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Povzetek 

 
»BLUP … PLUP … BLUP .. PLUP … ali slišite? BLUP … PLUP … BLUP … To so kapljice 
medu. Kapljice sladkega medu. Mmmm … dišečega, zlatorumenega medu, ki to jutro kaplja 
v reko Temenico z visoke pečine v Zijalu.« 
 
Tako se je vse začelo. S kapljicami medu. Medu, ki ga pridne čebele nabirajo po mirnopeški 
dolini in ga nosijo na pečino v Zijalo, od koder tudi izvira ime našega kraja. Z velikim 
povečevalnim steklom, opremljeni z radovednostjo, dobro voljo in ščepcem hudomušnosti  
smo se odpravili na visoko pečino. Čisto potiho. Zadali smo si cilj, da odkrijemo skrivnost 
marljivih čebelic, ki domujejo pri nas. A nekaj je takoj pritegnilo našo pozornost. Po skalnati 
pečini so vse do izvira Temenice polzele kapljice zlatorumenega medu, voda pa jih je 
radostno goltala in odnašala naprej po dolini. 

 
LE KDO BI POČEL KAJ TAKEGA?!  

LE KDO BI SI DOVOLIL TA DRAGOCENI ZAKLAD NARAVE SPUŠČATI V VODO?!? 
LE KDO?!? 

 

Raziskovanje je bilo neverjetno! Smeh, norčije, lepote brez konca, melodije in besede, pa 
tudi strogi pogledi in trepetanje, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju … Vse smo zapisali v pravo 
knjigo, slikanico, ki skozi zgodbo opisuje življenje marljivih čebelic, lepote naših krajev ter 
nepogrešljiva glavna junaja – trotka  Tonija in Slavca – dobrosrčna nagajivčka, ki sicer želita 
le širiti dobro voljo, a mnogokrat povzročita pravo razburjenje in razdejanje … 
 
Skozi besede, ki ostanejo za vedno, želimo lepote našega kraja ponesti širom po Sloveniji. 
Najmlajši bralci bodo uživali v dogodivščinah in ilustracijah, malo starejši in mladi po srcu pa 
bodo ob pozornem branju spoznali Mirno Peč in bližnje okoliške kraje: Zijalo, Vrhovo, Mali 
Kal, Golobinjek in Šentjurij ter se srečali z našimi znamenitimi rojaki. Prisluhnili bodo 
odzvanjanju melodij Lojzeta Slaka, prebirali besede izpod peresa Toneta Pavčka, leteli in 
brneli z Ludvikom Staričem ter spoznavali čebele in njihovo zgodovino z Alojzem Kastelicem.  

Mir na pêč’? BZZZ, BZZZ, NIČ VEČ! 
ali 

Kako sta Toni in Slavc osvojila Mirno Peč 
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Slikanico smo že izdali. Ja, pravo knjigo že lahko držimo v rokah! S ponosom smo jo ponudili 
Občini Mirna Peč, da jo lahko uporablja za turistično promocijo našega kraja ter z njo 
obogatili našo šolsko knjižnico. Mislili pa smo še širše; zgodbi in ilustracijam smo dodali tudi 
interaktivni zemljevid, s pomočjo katerega boste lahko preko spleta raziskovali naše kraje, se 
srečevali s prijaznimi mirnopeškimi ljudmi, marljivimi čebelicami ter hkrati spoznavali 
zapuščino naših znamenitih rojakov. 
 
Pripravite si topel kakav, udobno se namestite in preberite našo knjigo z naslovom Mir na 
pêč’? Bzzz, bzzz, nič več! ali Kako sta Toni in Slavc osvojila Mirno Peč. Prepričani smo, 
da se kmalu srečamo v naših krajih. In če boste zaslišali nagajivo brenčanje, nikar ne bežite, 
ampak pojdite za zvokom. To sta zagotovo Toni in Slavc.  
 
Le kam vas bosta tokrat popeljala …? 
 
 
Ključne besede: med, kranjska sivka, Mirna Peč, Zijalo, Vrhovo, Mali Kal, Golobinjek, 
Šentjurij, Osnovna šola Toneta Pavčka 
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1 UVOD 
 

Kaj je naš nov turistični produkt? 

POT DO ODGOVORA: 4 →    1↓     3→     1↓     1→ 

 

Zakaj smo se odločili, da napišemo in ilustriramo otroško zgodbo? 

POT DO ODGOVORA:  2 ↓     4→     1↓     2→     1↑ 

 

Ali so kraji, ki so omenjeni v slikanici, resnični? Kaj pa zgodba? 

POT DO ODGOVORA:  5 →     1↑     1→     1↑ 

 

Bo naš nov turistični produkt – SLIKANICA – uresničen in uporabljen za promocijo 

Mirne Peči? 

POT DO ODGOVORA: 4 →     1↑     3→     1↑     1→ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Ustvarili smo slikanico z naslovom Mir na pêč’? BZZZ, BZZZ, NIČ VEČ! ali Kako sta Toni in Slavc 
osvojila Mirno Peč v kateri skozi zgodbo opisujemo življenje čebelic, predstavimo naš kraj ter 
znamenite rojake. 

 

Ja, vsi kraji v zgodbi so resnični. Skozi zgodbo in s pomočjo interaktivnega zemljevida, ki je 
priložen slikanici, se lahko bralec sprehodi po našem kraju skozi Zijalo, Vrhovo, Mali Kal, 
Golobinjek, Mirno Peč in Šentjurij. Med popotovanjem pa se sreča z našimi znamenitimi rojaki: 
Tonetom Pavčkom, Lojzetom Slakom, Ludvikom Staričem in Alojzem Kastelicem. Zgodba je plod 
naše domišljije, ki so jo navdihnile čebelice, še posebej pa trotka Toni in Slavc. 

kl   Ker smo želeli na zabaven in nagajiv način predstaviti naš kraj. Želeli smo, da bi zgodbo lahko 
brali tako najmlajši kot mladi po srcu. In bi se ob branju do solz nasmejali, hkrati pa spoznali naš 
kraj in bi ga želeli tudi obiskati. 

 
JE ŽE! Naša slikanica je sveže natisnjena in pripravljena, da na humoren način predstavi lepote 
naših krajev. Občina Mirna Peč, različna društva in Osnovna šola Toneta Pavčka jo bodo 
uporabljali za promocijo kraja in tako na drugačen, atraktiven način privabljali turiste. 
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»Komaj čakam, da vse zbudim!« 
Oči so Toniju že nagajivo pogledovale po 
pečini, kjer je čebelja družina še mirno spala. 
Popravil si je svoja očala, ki so mu lezla na 
konico nosu. 
»Kaj pa, če jih danes raje ne bi zbudila?« 
je zazehal Slavc. »A še veš, kako so včeraj 
norele? In kraljici sva še vedno dolžna pet 
lončkov medu od prejšnje sobote … 
Speeet nama bodo težile …« 
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2 NA KRATKO O NAS 

 

 

 

 

Smo Lea, Nika, Nuša, Zala, Filip, Nadja, Eva, Urša, Maks, Samo, Jana, Anej, Lina, Ula in 

Julia. Prihajamo iz Mirne Peči in njenih okoliških krajev. Naša Mirna Peč je gručasto naselje 

na Dolenjskem v dolini reke Temenice. Po kraju se imenuje tudi občina Mirna Peč, ki obsega 

28 naselij, v katerih živijo naši sošolci in prijatelji. Vasice so raztresene po treh dolinah: 

globodolski, mirnopeški in šentjurski. Pokrajina, kjer živimo, je večinoma gričevnata, kar je 

posledica večkratnih tektonskih premikov. 

