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Turistično društvo Mirna Peč

SPOMINSKI BILTEN TURISTIČNEGA DRUŠTVA MIRNA PEČ
IZDANO OB 20. OBLETNICI TURISTIČNEGA DRUŠTVA MIRNA PEČ

Za nami je dvajset 
uspešnih let

Jubilej 20 let TD Mirna Peč 
je vsekakor priložnost, ko 
se ozremo nazaj, pogledamo 

na prehojeno pot ter se s še večjim 
elanom podamo v neznano pri-
hodnost. Moj stik s Turističnim 

društvom Mirna Peč se je pričel 
že ob samem nastajanju društva. 
S strani krajevne skupnosti sem 
bil povabljen v delovno skupino za 
ustanovitev društva. Tedanji pred-
sednik Turistične zveze Dolenjske 
in Bele krajine Alojz Serini nam je 
pomagal z nasveti, da smo društvo 
ustanovili ter sprejeli smernice 
njegovega delovanja.

Sledil je prvi večji projekt - ure-
ditev Zijala in prve pešpoti Od 
Zijala do Sv. Ane. Delovne akcije 
so vse člane društva zbližale in 
ga še utrdile. Postali smo prava 
ekipa, katere jedro je živelo in 
ohranjalo društvo aktivno vseh 
20 let. Zvrstili so se številni pro-
jekti, delovne akcije, predstavitve, 
zloženke... vse v luči poslanstva 
turističnega društva, to je skrb 
za urejenost kraja, ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine ter 
njene promocije.

Društvo je kmalu ustanovilo 
vinogradniško sekcijo, ki je kas-
neje postala eno večjih društev v 
občini. V minulem letu pa je bila 
pod našim okriljem ustanovljena 
Sekcija ljubiteljev Slakove glasbe 
Mali Kal. Društvo je tudi sicer v 
svojem obdobju delovanja sode-
lovalo s številnimi društvi v občini 
ter zvezami in društvi izven nje.

Za sodelovanje in pomoč 
pri izvedbi večjih projektov se 
zahvaljujemo Občini Mirna Peč, 
Osnovni šoli Toneta Pavčka ter 
posameznikom in društvom, ki 

so nam prijazno priskočili na 
pomoč. Hvala vam!

Moje predsednikovanje druš-
tvu traja več mandatov, Alenka 
Dragan pa je bila predsednica v 
letih 2006-2010. Ves ta čas moje 
delovanje v turizmu ni bilo pov-
ezano zgolj z našim turističnim 
društvom, saj sem že od ustano-
vitve društva deloval v regijski 
zvezi kot podpredsednik. Sedaj 
tretji mandat opravljam vlogo 
predsednika Turistične zveze 
Dolenjske in Bele krajine in de-
lujem kot član izvršnega odbora 
Turistične zveze Slovenije. Obe 
dodatni funkciji mi vzameta 
precej prostega časa, tudi tistega 
katerega bi lahko več vložil v delo-
vanje našega društva. Informacije 
in izkušnje, ki jih pridobivam 
izven naše občine, pa z veseljem 
v čim večji meri namenjam delo-
vanju in razvoju našega društva.

Brez marljivih članov pa 
turistično društvo v vseh teh letih 
ne bi postalo tako prepoznavno, 
ne bi doseglo vsega kar je in ka-
terega delček predstavljamo tudi 
v tem biltenu. Zato gre zahvala 
za izvedbo številnih aktivnosti in 
razvoja društva prav slehernemu 
od njih. Kot predsednik TD, pred-
sednik TZ DBK in član IO TZS se 
iskreno zahvaljujem članicam in 
članom TD Mirna Peč za ves nji-
hov trud, še posebej tistim, ki so v 
društvu aktivni vseh 20 let. 

Še na mnogo uspešnih let!
Jože Barbo

Ure di li: 
Mira Barbo, La di sla va Ru pe na, 
Silvo Barbo in  Jože Bar bo

Fo to gra fi  je: 
ar hiv TD Mir na Peč, 
Jože Bar bo, Silvo Barbo, 
La di sla va Ru pe na

Ob li ko va nje:
ART 32 d.o.o., grafi ka, Novo 
mesto

Iz da lo: 
Tu ri stično Druš tvo Mir na Peč
www.turizem-mirnapec.com
 
Na kla da:
300 izvodov
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Dolenjska: kraj, kruh, krog majhne domovine,

ki jo otrok obide bos vsenaokrog.

Domovina: vas, vasica, zaselek, govorica človeških lic,

v kozolcih in sodih pridelek in vračanje ptic.

Pa še: voz, vol, vonj, stare slike na zidu,

na trdno postavljen dom, pokopališče na hribu.

Prostor med temi mejniki vnaprej je določen,

dan vanj se vrnemo kakor po bridko veliki skušnji,

z romanja, kakor s tujine na svoj poslednji dan.  

Tone Pavček – Pesem o Dolenjski

Ob 20-letnici delovanja 
Turističnega društva 
Mirna Peč

Dvajset let delovanja 
društva je lepa doba, ki 
je gotovo za sabo pustila 

veliko dogodkov. Eni so zapisani 
na papirju, drugi na raznih nara-
vnih znamenitostih...  Verjetno pa 
je veliko takih, ki so ostali v srcih 
tistih, ki so jih doživeli in so ostali  
nepozabni. 

Skoraj ni pomembnega 
dogodka v naši občini, tako v 
času občinskega praznika kot 
tudi preko celega leta, v kat-
erega ne bi bili vključeni tudi 
člani Turističnega društva. Naj 
omenim samo aktivnost »Moja 
dežela lepa in gostoljubna«, ki 
že vrsto let poteka pod okriljem 
Turističnega društva. Zahvaljujoč 
temu projektu je v naši občini 
marsikatera stanovanjska hiša, 
kmetija in tudi vas urejena lepše, 
kot bi sicer bila. Pohvalno je, da 
se prizadevate tudi za turistično 
vzgojo mladih, katere rezultati so 
že vidni. Ravno letos so namreč 
mladi Mirnopečani turističnega 
krožka OŠ Toneta Pavčka v 

okviru projekta Turizmu pomaga 
lastna glava prejeli zlato priznanje 
Turistične zveze Slovenije.

Ob vašem jubileju se vam v 
lastnem imenu in tudi v imenu 
občine zahvaljujem za ves trud, 
ki ste ga pri vaših aktivnostih 
prispevali ob raznih dogodkih, ki 
so se zvrstili v Mirni Peči v dobro-
bit in prepoznavnost občine. 

Vse dobro in veliko uspeha pri 
skrbi, ohranjanju in negovanju 
razvoja naše dediščine!
                                                                                                            

Andrej Kastelic, župan

Zeleni griči in doline, 

v okviru žametnih gozdov,

mi vedno vračajo spomine

in znova vabijo domov. 

Ta lepi košček domovine, 

le tja se vedno vračal bom, 

v vznožje pravljične pečine,

kjer poje mirnopeški zvon.

Zdaj vračam se po stari poti

tja gori med vinograde.

Veselja tam nihče ne moti

In znova srečno je srce.

Lojze Slak – 

Mirnopeški zvon
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Spoštovanim prijateljem iz Turističnega 
društva Mirna Peč ob 20 – letnici

Dvajset let aktivnega delo-
vanja turističnih zanesen-
jakov v turistično društveni 

organizaciji je jubilej, ki je eden 
izmed najpomembnejših. Vsaka or-
ganizacija se pri teh letih aktivnega 
delovanja znajde na razpotju ali de-
lovanje še bolj razširiti ter mu dati 
novih idej ali pa se osredotočiti le 
na posamezne aktivnosti in počasi 
pristati v mirovanju.

Vi, spoštovani prijatelji, 
prijateljice, člani ter članice iz 
Turističnega društva Mirna Peč 
ste svetel zgled pogleda v prihod-
nost, vrenja novih idej in zamisli, 
zavedanja, da je naša domovina 
čudovita, da je rojstna pokrajina 
najlepša na svetu in preživeta mla-
dost v domačem okolju pravljica, 
ki jo lahko piše življenje. Vi, naši 
dobri prijatelji in sosedje, ste 
nam pri tem v marsičem za zgled 
in oporo tako, kot sta vam vaša 
izjemna rojaka Tone Pavček in 
Lojze Slak, velikana, eden poezije, 
drugi diatonične harmonike. 

Zavedanje, da ste eden izmed 
najpomembnejših protagonistov 
prostovoljnega dela v turizmu, 
razvoja turizma, da turizmu v 
vaši občini dajete tisto pristnost, 
prisrčnost, veselje, sproščenost in 

prijaznost, vam je lahko vsem v 
čast in je tudi svetilnik za nadaljnjo 
uspešno pot in delo.

Ob 20 – letnici delovanja vašega 
turističnega društva Vam iskreno 
čestitam, tako v svojem kot v im-
enu vseh prijateljev iz Turističnega 
društva Suha krajina, vaših sose-
dov, ki se zmeraj veselimo skupnih 
srečanj in druženj na Frati in tudi 
na ostalih prireditvah, srečanjih, 
popotovanjih in nastopih. 

Naj bo vaše delovanje še v pri-
hodnje tako dobro, tako zagnano 
ter s polno elana, veselja in pozi-
tivne energije.

Srečno in uspešno še na mnoga 
leta.
Vlado Kostevc, predsednik TD 

Suha krajina-Žužemberk in
podpredsednik Turistične 

zveze Slovenije

Državni svet Republike 
Slovenije in Zveza društvenih 
organizacij Slovenije sta no-
vembra 2011 podelila 11 plaket 
najzaslužnejšim prostovoljcem 
za leto 2011. Med 11 prejemniki 
je bil tudi Jože Barbo, predsed-
nik Turistične zveze Dolenjske 
in Bele krajine, član izvršnega 
odbora TZ Slovenije in predsed-
nik Turističnega društva Mirna 
Peč. Plaketo sta mu v dvorani 
Državnega sveta RS podelila 

Janez Matoh, mag. Blaž Kavčič in Jože Barbo na podelitvi 
plaket v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije.

predsednik Državnega sveta, 
mag. Blaž Kavčič, in predsednik 
Društvenih organizacij Slovenije, 
g. Janez Matoh. G. Jože Barbo 
si je to priznanje za vsestransko 
delovanje gotovo zaslužil. Člani 
Turističnega društva Mirna Peč 
mu iskreno čestitamo!

