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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovane občanke in občani,

letošnje nekoliko muhasto poletje je 
spremljal lep in vremensko ugoden 
prehod v jesenski čas ter s tem mirno 
pospravilo pridelkov. V septembru je 
Osnovna šola Toneta Pavčka zopet 
odprla svoja vrata in kar nekaj mlade 
generacije je prvič zakorakalo tako v 
prostore šole kot vrtca. Zaradi pora-
sta najmlajše generacije smo razširili 
prostorsko razpoložljivost vrtca tako, 
da smo preko poletja prostore starega 
preuredili v dislocirano enoto vrtca Ce-
petavček – Polonca.

Poleti so obenem potekale intenziv-
ne gradbene aktivnosti na projektu 
»Suhokranjskega vodovoda« na več 
odsekih. V sklopu projekta izgradnje 
vodovoda smo proti Biški vasi zgradili 
še pločnik in javno razsvetljavo. Glede 
na to, da smo načrtovali odprtje Mu-
zeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v 
oktobru, je bilo potrebno intenzivno 
pristopiti k izvedbi terminskega plana. 

Foto:  Luka Piko

Z dobro koordinacijo in sodelovanjem 
projektantov, izvajalcev, nadzora in 
tudi družine Slak nam je uspelo pra-
vočasno pripraviti vse potrebno za 
slovesno odprtje. Poleg tega smo sku-
paj z novomeškim zdravstvenim do-
mom uspešno zaključili z urejanjem 
prostorov za zdravstveno ambulanto. 
V septembru je bila že kar nekaj časa 
načrtovana  rekonstrukcija ceste Preč-
na - Brezova Reber uspešno zaključe-
na in tudi prevzeta. Občinska uprava 

je preko poletja intenzivno sodelovala 
tudi pri zaključnem usklajevanju OPN, 
tako da smo v začetku oktobra prido-
bili še zadnje pozitivno mnenje mini-
strstva za kmetijstvo, s čimer so bili 
izpolnjeni vsi pogoji za sprejem na ob-
činskem svetu. Ravno tako smo na ob-
činski upravi pripravili končni predlog 
proračuna za leto 2019, v septembru 
opravili drugo branje in proračun za 
leto 2019 tudi sprejeli.

Ker se mi v tem času izteka štiriletno 
obdobje županovanja, bi se želel za-
hvaliti občinski upravi, občinskemu 
svetu in delovnim telesom za korek-
tno in konstruktivno sodelovanje ter 
pomoč pri izvajanju programov. Se-
veda gre velika zahvala tudi vam, ob-
čanom, za strpnost in razumevanje. 
Želim si, da bi v novo volilno obdobje 
pristopili mirno, dostojno in da bi pre-
udarno izpolnili svojo državljansko 
dolžnost. 

Andrej Kastelic, župan
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Spremembe in dopolnitve 
občinskega prostorskega 
načrta – SD OPN-1

Občina Mirna Peč sporoča, da je 
3. oktobra 2018 prejela še zadnje 
potrebno mnenje v postopku 1. 
sprememb in dopolnitev Občin-
skega prostorskega načrta, s čimer 
so izpolnjeni pogoji za obravnavo 
in sprejem SD OPN-1 s strani ob-
činskega sveta. Ker je šlo glasilo v 
tisk pred sejo občinskega sveta, ki 
je bila 16. 10. 2018, so informacije 
objavljene na spletni strani občine 
v rubriki Novice in objave. Za do-
datna pojasnila lahko pokličete na 
občino na telefonsko številko 39 
36 108 (Irena Jerič). Več v decem-
brski številki glasila.



Glasilo Občine Mirna Peč 3

občinska uprava sporoča

oktober 2018

Poročilo s 24. redne seje Občinskega sveta 
Občine Mirna Peč
Na seji Občinskega sveta 27. 9. 2018 so člani razpravljali o 
petih točkah. V drugi obravnavi so svetniki predlog Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda CErO-DBK, d. o. o., sprejeli, ven-
dar opozorili na potrebno racionalizacijo velikosti MBO-ja. V 
drugi obravnavi je bil tudi predlog Odloka o proračunu ob-
čine Mirna Peč za leto 2019. Zaradi vpetosti občine v velike 

projekte in zagotavljanja nemotenega izvajanja naložb je 
bilo sprejetje predloga odloka nujno. Bliža se odprtje Muze-
ja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, zato so svetniki obravna-
vali cenik vstopnin. Vodja muzeja Ljudmila Bajc je svetnikom 
predstavila načrt promocije muzeja in celotne občine Mirna 
Peč. Cenik je bil soglasno sprejet, z nekaterimi pripombami, 
ki bodo v obravnavi na prihodnji seji Občinskega sveta Ob-
čine Mirna Peč. 