V naših treh dolinah se stikajo robovi dinarskega, alpskega in panonskega sveta. Ponekod 

lahko vidite izrazite kraške pojave, od vrtač do kraških jam, spet drugje pa gozdove, travnike 

in vinograde. Slednjih je največ na prisojnih legah nad Poljanami, Šentjurijem, Globočdolom, 

Hmeljčičem, na Golobinjeku in v Grč Vrhu. Skozi mirnopeško dolino teče reka Temenica, 

ponikalnica, ki pride na dan v Zijalu in ponikne pod Goriško vasjo. Zaradi njenih značilnih 

meandrov jo varujemo kot naravno dediščino. Poleg reke Temenice je v naših krajih še 

mnogo naravnih vrednot in bogata kulturna dediščina, ki vas bo presenetila na vsakem 

koraku, če se sprehodite skozi naše kraje. 

Obiskujemo Osnovno šolo Toneta Pavčka, ki je novo ime dobila jeseni leta 2012. Pred tem 

se je imenovala Osnovna šola Mirna Peč. 2. januarja 2013 smo se preselili v novo šolo. Take 

ni daleč naokoli! Le pridite k nam in se prepričajte!  

Turistični krožek in učilnica za glasbo sta letošnje šolsko leto naš izgovor in prostor za 

skupno druženje. Prihajamo iz različnih razredov, vse od 3. do 6. razreda, vendar smo 

postali pravi prijatelji. Srečujemo se po pouku in ustvarjamo do poznega popoldneva. Idej in 

domislic nam ne zmanjka, pa tudi smeha in kakšnega sladkega prigrizka ne. V nalogi in naši 

slikanici si lahko preberete in ogledate vse, kar smo skupaj ustvarili. 

»Ah, daj no Slavc, ne bodi taka reva!  
Kaj narediš, ko se kopica jeznih čebel 
razburja okrog tebe???« 
Slavcu se razjasni obraz.  
»Pomislim na MEDENI SLADOLED!!!« 
»Si potem za?« ga zvito vpraša Toni. 
Slavc je že na nogah.  
»Dajva, dolgčas je za reve!« 
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3 ZGODBARJENJE  
 

 

MIR NA PEČ’? BZZZ, BZZZ, NIČ VEČ! 

ali 

KAKO STA TONI IN SLAVC OSVOJILA MIRNO PEČ 

 

Zgodbarjenje. Beseda je bila za nas nova in zdela se nam je zanimiva, nenavadna. 

Ugotavljali smo, kaj bi pomenila in hitro ugotovili, da gre za oblikovanje in pripovedovanje 

zgodb. »To pa znamo!« smo pomislili in začeli. Začeli smo kar na začetku , pri 

najpomembnejši odločitvi … S čim značilnim za naš kraj naj bo povezana zgodba, ki jo 

bomo ustvarili??? 

 

3. 1 ZAKAJ ČEBELE – O ČEBELARSTVU V NAŠIH KRAJIH 

 

Čebele so od nekdaj tesno povezane z našim krajem. O pridnih delavkah je pisal že Janez 

Vajkard Valvasor, ki je tudi prvi omenil pečino nad Zijalom. V Valvasorjevih časih naj bi se po 

njej dobesedno cedil med, ki so ga na skalo nanesle divje čebele. To je tudi ena izmed 

mnogih legend o nastanku današnjega imena Mirna Peč. A več o tem v nadaljevanju. 

Pri nas je čebelarstvo ena najbolj priljubljenih prostočasnih dejavnosti. Če se sprehodite po 

naših dolinah in gričih, vas bo pot zagotovo popeljala mimo pisanih čebelnjakov, v katerih 

domujejo kranjske sivke. 

Med mnogimi čebelarji, ki so se ali se še ukvarjajo s 

čebelarstvom v naših krajih velja izpostaviti Alojza 

Kastelica, pisca knjige Korenine čebelarjenja, ki je svojo 

ljubezen in skrb do čebel s pisano besedo ponesel širom 

po svetu. Da bi znali pojasniti, kolikšen pomen ima 

čebelarstvo za naš kraj, vam bomo povzeli intervju z 

nekaterimi mirnopeškimi čebelarji (Rafkom Cerovškom, 

Dragom Sajetom, Antonom Hrastarjem, Janezom 

Kastelicem, Antonom Režkom, Janezom Kolencem in 

Milanom Brezarjem), ki je bil opravljen v šolskem letu 2010/11 v okviru šolskega projekta 

Zgodovina čebelarjenja v naši občini. 

Čebelarji so se za čebelarjenje odločili, ker so bili vajeni dela na kmetiji, dela z živalmi, 

dejavnost čebelarjenja pa so pogosto spoznavali preko svojih očetov in dedkov, ter jo tako 

prenašali naprej, iz roda v rod. Čebele jim prinašajo veselje in najraje jih opazujejo pri 

»Hihitala sta se in letala nad spečo družino. 
 In ga zagledala. KRALJIČIN PANJ. 
Ja, kraljičin. V njem so hranili najboljši med 
za posebne priložnosti. Toni in Slavc se nista 
mogla upreti.  
Samo spogledala sta se in že sta vedela. 
Preden zbudita družino, si lahko neopazno 
privoščita čisto malo sladke pregrehe …« 
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njihovem delu. Veliko skrb posvečajo zdravju čebel in obvarovanju le-teh pred raznimi 

zastrupitvami. Čebelarji pri nas pridelujejo različne vrste medu, kot so cvetlični, gozdi, 

akacijev, hojev, lipov in kostanjev med. Poleg tega pa izdelujejo tudi kremni med in medeni 

liker ter vosek in propolis. 

Občutke o tem, kaj jim je pri čebelarjenju najbolj všeč, je eden izmed 

čebelarjev povzel s preprostimi besedami: » S čebelami je veliko lepih 

trenutkov in prav tako tudi dela. Če sem utrujen, grem v čebelnjak in tam poslušam 

čebele. Njihovo brenčanje in njihov vonj me sproščajo.« 

Čebelarjenje je všeč tudi nam. Še posebej pa imamo radi med. Med nami 

pa je zagotovo tudi kakšen bodoči čebelar, saj nas je kar nekaj, ki svoje 

znanje kalimo pri čebelarskem krožku na naši šoli. 

 

3. 2 ČEBELICE, ČEBELICE, SAJ MOJE STE PRIJATELJICE … 

 

Čebele so simbol pridnosti, delavnosti in organiziranosti. Na našem planetu živijo že vsaj 25 

milijonov let. Med podrobnim spoznavanjem čebel smo izvedeli, da so čebele v bistvu ose, ki 

so spremenile plenilski način življenja v življenje v gnezdu.  

Pri nas se je uveljavila kranjska medonosna 

čebela. Ima temno telo, pokrito s sivimi do 

rjavimi dlačicami, zato jo čebelarji ljubkovalno 

imenujejo kranjska sivka. Je mirna, ima 

odličen smisel za orientacijo in dobro izkorišča 

paše. 

Čebele, tako kot ljudje, živijo v družinah. 

Vendar so njihove družine malenkost večje kot 

naše – v enem panju je v času največjega 

razvoja lahko do okrog 60.000 čebel delavk, ena matica in okoli 1000 trotov. Brez matice je 

čebelja družina obsojena na propad. Njena največja naloga je, da leže jajčeca. V času 

sezone jih lahko na dan izleže tudi 2000 in več! Za druga opravila skrbijo čebele delavke, 

razdelitev dela pa je odvisna od starosti čebel. Njihovo organiziranost občudujemo.  

Ena izmed zanimivosti za nas je tudi ta, kako se iz čebelje ličinke izleže matica ali delavka – 

vse je odvisno samo od prehrane v prvem stadiju ličinke. Sprva vse ličinke hranijo z matičnim 

mlečkom (to je izloček posebnih žlez zelo mladih čebel, ki hranijo ličinke). Po treh dneh pa 

začnejo ličinke, ki bodo postale čebele delavke, hraniti s cvetnim prahom in medom. Ličinke, 

iz katerih se bodo razvile matice, pa še naprej hranijo z matičnim mlečkom. Se tudi vam to 

zdi neverjetno? 