                     Ladislava Rupena

Med najzaslužnejšimi 
prostovoljci tudi Jože Barbo
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Turistično društvo Mirna Peč od prvih 
začetkov do danes

Turistično društvo Mirna Peč je bilo v register 
društev pri Upravni enoti Novo mesto vpisano 
decembra leta 1993. Ideje in zamisli o ustano-

vitvi društva so se pojavile med posameznimi občani, 
ki so čutili potrebo po organiziranem delovanju na 
področju ohranjanja naravnih lepot in predstavitvi 
kulturno zgodovinskih znamenitosti v takratni 
Krajevni skupnosti Mirna Peč.

Ustanovnega sestanka, 30. 9.1993, se je udeležil tudi 
takratni predsednik Dolenjske turistične zveze  Alojz 
Serini, ki nam je svetoval, kako ustanoviti društvo. 
Navzoči so soglasno sprejeli statut oz. pravilnik TD 
Mirna Peč in načrt dela za leto 1993/94. Imenovali so 
vodstvo društva:

predsednik: Marija Klobučar, podpredsednik: 
Jože Pungerčar, tajnik: Tončka Kastelic, 
blagajnik: Tanja Verce, upravni odbor: 
Alojz Kastelic, Jože Barbo, Vida Progar, 
Alojz Dragan, Jože Žagar, nadzorni 
odbor: Marija Ambrožič, Alojz Kastelic 
(Biška vas), Jože Gole, disciplinska 
komisija: Jože Verce, Andrej Kastelic, 
Marinka Rajšelj.

Na prvem rednem občnem zboru po 
ustanovitvi društva 28. 4. 1995 smo izvolili 
novo vodstvo društva, ki je do danes doživelo le 
malo sprememb:

predsednik: Jože Barbo, podpredsednik: 
Ladislava  Rupena, tajnik: Silvester Barbo, blaga-
jnik: Milka Avbar, upravni odbor: Muhič Drago, 
Zvone Lah, Robert Kokol, Sonja Žagar, Karel Povše, 
Stane Bevc, nadzorni odbor: Franc Ambrožič, Stane 
Zaletel, Silva Bevc,disciplinska komisija: Alojz 
Kastelic, Aleksander Rupena, StojadinStojič.

Od leta 1997 do leta 2013 je bila blagajničarka 
društva Irena Mežan.

Sedanje vodstvo društva pa je sledeče:
predsednik: • Jože Barbo, 
podpredsednika: • Ladislava Rupena in Franci 
Rovšek (predsednik sekcije), 

blagajničarka:•  Mira Barbo,
tajnik: • Silvester Barbo,
upravni odbor: • Jože Avbar, Marjan Barbo, 
Alojz Primc, Irena Šajn, Dušan Zupan,
nadzorni odbor• : (predsednik) Alojz Dragan, 
Uroš Cesar, Rozi Žibert, 
disciplinska komisija• : Tanja Barbo, 
Aleksander Rupena, Silva Bevc.

V obdobju 2006 do 2010 je bila predsednica TD 
Mirna Peč Alenka Dragan. 

Že od začetka smo se vključili v Dolenjsko 
turistično zvezo, današnjo Turistično zvezo 
Dolenjske in Bele krajine, katere člani smo še danes.V 
programu dela smo si zastavili: skrb za urejenost 
kraja, obujanje starih običajev, promocijo kraja in 

sodelovanje z ostalimi društvi.
Člani društva smo se resno lotili 
zastavljenih nalog. Zavedamo se, da je 
pohodništvo ena izmed možnosti raz-
voja turizma tudi pri nas. Prva večja 
in odmevna akcija našega društva je 
bila zato ureditev  Zijala, izvira reke 

Temenice, najlepšega kotička naše 
Mirnopeške doline. Skupaj s Krajevno sk-

upnostjo Mirna Peč in Zavodom za varstvo 
naravne in kulturne dediščine iz Novega mesta 

smo uredili pešpot Od Zijala do Sv. Ane. 
Vsa leta skrbimo za promocijo kraja izdajo 

različnih zloženk in ponatisov le-teh. Izdali smo tudi 
razglednico Mirne Peči. Kar nekajkrat smo v okviru 
Dolenjske turistične zveze organizirali predstavitev 
Mirne Peči na sejmu Alpe – Adria v Ljubljani.

Obujali smo stare običaje. Pri Ribičevih v 
Ornuški vasi smo konec devetdesetih prikazali nekaj 
kmečkih opravil: ročno žetev rži, mlačev in ravnanje 
slame za škopo. Slamo smo porabili za kritje strehe pri 
brunarici. Kasneje smo v okviru občinskega praznika 
bili pobudniki košnje in spravila sena na star način na 
Poljanah pri Pagonovih. Pri tem so se nam pridružili 
Društvo upokojencev, Društvo vinogradnikov, 
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Društvo podeželskih žena in Konjerejsko društvo. 
Jeseni leta 2002 smo skupaj z Društvom harmon-
ikarjev Mirna Peč pri Jožetu Rajšlju na Šrangi ličkali 
koruzo.

Za božič 2003 smo dali pobudo za prihod k 
polnočnici v farno cerkev z baklami. Ta običaj se je 
ohranil vse do danes.

Junija 1997 smo organizirali prvi Mirnopeški 
pohod preko Hmeljnika, ki je postal tradicionalen. 
Letošnji bo že 17. po vrsti. Člani na novoustanov-
ljene pohodniške sekcije so pešpot v celoti markirali. 
Traso pohoda smo zaradi gradnje avtoceste nekoliko 
spremenili.

Aktivno smo sodelovali pri organizaciji golobin-
jskih pohodov.

Sodelujemo s skoraj vsemi društvi v občini in 
ostalimi občinami  Dolenjske. Dobro sodelujemo 
s Turističnim društvom Suha Krajina in TD straža. 
Jeseni 2003 smo na pobudo našega predsednika 
Jožeta Barba imeli prvo srečanje Občine Mirna Peč 
in Občine Žužemberk na Frati. Naslednja leta so se 
srečanja udeležile še občine Dolenjske Toplice, Straža 
in Trebnje. Po kulturnem programu so se ekipe pos-
ameznih občin pomerile v zabavnih igrah. Druženje 
se zaključi s pogostitvijo in zabavo.

16 let sodelujemo z društvom Koranti Poetovio 
Ptuj. Letos smo že tretjič organizirali ogled Ptujskega 
karnevala s posebnim vlakom. Koranti nas vsako leto 
obiščejo. Letos so  se predstavili učencem OŠ Toneta 
Pavčka.

Poleg pohodniške smo ustanovili še 
vinogradniško  sekcijo. Ker se je število članov hitro 
povečevalo, se je sekcija po dveh letih, 6. 3. 1999, pre-
oblikovala v Društvo vinogradnikov Mirna Peč.

Stranski 
izvir 

Temenice.

Zijalo v malo 
drugačni 
podobi ...

Sožitje 
narave in 
človeka ...

Zgornji del 
temeniške 
doline v Zijalu.

Ptujski Koranti pred spominskim obeležjem 
Lojzetu Slaku na Malem Kalu.

Vse več ljudi obišče naše tri doline. Najbolj je 
obiskano Zijalo. 
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Obiskovalce največkrat  sprejme in jim pred-
stavi zanimivosti  občine predsednik Jože Barbo. Po 
pešpoteh pa jih vodijo člani pohodniške sekcije ali 
člani društva. Vsem obiskovalcem ponudimo tudi 
promocijski material društva. Mira Barbo je maja 
2008 sprejela okoli 100 dolenjskih obrtnikov, ki so 
si ogledali farno cerkev, Golobinjek in Globodolsko 
polje. Jože Avbar je  maja 2009 sprejel v Dolenjem 
Globodolu 100 pohodnikov evropske pešpoti. 
Predstavil jim je znamenito Globodolsko kraško 
polje in življenje ljudi. Novembra 2011 sva skupaj z 
možem Aleksandrom vodila 40 pohodnikov, članov 
RIC - a, preko Golobinjeka v Globodol. Pri Petru 
Rozmanu v Gorenjem Globodolu so si ogledali 
bogato zbirko kmečkega orodja.  Junija 2012 sem 
popeljala prostovoljke RK v Zijalo. 

Društvo že vrsto let promovira naravne in 
kulturne znamenitosti Mirne Peči v sodelovanju 
z občino in osnovno šolo pri otroških likovnih 
ustvarjalnicah. 

Ustvarjalnic se vsako leto udeleži okoli 50 mladih 
likovnih ustvarjalcev iz dolenjskih osnovnih šol in 
njihovih mentorjev. Mira Barbo je udeležencem v 
letih 2007-2013 s pomočjo različnih članov društva 
skozi tematske sklope predstavila naravno in kul-
turno dediščine Mirne Peči, Globodola ter Zijala, 
zgodovino gasilstva v Globodolu, čebelarstvo v 
Mirni Peči, organizirala predstavitev Šentjurija...

V lanskem letu je bilo tudi več obiskov spomin-
skega obeležja Lojzeta Slaka na Malem Kalu s strani 
organiziranih skupin, kjer obiskovalce običajno 
sprejeme predsednik Jože Barbo, ki jim predstavi 
ali razkaže še druge naravne in kulturne zname-
nitosti občine (Zijalo, spominsko obeležje Toneta 
Pavčka v Šentjuriju ...). Jože Barbo je sprejel tudi 

Mladi likovniki v Zijalu

pohodniško skupino RIC-a Novo mesto na Poti 
Slakove in Pavčkove mladosti. 

Prva leta smo organizirali predavanja iz 
vinogradništva, sadjarstva, vrtnarstva in kmečkega 
turizma. Zadnja leta pa izbiramo aktualne teme v 
zvezi z urejanjem okolja, urejanjem in oskrbo sod-
obnih vrtov, z izbiro in zasaditvami balkonskih in 
okenskih rastlin, o vzgoji semen in sadik za dobro 
letino, o obrezovanju sadnega drevja, itd. Predavali 
so nam znani strokovnjaki iz različnih področij: naš 
predsednik Jože Barbo, Slavko Zgonec, Ruth 
Podgornik Reš, Miša Pušenjak, Jože Avbar, 
Irena Pust Rangus, Andreja Bartolj Bele in 
drugi. Vsa so bila dobro obiskana.