Nina Koren, občinska uprava

Spoštovane volivke in volivci,

Občinska volilna komisija Občine Mirna Peč je zaradi realizacije 
določbe 79. a člena Zakona o volitvah v državni zbor spreme-
nila nekatere sedeže volišč tako, da so vsa volišča dostopna in-
validom.  Določeni sedeži volišč v spodnji tabeli. 
Novi sedeži volišč se bodo uveljavili z rednimi lokalnimi volitva-
mi, katerih glasovanje bo v nedeljo, 18. novembra 2018.
Prosimo vas, da pozorno preberete in upoštevate vabila na gla-
sovanje, ki jih boste prejeli s strani Občinske volilne komisije. 

Občinska volilna komisija  Občine Mirna Peč 

Volilna 
enota SEDEŽ VOLIŠČA ŠIFRA 

VOLIŠČA OBMOČJE VOLIŠČ V OBČINI MIRNA PEČ

1 Mirna Peč, Trg 8 – stara šola
(prej: Trg 2 – prostori občine) 170001

Mirna Peč – Ivanja vas, Češence, Prisojna pot, rožna ulica, Vihre, 
rogovila, Trg, Grč Vrh, Golobinjek, Dolenji Podboršt, Gorenji Pod-
boršt, Malenska vas

2
Mirna Peč, Postaja 1 – OŠ Toneta 
Pavčka (prej: Postaja 33 – 
gostilna Ogulin)

170002

Mirna Peč -  Postaja in Marof, Čemše, Veliki Kal, Mali Kal, Orklje-
vec, Selo pri Zagorici, Globočdol, Dolenja vas pri Mirni Peči, Šen-
tjurij na Dolenjskem, Poljane pri Mirni Peči, Hmeljčič, Hrastje pri 
Mirni Peči in ulice: Ob avtocesti, Industrijska cesta, Brezence, Bo-
rovje in Na hrib 

3 Jablan 20 – Gasilski dom 170003 Jablan, Goriška vas, Vrhovo pri Mirni Peči, Mali Vrh, Mirna Peč – 
Šranga

4 Gorenji Globodol 38 – Gasilski dom 170004 Gorenji Globodol, Srednji Globodol, Dolenji Globodol

5 Mirna Peč, Trg 8 – stara šola
(prej: Trg 2 – kulturni dom) 170005 Jordankal, Biška vas, Jelše, Vrhpeč

Mirna Peč, Trg 8 – stara šola 
(prej: Trg 2 – prostori občine)
(predčasno glasovanje)

170901 Območje cele Občine Mirna Peč

 

LOKALNE VOLITVE 2018
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Ena sama ljubezen - slovesnost 
ob 90-letnici rojstva Toneta Pavčka
Mirnopeški rojak, pesnik, prevajalec in esejist Tone Pavček, častni občan Občine Mirna Peč, se je rodil 29. 9. 1928 
v Šentjuriju na Dolenjskem, umrl 20. oktobra 2011 v Ljubljani. Do smrti je v svoji bogati umetniški karieri izdal 42 
zbirk, po smrti jih je hči Saša Pavček izdala še pet. Osrednja slovesnost ob devetdesetletnici pesnikovega  rojstva 
in 60-letnici rojstva sina Marka Pavčka z naslovom Ena sama ljubezen se je odvijala v Osnovni šoli Toneta Pavčka. 
Častna gostja prireditve je bila hči Saša Pavček, ki je vidno ganjena prebirala očetove in bratove pesmi.

V  domiselnem programu, 
v katerem so se prepletali 
Pavčkovi verzi med reci-
ta  cijami, igro, petjem 
in plesom, so nastopili 
učen ci šole in otroci vrt-
ca Cepetavček. Pred pol-
no dvorano sta zbrane 
na govorila ravnatelj šo le 
Danijel Brezovar in žu pan 
Andrej Kastelic, po kon-
čanem programu pa so 
si obiskovalci ogledali še 
razstavo likovnih del 12. 
otroške likovne ustvarjalnice, 
ki so jo tokrat posvetili Marku 
Pavčku, občina pa je na ta 
dan omogočila brezplačne 
vodene oglede Pavčkovega 
doma v Šentjuriju.