V panju je tudi nekaj trotov, katerih naloga je, da oplodijo matico, poleg tega pa čebele v 

njihovi prisotnosti bolj intenzivno nabirajo nektar in gradijo satje.  

Ker živijo v velikih skupnostih, se morajo med sabo sporazumevati. V panju se dotikajo s 

tipalnicami in medsebojnim čiščenjem. Ena izmed oblik sporazumevanja med čebelami je 

tudi čebelji ples. Čebele nabiralke v bližini svojega doma poiščejo ustrezno pašo. Ko se 
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vrnejo v panj, s posebnimi gibi in plesom sporočajo smer, oddaljenost in kakovost paše. 

Plešejo v obliki osmice ali kroga, odvisno od oddaljenosti paše, pri tem pa čebelam delijo 

nabrano hrano in tako sporočajo tudi okus medu. Pri prikazu smeri igra pomembno vlogo 

položaj sonca. 

Poleg nektarja in cvetnega prahu čebele v naravi nabirajo še vodo in mano, ki je prav tako 

surovina za med ter različne smole, iz katerih naredijo propolis. 

Čebele potrebujejo za svoje normalno življenje in delovanje 

60 do 80 kg medu in okrog 40 kg cvetnega prahu na vsak panj, 

šele ostalo lahko vzame čebelar. Si lahko predstavljate, 

koliko dela vložijo v sladko tekočino, ki jo mi namažemo na 

kruh ali si ga privoščimo kar z žlico? Tega bi se morali vsi 

zavedati in ceniti pridelek, ki ga dajo, saj morajo za 1 kg medu, ki ga 

dobi čebelar, obleteti več milijonov cvetov.  

Nekateri pravijo, da bi po približno štirih letih življenja na Zemlji brez čebel izginila tudi 

človeška vrsta. Zato moramo pomagati čebelam! Tudi če ne čebelarimo jim lahko pomagamo 

tako, da posadimo medovitne rastline in drevesa, se v čim večji meri odpovemo uporabi 

škropiv, skrbimo za čisto okolje ter ozaveščamo o pomenu čebel. 

 

3. 3 O AVTORJIH ZGODBE OZ. IDEJNIH MOJSTRIH 

 

Avtorji zgodbe, »turistični podmladek«, smo dobrovoljni, navihani in delavni učenci OŠ 

Toneta Pavčka. Kljub temu, da smo si različni, sodelujemo in ustvarjamo prave mojstrovine. 

Naj se vam na kratko predstavimo. 

 

 
Ime mi je Eva in pišem se Krevs. Stara sem 10 let in hodim v 4. razred. 
Treniram gimnastiko. Najraje se igram s prijatelji. V Mirni Peči mi je 
najbolj všeč okolica šole, to pa zato, ker je okrog nje veliko travnikov in 
malo hrupa. 

 

 
Sem Anej in pišem se Rajšel. Sem v 5. razredu. Treniram košarko in 
igram nogomet. Poleg igranja košarke rad igram tudi igrice. V Mirni Peči 
imam najraje šolo, saj tu počnemo veliko dobrih stvari. 
 

 

 
Sem Jana Jarc. Hodim v 5. razred. Rada rišem in pečem. Živim v 
Dolenjem Globodolu. V Mirni Peči mi je najbolj všeč, ker imam tu veliko 
prijateljic s katerimi se igram in ker mi tukaj nikoli ni dolgčas. 
 

 

Ime mi je Samo in pišem se Brudar. Obiskujem 5. razred Osnovne šole 
Toneta Pavčka. Treniram košarko v ligi U11. Najraje se ukvarjam s 
košarko in modeliranjem lesa. V Mirni Peči mi je najbolj všeč, da je tu 
toliko prijaznih ljudi, trgovine, kmetije in naša šola, ker je v njej kar nekaj 
prijaznih učiteljev. 
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Ime mi je Nadja, pišem se Jarc. Stara sem 9 let in obiskujem 4. razred. 
Rada pojem in igram v zabavnih igrah. V Mirni Peči mi je všeč, da imamo 
novo šolo, dobre učiteljice in mir. 

 

 
Sem Nuša Zajc. Hodim v 3. a razred. Hodim tudi na hip hop in tam se 
učim plesa. Najraje se igram in igram na klavir. V Mirni Peči mi je najbolj 
všeč šola, ker imamo v njej različne interesne dejavnosti. 

 

 
Sem Julia Verhovec. Obiskujem 6. b razred Osnovne šole Toneta 
Pavčka. Učim se igrati kitaro. Najraje plešem in tečem. V našem kraju mi 
je najbolj všeč Zijalo, ker je miren kraj. 

 

 

 
Sem Filip Fortuna. Obiskujem 4. razred Osnovne šole Toneta Pavčka. 
Zelo rad rišem in igram košarko. Najraje imam hrano, ki jo pripravi moja 
babica Jelka. V Mirni Peči mi je najbolj všeč šola, ker se tam veliko 
naučim, vidim prijatelje in ker so v šoli zelo dobri učitelji. 

 

 
Sem Nika Krevs. Hodim v 3. a razred. Treniram judo. Najraje se igram s 
sestrično Evo. V Mirni Peči mi je všeč šola, ker je lepa in nova. 

 

 
Sem Lina Ilar. Obiskujem 6. a razred Osnovne šole Toneta Pavčka. 
Najraje plešem in tečem. V našem kraju mi je najbolj všeč Mali Kal, ker je 
tam postavljen spomenik Lojzetu Slaku. 

 

 
Ime mi je Zala. Pišem se Hrastar. Stara sem 9 let. Rada igram violino in 
klavir. Obiskujem Osnovno šolo Toneta Pavčka v Mirni Peči. Doma sem 
na Poljanah in najbolj mi je všeč, ker imamo veliko hišo. 

 

 
Ime mi je Urša. Pišem se Matoh. Obiskujem 4. razred. Hodim tudi v 
glasbeno šolo Marjana Kozine. Igram violino. Najraje se igram z bratom. 
Treniram ritmično gimnastiko. V Mirni Peči mi je najbolj všeč nova šola, 
ker je zelo lepa in so učitelji prijazni. Všeč mi je tudi Zijalo, ker živim nad 
njim in tam teče reka Temenica. 

 

 
Sem Lea Kavšek. Hodim v 3. razred. Treniram ritmično gimnastiko. 
Najraje se igram s prijateljicami Špelo, Niko in Lano. V naših krajih mi je 
najbolj všeč Mali Kal, ker sem tam doma. 

 

 
Sem Ula Parkelj. Hodim v 6. b razred Osnovne šole Toneta Pavčka. Učim 
se jahanja. Rada pojem in se igram s svojim mlajšim bratcem. V našem 
kraju mi je najbolj všeč razgled z Golobinjeka. 

 

To smo mi, mladi Mirnopečani!  Sedaj pa preberite, kaj smo skupaj ustvarili. 
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3. 4 ZGODBA NA DLANI  

 

Zgodba, v kateri imata glavno vlogo nagajiva in dobrovoljna trotka Toni in Slavc, se začne in 

konča v Zijalu, na pečini, kjer domuje čebelja družina. Pretirana razposajenost in brezglava 

razigranost glavnih junakov med njuno čebeljo družino ne požanje odobravanja. Za kazen 

morata na pot. Z domače pečine morata odleteti v neznano, da poiščeta novo pašo, kjer 

bodo čebelice lahko nabirale cvetni prah za najboljši med na svetu.  

