MIRNA - PROSTOR NESKONČNIH MOŽNOSTI
osrednja prireditev v počastitev

INFORMATOR OBČINE MIRNA
št. 1/16 – izhaja po potrebi – brezplačno v gospodinjstva občine Mirna – marec 2016

1000-letnice omembe reke Mirne
in s tem naših krajev

četrtek, 14. april 2016, ob 19. uri
športna dvorana pri OŠ Mirna
slavnostni govornik: dr. Ferdinand Šerbelj,
muzejski svetnik Narodne galerije
častni gost:
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor

SPREMLJEVALNE PRIREDITVE V GLAVNEM TEDNU PRAZNOVANJA:

sobota, 9. april, ob 9. uri, občina Mirna - spomladanska čistilna akcija (zbirno mesto:
pred OŠ Mirna) ter trasiranje in markiranje pohodne poti od železniške postaje na Mirni
do Debenca
ponedeljek, 11. april, avla OŠ Mirna
ob 18.30 - odprtje razstave fotografij otrok OŠPP pri OŠ Mirna
ob 19.00 - predstavitev 6. knjige o gradu Mirna - Grad Mirna
med včeraj, danes in jutri
petek, 15. april, ob 18.30, igrala na začetku Trimmigo Spust lučk po Mirni
nedelja, 16. april, popoldne, Športni park Mirna - nogometni turnir za pokal reke
Mirne

NAPOVEDUJEMO ŠE:
petek, 18. marec ob 18. uri, dom Partizan, Mirna - glasbeno-pogovorni večer Mati, kruh,
rože, pred tem celotedensko zbiranje dobrin za Karitas in Rdeči križ
sobota, 2. april ob 20. uri, dom Partizan, Mirna - koncert Okteta fantov KD Stična

Reka Mirna, po kateri se imenujeta kraj in dolina, se v starih listinah prvič omenja leta 1028,
in sicer v zvezi z listino, ki nosi datum 15. april
1016, s katero cesar Henrik II. podeljuje grofu
Viljemu posestva, ki jih ima med rekami Savo,
Savinjo, Sotlo in Mirno v pokrajini Savinjski.
Osnovna šola Mirna je na natečaju izbrala logo, s
katerim naj bi organizatorji prireditev, ki jih (so)
financira Občina Mirna, v letu 2016 opremili svoj
promocijski material (vabila, letake, plakate ...)
in tako dodali kamenček v mozaik praznovanja
visoke obletnice.
Vabljeni, da pomagate soustvarjati dogodke v
letošnjem, res posebnem letu za našo občino,
ko bomo dobili tudi grb, zastavo in himno.
Avtorica logotipa je tretješolka Nina Pia Frelih,
grafično pa je bil dopolnjen z letnicama in napisom.

VABLJENI NA PRIREDITVE!
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V občini štirje defibrilatorji
Občina Mirna ima štiri
javno dostopne avtomatske
(AED):

defibrilatorje
na

Mirni

pri

zdravstveni postaji ter
pri gasilskih domovih na Ševnici, v Volčjih Njivah in
Sajenicah.

Vpis predšolskih otrok
v vrtec Deteljica
za šolsko leto 2016/17
bo od 1. do 12. aprila 2016
Od 1. aprila dalje lahko obrazce za vpis dobite:

sobota, 23. april ob 18. uri, dom Partizan, Mirna - 28. Za Mirno z ljubeznijo
nedelja, 24. april ob 9. uri, Športni park Mirna - 10. srečanje in blagoslov starodobnih vozil
nedelja, 1. maj ob 11. uri, Debenec - 35. tradicionalno prvomajsko srečanje na Debencu

RAZPISI
Na spletni strani Občine Mirna www.mirna.si
so pod »Razpisi in objave« objavljeni razpisi za
področja socialnega in zdravstvenega varstva,
kulture, športa ter otroške in mladinske dejavnosti v občini Mirna za leto 2016.
Rok za oddajo prijav je 21. marec.

sobota, 21. maj ob 18. uri, dom Partizan, Mirna - Lirični utrinki na Mirni: Katja Konvalinka,
Irena Yebuah Tiran, Diego Barrios Ross, Jure Počkaj in MePZ DU Mirna.

VABLJENI!

Odprt je javni poziv za sofinanciranje organizacije prireditev v Občini Mirna za leto 2016.
Rok za prijavo je do porabe sredstev oziroma do
1. septembra 2016.

v vrtcu, na spletni strani OŠ Mirna www.os-mirna.si
pod zavihkom Vrtec in ikono Obrazci ali v tajništvu
osnovne šole. Objavljeni bodo tudi na spletni strani
Občine Mirna www.mirna.si.
Izpolnjene obrazce v času vpisa vrnite:
v vrtec, tajništvo osnovne šole ali pošljite po pošti
na naslov: OŠ Mirna, vrtec Deteljica, Cesta na
Fužine 1, 8233 Mirna.