Ureditev spletne strani društva - Silvo Barbo 
je leta 2009 izdelal lastno spletno stran društva.

Avgusta 2012 smo člani društva uredili sobo 
na podstrešju v kulturnem domu, za sestanke in 
shranjevanje promocijskega materiala. 

Vsa leta smo dobro sodelovali z OŠ Mirna Peč 
in sedaj se naše sodelovanje nadaljuje z OŠ Toneta 
Pavčka Mirna Peč.
   Ladislava Rupena

Jože Barbo je prikazal rez sadnega drevja v 
sadovnjaku Jožice Plantan.

Miša Pušenjak je predavala o semenih in 
vzgoji dobrih zelenjavnih sadik.
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Članstvo Turističnega društva Mirna Peč 
skozi 20 let

Članstvo društva je v tesni 
povezavi z njegovim delo-
vanjem in življenjem. V prvih 

petih letih delovanja se je društvo 
osredotočalo na Zijalo in njegovo 
okolico. Zato se ne gre čuditi, da je 
sestava članstva v tistem obdobju 
iz  jedra članstva tedanjega sveta 
krajevne skupnosti Mirna Peč in 
krajanov iz okolice Zijala.

Vse občinsko zastopanost je 
društvo pridobilo z ustanovitvijo 
sekcije vinogradnikov, ki je v ok-
viru našega društva delovalo v 15-20  Let 

Jože Barbo  19   
Ladislava Rupena  19   
Silvester Barbo  19   
Alojz Dragan  19   
Aleksander Rupena  19   
Silva Bevc  19   
Stane Bevc  19   
Zvone Lah  19   
Drago Muhič  19   
Stojadin Stojić  19   
Jože Žagar  19   
Joži, Andrej Radež  19   
Sonja, Stane Žagar  18   
Marjan, Angelca Matoh  18   
Rudi Ravnikar  18   
Mirjana Stojić  18   
Jože Smerke  17   
Alojz Primc  17   
Janez Mežan  17   
Slavko Žagar  17   
Rozi Žibert  16   
Irena Mežan  16   
Tanja Barbo  15   
U Alojz Kastelic  15   
U Anton Makše  15   

10-15 let
Dušan Zupan  14   
Ludvik Novljan  14   
Jože Jakupin  14   
Martin Avbar  13   
Jože Avbar  11   
Vladka Vidic  11   

5-10  let 
Alenka Dragan  8   
Mojca Primc  8   
Stane Primc  8   
Vilma Primc  8   
Irena Šajn  7   
Matej Ajdič  7   
Marija Dragan  7   
Sonja Klemenc  7   
Nada Ravnikar  7   
Mira Barbo  6   
Uroš Cesar  6   

Do 5  let 
Franci Kavšek  3   
Jožica Papež  2   
Denis Barbo  1   
Frenk Rovšek  1   
Marjan Barbo  1   
Stane Barbo  1   
Dejan Barbo  1   
Mojca Barbo  1   
Mihelca Barbo  1   
Štefka Barbo  1   
Branko Barbo  1   
Matej Barbo  1   
Andreja Barbo  1   
Dragica Hočevar  1   
Franci Hrovatič  1   
Nataša Krištof Rovšek  1   
Maruška Mohar  1   
Nada Rajer  1   
Janez Rajer  1   
Brigita Rupnik  1   
Alojz Rupnik  1   

Aktivni člani po letih članstva:

letih  1996 – 1999. Ko se je sekcija 
vinogradnikov osamosvojila in reg-
istrirala kot samostojno društvo, 
je tedaj društvo izgubilo večino 
pridruženih članov, ker je v novo 
društvo prestopilo 22 dotedanjih 
članov. S prestopom, je društvo 
izgubilo nekaj tedanjega zagona 
in elana. V naslednjem obdobju 
je društvo pridobilo nekaj  novih 
članov sedaj s stažem 10-15 let.

Sledi obdobje predsednikovanja 
Alenke Dragan (2006-2010), v tem 
obdobju se je društvo orientiralo na 

projekt Pot Temenica od Mirne Peći 
do Zijala, ki je bil uspešno zaključen 
v letu 2009. V tem obdobju se je v 
društvo priključilo tudi nekaj novih 
članov, ti imajo sedaj staž 5-10 let, 
nekateri so pa v tem obdobju tudi 
prekinili članstvo. 

Zadnje obdobje članstva 
zaznamuje ustanovitev sekcije 
Ljubiteljev glasbe Lojzeta Slaka 
Mali Kal, kar je pripeljalo do nove 
članske okrepitve.
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Silvo Barbo

Nekdanji člani let
Jože Ajdič  16   
Franc Ambrožič  16   
Jože Gole  16   
Marjan Ravnikar  16   
Brane Granda  15   
Franja Avsec  13   
Ciril Progar  13   
Jože Cesar  8   
Robert Kokol  8   
Karel Povše  8   
Jože Barbo  4   
Jože Dragan  4   
Janez Dular  4   
Alojz Kastelic  4   
Jože Kos  4   
Anton Kramar  4   
Janez Kramar  4   
Janez Grlica  4   
Anita Hrastar  4   
Gvido Hren  3   
Anton Ajdič  2   
Janez Ajdič  2   
Jože Čanželj  2   
Dušan Avgustinčič  2   
Marjan Brezar  2   
Jože Drenik  2   
Vinko Fabjan  2   
Jože Fabjan  2   
Stane Jarc  2   
Milena Kic  2   
Katarina Krevs  2   
Franc Gačnik  1   
Franc Grlica  1   
Jože Kastelic  1   
Anton Kos  1   

Nekdanji člani  in 
leta članstva:

Vsak začetek je težak. Kot 
predsednica sem z voden-
jem  Turističnega društva  

Mirna Peč sprejela nov in zanimiv 
izziv. S pomočjo članov, bivšega 
predsednika Jožeta Barbota in 
podpredsednice Ladislave Rupena, 
mi je bilo veliko lažje. Delo je stek-
lo. Člani so bili usklajeni, društvo 
pa v polnem zagonu. Nadaljevali 
smo z obstoječimi projekti in 
odpirali tudi nove. Vedno znova in 
najraje pa smo se vračali v Zijalo. 
S člani Turističnega društva  in 
tudi ostalimi prostovoljci smo 
največ časa namenili  projektu Pot 
Temenica. V društvu smo si vedno 

Zanimivo, prijetno, 
uspešno ...

želeli, da bi ljudje večkrat stopili 
skupaj in se imeli lepo. Z dobro 
voljo nam je to vedno uspelo. Pa 
naj je bilo to delo, pohodi, razna 
strokovna srečanja ali pa druženje 
kar tako.

Vodenje društva je bilo za-
nimivo in prijetno. Predvsem pa 
zelo poučno. Spoznala sem veliko 
ljudi. Z nekaterimi smo prijatelji 
še danes. 

Hvala vsem članom in prosto-
voljcem, ki so kakorkoli  pomaga-
li, da je bilo delo vedno uspešno 
končano.

Alenka Dragan

Predsednika TD Jože Barbo in Alenka Dragan ter 
podpredsednica Ladislava Rupena
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Turistično društvo Mirna Peč

Ureditev 
pešpoti Zijalo-Sveta Ana

Kot prioritetno nalogo smo 
si zadali ureditev Zijala, 
našega naravnega bisera, 

katerega je v tistem času obiskalo 
vsako leto več obiskovalcev. 

Projektno nalogo ureditve 
Zijala ter pešpoti do Svete Ane 
je izdelal naš tedanji član up-
ravnega odbora Stane Zaletel 
ob sodelovanju z Zavodom za 
naravno in kulturno dediščino 
iz Novega mesta. Na osnovi pro-
jektne naloge smo z občine Novo 
mesto dobili fi nančna sredstva in 
lotili smo se dela. V veliko pomoč 
nam je bila krajevna skupnost, 
ki je preskrbela gradbene stroje 
ter material za nasutje in ure-
ditev obeh parkirišč. Velika je 
bila pomoč domačinov: družine 
Žagar iz Jelš, Matohovih s Svete 

Ane, Stevanovičevih  in drugih. 
Obdelan les za brv in klopi so  
prispevali kalanski fantje in Jože 
Grabnar. Skratka, vsi člani društva 
so po svojih močeh prispevali, da 
smo do poletja projekt dokončali. 
Skupaj z Zavodom za kulturno 
dediščino iz Novega mesta smo 
izdali priložnostno zloženko Od 
Zijala do Svete Ane. Ob otvor-
itvi, 25. 5. 1996, smo v Zijalu 
pripravili krajšo slovesnost, na 
kateri so bili prisotni tudi ugledni 
gostje: Predsednik Turistične 
zveze Slovenije dr. Marjan Rožič, 
predsednik Dolenjske turistične 
zveze Alojz Serini, direktor 
Zavoda za varstvo naravne in 
kulturne dediščine iz Novega 
mesta ter Andrej Hudoklin, ki je 

Zadovoljni člani društva po končani delovni akciji v Zijalu.

Tišina, mir in čista narava 
vabijo v svoj objem.

preko zavoda veliko pomagal pri 
načrtovanju in izvedbi projekta in 
drugi. Po otvoritvi in ogledu poti 
smo imeli pri Matohovih na Sveti 
Ani priložnostno pogostitev.

Odprtje 2 km dolge poti od 
Zijala do Sv. Ane je 28. točka 

projekta Po poteh dediščine 
Dolenjske in Bele krajine.

Ureditev Zijala in pešpoti je 
imelo za posledico vedno večji 
obisk Zijala tudi organiziranih 
skupin, na drugi strani pa je ta 
uspeh dal dodaten zagon društvu 
in povečanje ugleda društva v 
tedanji občini Novo mesto. 

Jože Barbo
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Brunarica Turističnega 
društva Mirna Peč

Ideja za brunarico - mobilno 
hišico društva - se je porodila 
po vzgledu nekaterih društev, 

ki so svoje pokazala in uporabljala 
na svojih turističnih prireditvah, 
cvičkarijah in veselicah. 

