o aktivnostih pri 
pokritem vkopu, izdan je bil sklep o 
izbiri izvajalca, ki je tudi pravnomo-
čen, tako še vedno sledijo dogovorje-
nemu terminskemu planu izgradnje. 
Zahvaljujoč zagnanosti in dobremu 
sodelovanju z občinsko upravo in ve-
čino naložbenikov se zaključuje tudi 

izgradnja sekundarne infrastruk-
ture v Industrijski coni Dolenja vas, 
s sprejetjem odloka o spremembi 
območja naselja in poimenovanjem 
ulic so bodočim investitorjem odstra-
njene še zadnje ovire za registracijo. 
Skladno s programom poteka tudi 
izgradnja širokopasovnega omrežja, 
zaključuje se namreč primarni del, 
aktivnosti pa potekajo pri izgradnji 
sekundarnih priključkov.

Letošnje praznovanje občinskega 
praznika bo potekalo nekoliko dru-
gače kot do sedaj. Imenovani sta bili 
dve skupini, programska in tehnična, 
ki sta v sodelovanju pripravili potek 
aktivnosti, ki se bodo odvijale v okvi-
ru  občinskega praznovanja. V sklopu 
praznovanja občinskega praznika pa 
se bomo našima častnima občano-
ma, pesniku Tonetu Pavčku in glas-
beniku Lojzetu Slaku, zahvalili tudi s 
postavitvijo spominskih obeležij. Slo-
vesno odkritje spominskega obeležja 
Pesniku Tonetu Pavčku v Šentjuriju je 
potekalo 31. maja, slovesno odkritje 
spominskega obeležja Lojzetu Slaku 
na Malem Kalu pa se bo odvilo 21. 
junija. Tudi letos bomo podelili pri-
znanja Občine Mirna Peč. Letošnjima 
nagrajencema iskreno čestitam. Pri-
znanje je skromna zahvala občine za 
njuno dosedanje delo kot pomemben 
prispevek k  prepoznavanju občine v 
širšem prostoru.

Drage občanke in občani, ob spre-
mljanju prireditev ob občinskem 
prazniku vam želim čimveč prijetnih 
trenutkov, čestitke tudi ob dnevu dr-
žavnosti. Z aktivnostmi v času pra-
znovanj dokažimo, da imamo tako 
občino kot tudi domovino radi. Na 
koncu se zahvaljujem vsem, ki ste 
kakorkoli prispevali k raznim dogod-
kom v sklopu občinskega praznika 
kot tudi ostalih prireditev. Ker se bli-
žajo počitnice in za nekatere že tudi 
krajši oddih, bi vsem želel prijetno 
počutje v okviru svojih družin,  pred-
vsem pa malo več toplih dni.
 Andrej Kastelic, župan



Poročilo z 20. redne seje 
Občinskega sveta Občine Mirna Peč 

Na 20. redni seji, 25. aprila 2013, so sve-
tniki sprejeli Odlok o naseljih in ulicah 
v občini Mirna Peč in s tem poimeno-
vali ulice v območju Industrijske cone 
Mirna Peč. Komandir Policijske posta-
je Novo mesto je svetnike seznanil s 
stanjem varnosti na našem območju, 
vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva pa je podal poročilo dela za 
leto 2012. 

Izdana so bila soglasja k letnim po-
ročilom za leto 2012 in finančnemu 
načrtu za 2013 Osnovni šoli Toneta 
Pavčka, Knjižnici Mirna Jarca in Zdra-
vstvenemu domu Novo mesto. Potrdili 
so Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec 
Cepetavček in sprejeli Zaključni račun 

proračuna Občine Mirna Peč za leto 
2012. Na seji je bil potrjen tudi prvi 
rebalans Odloka o spremembah in do-
polnitvah odloka o proračunu Občine 
Mirna Peč za leto 2013. Potreben je bil 
zaradi prenosa nekaterih plačil iz leta 
2012 v leto 2013, zaradi izredno neu-
godne zime, ki je zahtevala zagotovi-
tev velikih sredstev. 

Zavrnjen je bil predlog povišanja cen 
najemnin grobov na pokopališčih v 
naši občini, svetniki so bili seznanje-
ni tudi z delom Nadzornega odbora 
v letu 2012. Sprejet je bil sklep, da se 
občanom Srednjega in Dolenjega Glo-
bodola odobri plačilo komunalnega 
prispevka za priklop na kanalizacijo v 
šestih mesečnih obrokih in obravna-
vali idejno zasnovo ureditve prostorov 
stare šole.

Poročilo z 21. redne seje 
Občinskega sveta Občine Mirna Peč 

Na majski seji so svetniki sprejeli Po-
slovni plan Komunale Novo mesto za 
leto 2012, se seznanili s poslovanjem 
razvojnega centra Novo mesto za lan-
sko leto in planom za leto 2013. 

Sprejeti so bili letni programi socialne-
ga varstva, kulture in športa za tekoče 
leto. Sprejet je bil pravilnik o enkratni 
denarni pomoči za novorojence v ob-
čini Mirna Peč, ki vključuje tudi pomoč 
za otroke, rojene v letu 2012, saj je 
uvedba Zakona o uravnoteženju jav-
nih financ omejila to pomoč s strani 
Centra za socialno delo le na socialno 
šibke družine. 

Sprejet je bil sklep o odprtju dveh do-
datnih oddelkov vrtca, kar je posledica 
visokega rednega in medletnega vpisa 
otrok. S tem je vsem prosilcem zago-
tovljen sprejem. Občinski svet je so-
glasno potrdil dobitnika plaket Občine 
Mirna Peč. To sta v letu 2013 Mirnope-
čana  Janez Zupančič  in Milan Marn. 

Irena Mežan, občinska uprava 

 
 

 

 
                                                                                                                                        Mali Kal 

 

»Pa spet bom vzel harmoniko in zaigral si pesmico …« je  igral Lojze Slak. 

 

V spomin nanj bomo 21. junija 2013  ob 16.30 na Malem Kalu pri 

Mirni Peči,  kjer je preživel svojo mladost, odkrili spominsko 

obeležje.  

  

Občina Mirna Peč ter krajani Malega Kala Vas vabimo na slavnostni 

dogodek, na katerem se bomo spomnili Lojzeta Slaka. 
 
Veselimo se Vašega obiska. 

         

            Andrej Kastelic, 

            župan 

 

Ta lepi košček domovine, le tja se vedno vračal bom, 
v vznožje pravljične pečine, kjer poje mirnopeški zvon. 
 

So tu mi tekla mlada leta, ko hodil s fanti sem na vas, 
vabila lepa so dekleta, bila so vseh deklet okras. 
 

Zdaj vračam se po stari poti tja gori med vinograde. 
veselja tam nihče ne moti in znova srečno je srce. 
                       Lojze Slak 

OBČINA 

MIRNA PEČ 
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iz občinskih klopi

Občina Mirna Peč obvešča, da so 
odprti JAVNI rAZPISI  za sofinan-
ciranje programov na področju 
socialnega varstva, kulture, 
športa, kmetijstva in turizma v 
letu 2013. Rok za oddajo vlog je 
5. julij 2013.  

Besedilo razpisov se nahaja na 
internetni strani občine v rubriki 
razpisi, razgrnitve in javne objave 
Aktualni razpisi, kjer se nahajajo 
tudi obrazci /http://www.mir-
napec.si/Admin/load.asp?sif_
file=objave_5_z_galerijo&sif_
objave=31/.  

Lahko jih dobite tudi  v sprejemni 
pisarni Občine Mirna Peč, Trg 2,  
Mirna Peč.
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občinski praznik

Na zadnji majski dan  je v Šentjuriju pri Mirni Peči potekala slovesnost ob odkritju spominskega obeležja pesniku, 
esejistu in prevajalcu Tonetu Pavčku, ki se je v tej vasi rodil 29. septembra 1928. Dolenjska je pesniku pustila neiz-
brisen pečat, saj skozi Pavčkove rime veje ljubezen do rodnega kraja Šentjurija, do tukajšnjih ljudi, spoštovanje do 
njihovega trdega dela in truda. Ime Mirne Peči je v širši slovenski prostor ponesel tudi preko svojih del, zato mu je 
Občina Mirna Peč leta 2000 podelila naziv častnega občana. Lansko leto konec decembra so se mirnopeški šolarji 
preselili v novo osnovno šolo, ki nosi pesnikovo ime -  Osnovna šola Toneta Pavčka.

V Šentjuriju slovesno odkrili spominsko obeležje rojaku, pesniku Tonetu Pavčku

Občina Mirna Peč je skupaj s krajani Šentjurija in Osnovno 
šolo Toneta Pavčka pripravila slovesnost ob  odkritju spomin-
skega obeležja. Spomenik sta  odkrila župan Občine Mirna 
Peč Andrej Kastelic in pesnikova hči Saša Pavček, ki se je v svo-
jem zelo čustvenem nagovoru zahvalila vsem sodelujočim, še 
posebej vaščanom, in dejala, da je bila očetova ljubezen do 
mirnopeških ljudi, še posebej otrok, resnično iskrena. Pesniku 
se je med drugimi poklonil dolgoletni prijatelj Ciril Zlobec, ki 
je spregovoril tudi v imenu Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti,  podpredsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo 
Svetina in  mirnopeški župan Andrej Kastelic. V kulturnem 
programu je  dramski igralec Boris Ostan  recitiral Pavčkove 
pesmi, nastopili so mirnopeški učenci, ki so tudi postavili  raz-
stavo slikarskih interpretacij Pavčkovih pesmi v vaški cerkvici 
sv. Jurija. O prijateljstvu s pesnikom je spregovorila sovaščan-
ka, 92-letna rozi Zupančič, prireditev je povezovala Ljudmila 
Bajc. Ob zaključku slovesnosti je sledila pogostitev, ki so jo 
pripravile šentjurske gospodinje, za žlahtno kapljico pa so 
poskrbeli  šentjurski vinogradniki.

L.B., Foto: Foto Asja

Nekateri šolarji so iz Mirne Peči prišli peš. Uvodoma so zape-
li šolsko himno, Pavčkovo pesem Mirnopeški otroci, ki jo je 
pesnik napisal ravno njim.

Dramski igralec Boris Ostan je 
interpretiral Pavčkove pesmi.

Otroci so program popestrili s 
simpatičnim nastopom.

Spominsko ploščo sta odkrila župan Občine Mirna Peč Andrej 
Kastelic in pesnikova hči Saša Pavček, ki je v svojem nagovoru 
dejala: »Oče je imel zelo rad življenje. Vsi ga poznate kot sonč-
nega, optimističnega človeka. In upam, da ga boste kot take-
ga ohranjali v spominu. Strašno rad je imel Šentjurij in vas - 
vaščane, vse Dolenjce in vse Slovence. In ravno tako sprejmite 
tudi mojo ljubezen in moje spoštovanje.« 

Kljub slabemu vremenu je bil šotor za vse  premajhen.
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V Šentjuriju slovesno odkrili spominsko obeležje rojaku, pesniku Tonetu Pavčku

Spominsko obeležje pesniku Tonetu Pavčku  predsta-
vlja kamniti steber, ki simbolizira pokončno pesnikovo 
držo. Na njem je pritrjena bronasta plošča z reliefnim 
portretom pesnika, ob stebru pa je v obliki potke do 
bližnje lipe položenih 42 betonskih tlakovcev (toliko je 
Pavčkovih objavljenih del) z betonsko klopco pod lipo. 
Obeležje je brezplačno zasnoval arhitekt Tomaž Slak v 
sodelovanju z Leopoldom in  Marijo Mojco Pungerčar. 
Bronasti portret Toneta Pavčka je delo kiparke Alenke 
Vidrgar. Za kamniti steber, napise na njem in montažo 
je brez plačila za delo opravil kamnosek Marjan Ste-
pan. Tlakovce in betonsko klop pa je doniralo podjetje 
Praznik.Šentjurske gospodinje so se odlično izkazale s pogostitvijo, šen-

tjurski vinogradniki pa odrezali z žlahtno kapljico.

