
Poročilo o delu Turističnega društva Mirna Peč za leto 2009

1. Delo  UPRAVNEGA  ODBORA društva:   v  letu  2008  sme se  člani  UO sestali 
osemkrat:  25.februarja,  10.marca  (hiška),  18.maja,  10.junija,  19.avgusta, 
21.septembra,  21.oktobra  in  decembra.  Načrtovali  smo  aktivnosti  v  zvezi  z 
realizacijo nalog iz sprejetega delovnega programa društva.

2. OBČNI ZBOR TD: 13.marca 2008 smo imeli redni letni občni zbor društva. Na 
njem je bilo sprejeto vsebinsko in finančno poročilo za preteklo leto ter potrjen 
program dela društva za prihodnje leto. 

3. 29.3.2009 obisk dobrodelnega koncerta in donacija.

4. SODELOVANJE NA OBČINSKI  ČISTILNI  AKCIJI:  Člani  društva  smo tako kot 
vsako leto sodelovali na vse občinski spomladanski čistilni akciji vsak v svojem 
kraju. 

5. 16. 5 . je Jože Avbar sprejel in pozdravil pohodnike evropske pešpoti v Dolenjem 
Globodolu. Pred tem smo se sestali z g Jožetom Prahom in se dogovorili, kako 
naj bi sprejem potekal.

6. 27.5. NAROČILI IN KUPILI smo majice in kape za pohodnike. 

7. Sodelovali smo pri izvedbi 11. GOLOBINJSKEGA POHODA, ki je bil 6. junija. 

8. 13.  POHOD PREKO HMELJNIKA: Pohod poteka vsako leto v mesecu juniju v 
okviru občinskega praznika.  Pohodniki  smo se zbrali  20.  6.  na novi  lokaciji,  v 
novem  naselju  na  Šrangi,  kjer  so  nas  najprej  z  dobrodošlico  sprejeli  krajani. 
Udeležencem pohoda smo podelili  kape z logotipom društva. Pri okrepčevalnici 
Pri Darinki nad Kamenjem smo imeli prvi postanek s toplo malico.  Pri Krevsovi 
zidanici nad Knežijo pa smo se pohodniki okrepčali z domačim orehovim kruhom 
in  drugimi  dobrotami.  Pohod  smo zaradi  slabega  vremena  končali  pri  Jožetu 
Judežu v dobri družbi, ob dobri hrani in pijači.

9. VODENJE SKUPIN skozi leto: Najavljenih je bilo nekaj pohodniških skupin, ki so 
se obrnile na nas glede vodenja ogledov, informacij in zloženk.

10. OBNOVA  MEŽNARIJE  NA  GOLOBINJEKU.  Trudimo  se  glede  same  obnove 
mežnarije na Golobinjeku, pridobili smo lokacijsko informacijo in predloge (načrte) 
za obnovitvena dela. 

11. OCENJEVANJE UREJENOSTI naselij v okviru projekta TZ Slovenije Moja dežela 
lepa in gostoljubna.  Članice komisije  ga. Rupena Ladislava, ga. Papež Jožica 
in ga. Hlebec Magda so 26.6 izvedle ocenjevanje hiš, balkonov, naselji in kmetij.

12. AKTIVNOSTI NA PROJEKTU  POT TEMENICA - pešpot Trebnje - Mirna Peč - 
Novo mesto. V lanskem letu so potekale še zadnje priprave na izvedbo projekta: 
naročanje  in izdelava tabel,  priprava  in dobava stebričkov, postavljanje tabel. 
Zastavljeni cilj, da pot od Mirne Peči do Zijala uredimo in označimo smo v celoti 
uresničili. 



13. OTVORITEV POTI  -   4.10.2009.  Program je  pripravila  L.  Rupena  s  pomočjo 
učencev OŠ Mirna Peč in gospodinj iz Biške vasi (Članice društva podeželskih 
žena). Predstavili so pranje perila nekoč ob Temenici ob nekdanjih periščih. Na 
zaključku so vse udeležence prijetno presenetile s pogostitvijo. Otvoritev poti smo 
zaključili v Zijalu ob glasbi Društva harmonikarjev Mirna Peč in pečenem kostanju, 
ki so ga za pohodnike nabrali spekli člani našega društvaOtvoritve so se udeležili 
tudi  predstavniki  sosednjih  turističnih  društev  (  Trebnje,  Šentjernej,…..) 
Udeleženci pohoda so bili  navdušeni nad programom, gostoljubnostjo in lepoto 
narave ob Temenici. 

14. OB OTVORITVI PEŠ POTI so bile grafično izdelane in natisjene tudi zloženke z 
naslovom POT TEMENICA – OD MIRNE PEČI DO ZIJALA. Izdelala sta jo Silvo 
Barbo in Ladislava Rupena.

15.DELOVNE AKCIJE V ZIJALU:  
   V aprilu je bil opravljen pregled trase poti Pot Temenica: Ladislava Rupena, Jože 
Barbo,  Alenka Dragan                 

                Večja akcije smo izvedli: 24.5, 18.6., 25.8., 8.9. in več pred otvoritvijo.

16. SREČANJE Mirnopečanov, Žužemberčanov in Stražanov NA FRATI: 
Srečanje je potekalo 4.10.2009. Letos so se nam v zelo lepem številu pridružili 
tudi člani TD Trebnje. Udeležba je bila zadovoljiva, kar je pripomoglo tudi lepo 
vreme. Druženja so se udeležili tako pohodniki kot kolesarji. Zadovoljstvo je bilo 
tako z ene kot z druge strani. Upam, da se bo to uspešno druženje  nadaljevalo 
še v prihodnjih letih. Pri organizaciji in izvedbi sedaj sodelujejo že člani TD Suha 
Krajina,  Straže, Trebnjega in Mirne Peči.

17. K POLNOČNICI  Z  BAKLAMI:  Prebivalci  posameznih  vasi  so  sami  organizirali 
pohode z baklami k polnočnici.  Udeležba je vsako leto večja. Želimo, da se ta 
običaj ohrani.

18. PODELITEV  PRIZNANJ  Moja  dežela  lepa  in  gostoljubna  je  bila  na  božično 
novoletni prireditvi 26. decembra. Podeljenih je bilo šest priznanj in dve nagradi.

19. SKRB ZA PROMOCIJO: Poskrbeli smo, da so bile zloženke pešpoti »Od Zijala do 
SV.  Ane«  ter  pohodniške  »Preko  Hmeljnika«  na  razpolago  čez  celo  leto.  Ob 
otvoritvi  pešpoti  »Pot  Temenica« smo izdali  tudi  novo zloženko.  Imamo jih  na 
zalogi in se dobijo na občini pri ga. Ireni Mežan.

20. Nadgrajevanje  INTERNETNE STRANI  DRUŠTVA:  Silvo  Barbo  je  izdelal 
privlačno  internetno  stran  našega  društva,  ki  se  nahaja  na  naslovu: 
http://www.turizem-mirnapec.com/.  Vabljeni  k  sodelovanju  s  svojimi  idejami, 
predlogi, prispevki in seveda obiski! 

21. SODELOVANJE  Z  OSTALIMI  DRUŠTVI:  sodelovali  smo  tako  društvi  v  naši 
občini, kot tudi z društvi iz ostalih občin: Društvo Koranti Poetovia Ptuj, Turistična 
zveza Dolenjske in Bele Krajine, TD Žužemberk, TD Straža, TD Trebnje ter svoje 
delovanje predstavili v raznih medijih. Sodelujemo tudi z OŠ Mirna Peč.

   
                                                                                       Predsednica TD: 
                                                                                        Alenka Dragan

                     Podpredsednica TD:

http://www.turizem-mirnapec.com/


                        Ladislava Rupena 

Mirna Peč, 24.2. 2010
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