K rojstvu so pripomogli tudi 
poostreni sanitarni predpisi in 
seveda mobilnost hišice, ki jo 
pripelješ, odpreš, priključiš  in že 
točiš. V zlatih časih so bili pivci 
okoli nje kot mušice okoli kozarca 
mošta, sedaj se pa pokuša, »gusti-
ra«,  komentira, vsebina  je seveda v 
kozarcih na pecljih. Včasih  se je do-
bro pilo v »glažih«  in veliko stočilo. 
Red na cestah, vrednota vozniškega 
izpita in »izšolana« vinska kultura 
so opravile svoje. Konkurenca so 
ji jurčki rdeče in zelene barve. 
Hišica je manj v uporabi, vendar 
je še vedno nepogrešljiv objekt na 
vseh občinskih zaresnih prired-
itvah in vseh zabavnega značaja. 
Popotovala pa je tudi po širši 
okolici in navduševala in gasila žejo 
tudi  drugod, dobila sestrice. Naša 
hišica je maskota društva in njena 
sporočilnost nima negativnega 
predznaka. Kamor pride, se nam 
milo stori, je naša, mirnopeška, 
zato se okoli nje radi zbiramo 
tudi takrat, ko budi zanimanje in 
radovednost v drugih  okoljih, naj 
bo tako še dolgo. V pravem cvetju 
je takrat, ko se okoli nje zber-
emo občani ob našem občinskem 
prazniku  pred kulturnim do-
mom in ko ob vinogradniških 
izbornih, najboljših vinskih 

kapljicah, ponudijo svoje  izjemne, 
navdušujoče dobrote iz svoje zak-
ladnice znanja in skrivnosti tudi 
članice Društva podeželskih žena 
Mirna Peč. Pobuda za zgraditev 
hišice je prišla iz našega društva, pri 
nastajanju so bili zelo aktivni člani 
vinogradniške sekcije z desnega 
brega Temenice. Notranjo opremo 
sta izdelala Marko in Jože Smrke 
(G. Globodol/Mirna Peč).  Prvo 
slamnato streho je izdelal Martin 
Barbo z Dobja. Njen skrbnik, ure-
jevalec in prevoznik iz kraja v kraj 
je že petnajst let Dušan Zupan z G. 
Podboršta, ki mu okoli nje veliko 
pomaga njegova partnerica, Irena 
Šajn. Pri njima ima hišica v mrtvi 
sezoni varen pristan, tam je bila 
narejena tudi njena prva temeljita 
prenova. Operativno, kam bo 

šla hišica, odloča predsednik TD 
Mirna Peč, Jože Barbo. Zgodovina 
naše hišice je tesno povezana z 
nastankom  občine. Njenih upora-
bnikov pa je bilo ob našem društvu 
in naših vinogradnikih (festival 
mirnopeških vin) kar nekaj:  PGD 

Obnova brunarice pri skrbniku Dušanu Zupanu

Mirna Peč, Globodol, Jablan, LD 
Mirna Peč. V Novem mestu je bila 
dvakrat na cvičkariji,  prav tako 
dvakrat na Rock Otočcu, večkrat 
na mirnopeškem krstu motoristov, 
prav tako na občinskih kolesarskih 
prireditvah, golobinjskih pohodih, 
pri slovesnosti ob otvoritvi cerkve 
na Golobinjeku.  Na prireditvah 
šole in vrtca ob zaključku šolskega 
leta, izposodili so si jo tudi  
mirnopeški konjeniki, Društvo 
govedorejcev, Društvo podeželske 
mladine Mirna Peč. 

Želimo, da bo hišica  prisotna na 
slovesnostih in prireditvah v vseh 
treh naših dolinah tudi naslednjih 
dvajset let in naj prinaša radost in 
veselje. 

 Po zapisu Dušana Zupana in 
Irene Šajn 

povzel Aleksander Rupena
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Mirnopeški pohod preko 
Hmeljnika

POHOD PREKO  
HMELJNIKA

Šranga

Dule

Hmeljnik

Knežija

Šentjurij

Veliki Kal

Izhodišče

Najnižja točka nekdanje
hmeljniške ceste

Impozantna 
razvalina graščine
kraljuje nad dolino

Impozantna 
razvalina graščine
kraljuje nad dolino

Impozantna 
razvalina graščine
kraljuje nad dolino

Impozantna 
razvalina graščine
kraljuje nad dolino

Okusimo nekaj
pravega

Trasa poti Mirnopeškega 
pohoda preko Hmeljnika.

Hmeljnika po navedeni trasi. 
V naslednjih letih postal tradi-
cionalen. V društvu smo izdali 
tudi zloženko poti. Po nastanku 
občine Mirna Peč ga vsako leto 
organiziramo ob prireditvah ob 
občinskem prazniku. Pri izvedbi 
sodeluje tudi več ostalih društev 
naše občine. Pohod je z leti postal 
rdeča nit ob občinskem prazniku 
in je bil organiziran v vseh 

Pohodniki so se veselo podali 
na pot.

Pohodniki pod gradom 
Hmeljnik

Bilo je v prvih letih društva, 
pisalo se je leto 1996, ko se 
je v upravnem odboru veliko 

razpravljalo o organizaciji prired-
itve, ki bi povezala člane in nare-
dila društvo bolj prepoznavno. 

Rodila se je ideja o organizaciji 
pohoda po mejah takratne KS 
Mirna Peč. Pri iskanju primerne 
trase se je kot idealna pot ponu-
jala po nekdanji hmeljniški cesti, 
ki poteka blizu teh meja in se 
vzpne vse do gradu Hmeljnik. 
Nadalje poteka naravna meja po 
grebenu nad vinogradniškimi 
goricami Hmeljčič, Šentjurij 
preko Plešivice do Poljanske 
gore in Poljan in naprej proti 
Mirni Peči. Ni ostalo le pri ideji, 
v juniju 1997 smo organizirali 
prvi Mirnopeški pohod preko 
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Tajnik društva Silvo Barbo na 
čelo pohodnikov proti gradu 
Hmeljnik.

Po stari hmeljniški cesti

Pohodniki pred Krevsovo zidanico nad Globočdolom.

Gostitelj pohodnikovJože 
Krevs v družbi vinske 
kraljice Barbare Kramar 
in predstavnikov  društva 
Koranti Poetovio Ptuj.

Pod hmeljniškim gradom sta 
nas pričakala grajski ključar 
in vitez iz Žužemberka.

mogočih in nemogočih pogojih, 
navkljub celodnevnem dežju ali 
žgoči pripeki. Tako je potekalo 
vse do lani, ko se je moral naš 
pohod umakniti novemu Pohodu 
po poteh Slakove in Pavčkove 
mladosti.

Z leti se je trasa poti neko-
liko spreminjala. Stalnice 
poti, ki so vedno ostajale iste 
so: hmeljniška cesta, Dule, 
Hmeljnik, postanek v Krevsovi 
zidanici nad Globočdolom, pot po 
vinogradniških goricah … Začetek  
poti se je selil s Klančka na 
Rogovili na Šrango in spet nazaj na 
Rogovilo. V prvih letih smo neka-
jkrat uspeli zaključiti pot v Mirni 
Peči, zatem pa v Lazah, Poljanah, 
Šentjuriju ter na Velikem Kalu. 
Gostili smo nekaj imenitnih gos-
tov: župane in županje sosednih 
občin, Cvičkovo princeso, Lojzeta 

Slaka, kurentov Poetovio Ptuj. 
Pod razvalinami gradu Hmeljnik 
nas je pozdravila njegova visokost 
»graščak Hmeljniški«. Odkrivali 
smo kulturno dediščino, med pot-
jo nabirali gozdne sadeže, gobe, 
okušali najboljša mirnopeška vina 
ter jedli najboljši kmečki kruh iz 
peči Krevsove Marinke. Predvsem 

pa smo se družili v naših čudovitih 
krajih naše občine, katere želimo 
kot člani Turističnega društva 
pokazati tudi našim potencialnim 
gostom. Upamo, da bo pohod 
našel novi termin nadaljeval 
tradicijo prireditve z najdaljšim 
stažem.

Silvo Barbo
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Golobinjski pohodi

Hoja je način rekreacije za 
katero ne rabiš kakšne 
posebne opreme, 

potrebuješ le malo časa in volje, 
da nekaj storiš zase – za svoje 
zdravje. Hoja na skupnih pohodih 
je še toliko boljša, ker nudi spoz-
navanje in druženje z ljudmi. Če je 
pohod voden, pa človek izve in vidi 
marsikaj novega in zanimivega. 

Prav s tem namenom smo 
začeli z Golobinjskim pohodom. 
Zastavili smo si cilj speljati 10 
pohodov, kar nam je s pomočjo 
Turističnega društva Mirna Peč 
tudi uspelo. Imeli smo različne 
smeri, tako da smo do dobra 
spoznali zanimivosti naše občine 
in tudi nekaj sosednjih.

Ogledali smo si:
Zijalo• 
Čebelarske zanimivosti • 
gospoda Kastelica
Kraške jame• 
Dom kulturne dediščine v • 
Globodolu

Obeležje 15. poldnevnika na • 
Trebnjem vrhu
Rojstno hišo škofa Gnidovca• 
Prehodili in si ogledali smo si • 
Šmaver
Obiskali Dom na Frati• 
In še bi lahko naštevali• 

Za potrebe pohoda smo začeli 
zbirati vino – Golobinjčan. To 
zbiranje se je še ohranilo čeprav 
pohoda že nekaj let ni več.

Postavili smo 3-metrski ključ, 
ki simbolizira vhod v vinorodno 
gorico Golobinjek.

Aprila letos je minilo 10 let, 
kar smo v okviru Turističnega 
društva Mirna Peč posadili lipo 
ob golobinjski cerkvi.

Vse te  priložnosti so nas pov-
ezovale in nam nudile priložnosti, 
da skupaj delamo, se zabavamo in 
naredimo nekaj dobrega tudi za 
skupnost.

Alojz Dragan

Udeleženci enega izmed golobinjskih pohodov.

Tradicionalna 
srečanja na 
Frati

V enajstih letih se je na 
Frati zvrstilo enajst pri-
jateljskih srečanj sosednjih 

turističnih društev in občanov. 
Skupaj sTurističnim društvom 
Suha krajina Žužemberk in 
Turističnim društvom Mirna Peč 
smo bili pobudniki srečanj na 
Frati. Kmalu se nam je pridružilo 
TD Straža, kasneje pa še Trebnje in 
Dobrnič. Poleg članov turističnih 
društev so na srečanjih zaželeni 
tudi ostali občani dobre volje. 

