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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovane občanke in občani! 

letošnje poletje in začetek jeseni so  
zaznamovala  ekstremna nihanja 
naravnih pojavov, poleti skrajno vi-
soke temperature z vročinskimi va-
lovi, prehod v jesen pa so po nekajle-
tnem premoru zopet obeležile obilne 
padavine. Vse navedeno in še spo-
mladanska pozeba je zelo negativno 
vplivalo na uspešnost del v kmetijski 
dejavnosti, ki je za našo lokalno sku-
pnost dokaj pomembna. 
Ob zaključku poletja je Osnovna šola 
Toneta Pavčka zopet odprla svoja 
vrata, letošnjo leto verjetno še z ve-
čjim veseljem in pozornostjo, kajti 
v neposredni bližini jih je pričakala 
zgrajena in opremljena nova športna 
dvorana. Verjamem, da bo v ponos 
tako učencem, učiteljem kot tudi ce-
lotni lokalni skupnosti, kajti z izgra-
dnjo športne dvorane zaključujemo 
izredno zahteven projekt izgradnje 
osnovne šole z vrtcem in športno 
dvorano, s katerim so v občini zago-
tovljeni pogoji za kakovostno izva-
janje programov predšolske vzgoje, 

Foto: Foto Asja

osnovnošolskega izobraževanje in 
športa. Aktivnosti v občini so seveda 
tekle tudi na drugih področjih. Tako 
smo pred staro šolo uredili športni 
park, ki ga občani s pridom upora-
bljajo, pripravili in uredili smo pro-
stor za polnilno postajo za polnjenje 
električnih vozil ter skupaj z Občino 
Mokronog – Trebelno posodobili 
odsek ceste Poljane – Ornuška vas. 
Na področju projekta »Suhokranjski 
vodovod« dela potekajo po predvide-
ni dinamiki, kar nekaj odsekov je že 
zaključenih in verjamem, da bomo, 
če nam bo vreme služilo, načrtovano 

dinamiko del v letošnjem letu tudi iz-
vedli. Izpeljali smo tudi razpis za izbi-
ro izvajalca gradbenih del pri ureditvi 
Slakovega in Pavčkovega muzeja v 
stari osnovni šoli. Tudi v »Industrijski 
coni« aktivnosti tako lastnikov kot 
tudi naložbenikov  intenzivno pote-
kajo, posledično z gospodarsko rastjo 
se tudi v naših conah povpraševanje 
po zemljiščih v zadnjem obdobju zelo 
povečuje, tako da z gotovostjo lahko 
računamo, da bo v bližnji prihodnosti 
zraslo kar nekaj objektov. 
Prihajamo v jesenski čas, zato vsem, 
ki se ukvarjajo s kmetijstvom, kljub 
letošnjim težavam želim, da svoje pri-
delke kakovostno in varno pospravi-
jo. Učencem, malčkom v vrtcu, učite-
ljem in vsem zaposlenim v šoli pa, da 
z novo pridobitvijo varno in športno 
čimbolj uspešno zakorakajo v novo 
šolsko leto. Vsem občanom želim 
mirno jesen in topel prehod v zimski 
čas, naj nam modrost, strpnost in 
medsebojno sodelovanje ter spošto-
vanje kljub nekaterim težavam olajša 
sobivanje v našem okolju. 

Andrej Kastelic, župan
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28 . 8.  2017
Potres v bližini Novega mesta

Po podatkih Agencije rS za oko-
lje, Urada za seizmologijo, so 28. 
avgusta 2017, ob 5.33 seizmografi 
državne mreže potresnih opazo-
valnic zabeležili potres magnitude 
1,3 v bližini Novega mesta, 52 km 
jugovzhodno od Ljubljane. Potres 
so čutili posamezni prebivalci Mir-
ne Peči in Velikega Kala. Ocenjuje 
se, da intenziteta (učinki) potresa 
ni presegla III. stopnje po evropski 
potresni lestvici (EMS-98).
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2 . 8.  2017
Zapeljala v jarek

Ob 8.02 je na cesti Karteljevo–
Trebnje, pri kraju Sela pri Zago-
rici, voznica z osebnim vozilom 
zapeljala s ceste v obcestni jarek. 
Gasilci GrC Novo mesto so zava-
rovali kraj nesreče, postavili vozi-
lo na kolesa, odklopili akumula-
tor, nudili pomoč reševalcem pri 
oskrbi in prenosu poškodovane 
osebe. reševalci NMP ZD Novo 
mesto so poškodovano odpeljali 
na zdravljenje v SB Novo mesto.

28 . 8.  2017
Podrtih več dreves

Ob 16.45 je v občini Mirna Peč 
zaradi vetra padlo več podrtih 
dreves. Dežurni delavec cestne-
ga podjetja je drevesa razžagal 
in odstranil.

Poročilo z 18. redne seje 
Občinskega sveta Občine Mirna Peč

Na občinski seji sveta, ki je potekala 
21. 9. 2017, so občinski svetniki po-
trdili Odlok o oskrbi s pitno vodo na 
območju občine Mirna Peč ter Odlok 
o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske vode na območju občine 
Mirna Peč. V obravnavi sta bila Tehnič-
ni pravilnik o javnem vodovodu in o 
javni kanalizaciji na območju občine 
Mirna Peč, vsebino katerega je po-
drobneje opisal predstavnik javnega 
podjetja Komunala Novo mesto Lju-
bomir Jakše. Svetniki so obravnavali 
tudi predlog Sklepa o zaračunanih 
cenah in subvenciji oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja in čiščenja komunal-
ne odpadne vode ter zbiranja in od-
voza komunalnih odpadkov. Direkto-
rica občinske uprave Sonja Klemenc 
Križan je pojasnila predlog povišanja 
cen in zakaj bo do povišanja v višini 8 
% prišlo. Predlog za delno povišanje 
cen je bil postavljen zaradi velikega 
razkoraka med predračunsko ceno 
po na spomladanski seji sprejetih ela-
boratih in ceno storitev, ki jo dejansko 
plačajo občani. razliko v lastni ceni 

storitev in ceni, ki jo plačujejo upo-
rabniki, bo še vedno v velikem deležu 
subvencionirala občina iz proračuna. 
Svetniki so predlog sklepa podprli. 

Svetniki so soglasno sprejeli predlog 
Odloka o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest. Obravnavali so dve ukini-
tvi kategorizacije na  odsekih dveh 
občinskih cest.  Sprejeta sta bila Pra-
vilnika o uporabi dvorane OŠ Toneta 
Pavčka in telovadnice na naslovu Trg 
8 ter predloga cenika o uporabi dvo-
rane OŠ Toneta Pavčka in telovadnice 
na naslovu Trg 8. Dvorana in telova-
dnica bosta na voljo v popoldanskem 
času, dopoldan bosta rezervirani za 
šolske otroke. Cenika sta s 1. 10. 2017 
objavljena na spletni strani Občine 
Mirna Peč. rafko Križman, vodja Sku-
pne občinske uprave Suhe krajine, je 
svetnikom podal poročilo in program 
dela Skupne občinske uprave Suhe 
krajine za leto 2016 in 2017. Svet je bil 
seznanjen tudi s Poročilom o izvrše-
vanju proračuna Občine Mirna Peč v 
prvem polletju letošnjega leta. 

Nina Koren, 
občinska uprava

Sprejem najuspešnejših učencev
Že tradicionalno je župan Občine Mirna Peč Andrej Kastelic v sredo 14. 6. 2017 povabil najboljše učence in učenke Osnovne 
šole Toneta Pavčka in jim osebno čestital za njihove dosežke. Povabljeni se odlikujejo ne le kot  izvrstni učenci, ampak so 
uspešni tudi na različnih področjih. Dobili so priznanja iz geografije, zgodovine, angleščine, na športnih tekmovanjih, šahu ... 
Zbralo se jih je lepo število, kar prikazuje dobro delo šole. Najboljši učenci in učenke so poleg lepih želja iz rok župana prejeli 
še praktično darilo - stekleno termovko in eko blok. Agata Klavora, občinska uprava
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Mirna Peč bogatejša za nov, sodoben športni objekt

Mirnopečani ponosni 
na novo večnamensko dvorano
29. september je bil tokrat prazničen za Mirnopečane. Občina Mirna Peč je z otvoritvijo svojemu namenu predala eno 
večjih naložb - novo športno dvorano, namenjeno tako šolski in rekreativni vadbi, kot tudi izvajanju ostalih športnih pro-
gramov in različnih prireditev.  Dvorana OŠ Toneta Pavčka  je postavljena ob bok pred petimi leti zgrajenima šoli in vrtcu, 
mirnopeškim šolarjem pa so sedaj zagotovljeni odlični pogoji za vadbo in učenje.  

Na  otvoritvi 
športne dvorane, 

ki je bila ravno na roj-
stni dan pesnika Toneta 

Pavčka, rojaka, po katerem 
nosita šola in dvorana ime, so 
v odličnem kulturnem pro-
gramu nastopili mirnopeški 
šolarji in otroci vrtca Cepe-
tavček, polno dvorano pa je 

razvnela akrobatska skupina 
Dunking devils s saltami in 
vragolijami z žogo. 
Dvorano je 
blagoslovil 
d o m a č i 
župnik 
J a n e z 
rihtar-
šič.

Župan Andrej Kastelic je v 
slovesnem nagovoru izpo-
stavil pomembnost izvedbe 
ene največjih naložb v obči-
ni. Tako so sedaj, kot je dejal, 
zagotovljeni pogoji za kako-
vostno izvajanje predšolske 
vzgoje, osnovnošolskega 
izobraževanja in športa, iz-
postavil pa je tudi celovito 
delo občinske uprave in do-
bro sodelovanje s šolo ter se 
zahvalil vodji projekta Nataši 
rupnik za odlično izpeljan 
projekt.

ravnatelj šole Danijel Bre-
zovar je v nagovoru zbrani 
množici dejal, da je odprtje  
športne dvorane najlepše 
darilo za Pavčkov rojstni dan, 

Ravnatelj šole Danijel Brezovar (z desne), župan Andrej Ka-
stelic in poslanka Državnega zbora Urška Ban so nagovorili 
zbrano množico.

Slavnostni trak so prerezali župan Andrej Kastelic, ravnatelj Danijel Brezovar, 
predstavnik izvajalca gradnje SGP Zidgrad Idrija Boris Ferjančič in direktor 
podjetja Elan Inventa Miloš Šter.
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Občina Mirna Peč uspešno izpeljala enega večjih 
projektov v občini

Zaključena gradnja 
Dvorane OŠ Toneta 
Pavčka
V septembru se je zaključila gradnja športne dvorane ob 
OŠ Toneta Pavčka v Mirni Peči. Vrednost naložbe je dober 
milijon evrov, projekt pa je sofinanciralo Ministrstvo za iz-
obraževanje, znanost in šport ter Fundacija za šport.

ki ga tudi sicer vsako leto 
obeležijo s kulturnim dnem 
in likovno ustvarjalnico. Na 
letošnji je sodelovalo kar dva-
najst dolenjskih šol. Ustvarjali 
so na športno tematiko,  na-
stala dela pa so razstavili  na 

V OSMIH LETIH NOVA 
ŠOLA, VRTEC IN ŠPORTNA 
DVORANA

Občina Mirna Peč se je za 
zagotovitev ustreznih pro-
storskih pogojev za izvajanje 
devetletne osnovne šole v 
letu 2010 odločila za izgra-
dnjo nove osnovne šole z 

vrtcem in športno dvorano 
v Mirni Peči, katere izved-
ba je potekala fazno. V letu 
2012 je bil zgrajen objekt 
šole in vrtca s skupno neto 
površino 5.859,00 m2 (16+2 
oddelkov šole in 7+1 oddel-
kov vrtca), ki je znašal 6, 5 
milijona evrov z davkom na 
dodano vrednost, v septem-
bru 2017 pa se je uspešno 
zaključila še izgradnja špor-
tne dvorane s skupno neto 
površine 1.235,66 m2, za ka-
tero je morala občina zago-
toviti 1.042.706,89 EUr (vse 
vrednosti investicije športne 
dvorane so brez davka na 
dodano vrednost, saj velja za 

gradbena dela v skladu s 76. 
a členom ZDDV-1 obrnjena 
davčna obveznost) .
Prvotna želja občine je bila, 
da zgradi rokometno dvora-
no s tremi vadbenimi enota-
mi s skupno neto površino 
1.767,12 m2, vendar se je 
predvsem zaradi finančnih 
razlogov, pa tudi mnenja 

šolskega ministrstva, da za 
šolske potrebe ter ostale 
programe športa v občini 
zadostuje manjša dvorana, 
odločila za košarkarsko dvo-
rano z dvema vadbenima 
enotama s skupno neto po-
vršino 1.235,66 m2. Dvorana 
ima tudi izvlečno tribuno, ki 
ob celotni uporabi zagotavlja 
444 sedežev (v primeru pri-
reditev), ob polovični 222 se-
dežev (košarka), ob zaprti tri-
buni pa je na voljo 57 fiksnih 
sedežev (mali nogomet). 