Spredaj  sedijo pesnikovi sorodniki in slavnostna govornika 
(tretji in četrti z leve) Ciril Zlobec in Ivo Svetina.

Pesnik Ciril Zlo-
bec je bil Pavč-
kov dolgoletni 
prijatelj. Pravi, 
da je bila  za 
Toneta značilna 
svetloba življe-
nja, ki je žarela 
iz njegovih 
pesmi.

92-letna Rozi Zupančič je bila Pavčkova sovaščanka. V pogo-
voru je obudila mladostniške spomine. Toneta se spominja 
kot igrivega fanta z očali, ki se je zelo rad igral s šentjurskimi 
otroki ravno na tem prostoru okrog cerkve, kjer je sedaj po-
stavljena spominska plošča. »Kot študent se je vedno vračal 
iz Ljubljane in marsikatera je bila zaljubljena vanj, saj je bil 
čeden fant. Tudi kakšen prstanček in verižico je podaril de-
kletom. Pa ni bilo  zlato, rumeno se je pa svetilo,«je iskrivo 
pripomnila in požela bučen aplavz. 

»Nekje na Dolenjskem… je Šentjurij« je  domiseln napis na 
modrih majicah Šentjurčank, ki so majico podarile tudi »nji-
hovi« Saši. Le-ta jo je z veseljem oblekla.
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občinski praznik

PLAKETO OBČINE MIRNA PEČ PREJME

JANEZ ZUPANČIČ
Janez Zupančič je podjetnik, gospodarstvenik, odličen or-
ganizator in aktiven občan občine Mirna Peč. Leta 1992 je 
s sodelavcem ustanovil podjetje UTrIS, ki se ukvarja pred-
vsem z elektro inštalacijami za avtomatizacijo v industriji. 

Na začetku so imeli poslov-
ne prostore kar v stanovanj-
ski hiši na Šrangi, nato pa so 
se avgusta leta 2006 zaradi  
prostorske stiske in poveča-
nega obsega dela preselili v 
lastne poslovne prostore v 
Novo mesto, kjer poslujejo 
še danes. Podjetniške izku-
šnje je prenesel tudi na svoja 
dva otroka, ki sta v podjetju 
tudi zaposlena. Danes za-
posluje okoli 20 ljudi, med 
njimi tudi nekaj študentov.  
Samo v prejšnjem letu so 
povečali število zaposlenih 

za 20 odstotkov,  kar je v današnji gospodarski situaciji velik 
uspeh. rezultati dobrega dela se kažejo tudi v izvajanju svo-
jih storitev v tujini. Dobro sodelujejo z družbo Krka, z njiho-
vim hčerinskim podjetjem KrKA rUS v rusiji, za katerega so  
izvedli največji projekt v zgodovini podjetja. Z električnimi 
inštalacijami in avtomatizacijsko opremo so opremili tran-
sportne naprave za novo visokoregalno skladišče in obde-
lavo načrpane vode iz vrtin za farmacevtsko uporabo. Za 
družbe revoz, Ursa, Trimo, Brinox  in Ferročrtalič so izdelali 
več načrtov za objekte ali avtomatizacijo tehnološke opre-
me. Poslujejo pa tudi na območju nekdanje Jugoslavije, kjer 
so z avtomatizacijo opremili že vrsto mlekarn in pivovarno 
Sarajevo.

V bivši krajevni skupnosti Mirna Peč je bil en mandat pred-
sednik skupščine. Najbolj dejaven je bil kot predsednik 
gradbenega odbora pri izgradnji telefonskega omrežja v 
osrednji mirnopeški dolini in Globodolu v letih 1988 - 1991. 
Zgrajeno je bilo primarno in sekundarno omrežje, nabavlje-
na telefonska centrala za 576 številk ter prenosni sistem. 
Obenem je bila v gradnji stavba, kjer ima danes svoje pro-
store občinska uprava in pošta. Že kot študent je bil Janez 
Zupančič aktiven v športnem in kulturnem društvu Mirna 
Peč, kjer je bil nekaj časa tudi predsednik. Aktivno je sodelo-
val pri ustanovitvi PGD Jablan, kjer je deloval kot tajnik, član 
nadzornega odbora in tudi kot član častnega razsodišča. V 
društvu je sodeloval pri vseh velikih projektih. V zadnjem 
obdobju je sodeloval kot član gradbenega odbora pri izgra-
dnji nove osnovne šole na področju elektro inštalacij in pri 
izgradnji nove transformatorske postaje za napajanje šole 
z električno energijo. V župniji Mirna Peč je dolgoletni član 
gospodarskega sveta. S svojo ambicioznostjo in veseljem 
do dela presega lokalne okvire. 

Janez Zupančič dosega visoke uspehe na vseh področjih 
svojega delovanja in s tem veliko pripomore k ugledu 
občine, zato prejme Plaketo Občine Mirna Peč.

PLAKETO OBČINE MIRNA PEČ PREJME

MILAN MARN
Milan Marn je bil že v mladosti aktiven rokometaš, navdušen 
glasbenik in strasten ribič že od svojega 15 leta ter zagovor-
nik čiste in neokrnjene narave. Mirnopeški lovski družini se 
je pridružil pred 35 leti, kjer je kar devet let delal kot gospo-

dar, sodeloval pri postavitvi 
številnih lovskih opazoval-
nic, ocenjeval škodo, ki jo je 
povzročila divjad, in skrbel za 
prodajo divjadi ter pomagal 
zbirati denar za obnovo lo-
vskega doma.

Kot predsednik Športnega 
društva Mirna Peč v osemde-
setih letih je svojo energijo 
usmerjal v športno rekreativ-
ni razvoj kraja. Povezoval je 
ljudi v Mirni Peči in jih preko 
prostovoljnega dela usmerjal 
k ustvarjanju skupnih dobrin. 

Funkcijo predsednika športnega društva je opravljal dva 
mandata in skrbel, da so v Mirni Peči potekale tradicionalne 
prireditve, kot so bili vsakoletni turnirji v namiznem tenisu, 
šahu in košarki. Trudil se je tudi za popularizacijo malega no-
gometa, rekreacije in aerobike za vse starostne skupine. Bil je 
eden od tvorcev vzpona športnih aktivnosti z več kot dvaj-
setkratnimi ponovitvami Mirnopeškega teka, ki je ime Mirne 
Peči ponesel na mednarodno raven, saj so se teka udeleževali 
tekači z vsega sveta.
Kot nekdanji aktivni rokometaš in predsednik športnega dru-
štva je bil med pobudniki dogovora med društvi, da so pri-
pravili skupno veselico ob zaključku enega od mirnopeških 
tekov z namenom širjenja aktivnosti posameznih društev, 
tako da je z izkupičkom veselice in veliko prostovoljnega dela 
Mirnopečanov organiziral  posodobitev igrišča ob osnovni 
šoli z nogometnim igriščem, ograjo in razsvetljavo. 
Milan Marn je eden od treh ustanovnih članov  Društva har-
monikarjev Mirna Peč (l. 2011), mineva deset let od ustanovi-
tve Društva Dolenjski muzikantje, ko je tudi sam začel snovati 
svoje lastne skladbe in besedila. Na festivalu narodno zabav-
ne glasbe  Zaigrajmo in zapojmo so leta 2004 prejeli kar tri na-
grade ter največ glasov za skladbo Tista moja pesem. Udeleži-
li so se zamejskega festivala Števerjan 2006, nastopili v oddaji 
TV Slovenija Z Natalijo pri Joževcu in v studiu TV Maribor ter 
dvakrat na prireditvi Boš videl, kaj dela Dolen'c. Z Dolenjski-
mi muzikanti je posnel tri video spote, igrali so na občinskih 
in številnih drugih prireditvah doma in izven  občine. Izdali 
so zgoščenko z lastnimi skladbami, sodelovali z Lojzetom 
Slakom. Žal je zaradi bolezni prekinil glasbeno delovanje. So 
pa člani Dolenjskih muzikantov in njihov vodja Milan Marn s 
svojimi uspehi na kulturno glasbenem področju prispevali k 
prepoznavnosti občine Mirna Peč in ponesli ime kraja širom 
po Slovenji in v zamejstvo.

Milan Marn za svoje življenjsko delo in prizadevanja v ko-
rist občanov in prepoznavnost občine  na vseh področjih, 
kjer je in še deluje, prejme Plaketo občine Mirna Peč. 
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občinski praznik

Prvič Po poteh Slakove in Pavčkove mladosti
V Turističnem društvu Mirna Peč se z vsemi močmi pripravljamo na prvi pohod Po poteh Slakove in Pavčkove mlado-
sti. Organizirali ga bomo v soboto, 22. junija, ob pomoči Občine in drugih društev.  

V ta namen smo že pripravili traso poti, ki je predstavljena 
na straneh DT Mirna Peč na naslovu:  http://turizem-mir-
napec.com/j/ 
Predstavitev vsebuje  kratek povzetek poteka poti, karto poti 
izdelano s pomočjo Googelmaps, ki obiskovalcu omogoča 

seznanitev z vsemi markantnimi točkami poti v obliki foto-
grafij in povezav do nadaljnjih vsebin. Povzema  kratek opis 
življenjskih dosežkov naših znamenitih rojakov, ki jima  je po-
svečena pot, ogledate pa si lahko tudi video posnetke različ-
nih avtorjev. Priporočamo ogled. Silvo Barbo

Športno rekreativno 
društvo Mirna Peč in 
Občina Mirna Peč vabita 
vse kolesarje na rekreativ-
no kolesarjenje po 

»MIRNOPEŠKI 
PENTLJI«, 
ki bo v nedeljo, 
23. junija 2013, z 
začetkom ob 14. uri 
pred kulturnim domom 
v Mirni Peči
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Ravnanje z odpadki

Predviden poostren nadzor na 
področju občine Mirna Peč  
V novomeški Komunali sledimo cilju, da povečamo 
deleže ločeno zbranih frakcij, kot so papir, plastika, 
raznovrstna embalaža, steklo, biorazgradljivi odpadki. 
ravno slednji se še vedno  preveč pojavljajo v zabojnikih 
za mešane komunalne odpadke. Predlani smo vsa gos-
podinjstva s pisnimi izjavami pozvali k opredelitvi, ali se 
želijo vključiti v sistem prepuščanja bio odpadkov ali pa 
bodo raje izbrali lastno kompostiranje na domačem vrtu. 
Velika večina se je opredelila za lastno kompostiranje 
in moramo reči, da nas ta odzivnost ni presenetila, saj 
je bilo navsezadnje podano priporočilo in spodbuda k 
temu prednostnemu načinu ravnanja z bio odpadki. 