Srečanj se radi udeležijo župani in 
ostali gostje. Želja organizatorjev 
je, da bi udeleženci srečanja na 
Frato prišli kot pohodniki ali kole-
sarji. Priložnostni kulturni pro-
gram z nagovori  in družabnimi 
igrami so stalnica srečanj. Srečanja 
vsekakor krepijo prijateljstvo med 
sosednjimi društvi in občinami. 
Postala so nepogrešljiva v kole-
darju prireditev in naša želja je, 
da bi srečanja še dolgo nosila to 
plemenito poslanstvo.
 Jože Barbo

Predsedniki sosednjih TD
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Utrinki iz medobčinskega srečanja turističnih društev na Frati

Informacijska tabla 
pri koči na Frati.

Župani, predsedniki društev in pohodniki v veselem 
razpoloženju.

Žužemberškim ljudskim pevkam so se pridružili domači 
mirnopeški harmonikarji ter gosti.

Župani sosednjih občin so se 
pomerili v družabnih igrah.

Tradicionalno vlečenje vrvi.Udeleženci smo spodbujali 
vsak svojo ekipo.
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Po poteh 
Slakove in Pavčkove mladosti

Po poteh Slakove in 
Pavčkove mladosti smo 
člani Turističnega društva 

Mirna Peč pohodnike prvič 
popeljali 22. junija 2013, dan po 
otvoritvi spominskega obeležja 
Lojzetu Slaku na Barbovi 
domačiji. Poleg Mirnopečanov 
in gostov so se vabilu na pohod 
prijazno odzvali tudi 
člani Slakove družine, 
ki jih je predsednik 
Jože Barbo pozdravil 
pred začetkom poti. 

Zanimivo zgo-
dovinsko predsta-
vitev farne cerkve Sv. 
Kancijana je podal 
domači župnik Janez 
Rihtaršič. Za bogato 
kulturno popestritev 
poti so nam prijazno 
priskočila na pomoč 
društva: PGD Mirna 
Peč, PGD Hmeljčič,  
ŠRD Veliki Kal - 
Orkljevec, Območna 
organizacija RK Mirna 

Peč. Člani Društva harmonikarjev 
Mirna Peč in učenci Osnovne 
šola Mirna Peč pod mentorstvom 
Tatjane Kupljenik, ki so nam 
obudili spomin na naša slavna 
rojaka, Lojzeta Slaka in Toneta 
Pavčka.  Za malico na poti so 
poskrbeli prizadevni člani sekcije 
ljubiteljev Slakove glasbe Mali 

Kal. Kljub vročini in ostalim do-
godkom v istem času se je pohoda 
za prvič udeležilo veliko število 
obiskovalcev. 

Z novimi izkušnjami za naprej 
in pod prijetnimi vtisi izvedenega 
se že veselimo pohoda 21. junija 
letos. 

Mira Barbo

Trasa poti 
Po poteh Slakove 
in Pavčkove 
mladosti

Spominsko obeležje 
Lojzetu Slaku na 
Malem Kalu.
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Potek poti:
Začetek poti je v središču Mirne Peči pred 1. 
kulturnim domom z ogledom farne cerkve 
Sv. Kancijana.
Pot se nadaljuje mimo spomenika NOB, 2. 
rojstne hiše Ludvika Stariča in mimo stare 
šole proti Češencam.
Nadaljuje se po poljski in gozdni poti na 3. 
Veliki Kal do brunarice ŠRD Veliki Kal 
- Orkljevec.
Pot se spusti do domačije Barbovih na Malem 4. 
kalu - hiše Slakove mladosti. Ogled Slakovega 
spominskega obeležja.
Skozi podvoz prečka avtocesto in se vzpne do 5. 
Hmeljčiča.
Med vinogradniškimi goricami se pot 6. 
nadaljuje v smeri Šentjurija mimo nekdanje 
rojstne hiše Toneta Pavčka.
V Šentjuriju sledi ogled cerkve s freskami, 7. 
spominskega obeležja Toneta Pavčka in 
vaškega središča.
V Dolenji vasi pot prečka avtocesto in se 8. 
mimo gostiln Špolar in Ogulin spusti do OŠ 
Toneta Pavčka pod Postajo.
Krožna pot se zaključi na izhodišču, pred 9. 
kulturnim domom v centru Mirne Peči.

Mirnopeški harmonikarji, Jože Barbo in 
gospodar domačije Marjan Barbo.

Spominsko obeležje Tonetu Pavčku v 
Šentjuriju

Postanek pri brunarici na Velikem Kalu

Pohodniki so z zanimanjem sledili kulturnemu 
programu.

Prvega pohoda po Slakovi in Pavčkovi poti so 
se udeležili tudi člani Slakove družine.
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Turistično društvo Mirna Peč

Turistično društvo Mirna 
Peč in Organizacijski odbor 
Mirnopeškega teka sta leta 

1997 v KS Mirna Peč prvič izvedla 
tekmovanje za najlepše urejeno 
hišo, kmetijo in naselje. Kasneje 
smo ocenjevanje začeli izvajali v 
okviru projekta Turistične zveze 
Slovenije pod sloganom, »Moja 
dežela -  lepa in gostoljubna.«Ta 
slogan nam je z leti že postal 
domač. V sebi nosi zavest pripad-
nosti svojemu kraju in željo po 
prijazno urejenem okolju ter boljši 
kakovosti življenja.

Občani so projekt lepo sprejeli, 
saj je vsako leto vidno izboljšanje 
urejenosti objektov in okolja v 

katerem živimo. Lepo urejene vasi 
v naših treh dolinah nudijo boljše 
počutje domačinom in privabljajo 
vse več obiskovalcev.  

Od leta 1997 do leta 2011 sem 
bila predsednica ocenjevalne 
komisije. Ledino sva orala na 
tem področju skupaj s predsed-
nikom Jožetom Barbom. Nekaj 
let je bila članica komisije tudi 
Silva Lukšič . Vrsto let pa smo se 
skupaj z Jožico Papež in Magdo 
Hlebec podajale na pot po naših 
vaseh in si ogledovale urejenost 
posameznih hiš, gospodarskih 
poslopij in ostalih objektov nara-
vne in kulturne dediščine. Videle 
in doživele smo veliko lepega. 

Presenečene smo bile nad idejami 
posameznikov pri urejanju svojih 
domov. Poklepetale smo s pri-
jaznimi domačini in ugotovile, da 
jim je urejanje okolice in gojenje 
rožic v pravo veselje. Tudi zato 
so naše vasi iz leta v leto lepše in 
privlačnejše za obiskovalce.

Ocenjevale smo na podlagi prire-
jenega pravilnika TZ Slovenije. Na 
seji upravnega odbora , dne 14. 6. 
2011, smo sprejeli nov pravilnik, ki 
ureja pripravo, kriterije in izvedbo 
tekmovanja ter število dobitnikov 
zlatih, srebrnih in bronastih 
priznanjza najbolj urejeno 
naselje, kmetijo, stanovanjsko 
hišo z okolico, balkon, skalnjak 

Utrinki iz naših vasi
Lastniki le-teh so dodali kamenček k mozaiku urejenosti naših vasi in  zasluženo osvojili najvišja priznanja.

Zanimiva zasaditev – 
bogatocvetoče razkošje na 
balkonu.

V razkošju cvetja in zelenja. Urejena kmečka domačija.

Bogastvo barv raznovrstnega 
cvetja »na ganku« starega 
skednja daje pridih 
domačnosti. 

Moderna zasaditev vrtička 
se lepo poda k obnovljeni 
hiši.

Moja dežela -  lepa in gostoljubna
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Ocenjevanje hiš z okolico v 
letih 2012 in 2013

Podelitev 
priznanj za 
leto 2013

Ocenjevanja oziroma ogleda smo se v letu 2012 lotile Magda Hlebec, 
Simona Kocjan in Jožica Papež, v letu 2013 pa je Simono zamenjal 
Alojz Majde. Pogumno in odgovorno smo se lotili naloge. Odločitev 
je vsako leto težja, pa vendar upam, da smo pravični.  Trudimo se, da 
bi obiskali vsako hišo, da ne bi česa spregledali. Postali ste izjemno 
izvirni in naselja ter vasi so vsako leto lepši. Veseli smo tudi vsakega 
napredka, ki temelji na druženju vaščanov in  se na ta način krepijo 
dobri sosedski odnosi.

Ponosna sem, da sem lahko del zgodbe, ki jo gradimo skupaj in 
zato vam želim, da vam poguma in dobre volje ne bo zmanjkalo tudi 
v prihodnje.

Jožica Papež

ali druge pomožne objekte ter 
objekte naravne in kulturne 
dediščine.

Priznanja, v preteklih letih tudi 
nagrade, podeljujemo dobitnikom 
vsako leto v mesecu decembru v 
okviru občinske božično - novo-
letne prireditve.

Članice komisije smo ugotovile, 
da je vedno več tistih, ki si za 
svoj trud pri urejanju svoje hiše, 
kmečke  domačije ali naselja v celoti 
zaslužijo priznanja. Spoznali smo, 
da posamezniki sprejemajo zelo 

premišljene odločitve pri urejanju 
življenjskega okolja.

 Vse bolj se krajani trudijo tudi 
za ohranitev stavbne dediščine. V 
nekaterih vaseh so obnovili vaške 
kapelice, podružnične cerkvice in 
uredili vaška središča. Lastniki 
starih stavb in gospodarskih 
poslopij se trudijo z obnavljanjem 
in vzdrževanjem le-te ohranjati pri 
življenju.

Vsi dosedanji dobitniki priznanj 
ohranjajo in z novimi izvirnimi ide-
jami še izboljšujejo zunanjo podobo 

stanovanjskih hiš z okolico. Pri 
ocvetličenju balkonov in okenskih 
polic je vidna izbira rastlin v skladu 
z novimi modnimi trendi. Želimo 
si, da bi prebivalci uredili vaška 
središča. Manjkajo tudi domiselna 
obeležja pred vstopom v posamezne 
vasi s pojasnjevalnimi tablami. 