NA KRATKO
Nižji komunalni prispevek v PIC Mirna in soseski
Roje IV
Občinski svet Občine Mirna je znižal višino komunalnega
prispevka za gradnjo na območju Poslovno-industrijske
cone Mirna in že pred tem tudi za gradnjo na območju
stanovanjske soseske Roje IV za približno 22 odstokov.
Stanovanjski kompleks Roje IV
Po sprejetju vseh ustreznih dokumentov in podpisu pogodbe z na razpisu izbranim izvajalcem del je bila februarja zaključena 1. faza komunalnega opremljanja tega
stanovanjskega kompleksa, v katerem bo 17 individualnih stanovanjskih objektov. Razširjena je Jamska ulica
(makadamski izvedbi sledita še pločnik in asfaltiranje
vozišča), zgrajeno je vodovodno omrežje (položenih
400 m litoželeznih cevi). Vrednost naložbe znaša nekaj
več kot 72.000 EUR z DDV. Ob izgradnji vodovoda je
občina poskrbela tudi za opremljanje z električno energijo za dva investitorja.
Vodooskrba na območju občine Mirna
Lani se je uspešno zaključila izgradnja vodovodnega
sistema Zabrdje-Praprotnica, ki je bil predan v upravljanje Komunali Trebnje d.o.o.
Letos se načrtujejo investicijska gradbena dela na
območju vodovodnega sistema Selo, in sicer izgradnja cevovoda Žunovec-Selo-Sajenice, ki bo omogočal
nemoteno vodooskrbo uporabnikom na omenjenem
območju. V nadaljevanju se načrtuje tudi povezava
vodovodnih sistemov Migolica, Migolska Gora in Selo ter
izgradnja novega črpališča nad vrtino, iz katere so bo
potem napajalo celotno območje.

Razpis za obnovo ceste pod Rojami objavljen
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je objavila
javno naročilo za oddajo ponudb za rekonstrukcijo 460 m
odseka državne ceste pod Rojami na Mirni. Zdaj se občani
lahko nadejamo, da bo cesta obnovljena še letos, saj bo
DRSI glede na poziv ponudbe odpiral 22. marca, rok za izvedbo del pa je 180 koledarskih dni od podpisa pogodbe.
Občina bo ob rekonstrukciji uredila pločnik in javno razsvetljavo ob njem, poskrbela pa bo še za razsvetljavo
parkirišč pri tako imenovanih spodnjih blokih.
Mreža PZA na sejmu CMT Stuttgart 2016
Vseslovenski projekt Mreža postajališč za avtodome po
Sloveniji, katerega nosilec je Občina Mirna, v njem pa trenutno sodeluje še 53 občin-partneric, je v dobrem letu
aktivnosti postavil dobre temelje za prihodnje delo.
V projekt so vključene slovenske občine, ki jih druži zavest, da so popotniki z avtodomi dragoceni gostje, ki si
želijo raziskovati in doživeti Slovenijo od blizu in nikakor
ne le z avtoceste.
Obiskovalci sejma CMT Stuttgart 2016, kjer se je projekt
predstavljal od 20. do 24. januarja letos, so v preteklosti z avtodomom največkrat obiskali Bled in Postojnsko jamo, pozdravljajo pa možnost raziskovanja okolice z
izhodiščem na postajališču za avtodome.
Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji se je letos
predstavljala na sejmu CMT Stuttgart 2016 na razstavnem prostoru Slovenske turistične organizacije, obiskovalci pa so s seboj odnesli brošuro o skoraj stotih lokacijah,
na katerih lahko popotnik z avtodomom začne svoje raziskovanje dežele na sončni strani Alp.

Zagotavljanje zabojnikov za odlaganje komunalnih odpadkov
Komunala Trebnje d.o.o. in Medobčinski inšpektorat
SOU ugotavljata, da mnogi uporabniki nimajo zabojnikov za komunalne odpadke ali pa razpolagajo samo
z enim, kar vpliva na pravilnost ločevanja komunalnih
odpadkov, zato vse uporabnike, ki še nimajo ustreznih
zabojnikov pozivajo, da si te zagotovijo v najkrajšem
času. Prva nabava zabojnikov je na stroške uporabnika,
zamenjavo poškodovanih ali dotrajanih pa zagotovi Komunala Trebnje d.o.o.
Zamenjali bodo zabojnike
Na pokopališču pri sv. Heleni na Mirni so velike odprte
zabojnike nadomestili z zabojniki za zbiranje preostanka komunalnih odpadkov in z zabojniki za zbiranje
biorazgradljivih odpadkov.
Odvoz preostanka komunalnih odpadkov bo vsak drugi
teden v sklopu rednih relacij na posameznem območju,
odvoz biorazgradljivih odpadkov pa vsak petek. Odvoz
sveč poteka nespremenjeno.
Sterilizacija in kastracija mačk
Občina Mirna in Veterinarska postaja Trebnje sofinancirata preventivno sterilizacijo in kastracijo mačk - za
posamezno žival je cena 27 evrov.
Število opravljenih posegov/preventiv je omejeno z
odobrenimi sredstvi.