Saša Pavček: »Neizmerno 
sem hvaležna, da je OŠ to 
pripravila. Nisem pričakova-
la tako lepo izvedenega do-
godka, z občutkom, igrivo, 
poglobljeno, pronicljivo in 
iskreno, da sem ganjena. S 
tem dogodkom mladim šola 
daje jasne smernice, da je v 
umetnosti človekova duša 
in tudi bodočnost. Kot hčer 

in sestro sta me osebno  obe 
smrti močno ranili. Je velika 
razlika, če nekdo umre v vi-
soki starosti z izpolnjenim 
življenjskim poslanstvom. 
Zelo velika izguba pa je, če 
smrt doleti mladega člove-
ka. Slovenci kot narod pre-
malo naredimo za prepre-
čevanje depresij in drugih 
človeških stisk, ki jih je v tem 
času vedno več.«

Ljudmila Bajc
Foto: Luka Piko

Vodja likovne ustvarjalnice je profesorica likovne vzgoje 
Aleša Sušnik Škedelj, kot vsa leta doslej pa jo je predstavil 
umetnostni zgodovinar Jožef Matijević.
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Pesnikova hči Saša Pavček je na 90. obletnico očetovega rojstva obiskala Pavčkov dom v družbi 
sorodnikov, župana Kastelica, ravnatelja Brezovarja in ostalih predstavnikov lokalne skupnosti.

Učenci mirnopeške šole tradicionalno vsako leto na pesnikov rojstni dan obiščejo Pavčkov dom.

Likovna 
ustvarjalnica

24. septembra je na Os-
novni šoli Toneta Pavč-
ka potekala 12. likov na 
ustvarjalnica. Udeležilo 
se je je 47 mladih likov-
nikov iz trinajstih dolenj-
skih šol. 

Uvodoma je zbrane na-
govoril ravnatelj šole Da-
nijel Brezovar, vodja li-
kovne ustvarjalnice Aleša 
Sušnik Škedelj je razložila 
potek delavnice. Pri delu  
je učence vodila rdeča nit 
ustvarjalnice, naslov pe-
sniške zbirke pokojne-
ga Marka Pavčka Z vsako 
pesmijo me je manj,  ki bi 
marca praznoval svoj 60. 
rojstni dan. 
Mentorji in učenci so bili 
nad likovno tehniko (gra-
fika na blago) navduše-
ni. Najprej so v linoleju 
ustvarjali matrice, ki so jih 
kasneje tiskali na blago. 
Za udeležence je bilo to 
prvo srečanje s tiskanjem 
grafične matrice na blago. 
Gre za likovno tehniko, ki 
se je pri urah rednega po-
uka ne da izvesti. Dleta in 
nožki so poskrbeli tudi za 
nekaj žuljev na rokah, a 
to ni zmotilo sproščene-
ga in delovnega vzdušja 
na ustvarjalnici. Nastalo 
je 16 grafičnih izdelkov, ki 
bodo na ogled v prostorih 
osnovne šole, novembra 
pa bo izšel tudi zbornik, 
v katerem bodo predsta-
vljeni izdelki. 
Na likovni ustvarjalnici 
so sodelovali učenci z OŠ 
Šmarjeta, OŠ Frana Metel-
ka Škocjan, OŠ Vavta vas, 
OŠ Veliki Gaber, OŠ Grm, 
OŠ Stopiče, OŠ Dolenjske 
Toplice, OŠ Žužemberk, OŠ 
Mirna, OŠ Trebnje, OŠ Mo-
kronog, OŠ dr. Pavla Lunač-
ka Šentrupert in OŠ Toneta 
Pavčka.  

Nastja Stropnik 
Naveršnik
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Z otvoritvijo muzeja bo zaživel tudi 
Mirnopeški Slakov center
V občini Mirna Peč se je po smrti dveh velikih rojakov - pesnika Toneta Pavčka in legendarnega glasbenika Lojzeta 
Slaka - s postavitvijo spominskih obeležij in priložnostnih spominskih zbirk v Pavčkovem domu v Šentjuriju in na 
Barbovi domačiji na Malem Kalu močno povečal obisk enodnevnih obiskovalcev in povpraševanje po raznovrstni 
turistični ponudbi. Z izgradnjo novo osnovne šole so postali prostori stare osnovne šole prazni ter potrebni obnove 
in oživitve. Občina je v postavitvi stalne spominske zbirke/muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v obnovljenih 
večnamenskih prostorih prepoznala priložnost oživitve objekta skupnega pomena sočasno z oblikovanjem ter iz-
vajanjem novih programskih vsebin. 

Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
Izvajanje operacije Mirnopeški Slakov center

 Občina Mirna Peč

Občina Mirna Peč je zato skupaj s par-
tnerji: Kompasom Novo mesto, OŠ To-
neta Pavčka Mirna Peč in  Turističnim 
društvom Mirna Peč zasnovala projekt 
Mirnopeški Slakov center in ga prijavi-
la na prvi javni poziv za izbor operacij 
za uresničevanje ciljev Strategije lo-
kal nega razvoja na območju LAS Do-
lenjska in Bela krajina 2016, iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in zanj marca 2018 s strani 
AKTrP prejela pozitivno odločbo o do-
delitvi sredstev. 

Namen projekta je v obnovljenih pro-
storih stare šole vzpostaviti delovanje 
centra za ohranjanje in promocijo ne-
snovne kulturne dediščine Lojzeta Sla-
ka in Toneta Pavčka v povezavi z lokal-
nimi in dolenjskimi ljudskimi običaji, ki 
bo osrednja povezovalna točka kultur-
no-turističnega razvoja območja Mirne 
Peči in sosednjih dolenjskih občin, ki jih  
definira skupna bogata kulturna dedi-
ščina. 

Infrastrukturne aktivnosti (obnova 
objekta, ureditev centra, prostorov, 
postavitev stalne razstave, …) so bile 
izpeljane v začetni fazi projekta in bodo 
javnosti predstavljene z otvoritvijo mu-
zeja 19. oktobra. Vsebinske aktivnosti 
v drugi fazi pa bodo usmerjene v izde-
lavo programa delovanja Centra - oži-
vitev obnovljenega objekta z novimi 
vsebinami, s fokusom na ohranjanju 
Slakove, Pavčkove in ostale kulturne 

Kulturna dediščina bo strokovno 
vključena v raznovrstne in kakovostne 
programe turistične ponudbe centra 
in partnerjev, ki jih bodo tržili in na 
inovativen način tudi v predstavitev 
spominske zbirke. Postavljena spo-
minska zbirka Lojzeta Slaka in kasneje 
Toneta Pavčka - nov turistični produkt 
kot rezultat operacije, bo prispevala h 
kulturni in turistični obogatitvi lokalne 
skupnosti in Dolenjske. 

Center bo izboljšal organiziranost in 
sodelovanje javnega, zasebnega in 
nevladnega sektorja ter ob podpori 
partnerjev vodil tudi celovit marketing 
medgeneracijskega centra, promocijo 
in razvoj kulturnega in doživljajskega 
turizma in žive kulturne dediščine ter 
vzpostavil podporno mrežo za trženje 
in razvoj produktov ponudnikov ter 
sodelujočih partnerjev in organizacij. 

Vse aktivnosti projekta bodo zaklju-
čene do konca leta 2019, ko bo center 
zaživel kot kulturno-turistično središče 
v občini. Okvirna vrednost projekta 
znaša 900.000 evrov, od tega znašajo 
upravičeni stroški 184.553,92 evra, so-
financiranje projekta iz sredstev CLLD, 
Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja znaša 95.968,04 evra. 

Mira Barbo
Občinska uprava

dediščine Mirne Peči in širše Dolenjske 
preko medgeneracijskih delavnic ljud-
skih običajev in ljudskih obrti, izdaje 
strokovnih publikacij o dediščini (lokal-
na bibliografija o Lojzetu Slaku) in pred-
vsem usmeritvi k druženju, prenosu 
znanj ter hkratnemu razvoju kulturne in 
turistične ponudbe. Medgeneracijske 
delavnice na temo ohranjanja ljudskih 
običajev, ljudskih obrti,  izdelovanja 
turističnih spominkov ter ljudske glas-
be in harmonikarske delavnice bodo 
potekale v pozno jesenskih do zgodnje 
pomladanskih mesecih. Zainteresirane 
posameznike že sedaj lepo vabimo na 
delavnice. 
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Glasbeni center Melodija, zasebni zavod 
za glasbeno vzgojo in izobraževanje, je 
začel s programom glasbene vzgoje po 
Edgarju Willemsu, ki je namenjena vsem 
otrokom od 3. do 7. leta starosti. V leto-
šnjem letu smo razširili program tudi za 
starejše otroke. Izbirajo lahko med uče-
njem KITARE z možnostjo izposoje in-
strumenta, VOKALNO TEHNIKO in PETJEM 
ter BAS KITARO.  Vpis je še vedno možen 
do konca oktobra. Za več informacij nas 
kontaktirajte.

www.gc-melodija.si;   
ursa.remic@gc-melodija.si;   

040 681 070.