Ne opozarjamo na malenkosti, navsezadnje že sama za-
konodaja predvideva  določeno tolerančno območje. Žal 
smo kar nekaj tovrstnih odstopanj in nedoslednosti ob 
praznjenju zabojnikov zaznali na območju občine Mirna 
Peč, zato tudi s pristojnim inšpektoratom načrtujemo 
poostren nadzor. Skrajni ukrep je, da zabojnikov ne iz-
praznimo, od kršiteljev pa bomo zahtevali, da te odpad-
ke sami odstranijo iz zabojnikov. 

Vseeno je potrebno poudariti, da smo pri doseganju 
učinkov ločenega zbiranja odpadkov zelo uspešni, saj 
z ločenim zbiranjem in dodatno obdelavo odpadkov 
izločamo že več kot 40 odstotkov komunalnih odpad-
kov. Teh ciljev pa ni mogoče doseči brez sodelovanja 
javnosti in širše družbene podpore, za kar se vam lepo 
zahvaljujemo.

Simon Štukelj, Komunala Novo mesto

Sprejet pravilnik o enkratni denarni pomoči 
za novorojence v občini Mirna Peč
Občinski svet Občine Mirna Peč je na majski seji sprejel Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini 
Mirna Peč (Ur.l. Rs, št. 45/2013), na podlagi katerega lahko starši ODDAJO VLOGO ZA ENKRATNO DENARNO POMOČ 
ZA NOVOROJENCA v višini 200,00 EUR.

občinska uprava sporoča

Medobčinski inšpektorat bogatejši 
za služben avto
Po izteku operativnega leasinga marca letos so na 
Medobčinskem inšpektoratu  in redarstvu odkupili 
službeno vozilo, staro tri leta. Gre za  vozilo znamke 
renault  Clio, ki  je tako v skupni lasti občin Mirna Peč, 
Dolenjske Toplice, Žužemberk in Straža. L.B.

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

V letošnjem TVU smo v razvojno izobraževalnem 
centru Novo mesto  z več kot 90 sodelujočimi vse do 
konca junija za vas pripravili pestro ponudbo predsta-
vitvenih, izobraževalnih, informativno-svetovalnih, 
družabnih, kulturnih in slovesnih prireditev. Izbirate 
lahko med več kot 240 brezplačnimi dogodki. Vabljeni 
k ogledu e-koledarja na spletni strani www.ric-nm.si. 
Koordinator TVU je rIC Novo mesto.

Upravičenci do denarne pomoči so vsi  otroci, rojeni od 1. 1. 
2012 dalje, ne glede na socialni oz ekonomski položaj družine.
Vlogo lahko odda starš, ki ima skupaj z otrokom stalno pre-
bivališče v občini. Otrok in starš morata imeti stalno prebi-
vališče od rojstva otroka do vložitve vloge. rok za oddajo 
vlog je  šest mesecev od rojstva otroka, v primeru otrok, ro-
jenih pred sprejetjem pravilnika, pa v roku šestih mesecev 
od sprejetja pravilnika. Dodatna pojasnila lahko dobite  na 
tel št.: 07/ 39 36 100, pri ge. Nataši rupnik.
Obrazec vloge vam je na voljo  v tajništvu Občine Mirna Peč, 
Trg 2, Mirna Peč in na  internetni stani  Občine: http://www.
mirnapec.si/Upload/Vloga_rojstvo_otroka_2013%202.doc
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Komunalni prispevek 

Merila in način izračuna komunalnega 
prispevka enotna za celotno državo
Od leta 2007 dalje je način odmere komunalnega prispevka urejen na državnem, ne več na občinskem nivoju, in si-
cer z Zakonom o prostorskem načrtovanju, podrobnejša merila za izračun  prispevka pa so opredeljena v Pravilniku 
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 59/2007). Občina je na podlagi imenovanih državnih 
predpisov dolžna sprejeti Program opremljanja, v katerem opredeli območje opremljanja, vrsto komunalne opre-
me in ugotovi stroške opremljanja kvadratnega metra parcele (Cpij) in strošek opremljanja kvadratnega metra neto 
tlorisne površine (Ctij) za vsako vrsto komunalne opreme posebej. Pri tem je Občina Mirna Peč upoštevala samo 
dejanske stroške občine brez morebitnih državnih ali evropskih sredstev, kar je ugodneje za zavezanca, ker je od-
merjeni komunalni prispevek zaradi tega nižji.

Komunalni prispevek je po določbah 
79. člena ZPNačrt plačilo dela stro-
škov gradnje komunalne opre-
me, ki ga zavezanec plača 
občini. S plačilom komunal-
nega prispevka se v skla-
du s petim odstavkom 
79. člena ZPNačrt šteje, 
da je zavezanec za pla-
čilo komunalnega pri-
spevka poravnal vse 
stroške priključevanja 
svojega objekta na 
komunalno opremo, 
razen gradnje tistih 
delov priključkov, ki so 
v zasebni lasti. To pa ne 
pomeni, da je zavezan-
čev priključek samo del 
infrastrukture, ki se nahaja 
oziroma se bo nahajala na nje-
govem zemljišču.
Zavezanec za plačilo komunalnega 
prispevka je določen v 80. členu ZPNa-
črt, kjer je jasno določeno, da je zaveza-
nec za plačilo komunalnega prispevka:
1. investitor, ki bo svoj (s projektom 
predviden) objekt na novo priključil na 
komunalno opremo;
2. lastnik obstoječega objekta, ki se bo 
prvič oziroma na novo priključil na po-
samezno vrsto komunalne opreme (v 
praksi na primer opremljanje območij 
obstoječih objektov z javnim kanaliza-
cijskim ali vodovodnim omrežjem);
3. lastnik obstoječega objekta, ki spre-
minja njegovo neto tlorisno površino in
4. lastnik obstoječega objekta, ki spre-
minja njegovo namembnost.

Komunalni prispevek je seštevek zne-
skov, ki se ga odmeri zavezancu za do-
ločeno vrsto komunalne opreme in se 
izračuna po naslednji enačbi, ki jo dolo-

ča 4. odstavek 6. člena Pravilnika: 

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejav-
nost x Atlorisna x Ctij x Dt). 

KPij: komunalni prispevek za določeno 
vrsto komunalne opreme na posame-
znem obračunskem območju;
Aparcela: zemljišče, sestavljeno iz ene 
ali več zemljiških parcel, na katerem 
stoji oziroma na katerem je predviden 
objekt in na katerem so urejene povr-
šine, ki služijo takšnemu objektu, oziro-
ma je predvidena ureditev površin, ki 
bodo služile takšnemu objektu;
Cpij: obračunski strošek opremljanja 
kvadratnega metra parcele objekta z 
določeno vrsto komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju;

Dp: delež parcele pri izračunu komunal-
nega prispevka;

Kdejavnost: faktor dejavnosti;
Ctij: obračunski strošek opremljanja 

kvadratnega metra neto tlorisne 
površine objekta z določeno 

vrsto komunalne opreme na 
posameznem obračunskem 
območju;
Atlorisna: neto tlorisna po-
vršina objekta, določena s 
standardom SIST ISO 9836, 
ki se pridobi iz projekta za 
pridobitev gradbenega do-
voljenja;

Dt: delež neto tlorisne površi-
ne objekta pri izračunu komu-

nalnega prispevka (min. 0,3, 
max. 0,7; Dp + Dt = 1).

Na izračun komunalnega prispevka 
vplivajo neto tlorisna površina objekta 
(Atlorisna), velikost parcele (Aparcela), 
namembnost objekta, opremljenost s 
komunalno opremo in izboljšanje opre-
mljenosti stavbnega zemljišča s komu-
nalno opremo. 

VTako so merila in način izračuna komu-
nalnega prispevka enotna za celotno 
državo. Občina Mirna Peč je na podlagi  
ZPNačrt in Pravilnika sprejela ustrezne 
občinske odloke in je dolžna v skladu z 
imenovanimi predpisi odmerjati komu-
nalni prispevek, ki je v skladu z 84. čle-
nom ZPNačrt namenski vir financiranja 
gradnje komunalne opreme, ki mora 
biti v občinskem proračunu  določen kot 
namenski prihodek in se lahko upora-
blja  samo za namen gradnje komunal-
ne opreme skladno z načrtom razvojnih 
programov občinskega proračuna.

Irena Jerič, občinska uprava
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intervju

SAŠA PAVČEK. Igralka, predavateljica, pesnica. Hči pesnika Toneta Pavčka.

V Šentjuriju so moje korenine
Saša Pavček je  diplomirana igralka, prvakinja SNG Drama Ljubljana in izredna profesorica za dramsko 
igro in umetniško besedo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Piše tudi poezi-
jo, eseje in dramska besedila. Leta 2003 je izdala dramski prvenec Čisti vrelec ljubezni, leta 2005 knjižni 
prvenec Na odru zvečer, leta 2010 pa pesniško zbirko Obleci me v poljub. 

rodila se je v Ljubljani, že kot gimnazij-
ka je igrala v ljubljanskem  Šentjakob-
skem gledališču  in prejela nagrado za 
najboljšo amatersko igralko v takratni 
Jugoslaviji. Po diplomi na AGrFT-ju se 
je izpopolnjevala na Dunaju in v Parizu, 
zdaj pa je že skoraj trideset let članica 
gledališkega ansambla v ljubljanski Dra-
mi. Doslej je odigrala več kot sto vlog 
na filmu, televiziji in zlasti v gledališču, 
prejela preko 20 nagrad in nominacij, 
med drugim Borštnikovo in Prešernovo, 
vesno za filmsko igro, dvakrat je posta-
la žlahtna komedijantka, ter prejela dve 
mednarodni nagradi za pisateljsko delo.  
Kot igralka in avtorica priredbe besedila 
je oblikovala večkrat nagrajeno uspe-

šnico Bužec on, bušca jaz, ki je doživela 
preko 400 ponovitev. Imela je tudi števil-
ne recitale umetniške besede in samo-
stojne igralske nastope v tujini. Lani je s 
svojo poezijo nastopala v Buenos Airesu, 
kjer je pri argentinski založbi zbirka Oble-
ci me v poljub izšla v španskem prevodu.   

Na slovesnosti ob odkritju spomin-
skega obeležja vašemu očetu, pesni-
ku Tonetu Pavčku v Šentjuriju ste bili 
zelo čustveni. Kakšne misli in čustva 
so vas prevevali v tistih trenutkih?
Zame je vse, kar se dotika življenja in 
dela mojega očeta, po eni strani še ve-
dno zelo boleče, po drugi pa sem hvale-
žna, ko vidim, da je njegov duh vsepriso-

ten in živ. Tako, kot si je tudi sam želel in 
je po moje tudi slutil. 

Neizmerno sem bila vesela in ganjena, 
saj je tisti lepi kamen sklesal moj ljubi 
bratranec, kamnosek Marjan Stepan, 
tudi postavitev ob prelepi stari šentjurski 
cerkvi me je očarala.  Poleg tega so me 
mirnopeški otroci zelo ganili, tako majh-
ni in ljubki so in tako lepo so peli. Kdo bi 
ob njih lahko ostal hladen? Mislim, da 
nisem bila edina, ki je dogodek spre-
jela s solzami in tudi z veliko radostjo. 
Vaščani Šentjurija so srčni ljudje in to je 
bilo na prireditvi čutiti. Proslava je imela 
pristen čar: odlične nastopajoče, sijajen 
govor Iva Svetine, modrost Cirila Zlobca. 

 Saša pri spomeniku
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intervju

In še nekaj mehkega, kar ima dolenjska 
pokrajina. Oče je Šentjurij ljubil, tu je 
njegov dom, njegova radost in njegova 
velika bolečina, tu je še vedno duh mojih 
prednikov, oba stara starša tu živita, tu so 
moje korenine.  