Da bi dvorana omogočala 
čim boljše pogoje za razvoj 
različnih športov, se je ob-

hodniku prehoda v telova-
dnico.
Otvoritve se je udeležila tudi 
poslanka Državnega zbora 
republike Slovenije in pred-
sednica Odbora za finance 
in monetarno politiko Urška 
Ban. V govoru je med drugim 
dejala, da so Mirnopečani 
lahko ponosni na novo dvo-
rano in šolo in da sta obe na-
ložbi lahko odlična motivaci-
ja za učenje in gibanje.

OŠ Toneta Pavčka je ob tej 
priložnosti tudi izdala zbornik 
»Šport v Mirni Peči«, ki je na-
stal ob zaključku celoletnega 
lanskega projekta z enakim 
naslovom. 

Ljudmila Bajc
Foto: Foto Asja

Vodja projekta Nataša Rupnik (druga z leve) z izvajalci gradnje 
in nadzornikom na enem od tedenskih usklajevalnih sestankov
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čina odločila za 30 % nad-
standardnih površin (šolski 
standard 854,67 m2), hkrati 
pa njena zasnova omogoča 
morebitno kasnejšo širitev v 
smeri vrtca. 

Dvorana je zasnovana kot 
pravokotni volumen s pri-
sekano poševno streho za 
vzhodnim vogalom šole. Di-
menzija dvorane je 33,10 x 
29,80 m x najvišja višina 11,80 
m, po etažnosti je P+1, pri 
čemer je polovica volumna 
objekta vkopana. Osnovni 
vadbeni prostor dimenzi-
je 24,3 x 32,0 x 7 m višine je 
deljen s premično zaveso na 
dve vadbeni površini. Vezni 
del med športno dvorano 
in šolo je pritlični servisni 
del tlorisne dimenzije 5,85 x 
25,18 m, v njem so gardero-
be, shrambe in sanitarije. Iz-
veden pa je tudi povezovalni 
hodnik za notranji prehod iz 
šole v telovadnico s skupno 
površino 29,65 m2. 

Dostop za zunanje obisko-
valce je predviden iz že izve-
dene vhodne ploščadi na ni-
voju nadstropja, na novo pa 
je izveden dostop v servisni 
del - iz dostavnega dvorišča 
kuhinje.

na oprema se je prenesla iz 
stare telovadnice, naknadno 
pa se je odločila še za plezal-
no steno.  Plezalna stena ima 
dimenzije 9 m x 8 m in gre za 
največjo notranjo plezalno 
steno na Dolenjskem. Steno 
je izvedlo podjetje PS 49 proi-
zvodnja športne opreme, d. o. 
o. iz Pivke, strošek v vrednosti 
19.369,55 EUr pa sta vsaka v 
polovični višini pokrili občina 
in šola. 

DVORANA NAMENJENA 
VADBI IN RAZLIČNIM 
PRIREDITVAM

Skupna vrednost naložbe 
izgradnje športne dvorane 
z opremo je 1.042.706,89 
EUr, projekt pa sta podprla 
Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport v višini 
254.003,40 EUr (40 % stro-
škov normativnih površin) 
ter Fundacija za šport v višini 
67.132,00 EUr. Ostala sred-
stva so bila zagotovljena iz 
občinskega proračuna (od 
tega 240.250,48 evra po 23. 
členu ZFO-1).
Projekt izgradnje osnovne 
šole z vrtcem in športno dvo-

rano je izdelalo podjetje 
Studio ur.a.d. iz Nove 

Gorice, gradbeni 
nadzor je izvaja-

OBJEKT ZGRAJEN 
V ENEM LETU

Gradnja športne dvorane je 
potekala od junija 2016 do 
junija 2017. Izvajalo jo je pod-
jetje SGP Zidgrad Idrija, d. d., 
strošek gradnje pa je znašal 
833.955,34 EUr. V drugi po-
lovici julija letošnjega leta je 
podjetje Elan Inventa, d. o. 
o., iz Begunj na Gorenjskem 
začelo z montažo opreme 
športne dvorane v vrednosti 
189.382,00 EUr: tribune, de-
lilna zavesa, mehke obloge 
sten, zaščita parketa, oprema 
za košarko, nogomet, od-
bojko, letveniki, gimnastična 
oprema ter oprema peda-
goških in spremljajočih pro-
storov. Ob tem se podjetju 
Elan Inventa zahvaljujemo za 
donacijo semaforja in nasto-
pa skupine Dunking devils 
v otvoritvenem programu. 
Dela na objektu so se zaklju-
čila sredi septembra 2017, 
do konca meseca pa je bilo 
pridobljeno tudi uporabno 
dovoljenje.

Občina je ob ugodni ceni gra-
dnje uspela dvorano opremiti 
z vso opremo (prvotno 
je bila le ta načr-
tovana v dveh 
letih), premič-

lo podjetje Urbing gradbeni 
inženiring, d. o. o., dela koor-
dinacije varnosti in zdravja ob 
delu pa podjetje renova, d. o. 
o. Novo mesto. Pri izvajanju 
naložbe so bili občini s svojimi 
strokovnimi nasveti v veliko 
pomoč tudi gradbeni odbor 
v sestavi Andrej Kastelic, Igor 
Šuštaršič, Stane Udovč, Bo-
štjan Špiler, Drago Muhič, Ja-
nez Zupančič, Danijel Brezo-
var ter športni delavci in ostali: 
robert Dragan, Bojan Jaklič, 
Boštjan Srovin, Domen rajšelj.  
Še posebej se za sodelovanje 
zahvaljujemo Osnovni šoli To-
neta Pavčka in njenemu rav-
natelju Danijelu Brezovarju.

Dvorana OŠ Toneta Pavčka 
omogoča izvajanje šolske in 
rekreativne vadbe ter ostalih 
programov športa in različ-
nih prireditev. Dvorana bo 
namreč omogočala tudi izva-
janje vadbe in tekmovanj ko-
šarke državne lige, izvajanje 
kakovostnega tekmovalnega 
športa v rokometu in malem 
nogometu ter odbojki in 
badmintonu v nižjih katego-
rijah ter programov športne-
ga plezanja, za kar do sedaj v 
občini ni bilo pogojev.

Nataša Rupnik,
vodja projekta
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Jože Slak častni občan Občine Mirna Peč
Na junijski slavnostni seji ob praznovanju občinskega praznika so v  večnamenskem prostoru v kulturnem domu v Mirni 
Peči podelili občinska priznanja; dve županovi priznanji, tri občinske plakete in naziv častni občan.

Priznanje je župan Kastelic podelil uspe-
šnemu športniku za visoke dosežke v 
tajskem boksu roku Erštetu ter aktualni 
kmetici leta Jelki Krivec za sodelovanje 
in uspešno doseganje ciljev v društvu 
podeželskih žena. Plaketo občine so 
prejeli Jože Zoran za njegovo uspešno 
delovanje v gasilstvu, Gabrijel Obrekar 
za doprinos na kulturnem področju in 
domači župnik Janez rihtaršič za delo-
vanje na področju ohranjanja kulturne 
dediščine, ureditve farne cerkve z okoli-
co ter podružničnih cerkva.

Nagrajencem Občine Mirna Peč je priznanja podelil župan Andrej Kastelic.

Naziv častni občan so posthumno po-
delili slikarju Jožetu Slaku. Priznanje je 
prevzela žena Milena Slak.

Slavnostne seje so se poleg domačih svetnikov, članov 
občinske uprave in nagrajencev preteklih let udeležili tudi 
predstavniki sosednjih občin in ostali gostje.

Naziv častni občan so posthumno pode-
lili akademskemu slikarju Jožetu Slaku, 
poznanem tudi pod imenom Đoka,  za 
življenjsko delo na področju umetnosti  
in za sodelovanje s šolo in domačim kra-
jem. Bil je odličen umetnik, ki je za svoj 

opus prejel veliko nagrad, med njimi 
tudi nagrado Prešernovega sklada. Za-
vedal  se je svojih korenin in bil ponosen 
na svoj domači kraj. Priznanje je prevzela 
žena Milena Slak.

Župan Andrej Kastelic je v slavnostnem 
govoru izpostavil dva največja projekta-
suhokranjski vodovod in športno dvora-
no, ki potekata po zastavljenih načrtih, 

istočasno se vrstijo aktivnosti za ureditev 
muzeja v stari osnovni šoli. Sejo je pope-
stril kulturni program, v katerem so nav-
dušili trio Caruso s pianistko Petro Jerič, 
povezovalne niti pa je prepletala vodite-
ljica Ljudmila Bajc.

Zatem se je v  atriju kulturnega doma 
odvil jubilejni 10. Festival mirnopeških 
vin z novo cvičkovo princeso Dragico 
ribič, članico Društva vinogradnikov 
Mirna Peč. Podelili  so priznanja in nagra-
de z nedavnega tedna cvička, sledil pa je 
večer z zabavno glasbo. O dogajanju v 
soboto in nedeljo si preberite na nasle-
dnjih straneh.

Ljudmila Bajc, foto: Foto Asja

V kulturnem 
programu so 
navdušili trio 
Caruso s pianistko 
Petro Jerič.
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18. občinski praznik  

Pestro in zanimivo praznično dogajanje 
v Slakovih in Pavčkovih krajih
Ob letošnjem prazniku Občine Mirna Peč 21. junija, ki smo ga praznovali osemnajstič, so prireditve potekale od petka, 
16. junija, do nedelje, 18. junija. Praznik je zaznamovalo tudi pestro sobotno dogajanje s pričetkom in zaključkom na 
prireditvenem prostoru pri stari osnovni šoli.

Sobotno dogajanje je s po-
hodom odprla mirnopeška 
konjenica, nato so na pot 
krenili pohodniki 5. pohoda 
po Poti Slakove in Pavčkove 
mladosti, izpred osnovne 
šole Toneta Pavčka so krenili 
tudi udeleženci medgene-
racijskega Pohoda v Zijalo. 
Od 12. ure dalje pa so se 
na igrišču pri stari šoli pred-
stavili lokalni ponudniki in 
domači podjetniki. Od dveh 
popoldne pa do večernih ur 
je potekalo regijsko gasilsko 
tekmovanje za pokal Mirne 
Peči, hkrati pa tudi zabavno 
popoldne z ansamblom Ta 
prava banda in 
m l a d i m i 
harmo-
nikar-
ji za-

sebne glasbene šole Sandija 
ravbarja. V družabnem ve-
čeru sta za zabavo in ples 
skrbela  Klapa Kampanel in 
Ansambel bratov Poljanšek, 
za hrano in pijačo pa osebje 
gostilne Javornik.

5. pohod po poti 
SlakOve  in PavčkOve 
mladosti

Turistično društvo Mirna Peč 
je v sodelovanju z Občino 
Mirna Peč in domačimi dru-
štvi pripravilo že 5. pohod 
po Poti Slakove in Pavčkove 
mladosti. 12 kilometrov 

dolga krožna tematska 
pot je posvečena po-

kojnima mirnope-
škima rojakoma, 
pesniku Tonetu 
Pavčku in har-
monikarju Loj-
zetu Slaku. rde-
ča nit celotnega 

pohoda je preplet 
Slakove glasbe in 

Pavčkove poezije s 

kulturnim programom in 
dobrodošlicami gostoljub-
nih domačinov ob poti. Kul-
turni program je potekal že 
v Mirni Peč in nato na vseh 
postankih poti: na Velikem 
in Malem Kalu, v Hmeljčiču 
in v Šentjuriju.