Festival Slakove glasbe in kulinarična 
prireditev "Štruklji, nekoč in danes"
20. oktobra 2018 bo v Mirni Peči 
potekal prvi Festival Slakove 
glasbe. To bo praznik Slakove 
glasbe, na katerega družina 
Slak v sodelovanju z Občino 
Mirna Peč vabi vse, ki imajo 
to glasbo radi, jo želijo pod-
preti in ohranjati v vsej njeni ve-
ličini. Slakova glasba bo dobila dve 
pomembni pridobitvi, festival in muzej 
- Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. 
Slednji bo na festivalni dan odprt od 10. 
do 18. ure. Festival bo potekal v Osnovni 
šoli Toneta Pavčka s spremljevalnim pro-
gramov v Mirni Peči in okolici.
Občina Mirna Peč v so de lovanju s turi-
stičnim društvom in društvom podežel-
skih žena vabi Mirno pečane in ostale obi-
skovalce na prvo kulinarično prireditev 
"ŠTRUKLJI - nekoč in danes", ki bo po-
tekala od 13. do 17. ure v telovadnici 
stare šole. Prireditev z namenom ohra-
njanja in razvijanja lokalne kulinarike, s 
poudarkom na štrukljih, je zasnovana na 
zanimiv način, predvsem pa se bo ta dan 
lahko videlo in okušalo štruklje vseh vrst 
in okusov... Pred obiskovalci se bodo vr-
stili prikazi izdelovanja različnih vrst štru-
kljev, organizatorji obljubljajo pri jetno 
druženje ob dobri hrani in vinu. Vsi obi-
skovalci muzeja prejmejo bon za brezpla-
čen štrukelj.
Sobotno dogajanje se bo od vi jalo v pro-
storih stare in nove šole. Med lokacijama 
se boste lahko sprehodili ali popeljali s 

konj s ko vprego, orga  ni zirani pa 
bo do tu di prevozi Avto hiše 
Slak. V okviru festivala Slako-
ve glasbe bodo na festival-
ni dan potekale naslednje 
aktiv nosti:

TEKMOVANJE ZA NAGRA DO 
LOJZE TA SLAKA: od 9. do 17. ure 

(v Osnovni šoli Toneta Pavčka)
• diatonična harmonika in  komorne za-
sedbe (trio, trio in spremljevalna glasbila)
SLAKOV SEJEM: od 9. do 17. ure
• ogled muzeja Lojzeta Slaka, prikaz izde-
lovanja harmonik in narodnih noš, degu-
stacija vin, čebelarstvo, nastop otroškega 
pevskega zbora.
Organizirani bodo ogledi (Pavčkov dom, 
domači kraj in zidanica Lojzeta Slaka) 
ob 10., 12. in 14. uri z odhodom izpred 
Osnovne šole Toneta Pavčka. Za vese-
lo vzdušje na avtobusu bosta poskrbela 
harmonika in vodič. Prijave na ogled po-
trdite z rezervacijo v avli Osnovne šole To-
neta Pavčka na informacijski točki.
Predstavitev mirnopeških društev in lo-
kalnih ponud nikov bo od 12. do 15. ure 
in nastop harmonikarjev.
Lokacija: Osnovna šola Toneta Pavčka 
(preddverje in avla šole)

VEČER GLASBE LOJZETA SLAKA ob 
19. uri
Igral bo Koncertni ansambel Slako-
ve glasbe z gosti: Fantje s Praprotna, 

Glasbena šola 
Artistik 

šola mag. prof. Sandija Ravbarja 
V Mirni Peči delujemo že 7 let.
 
Programi:
• diatonična harmonika
• klavirska harmonika
• kitara
• klavir
• sintesajzer
• kljunasta flavta
 
Poleg individualnega pouka izva ja-
mo tudi pouk glasbene teorije, tako 
da otroci pridobijo kompletno in 
strokovno glasbeno znanje.
Učenci lahko na koncu šolskega 
leta opravljajo letni izpit na javni 
glasbeni šoli in s tem pridobijo le-
tno spričevalo.
 