Za nekatere kazen, a za Tonija in Slavca  nagrada! Njune dogodivščine vas bodo nasmejale; 

kaj nasmejale, krohotali se boste! Vmes pa spoznali kraje, ki sta jih obiskala: Mali Kal, 

Golobinjek, Mirno Peč in Šentjurij. Tudi pri naši osnovni šoli sta se ustavila. Se nam je zdelo, 

da slišimo nagajivo brenčanje, pa smo mislili, da je to le v naših glavah … 

Seveda ne smemo pozabiti, da se boste v zgodbi srečali tudi z nekaterimi znamenitimi 

ljudmi, ki so odraščali v naših krajih: z glasbenikom, ki je sinonim za diatonično harmoniko in 

narodno-zabavno glasbo v Sloveniji in po svetu; s pisateljem, za katerega so meseci sami 

maji in mu nikoli ni zmanjkalo humornih besed; z motoristom in letalcem, ki je bolj poznan kot 

»Leteči Kranjec« ter s svetovno znanim čebelarjem in krajevnim zgodovinarjem, ki je napisal 

tudi knjigo »Korenine čebelarjenja«. 

Vas že zanima, kajne? V nadaljevanju vam želimo predstaviti, kako sta trotka, glavna junaka, 

dobila ime. In od kje njuna podoba. Preberite si, saj ni zabavna in zanimiva le zgodba, 

ampak tudi pot, ki smo jo prehodili, da smo prišli do prave knjige. 

 

3. 4. 1 Glavna junaka: Toni in Slavc – od kod imena 

 

Da se je zgodba sploh lahko začela, smo morali izbrati lik, ki bo predstavljal Mirno Peč in bil 

povezan z izročilom naših krajev. Brez razmišljanja smo vedeli, da bodo to čebele. Odločili 

smo se, da tokrat izpostavimo trota, trotka, kot jima ljubkovalno pravimo.  

Kako bo junakoma ime, smo tuhtali kar nekaj časa. Zbirali smo najboljše predloge in iskali 

razloge za in proti. Želeli smo, da tudi imeni izražata naš kraj, da sta značilni zanj.  

In ju našli – TONI in SLAVC. Za ime Toni nas je navdihnil naš rojak, Tone Pavček, zato smo 

mu dodali tudi značilna očala. Ime Slavc pa izhaja iz imena Lojze, našega rojaka, Lojzeta 

Slaka. Da bi bila glavna junaka čim bolj zanimiva, smo se malo poigrali z njunima 

karakterjema. Kaj hitro smo določili, po čem bosta razpoznavna in v čem se bosta 

razlikovala. 

Toni je  

 Slavčev najboljši prijatelj 

 adrenalinski 

 pustolovski 

 zabaven 

 pogumen 

 vedno pripravljen na vse 

 občasno nagajiv, vendar le dobronamerno 

 razgledan 

 iznajdljiv 
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Slavc je 

 Tonijev najboljši prijatelj 

 občasno boječ, a le do prve spodbude 

 zabaven 

 pogumen 

 hitro dojemljiv 

 čuteč 

 nasmejan 

 družaben 

 zadržan 
 

 

 

Še in še bi lahko naštevali. Kljub temu, da sta si različna, sta nerazdružljiva. V vsem sta 

skupaj, pa naj bo to dobro ali slabo. Rečemo lahko le še to, da sta  

PRAVA PRIJATELJA. 

 

3. 4. 2 Toni in Slavc se predstavita – šolski likovni natečaj 

 

Izgled Tonija in Slavca smo prepustili domišljiji učencev od 1. do 9. razreda naše šole. V 

novembru in decembru 2014 smo na šoli izvedli likovni natečaj z naslovom Mir na pêč’? 

Bzzz, bzzz, nič več! Natečaj je potekal od 20. 11. do 5. 12. 2014. Do zaključka natečaja smo 

prejeli preko 100 različnih izdelkov, kar nas je pozitivno presenetilo in razveselilo. Oblikovali 

smo komisijo, ki so jo sestavljali: učiteljica likovne umetnosti, mentorici turističnega krožka in 

predstavnik učencev turističnega krožka. Le-ta je določila 50 najboljših del, ki so bila 

razstavljena na šolskem hodniku. Izdelki so bili oštevilčeni ter razstavljeni naključno in brez 

imen. 

Med 8. 12. in 9. 12. 2014 je potekalo glasovanje. Možnost glasovanja smo imeli vsi učenci od 

1. do 9. razreda, skupaj nas je več kot 250. Z razredniki smo si ogledali razstavo ter na 

glasovalni listič zapisali številko slike, ki nas je najbolj prepričala. Razredniki so glasove 

zbrali in jih oddali našima mentoricama. 

Pri turističnem krožku smo vse glasove skrbno prešteli in zapisali ter kmalu ugotovili, da je z 

veliko prednostjo zmagala slika učenca 9. b razreda, Jureta Barba. Tako smo 10. 12. 2014 

po šolskem radiu razglasili zmagovalca. Zmagovalni napis smo dodali tudi k najboljši risbi na 

šolskem hodniku. Nagrada, ki je sledila, je sicer prinesla obilico dela, hkrati pa tudi 

zadovoljstva, saj je Jure ilustriral svojo/našo prvo slikanico. Na tem mestu mu še enkrat 

čestitamo! Njegovi čebelici sta natanko takšni, kot sta naša Toni in Slavc. 
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Zmagovalna slika. Avtor: Jure Barbo, 9. b 

 

Ker vemo, da bomo o Juretovem slikanju, risanju in ustvarjanju še veliko slišali, ga v svoji 

nalogi s ponosom prvi predstavljamo. 

Ilustrator naše slikanice: Jure Barbo 

Rodil sem se 20. 8. 2000. Moj rojstni kraj je Mali Kal, v tej majhni vasi blizu 

Mirne Peči živim s staršema in bratom. Obiskujem 9. razred Osnovne šole 

Toneta Pavčka. Rad ustvarjam, predvsem rad slikam, rišem in oblikujem les 

ter umetne mase. Udeležujem se različnih delavnic in natečajev.  

V prostem času pa tudi rad igram košarko. Ustvarjanje me veseli, saj med 

risanjem pozabim na težave in druge stvari, to pa me tudi sprošča. 

 

V nadaljevanju vam za pokušino predstavljamo tri dela, ki so prispela na naš natečaj. V 

prilogi 1 pa si lahko ogledate še vsa ostala. Veseli smo, da izbira o zmagovalcu ni bila 

prepuščena nam, saj bi med toliko kvalitetnimi in zanimivimi izdelki res težko izbrali 

najboljšega. Poglejte in se prepričajte sami. 
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3. 4. 3 Zakaj zijaš ravno v Zijalu? 

 

− To so kapljice medu. 

Kapljice sladkega medu. Mmmm … dišečega, 

zlatorumenega medu, ki to jutro kaplja v reko 

Temenico z visoke pečine v Zijalu. 

 

Tako se prične naša zgodba. Zakaj se dogaja ravno v Zijalu? Če vam želimo odgovoriti na to 

vprašanje, moramo najprej spregovoriti nekaj besed o izvoru imena našega kraja – Mirna 

Peč. 

Od kod ime Mirna Peč? 

Za sedanje ime obstaja več razlag. Ena izmed njih pravi, da je naš kraj dobil tako ime po reki 

Temenici, ki teče skozi kraj. Prvotno ime, »Nirna Peč«, naj bi izviralo iz slovanskega glagola 

»nyrati«, ki je pomenil »prihajati iz zemlje«; peč pa se nanaša na pečino v Zijalu nad Mirno 

Pečjo, izpod katere ponikalnica Temenica pride na dan. 