VSE NA ENEM MESTU ZA PODJETNE IN PODJETNIKE
Na vstopni točki VEM na Razvojnem centru Novo mesto
potencialnim podjetnikom, podjetjem, samostojnim
podjetnikom, mladim, študentom in drugim zainteresiranim nudimo:
•

osnovno svetovanje pri razvoju poslovne ideje,
pripravi poslovnega načrta, postopkih pridobitve
dovoljenj, v zvezi z davki in prispevki, zaposlovanjem …

•

izvedbo postopkov preko portala e-VEM: registracijo ali zapiranje dejavnosti, vpis sprememb v
poslovni/sodni register, oddajo prijav v zavarovanje (M obrazci), pooblaščanje …

•

informiranje o spremembah zakonodaje, aktualnih razpisih, drugih oblikah podjetniške podpore. Z
naročilom na e-bilten Moj spletni priročnik aktualne
podjetniške novice enkrat tedensko prejemate na
svoj elektronski naslov.

Brezplačne storitve vstopne točke VEM, ki jih sofinancirata Občina Mirna in javna agencija SPIRIT Slovenija,
so na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro
oz. v drugih terminih po dogovoru.
Več informacij:
Darja Smiljić, (07) 33 72 986, darja.smiljic@rc-nm.si,
Maja Smerdu (07) 33 72 988, maja.smerdu@rc-nm.si
ali www.rc-nm.si.

Več o dogodkih lahko preberete na spletni strani www.mirna.si v rubriki Novice in obvestila.

OD TU IN TAM
4. december 2015, srečanje starostnikov – Srečanja
se je udeležilo 33 članov DU Mirna, starejših od 80 let.
12. december 2015, med dvema ognjema – Društvo
prijateljev mladine Jurček je pripravilo turnir v igranju igre
med dvema ognjema. Zmagala je ekipa Fantasični štirje.
18. december 2015, Dedek Mraz prinesel ... sani!
- 137 otrok je v domu Partizan obiskal dedek Mraz in jih
skladno z njemu najljubšo pesmico obdaril s sanmi.
24. december 2015, street workout park - Če ste
veliki vsaj 140 cm oz. stari 14 let, lahko primerno ogreti
vadite v novem t. im. street workout parku Mirna. Orodje za ulično vadbo je v športnem parku.
Street workout Mirna je eden največjih v Sloveniji. Idejo, pobudo in izvedbo so imeli v rokah mladi iz društva
Partizan, občina pa je pokrila materialne stroške.
26. december 2015, pohod na Debenec - Pohoda na
Debenec od dnevu samostojnosti in enostnosti, ki ga je
tudi letos organiziralo Društvo za šport, kulturo in turizem Mirna, se je udeležilo okrog 110 pohodnikov.
28. december 2015, prednovoletno rajanje - V in
pred domom Partizan je bilo prijetno otroško razigrano,
poskrbljeno pa je bilo tudi za športne navdušence.
Na prednovoletnem rajanju so se zbrali otroci (in njihovi starši), ki so ustvarjali v delavnicah Klobuk želja in
Lampijonček želja, ki so ju pripravili v DPM Jurček, da je
bilo druženje sladko, so poskrbeli v Šolskem skladu OŠ
Mirna, nad celotno prireditvijo je bdelo društvo Partizan.
9. januar 2016, leto dni od slovesa dr. Marina –
Obletnica smrti dr. Marka Marina, častnega občana
Občine Trebnje, častnega krajana Mirne, zaslužnega
profesorja na Akademiji za glasbo, film, radio in televizijo ter prijatelja mlade Občine Mirna, predvsem pa
človeka, ki je iz ruševin ob pomoči prijateljev počasi, a
vztrajno prebujal Spečo lepotico.
6. februar 2016, Prijatlji! - Osrednja medobčinska
prireditev ob kulturnem prazniku je bila letos v Mokronogu. Scenarij in povezovanje je bilo v rokah Mirnčanke
Petre Krnc, na odru pa je iz naše občine nastopila mlada
violinistka Lana Rupnik, prav tako je naša tudi četrtina
Okteta Lipa Trebnje. Obiskovalci pa so uživali tudi v posnetku nastopa plesne skupine SoFly, v kateri pleše tudi
Julija Umek.
Slavnostni govornik je bil novi ravnatelj OŠ dr. Pavla
Lunačka Šentrupert Jože Tratar, v imenu naše občine je
zbrane nagovorila podžupanja Barica Kraljevski.
9. februar 2016, pust – Mirnski upokojenci so pripravili že četrto srečanje na pustni torek, na katerem se
vsako leto zbere več pustnih šem in gledalcev.
11. februar 2016, srečanje krvodajalcev–jubilantov – Območno združenje RK Trebnje je na srečanje
povabilo vse, ki so kri darovali 10-, 20-, 25-, 30-, 40-,
50- ali 60-krat. Priznanja je podelil župan Dušan Skerbiš,
tudi sam krvodajalec že več kot 50-krat. Največkrat, kar
60-krat, so kri darovali Edo Novak, Jože Šepic in Anton
Zakrajšek.
18. februar 2016, Športnik leta 2015 - Športna zveza občin Trebnje in Mirna je podelila priznanja za športne