Na dobri poti z urejanjem 
vaškega jedra so v Gorenjem 
Globodolu in Šentjuriju. Da je v 
slogi moč, so z ureditvijo bivalnega 
okolja dokazali prebivalci novega 
dela naselja na Šrangi. 

Menim, da moramo s projektom 
nadaljevati, saj z ocenjevanjem 
spodbujamo krajane k urejanju 
ne samo svojih domov, ampak 
širšega bivalnega okolja v katerem 
živimo. Pri tem pa sta pomembna  
tudi druženje in medsebojna 
sosedska pomoč.

»Kdor zaseje vrt, zaseje ljubezen« 
je bil moto nam vsem znane lju-
biteljice cvetja Ruth Podgornik Reš. 
Če to drži, je tudi vse več ljubezni  
med prebivalci naših treh dolin.

Ladislava Rupena
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Turistično društvo Mirna Peč

Od Mirne 
Peči do 
Zijala

Del pohodne poti Pot 
Temenica, od Mirne Peči 
do Zijala, smo slovesno 

odprli 4.10.2009.  Zamisel o ured-
itvi pešpoti smo začeli uresničevati 
v letu 2008. Načrtovali smo traso 
poti in ob njej poiskali naravne 
in kulturne znamenitosti. Naši 
prizadevni člani so ob tej poti v 
Zijalu izdelali mostiček. Zasnovali 
smo pojasnjevalne in označevalne 
table ter jih dali izdelati. Postavili 
smo jih na primerna mesta ob 
poti. Na delovnih akcijah smo člani 

v Zijalu. Silvo Barbo je grafi čno 
prenovil obstoječe pojasnjevalne 
table v Zijalu in Sv.Ani tako, da se 
ujemajo z grafi čno podobo ostalih. 
Izdali smo tudi zloženko Od Mirne 
Peči do Zijala.

 Na otvoritvi, bila je lepa sončna 
nedelja, se je zbralo veliko ljudi. V 
bogatem kulturnem programu so 
nastopili učenci OŠ Mirna Peč, 
učenke s prizorčkom ob perišču 
»Na ulcah« in mladi mirnopeški 

Mirna Peč
Perišče »Na Ulcah«
Mala hidroelektrarna v Ivanji vasi
Vaški studenec
Venckov studenec in zapuščen mlin
Zijalo
Sv. Ana.

in jo na novo prebarvali. Pokosili 
smo travo v okolici mostu in obr-
ezali grmovje v neposredni bližini. 
Nadaljevali smo z urejanjem 
same poti vse do izvira Temenice 

Pešpot od Mirne Peči do Zijala

Pohodniki na poti v Zijalo

TD uredili pot in jo na nevarnih 
mestih tudi zavarovali. Traso poti 
smo začeli urejati junija, z obnovo 
mostu pri Sajetovih na Dolenjem 
Podborštu. Popravili smo ograjo 



21

harmonikarji. Jože Barbo je navzočim predstavil 
projekt Pot Temenica. Zelo so pohodnike navdušile 
»perice« iz Biške vasi. Na perišču ob Temenici so prika-
zale, kako so gospodinje nekoč prale perilo. Kmečke 
gospodinje so pohodnike tudi pogostile s kruhom, 
orehi, krhlji in vinom.

Prvi pohod po poti Od Mirne Peči do Zijala smo 
zaključili v prelepem okolju ob izviru ponikalnice 
Temenice v Zijalu. Članice Društva kmečkih deklet 
in žena so vse udeležence pohoda pogostile, člani 
društva pa so za vse napekli kostanja. Za dobro voljo 
so še naprej skrbeli mladi harmonikarji. Pohoda se je 
udeležil tudi  župan Zvone Lah in predsedniki nekat-
erih sosednjih turističnih društev.

Pohodniki so bili zelo navdušeni nad traso poti in 
otvoritvenim programom. Izrekli so nam številne 
pohvale.

Projekt Pot Temenica temelji na projektu pohodnih 
poti od Luknje do Ponikev.

Ladislava Rupena

Ureditev spletne 
strani društva 

Leta 2009 smo v društvu na področju promocije 
naredili nov korak naprej, prišli smo do lastnih 
spletnih strani. S tem je bilo društvo postavljeno 
na spletni zemljevid. Takole je bila novica pred-
stavljena v občinskem glasilu, junija 2009.

Strani so zasnovane sodobno s sistemom CSM 
Joomla. Vsakomur, ki se registrira, je omogočeno 
oddati prispevek ali povezavo.  V letu 2011 je bila 
na straneh postavljena podatkovna baza, ki vsake-
mu članu omogoča vpis svojega udejstvovanja v 
društvu z vpisom opravljenih aktivnosti v urah. 
Ravno tako je blagajničarki omogočeno na straneh 
beležiti zbrano članarino od članov. Za potrebe 
poštne komunikacije je odprt poštni naslov 
info@turizem-mirnapec.com. S tem naslovom je 
registriran tudi Google+ račun za potrebe  splet-
nega foto arhiva in sodelovanja v tem družabnem 
omrežju.

V petih letih se je na straneh nabralo preko 120 
prispevkov članov. Od leta 2010 naprej je bilo na 
straneh preko 58000 obiskov. Na njih člani in os-
tali obiskovalci najdejo vse informacije o delovanju 
društva.  Od leta 2013 je dodan koledarček prired-
itev, v katerem objavljamo prihajajoče prireditve v 
Mirni Peči. 

Posebno področje je na straneh namenjeno pred-
stavitvi ocenjevanja urejenosti krajev, kmečkih 
domačij in stanovanjskih hiš, ki poteka v občini v 
okviru projekta »Moja dežela lepa in gostoljubna«. 

Na žalost pa premalo izkoriščen ostaja prostor 
namenjen promociji gostinske ponudbe v Mirni 
Peči. Odziva na pobudo gostincem za njihovo 
promocijo na naših spletnih straneh žal ni bilo. To 
nam tako ostaja  izziv za v prihodnje.

Silvo Barbo

Perice “Na ulcah” 
ob Temenici. 
Učenke so ob 
otvoritvi poti Od 
Mirne peči do 
Zijala prikazale, 
kako so gospod-
inje včasih prale 
perilo.
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Turistični podmladek na 
Osnovni šoli Mirna Peč

Na Osnovni šoli Mirna Peč 
je med drugimi aktivno 
deloval tudi turistično-

zgodovinski krožek. Člani krožka 
so pod vodstvom mentorice 
Ladislave Rupena vsako leto 
raziskovali del naše zgodovin-
ske preteklosti in jo opisali v 
raziskovalni nalogi. Leta 2004 so 
raziskali in napisali nalogo o zna-
menitem Mirnopečanu Ludviku 
Stariču-Letečemu Kranjcu. Tako 
so s svojim raziskovalnim delom 
bogatili zakladnico znanja o 
lokalni zgodovini.Zbrano 
gradivo so  uporabili pri 

krasa, Gozd v naši KS, itd. Po 
vaseh so popisali stare hiše in jih 
fotografi rali, da stavbna dediščina 
naših krajev ne bo pozabljena.

Ob občinskem prazniku 
22.6.2001 so pripravili kviz na 
temo Mirna Peč nekoč in danes, 
naslednje leto pa na temo 100 let 
GD Mirna Peč.

Večkrat so popisali divja 
odlagališča odpadkov in predlagali, 

Zavedamo se, da imajo mladi 
in naši kraji v turizmu svojo 
prihodnost.

Člani krožka so v šolskem letu 
2005/2006 sodelovali v projektu 
TZ Slovenije »Turizmu pomaga 
lastna glava«. Turistični produkt 
so naslovili: » Z nahrbtnikom na 
pot, v Mirnopeški kot«. Na žalost 
v praksi ni nikoli zaživel.

Veliko narodopisnih zadev 
je odšlo v pozabo, posamezna 
znanja in vedenja o naših dolinah 
z različnih področij se je ob pomoči 
učencev in skrbnih mentoric in 
mentorjev, po zaslugi mirnopeške 
osnovne šole ohranil. Trpek je bil 
včasih občutek, da smo krajevni, 
kasneje občinski smetarji. Ob 
dnevu Zemlje smo bili na terenu 
sami, najbolj številčno so se nam 
prvi pridružili Poljanci. Ko so se 

šoli pridružila društva, pred-
vsem resne akcije lovcev, 
KS, kasneje občine, ko so se 
očiščevalnim akcijam odz-
vali starši učencev, občani, 
je akcija dobile drugo 

konotacijo. Ne smemo biti 
neskromni, svoje je dodal ce-

lostni sistem odvoza odpadkov, 
rigorozna kaznovalna politika,tudi 
osveščanje. Bati se je le, da bo 
drag odvoz kosovnih odpadkov 
ponovno napolnil posamezne dele 
gozdov s smetmi. Trend odvoza 
žaganja, ostankov sadnega drevja, 
lubja obeljenega kostanja, stru-
pene trave iz vinogradov »na 
sosedovo« je v porastu. Bodejo pa 
v oči brežine lokalnih cest, ki so 
ponekod tlakovane s pločevinkami, 
praznimi cigaretnimi škatlami in 
drugo embalažo. Nekje v razvoju 
mladostnikov ni kontinuitete, 
nekdo  je na nekaj pozabil. Zato 
je prav, da vsako leto z akcijo 
ozaveščamo mlade.                              

Aleksander Rupena

Mlade perice »Na 
ulcah« ob Temenici. 
Učenke so ob otvoritvi 
poti Od Mirne Peči do 
Zijala prikazale, kako 
do gospodinje včasih prale 
perilo.
predstavljanju naših krajev obisk-
ovalcem naše občine.

Sodelovali so na 9. festivalu 
turističnih podmladkov z naslo-
vom Naš boljši turistični jutri.  
Projektno nalogo so s kulturnim 
programom predstavili tudi 
na občnem zboru Turističnega 
društva Mirna Peč, 28. 4. 1995. 

Vsako leto, 27. septembra, so 
obeležili svetovni dan turizma.

Člani krožka so 25.5.1996 so s 
kulturnim programom sodelovali 
pri otvoritvi Zijala.

Z raziskovalnim delom so 
sodelovali pri izdelavi šolskih 
projektov: Vsaka vas ima svoj 
glas, Zanimivosti in lepote našega 

kako jih odstraniti. Vsako leto so 
ob Dnevu Zemlje sodelovali pri 
čistilnih akcijah. 