Nekateri pa pravijo, da sta se nekega večera nemirna hlapec in dekla na peči prepirala, ko je 

gospodar izza mize dejal: »Mir na pêč!« 

Spet drugi razlagajo, da so v pečini v Zijalu bivale divje čebele. Imele naj bi dosti medu, a ker 

nihče ni mogel ponj, se je ta razlival po skalah v reko in tako je dolina dobila ime »Medna 

Peč«. 

Še ena izmed razlag pa je tista, ki izhaja iz nemške različice imena »Hönigstein«, kar v 

prevodu pomeni medena peč in se nanaša na medeno barvo skalovja v Zijalu. Skozi čas naj 

bi se zapis spreminjal vse do današnjega imena, Mirna Peč. 

Ste že sami našli odgovor? Skoraj vse razlage imena našega kraja so nekako povezane z 

Zijalom. Zato je prav, da se naša zgodba začne ravno na pečini v Zijalu. Le da je naša 

razlaga, zakaj je pečina v Zijalu medene barve, malo drugačna … 

Pa pustimo to za zgodbo! Na kratko bi vam radi predstavili Zijalo in reko Temenico. 

Zijalo je 35 metrov visoka skalna pečina na koncu doline v vasi Vrhpeč 

na Dolenjskem. Izpod nje ponikalnica Temenica po krajšem 

podzemskem toku drugič privre na dan. Pod pečino je pravi bruhalnik, v 

katerem so do sedaj raziskali 65 metrov podzemnih rovov in iz katerega 

ob visokem vodostaju na dan bruhne voda. Stalni izviri vode pa so malo 

nižje ob strugi. V steni nad bruhalnikom sta dve manjši jami, Ajdovska 

jama in Fantovska luknja, ki sta z nekaj truda dostopni za obiskovalce. 

Temenica se kakšnih 50 metrov nižje zbere v manjše jezerce in se nato 

pretaka preko manjšega jezu. Kadar je vodostaj izjemno visok, vre voda 

na dan tudi iz vseh lukenj naokrog, ki so sicer neopazne. Zijalo je 

zavarovano kot naravni spomenik. Je zelo priljubljena turistična točka. Tudi mi, domačini, se 

radi odpravimo do znamenite pečine, najpogosteje peš ali s kolesom.  



Mir na peč?' Bzzz, bzzz, nič več!                                  Turistični produkt mladih Mirnopečanov 

 
 16 

Temenica je ena najbolj znanih dolenjskih ponikalnic, saj na svoji poti, 

do izliva v Krko, vsaj dvakrat ponikne. Velik del tako teče po temačnem 

kraškem podzemlju, zaradi česar je verjetno dobila tudi tako ime. Izvira 

na južnih pobočjih Posavskega hribovja, mirnopeški dolini pa s svojimi 

zavoji daje prepoznavnost, ko vijuga med zelenimi travniki. V njej in ob 

njej je polno življenja, s svojo lepoto pa je očarala tudi junaka naše 

zgodbe, Tonija in Slavca. Še več, postala je njuna prijateljica, saj ju je 

vedno spremljala vsaj del poti, ko sta se odpravila novim dogodivščinam 

naproti. 

 

3. 4. 4 Sprehodi se z nami skozi Mali Kal, Golobinjek, Šentjurij in Mirno Peč 

 

Toni in Slavc med iskanjem nove paše za svojo čebeljo družino doživljata pravo 

pustolovščino. Med tem pa občudujeta kraje, ki jih obiščeta – vasi in zaselkov v naših dolinah 

in na gričih je veliko. Če bi želeli opisati prav vse, bi morali napisati še kar nekaj knjig. Sicer 

se pa nikoli ne ve. Mogoče jih pa bomo? 

No, da ne zaidemo. Spoznala sta Mali Kal, Golobinjek, Šentjurij in Mirno Peč. Te kraje želimo 

poleg Zijala s svojo zgodbo turistično izpostaviti, saj so si med seboj različni, vsi pa nekaj 

posebnega. Vsak skriva v sebi toliko biserov, da te prevzame. In tudi ljudje, ki tukaj živijo. So 

prijazni, pripravljeni pomagati, pravi Dolenjci.  

Le za okus naj vam predstavimo kraje, ki sta jih obiskala.  

Mali Kal je vasica, ki leži na obrobju šentjurske doline. Le-ta je 
ena izmed treh dolin v občini Mirna Peč. Manjša vasica je 
razdeljena na dva dela. Drugemu, manjšemu delu vasi, ki je od 
osrednje vasi oddaljen nekaj sto metrov, domačini pravijo 
Dobje. Na Malem Kalu je svoje otroštvo preživel Lojze Slak, 
»oče« diatonične harmonike in s tem narodno-zabavne glasbe. 
Tam še danes odmeva zvok diatonične harmonike in Slakove 
glasbe, ki se ga trudimo ohranjati tudi na naši šoli – z lansko 

turistično nalogo smo zasnovali Tabor harmonikarjev V dolino tiho in ga septembra 2014 tudi 
zelo uspešno izvedli. Potrudili se bomo, da bo postal tradicionalen.  

Golobinjek je naš največji grič. Njegova pobočja deloma 

prekriva gozd, le na prisojnih legah so vinogradi, h katerim se 

stiskajo zidanice. In ravno po tem je poleg pohodništva 

Golobinjek najbolj znan – med vinogradi najdemo vinogradnike, 

ki negujejo vinsko trto, visoko nad njimi pa kraljujejo klopotci, ki 

kot stražarji čuvajo dediščino narave in ljudi. Pod hribom leži na 

eni strani razpotegnjeno globodolsko polje, na drugi pa 

mirnopeška dolina, po kateri vijuga reka Temenica. Golobinjek nudi široke razglede, vse od 

Gorjancev, Kamniško-Savinjskih Alp pa do Kuma. Razgled na drugo stran pa odpira pogled 

na grad Hmeljnik ter množico gručastih vasi, ki so kot dragulji raztreseni po pokrajini.  
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Šentjurij na Dolenjskem ali tudi Sveti Jurij je naselje v naši 

občini. Sredi njega stoji manjša cerkev sv. Jurija iz 16. stoletja. 

Naselje je od Mirne Peči oddaljeno dobre 3 kilometre, še bližje 

pa je avtocesti, ki povezuje Ljubljano in Zagreb. Naslonjeno je 

na griče, ki se vzpenjajo nad vasjo in na katerih so zasajene 

vinske trte. V Šentjuriju se je rodil Tone Pavček, pesnik, esejist, 

prevajalec in urednik. Po njem je poimenovana tudi naša šola, za nas pa je napisal tudi 

šolsko himno. Na to, da smo »Pavčkovi«, smo neizmerno ponosni. 

Mirna Peč se prvič omenja leta 1228 z imenom Medena Peč. 

Gručasto naselje leži na levem bregu ponikalnice Temnice v 

kraški mirnopeški dolini. Je oskrbovalno in upravno središče 

občine Mirna Peč. Starejši del naselja stoji sredi ravnega 

rodovitnega sveta, novejši del pa nastaja na njenih obronkih, 

kjer se pričenja gričevnat svet. Jedro kraja tvori ulica imenovana 

Trg, v centru Mirne Peči pa se visoko v nebo dviga cerkev sv. Kancijana in tovarišev. V kraju 

je sedež občine, župnije, pošte, zdravstvenega in gasilskega doma. Imamo tudi kulturni dom 

in šolo, kjer se vedno veliko dogaja.  

 

3. 4. 5 Tone, Lojze, Ludvik in Alojz, naj žive! 

 

Naš delček Slovenije ni znan le po naravi, ki kar kliče po pohodništvu in kolesarjenju, po 

medu in vinski trti, po zelenih dolinah in gričih, poraslih z vinogradi, po Temnici, ki 

skrivnostno vijuga in po naseljih, ki se tako v dolinah kot na pobočjih in vrhovih gričev. 

Delček Slovenije, kjer živimo, je znan tudi po dosežkih različnih ljudi, ki so se tukaj rodili in 

naredili prve korake, nekateri pa tukaj preživeli celo življenje. Za tako majhen kraj je veliko 

tistih, ki so s svojim znanjem in nadarjenostjo pustili pečat na Slovenskem in po svetu. 

Tone Pavček se je rodil v Šentjuriju, kot smo že zapisali. Pot ga 

je hitro ponesla proti Ljubljani, vendar je celo življenje ohranjal 

stik s svojimi koreninami in bil ponosen nanje. Poklonil se jim je 

s pesmijo Nekje na Dolenjskem. Otroci pa se ga spomnimo po 

pesmicah in pesniških zbirkah Juri Muri v Afriki, Čenčarije, 

Deček gre za soncem, Maček na potepu in drugih. Tone se je 

znal vživeti v naš svet in nas je razumel. Znal se je nasmejati in 

izreči kakšno še posebej humorno. In rad nas je imel, 

mirnopeške otroke. Še vedno hranimo njegova posvetila, ki jih je 

namenil le nam. Šolsko himno, ki jo je napisal za nas, s ponosom prepevamo. Njegove 

pesmi so prepletene v naš šolski vsakdan, saj nas znajo nasmejati in hkrati potolažiti. Hvala, 

Tone! 



Mir na peč?' Bzzz, bzzz, nič več!                                  Turistični produkt mladih Mirnopečanov 

 
 18 

Lojze Slak je znameniti slovenski muzikant z Malega Kala. Rekli 

bi mu lahko kar »mojster frajtonarice«, legenda! Navezan na 

domači kraj, se je vanj vselej rad vračal. Njegova pesem V dolini 

tihi je kar sama od sebe postala mirnopeška himna. Ko je 

nastopal s svojimi ansambli, je bil vselej lepo sprejet, ne le v 

Sloveniji, tudi drugod po svetu, od Amerike do Avstralije. 

Trenutna turistična ponudba Mirne Peči je tesno povezana z 

njim in njegovo glasbeno zapuščino. Upamo, da bomo v 

prihodnjih letih spomin nanj še poglobili in ga znali predstaviti 

turistom, ki prihajajo v naše kraje. Že sedaj pa lahko skoraj izza vsakega vogala slišite zvok 

harmonike in Lojzetove glasbe, tako od tistih, ki se igranja na harmoniko šele učijo kot tistih, 

ki jo že spretno preigravajo. 

Ludvik Starič, motorist in letalec, poznan kot »Leteči Kranjec«, 

je bil pred drugo svetovno vojno najboljši spidvejist sveta. Ob 

prebiranju njegove življenjske zgodbe nam je najbolj ostal v 

spominu njegov opis občutkov na startu pred prvo dirko:   

"Brž vžgemo motorje. Njihovo strašno brnenje vzbuja strah. Ljudem zastaja 
dih, ko nas opazujejo, ko v dirkalni opremi z očali na očeh in s štartnimi 
številkami na hrbtih vodimo svoje jeklene konje na startno linijo. Resni smo. 
Vemo, da bo dirka težka. Kdo ve, ali ne bo kdo izmed nas čez nekaj minut že 
mrlič. Poravnamo se in pazimo na znak. Napet sem kot vzmet. Komaj čakam, 
da bi se sprožil. Tedaj starter zamahne. Vzmet se je sprožila. Kot bi trenil, se 
odtrgam iz vrste. Ležem na motor in šinem naprej. Zdaj ali nikoli! Napenjam 
vse sile in drvim. Nikogar ni pred menoj."  

Kar dih nam je zastal, ko smo to prebrali. In pogumni kot smo, bi 

se najraje pognali za njim in odbrzeli vsaj en krog. Toni in Slavc pa zagotovo z nami!  

Alojz Kastelic, v naših krajih znan tudi kot Brezarjev Lojz, je 
svetovno znani čebelar, ki je napisal knjigo »Korenine 
čebelarjenja«. Poleg tega je napisal več kot 200 člankov o 
čebelarstvu in tako glas o čebelah in Mirni Peči ponesel širom 
po svetu. Odkrival je tudi arheološke, zgodovinske in kulturne 
znamenitosti Mirne Peči. O njem je znanih veliko zabavnih 
anekdot, ob tej, ki jo bomo zapisali, pa smo se ne le nasmejali 
ampak tudi naučili, kako pomembno je vztrajati ne glede vse.  
 
»Ko se je v panju izlegla druga matica, je stara odletela iz njega, z njo pa tudi 
vse čebele. Tako vsakemu čebelarju pobegnejo čebele in matica. Tudi Lojzetu 

Kastelicu se je to zgodilo. Po navadi so Lojzetu ušle v Zijalo na kakšno deblo drevesa. Prav smešen je bil, ko je 
tekel za njimi, da bi jih lahko spravil v panje. Med tekom pa se je večkrat spotaknil in padel, a vseeno ni odnehal 
in jih je zasledoval. Ko jih je končno dohitel in že skoraj ujel matico, se mu je ta izmuznila, zato jo je lovil še 
naprej. Na koncu, ko je bil ves izčrpan, jih je končno ujel in premestil v drug panj. S tem je vsem nam dokazal, da 
moramo biti vztrajni pri delu, hkrati pa potrdil, da ima čebele res rad, saj ni pustil, da bi poginile v divjini.« 

 
Poleg opisanih, pa moramo od znanih Mirnopečanov izpostaviti še duhovnika Antona Pusta, 
kronista, ki že vse življenje popisuje življenja naših prednikov in zgodovino naših krajev; 
nedavno preminulega slikarja, rokodelca in ljubiteljskega astronoma Jožeta Slaka Đoka, od 
starejših pa še Antona Bartla, kulturnega delavca, šolskega svetnika, jezikoslovca, 
leksikografa in pripovednika; kiparja Alojzija Progarja; industrialca Jožka Povha;  veterinarja 
Franca Dularja; dolenjskega poslanca na Dunaju Matevža Grašiča in še bi lahko naštevali.  
 

Mnogi so pustili pomemben pečat in ponosni smo nanje! 
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4 PREDSTAVITEV IN OGLAŠEVANJE NAŠEGA TURISTIČNEGA 

PRODUKTA 
 

 

Kljub temu, da smo še zelo mladi – še vedno nam pravijo otroci – se zavedamo, da ni dovolj 

knjigo le napisati, ampak jo je potrebno tudi tržiti. Še posebej našo, saj ni le otroška zgodba, 

ampak nas v celoti in z vsem dogajanjem popelje po našem kraju na prav poseben način. 

Zato smo že naredili načrt, kako bo lahko slikanica uporabljena tudi v turistične namene. 

Delno smo načrt že uresničili in sicer z izdajo same slikanice, ki sta jo omogočili Osnovna 

šola Toneta Pavčka in Občina Mirna Peč. O ostalih aktivnostih, ki jih bomo izvedli v 

prihajajočih tednih in mesecih, pa si lahko več preberete v nadaljevanju.  

 

4. 1 PREDSTAVITEV SLIKANICE OBČINI, DRUŠTVOM IN LOKALNI 

SKUPNOSTI – NAČRT PROMOCIJE  

 

Predstavitev slikanice občini in lokalnim društvom 

V prvi polovici februarja 2015 bomo imeli na šoli prav posebno predstavitev. Nanjo bodo 

vabljeni predstavniki šole, občine in lokalnih društev, predvsem turističnega društva. In 

predstavitev bomo vodili mi! Ja, že sedaj imamo malo treme. Vendar vemo, da bomo zato 

svoj prvi »veliki sestanek« še toliko bolje izpeljali. Za sestanek bomo pripravili pogrinjke in 

uredili prostor, v ospredje pa postavili našo slikanico. Vsem prisotnim bomo predstavili 

namen slikanice ter zgodbo. Spodbudili jih bomo k sodelovanju in uporabi slikanice v 

promocijske namene Mirne Peči. Izpostavili pa bomo tudi željo po ponatisu, v kolikor se bo 

izkazala potreba po tem. 

Predstavitev slikanice lokalni skupnosti 

Slikanico želimo predstaviti tudi našim sosedom, prijateljem, sorodnikom, vsem domačinom 

in drugim. Zato bomo izkoristili roditeljski sestanek, ki bo na naši šoli v četrtek, 5. februarja 

2015, in vemo, da bo dobro obiskan. Zgodbo bomo barvno natisnili na večje liste in jih 

razstavili na lesenih panojih v šolski avli. Poleg bomo postavili manjšo stojnico in 

zainteresiranim razložili več o zgodbi, o nastanku le-te, namenu turistične promocije skozi 

»Med vsesplošnim brenčanjem, javkanjem in 
brezglavim letanjem se je zaslišal glas 
kraljice matice. S pomirjujočim, a odločnim 
glasom je dejala: 
»Za med smo poskrbeli. Nič več ne kaplja. 
Kolikor ga je še ostalo … Toda, razdejanje je 
veliko! Lončki, poličke, najdragocenejši med 
… škoda je RES ogromna!« 
Čebelice so jo s široko odprtimi očmi gledale. 
Kraljica je z jeznim glasom nadaljevala: 
»IN ZA VSE TO STA KRIVA TONI IN SLAVC! 

PRIPELJITE JU!« 
Čebelice so postale nemirne. Ostri pogledi so 
švigali na vse strani. Vse so imele že vrh 
glave njunih vragolij in potegavščin.  

TOKRAT JE PADLA KAPLJA ČEZ ROB!« 
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slikanico ter jih povabili na turistično tržnico v Novo mesto, ki bo v četrtek, 26. marca 2015. V 

pomladnih mesecih, ko se bo v našem kraju odvijalo več dogodkov pa bomo promocijo na ta 

način še nadaljevali. 

Predstavitev slikanice širši skupnosti 

Ker je namen slikanice privabljati turiste v naš kraj, bomo slikanico izdali tudi v elektronski 

obliki in jo v promocijske namene tržili na spletni strani šole, na spletni strani občine ter 

turističnega društva. Članek, ki bo opisoval nov turistični produkt in povezavo do slikanice v 

elektronski obliki ter povabilo, da pridejo v naše kraje, bomo objavili tudi v lokalnih medijih, 

Občinskem glasilu občine Mirna Peč ter Dolenjskem listu. Plakat z informacijami o vsebini 

slikanice ter informacijami o tem, kje jo lahko dobijo (na občini, na sedežu turističnega 

društva ter v osnovni šoli) bo objavljen na info točki v Mirni Peči. 

Načrt promocije Mirne Peči s pomočjo naše slikanice zajema tudi deljenje slikanice kot 

spominsko in zahvalno darilo, ki se deli ob različnih priložnostih, v okviru šole in občinskih 

dogodkov ter praznikov. Slikanica bo postala tudi eden izmed razpoznavnih znakov na 

drugem Taboru harmonikarjev V dolino tiho, ki bo izveden v septembru 2015. Mladi 

udeleženci tabora jo bodo prejeli kot spodbudo za raziskovanje Slakovih krajev. 

Poskrbeli bomo tudi, da bo slikanica dostopna in brana tudi v naši šolski knjižnici ter v našem 

vrtcu Cepetavček. Po dogovoru pa bo dostopna tudi v okoliških knjižnicah po sosednjih 

občinah, pri ponudnikih turističnih storitev ter v turistično-informacijskih centrih. 

 

4. 2 PREDSTAVITEV NA TURISTIČNI TRŽNICI – stojnica in nastop 

 

Podoba naše stojnice  

Stojnica, s katero se bomo predstavili na turistični tržnici v Novem mestu bo sestavljena iz 

velikih panjev, ki bodo narejeni iz posebnih kartonastih škatel. Stojnice, ki jo nudi Turistična 

zveza Slovenije zato ne bomo potrebovali. Panji, ki bodo izdelani in poslikani na prav 

poseben način, bodo v sebi skrivali različne dogodivščine Tonija in Slavca. Prvi vtis bodo 

zagotovo naredile poslikane panjske končnice, ki bodo z besedo in sliko vabile, da si 

ogledate notranjost posameznih panjev. 

Zgodbe znotraj panjev bodo izdelane in predstavljene na različne načine. S tem želimo 

obiskovalcem ponuditi, da zgodbo dojemajo z različnimi čutili, pri čemer smo mislili tudi na 

osebe s posebnimi potrebami in predstavitev posebej prilagodili tudi zanje.  Dogodivščine, ki 

sta jih doživela Toni in Slavc bodo zapisane, deloma tudi v Brailovi pisavi in izdelane v 3 D 

sliki iz različnih materialov (od naravnih materialov do papirja in različnih umetnih mas). Vsak 

panj bo znotraj osvetljen in bo tako obiskovalcem na privlačen način vzbudil zanimanje za 

raziskovanje našega kraja. 

V enem izmed panjev se bo skrival tudi sodobnejši način predstavitve naše slikanice in sicer 

s pomočjo računalniške tablice. Obiskovalci bodo imeli tako možnost prebrati celotno 

slikanico v elektronski obliki in si prebrati tudi več o opisanih krajih ter znamenitih rojakih.  
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Zaradi osvetlitve in sodobnega računalniškega pripomočka bomo na stojnici potrebovali 

električni priključek. 

Našo stojnico bomo prilagodili pomembni članici krožka, ki bo predstavljala našo kraljico 

matico. Deklica je na invalidskem vozičku in vas zato že sedaj naprošamo, da nam na tržnici 

namenite prostor na vogalu posameznih »ulic« (da bomo imeli sosednjo stojnico le z ene 

strani) in bomo naši »matici« tako omogočili neovirano gibanje z vozičkom ter lažji dostop do 

same stojnice. 

 

Po čem nas boste prepoznali? 

Poleg tega, da vas bo naša stojnica s svojim izgledom in interaktivnimi vsebinami, ki vas 

bodo popeljale skozi zgodbo, zagotovo navdušila, nas boste zlahka opazili in srečevali na 

vsakem koraku nakupovalnega centra, kjer se bo odvijala tržnica. Vloge na stojnicah si bomo 

razdelili tako kot to storijo v čebelji družini. In tudi izgledali bomo tako kot prava čebelja 

družina. 

Imeli bomo kraljico matico. Ta bo kraljevsko skrbela za svojo družino in se posvetila 

obiskovalcem, ki bodo želeli izvedeti več o življenju čebel. 

Na stojnici in predvsem po celotnem prostoru tržnice se bosta sprehajali naši maskoti, 

trotka Toni in Slavc, ter obiskovalce vabila na stojnico, jim delila naš promocijski 

material in mogoče ušpičila kakšno čisto nedolžno potegavščino – pri njiju se nikoli ne ve. 

Brez čebelic delavk res ne gre in na naši stojnici jih bo 6. Obiskovalcem bodo 

predstavljale našo zgodbo, jim razkazovale stojnico, jih informirale o našem kraju in se z 

njimi igrale čebelje igre. Kot se za prave čebele delavke spodobi, bodo plesale tudi čebelji 

ples in tako z gibi in sladkimi medenjaki povedale, kje je najboljša paša za čebele in 

kakšnega okusa je. 

 

S čim vas bomo še prepričali? 

Dodatno vas bomo motivirali tudi z različnimi nalogami. Za zainteresirane obiskovalce bomo 

imeli pripravljene manjše kartončke, na katerih bodo zbirali štampiljke za opravljene naloge. 