Kontakt:  Sandi ravbar, 
031756226,  www.sandiravbar.si

100-članski harmonikarski orkester ter 
nastop absolutnega zmagovalca tek-
movanja za nagrado Lojzeta Slaka.
Lokacija: Dvorana OŠ Toneta Pavčka

VABLJENI!
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Zaključena prva faza ureditve muzeja

Po 50. letih šola postaja Muzej Lojzeta 
Slaka in Toneta Pavčka
Nekdanja osnovna šola v Mirni Peči je bila pozidana leta 1968, leta 1988 je dobila novo telovadnico, po natanko 50 le-
tih pa je v njej urejen Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Občina si je po preselitvi šole v nove prostore v letu 2013 
zadala cilj, da v osrednjem pritličnem delu nekdanje šole v skupni neto površini dobrih 880m2 uredi muzej, v katerem 
bodo na ogled postavljene spominske zbirke Lojzeta Slaka, Toneta Pavčka in ostalih  izjemnih mirnopeških osebnosti. 
Zaradi vsebinske in finančne obsežnosti projekta ter dejstva, da je družina Slak imela zbrano že vso gradivo, se je obči-
na odločila, da v prvi fazi uredijo skupne prostore muzeja ter prostore postavitve zbirke harmonikarja Lojzeta Slaka, v 
drugi fazi pa prostore postavitve stalne zbirke pesnika Toneta Pavčka in ostalih znamenitih Mirnopečanov.

Pri izvedbi projekta se je občina obrnila 
na družino Slak, ki je zagotovila vse ek-
sponate, ter na Dolenjski muzej Novo 
mesto, ki je pripravil vsebinsko zasnovo 
postavitve Stalne spominske zbirke Loj-
zeta Slaka. Po pripravljeni vsebinski za-
snovi konec leta 2016, ki sta jo zasnova-
la Majda Pungerčar in Matej rifelj, se je 
začela priprava projekta preureditve ob-
stoječih prostorov, ki ga je izdelalo pod-
jetje Studio razvoj, pri tem je zasnovo 
avtobusnega postajališča pripravil  Acer 

Muzejski prostori obsegajo osrednjo razstavno dvorano z osrednjim odrom, manjšim prostorom z rekonstrukcijo Slakove 
vadbene sobe in mediateko, skupne prostore z lobyjem, recepcijo, trgovino in sanitarijami.

Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
Izvajanje operacije Mirnopeški Slakov center

 Občina Mirna Peč

Novo mesto, ter projekt notranje uredi-
tve muzeja in opreme, ki sta jo zasnova-
la doc. dr. Tomaž Slak in Klemen Vodnik. 
Grafično podobo muzeja je oblikovala 
Mateja Muhič. 

Januarja leta 2017 je občina za načrto-
vano investicijo pridobila gradbeno do-
voljenje in začela s postopkom izbora 
izvajalca del ureditve prostorov. Izbra-
ni izvajalec As - Primus je v oktobru leta 
2017 začel z rekonstrukcijo in obnovo 

prostorov: obnovo tal z ureditvijo talne-
ga gretja in parketa, električnih in stroj-
nih instalacij, talne in stenske keramike 
z opremo sanitarij, izvedbo predelnih 
sten in predorov, zamenjavo oken in 
vrat, obnovo strehe, izvedbo termo- izo-
lacijske fasade ter ureditev okolice.

Z izvedbo gradbenih del je imela občina 
kar nekaj težav, saj je zaradi dotrajenosti 
objekta morala razširiti načrtovana dela, 
tako je namesto načrtovanih manjših 
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Otvoritev šole pred 50 leti - Leta 1968 je 29. oktobra potekalo slovesno odprtje 
nove šole v Mirni Peči. Po natanko 50 letih dobiva novo vsebino - Muzej Lojzeta 
Slaka in Toneta Pavčka. Fotografijo hrani Breda Brajer.

Vodja projekta Nataša Rupnik z nadzornikom Jožetom Urbičem, arhitektom doc. 
dr. Tomažem Slakom in vodjem gradbišča Markom Kastelcem.