Znano je, da je bil Tone Pavček izre-
dno priljubljen med otroki. Njegovi 
obiski po šolah so bili kar praznik za 
šolarje. Je bil tudi doma kot oče taka 
prešerna pojava? Ali je bil morda bolj 
stroge narave? 
Oče je nastopil na skoraj vseh slovenskih 
šolah, vedno res praznično, s polno ener-
gije. Otrokom se je ves predal, z njimi je 
znal najti iskren stik, rad je imel otroke in 
med njimi je bil tudi sam rad otrok.  Si-
cer pa je bil eruptivne narave, psihologi 

bi ga označili kot sangvinično – kole-
ričnega, a saj veste, da se človeka nikoli 
ne da postaviti v predalček, njega pa še 
posebno ne. rekla bi, da je bil sponta-
ne in čustvene narave. raznolik v svojih 
razpoloženjih, strogost pa ni bila njego-
va značajska poteza, prej načelnost in 
samodisciplina. Včasih tudi vzkipljivost, 
a vedno radoživost, ne glede na težke 
življenjske okoliščine.    

Ste kot otrok razumeli, da je vaš oče 
pesnik? Da piše pesmi, izdaja zbirke, 
ki jih najdete na knjižnih policah? Da 
je zelo popularen? Kdaj ste se prvič 
zavedli tega?
Otrok vidi svoje starše kot starše, ne kot 
javne osebe. V času mojega otroštva je 
bilo na srečo manj medijske izpostavlje-

nosti, kot je je danes. Imela sem občutek, 
da se je na njegovo delo gledalo kot na 
umetniško delo, brez nepotrebnega 
izpostavljanja. In to se mi še danes zdi 
edino pravilno. res pa sem v zadnjih de-
setletjih, zlasti v zadnjih letih čutila, da 
ga imajo ljudje radi tudi zaradi njegove 
odprte energije in karizmatičnosti. 
Oče je bil izjemno delaven človek, kot 
takega sem ga bila od nekdaj vajena; kot 
človeka, ki rabi svobodo, mir in prostor, 
tudi samoto in ki javno življenje pojmu-
je kot oseben prispevek k skupnosti. Ni 
se bal izpostavljati, zoperstaviti, če je bil 
prepričan, da bo s tem prispeval k druž-
benemu napredku. 

Na njegove knjige pa sem vedno gledala 
kot na nekaj, kar ima svoje lastno življe-
nje, ne glede na človeka, ki jih je napisal. 
Pisanje je intimno in samotno delo. Knji-
ge so se mi zmeraj zdele nekaj samosvo-
jega, na nek način ločene od pisca. Kot 
otroku mi je bilo jasno, da jih je tipkal v 
nočeh, ko smo se mi trudili, da ne bi sliša-
li njegovega udarjanja po pisalnem stro-
ju, velikokrat je sproti kaj  'načečkal', kot 
je sam rad rekel svojemu pisanju. Seveda 
sem se zavedala, da so knjige garaško in 
resno delo, a knjig samih nikoli nisem 
videla drugače kot čisto fantazijo ustvar-
jalnega genija in hkrati nekaj povsem sa-
mozadostnega, celo samoniklega.  

Pavčkovi so ob pesnikovi 80-letnici obiskali mirnopeško šolo. Z leve Saša 
Pavček, njena teta Marica, mama Marija in oče Tone. Foto: Arhiv OŠ T. Pavčka

Z mamo Marijo ob odprtju nove šole, poimenovane po očetu Tonetu Pavčku 
Foto: L.B

Sin Maj Pavček na odprtju razstave 
likovne ustvarjalnice mirnopeških 
šolarjev. Foto: arhiv OŠ T. Pavčka
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Ste  prihajali kdaj na počitnice v Šen-
tjurij?
V Šentjurij smo prihajali na obiske k stari 
mami, to je bil vedno velik dogodek. Ve-
liko spominov imam nanjo, bila je bistra 
in odločna ženska. Živo se spominjam 
tudi pokrajine, njiv, kuhinje pri Lužarje-
vih, hlebcev kruha, živali, vonjev, vašča-
nov, obrazov, ki jih na žalost ni več. 
Oče je imel svojo mamo zelo rad in ona 
tudi njega, njuna povezanost je bila po-
sebna, saj se nista zelo pogosto videvala, 
a čutilo se je, da drug drugega zelo ce-
nita. Počitnice sem preživljala v Novem 
mestu pri svoji teti Marici, očetovi sestri. 
Zelo rada sem jo imela, bila je izjemno 
mil in neskončno dober človek. Poose-
bljena dobrota.    

O čem se je pri vas doma veliko govo-
rilo? Umetnosti, morda politiki? Sta 
z očetom kdaj debatirala o njegovih 
delih?
V zadnjem času sva zelo veliko govorila 
o njegovem delu, saj sam zaradi bolezni 
ni zmogel vsega postoriti pa sem mu po-
magala. Vesela sem, da mi je uspelo pre-
pisati in urediti njegovo zbirko Angeli.
Doma smo govorili o vsem mogočem, 
tako kot pač nanese in kar je naravno: 
vsak doma malo potoži ali pokomentira, 
se razburi ali se pohvali. Težko bi rekla, 
da smo govorili le o umetnosti, smo pa 
z njo spontano živeli. Brez tega bi bilo ži-
vljenje res pusto. Sama sem rada poslu-
šala, kaj se odrasli pogovarjajo, in opazila 
marsikaj, kar me še danes navdihuje.   
      
Oče je večkrat pohvalil pesmi vašega 
pokojnega brata Marka, prav tako je 
bil ponosen na vas kot igralko. Tudi za 
vas je dejal, da zelo dobro pišete. Je 
bil strog kritik? 
Kar je mislil, je iskreno in brez ovinkov 
povedal, jasno, včasih tudi zelo kritično 
in ostro. O mojem pisanju nisva veliko 
govorila, saj mu pesmi nisem pokazala, 
prvič jih je slišal na predstavitvi, potem 
pa se je njegovo zdravje zelo poslabšalo 
in ni bilo časa, da bi o tem še kaj rekla. 
Glede dramatike in esejistike pa sva se 
poprej kdaj kaj menila in je  zelo zani-
mivo razmišljal, a kaj, ko se mora člo-
vek osloniti predvsem nase in na svojo 
fantazijo. Pesmi pokojnega brata so mu 
segle zelo živo in je resnično občudoval 
njegov talent in obžaloval, da je bila nje-
gova pot tako kratka.      

Pot umetnika je težka, samosvoja. 
Drugačna od osemurnega delovnika. 
Verjetno je bila mama Marija tisti ste-

ber v družini, ki ji je dajal trdnost in 
stalnost?
To ste pa uganili, mama je res družino 
vedno postavljala na prvo mesto. Kljub 
temu, da je bil oče človek akcije, lahko bi 
rekla celo deloholičen, brez marljivosti 
in požrtvovalnosti naše mame ne bi bilo 
toliko sadov, tudi pri očetovih dosežkih 
ne. Moja mama je velik človek, pošte-
na, prizemljena, življenjska in izjemno 
pridna ženska. Vedno je spoštovala oče-
tovo delo, je pa tudi borka po značaju, 
uspelo ji je dobro opravljati svoj sodni-
ški poklic ter hkrati slediti neusahljivi in 
močni očetovi ustvarjalnosti.     

Kako doživljate Toneta Pavčka kot pe-
snika? Kakšne se vam zdijo njegove 
pesmi? Katera vam je najljubša?
Njegov celoten opus je zelo raznolik, 
tako da je težko na kratko odgovoriti 
na to vprašanje. Najbolj cenim njegovo 
človekoljubje, ki preveva vsa njegova 
dela, njegovo vero v človeka, človeka, 
ki vedno kljubuje in občuduje. Navdu-
šuje me spevnost jezika, občutljivost, 
navihan humor. Neverjeten se mi zdi kot 
prevajalec, pravi mojster svojega posla 

in darovalec lepote slovenskega jezika.
Veliko mi je ljubih, naj omenim tri: od 
starih pesmi Lan, ki me spominja na 
Šentjurije, ena ljubših Roka, napisana za 
ženo, v kateri poje hvalnico ljubezni, ki ji 
čas in staranje daje še več lepote,  zelo 
me pretrese pesem Angel za srce. Ta pe-
sem nosi v sebi veliko zgodb, o njej bi se 
dalo napisati roman.        

Po smrti vašega očeta ste nosilka nje-
govih avtorskih pravic. Na kakšen na-
čin vas to obvezuje? 
Njegova zapuščina je ogromna in za 
naš narod pomembna, zato čutim veli-
ko odgovornost. Ne mine teden, včasih 
tudi ne dan, da se ne ukvarjam z nje-
govim delom, bodisi da pretipkavam 
in primerjam rokopise, odgovarjam na 
pisma, potrjujem prošnje za uglasbitev 
in objave posameznih pesmi v raznih 
publikacijah, opozarjam na napake, ki jih 
zasledim navadno v kakšnih reklamnih 
objavah, skrbim za prevode  v tuje jezi-
ke, delam izbore, pišem prošnje, sestan-
kujem z založniki, sestavljam in izvajam 
recitale itd. Čaka me še urejanje celotne 
zapuščine. S tem delom sem zaradi ču-
stvene obremenjenosti vedno znova na 
začetku in srčno upam na potrpežljivost 
vseh, ki še čakajo na morebitne objave. 
Vso zapuščino moram tudi oddati v ar-
hiv Narodne in univerzitetne knjižnice, 
a vsega ob svojem delu ne zmorem. 
Skratka, veliko me še čaka, da bom lahko 
oddala njegova zbrana dela: vso prozo, 
pisma, poezijo, otroške pesmi in še neo-
bjavljene pesmi, med katerimi je gotovo 
mojstrovina cikel pesmi o Šentjuriju, ki 
me vedno znova pretrese. Dovolite še 
nekaj. Ob tem moram pohvaliti odličen 
zbornik Vsak človek je zase svet, ki so ga 
izdali v  Osnovni šoli Toneta Pavčka, iz-
jemno delo o njegovem življenju, delu, 
prednikih. Iskreno čestitam.   

Ob koncu morda še kakšna vaša mi-
sel, sporočilo  mirnopeškim rojakom?
Hvala za vašo zavest, da zmorete in ho-
čete. Obeležje sredi Šentjurija je dokaz 
za to. Velika  mirnopeška šola tudi. V njej 
se morda ravno zdaj šola nov pesnik, ki 
bo za nas in zanamce ponovno obudil 
lepoto slovenskega jezika. 
Verjamem, da je pesnik Ivo Svetina, 
predstavnik Društva slovenskih pisate-
ljev, mislil resno, ko je v govoru na odpr-
tju dejal, da je Šentjurij dolenjska Vrba, 
zato vem, da bo kmalu sredi vasi stala 
tudi Tonetova spominska soba. V njej, če 
ne prej, na svidenje! 

Ljudmila Bajc

Predstava Obleci me v poljub 
Foto: Maj Pavček
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Mirnopeška vina dosegajo najvišja priznanja

Primerjalna degustacija 
za večjo samozavest
Tudi letošnji, že 41. teden cvička v začetku maja, tokrat pri Centru biotehnike in turizma Novo mesto na Bajnofu, ni 
minil brez udeležbe mirnopeških vinogradnikov, prav tako ne ocenjevanje vin, ki je na novomeškem kmetijsko-goz-
darskem zavodu potekalo mesec dni prej. 