Štampiljke bomo izdelali sami, za motiv pa bomo uporabili znak naše šole, čebelico, cvetlico, 

čebelnjak in krono. Za posamezne naloge bodo skrbele čebele delavke, ki bodo tudi delile 

štampiljke. 

Obiskovalce, ki bodo opravili 2 ali 3 naloge, bomo nagradili z leseno žlico za med ter 

medenjaki. Tisti, ki bodo opravili vseh 5 nalog, pa bodo na prireditvi ob zaključku tržnice za 

nagrado prejeli našo slikanico in vrečico medenjakov. 
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Naloge bodo zanimive in polne dogodivščin: 

 skakati bo treba ristanc v obliki satovnice, 

 sestavljati bo potrebno magnetno sliko iz naše slikanice, ki bo razdeljena na  

           več kosov, 

 eni izmed čebel delavk bo potrebno odgovoriti na nekaj vprašanj v zvezi s                     

           slikanico in našim krajem, 

 po celotnem prostoru tržnice bo potrebno poiskati posebne rože, ki jih bomo  

           izdelali in na katerih bodo kroglice cvetnega prahu različnih barv; prinesti jih bo  

           treba kraljici matici, ki bo odločila ali je bila naloga opravljena; da se boste  

           počutili še bolj »čebelje«, boste dobili čebeljo kapico, s katero boste lahko        

           letali od cveta do cveta, 

 izmisliti in zaplesati si bo potrebno čebelji ples, s katerim se boste predstavili   

           eni izmed čebelic delavk, ki bo presodila ali vas razume, kje je najboljša paša;  

          da se boste lažje vživeli, boste imeli na glavi še vedno čebeljo kapico.  

 

Mogoče, pa vam kakšno posebno nalogo zastavita tudi Toni in Slavc, nikoli se ne ve … 

 

4. 2. 2 Lesena, medena žlica ali oglaševalski listič? 

 

Verjetno ste že opazili, da se bo na naši stojnici veliko dogajalo – brenčalo bo kot v 

čebelnjaku. Tudi lesene žlice za med, ki jih bomo uporabili kot promocijsko gradivo, ne bodo 

le žlice za med. 

Spremenili jih bomo v cvetlice; na cvetnih lističih bo zapisano besedilo za promocijo naše 

slikanice in kraja, naslikana pa bosta tudi junaka zgodbe, Toni in Slavc. Cvetni lističi bodo 

obdajali gornji del lesene žlice, ki bo ovit v rumeno blago, vse skupaj pa se bo nadaljevalo v 

steblo rože, držalo žlice, ki bo ovito z zelenim trakom.  Na koncu držala bo obesek, na 

katerem bo logotip naše šole ter oba junaka zgodbe. Tako bo lesena žlica za med lahko 

uporabljena kot okras, spomin in promocijski material z naše stojnice, lahko pa jo boste 

uporabili za to, kar je njen prvotni namen – da v kozarcu zajamete sladek zlatorumeni med in 

uživate … 
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 5 ZAKLJUČEK 
 

 

»Seveda bomo, brez težav’c!« smo tako kot Toni in Slavc tudi mi z navdušenjem sprejeli 
izziv, da ustvarimo nova lika, ki bosta skozi zgodbo popeljala turiste po našem kraju. 
Ugotovili smo, da imamo RES veliko idej. In da jih imajo tudi drugi okrog nas. Zdaj vemo, 
kako pomembno je, da si znamo prisluhniti in še tako čudno pripombo pretehtati, saj le tako 
lahko skupaj ustvarimo neverjetno zgodbo, na katero smo že sedaj vsi ponosni. Zanimivo je, 
kako se dopolnjujemo. Iz drobne zamisli prvega je drugi izpeljal naslednjo misel in tretji spet 
naslednjo … Počutimo se kot pravi ustvarjalci.  
 
Še bolj se veselimo ustvarjanja turistične stojnice; idej zanjo namreč ne moremo več prešteti. 
In ker se stvari ne lotimo polovičarsko, bo tudi stojnica, tako kot slikanica, jemala dih. No, 
med branjem zgodbe in druženjem na naši stojnici sta seveda dovoljena tudi smeh in 
navdušenje. 
 
Kar ne moremo verjeti. V rokah že lahko držimo našo knjigo, pravo knjigo, ki še diši po 
novem. In to v prvih 500 izvodih. Prvih zato, ker smo prepričani, da niso zadnji. Lahko kdo 
reče, da to ni velik dosežek za otroke, stare od 8 do 11 let??? 

 

 

 

 

»Ej, to ste pa super naredili!« je rekel Slavc. 

»Ja, imajo možgančke, tile mladi Mirnopečani.« je dodal Toni in ponosno zaključil: »Ampak, 

glavna frajerja sva pa midva, veš?« 

»Vaaaaaauuuuu,čisto zares!!!!« je navdušeno zavpil Slavc. 

 

 

 

 

»Slavc in Toni, vajinih neumnosti imamo 
dovolj!« je odločno nadaljevala kraljica. Vse 
čebelice so jezno prikimale. 
»Ker vama po glavi roji kopica norčij, bosta 
začela z delom! Dovolj sta že stara, pa tudi 
časa za neumnosti ne bosta imela! Med, ki 
sta ga pojedla ali uničila, moramo narediti 
ponovno.« 
Družina je še bolj jezno zabrenčala in tipalke 
so jim stale strogo pokonci. 
Kraljica je nadaljevala: »Zato bosta morala 
najti novo pašo. Pašo, na kateri bomo lahko 
nabrale nov cvetni prah za najslajši med.  
STA RAZUMELA?!« 
»Ampak …« je zajecljal Slavc. Toni ga je 
ošvrknil z nestrpnim pogledom in ga prekinil. 
»Seveda bova, brez težav’c!« 
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6 LITERATURA IN VIRI 
 

 

 

Spletni viri 

O reki Temenici: http://www.slovenia-heritage.net/mirna-pec/ 

Turistično društvo Mirna Peč: http://turizem-mirnapec.com/j/nasi-kraji.html 

Znameniti rojaki: http://turizem-mirnapec.com/j/nasi-kraji.html?start=1 

Občina Mirna Peč: http://www.mirnapec.si/ 

Leteči Kranjec – dirkač, ki je premikal meje: http://www.rtvslo.si/sport/motosporti/leteci-kranjec-dirkac-ki-je-

premikal-meje/298812 

 

Knjižni viri 

Pretekle raziskovalne naloge naše šole 

Zgodovina čebelarjenja v naši občini, šolski projekt 2010/11 

Turistična naloga Tabor harmonikarjev V dolino tiho, šolsko leto 2013/14 

Ostali knjižni viri: 

Sam, Anej, 2012. Zemlja ima srce. Ljubljana, Jasa.  

 

Slikovni material 

arhiv šole in medmrežje 

 

 

 

 

 

 

Kaj se je zgodilo v nadaljevanju? Preberi: 
 

Mir na pêč’? Bzzz, bzzz, nič več!  
ali  

Kako sta Toni in Slavc osvojila Mirno peč 
 

Smeh in raziskovanje naših krajev ter 
spoznavanje znamenitih rojakov – 

ZAGOTOVLJENO! 

http://www.slovenia-heritage.net/mirna-pec/
http://turizem-mirnapec.com/j/nasi-kraji.html
http://turizem-mirnapec.com/j/nasi-kraji.html?start=1
http://www.mirnapec.si/
http://www.rtvslo.si/sport/motosporti/leteci-kranjec-dirkac-ki-je-premikal-meje/298812
http://www.rtvslo.si/sport/motosporti/leteci-kranjec-dirkac-ki-je-premikal-meje/298812
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7 PRILOGE 
 

PRILOGA 1: Risbe s šolskega likovnega natečaja 
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PRILOGA 2: Slikanica 

 

 