Številni pohodniki so se ob 
8. uri zjutraj zbrali pri stari 
osnovni šoli Mirna Peč. Po-
hoda sta se udeležila tudi 
poslanca Državnega zbora 
Jože Tanko in Žan Mahnič. 
Po pozdravu mirnopeškega 
župana Andreja Kastelica 
in predsednika Turističnega 

društva Mirna Peč Jožeta 
Barba (spregovorila sta na 
vseh postajah) ter s pred-
stavitvijo ljudskih pevk Če-
belice, so pohodniki najprej  
odšli do mirnopeške cerkve 
sv. Kancijana, kjer jim je do-
mači župnik Janez rihtaršič 
med drugim povedal, da 
so v tem mesecu prazno-
vali 100-letnico župnijske 
cerkve, blagoslovili Marijin 
kip in novo urejeno okolico 
cerkve. Po predstavitvi in 
ogledu cerkve so se podali 
skozi Češence do brunarice 
na športnem igrišču na Veli-
kem Kalu, kjer so pohodnike 
pričakali prijazni domačini z 
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okrepčili in harmoniko. Po-
hod so nadaljevali skozi Ve-
liki Kal in Orkljevec do Male-
ga Kala, kjer so domačini vse 
pohodnike bogato postregli 
z dobrotami in pijačo ter jih 
popeljali do spomenika Loj-
zetu Slaku na domačiji Bar-
bo, kjer je harmonikar preži-
vljal otroštvo in mladost.  Tu 
je potekal kulturni program, 
prisotna je bila tudi Lojze-
tova žena Ivanka, ki je po-
vedala, da je bilo tu Lojzetu 
vedno zelo lepo in se je rad 
vračal v ta kraj. Zaigrali so 
mirnopeški harmonikarji, 
med njimi je bil tudi Loj-
zetov brat Matija. Od tu so 
krenili do vasi Hmeljčič in se 
ustavili pri gasilskem domu. 
Med drugimi sta jih pozdra-

vila tudi 
Aleš Žagar, 
ocenjeva-
lec vin, ki 
je predstavil 
mirnopeška 
vina, in Dragica 
ribič, 19. cvičkova 
princesa, ki je sprego-
vorila o cvičku – vinskem 
posebnežu. Sledili sta mali-
ca in degustacija vin, ki so ju 
pospremile napitnice članov 
moške pevske skupine ro-
žmarin. Veliko pozornost je 
pritegnila tudi mirnopeška 
konjenica. Od tu so se poho-
dniki čez vinorodno Hmelj-
čarsko goro spustili v rojstno 
vas pesnika Toneta Pavčka, 
Šentjurij. Pri Pavčkovem 
domu je potekal kulturni 

p r o g r a m 
m l a d i h 
recitatork 
in izvajalk 

uglasbene 
P a v č k o v e 

poezije. Vse je 
pozdravila in se 

predstavila domačinka 
Jelka Krivec, kmetica leta 
2016. Tudi tu ni manjkalo 
dobrot in osvežilnih napit-
kov. Po ogledu spominske 
zbirke so se nekateri podali 
še do spomenika Tonetu 
Pavčku, ki stoji pred cerkvijo 
sv. Jurija v Šentjuriju.
Pot se je zaključila pri stari 
osnovni šoli, kjer so se dejav-
nosti nadaljevale. V telova-
dnici so si obiskovalci lahko 
ogledali potujočo razstavo 

o Lojzetu Slaku z naslovom 
»Moje knjige so moje plo-
šče«, avtorja roberta Slaka 
in razstavo 8. otroške likovne 
ustvarjalnice »V dolino tiho«.

Udeleženci pohoda so bili 
zelo zadovoljni, saj so se 
sprehodili po slikovitih po-
teh, po katerih sta v svoji 
mladosti hodila rojaka, pe-
snik Tone Pavček in harmo-
nikar Lojze Slak. Udeleženec 
pohoda, 86-letni Ivan Po-
točar iz ruš pri Mariboru se 
je po 50-ih letih sprehodil 
po teh krajih (njegov oče je 
bil rojen na Kalu). Obujal je 
spomine, ko sta z Lojzetom 
pasla živino.

Mira Barbo, 
občinska uprava
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občinska uprava sporoča

Kolesarji Adrie Mobil uspešni na dirki 
za pokal Občine Mirna Peč
Občina Mirna Peč je s KK Adria Mobil in PGD Jablan v soboto, 24. junija 2017, v Mirni Peči organizirala tradicionalno ko-
lesarsko dirko za pokal Občine Mirna Peč, na kateri se je pomerilo skoraj 100 kolesarjev slovenskih klubov in šolarjev 
domače Osnovne šole Toneta Pavčka.

Zanimivo se je začela dirka 
osnovnošolcev, saj je Žiga 
Saje po preprečljivem vod-
stvu padel, vendar je na kon-
cu v kategoriji šolarjev 7. - 8. 
razredov zaradi nastopa le 
dveh tekmovalcev zasedel 
drugo mesto za Kristjanom 
resnikom. Med šolarji 6. - 7. 
razredov pa so bili najhitrejši 
rus Jure, Krevs Jaka in Strojin 
rok.

V nadaljevanju so se pomerili 
še mladi kolesarji in kolesarke 
slovenskih klubov, kjer je med 
dečki E slavil Nik Muršec iz 
Perutnine Ptuj ( 2. mesto Bevc 
Žan, 3. mesto Prevejšek Maj 
oba Adria Mobil), med deč-

ki D Nejc 
Peterlin 
iz Adrie 
Mobil (3. 
mesto Nik 
r o z m a n 
Adria Mobil), 
med deklicami 
C Tina Smrdel 
iz MBK Sportr.si, med 
dečki C Marcel Skok iz KD 
Sloga 1902 Idrija ( 2. mesto 
Anže ravbar Adria Mobil), 
med deklicami B Neja Kalan 
iz Kranja, med dečki B Natan 
Gregorčič iz rog As (3. mesto 
Aljaž Turk Adria Mobil), med 
deklicami A Klara Čemažar iz 
BTC City Ljubljana, med dečki 
A Jaka Špoljar iz Adria Mobil 

(3. mesto 
Adam Jor-
dan Adria 
M o b i l ) , 
med mlaj-

šimi mla-
dinkami Ana 

Ahačič iz Kranja.
Medalje so najboljšim pode-
lili Srečko Glivar, Nataša ru-
pnik in župan Andrej Kastelic. 
Organizatorji pa so se tudi 
tokrat izkazali z odlično orga-
nizacijo. 

Nataša Rupnik, 
občinska uprava

Mlajše kolege 
je prišel pogledat 
tudi Aljaž Jarc 
(z mamo Sonjo), 
ki gre uspešno po 
stopinjah starejše-
ga brata. Letos je 
s 37. mestom naj-
boljši med mladinci 
na SP v Bernu.
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Začela so se dela ureditve prostorov 
muzejske zbirke Lojzeta Slaka
Občina Mirna Peč je v začetku letošnjega leta pripravila projekt ureditve večnamenskih prostorov z muzejem Lojzeta 
Slaka in Toneta Pavčka, s katerim bodo v osrednjem pritličnem delu nekdanje šole postopno uredili stalne spominske 
zbirke Lojzeta Slaka, Toneta Pavčka in ostalih znamenitih mirnopeških rojakov.  

Razstava ansambla 
lojzeta slaka 
v Mirni Peči - 
povabilo 
k sodelovanju
Občina Mirna Peč skupaj z druži-
no Slak in Dolenjskim muzejem 
Novo mesto pripravlja razstavo 
o življenju in delu Lojzeta Slaka. 
Uvodni del razstave bo name-
njen prikazu Mirnopeške doline, 
ljudskih običajev in ljudske glas-
be, ki so močno zaznamovali 
otroštvo in mladost Lojzeta Sla-
ka ter vplivale na njegovo glas-
beno pot. Za potrebe razstave 
iščemo naslednje fotografsko 
gradivo in predmete iz mirno-
peškega okolja:

•	 šolske fotografije iz OŠ Karte-
ljevo, na katerih je morda Lojze 
Slak ali pa vsaj razred z učenci v 

šolskih letih 1939/40, 1940/41, 
1941/42, 1944/45 in 1945/46
•	 predmeti, ki se vežejo na 
šolanje v omenjeni šoli: puščica, 
tablice, zvezki, peresa itd.
•	 skupinske fotografije obhajila 
in birme, na kateri je Lojze Slak
•	 petje vaških fantov na vasi, še 
zlasti pri Barbotovih na Malem 
Kalu
•	 fotografije "pušenšanka" z mo-
rebitnim izveskom iz tega okolja
•	 fotografije vozov s konji, ki 
prevažajo balo, svate itd.
•	 konjski komat ali podkve, 
bič itd. – predmete, vezane na 
konjerejo
•	 fotografije ohceti, na katerih je 
igral Lojze Slak ali Ludvik Barbo 
ali Franc Potočar
•	 fotografija ljudskega muzikanta 
Franca Potočarja
•	 fotografije, ki se nanašajo na 
konjerejo in čebelarstvo v mirno-
peškem okolju
•	 star poslikan čebelji panj ali 
orodje, vezano na čebelarjenje 
do leta 1960

•	 fotografije, vezane na vinogra-
dništvo, kletarstvo, trgatve do 
leta 1960
•	 pivsko posodje (majolika, poli-
ček, žepna steklenica za žganje, 
kozarci) in manjši vinogradniški 
predmeti do leta 1960
•	 fotografije igranja ALS na 
prireditvah (veselice, trgatve itd.) 
v Mirni Peči
•	 "singel" plošča z naslovom 
Titanic
•	 prva kaseta, izdana pri Jugo-
tonu z naslovom Lojze Slak in 
»Fantje s Praprotna«
•	 velika plošča izdana pri VM 
records Stimmung beim Wein
•	 velika plošča izdana pri VM 
records Lustige reise mit Ensem-
ble Slak
•	 velika plošča izdana pri VM 
records Trio Slak 

Postopek zbiranja:
Fotografije prinesete na Občino 
Mirna Peč, kjer dobite reverz. 
Predane bodo v Dolenjski muzej 
Novo mesto, kjer jih bodo samo 

skenirali in originale vrnili nazaj 
na občino, kjer jih boste spet pre-
vzeli. Prosimo vas za naslednje 
podatke:
•	 kdo je sedanji lastnik fotografije 
in ali želi, da se navede na razsta-
vi kot lastnik fotografije ali ne,
•	 kdaj (vsaj približno) je bila 
fotografija posneta,
•	 ime in priimek fotografa (če je 
znan),
•	 kdo so ljudje na fotografijah,
•	 obrazec bi bil pripravljen in bi 
ga izpolnili ob predaji ali prevze-
mu fotografij iz skeniranja. 

Če ste pripravljeni posoditi 
predmete za razstavo, vas pro-
simo, da to poveste po telefonu 
občinskim uslužbencem, ki bodo 
vašo telefonsko številko in naslov 
posredovali v Dolenjski muzej. 
Avtorja razstave se bosta potem 
na vas obrnila neposredno 
in se dogovorila o nadaljnjih 
postopkih. 

Majda Pungerčar, 
Dolenjski muzej Novo mesto

Prvo fazo projekta predstavlja ureditev 
skupnih prostorov zbirk ter prostorov 
postavitve prve stalne zbirke - spomin-
ske zbirke mirnopeškega harmonikarja 
Lojzeta Slaka, izvedba le te pa bo pote-
kala v letih 2017 in 2018.
Projekt vsebuje ureditev novega vhoda 
v objekt na območju kuhinje, ob njem 
pa manjše pisarne in prodajalne. Ho-
dnik od kuhinje do stranišč bo urejen 
v "lobby", ki se zaključi s sanitarijami. V 
nekdanji jedilnici in učilnici likovnega 
pouka pa bodo s prodori in predelnimi 
stenami urejeni projekcijska dvorana s 
prostori spominske zbirke.
rekonstrukcija objekta vsebuje obno-
vo tlakov s položitvijo talnega gretja in 

parketa, obnovo električne napeljave in 
svetil, obnovo talne in stenske keramike 
ter opreme WC-jev, zamenjavo oken in 
vrat, zamenjavo dotrajanih valovitk na 
strehi in žlebov, izvedbo termo-izolacij-
ske fasade ter ureditev okolice.

Občina je v poletnih mesecih uspešno 
izvedla postopek izbora izvajalca obno-
ve objekta podjetje AS- Primus, d. o. o. , 
iz Cerknice, ki bo z deli začel v oktobru in 
jih zaključil do konca koledarskega leta. 
Vrednost del obnove prostorov z dav-
kom na dodano vrednost je 311.257,45 
evra. Nadzor gradnje bo izvajalo podje-
tje Urbing, d. o. o, koordinacijo in var-
stvo ob delu podjetje renova, d. o. o., 

projektantski nadzor pa podjetje Studio 
razvoj, d. o. o.
Vzporedno z obnovo prostorov pa obči-
na z Dolenjskim muzejem Novo mesto 
in v sodelovanju z družino Slak pripra-
vlja vsebinsko zasnovo postavitve stalne 
spominske zbirke, temu bo proti koncu 
let sledila priprava grafične podobe in v 
letu 2018 izvedba postopkov izbora iz-
vajalcev opreme prostorov in zbirke ter 
sama postavitve zbirke. V kolikor ne bo 
zapletov, naj bi bila stalna spominska 
zbirka harmonikarja Lojzeta Slaka na 
ogled v drugi polovici prihodnjega leta.