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA 
DOBRIH MILIJON EVROV 

Projekt je sofinanciran iz CLLD, 
Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja v skupni viši-
ni 95.968,04 evra. Pri izvedbi pro-
jekta pa se še posebej zahvaljuje-
mo družini Slak za zagotovljene 
eksponate ter njihovo sodelova-
nje pri pripravi razstave in izdela-
vi video vsebin ter radioteleviziji 
Slovenija, ki je zagotovila arhivske 
posnetke za pripravo video vse-
bin. Prav tako se zahvaljujemo 
Saši Pavček za prispevano gradi-
vo o Tonetu Pavčku, kateremu je 
v muzeju posvečen del skupnega 
prostora, več o njem pa si bodo 
obiskovalci lahko ogledali v eno-
ti muzeja, v Pavčkovemu domu v 
Šentjuriju.

popravil šla v zamenjavo in ureditev izo-
lacije celotne strehe, v dvig strehe nad 
vhodom ter zaradi obnove notranje in 
zunanje kanalizacije v celostno zunanjo 
ureditev celotnega objekta. Dodatno pa 
so se dela zavlekla zaradi težav izbrane-
ga izvajalca As - Primus, ki je med izvaja-
njem del kar dvakrat zamenjal lastnika, 
zato se je občina sredi leta 2018 odločila 
za prekinitev pogodbe in oddajo neiz-
vedenih del novemu izvajalcu. 

Iz omenjenih razlogov so bila dela 
finalnih tlakov, zunanje ureditve in fasade 
ter notranje opreme po izvedenem 
razpisu v juliju leta 2018 oddana podjetju 
Lesnina mg oprema. Istega meseca 
pa so bila oddana tudi dela dobave 
računalniške opreme in aplikacij, ki sta 
jih prevzela podjetje Lambda in Domex 
elektronika. Dela izvedbe grafičnih 
aplikacij in tiskovin je prevzelo podjetje 
Luminus Novo mesto, restavratorska 
dela Tadeja Kajzar Trajkovski, prevode 
besedil Amidas, lekturo besedil Kaja 
Cvelbar. Gradbeni nadzor nad ureditvijo 
prostorov je izvajalo podjetje Urbing, 
kordinacijo in varnost ob delu pa 
podjetje renova Novo mesto.

POSTAVITEV STALNE ZBIRKE je sledi-
la po zaključku del ureditve prostorov 

in notranje opreme v začetku oktobra.  
Le ta prikazuje življenjsko in glasbeno 
pot harmonikarja Lojzeta Slaka ter nje-
gov doprinos k razvoju narodno zabav-
ne glasbe. Poleg slikovnega materiala, 
razstavljenih plošč, instrumentov an-
sambla, noš in ostalih predmetov pa je 
obiskovalcem na voljo veliko video ma-
teriala, za zahtevnejše obiskovalce pa 
tudi mediateka z dodatnim gradivom.  

Za spomin si bodo obiskovalci lahko na 
osrednjem odru posneli tudi lastni vide-
ospot z eno od uspešnic Ansambla Loj-
zeta Slaka.

Nataša Rupnik,
vodja projekta
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Uredili prostore za štiri oddelke vrtca
V letu 2013 je bila zgrajena nova osnovna šola z vrtcem, v kateremso bili zagotovljeni prostori za osem oddelkov vrtca. 
Ob pripravi projektne dokumentacije v letu 2010 je imel vrtec šest oddelkov in eno družinsko varstvo, demografska 
analiza pa je pokazala, da bo v prihodnje potrebno zagotoviti sedem oddelkov. V nasprotju z izračuni se je število pre-
bivalstva občine od leta 2010 začelo povečevati (6% rast), s tem pa število oddelkov vrtca, ki je ob gradnji v letu 2011 
doseglo osem oddelkov, devet oddelkov ob selitvi v letu 2013, naslednje leto pa današnjih deset oddelkov.  

Ker je šola ob selitvi zaradi 
padanja rojstev (v letih od 
2000 do 2005 je bilo le po 1 
oddelek otrok) imela le 14 
oddelkov, je vrtec z dvema 
oddelkoma gostoval v pro-
storih šole. V zadnjih letih se 
postopoma povečuje število 
otrok in oddelkov v šoli in naj 
bi naslednje le to doseglo na-
črtovano konč no število 18 
oddelkov. Iz navedenega ra-
zloga je bi lo potrebno v leto-
šnjem le tu zagotoviti dodatni 
pros tor za en oddelek vrtca, v 
pri hodnjem letu pa se pred-
videva potreba še za en od-
delek vrtca. Dela pre ureditve 
prostorov je prev zelo podje-
tje Urbing d.o.o.