dosežke v letu 2015. Na prireditvi, ki je bila tokrat v
Trebnjem, je športnica leta 2015 postala Maja Vtič,
športna ekipa leta Badmintonski klub Mirna, športnik
leta pa Janez Prosenik. Od mirnskih športnikov je bil v
kategoriji mladi športnik leta izbran Anej Cizelj.
21. februar 2016, občni zbor DU Mirna - Rednega
občnega zbora se je udeležilo 151 članov.
Med drugim so šesto leto zapored podelili tudi društvena
priznanja. Plaketi društva sta prejela Pavlina Hrovat in
Dušan Zakrajšek, športnika leta 2015 pa sta postala
Anica Janežič in Dušan Jakopin.
27. februar 2016, (ah), TE ORGLICE - V sklopu
letošnjega, 17. mednarodnega festivala, je bila popoldanska revija na Mirni.
Na odru doma Partizan je nastopilo 11 solistov iz Slovenije in pet s Hrvaške, predstavile pa so se tudi štiri
zasedbe, kjer so imele glavno besedo orglice ali ustna
harmonika, ponekod v družbi drugih glasbil.
3. marec 2016, stand up večer – Obiskovalce je nasmejal izjemni mojster besede Tadej Toš.
6. marec 2016, občni zbor OO ZB Mirna - Kratki
obeležitvi dneva žena je sledil občni zbor.

ŠPORT
SKOKI - Januarski vikend na Japonskem je bil za našo
skakalko Majo Vtič zelo uspešen - osvojila je tretje
in drugo mesto. Na valentinov konec tedna pa je na
prenovljeni skakalnici na Ljubnem v soboto zmagala,
v nedeljo pa je bila druga; s skokom 95,5 m pa je tudi
rekorderka skakalnice. V skupnem seštevku svetovnega pokala je Maja sezono končala na odličnem tretjem
mestu.
Jure do nove zmage v Karlovcu - Jure Smole je na
prvem tekmovanju nove sezone osvojil Evropski pokal
Karlovac OPEN 2016 v kickboks disciplini K-1 rules, in
sicer v članski kategoriji do 81 kg. Na tekmovanju je
bilo v vseh disciplinah sicer prijavljenih 1538 tekmovalcev iz 159 klubov in 21 držav.
BADMINTON – Mirnski badmintonisti tudi v novem letu
sodelujejo na domačih in tujih turnirjih. Z rezultati so
zadovoljni v vseh kategorijah, podrobneje pa lahko njihove uspehe spremljate na klubski spletni strani.
NOGOMET – 19. decembra se je v športni dvorani v
Mokronogu odvijal močan turnir v nogometu za kategorijo dečkov do 13 let, ki se ga je udeležilo dvanajst
ekip, zmagali pa so člani Nogometnega kluba Dana Mirna. Za najboljšega vratarja je bil razglašen Rok Lovše,
za najboljšega igralca pa Gašper Kastelic.
KOLOFON:
V rokah držite prvo letošnjo številko Informatorja Občine
Mirna.
Prispevke (fotografije in opis) in napovedi dogodkov
pošiljajte sproti na obcina@mirna.si ali lapego@lapego.si.
Izdajatelj: Občina Mirna, zanjo: župan Dušan Skerbiš
Vir: Občinska uprava Občine Mirna, www.mirna.si
Besedilo in urejanje: Lapego Petra Krnc s.p. // tisk: S-TISK
Tomaž Sladič s.p. // izhaja po potrebi // marec 2016 //
brezplačno v vsa gospodinjstva v občini Mirna.