Izvajali so aktivnosti v okviru 
Turističnega društva Mirna 
Peč. Nekateri učenci so se preiz-
kusili v vlogi turističnih vodičev. 
Junija 2002 in 2003 so učenke 
udeležencem mirnopeškega 
pohoda prvič predstavile grad 
Hmeljnik. V naslednjih letih so 
se v tej vlogi preskusile še druge 
članice krožka.

Ob 10-letnici delovanja 
Turističnega društva Mirna Peč 
so pripravili kulturni program in 
sodelovali pri drugih aktivnostih. 
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Skupaj smo 
močnejši

Na prvi pogled osnovna 
šola in turizem nimata 
veliko skupnega. Če pa 

pomislimo, da je ena od temeljnih 
nalog osnovne šole tudi poklicno 
informiranje in svetovanje, tur-
izem pa pomembna gospodarska 
panoga, hitro najdemo skupne 
točke. Čeprav v občini Mirna Peč 
nimamo velikih turističnih podjetij 
in zelo znanih turističnih področij, 
to ne pomeni, da pri nas turizem 
ni možen. Nasprotno. Neokrnjena 

Učenci pri predstavitvi projekta V dolino tiho...

Učenki sta pohodnikom 
predstavili Toneta 
Pavčka in njegov 
rojstni kraj.

narava, lepo urejena naselja, stara 
in ohranjena arhitektura, nara-

vni in kulturni spomeniki, 
prizadevni ljudje in še vrsta 
drugih danosti so temelj, 
na katerem se turizem lah-
ko razvija. Za uresničitev 
tega pa so potrebni ljudje 
z idejami, vizijo in en-
ergijo. Veseli nas, da v 
občini Mirna Peč aktivno 
deluje Turistično društvo 
Mirna Peč, s katerim vse 
od ustanovitve pred dva-
jsetimi leti naša šola zelo 
aktivno sodeluje. V šoli se 
na različne načine trudimo, 
da bi učenci spoštovali in se 

trudili za urejeno okolje ter ohran-
jali tradicije svojih prednikov, saj 
bodo le na ta način vse to lahko 
prenesli na nove rodove. Letošnje 
leto je bilo za nas še posebno 
uspešno, saj smo z raziskovalno 
nalogo »V dolino tiho« sodelovali v 
projektu Turistične zveze Slovenije 
»V naravo na zabavo« in osvojili 
zlato priznanje. Pri izdelavi naloge 
so nam bili v veliko pomoč nasveti 
posameznih članov Turističnega 
društva Mirna Peč, za kar se jim na 
tem mestu iskreno zahvaljujem.

Turističnemu društvu Mirna 
Peč v imenu Osnovne Šole Toneta 
Pavčka izrekam iskrene čestitke 
ob dvajsetletnici delovanja in si 
tudi v bodoče želim plodnega 
sodelovanja pri razvoju turizma v 
naši občini.

Danijel Brezovar, ravnatelj

Člani turističnega 
krožka na predstavitvi 
turistične naloge 
Razvajanje po 
mirnopeško.
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Turistično društvo Mirna Peč

Člani sekcije na Veliki planini.

Prvomajsko kresovanje

Na pohodu po Slakovi poti

in promovirajo vas Mali Kal. V 
lanskem letu smo sodelovali pri 
postavitvi spominskega obeležja 
na Malem Kalu, izvedli vaško ve-
selico s tremi domačimi ansambli, 
ki so izvajali veliko Slakove glasbe, 
že drugo leto zapored pa sodeluje-
mo pri organizaciji in izvedbi po-
hoda TD Mirna Peč – Pot Slakove 
in Pavčkove mladosti. Sodelujemo 

tudi pri ostalih aktivnosti turistič-
nega društva. Sodelovali  smo na 
spomladanski čistilni akciji, šli z 
vlakom na kurentovanje na Ptuj, 
izvedli prvomajsko kresovanjem, 
v načrtu pa imamo še sodelovanje 
na vsaj dveh pohodih, izvedbo 
družabne veselice konec meseca 
junija itd. V letošnjem letu pa 
smo si zadali za cilj tudi ureditev 

vaškega središča s postavitvijo 
enostavnega lesenega objekta za 
vaška druženja. Vas Mali kal želi-
mo še bolj urediti, da bo privlačno 
za obiskovalce, ki od postavitve 
spominskega obeležja na Barbovi 
domačiji vse bolj množično obis-
kujejo našo vas. Sodelujemo tudi 
z Društvom harmonikarjev Mirna 
Peč (obisk kurentovPoetovio Ptuj 
v mesecu februarju), sosednjimi 
društvi, Osnovno šolo Toneta 
Pavčka  - projekt »V dolini tiho« in 
Občino Mirna Peč. Za sodelovanje 
smo vedno odprti. 

Zavedamo se, da je za kako-
vost življenja zelo pomembno 
tudi medsebojno druženje. 
Verjamemo, da s skupnim sode-
lovanjem lahko dosežemo več in 
da se tudi v današnjih težkih časih 
da marsikaj narediti, če je le dobra 
volja. Te pa nam resnično ne man-
jka. Dobrodošli na Malem Kalu!

Mira Barbo in Franci Rovšek, 
predsednik sekcije

Sekcija ljubiteljev 
Slakove glasbe Mali Kal

Zagreti vaščani Malega Kala 
in Dobja (skupaj nas je 
okoli 30) smo se, na podlagi 

druženja iz preteklih let, v lanskem 
letu odločili za ustanovitev sekcije 
v okviru Turističnega društva 
Mirna Peč. Kot že ime pove, smo 
ljubitelji Slakove glasbe, ki želimo 
promovirati Slakovo narodno za-
bavno glasbo in ohranjati spomin 
na Lojzeta Slaka. V naši vasi je mali 
Lojzek prvič prijel za harmoniko in 
tu preživel najlepša mlada leta, zato 
želimo s svojim delovanjem vas 
Mali Kal tudi promovirati. Slakovo 

glasbo vsi radi prepevamo, igramo 
ali poslušamo. Harmonika se igra 
skoraj pri vsaki hiši, aktivno pa so 
v prepoznavne narodnozabavne 
ansamble (ansambel Novi spo-
mini, ansambel Nemir in ansambel 
Rubin) vključeni štirje muzikantje 
iz naše vasi.

Naše delovanje je poleg ostalih 
dejavnosti skupnega druženja 
(prvomajsko kresovanje, skupno 
druženje na pohodih, družabna 
veselica) prednostno usmerjeno 
k aktivnostim, ki promovirajo 
Slakovo narodnozabavno glasbo 
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JOŽE KREVS,
nekdanji predsednik ŠRD Veliki 
Kal – Orkljevec

Krajani Velikega Kala in 
Orkljevca, večinoma vključeni 
v domače športno rekreativno 
društvo, že od nekdaj čutimo 
simpatijo in podporo delovanju 
Turističnemu društvu Mirna 
Peč. Sam se spomnim ene prvih 
delovnih akcij v Zijalu, kjer smo 
združili moči pri ureditvi mostov. 
Tudi sicer se določene aktivnosti 
obeh (in tudi drugih) društev v 
skrbi za urejenost kraja dopoln-
jujejo, nekateri člani turističnega 
društva so tudi člani našega 

Turistično društvo skozi oči 
Mirnopečanov in društev v občini

Pri izvedbi svojih projektov je turistično društvo vedno dobro sodelovalo z ostalimi društvi v občini, 
pa najsi bodo to gasilska društva, sosednje športno-rekreativno društvo, društvo harmonikarjev 
ali pa društvo podeželskih žena, vinogradniško društvo, lovska družina, društvo upokojencev ali 

krajevna organizacija Rdečega križa. Praktično z vsemi društvi v občini je turistično društvo že ali še bo 
sodelovalo in vsak od njih je prispeval svoj delček v pestremu mozaiku Turističnega društva Mirna Peč v 
zadnjih dvajsetih letih njegovega delovanja. 

O tem, kako vidijo delovanje turističnega društva, kako gledajo na njegovo vlogo v kraju in njegov 
nadaljnji razvoj, smo povprašali nekatere predstavnike društev.
         Mira Barbo

se skupnega sodelovanja tudi 
v prihodnje. Iskrene čestitke 
članom turističnega društva ob 
njegovem jubileju!  

JOŽE ZORAN,
 predsednik PGD Mirna Peč

Kot predsednik društva z 
dolgoletnim delovanjem (gasil-
sko društvo deluje že od leta 
1902) lahko samo pohvalim 
delovanje Turističnega društva 
Mirna Peč, ki ima za relativno 
kratkih 20 let svojega delovanja 
kaj pokazati. Sodelovanje med 
društvoma poteka že od vsega 
začetka  in je na pravi poti, 

društva, kar nekaj mladih fantov 
v vasi igra harmoniko, nekateri 
od njih so vključeni v društvo 
harmonikarjev. Praktično vsi 
imamo radi Slakovo glasbo in 
zato podpiramo tudi delovanje 
novoustanovljene sekcije na 
Malem Kalu. Medsebojno sode-
lovanje je vedno prisotno, v zad-
njem času pa je teh medsebojnih 
aktivnosti še več, saj poteka v 
lanskem letu odprta Pot Slakove 
in Pavčkove mladosti tudi mimo 
brunarice društva nad Velikim 
Kalom. Tu naše društvo pohod-
nikom - obiskovalcem izkaže 
dobrodošlico in gostoljubje, pa 
naj bo to s prijaznim pozdravom 
in zvokom harmonike, domačimi 
dobrotami ali osvežilnimi 
pijačami in prijetno senco. 
Zavedamo se, da s skupnim 
sodelovanjem zmoremo narediti 
več. Sodelovanje med društvi in 
sovaščani je v današnjem času 
še kako pomembno. Zato smo 
bili in bomo tudi vnaprej vedno 
odprti – pripravljeni sodelovati 
na različnih področjih. Veselimo 
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Turistično društvo Mirna Peč

enem izmed prvih sestankov za 
ohranitev Slakove in Pavčkove 
dediščine, kjer je TD dalo idejo 
za izvedbo tega pohoda.  Iz tega 
vidika – ohranjanje in promocija 
naravne in kulturne dediščine 
– je poslanstvo turističnega 
društva še posebej pomembno. 
Vse čestitke društvu za njegov 
jubilej ter korajžno in uspešno 
še naprej! 