Že več let zapored z zadovoljstvom ugo-
tavljamo, da najboljša mirnopeška vina 
ne zaostajajo za drugimi dolenjskimi in 
segajo po najvišjih priznanjih, kar doka-
zujejo tudi letošnje medalje: veliki zlati 
sta prejela Jernej Muhič za sauvignon 
2011 in Marjan Papež za dolenjsko belo 
2012, zlati medalji Darko Cvetan za sa-
uvignon 2012 in Marjan Papež za beli 
pinot 2011, srebrne pa Brane Granda za 
beli pinot in belo zvrst, Matej Granda za 
rumeni muškat, Milan Hrastar za cviček 
in beli pinot, Alojz Primc za laški rizling 
in dolenjsko belo, Marjan Papež za laški 
rizling in beli pinot, vsa vina letnika 2012, 
ter za laški rizling 2011 (podrobneje na 
www.tedencvicka.si). 

Za tako lepe dosežke gre zasluga pred-
vsem prizadevnim vinogradnikom, pa 
tudi društveni degustacijski sekciji, ki je 
odprta za vse člane in se po vnaprej do-
ločenem vsebinskem ter časovnem pro-
gramu sestaja enkrat mesečno, samo v 
dveh poletnih mesecih ne, praviloma v 
gostilni Špolar ali pri katerem od vino-

gradnikov, če nas je voljan gostiti. Glav-
no načelo teh poučnih in izobraževalnih 
degustacij je slepo pokušanje vzorcev, 
od mošta in mladih vin naprej. Sledi 
odprta debata, v kateri lahko vsak pove 
svoje mnenje, pripombe, kritike, pohva-
le, nato se razkrije identiteta vzorcev. Za-

mer ni, ali jih vsaj ne bi smelo biti, tudi 
če se nam katero od vin zaradi napake ali 
bolezni ne zdi primerno in bi ga izvrgli, 
kot temu rečemo. Pravočasno ugoto-
vljeno napako je še vedno mogoče od-
praviti, tudi z nasvetom, ki ga kdo od pri-
sotnih degustatorjev priporoči in teorijo 
podkrepi še s svojo praktično izkušnjo. 

Vsebinsko nekoliko drugačna je zdaj že 
tradicionalna majska, tako imenovana 
primerjalna degustacija, ki najvišje oce-
njenim mirnopeškim vinom z društve-
nega ocenjevanja in tedna cvička ob 
bok postavi priznana vina iz Slovenije 
in tudi tujine za primerjavo kakovosti in 
cen. Tako smo cviček Zvoneta Papeža 
(na letošnjem društvenem ocenjevanju 
15,90) in Milana Hrastarja (1. mesto na 
društvenem ocenjevanju, 16,17) primer-
jali z letošnjim kraljem (robert Jarkovič, 
16,40) in Tomšetovim (lanski kralj, 16,27), 
vsa vina letnika 2012; modro frankinjo 
Albina Bojanca (2012, najvišja ocena na 
društvenem ocenjevanju, 17,60) in Zvo-
neta Laha (2011, najvišja ocena nasploh 
na društvenem ocenjevanju, 18,20) s 
frankinjo Zlate Zavrl (Čatež pod Zapla-
zom, 2012, ocena 18,20 na tednu cvička) 

in Pichler-Krutzlerjevo (Gradiščansko, 
Avstrija, 2007, cena 25,20 €); belo zvrst 
Marjana Papeža (2. mesto na tednu cvič-
ka, 17,00) in Braneta Grande (1. mesto na 
tednu cvička, 17,13) z zelo popularnimi 
in dobro prodajanimi Terasami (P & F 
Jeruzalem Ormož, cena 3,29 €), vsa vina 
letnika 2012; beli pinot Milana Hrastarja 
(2012, 3. do 4. mesto na tednu cvička, 
17,33), Marjana Papeža (2011, 1. do 2. 
mesto na tednu cvička, 17,83) in briške-
ga Stojana Ščurka (2010, cena 9,99 €); 
in še sauvignon Darka Cvetana (3. me-
sto na tednu cvička, 17,73), rudija Beca 
(Šentjanž, prvak sorte na tednu cvička, 
18,03), Pullus (Ptujska klet, cena 5,80 €) 
in Tilia (Vipavska dolina, cena 9,20 €), vsa 
vina letnika 2012.  

Ugotovitve? Samo avstrijska frankinja 
je požela splošno odobravanje, zaradi 
mehkobe, polnosti, uglajenosti. A La-
hova ni bila tako daleč za njo, kot bi kdo 
pomislil. Torej se da, ob dobrem letniku 
in skromnejšem pridelku. Na splošno pa: 
mirnopeška vina se s temi dolenjskimi in 
drugimi slovenskimi lahko vzporejajo, 
četudi jih po cenah (še) ne dosegajo. 

Jože Rozman, foto: Marjan Primc

Pokušamo, primerjamo, ugotavljamo ...

Vabljeni na festival

Najboljša mirnopeška vina boste 
lahko poskusili na Festivalu vin v 
petek, 21. junija, od 20.30 naprej, 
v atriju pred občinsko stavbo v 
Mirni Peči. Ob vinski kulturi bo 
tudi prostor za nekaj splošnejše, 
posvečene Lojzetu Slaku in To-
netu Pavčku.  

društveno satje
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Zajtrk vpliva na občutek lakote 
skozi ves dan
V začetku aprila smo v društvenih prostorih ŠRD Orklje-
vec – Veliki Kal gostili svetovalca za zdravo prehrano 
in zdrav življenjski slog Nejca Pirca, s katerim smo se 
pogovarjali o zdravem zajtrku, pomembnosti le tega 
in kako vpliva na naše počutje in režim prehranjevanja 
skozi ves dan. 

Drži, da se po jutru dan pozna, saj mora naše telo dobiti do-
volj hranilnih snovi, da je lahko aktivno skozi ves dan. Prava 
izbira živil za zajtrk vpliva na občutek lakote skoz ves dan. 

raziskovalci pravijo, da uživanje živil z nizkim glikemičnim 
indeksom za zajtrk lahko prepreči skok sladkorja v krvi po zaj-
trku in po naslednjem obroku. S telesnim analizatorjem  smo 
izmerili našo telesno sestavo  in tako ugotovili, da kilogrami 
navsezadnje le niso tako pomembni, pač pa hidriranost na-
šega telesa, razmerje mišične mase in maščobnega tkiva  in 
vitalnost našega organizma, da bomo čim bolj fit.
Predavanja se je udeležilo 15 vaščanov. Najmlajša udeleženka 
je bila stara šest, najstarejša pa 74 let. Tudi moških obiskoval-
cev ni manjkalo. Urška Muhič

Medgeneracijska kuharska 
delavnica zdrave hrane
V okviru medgeneracijskega centra v Mirni Peči smo v 
začetku aprila pod mentorstvom Suzane Plut pripravili 
kuharsko delavnico za pripravo zdravih glavnih jedi v go-
spodinjski učilnici OŠ Toneta Pavčka. Mlajšo generacijo 
so zastopali učenci razredne stopnje, srednjo prostovolj-
ke KORK Mirna Peč, starejšo pa udeleženci medgeneracij-
ske skupine za samopomoč iz Mirne Peči. 

Poudarek je bil na pripravi jedi iz pražit (npr. kamut, amarant, 
kvinoja), ki jih malokdo sploh pozna, saj prihajajo čedalje bolj v 
ospredje, ker težimo k bolj zdravi in domači prehrani. Udeležen-
ci delavnice so sestavili šest mešanih skupin in vsaka je pripra-

vljala svojo jed. Pripravili smo prosene polpete, polpete iz kvi-
noje, amarantove krokete, TVP zrezke, polnjene s sirom, sojino 
lazanjo ter joto z repo in tofujem. Osnovna maščoba za pripravo 
in cvrtje je bila palmina maščoba. Med kuhanjem je mentorica 
zamesila in spekla tudi kruh iz »beljakovinskih prvakov«, ki smo 
ga ob koncu poskusili skupaj s pripravljenimi jedmi.  Med samo 
pripravo jedi je bila zanimiva tudi medsebojna izmenjava izku-
šenj, npr. največ preglavic so povzročili polpeti, ki so pri pečenju 
razpadli. Iskali smo vzroke in rešitve. Zelo zanimiva izkušnja. Ob 
koncu pa smo poizkusili vse dobrote, ki smo jih pripravili. Zani-
mivo je bilo, da so bili nad okusi navdušeni tudi šolarji. M. H.

Državni kviz Mladi in kmetijstvo 2013

Mirnopeška podeželska mladina najboljša v državi
Člani društva podeželske 
mladine Mirna Peč so se 13. 
aprila 2013 odpravili v Sve-
ti Jurij ob Ščavnici, kjer je 
potekal državni kviz Mladi 
in kmetijstvo.
Tekmovalci so odgovarjali na 
vprašanja s področja hme-
ljarstva, reje perutnine, oljč-
nic  in narodnih noš. Preiz-
kusili so se tudi v praktičnem 
znanju, saj so morali semena 
oljčnic  prepoznati tudi po 
obliki in okusu. Naša ekipa, 

v sestavi Nuša Fabjan, Matej 
Makše in Janez Opara, se je 
odlično odrezala in zasedla 1. 
mesto.  K uspehu so prav go-
tovo pripomogli tudi njihovi 
zvesti  in zelo glasni navijači. 
Kot letošnji zmagovalci smo 
postali tudi organizatorji kvi-
za Mladi in kmetijstvo 2014. 
Zato že zdaj vabljeni, da se 
nam pridružite 12. aprila 
2014 in spodbujate našo eki-
po. Se vidimo!

Polona Opara

društveno satje

Zmagovalna ekipa s svojimi navijači
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Pohod članov ŠTD Poljane na Debenec
Sončni prvomajski dan smo izkoristili za pohod na Debenec pri Mirni. 38 pohodnikov 
se je zjutraj zbralo na društvenem igrišču na Poljanah.  

Odpravili smo se  proti  rih-
povcu, a po nekaj sto metrih 
se je pot začela vzpenjati, 
zato smo kmalu imeli dober 
izgovor za postanek in poči-
tek. Bližnji vrtovi so ponujali 

razkošje cvetja: spominčice, 
srčki, španski bezeg različ-
nih barv, potonike. Pot nas 
je vodila mimo vinorodne-
ga okoliša, kjer smo lahko 
opazovali, kako dolge po-
ganjke že imajo trte. Zadnji 
del poti smo nadaljevali po 

gozdnem predelu. Po dobrih 
dveh urah hoje smo prispeli 
do prireditvenega prostora, 
planinske koče na Debencu, 
kjer je bil med vojno sedež 
mokronoškega odreda.

Po končanem kulturnem 
programu, ki ga je pripravil 
organizator srečanja, Zve-
za svobodnih sindikatov za 
Dolenjsko, Belo krajino in 
Posavje, in okrepčilu v la-
stni režiji,  je napočil čas za 
vrnitev. Ob povratku proti 

Poljanam je skupina mlajših 
pohodnikov pospešila korak 
in nas seniorje pustila precej 
zadaj.  Ob prihodu na igrišče 
nas je že čakala osvežilna 
pijača in topla malica, ki so 

jo pripravili Jože, Mirko in 
Stane. Druženje smo v prije-
tnem pomladanskem dnevu 
zaključili v večernih urah z 
obljubo, da se spet kmalu 
srečamo.  

Drago Retelj

PRVOMAJSKO PRAZNOVANJE  NA VELIKEM KALU
Člani  ŠrD Veliki Kal – Orkljevec smo na  predvečer praznika dela  pri brunarici zakurili kres, 
prvega maja pa smo se odpravili na tradicionalni družinski  pohod.   
Pot nas je vodila večinoma po gozdu, zato nas vročina ni motila. Na Dobravi pod toplarjem  so 
nas lepo sprejeli Muhičevi in nas pogostili z dobro malico. Polna novega zagona se je številčna 
četa podala naprej ob potoku Bezgavec, kjer smo si ogledali stari mlin in se malo ohladili ob 
vodi. Ob prijetnem klepetu smo čisto pozabili, da hodimo in da imamo pred sabo še kar nekaj 
kilometrov, da pridemo do cilja – brunarice. Ko smo šli mimo Pugeleve kašče, nas je na kozar-
ček rujnega povabil tudi gospodar Igor. Vrnili smo se na vaški rekreacijski center na Velikem 
Kalu, kjer smo dan zaključili  ob topli malici, prijetnem druženju in družabnih igrah med vsemi 
starostnimi generacijami. Zbrali smo se sredi vasi. Goletovi so nam pripravil jutranjo dobrodo-
šlico, naredili smo gasilsko fotografijo in se odpravili na pot čez Dule proti Dobravi.

Urška Muhič

društveno satje

VABILO NA 
BREZPLAČEN 
TABOR MOČ 
HUMANOSTI

Letos se bo odvijal že 
osmi tabor za prostovolj-
ce, na katerega vljudno 

vabimo dijaki, ki 
ste na tabo-

ru že bili in 
ste naši 
prosto-
v o l j c i , 
ter tudi 
ostale, 
ki ste 

ž e l j n i 
druženja, 

novih znanj 
in ste pripravljeni 

svoj čas nameniti tudi 
pomoči starejšim. 

Tabor bo potekal od 
1. do 6. julija 2013 v 
Škocjanu. Udeležijo se 
ga lahko srednješolci 
in učenci 9. razreda os-
novne šole.
Na taboru bo 20 dija-
kov ter štirje mentorji, ki 
bodo bivali na osnovni 
šoli, kjer bo poskrblje-
no tudi za prehrano. V 
dopoldanskem času bo 
potekalo terensko delo, 
kjer se manjše skupine 
odpravijo do starostni-
kov in z njimi preživijo 
čas po njihovi želji, v po-
poldanskem času pa raz-
lične socialne delavnice, 
predavanja na zanimive 
teme, igre, športne ak-
tivnosti, izleti, tematski 
večeri ipd. Dejavnosti 
skušamo čim bolj prila-
goditi prostovoljcem. Za 
več informacij pokli-
čite na tel. št. 07 39 33 
128 ali pa nam pišite 
na email: novo-mesto.
ozrk@ozrks.si

Prijavite se lahko tudi pri 
svetovalnih delavkah na 
šoli. Tabor je za udele-
žence brezplačen.
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MODERNE ZASADITVE IN VZGOJA BALKONSKEGA CVETJA

Rdeča je klasika, zelo 
zaželena v kombinaciji z belo
  
Po dolgi zimi smo le dočakali tople pomladne dni. 
razveselile so nas prve pomladanske cvetlice, ki so 
pokukale iz zemlje in ljubitelji cvetja so začeli razmi-
šljati o izbiri cvetja za zasaditve na balkonih in oken-
skih policah. Kljub veliki izbiri le-teh  pri vrtnarjih je še 
vedno dobrodošel tudi nasvet strokovnjaka s podro-
čja hortikulture. Pomembne so tudi izkušnje posame-
znikov pri vzgoji lončnic iz pretekle sezone.

Zato smo pri Turističnem društvu Mirna Peč tudi 
letos organizirali predavanje na temo Klasične in mo-
derne zasaditve balkonskega cvetja. Predavanje je 
bilo v društvenih prostorih   v začetku aprila in  zbralo 
se je  kar lepo število ljubiteljic cvetja. Predavateljica 
Irena Pust rangus, dipl. ing.agr. in holt., je navzoče s 
sliko in besedo popeljala v čudoviti svet cvetja. Z za-
nimanjem smo prisluhnile njenim nasvetom, kako iz-
brati rastline glede na lego stanovanjske hiše in kako 
zasaditi rastline v cvetlične lonce. Moderne so različne 
zasaditve od rumene, vijolične, modre, oranžne, roza 
in bele. rdeča je čudovita klasika, zelo je zaželena v 
kombinaciji z belo barvo. V kombinaciji z rumeno in 
oranžno lepo poživi balkon. Pomembno je, da znamo 
cvetje pravilno vzgajati in negovati.
Primere zasaditev v cvetličnih loncih je prinesla s se-
boj, ostale smo občudovale na fotografijah. Predava-
teljica je odgovarjala na vprašanja in navzočim tudi 
svetovala glede izbora posameznih lončnic in nege 
bolj zahtevnih vrst cvetja. Pomembna je lepa kombi-
nacija, ki vas bo vedno razveseljevala ob pogledu na 
rože.
Obogatene s pridobljenimi nasveti smo se razšle. Vse 
nove in stare zasaditve pa bomo občudovali  na bal-
konih in oknih naših domov čez poletje vse do pozne 
jeseni. 
Želim, da bi imeli srečno roko tako pri izbiri kot pri 
vzgoji okrasnih rastlin. Naj vam bogato cvetijo in raz-
veseljujejo na vsakem koraku.

Ladislava Rupena

Zadovoljne udeleženke predavanja s predavateljico 
Ireno Rangus Pust

društveno satje

Starostniki so se letos zbrali na 
prvo junijsko nedeljo
V nedeljo, 9. junija, je KOrK Mirna Peč v prostorih nekdanje 
šole pripravil tradicionalno srečanje starejših občanov občine 
Mirna Peč. Srečanja se je udeležilo okoli 135 starostnikov, ki 
so se lahko ob kulturnem programu in kosilu poveselili s svo-
jimi vrstniki in obujali spomine.  Zbrane so pozdravile in jim 
zaželele prijetno dopoldne Slavi Drganc, predsednica KOrK-a 
Mirna Peč, Barbara Ozimek, sekretarka OZrK Novo mesto, in 
Nataša rupnik v imenu Občine Mirna Peč.

V kratkem kulturnem programu so učenci drugega razreda 
Osnovne šole Toneta Pavčka predstavili dogodivščine Jurija 
Murija v Afriki iz pesmi mirnopeškega rojaka Toneta Pavčka, 
ljudske pevke Čebelice so zapele venček znanih ljudskih pe-
smi, dopoldne pa je s harmoniko popestril tudi Jan Muhič ter 
Jože Krevs s pesmijo 92-letne rozi Zupančič iz Šentjurija. Da 
je lahko človek tudi v starejših letih še zelo aktiven, je dokaza-
la Pavla Gorenc s svojimi vezenimi in pletenimi ročnimi izdel-
ki. Predsednica Slavi Drganc se je na koncu zahvalila Zdenki 
Mežan, ki že vrsto let skrbi, da šolski otroci nedeljske dopol-
dneve popestrijo s kulturnim programom. 

Nataša Rupnik

Rožmarin na državno revijo 
upokojenskih pevskih zborov

Moški pevski zbor rožmarin se je v začetku maja udeležil revije 
upokojenskih pevskih zborov dolenjske regije. Na reviji so se 
predstavili s pesmima Kukovica in Vasovalec. Pevski zbor se je 
odlično odrezal in bil s strani strokovne žirije izbran za zastopnika 
Dolenjske na državnem srečanju upokojenskih pevskih zborov. 
Ubranim glasovom   »rožmarincev« bo tako moč prisluhniti 
tudi v Cankarjevemu domu v Ljubljani. 
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Uspešno zaključena čistilna akcija v občini Mirna Peč

Mirnopečani nabrali tri zvrhano 
polne zabojnike odpadkov

V čistilni akciji je sodeloval tudi prvi mož občine župan An-
drej Kastelic.Ribiči pri čiščenju Temenice

Poljanci so čistili Igmanco.Zbor vaščanov Postaje

Zbrani vaščani Velikega Kala –Orkljevca

 
Občina Mirna Peč je 20. aprila  skupaj z društvi in vaščani 
organizirala tradicionalno čistilno akcijo, ki se jo je ude-
ležilo 110 udeležencev. Lovci so se razpršili po gozdnih 
terenih, vinogradniki po vinskih goricah, občani Globo-
dola po Globodolski dolini, ribiči so čistili reko Temeni-
co z Zijalom, Poljanci ob avtocesti in potoku Igmanca, 
vaščani naselja Postaja in vasi Veliki Kal - Orkljevec pa 
ob železniški progi. Za odvoz smeti do dodatnih zabojni-
kov so poskrbeli člani govedorejskega društva. Akcija se 
je zaključila s skupno malico pri lovski koči v Globodolu. 
Okolje je vedno bolj čisto, najdejo se le manjši odpadki ob 
transportnih poteh: glavne prometnice, železnica, nekdanja 
hitra cesta Trebnje - Novo mesto. Večje odlagališče je bilo 
najdeno le na Poljanah.  Šolarji so se  vključili v akcijo nekaj 
dni pozneje in počistili  glavne prometnice.

Nataša Rupnik

društveno satje
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anketa

Olga Brezar, Mirna Peč – 
Postaja. Dopust mi veliko 
pomeni, saj takrat odklopim 
službo in si napolnim bateri-
je. Odvisen je predvsem od 
finančnih zmožnosti. Letos 
bom po dolgem času uspela 
dopustovati na hrvaški obali. 
Upam, da bo takrat več sonca.

Anže Tomšič, Ivanja vas. Le-
tos bom dopustoval v dveh 
delih. Julija bolj umirjeno na 
rabu s starši in dekletom. V 
začetku septembra pa me 
čaka aktivnejši dopust, in sicer 
jamarska odprava v prvo tisoč 
metrov globoko jamo na sve-
tu – Gouffre Berger v Franciji.

Simona Videmšek, Veliki 
Kal. Zaradi gradnje hiše smo 
dopust planirali že v aprilu. 
Na počitnice smo odšli na 
Sicilijo, ker smo dobili zelo 
ugodne letalske karte. Ob-
čudovali smo izbruhe vul-
kana Etna, otroci so se tudi 
veselili potovanja z letalom. 

Jasmina Gole, Veliki Kal. 
Kot vsako leto gremo tudi 
letos na morje na Pag v ka-
pacitete podjetja. Dopustu-
jemo v apartmaju, kjer je na 
razpolago velika zaprta tera-
sa, da lahko otroci uživajo in 
se igrajo. Na morje gremo v 
juliju.

Kje boste dopustovali?
Bliža se čas dopustov, čeprav vreme ni ravno temu naklonjeno. Vseeno smo povprašali občane, kje in  kako bodo 
preživeli dopust, če ga sploh bodo. Pripravila: Andrej Gašperič, Luka Piko

Jablanski gasilci zdaj varneje z novim 
gasilskim vozilom gVm-1
PGD Jablan je imelo trinjast 
let star kombi renault za pre-
voz moštva.  Zaradi starosti ni 
več ustrezalo vsem zakonsko 
predpisanim varnostnim zah-
tevam v cestnem prometu. 
Zaradi varnosti otrok, ki  jih 
prevažamo na gasilke vaje in 
tekmovanja, smo se odločili 
za nakup novega vozila. Sredi 
aprila smo tako kupili nov re-
nault trafic z vso potrebno ga-
silsko signalizacijo in opremo. 
5. maja, na blagoslov Florjana, 

ki je zavetnik gasilcev, smo 
na Malem vrhu pri cerkvi sv. 
Mateja  pripravili uraden pre-
vzem vozila. Z gasilci preosta-
lih gasilskih društev naše ob-
čine smo se zbrali v gasilskem 
postroju in se skupaj z vaščani 
udeležili maše.  
Maševal je mirnopeški župnik 
Janez rihtaršič, po končani 
maši pa je opravil še  blago-
slov novega vozila. Po ura-
dnem delu je potekalo druže-
nje in pogostitev. Vsi smo se 

strinjali, da je bil nakup nove-
ga vozila nujen  in da  bo služil 

svojemu namenu.
Janez Mežan
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društveno satje

Mirnopeške žene 
na državnih 
kmečkih igrah
V juniju smo se članice Društva po-
deželskih žena  udeležile državnih 

kmečkih iger. Članice Društva  kmeč-
kih žena Hrvatini ( društvo šteje samo 
15 članic) so v vlogi gostiteljic pripra-
vile prijetno druženje za vseh 28 ekip 
in njihovih navijačev. 
Organizirale smo tudi šiviljski tečaj. 
Udeleženke smo se naučile šivanja in 
krojenja, izdelale smo si krilo in majč-
ko. Tečaj bomo ponovile v jeseni.

Nežika Režek

Martin Krevs novi predsednik 
mirnopeških harmonikarjev
Društvo harmonikarjev Mirna Peč je na letošnjem občnem zboru izvolilo novo 
vodstvo. Dosedanjega predsednika Zvoneta Laha je zamenjal  Martin Krevs.

Mirnopeški harmonikarji vabijo v svoje vrste nove člane, prav tako pa se lahko 
pridružite tudi njihovi pevski skupini.

Vaje tečejo po ustaljenem redu, in sicer 
ob torkih zvečer. Novost je le v tem, da 
imajo mladi harmonikarji vaje sedaj po-

sebej  in ob ponedeljkih zvečer  ravno 
tako v gostilni Ogulin.
Letos  so imeli   že kar nekaj večjih 
nastopov: tako v Domu starejših ob-
čanov Trebnje, Glasbeni spomini z Bo-
risom Kopitarjem, na blagoslovu mo-
toristov v Mirni Peči, na Trški gori ob 
odkritju Slakovega obeležja, za turistič-

no agencijo Kompas v gostilni Novljan, 
za Nedeljski dnevnik v gostilni Špolar, 
na Ptuju ob 30-letnici kurentov, …

Nastopali so tako harmonikarji kot tudi 
pred kratkim ustanovljena pevska sku-
pina.
Nabavili smo ozvočenje, naši harmoni-
karji pa so s pomočjo sponzorja  ponos-
ni v novih srajcah. Vabimo vse ljubitelje 
harmonike, da se nam pridružijo.

Nežika Režek

Iz mirnopeških kuhinj

Pletenica
Sestavine:
•	1 kg moke tip 400
•	ščepec soli
•	vanilijev sladkor 
•	1/2 kocke kvasa
•	mleka po potrebi 

(pol litra ...)
•	4 - 5 žlic sladkorja
•	 limonina lupinica
•	malo olja

Naredimo kvasni nastavek. Vse sestavi-
ne zgnetemo skupaj in pustimo poči-
vati. Ker je malo kvasa, je vzhajanje dol-
gotrajno. Testo razdelimo na  tri dele in 
spletemo rahlo kito. Pletemo lahko tro-, 
štiri- ali večpramensko. Pustimo počiva-
ti. Ko naraste, premažemo s stepenim 
jajcem in damo v pečico.

Po receptu Ane Muhič

Starejši dejavni tudi na športno 
rekreativnem področju

V marcu je Društvo upokojencev Mirna Peč  organizira-
lo pohod iz Gorenjega Globodola na Frato. Udeležba 

je bila skromnejša, večje število pohodnikov pa se 
je udeležilo že tradicionalnega pohoda v Zijalo, v 
okviru katerega so pogostitev pripravili v Jelšah na 
Žagarjevi domačiji. Prav tako je uspešno potekal 
majski izlet, na katerem smo si ogledali  velenj-
ski grad, mestno središče v Slovenj Gradcu, na-
daljevali smo pot po avstrijskem Koroškem in se 
vračali preko Železne Kaplje na Jezersko, kjer smo 
imeli kosilo. Kljub slabemu vremenu nam dobre 

volje ni manjkalo.
Želimo si več aktivnih med mlajšimi upokojenci, in 

sicer na športno reaktivnem področju, npr. balinanju, 
streljanju z zračno puško, šahu itd.. Vabim vse, ki imajo že-

ljo po sodelovanju, da se pridružijo, saj  društvo teži k spodbu-
janju  aktivnih  medsebojnih sodelovanj na vseh področjih. 
 Majda Zagorc
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cepetavčkove novice

CEPETAVČEK BRALČEK
Cepetavčki smo zaključili bralni projekt 
Cepetavček bralček, ki smo ga izvajali  
od decembra do aprila, vanj pa je bilo 
vključenih vseh 9 oddelkov vrtca. Na 
zaključni prireditvi koncem aprila se je v 
Kulturnem domu Mirna Peč zbralo veli-
ko malčkov in njihovih staršev. Prisotne 
sta nagovorila ravnatelj Danijel Brezo-
var in župan Andrej Kastelic. Diplomo 
Cepetavček bralček je prejelo 148 otrok. 
Cilji, ki jih želimo uresničiti s projektom, 
so, da otroci ob knjigi doživljajo veselje, 
ugodje, pridobivajo pozitiven odnos do 
knjige ter razvijajo govor in zmožnosti 
domišljijske rabe jezika. Trud in priza-
devnost Cepetavčkov ter njihovih star-
šev za vestno prebiranje pravljic smo še 
dodatno nagradili z ogledom lutkovne 
predstave Gusar Berto v izvedbi Stena 
Vilarja.

Tina Berkopec

VELIKONOČNE DELAVNICE 
V tem šolskem letu smo sodelovali v 
projektu Turistične zveze Slovenije Po-
tujemo z jezikom. Naš projekt smo po-
imenovali Mizica, pogrni se. raziskovali 
smo jedi, ki so v posameznem letnem 
času značilne za naš kraj in okolico. V 
velikonočnih delavnicah smo razisko-
vali, kaj v tem času pripravljajo naše 
babice in mame. V vrtec smo povabili 
članice Društva podeželskih žena Mirna 
Peč, ki so nam prijazno povedale in pri-
kazale pripravo teh jedi. 

Otroci smo iz testa izdelovali pletenke, 
oblikovali ptičke in zajčke, košarice za 
ptičke ter jajca barvali v čebulnih olup-
kih. Kuharice so nam vse jedi spekle in 
lahko smo  poskusili, kaj smo pripravili. 

Milena Rajšel

VABILO
Spoštovani starši, babice 

in dedki!

Vabimo Vas na zaključno prire-
ditev ob zaključku leta, ki bo v 
petek, 14. junija 2013, ob 17. 
uri na šolskem igrišču. V za-
ključnem delu druženja se bomo 
odpravili tudi na lov za skritim 
zakladom, zato bodite športno 

oblečeni in obuti. 
Prisrčno vabljeni.

Kolektiv vrtca in Cepetavčki 
Ravnatelj Danijel Brezovar

RAZISKOVALI IN BRALI
V aprilu in maju smo v skupini Palčki 
raziskovali zemljo, sejali in sadili smo 
različno zelenjavo, jo opazovali pri 
rasti, se gibali ter opazovali vreme in 
okolico na sprehodih okoli šole do bli-
žnjega gozda in vse do reke Temenice. 
Zaključili smo s projektom Eko bralna 
značka in izdelali kaširano Vidkovo 
srajčico. Spoznavali smo različne pokli-
ce, se o njih pogovarjali, igrali igre vlog 
in razmišljali, kaj bomo, ko bomo veliki.

CEPETAVČKI SE POTEPAJO
V mesecu maju smo se Pokalice in Vr-
tavke z avtobusom odpravili na ogled 
Galerije Božidarja Jakca v Kostanje-
vici na Krki. Tam nas je sprejela kusto-
sinja ter nas odpeljala na ogled stalne 
zbirke slikarja, grafika in kiparja Fran-
ceta Kralja. Po ogledu njegovih del pa 
smo se tudi sami poskusili v ustvarja-

nju. Že čez nekaj dni pa so se nam na 
naših potepanjih pridružili še otroci iz 
skupine Žogice. Ogledali smo si glas-
beno pravljico Vitez Rudi v izvedbi 
učencev Glasbene šole Marjana Kozine. 
Predstava je bila pravo doživetje, saj 
smo nekateri prvič videli in prisluhnili 
čisto pravim inštrumentom. Vitez rudi 

je pripovedoval o različnih doživetjih 
ter nam predstavil nekatera evropska 
mesta ter njihove značilnosti. 

Milena Rajšel

Z VLAKOM V JURČKOV GOZD
Starši otrok iz skupine Vrtavke so nam 
pripravili presenečenje – povabili so nas 
na izlet z vlakom v Jurčkov gozd. Čeprav 
je tistega četrtkovega popoldneva zelo 

deževalo, se je vreme še pravi čas une-
slo in lahko smo se odpravili na težko 
pričakovani izlet. Z vlakom smo se od-
peljali v Trebnje, od tu pa peš odpravili 
v Jurčkov gozd, kjer je med drevesi lepo 
urejeno otroško igrišče. Ker so bila igra-
la mokra in se na njih nismo mogli igra-
ti, smo se pod vodstvom Tejine mamice 
naučili zaplesati in zapeti nekaj pesmic, 
nato pa smo se igrali različne gibalne 
igre. Čas je zelo hitro minil in že smo se 
morali odpraviti proti železniški postaji. 
Med potjo smo se ustavili še na sladole-
du, nato pa se z vlakom odpeljali nazaj 
v Mirno Peč. Imeli smo se zelo lepo in 
dokazali, da Vrtavkam in njihovim star-
šem niti slabo vreme  ne more pokvariti 
dobre volje. Staršem se zahvaljujemo za 
organizacijo in izvedbo izleta.

Otroci iz skupine Vrtavke,  
Milena in Majda



Glasilo Občine Mirna Peč 21junij 2013

14. junija bo šolske klopi OŠ Toneta Pavčka zapustilo 39 devetošolcev. Na fotografijah z razrednikoma Gordano Kmetič in 
Klemenom Kramarjem. Foto: ArTPrO d. o. o.

Devetošolci zapuščajo šolske klopi

šolsko leto 2012/2013
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Vsak človek je zase svet
V več kot 150-letni zgodovini šolstva v Mirni Peči je naša šola imela različna imena. Na začetku je bila enorazrednica, 
nato dvo- in trirazrednica, pa ljudska šola, imenovala se je po narodnem heroju Ivanu Kovačiču Efenki, nato preprosto 
po Mirni Peči. Še ne polno leto se imenuje po pesniku Tonetu Pavčku.  

To je tudi glavni razlog, da 
smo v začetku šolskega leta 
2012/2013 izbrali šolski pro-
jekt, ki smo ga poimenovali 
po prvi vrstici Pavčkove 
pesmi o zvezdah Vsak človek 
je zase svet. V projektu smo 
raziskovali življenje in delo 

Toneta Pavčka, celo leto smo 
spoznavali njegovo poezijo 
in jo poustvarjali ter iskali 
povezanost Toneta Pavčka z 
rodnim Šentjurijem in Dolen-
jsko. Projekt smo zaključili  s 
slovesno prireditvijo 31. maja 
in izdajo zbornika.

iz šolskega panja

V petek, 31. maja, smo z 
zaključno prireditvijo skle-
nili še enega od uspešnih 
celoletnih šolskih projektov. 
Na kulturni slovesnosti so 
se s točkami, ki so nekako 
zaokrožile projektno delo, 
ki ga je na šoli vse leto vo-

dila profesorica slovenščine 
Barbara Goršič, predstavili 
učenci posameznih razre-
dov šole. Mladi recitatorji, 
pesniki, glasbeniki,igralci, 
pevci in likovni ustvarjalci 
so med drugim dokazali, 
da je Tone Pavček globoko 

zapisan v srcih vsakega 
mirnopeškega šolarja. Skozi 
vse šolsko leto so učenci v 
okviru posameznih oddel-
kov, predmetnih področij in 
interesnih dejavnosti   izvajali 
različne dejavnosti v povezavi 
z življenjem in delom Toneta 
Pavčka. Številne od njih so 
bile izvedene tudi ob pomoči 
zunanjih sodelavcev in gos-
tov, ki so pomembno do-

prinesli k rezultatom projekta 
in se jim tudi ob tej priložnosti 
prijazno zahvaljujemo za 
sodelovanje. 

V času trajanja projekta je na 
šoli sproti nastajal stenčas, na 
katerem so učenci z mentorji 
objavljali aktivnosti. Pomem-
ben rezultat projekta pa sta 
tudi dva zbornika. V prvem, 
ki je bil izdan ob zaključku 
preteklega koledarskega leta, 
so predstavljena vsa likovna 

dela 31 mladih likovnikov iz 
sedmih dolenjskih osnovnih 
šol, ki so na Pavčkov rojstni 
dan, 29. septembra 2012, na 
temo njegovih pesmi ust-
varjali na uvodnem dogodku 
projekta – 6. likovni ust-
varjalnici. Drugi, ki je enako 
poimenovan po projektu 
Vsak človek je zase svet, pa je 
izšel ob zaključku projekta in 
vsebuje podrobnejšo pred-

stavitev vseh dejavnosti, ki 
smo jih izvedli v projektu.  V 
ta, za nas zelo obsežen  pro-
jekt, je bilo vloženih ogromno 
ustvarjalnih in raziskovalnih 
naporov učencev in njihovih 
mentorjev ter učiteljev.  Zelo 
sem zadovoljen, da nam je 
s tako dobro opravljenim 
delom uspelo dokazati, da 
s  skupnimi močmi in sode-
lovanjem zmoremo tudi zelo 
zahtevne naloge.

Danijel Brezovar
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Biserni jubilej mirnopeških učencev

SPOŠTOVANI 
STARŠI 

IN DRUGI OBČANI!

Vabimo Vas, da nas  
v četrtek, 20. junija 

2013, ob 17. uri  
ponovno obiščete 

v Osnovni šoli  
Toneta Pavčka. 

Z zaključno slove-
snostjo in pode-
litvijo nagrad ter 

priznanj najboljšim 
učencem naše šole 

bomo skupaj sklenili 
še eno uspešno 

šolsko leto.

Ravnatelj 
Danijel Brezovar

Maja so se v osnovni šoli Toneta Pavč-
ka v Mirni Peči zbrali sošolci in njihovi 
najbližji, ki so šolske klopi  zapustili 
pred 60 leti. Med njimi je bil tudi častni 
občan občine Mirna Peč Anton Pust 
(ki na fotografiji drži Pavčkovo sliko), 
ki je zbranim v svojem nagovoru med 
drugim dejal:« Prav je, da smo se v tem 
bisernem jubilejnem letu zbrali v roj-

stnem kraju, obiskali in si ogledali novo 
šolo. Mi smo imeli skromne učilnice. Ni 
bilo razkošja, med odmorom smo se 
posladkali z jabolkom, ki smo ga prine-
sli s seboj v torbi. Danes so šolarji po-
streženi z odlično hrano. Pred meseci 
smo slišali opazke, da so otroci lačni. To 
gotovo ne drži. Morda pa so premalo 
hvaležni in premalo cenijo skrbno pri-

pravljeno hrano. Danes imajo v šoli vse 
ugodje, od lepih učilnic, lepega okolja 
in skrbne učitelje. Ne zavidamo jim, 
tega smo veseli.« In dodal:« Naj bo tudi 
domovinska vzgoja, da se seznanijo z 
narodnimi koreninami, naj spoznavajo 
in vzljubijo domači kraj, s svojim zna-
njem in pridnostjo naj bogatijo svoj 
rojstni kraj.«  L.B.

RAZPIS ZA 
LETOVANJE OTROK 
NA DEBELEM RTIČU

Prvi termin: 1. 7. - 8. 7.
Drugi termin: 8. 7. - 15. 7.
Tretji termin: 15. 7. - 22. 7.
Četrti termin: 22. 7. - 29. 7.

Letovanja se lahko ude-
ležijo otroci, stari od 7 do 
13 let. Prijave oddate pri 
svetovalnem delavcu na 
osnovni šoli. Prispevek star-
šev za letovanje se določi 
glede na višino dohodkov 
v družini in znaša 60 evrov, 
90 evrov ali 140 evrov.  

Letovanje na Debelem 
rtiču omogoča otrokom 
ustvarjalne in aktivne po-
čitnice.

iz šolskega panja

Evropska sredstva za pomoč odraslim, ki se šolajo 

Svetovalno središče Novo mesto obvešča, da je še vedno odprt javni 
razpis za sofinanciranje šolnin 2007-2013 (do 15.7. 2013 oziroma 
do porabe sredstev). Sofinancira se 90 odstotkov stroškov za srednje-
šolsko  izobraževanje do vključno V. stopnje izobrazbe, in sicer za 
uspešno opravljene obveznosti  v posameznih šolskih letih/letnikih, 
zaključeno izobraževanje, opravljen delovodski, poslovodski ali moj-
strski izpit, priprave z opravljeno splošno oziroma poklicno maturo 
ali zaključnim izpitom, diferencialne izpite, opravljene obveznosti v 
okviru prekvalifikacije za posamezno šolsko leto po osebnem izobra-
ževalnem načrtu, opravljen maturitetni ali poklicni tečaj.
Na javno povabilo se lahko prijavite tudi vsi, ki ste se že prijavili in do-
bili povrnjen del šolnine v šolskih letih 2007 do 2010. Imate namreč 
pravico do prejetja finančnih sredstev v znesku razlike sredstev, do 
katerih so upravičeni na podlagi novega javnega povabila. 
Vlogo za uveljavljanje dobite na spletnih straneh Javnega sklada za 
razvoj kadrov in štipendije. Podrobnejše informacije o razpisu (pogo-
jih, ustreznih dokazilih) ter pomoč pri izpolnjevanju vloge nudimo v  
Svetovalnem središču Novo mesto (Tina Strnad ali Ana Granda Jakše, 
07 393 45 52 in 031 701 191). Poleg Novega mesta (rIC Novo mesto, 
Topliška 2) smo tudi v krajih: Trebnje, Žužemberk, Šentjernej in Metli-
ka. Prosimo za predhodno naročanje.  Pomoč je brezplačna, saj dejav-
nost v okviru projekta delno financira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in  šport. 



PETEK, 21. JUNIJ, 2013

16.30
Odkritje spominskega obeležja Lo-
jzetu Slaku, pri Barbovih na Malem Kalu; 
Organizator: Občina Mirna Peč z vaščani 
Malega Kala

18.30
Odprtje razstave »Ne pozabimo«, 
atrij KD Mirna Peč; 
Organizator: Etnološka zbirka Kobile in 
Občina Mirna Peč

19:30
Slavnostna seja Občinskega sveta 
Občine Mirna Peč, večnamenski prostor 
KD Mirna Peč

20:00
Veselica z ansambli Novi spomini, 
Nemir, Rubin in Skomini, Mali Kal; 
Organizator: Turistično društvo Mirna Peč z 
vaščani Malega Kala

20:30
Festival vin s kulturnim programom, 
posvečenim Lojzetu Slaku in Tonetu 
Pavčku, atrij pred občinsko stavbo v Mirni 
Peči; Organizator:  Društvo vinogradnikov 
Mirna Peč in Občina Mirna Peč

SOBOTA, 22. JUNIJ, 2013

10:00
Prvi pohod Po poteh Slakove in 
Pavčkove mladosti, začetek poti je pred 
kulturnim domom v Mirni Peči;  
Organizator: Turistično društvo Mirna Peč z 
Občino Mirna Peč in društvi

17:00 do 18:30
Začetek osrednje prireditve z vaškimi 
igrami, trg v Mirni Peči;
Organizator: Občina Mirna Peč z društvi

18:30 do 19:30
Povorka društev, trg v Mirni Peči;
Organizator: Občina Mirna Peč z društvi

20:00 do 2:00 
Veselica z ansamblom Čuki, 
trg v Mirni Peči;
Organizator:  Občina Mirna Peč z društvi

NEDELJA, 23. JUNIJ, 2013

14:00
Kolesarjenje »Mirnopeška pentlja«, 
začetek pred kulturnim domom v Mirni 
Peči; 
Organizator: Športno rekreativno društvo 
Mirna Peč in Občina Mirna Peč

15:00
Koncert okteta Oremus, župnijska 
cerkev Sv. Kancijana v Mirni Peči; 
Organizator: Župnija Mirna Peč in Občina 
Mirna Peč

PROGRAM PRIREDITEV V OKVIRU PRAZNOVANJA 
14. OBČINSKEGA PRAZNIKA OBČINE MIRNA PEČ

Poznate vaš kraj
Zelo staro vinsko prešo na sliki prej-
šnje številke si mimoidoči lahko 
ogledajo na Berlogarjevi domačiji 
na Golobinjeku. Prešo so pripeljali z 
Bizeljskega. Družbo ji delata bruna-
rica in velik sod, ki so ga domači ob-
novili sami. Od tu je lep razgled na 
Mirnopeško dolino. Kar nekaj pra-
vilnih odgovorov je prispelo na naš 
naslov. Izžrebali smo nagrajenko 
Nuško Starič iz  Jablana,  ki bo pre-
jela nagrado po pošti. Čestitamo! 
Pripravili smo tudi nov slikovni oreh 

za vas in upamo, da ne bo pretrd. 
Obiskovalci naših krajev in vinskih 
goric velikokrat opazijo kaj nena-
vadnega, kar je ustvarila narava. Z 
malo domišljije si v teh stvaritvah 
lahko marsikaj predstavljamo. To-
krat nas zanima, kje je nastal ta 
posnetek in kateri objekt je na 
sliki?  Odgovor pošljite na naslov: 
Glasilo Občine Mirna Peč, Trg 2, 
8216 Mirna Peč s pripisom: Poznate 
vaš kraj. Upoštevali bomo odgovo-
re, ki bodo na naš naslov prispeli  do 
20. avgusta.

L. Rupena,  Foto: Silvo Barbo

ČUKI OREMUSNOVI SPOMINI