Nataša Rupnik,
občinska uprava
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Ali že uporabljate preparate za gnojevko 
in hkrati uveljavljate subvencijo občine? 
Prebivalci na podeželju se večkrat soočajo s problemom smradu, neprijetnega vonja, ki se pojavlja ob polivanju gno-
jevke po kmetijskih površinah. Plini, ki se pri tem sproščajo, niso v takih koncentracijah, da bi bili škodljivi za zdravje, 
so pa vseeno zelo neprijetni in za prebivalce v okolici velikih kmetij in kmetijskih zemljišč, ki se polivajo z gnojevko, 
zelo moteči. Problem smradu pa ni moteč le za prebivalce, še posebej ima negativen vpliv za obiskovalce naših treh 
dolin, ki zadnja leta množičneje obiščejo naše kraje.

Občina Mirna Peč subvencio-
nira nakup in spodbuja upo-
rabo preparatov za razgraje-
vanje gnojevke že vrsto let. V 
teh letih se je število uporab-

nikov precej povečalo, ven-
dar opažamo, da uporaba 
preparatov še vedno ni tako 
razširjena, kot bi si to želeli. 
Zato želimo s to informacijo 
o koristih uporabe prepara-
tov in o finančni spodbudi 
občine v ta namen, ki je zelo 
enostavna, spodbuditi širšo 
uporabo pri govedorejcih in 
prašičerejcih.
Za zmanjševanje smradu se 
uporabljajo različni pripravki 
za prašičerejske oz. govedo-
rejske kmetije (pripravki Plo-
cher, Glenor, Active…), ki jih 
uporabljamo zato, da izbolj-
šamo uporabnost gnojevke 
kot gnojilo. Pripravki zmanj-
šujejo tudi sproščanje plinov 
pri polivanju gnojevke, torej 
zmanjšujejo smrad. Proizva-
jalci teh pripravkov navajajo, 
da imajo gnojevke, ki so jim 
pripravki dodani, tudi druge 
pozitivne gnojilne lastnosti 
na rastline. Dokazano je, da 
preparati spreminjajo zore-
nje gnojevke iz anaerobne 

(gnijoče) v aerobno (troh-
nečo) obliko. Zato se zboljša 
tudi higiena v samem hlevu, 
zmanjša se populacija muh 
in patogenih mikroorganiz-

mov. Gnojevka postane bolj 
tekoča in homogena, po-
treba po mešanju gnojevke 
se zmanjša ali pa mešanje 
sploh ni potrebno. Zniža se 
Ph vrednost gnojevke, amo-
niak se veže v amonijev kar-
bonat in v beljakovine.
Preizkusi uporabe prepa-
ratov na različnih kmetijah 
(projekt KGZS NM, junij 2010) 
so pokazali zelo pozitivne 
učinke, tako na zmanjševanje 
smradu pri polivanju gnojev-
ke, kot na smrad v hlevu ter 
tudi na vizualno spremem-
bo gnojevk. Vse gnojevke so 
bile v spomladanskem času 
gostejše od gnojevk  jeseni, 
pri vseh tretiranih gnojevkah 
(dodan pripravek za gno-
jevko) je bil opazen manjši 
smrad, manj neprijeten in 
je hitreje izginil. Nasprotno 
pa je bil neprijeten vonj pri 
netretiranih gnojevkah spo-
mladi še močnejši, bolj agre-
siven, ostrejši in je mnogo 
dlje trajal. 

Zaradi navedenih pozitiv-
nih učinkov na razgrajeva-
nje gnojevke in gnojnice se 
izboljša tudi klima, ker se 
sprošča manj amonijaka, 
žveplovodika in ostalih smr-
dečih plinov. Pri polivanju 
take gnojevke po zelenih 
rastlinah zato ne prihaja do 
ožigov. Hranila v gnojevki 
se manj izpirajo v tla, ker so 
vezana in je manjša nevar-
nost za onesnaženje voda. 
Aerobno preperela gnojevka 
pospešuje tvorbo humusa v 
tleh in izboljšuje rodovitnost 
tal. Določeni preparati so 
dovoljeni tudi v ekološkem 
kmetovanju. 
Vedno se pri odločitvah o 
uporabi določenega pri-
pravka sprašujemo o stro-
ških takih dodatkov, zato je 
potrebno osvetliti tudi stro-
škovno stran uporabe teh 
pripravkov. Preparati kot do-
datek gnojevki predstavljajo 
minimalen strošek za rejca, 
saj se strošek uporabe prepa-
ratov za 1 GVŽ (glavo velike 
živine, npr. krava molznica) 
giblje okoli 8 € na leto. Prepa-
rati kot dodatek krmi (Glenor) 
so nekoliko dražji, vendar jih 
ne moremo neposredno pri-
merjati, saj vsebujejo tudi 
mikroelemente, kot sta selen 
in cink ter kalcijev karbonat, 
magnezijev karbonat, bento-

nit - Montmorillonit in ostalo.
Dejstvo je, da preparati za 
gnojevko in gnojnico, ki so 
na trgu in katere govedorejci 
in prašičerejci redno upora-
bljajo, občutno zmanjšujejo 
smrad pri polivanju goveje in 
prašičje gnojevke. Smrad je  
zmanjšan glede na ocene za 
49 do 68 %. Vonj, ki nastaja, je 
manj agresiven, manj inten-
ziven in hitreje izgine. Gno-
jevke so bolj tekoče in z njimi 
imajo kmetje manj težav. 
Ob tem je potrebno upošte-
vati še subvencijo občine, 
ki znaša 50 % in jo uporab-
niki lahko uveljavljajo že ob 
nakupu preparatov v obeh 
kmetijskih trgovinah v Mirni 
Peči - KZ Krka Novo mesto in 
KZ Trebnje.
Uporabo preparatov za raz-
grajevanje gnojevke zato 
resnično priporočamo vsem 
kmetijam, ki imajo sistem 
gnojevke. Poleg pozitivnih 
gospodarsko - ekonomskih 
vidikov, ki jih prinaša upora-
ba gnojevke, sta izrednega 
pomena okoljski in sobivanj-
ski vidik, ki je v današnjem 
času izjemnega pomena in 
prinaša številne druge pozi-
tivne učinke našega okolja, 
ki se jih v članku nismo niti 
dotaknili. 

Mira Barbo, 
občinska uprava
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Inšpekcijski nadzor nad 
odvajanjem vode na občinske 
ceste in nad nameščenimi snegolovi 
na stavbah ob občinskih cestah
Inšpektor Medobčinskega inšpektorata in redarstva Obči-
ne Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužem-
berk bo v prihodnjih mesecih na območju občine Mirna 
Peč posebno pozornost posvetil objektom, iz katerih so 
padavinske vode speljane na občinske ceste, in objektom 
ob občinskih cestah, ki na strehah nimajo nameščenih sne-
golovov. V zadnjem dveh času je bilo izvršenih precej nad-
zorov v zvezi s tem, a je kljub temu nepravilnega odvajanja 
vode na občinske ceste še precej, kar je še posebej opazno 
ob obilnih padavinah. Vode, ki so iz objektov speljane na 
cesto,  povzročajo nevšečnosti in predstavljajo nevarnost 
vsem udeležencem cestnega prometa,  povečajo količino 
vode na cesti, spirajo cestno površino in ob zmrzali lahko 
povzročijo poledico. 

Veliko nevarnost  v zimskih mesecih predstavljajo tudi stre-
he objektov  ob občinskih cestah brez nameščenih snego-
lovov, posebej takrat, ko so padavine obilne. Na cesto lah-
ko, kadar ni snegolovov, zgrmi precejšnja količina snega.

V Odloku o občinskih cestah (Uradni list rS, št. 66/200, 
51/2006, 37/2007, 61/2010 in 99/2013) je v 1. točki druge-
ga odstavka  45. člena določeno, da je prepovedano od-
vajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine, v tretjem 
odstavku 47. člena pa je določeno, da morajo sosedi ob 
občinski cesti imeti na strehah objektov, s katerih se lahko 
na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove.
Nadzor bo v prihodnjih mesecih izvajan načrtno, po posa-
meznih področjih in ulicah, zato poskrbite za morebitno 
odpravo nepravilnosti  oz. za ureditev odvajanja vode na 
občinsko cesto ter za namestitev snegolovov na streho 
objekta ob občinski cesti še pred prihodom inšpektorja, ki 
vam lahko zaradi ugotovljenih nepravilnosti oz. nespošto-
vanja naloženih obveznosti v skrajnem primeru izreče tudi 
globo v višini 210 € oz. 500 €.

Poleti je bil obsežen nadzor v zvezi s padavinskimi vodami 
in snegolovi opravljen v naselju Vrhpeč, kjer je bilo ugo-
tovljenih precej nepravilnosti. Inšpekcijski postopek je bil 
uveden v dvanajstih primerih. Lastnike stavb (v glavnem 
je šlo za zidanice) je potrebno ob tem pohvaliti, saj so vsi, 
razen enega, ki mu rok še ni potekel, izpolnili naložene 
obveznosti. Inšpekcijski postopek je bil tako zoper njih 
ustavljen, v prekrškovnem postopku pa jim je bilo izrečeno 
samo pisno opozorilo.

Marjan Menger, inšpektor

Mirna Peč ima prve lokalne turistične vodnike
Od letošnje pomladi  ima dolenjska regija 28 novopečenih lokalnih vodnikov po Dolenjski, od tega so kar trije iz Mirne 
Peči, in sicer Jože Barbo, Silva Barbo in Ines Rupnik, vsi člani Turističnega društva Mirna Peč. 
 

Podelitev potrdil o opravljenem izobraževanju udeležencem tečaja za turistične vodnike Dolenjske

Tečaj je potekal pod okriljem 
razvojnega centra Novo me-
sto v sodelovanju s Kompa-
som Novo mesto, udeleženci 
pa so na njem spoznavali po-
membnost turističnega vo-
denja, spoštovanja dediščine 
in bliskovito rast razvoja turi-
stične panoge. Izobraževanje 
je vključevalo tudi dvodnevni 
praktični izziv, v sklopu kate-
rega so udeleženci obiskali 
Novo mesto, deželo kozol-
cev, grad Žužemberk, kartu-
zijo Pleterje ter še marsikate-
ro, za širšo javnost premalo 
poznano atrakcijo npr. Pavčk-
ov dom v Šentjuriju ali Slakov 
spomenik na Malem Kalu. 
Izobraževanje je vodila pre-
davateljica Polonca Centa, za 
jesen pa že pripravljajo nova 
izobraževanja – vabimo za-
interesirane nove kandidate! 
Seznam vodnikov s kontak-
tnimi podatki je objavljen na 
strani www.visitdolenjska.eu

V interesu vseh nas je, da sku-
pine ob obisku Mirne Peči in 
njenih treh dolin najamejo 
lokalnega turističnega vo-
dnika, saj ta najbolje pozna 
kraj in njegovo dušo in tako 
pripomore h kakovostnejši 
izvedbi programa izleta oz. 

promociji naše občine. Stro-
kovno usposobljeni lokalni 
turistični vodniki namreč bi-
stveno prispevajo k boljši in 
kakovostnejši  turistični po-
nudbi našega območja. 
Turizem na območju Mirne 
Peči in okolice ponuja števil-

ne neizkoriščene možnosti 
in predstavlja pomembno 
poslovno priložnost in zago-
tovo bo v prihodnje dobil  še 
večjo vlogo. 

Mira Barbo, 
občinska uprava
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inTervJU: mag. DeJan ŽiDan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kmetijski minister obiskal  
kmetico leta v Šentjuriju
V začetku junija so Šentjurij na Dolenjskem preplavile kmetice iz vse Slovenije, ki so se odzvale povabilu 
aktualne kmetice leta Jelke Krivec. Skorajda dvesto jih je bilo, na povabilo Zveze kmetic Slovenije in DPŽ 
Mirna Peč pa se jim je pridružil tudi minister za kmetijstvo Dejan Židan, ki je Jelki na podelitvi laskavega 
naziva ob svetovnem dnevu kmetic obljubil, da jo bo obiskal na kmetiji. Jelka je bila seveda izvrstna 
gostiteljica, na pomoč so ji priskočile tudi kolegice iz Društva podeželskih žena Mirna Peč. Za vse je bilo 
dovolj hrane in pijače, za dušice pa še kulturni program. Ministra smo pa vseeno pocukali za rokav in ga 
povprašali, kako se je počutil med toliko ženskami.