SLAVI DERGANC, 
predsednica KORK Mirna Peč

Bila sem praktično na vseh 
pohodih turističnega društva 
do sedaj, a četudi je bila pot 
skoraj ista je bilo na poti vedno 
drugače, zanimivo. Aktivistke 
Rdečega križa Mirna Peč z ve-
seljem sodelujemo na pohodih 
in če je potrebno, poskrbimo 
za kakšne ožuljene noge. Na 
pohodih vedno kaj novega iz-
vemo o naši naravni in kulturni 
dediščini in res je lepo in prav, da 
nekdo to našo dediščino ohran-
ja. Še lepše pa je te lepote tudi 
osebno doživeti, jih spoznati 
peš, iz drugačne perspektive.  
Na pohodih smo se seznanili 
tudi z mejami naše občine, si z 
razglednih točk ogledali naše 
domove. Vesela sem, da v zadn-
jih letih ljudje veliko več hodijo, 
saj se na ta način rekreirajo, 
družijo. Tovrstna »rekreacija« je 

se iz leta v leto nadgrajuje. 
Naše sodelovanje ocenjujem 
kot odlično, medsebojno si 
pomagamo, tako z nasveti, 
kot tudi z opremo. Za varnost 
in v pomoč je pohodnikom na 
voljo naše spremljevalno gasil-
sko vozilo. Prvi pohod preko 
Hmeljnika, kjer smo sodelovali 
s spremljevalnim vozilom, je 
bil izveden že pred sedemna-
jstimi leti. Akcije in pobude 
Turističnega društva z veseljem 
podpiramo in k uresničitvam 
prispevamo po svojih močeh, 
to je z našo tehnično opremo 
in našimi gasilci.  Na tak način, 
s sodelovanjem, lahko vsi sku-
paj kraju nekajdoprinesemo, 
mu damo večjo toplino in 
domačnost, kar lahko vidijo 
in občutijo Mirnopečani, kot 
tudi obiskovalci naših treh 
dolin. To je skupni cilj obeh 
društev! Turistično društvo 
pa povratno PGD Mirna Peč 
z veseljem odstopi v uporabo 
svojo brunarico, kadar jo mi 
potrebujemo. Lesena brunar-
ica v lasti TD Mirna Peč je lep 
primer ohranjanja etnološke 
zapuščine, v začetku pokrita s 
slamo, po obnovi pa sodobnejša 
in primerna za promocijo in 
trženje ob različnih prireditvah. 
Resnično koristna oprema! 

Pohvalil bi še ustanovitev 
Sekcije ljubiteljev Slakove glasbe 
v okviru TD Mirna Peč. Sekcija s 
svojim delovanjem in ohranjan-
jem Slakove glasbene dediščine 
še dodatno poživi dogajanje v 
kraju in prispeva k ohranjanju 
in negovanju naše kulturne 
dediščine, poleg Pavčkove.

Iskrene čestitke društvu ob ju-
bileju in uspešno delo še naprej!

DRAGO SAJE,
Društvo upokojencev Mirna 
Peč

Gotovo je zelo prav, da 
tako društvo v občini obstaja. 
TD Mirna Peč dela dobro, se 
razvija in napreduje. Sam 
se rad udeležujem pohodov 
turističnega društva že od 
nekdaj, saj je pohodništvo korist-
no osebno za vsakega posebej. Z 
vidika družbe pa je pohodništvo 
koristno kot druženje, ki 
prispeva k večjem povezovanju 
in sodelovanju med društvi, 
krajani. Obiskovalci, ki prihajajo 
v Mirno Peč, pa lahko odnesejo 
s sabo lepe vtise prijaznih gos-
titeljev, spoznavajo čudovite 
kotičke naših mirnopeških kra-
jev. Kot opažam, se upokojenci 
v zadnjem času pohodov 
doma z veseljem udeležujejo. 
S turističnim društvom naše 
društvo že dolgoletno sodeluje 
na predbožično novoletni pri-
reditvi, kjer podelijo priznanja 
za najbolj urejeno domačijo, 
kmetijo, vas. Zagotovo TD 
Mirna Peč na ta način spodbuja 
k boljši urejenosti naših krajev, 
ki so leta v leto lepši, bolj ure-
jeni. Vsak se pač trudi po svojih 
močeh. Podpiram tudi nov po-
hod - Pot Slakove in Pavčkove 
mladosti, pri izvedbi katerega 
smo tudi upokojenci priprav-
ljeni sodelovati. Sam sem bil na 
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gotovo najcenejša zdravstvena 
terapija, primerna za današnji 
čas. Potrebuješ le copate, dobro 
voljo in steklenico vode. Vsi bi 
radi nekam šli, si ogledali lepe 
kraje na raznih potovanjih, a je 
toliko lepih stvari, ki si jih lahko 
ogledamo kar doma. Imamo 
mnogo lepih krožnih poti in 
nikoli nam ni treba hoditi po isti 
poti, če to ne želimo. Stranske 
poti so res najlepše!

Iskrene čestitke TD Mirna Peč za 
jubilejnih 20 let in naj bo uspešno 
tudi vnaprej!

MARINKA KREVS, 
gostiteljica mirnopeškega 
pohoda preko Hmeljnika

Živo se spomnim še prvih 
pohodov, ki so bili zelo veseli 
in najštevilčnejši. Zelo so mi 
ostali v spominu veseli kurenti, 
ki so na pohod prišli iz Ptuja. 
Pa »banka vina«, ki jo je nekdo 
nosil celo pot na hrbtu. Prva leta 
je bilo večje zanimanje tudi za 
degustacije vin. Pri vsem smo z 
veseljem sodelovali. Do sodelo-
vanja je prišlo na pobudo pred-
sednika Jožeta Barbo. Ta pohod 
TD je bil eden prvih v občini 
in očitno je društvo spodbu-
dilo tudi druge, saj se je kasneje 
število pohodov zelo povečalo. 
Ne vem več točno zakaj, a najbrž 
je bil postanek pri nas izbran 

tudi zaradi lepe razgledne točke, 
ki nudi tudi nekaj sence pohod-
nikom. Morda je bil eden od ra-
zlogov, zakaj so se pohodniki pri 
nas radi zadržali, vinska kapljica 
iz kleti naše zidanice, nekateri 
pa pravijo, da ga ni čez košček 
domačega kruha ali peciva. Le 
kdo bi vedel. Je pa res, da mi pri 
priložnostni pogostitvi – naši 
dobrodošlici – na pomoč radi 
priskočijo vsi člani družine, vse 
do najmlajšega vnuka. 

Za vsako stvar si je treba vzeti 
čas. Prav je, da si ljudje vsaj za 
en dan vzamejo čas zase in za 
drugega, to danes rabimo, zato 
res želim, da turistično društvo 
s takimi pohodi še nadaljuje. 
Pohod je zelo primeren za pogo-
vor in druženje s sosedi, pri-
jatelji, znanci. Lahko združimo 
prijetno s koristnim.

Izvedba pohodov mi je res 
najbolj poznana, a vse pohvale 
društvu za njegovo večletno de-
lovanje tudi na ostalih področjih, 
še posebej na področju ocenje-
vanja urejenosti hiš in njihove 
okolice, gospodarstev, vasi. 
Vsem prizadevnim članom 
društva želim, da vztrajate pri 
svojem delu še naprej! Iskrene 
čestitke ob jubileju!

IRENA PUST,
predsednica PGD Hmeljčič

Med zelo dejavna društva v 
Mirni Peči se zagotovo uvršča 

tudi Turistično društvo Mirna 
Peč. Namreč vizija Turističnega 
društva Mirna Peč temelji na 
razvoju krajev v turističnem 
duhu in povezovanju z občani, 
usmerjeno predvsem v skrb za 
urejenost kraja in delo s člani 
na tem področju. Skrbno orga-
nizirana predavanja in prireditve 
so zanimiva za vse občane. Prav 
tega ljudem v teh časih priman-
jkuje, kajti prav taki dogodki 
ljudi povezujejo in družijo. Pisna  
gradiva društva pa poskrbijo za 
dokumentiranost in boljšo pre-
poznavnost naših krajev.

Želim vam, da se krog ljudi v 
vašem društvu vedno na novo 
dopolnjuje, da se potrjuje zgo-
dovina z vsem spoštovanjem do 
predhodno opravljenega dela. 
Medsebojno razumevanje krepi 
rast vasi in občanov, ki želijo pri-
jetno sobivanje v tem prelepem 
kraju. Zato je naša skupna nalo-
ga, tako Občine Mirna Peč  kot 
društev, da skrbimo za nadaljnje 
dobro življenjsko okolje, kjer ne 
sme manjkati solidarnosti, hu-
manosti in človekoljubnosti.  

Prav zaradi teh vrednot, bos-
te člani Turističnega društva 
vedno dobrodošli pri gasilcih 
v Hmeljčiču v medsebojni 
pomoči. 



ZAHVALE za sodelovanje in 
podporo

Občina Mirna Peč• 
Osnovna šola Toneta Pavčka Mirna Peč• 
ŠRD Veliki Kal - Orkljevec• 
PGD Mirna Peč• 
PGD Hmeljčič• 
Društvo vinogradnikov Mirna Peč• 
Društvo harmonikarjev Mirna Peč• 
Društvo podeželskih žena Mirna Peč• 
Društvo upokojencev Mirna Peč• 
Območna organizacija Rdečega križa Mirna Peč• 
Gostilna »Pr’ Hlapc« Mirna Peč• 
Družina Krevs, Veliki Kal• 
Društvo Koranti Poetovio Ptuj• 
Turistično društvo Suha krajina Žužemberk• 
Turistično društvo Trebnje• 
Turistično društvo Straža• 

PRIZNANJA za večletno 
aktivno delo v društvu

Dušan Zupan• 

Irena Mežan• 

Alenka Dragan• 

Alojz Dragan• 

Alojz Primc• 

Jožica Papež• 

Silvester Barbo• 

Ladislava Rupena• 

Jože Barbo• 

Občina Mirna Peč

Izid biltena so omogočili:


