
PROGRAM DELA TD Mirna Peč za leto 2010

1. Zijalo: Ker najlepši del naše občine Zijalo, obišče vsako leto več ljudi bo naša glavna 
naloga  poskrbeti  za  urejenost  in  varnost  obiskovalcev.  Zamenjati  bo  potrebno  nekaj 
lesenih delov. Z novo zakonodajo smo odgovorni tudi za varnost obiskovalcev. 

2. Dokončanje projekta Pot Temenica proti Prečni in vzdrževanje že izpeljanega dela poti.

3. Čistilna akcija v aprilu -  vsesplošna Slovenska čistilna akcija 17 aprila. Že sedaj 
naprošam vse člane društva in ostale prebivalce bližnjih vasi, da se nam    pridružite v čim 
večjem številu. V okviru občinske čistilne akcije želimo, da ste člani TD pobudniki in 
organizatorji čistilnih akcij v okolju kjer živite. Poskrbite za čim večjo udeležbo ter se 
pridružite učencem OŠ!

4. V aprilu bomo organizirali predavanje o obrezovanju in negovanju grmovnic, oz. Urejanje 
vrta (Ruth Podgornik Reš)

5. Pomagali bomo pri organizaciji in izvedbi 13.golobinjskega pohoda.

6. Tradicionalni mirnopeški pohod preko Hmeljnika. Do sedaj je pohod potekal v okviru 
prireditev  ob  občinskem  prazniku.  Kako  in  kdaj  ga  bomo  izvedli  letos  pa  se  bomo 
dogovarjali  z občino in ostalimi društvi.  Zaradi izgradnje avtoceste bomo morali  traso 
deloma spremeniti oz. predhodno pregledati. Izhodišče pohoda naj bi bilo na Šrangi. Za 
vodenje pohoda bomo prosili člana UO g. Rudita Ravnikarja, za samo izvedbo pa bomo 
poskrbeli člani upravnega odbora. 

7.  Obujanja starih običajev (stare obrti, žetev, ličkanje…) Biška vas

 
8. S projektom Moja dežela lepa in gostoljubna bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu. 

Akcija pripomore k urejenosti naših vasi in osveščenosti prebivalcev, da skrbijo za lepo in 
čisto bivalno okolje. 

9. Popravilo brunarice (gume, težave z prevozom, izposojo, plačilom )

10. Pomoč pri urejanju vaških središč (G. Globodol)

11. Srečanje občin in TD na Frati Želimo si, da bi bila udeležba na srečanju večja (kolesarji 
in pohodniki).TD Suha Krajina, TD Straža, TD Trebnje in TD Mirna Peč

12. Sodelovanje z ostalimi društvi in zvezami: PGD Mirna Peč, Mirnopeški harmonikaši, 
Društvo podeželskih žena, OŠ Mirna Peč, Društvo upokojencev Mirna Peč, Kulturno 
društvo, itd.

13. Obnova  mežnarije  na  Golobinjeku.  Pri  tem  projektu  nam  bodo  pri  urejanju 
dokumentacije  pomagali  Zavod  za  ohranitev   naravne  in  kulturne  dediščine- 
organizacijska enota Novo mesto in Občina Mirna Peč.



.

14. Pohod z baklami k polnočnici. Za varnost obvestimo policijo oz. občino. Pohodniki naj 
nebi uporabljali pirotehničnih sredstev. 

15. Stroški PTT in ostalega materiala.

16. Sprejemanje  skupin in vodenje ogledov po predhodni prijavi.

17. Na  občnem  zboru februarja  ali  marca  prihodnje  leto  bomo  poročali  o  realizaciji 
sprejetega programa dela in se dogovorili za delo v društvu za naprej.

Pobude in predlogi:
• priznanja najbolj aktivnim članom društva
• evidenca novih članov
• prispevki za  spletno stran TD Mirna Peč

Mirna Peč, 8. 3. 2010                               Program pripravili: predsednica Alenka Dragan
                                                                                                podpredsednica Slavka Rupena