 � G. minister, naši kmetici leta ste na 
podelitvi naziva v Zagorju obljubili, 
da jo boste obiskali. Kot mož beseda 
ste obljubo tudi držali in res prišli v 
Šentjurij. Kako ste se počutili v naših 
koncih?
Bil sem zelo vesel in ponosen, da sem 
lahko bil v Šentjuriju. Moram reči, da 
zelo cenim delo vaše kmetice leta Jelke 
Krivec in dobesedno me je navdušilo, 
ko sem videl, kako se žene s podeželja 
družijo in si pomagajo. Duh pripadnosti 
se vidi tudi  po tem, da so marsikateri 
projekti dobro izvedeni. V tistem trenut-
ku sem si želel, da bi bili vsi Slovenci in 
Slovenke tako povezani.

 � Pravijo, da ženska podpira tri vo-
gale pri hiši. Kako pa vi vidite vlogo 
današnje kmetice tako v družini kot 
družbi?
Vidim, da se je vloga podeželske žene 
spremenila. Moderne žene so enako-
pravno vključene v proizvodni proces na 
kmetiji,  hkrati pa skrbijo še za poveza-
nost družine. Opravljajo težko delo, na-
loga nas moških pa je, da to opazimo in 
se jim za to zahvalimo.

 � Naše kmetice so pridne kot čebele. 
Občina Mirna Peč ima v svojem grbu 
tri čebele, ki predstavljajo pridne mir-
nopeške ljudi v treh dolinah, ki tvorijo 

občino. V teh krajih se je čebelarilo že 
pred dva tisoč leti, o čebelarstvu pa 
ste spregovorili tudi vi v svojem na-
govoru.
Čebelarstvo definira nas Slovence kot 
narod. Ni je države na svetu, kjer je vsak 
dvestoti državljan čebelar. Pomembno 

Minister za kmetijstvo Dejan Ži-
dan je po izobrazbi dr. veterinar-
ske medicine in mag. poslovo-
denja in organiziranja. Funkcijo 
ministra opravlja že od leta 2010, 
ko je nastopil mandat kot mini-
ster za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, leta 2013 pa kot 
minister za kmetijstvo in okolje. 
Med obema mandatoma je bil 
leta 2011 izvoljen za poslanca v 
Državnem zboru RS, kjer je pred-
sedoval odboru za kmetijstvo, 
gozdarstvo, prehrano in okolje.

intervju

Minister Židan ob kmetici leta Jelki Krivec, predsednici Društva podeželskih žena 
Mirna Peč Mileni Cesar in predsednici Zveze kmetic Slovenije Ireni Ule

Krivčev hlev si je ogledal tudi v družbi 
sekretarke  Tanje Strniša.



Glasilo Občine Mirna Peč 15oktober 2017

Ob robu obiska si je ogledal tudi Pavčkov dom.

Domači župnik je na kratko predstavil 
cerkvico sv. Jurija.

V Šentjurij so prišle članice društev podeželskih  žena iz vse Slovenije.

je, da so čebelarji proaktivni. Imajo vrsto 
uspešnih projektov, med njimi slovenski 
zajtrk in svetovni dan čebel. ravno te 
dni sem se udeležil  mednarodnega če-
belarskega kongresa Apimondia v Tur-

čiji in z veseljem lahko povem, da  je za 
podpredsednika Apimondije bil izvoljen 
član Čebelarske zveze Slovenije dr. Peter 

Kozmus.  Naši čebelarji dokazujejo, da 
so najboljši na svetu in na to smo lahko 
ponosni.

 � Dolenjci sicer nimamo terana, pač 
pa, če povzamem Pavčka, božjo ka-
pljo troedino - cviček, vino imenitno, 
suho in prijetno pitno. In četudi ni za 
maše, zmeraj paše, ker je naše. Ga 
morda prepoznate kot produkt, ki bi 
mu lahko še zvišali dodano vrednost?
Cviček me navdušuje s svojo poslovno 
uspešnostjo. Ko ste Dolenjci postavili 
standarde za cviček, ste ga naredili pre-
poznavnega in tako mu je zrasla tudi 
prodajna cena, od katere vinar lahko živi 
in se tudi razvija. Čestitke!

 � Naj se še enkrat poslužim verzov 
našega Toneta Pavčka, ki je zapisal: 
»Poklic, ki nekaj velja in ima ugled, je 
kmet.« Se dovolj mladih danes odlo-
ča za delo na kmetiji ali pa se nam je 
morda bati za prihodnost slovenskih 
kmetij?

Na to vprašanje bom odgovoril posre-
dno. Namreč,  ko se bo vsak državljan za-
vedal, da je hrana strateško pomembna, 
takrat bo kmet cenjen. Da ljudje nismo 
lačni, ni samo po sebi umevno, zato mo-
ramo toliko bolj ceniti našega kmeta in 
našo hrano, pridelano iz lokalnega oko-
lja. Mora pa tudi kmet slediti trendom, 
razmišljati o vpeljavi novih tehnologij. Le 
tako bo lahko osebno in poslovno varen.

 � Na Twiterju  ste zapisali, da ste oče, 
mož, predsednik  stranke SD, mini-
ster, ljubitelj živali, nordijske hoje in 
znanstvene fantastike. Ali je kaj od 
naštetega sedaj postavljeno bolj na 
stranski tir zaradi vaših ministrskih 
obveznosti?
Največkrat obžalujem, da nimam zado-
sti časa za družino. Vseskozi usklajujem 
urnike, da smo lahko vsaj za vikende 
skupaj. Je pa težko usklajevati urnik mi-
nistra.

 � Minister Židan, kje vidite Slovenijo 
čez deset let?
Moja želja je, da čez deset let ne bomo 
govorili le, da so najboljši čebelarji in 
športniki. Želim, da je tudi blaginja naro-
da na najvišji ravni na svetu!

 � Kaj pa Dejan Židan čez deset let?
Družinski oče, ki upa, da bo takrat že 
čuval vnuke. Ne glede na to, ali bom v 
politiki ali ne, karkoli bom delal, se bom 
trudil delati dobro.

Hvala za pogovor in obiščite nas še 
kdaj v mirnopeški dolini.

Ljudmila Bajc, 
Foto: L. B. in Agata Klavora
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9 . 9.  2017
Po prevračanju pristal na kolesih 

9. 9. 2017 ob 11.40 je na stari hitri 
cesti pri naselju Šentjurij na Do-
lenjskem osebno vozilo zapeljalo 
s ceste, se prevrnilo in obstalo na 
kolesih. Gasilci GrC Novo mesto 
so zavarovali kraj nesreče in od-
klopili akumulator na vozilu. re-
ševalci nujne medicinske pomoči 
ZD Novo mesto so poškodova-
no osebo oskrbeli in prepeljali v 
Splošno bolnišnico Novo mesto.

Evropski dan jezikov 
na Goethe-Institutu
Evropski dan jezikov je po zaslugi Goethe-Instituta Ljubljana na poseben na-
čin začutilo 24 učencev z OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč  z učiteljicama, ki pou-
čujeta nemščino.

Mitja Kolenc 
državni podprvak 
v skoku v daljino
Osmega in devetega julija je na Ptuju 
potekalo slovensko prvenstvo v atleti-
ki za starejše mladince in mladinke, na 
katerem je nastopil tudi Mitja Kolenc 
in v skokih v daljino v kategoriji starejši 
mladinci osvojil drugo mesto. Državni 
podprvak je skočil 7, 34 metra. Le en 

centimeter mu je zmanjkal, da bi osvojil 
normo za Evropsko prvenstvo v Gros-
setu v Italiji. Je pa Mitja s tem skokom 
izenačil 20 let star klubski rekord atlet-
skega kluba Krka. Osvojil je tudi prvo 
mesto pri štafeti 4 x 100 m.  L. B.

Goethe-Institut je kulturni institut Zve-
zne republike Nemčije, ki posreduje 
znanje nemškega jezika v tujini in razvi-

ja mednarodno kulturno sodelovanje. V 
tem okviru so ob evropskem dnevu je-
zikov organizirali delavnice Spoznajmo 
nemški jezik in kulturo in nanjo povabili 
učence slovenskih osnovnih šol.

Učenke in učenci Osnovne šole Tone-
ta Pavčka, ki so se v tem šolskem letu 
prvič spoprijeli z nemščino, so preko 
igre spoznavali nemški jezik, deželo in 
kulturo ter se z igro in gibanjem naučili 
nekaj novih nemških besed. Učenci viš-
jih razredov, ki  nadaljujejo z učenjem 
tega tujega jezika, pa so svoja znanja 
osvežili, nadgradili in se prav tako pre-

ko jezikovnih iger preizkusili v znanju 
nemščine.
Za dobro delo in uspešno sodelovanje 

v skupinah so bili nagrajeni z učno je-
zikovno igro kolo sreče, ki jo bodo pri 
pouku koristno uporabili.

Ob koncu delavnice jih je dr. Mojca Le-
skovec popeljala še skozi prijetne in lepo 
urejene učilnice ter ostale prostore.

Delavnica je dala učencem koristne 
odgovore na vprašanja - zakaj, kako in 
kje se lahko učijo nemščine ter si na ta 
način povečajo možnosti za uspešno 
nadaljevanje šolanja ter študija.

Jožica Cerovšek
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Temenica – umiranje na obroke
Še do pred nekaj desetletji čista in živahna reka Temenica zadnja leta kaže bolj žalostno podobo. Pretok je skoraj vsako 
leto manjši, posledično se struga vse bolj zarašča s šaši, rogozom, vodno peruniko itd. Še posebej je bil žalosten pogled 
nanjo letos poleti, ko je Dolenjsko prizadela rekordna suša. Njen tok se je praktično ustavil. Presahnili so vsi glavni 
izviri v Zijalu, le še iz enega ali dveh manjših stranskih izvirov je v majhnih količinah »mezela« voda. Za povrh pa, da je 
bil pogled še bolj zaskrbljujoč, jo je v velikih količinah prekrila vodna leča, ki sicer vodo čisti, vendar se vseeno zdi, da 
se Temenica spreminja v močvirje. 

Vse to najbrž ni samo posle-
dica podnebnih sprememb 
in vse hujših suš, temveč 
tudi vse večji vpliv človeka 
na okolje, ki z intenzivnim 
kmetovanjem, industrijo, 
neurejeno kanalizacijo, sla-

bimi čistilnimi napravami, 
vodnimi zajetji v zaledju iz-
vira in seveda tudi mačeho-
vskim odnosom vseh nas do 
narave na sploh, v veliki meri 
pripomore k temu. Še vedno 
se dovolj ne zavedamo, da 

vse, kar spustimo ali odvrže-
mo v naravo, tako ali druga-
če dobimo nazaj na mizo.

Čeprav je v in ob reki opa-
ziti še kar nekaj življa, pa je 
vseeno določenih vrst rib in 
ostalih živali vse manj ali pa 
jih sploh ni. Kaj se dejansko 
dogaja z najdaljšo dolenjsko 
ponikalnico, je težko reči. 

Se pa v njej zagotovo ne-
kaj »kuha«, zato bi bilo po-
trebno angažirati pristojne 
državne institucije, da bi se 
začeli zavedati tega in bi ji s 
pravim odnosom ter ukre-
panjem povrnili njeno nek-
danjo lepoto, k čemur lahko 
slehernik nekaj pripomore.

Andrej Gašperič

Goriska vas: suha struga pod mostom na Goriški vasi

Zijalo glavni izvir: Glavni izvir, ki je za kak teden presahnil. 
Voda sicer je, ampak je pritekla iz manjšega stranskega izvira.

Biška vas - ogromne količine vodne leče in izredno nizek vodostaj
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društveno satje
29 . 8.  2017
Z vozilom v obcestni jarek

29. 8. 2017 ob 22.20 je na avtoce-
sti Novo mesto - Ljubljana, pred 
izvozom Mirna Peč v smeri Lju-
bljane,  osebno vozilo zapeljalo v 
obcestni jarek. Gasilci GrC Novo 
mesto so zavarovali kraj nesreče, 
odklopili akumulator in z vpojni-
mi sredstvi posipali razlite mo-
torne tekočine. Voznika so oskr-
beli reševalci ZD Novo mesto in 
ga odpeljali v Splošno bolnišnico 
Novo mesto.

kmetica leta postala še podprvakinja v spretnostni vožnji s traktorjem

Mirnopečanke zmagale na 
državnih kmečkih igrah
Državne kmečke igre, ki jih vsako leto organizira Zveza kmetic Slovenije, so le-
tos prvega julija  potekale v Selah pri Bledu. 

Letos  se je kmečkih iger udeležilo kar 24 
skupin iz vse Slovenije. Med njimi so bile 
tudi članice Društva podeželskih žena 
Mirna Peč v sestavi  Jelka Krivec, Nada 
režek in Danica Kramar.
V napetem boju, kjer so morale pokazati 
vso svojo spretnost in iznajdljivost,  so se 
po štirih igrah prebile do finala. V nasle-
dnjih štirih igrah pa prepričljivo ugnale 
vso konkurenco. Veselje je bilo nepopi-
sno, saj na igrah sodelujejo že nekaj let 
in vedno so rezultati nekje pri vrhu, sedaj 

pa jim je uspelo priti na sam vrh.
Z zmago so pripeljale Državne kmečke 
igre tudi v Mirno Peč, ki bo naslednje 
leto igre tudi gostila. 
Da Jelka Krivec kmetica leta 2016 ni kar 
tako, je dokazala tudi  8. septembra  na 
Ptuju, kjer je potekalo državno žensko 
tekmovanje v spretnostni vožnji s trak-
torjem, ki ga organizira Zveza kmetic 
Slovenije. Osvojila je odlično drugo me-
sto v kategoriji nad 60 let. 

Nežika Režek

Vaško srečanje 
na Goriški vasi
Letos je potekalo že tretje tradici-
onalno vaško srečanje vaščanov 
Goriške vasi. Zbrali smo se zadnjo 
soboto v avgustu, tokrat pri Kova-
čičevih. Družili smo se ob prijetni 

glasbi, dobri hrani in pijači, sku-
pni čas pa namenili tudi obujanju 
spominov na pretekle dni ter spo-
znavanju najmlajših Goričanov.

Vesna Kastelic 
Foto: Damjan Zupančič
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Zmaga naših košarkarjev na 
evropskem prvenstvu
V septembru je celotna Slovenija preusmerila vso po-
zornost na spremljanje tekem slovenskih košarkarjev 
na evropskem prvenstvu. Od začetnih želja po dobri 
uvrstitvi smo prišli do zmage in naslova evropskega 
prvaka, kar je neverjeten dosežek. Povprašali smo 
naše občane, ali so spremljali tekme in kako so oni do-
življali ta dogodek.

Urška Rapuš Potočnik

anketa

DRAGO RETELJ, Poljane pri Mirni Peči
"Od začetka sem spremljal prvenstvo 
bolj skozi poročanja na TV. Ko pa je 
temperatura na igrišču naraščala, 
je naraščalo tudi moje zanimanje 
za tekme, posebno ko je igrala naša 
ekipa. Vesel in zadovoljen sem nad 
dosežki naših fantov. Za ponovitev 
takega rezultata pa bomo potrebo-
vali preživeti kakšno generacijo. 
 
NUŠA RAPUŠ, Postaja
"Športa sicer redno ne spremljam, ra-
zen večjih športnih dogodkov. Zdi se 
mi, da je pomembno navijati za naše 
košarkarje na tako pomembnih tek-
mah ter ob tako dobrih uvrstitvah. 
Zadnjo zmagovalno tekmo sem se-
veda celo pogledala. Bila sem pono-
sna in občutki ob zmagi naših so bili 
nepopisni. Tudi v šoli je bila v tistem 
času to osrednja tema pogovorov."
 
FRANCE REZELJ, Dolenja vas
" Z ženo vedno spremljava šport, kjer 
sodelujejo naši športniki. Veselila sva 
se vsake zmage. Bolj ko se je pribli-
ževalo finale, bolj sva bila na trnih. 
Verjela sva, da bodo naši dosegli vr-
hunski rezultat. Tekme so bile nape-
te, včasih sem jih kar miže spremljal. 
Finalna tekma pa je bila prav poseb-
na…nekaj čudovitega. Občutki so 
nepopisni, tako mala država, pa tako 
vrhunski športniki."
 
ROK ERŠTE, Češence
"Kot športnik sem seveda spremljal 
tekme naših košarkarjev. Bili so res 
zdrava ekipa, dobro so igrali, bili so 
povezani med seboj kot eno. Glede na 
prikazano, smo kar pričakovali zmago. 
Čeprav nimamo veliko zvezdnikov, 
jim je res uspel vrhunski rezultat, kar 
je tudi dobra reklama za našo državo, 
za razvoj vrhunskega športa pri nas. 
Morda tudi nova priložnost za ostale 
vrhunske športnike, da bi se več vla-
galo v sam razvoj športa."

Šesti balinarski turnir na Poljanah
Kot je že nekaj let v navadi, smo tudi letos v avgustu orga-
nizirali balinarski turnir, ki je bil že šesti po vrsti. Sodelovalo 
je šest ekip balinarskih društev iz Trebnjega, Novega mesta 
– Drska (dve ekipi), Mirne, Grosuplja in domačini s Poljan.  

Na dveh stezah je bilo pogosto 
zelo napeto, saj imajo te ekipe 
v svojih vrstah več zelo dobrih 
tekmovalcev. Lepo je bilo videti 
mojstrsko bližanje krogel. Zelo 

zanimivo je bilo tudi zbijanje. Tako 
sta se v polfinalu pomerili ekipi Hri-

bi in Drska ter Grosuplje in Poljane. 
V finalu so za tretje mesto Poljanci pre-

magali ekipo Hribi, za prvo mesto pa je eki-
pa balinarskega kluba Drska premagala ekipo balinarskega 
kluba iz Grosuplja. Ti dve tekmi sta bili posebno napeti, saj 
je domačinom kazalo zelo dobro, pa tudi Drska se ni dala 
premagati. Vrstni red na koncu je bil naslednji: Drska, Gro-
suplje, Poljane, Hribi, Mirna, Trebnje. Koordinator in sodnik 
turnirja je bil Ivica Kirik. Tekmovanje je potekalo v prijatelj-
skem vzdušju, ki se je nadaljevalo tudi po tekmovanju.  

Jožica Plantan

Nogometni turnir na Velikem kalu

Letošnji turnir je potekal na najbolj vročo soboto v  avgustu, 
kar se je poznalo tudi na številu obiskovalcev, saj so bile tribu-
ne nabito polne. Turnirja se je udeležilo šest ekip, in sicer: ŠrD 

VKO, Avtoservis Parkelj, Kamenje, Prima team Dobrnič, ŠD 
Trebelno in Tržišče. Prvo mesto je osvojila ekipa Prima team 
Dobrnič, drugo ŠD Trebelno in tretje ekipa Tržišče. Po turnirju 
je sledila zabava do jutranjih ur.

Jernej Krevs
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Lovski tabor 
mladih »Trebelno 
2017«
Letos so se učenci OŠ Toneta Pavčka iz Mirne Peči že 
petič udeležili tridnevnega lovskega tabora. Vedno 
jih  je spremljal učitelj in lovec Anton Perko, ki je ta-
bor orisal v naslednjih stavkih:

»Učenci številnih šol ožje Dolenjske pa tja do Stične 
se na omenjenih taborih seznanjajo  in učijo številnih 
lovskih veščin: opazujejo živali ob spremstvu lovcev 
iz lovskih opazovalnic, spoznavajo vse vrste dreves in 
gozdnih sadežev ter na koncu rišejo motive v lovstvu. 
Tekmujejo v streljanju z lokom in zračno puško ter ob 

pomoči lovcev – mentorjev izdelujejo lovske preže, ka-
luže in krmilnice za divje živali. 
Letos so prvič tekmovali v teku imenovanem »Teku po 
lovskih stečinah« po gozdu blizu lovske koče Trebelno. 
V mlajši kategoriji je celo zmagal učenec naše OŠ Tone-
ta Pavčka Tine Matoh. 
Na zaključek taborjenja konec avgusta so bili povablje-
ni tudi  starši ter pogoščeni z znamenitim golažem, ki 
ga vedno pripravi vodja tabora, lovski mojster, pa tudi 
tajnik ZLD Novo mesto Stane Gabrijel.
Učenci-taborniki, njihovi starši in tudi vodstvo tabora si 
želijo takšnega uspešnega in poučnega ter celo brez-
plačnega taborjenja še v naslednjih letih. Lovski poz-
drav!«

Mladi člani PGD Mirna 
Peč na tekmovanju iz 
orientacije
Prvo soboto v septembru je kljub dežju v Malem Podljubnu 
potekalo tekmovanje iz gasilske orientacije Gasilske zveze 
Novo mesto. Iz PGD Mirna Peč so sodelovale tri ekipe, in sicer 
ekipa pionirk (Tamara, Nika, Nuša), ekipa pionirjev (Nik, Matej, 
Anja) in ekipa mladincev (Nejc, Eva, Tjaša). Najmlajši so morali 

izvesti štiri naloge, in sicer vajo z vedrovko, štafetno vezanje 
vozlov, test iz poznavanja topografskih znakov ter osnovno 
poznavanje  kompasa. Mladinci so poleg vaje z vedrovko, 
vezanja vozlov in testa iz poznavanja topografskih znakov 
opravili še naloge zvijanja cevi, hitrostno spajanje tlačnih cevi 
na trojak in določali objekte na vseh štirih straneh neba oziro-
ma pokazali ravnanje kompasa s topografsko karto. Glede na 
opravljene naloge in rezultate so se pionirji z drugim mestom 
in pionirke s tretjim mestom uvrstili na regijsko tekmovanje. 
Mladinci  so zasedli trinajsto mesto.
regijsko tekmovanje je potekalo devetega septembra v Do-
lenjih Dolah pri Škocjanu. Kljub megli in hladnemu vremenu 
so pionirji (Nik, Matej, Jakob) dosegli peto mesto ter pionirke 
(Tamara, Nika, Anja) odlično prvo mesto. Ta uvrstitev jim je 
omogočila nadaljnje tekmovanje na državni ravni. Državno 
tekmovanje je potekalo v Gorici pri Slivnici. Skupaj s pionir-
kami in mentorjem so se na tekmovanje odpeljali tudi preo-
stali mentorji in pionirji, da so jih spodbujali in navijali ob tek-
movalni progi. Kljub težkemu terenu in hladnemu vremenu 
punce niso omagale ter zasedle enaindvajseto mesto v svoji 
kategoriji od štiriintridesetih sodelujočih ekip.      
V društvu smo veseli uspeha mladih članov, ki jih spodbujajo 
mentorji, skupaj s starši pa verjamemo v njihovo znanje.

Tanja Šiško Bevec

Mirnopeški uedeleženec tabora Tine Matoh z mentor-
jema Perko Antonom (z desne) in Marjanom Beceletom
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ajdova kaša 
z jurčki
Sestavine:
•	 100 g ajdove kaše
•	 pol kilograma lepih 

zdravih jurčkov
•	 čebula
•	 česen
•	 peteršilj
•	 sol
•	 maslo (lahko tudi 

olje ali kakšna druga 
maščoba)

 
Priprava:

Skuhamo ajdovo kašo. 
Na maščobi prepražimo 
čebulo in česen, doda-

mo jurčke in pražimo 
toliko časa,  da voda 
povre. Ko je ajdova kaša 
kuhana,  jo odcedimo in 
dodamo jurčkom, pre-
mešamo in kuhamo še 
kakšnih deset minut, do-
damo nasekljan peteršilj 
in postrežemo.

Nežika Režek

Iz 
mirnopeških 

kuhinj

V Češencah postavili skulpturo
V Češencah smo 3. septembra postavili skulpturo s sliko mirnopeške cerkve. Na sredini 
vasi je ob hiši Ramovševih stala velika lipa, za katero so se povsem iz praktičnih razlogov 
odločili, da jo posekajo. A ker jim ni bilo vseeno, so se odločili, da iz debla oblikujejo skulp-
turo. Ker se iz Češenc krasno vidi mirnopeška dolina s središčem cerkve sv. Kancijana,  je 
hitro padla  ideja za motiv.

Delo obdelave in izdelave 
kipa je prevzel Tone Derganc, 
ki se že vrsto let ljubiteljsko 
ukvarja s slikarstvom. Je tudi 
praktičen človek, veliko stvari 
zna izdelati in postoriti sam, 
zato mu to delo ni bilo tuje. 
Organizacijo postavitve in 
animacijo vaščanov pa je pre-
vzel Jože Smrekar, ki tudi rad 
poskrbi za druženje na vasi. 
Prav on je tisti, ki je prvi or-
ganiziral tradicionalni junijski 
vaški piknik. Odstopil je tudi 
prostor za postavitev kipa, 
poleg obnovljenega zna-
menja križa. Zraven bomo v 
prihodnje postavili še novo 
oglasno desko. 
Mesto postavitve je bilo ve-

dno osrednji del vasi, v bližini 
se je zbiralo mleko, dogovar-
jalo in pogovarjalo o kmeč-
kih opravilih ipd. Tudi na ta 
dan smo poklepetali, otroci 
so se družili in igrali, moški so 
postavili kip in vsi skupaj smo 
na koncu poskusili dobrote 
naših gospodinj. Češenčani 
tako upamo, da se bomo še 
večkrat srečevali, postali vsaj 
za kratek čas na tem mestu in 
kot vaščani ohranili stik drug 
z drugim, od prve pa vse do 
zadnje hiše … 

Dobrodošli na miren sprehod 
skozi vas in ogled skulpture!

Urška Rapuš Potočnik
Foto: Franci Ramovš
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Prijetno srečanje pri kmetici leta 2016
Junija smo bili priča že 13. tradicionalnemu srečanju pri aktualni kmetici leta, ki poteka pod okriljem Zveze kmetic Slo-
venije. Tokrat je bila »krivec« za letošnje srečanje v Šentjuriju kmetica leta Jelka Krivec. Razpoloženje na srečanju je bilo 
izredno veselo in razigrano, kljub dežju. Članice Društva podeželskih žena Mirna Peč smo poskrbele za bogat kulturni 
program in kulinarično razvajanje vseh prisotnih kmečkih žena iz cele Slovenije ter ostalih povabljenih in prisotnih.

Prireditve se je udeležil tudi 
minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano mag. 
Dejan Židan, ki je Jelki česti-
tal za priznanje in dejal, da je 
ponosen, da je letošnjih do-
godek v  kraju,  občini, ki ima 
v svojem grbu čebelo. 

Srečanja so se udeležili tudi 
predsednica ZKS Irena Ule, 
državna sekretarka na mi-
nistrstvu mag. Tanja Strni-
ša, predsednik Kmetijsko 
gozdarske zbornice Cvetko 
Zupančič, direktor novome-
škega kmetijsko gozdarske-
ga zavoda Jože Simončič, 
mirnopeški župan Andrej 
Kastelic  in domači župnik 
Janez rihtaršič ter Marija in 
Saša Pavček. 

Kulturni program so pope-
strili domači nastopajoči: 
ljudske pevke Čebelice, mo-
ški pevski zbor rožmarin, 
pevci Mirnopeških harmoni-

karjev kot tudi  ljudski pevci 
Fantje z vasi in ljudske pevke 
Klasek ter Saša Pavček.

Po končanem kulturnem 
programu in prigrizku smo 
si  poleg kmetije Krivčevih 

Novo v Mirni Peči: Glasbeni center Melodija
junija letos je bil v Mirni 
Peči ustanovljen glasbeni 
center Melodija, zasebni 
zavod za glasbeno vzgojo 
in izobraževanje, ki bo z no-
vim šolskim letom deloval 
po pedagoških načelih slo-
vitega glasbenika Edgarja 
Willemsa. Občutek za glas-
bo je potencialno navzoč v 
vsakem človeku, s primer-
no vzgojo pa ga lahko pre-
budimo in razvijamo že od 
zgodnjega otroštva naprej.

Glasbeno uvajanje po Ed-
garju Willemsu je name-
njeno prav vsem otrokom, 
ne glede na njihovo pred-
hodno znanje oziroma na-

darjenost, od tretjega leta 
starosti naprej. Preko iger, 
petja, gibanja in drugih 
glasbenih elementov otrok 
razvija svoj občutek za me-
lodijo, ritem in harmonijo, 
kar so glavni temelji za na-
daljnje glasbeno izobraže-
vanje. 

Glasbeni center Melodija 
bo s poučevanjem glasbe 
naših najmlajših začel v ok-
tobru. Glasbene urice, na 
katerih bodo otroci razvijali 
svoje glasbeno uho, moto-
riko, veliko peli in se gibali, 
bodo potekale 1x tedensko 
v popoldanskem času v vrt-
cu Cepetavček (Mirna Peč), 
namenjene pa so otrokom 
od tretjega do sedmega 
leta starosti.

Glasbeni center Melodija 
je ustanovila glasbenica 
Urša remic, ki se je z glasbo 
začela ukvarjati že v otro-
štvu. Leta 2016 je v Valenciji 
uspešno opravila diplom-

ski izpit in tako pridobila 
Willemsovo pedagoško di-
plomo. Glasbo poučuje na 
glasbenem centru Edgarja 
Willemsa v Ljubljani in kot 
pevka sodeluje z zborom 
ljubljanske opere. Pravi, da 
je glasba univerzalni jezik 
čustev, ki pove več kot tisoč 
besed. Z njo krepimo našo 
fantazijo in ustvarjalnost, 
zato je aktivno ukvarjanje 
z glasbo največ, kar lahko v 
današnjem času ponudimo 
svojim otrokom.

Več informacij o glasbe-
nem centru Melodija lahko 
preberete na spletni strani: 
www.gc-melodija.si.  

Urša Remic

ogledali  tudi cerkev sv. Ju-
rija, spomenik Tonetu Pavč-
ku in večnamenski prostor 
Pavčkov dom v Šentjuriju, 
župnijsko cerkev sv. Kanci-
jana v Mirni Peči z na novo 
urejenim trgom in spome-

nik Lojzetu Slaku na Malem 
Kalu.

Srečanje imamo v lepem 
spominu, odzivi prisotnih pa 
so neverjetni.

Milena Cesar
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PGD Hmeljčič ob 80-letnici 
z obnovljenim gasilskim domom
Članice in člani PGD Hmeljčič smo avgusta ob 80-letnici delovanja društva praznovali z blagoslovom obnovljenega ga-
silskega doma, ki smo ga postopoma obnavljali zadnja leta  in sliko svetega Florjana - zavetnika gasilcev, ki nam krasi 
gasilski dom. Naslikala ga je akademska slikarka Terezija Bastelj. 

Hmeljčarski gasilci smo  za-
čeli s svojim delovanjem v 
daljnem letu 1937. Zbralo se 
je 15 mož in želja po pomoči 
sočloveku v stiski in nesreči 

jih je spodbudila, da so usta-
novili prostovoljno  gasilsko 
društvo.  Za ljudi je bil to ve-
lik dogodek, saj je Hmeljčič z 
okoliškimi vasmi precej od-
maknjen od središča Mirne 
Peči in velika pridobitev za 
kraj v času, ko so bili požari 
zelo pogosti. Leta 1950 so 
sezidali prvi gasilski dom, ki 
mu je leta 1984 sledil večji v 
bližnji okolici. 

Društvo danes šteje 182 čla-
nov, od tega je 12 pionirjev, 
15 mladincev, 23 operativ-
cev in 12 veteranov. Dana-
šnja vzorna organiziranost in 
opremljenost društva je re-
zultat vztrajnega, marljivega 
in požrtvovalnega dela več 
generacij. Lahko smo po-
nosni na odlično pripravlje-
nost v primeru intervencije, 
dosegamo velike dosežke 
na tekmovalnem področju. 
Člani A naše tekmovalne 
enote so prav letos na svoje 
gasilske obleke  pripeli slo-
vensko zastavo in Slovenijo 
vzorno zastopali na gasilski 

olimpijadi. Dobro smo orga-
nizirani tudi za delo, kar se 
vidi na vsakem koraku.  Tudi 
opremljenost je zadovoljiva 
do ravni, ko lahko v vsakem 

trenutku pomagamo ljudem 
v nesreči. 

Tudi danes se tako kot pred 
osemdesetimi leti zaveda-
mo velikega pomena pro-
stovoljstva. Le z občudova-
njem lahko zremo, kako v 
pomoči sočloveku gasilcev 
ne ustavijo ne besni pla-
meni, ne silovite vode, ne 
številne druge nevšečnosti, 

ki ogrožajo naša življenja in 
premoženje. Zato smo gasil-
ci večkrat junaki včerajšnje-
ga, današnjega in jutrišnjega 
dne! Danes smo v številnih 

krajih prav gasilska društva 
tista, ki združujemo in pove-
zujemo državljane pri aktiv-
nostih in dejavnostih - poleg 
področja varstva pred požari 
tudi na kulturnem, športno-
-rekreativnem, humanitar-
nem in drugih področjih. 
V mlada srca vcepljamo 
vrednote požrtvovalnosti, 
tovarištva, solidarnosti, po-
guma, vztrajnosti, zaupanja, 

nesebičnosti. Želja pomaga-
ti človeku v nesreči ni dana 
vsakemu. Mogoče pa jo je 
privzgojiti z aktivnim delom 
z mladimi.  Naše pionirske in 
mladinske tekmovalne eno-
te že uspešno ponašajo naše 
društveno ime na tekmova-
njih gasilske zveze in regije. 
Gasilska organizacija ostaja 
najpomembnejši dejavnik 
pri zagotavljanju nacionalne 
varnosti na področju sistema 
varstva pred požari, naravni-
mi in drugimi nesrečami.

Visok jubilej – 80 let, ki ga 
letos praznujemo v PGD 
Hmeljčič, je dokaz, da dol-
goletno tradicijo gasilstva 
v našem kraju presega dru-
štveno delo, saj se je v teh 
letih spletla močna vez s 
prebivalci, sponzorji, do-
natorji, ki nas podpirajo, in 
s skupnim prizadevanjem 
gradimo močno društvo, ki 
je dobro opremljeno, izur-
jeno in usposobljeno kos 
vsem nesrečam, ki jih prina-
ša današnji čas.

Irena Pust
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iz naših
treh 
dolin

Globodolsko polje – največja naravna 
kraška znamenitost na Dolenjskem 
Med tremi dolinami, ki sestavljajo občino Mirna Peč, je Globodolsko polje pravi biser  za obiskovalce.  

Globodol je suho kraško polje, po-
loženo v smeri  sever – jug. Kraško 

kotanjo na vzhodu obdajajo vinorodni 
Golobinjek in Grč Vrh, na severu Šma-
ver, na zahodu gozdnato gričevje Suhe 
krajine, na jugu ga zapira Brezova reber. 
Dno polja je posejano z vrtačami (v eni za 
staro šolo so se ohranili kamni samotarji), 
rupami in brezni. Najglobje je brezno v 
južnem delu polja - v Dulah. Na obrobju 
polja so jamarji odkrili 32 kraških jam. 
Najbolj znana je Slugova jama s kapniki 
na jugovzhodni strani polja.
Odkriti rimski grobovi med Gorenjim in 
Srednjim Globodolom dokazujejo pose-
litev v dobi rimljanov. Iz tega obdobja je 
tudi rimski nagrobnik, vzidan na Tončk-
ovi hiši v Gorenjem Globodolu. 
V osrednjem delu polja se razprostirajo 
tri vasi: Gorenji, Srednji  in Dolenji Glo-
bodol. Domačije so razporejene na obeh 
straneh vzdolž glavne vaške ceste. Za hi-
šami, ki so s pročelji obrnjena proti cesti, 

se razprostirajo gospodarska poslopja: 
hlevi, skednji , kašče, drvarnice in na 
koncu parcel še kozolci. Prebivalci lepo 
ohranjajo  to stavbno dediščino.  Najzani-
mivejše in lepo ohranjene so kašče v Do-
lenjem Globodolu. V preteklosti so bile 
vasi z ograjami zavarovane pred divjadjo, 
ob vhodu v vas so bile lese. Od tod tudi 
poimenovanje Lesarjeva hiša. Vsaka hiša 
je imela svojo lužo, svoj vodnjak s podtal-
no vodo, poleg tega pa še vaškega.

Največja vas je Gorenji Globodol. Hiše 
v vasi so obnovljene, lepo je urejeno 
vaško središče ob starem vaškem vo-
dnjaku. Pojasnjevalna tabla obiskoval-
ce seznani z zanimivostmi Globodola. 
Zbiratelj starih predmetov in kmečkega 
orodja Peter rozman je v starem ske-
dnju ljudem na ogled postavil svojo 
zbirko. V tej vasi se je rodil Anton Pust, 
avtor petih knjig o mirnopeški dolini in 
častni občan Občine Mirna Peč. Od leta 

1928 do 1971 je v Globodolu delovala 
tudi šola. 
Prebivalce Globodola so v preteklosti 
prizadele številne nesreče, bolezni in 
vojne. Kapelice v vaseh, križi - pili ob 
poteh in razpotjih pričajo o zaobljubah 
ljudi. raginovo kapelico na začetku vasi 
Gorenji Globodol so prebivalci posta-
vili, ko je v 19. stoletju razsajala živin-
ska kuga. Veliko gorja so doživeli med 
drugo svetovno vojno. Oktobra 1943 
je pogorela polovica vasi.  Prostovoljno 
gasilsko društvo Globodol je bilo usta-
novljeno leta 1919 in je še danes najak-
tivnejše v občini. 

V Globodolu je nekaj velikih napredu-
jočih  kmetij in uspešnih samostojnih 
podjetnikov. 
V Srednjem Globodolu je glasbenik 
Milko Bizjak  zgradil nov stanovanjski 
objekt in  v njem uredil koncertno dvo-
rano, zelo lepo je ohranil in obnovil ka-

Jordankal
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ščo. V bližini se družina Grivec-rangus 
ukvarja s konjeništvom. V vasi je so-
dobno urejena Berusova kmetija, ki se 
intenzivno ukvarja tudi z gozdarstvom. 
V Dolenjem Globodolu v bližini zaselka 
Celevec stoji cerkev sv. Marije Magdale-
ne s pokopališčem. Skozi vse tri vasi po-
teka del slovenske Jakobove poti.

Mali Vrh 

Zaselek leži na podolgovatem gozdna-
tem pobočju, zahodno od Gorenjega 
Globodola. Dostopen je po gozdni cesti 
po grebenu z zahodne strani ali po ste-

Mali Vrh

zi iz G. Globodola. Arheologi so tu našli 
ostanke zgodnje poselitve - gradišča. 
Danes je Mali Vrh vikend zaselek in lepa  
razgledna točka ter cilj mnogih vnetih 
gobarjev in nedeljskih pohodnikov.

Jordankal

Na vrtačastem kraškem svetu ob cesti 
Mirna Peč – Dobrnič leži vas Jordankal.  
V vasi so ena večja in štiri manjše kme-
tije. Usmerjene so v živinorejo. V Grab-
narjevi hiši  se je rodil vsem dobro znani 
slavni harmonikar in ljudski godec  Loj-
ze Slak. V hiši svoje babice je zadnja leta 

živel in ustvarjal akademski slikar Jože 
Slak – Đoka. Oba sta bila častna občana 
naše občine.

Skoraj  vsaka hiša iz teh naselij ima tudi 
vinograd na Golobinjeku, v Grč vrhu ali 
Šmavru. Dolina je bila dolgo na stran-
skem tiru, mnogi mladi so v preteklosti 
zapustili dolino, zadnji desetletji mladi 
ostajajo in dajejo dolini in naseljem v 
njej nov zagon. Zato so še kako po-
membne dobre cestne povezave.

Ladislava Rupena
Foto: Andrej Gašperič

Požar v Zalogu pri novem mestu 

Pomagali gasiti tudi mirnopeški gasilci
20. julija  popoldne je zagorelo v 
podjetju Ekosistemi v Zalogu pri 
Novem mestu. Ob prihodu gasilcev 
na požarišče je bil požar močno raz-
širjen in je zajel tudi pokrivni šotor, 
pod katerim so bili shranjeni lesni 
sekanci. Zaradi visoke temperature 
in vetra se je požar zelo hitro razši-
ril in začel ogrožati tudi sosednjo 
stanovanjsko hišo in gospodarski 
poslopji. Iz okoliških stanovanjskih 
objektov je potekala evakuacija pre-
bivalcev. Izklopiti je bilo potrebno 
električno energijo, zahtevali smo 
tudi zapiranje plinske merilno-re-

gulacijske postaje. Zaradi pomanj-
kanja vode iz hidrantnega omrežja  
je bila vzpostavljena dobava vode 
iz reke Krke in bližnjih ribnikov s po-
močjo sedmih prenosnih motornih 
brizgaln. 
Za varovanje gasilcev in ostalih je 
bila aktivirana služba nujne me-
dicinske pomoči ZD Novo mesto 
z opremo za množične nesreče. V 
času intervencije je bilo oskrbljenih 
33 gasilcev, predvsem zaradi ožulje-
nosti nog, pikov insektov, dehidraci-

je in lažje zastrupitve s produkti go-
renja. Aktivirali smo  dodatne enote 
in delo v izmenah, da bi se lahko 
zamenjali izčrpani gasilci. Tako so 
bila aktivirana tudi vsa gasilska dru-
štva iz Mirne Peči. Požar smo v nekaj 
urah omejili, pomagal je tudi heli-
kopter slovenske vojske. 
Skupaj je na intervenciji sodelovalo 
575 gasilcev iz 62 enot s 94 vozi-
li, 881 prihodi na intervencijo in s 
skupno 7.090 delovnih ur. Iz občine 
Mirna Peč je sodelovalo 32 gasilcev, 
ki so opravili 235 delovnih ur.
Intervencija se je v nedeljo, 23.  juli-
ja, ob 22.00 za večino enot končala, 
so pa vse do 30. 7., ko so gasilske 
enote zapustile prizorišče požara, 
izvajali gasilsko stražo lokalni gasil-
ci PGD Dolenja Straža in PGD Vavta 
vas. V obratu Ekosistemi Zalog je bil 
to že četrti požar. 

Luka Piko, vodja službe požarne 
preventive, GRC Novo mesto
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LETOS 44 PrVOŠOLČKOV 

Male vedoželjneže sta prvega septembra v šolski avli  naj-
prej pozdravila ravnatelj šole Danijel Brezovar in njegova 
pomočnica Sanja Pavlinić Vidic, za njima pa še učiteljice 
Tina Berkopec, Anja Kovaljev, Simona Ogulin in Tatjana Ku-
pljenik, ki smo v svoje učilnice skoraj odvedle devetošolce 
namesto prvošolcev. 

Devetošolci so to jutro sicer res nosili rumene rutice, a le 
za kratek čas, saj so jih svečano predali prvošolcem in jim 

obljubili, da bodo vse leto njihova desna roka pri vseh šol-
skih težavah in ovirah. Prvošolce so s pesmijo prav lepo 
pozdravili tudi lanski najmlajši, ki so si za letos nadeli novo 
ime, drugošolci. Sledil je čisto pravi skok čez oviro in že 
smo vsi skupaj sedli za šolske klopi. Le-te so bile prvega 
dne namesto z zvezki obložene s sladkimi dobrotami, ki so 
nam zelo teknile. 

Tatjana Kupljenik

MI SMO GuSArJI

V juliju smo se otroci oddelkov Vlakci, Pikice in Copatki 
odpravili proti reki Temenici. Zamahnili smo z zastava-
mi, zapeli gusarsko pesem in s seboj odnesli ladjice iz 

lubja, ki smo jih izdelali pretekle dni. Ladjice smo spu-
stili v reko in jih opazovali, kako so odplule. Nato smo se 
še okrepčali in odžejali ter se odpravili nazaj proti vrtcu.

Daniela Zupan Dežman

uVAJALNO ObDObJE LAJŠAMO TuDI 
S »crKLJANJEM«

Začelo se je novo vrtčevsko leto in za kar nekaj otrok tudi 
novo obdobje v življenju, saj so prvič prestopili vrtčevska vra-
ta. V prvih tednih smo se privajali drug na drugega, veliko raz-
iskovali ter spoznavali življenje v vrtcu. Veliko časa smo preži-
veli zunaj na terasi in igrišču. Podajali smo se z žogami, igrali v 

peskovniku, vozili s poganjali, pihali mehurčke, se razgibavali, 
plesali, lovili … Vsak dan je bil prežet tudi z veliko glasbe in 
crkljanja, saj smo tako strokovne delavke lajšale otrokom ob-
dobje uvajanja. Plesali smo na terasi, prepevali nove pesmi in 
spoznavali bibarije. Tako je bilo vsak dan prisotne več dobre 
volje pri otrocih, ki so že korajžno zakorakali v igralnice in se 
podali v igro z ostalimi otroki. 

Sandra Žagar
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IZ ŠOLSKEGA PANJA
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Utrinek z ustvarjalnice: Po uvodnem pozdravu smo se odpra-
vili v likovno učilnico, kjer je vsak dobil kos siporeksa, na katerega 
smo ustvarjali reliefni kip na temo Šport. Pred začetkom pa smo 
seveda narisali skico. Nato smo vzeli še razna dleta ter ostale pri-
pomočke in pričeli z delom. Začeti je vedno najtežje in tudi tu ni 
bilo nič drugače. A ko smo počasi začeli dobivati občutek, je vse 
teklo kot po maslu. Na koncu smo izpostavljene dele kipa še po-
barvali z akrilnimi barvami ter tako po petih urah zaključili likov-
no ustvarjalnico. Dan je bil poučen, a hkrati neizmerno zabaven, 
in verjamem, da nam bo ta izkušnja ostala v lepem spominu.

Tia Globokar, udeleženka na likovni ustvarjalnici

KuLTurNO Ob PAVČKOVEM DNEVu

V petek, 29. septembra je potekal kulturni dan, že nekaj let 
imenovan Pavčkov dan, ko praznujemo obletnico pesnikove-
ga rojstva.

Učenci so bili vključeni v različne delavnice. Veliko jih je bilo 
na generalni vaji za večerno slavnostno odprtje nove dvorane. 
Nekaj učencev iz 3. in 7. razreda se je udeležilo pohoda do Šen-
tjurija, kjer je v najzgodnejših letih živel Tone Pavček. Prvošolci 

in devetošolci so imeli skupno delavnico, ki je bila povezana 
s knjigo Juri Muri v Afriki. Ostali učenci od 2. do 5. razreda so 
imeli delavnice na temo Toneta Pavčka. Šestošolci pa so se iz-
menjali v delavnici o bontonu in izdelovanju plakatov o Pavč-
kovih pesmih. Pri pripravi na pogostitev so pomagali učenci iz 
8. razreda.
Midva sva v pisarni obiskala tudi ravnatelja Danijela Brezovar-
ja. Postavila sva mu nekaj vprašanj. Med drugim je povedal, 
da mu kultura pomeni način bivanja, predvsem to, kako ljudje 
živimo. Spregovoril je tudi o likovni ustvarjalnici, ki je ta dan 
potekala v dopoldanskem času, ter povedal, da so mu končni 
izdelki zelo všeč.
V vlogi članov novinarskega krožka sva se preizkusila prvič, 
zato sva imela nekaj treme. Bilo nama je tudi zelo zanimivo in 
zabavno. Naučila sva se veliko novega, na podobnih dogodkih 
pa bi bila rada ponovno novinarja.

Urban Matko in Matevž Špilar

ZAKLJuČNI KONcErT PEVSKIH 
ZbOrOV IN ODPrTJE LIKOVNE 
rAZSTAVE
Junija smo v naši šoli imeli zaključni koncert pevskih 
zborov in odprtje razstave likovnih del. Pevci so se pred-
stavili s svojimi pesmimi tako, da je vsak zbor predsta-
vljal svoj letni čas. 1. razred se je predstavil s pesmimi 
jeseni, 2. in 3. razred z zimskimi pesmimi, starejši OPZ je 
zapel pomladne pesmi, pevci MPZ pa so nas popeljali 
v poletje. Po koncertu so si poslušalci lahko ogledali li-
kovno razstavo del vseh naših učencev.

 Ula Parkelj

LIKOVNIKI žE NA 11. uSTVArJALNIcI

V petek, 29. septembra  je v Osnovni šoli Toneta Pavčka pote-
kala likovna ustvarjalnica na temo Šport. Začela se je z uvodno 
prireditvijo, na kateri je udeležence nagovoril ravnatelj Danijel 
Brezovar. Povedal je, da je ta dan poseben zaradi obletnice 

Pavčkovega rojstva ter obiska likovnikov, ki so v našo šolo pri-
nesli posebno vzdušje, saj so bili nasmejanih obrazov in pripra-
vljeni na ustvarjanje. Posebej je izpostavil večerno odprtje nove 
dvorane, na katero smo učenci in učitelji že nestrpno čakali. 
 Poudarek letošnje ustvarjalnice je bil na reliefu, učenci pa so 
ustvarjali s siporeksom. Ko so izdelke dokončali, so jih odnesli 
v razstavni prostor pred dvorano in tam vsakega fotografirali. 
Sledil je še zaključek, ko je zbrane nagovoril gospod Jožef Mati-
jevič, kustos Dolenjskega muzeja Novo mesto. Najprej je pred-
stavil zgodovino siporeksa, nato pa pohvalil učence za izkazan 
trud, zaželel veliko uspehov v nadaljnjem ustvarjanju ter priso-
tne povabil k ponovnemu druženju naslednjo jesen. 

 Matej Cesar



POZNATE VAŠ KrAJ
V zadnji številki občinskega glasila ste morali na fotografiji 
prepoznati eno izmed še delno ohranjenih nekdanjih perišč 
ob Temenici in nam sporočiti, kje se nahaja. Da gre za perišče, 
ki  so ga  imenovali »Na ulcah« in se nahaja pri mostu v bližini 
Mirne Peči, je pravilno ugotovila izžrebanka Slavica Avbar iz 
Mirne Peči. Gospe Slavici izrekamo čestitke, nagrado bo pre-
jela po pošti.                                                                                           
Novo vprašanje: Včasih sta bili v kmečki hiši dve, danes je le 
ena v nekaterih. V mesecih, ki prihajajo, so v naših domovih 
modernejše nepogrešljive. Kaj je na fotografiji?
Odgovore pošljite najkasneje do 10. novembra na naslov 
Glasilo Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč s pripisom: 
Poznate vaš kraj. Izžrebanega nagrajenca čaka nagrada.

Ladislava Rupena

iz naših
treh 
dolin

Globdolsko polje

Foto: Andrej Gašperič