Za lažje zagotavljanje pro-
grama na ločeni enoti se je 
vrtec odločil za selitev za-
dnje generacije otrok, to je 
treh oddelkov drugega sta-
rostnega obdobja. Ob čina 
se je odločila za celostno 
prenovo prostorov nekda-
njega vrtca, in s tem zagoto-
vila prostore za štiri dodatne 

oddelke vrtca. Za lažjo orga-
nizacijo prehrane je uredila 
tudi raz de lilno kuhinjo. 

V poletnem času so bila izve-
dena vsa preureditvena dela: 
zamenjava oken in vhodnih 
vrat, barvanje obstoječih no-
tranjih vrat, pleskanje sten, 
brušenje in lakiranje par-
keta, zamenjava vseh umi-
valnikov, zamenjava školjk, 
umivalnikov, pip in bojlerjev 
ter temeljito čiščenje prosto-
rov. Skupaj s šolo smo poskr-
beli tudi za nabavo manjka-
jočih omar in ležalnikov ter 
obnovo ograje in nakup igral 
zunanjega vrtčevskega igri-
šča, ostalo oprema so prene-
sli iz obstoječih prostorov. V 
naslednjem letu nas čaka še 
ureditev strehe in fasade. 

Za ureditev prostorov z 
nakupom opreme je Občina 
Mirna Peč iz proračuna 
zagotovila 120.000,00 evrov.

Nataša Rupnik
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Akciji »Očistimo Slovenijo 
2018« smo se pridružili 
tudi v Mirni Peči
Občina Mirna Peč se je z Osnovno šolo 
Toneta Pavčka in društvi v soboto, 15. 
avgusta, pridružila vseslovenski akciji 
„Očistimo Slovenijo 2018“.

Tradicionalne akcije čiščenja okolja, ki jih 
občina organizira že od svoje ustanovi-
tve, že kažejo rezultate, saj novih div-

jih odlagališč ni opaziti, problematični 
pa ostajata predvsem glavni mirnope-
ški prometnici: območje ob mirnopeški 
priključni cesti na avtocesto ter območje 
nekdanje hitre ceste.  
Letošnja akcija je bila zato v skladu s cilji 
vseslovenske akcije usmerjena v osvešča-
nje prebivalstva preko javnih obvestil, k 
čiščenju glavnih dveh prometnic ter mo-
rebitnih posameznih najdenih lokacij div-
jih odlagališč. Mirnopeška društva so na-

Mirnopečanka Maja 
Fink je poslovna 
asistentka leta 2018

Na kongresu ADMA v Portorožu 
sta podjetje Planet GV in Zveza 
klubov tajnic poslovnih sekretar-
jev Slovenije razglasili zmagovalko 
izbora za Poslovno asistentko/taj-
nico leta 2018. To je postala 29-le-
tna Maja Fink iz Dolenje vasi, ki je 
zaposlena v novomeškem podje-
tju CGP. Kot tajnica uprave in vodja 
poslovnega tajništva v podjetju, ki 

nudi delo več kot 600 zaposlenim, 
skrbi za koordinacijo in organizaci-
jo dela uprave ter ostalih zaposle-
nih v poslovnem tajništvu. Eden 
večjih projektov, ki jih je izpeljala 
v podjetju, je dvojezični predstavi-
tveni katalog družbe. V letošnjem 
letu je pričela s projektom digita-
lizacije vložišča. Sodeluje v skupini 
za posodobitev poslovnih proce-
sov in v skupini za implementacijo 
novega sistema Navision.  L. B.

mreč tradicionalno akcijo čiščenja okolice 
že izvedla v spomladanskem času (poni-
kalnice Temenica in njenega izvira Zijala, 
potoka Igmanca, odlagališča v gozdovih).
Osnovna šola Toneta Pavčka je teden 
pred akcijo izvajala aktivnosti osvešča-
nja otrok o pomenu čistega okolja ter 
očistila širšo okolico šole, dodatne ak-

tivnosti pa ima predvidene tudi v nasle-
dnjih tednih.
Po pregledu okolja smo z društvi ugo-
tovili, da je na mirnopeškem območju 
ostalo neočiščeno večje odlagališče - 
kraška jama Mala vratnica. Tako smo se z 
Jamarskim klubom Novo mesto, s kate-
rim je občina organizirala akcije čiščenja 
mirnopeških podzemnih jam tudi v pre-
teklih letih, odločili, da bo čiščenje jame 
Mala Vratnica glavna aktivnost letošnje 

čistilne akcije.  Dvajset članov jamar-
skega kluba je v sobotnem dopoldne-
vu temeljito očistilo jamo in z odpadki 
napolnilo posebej naročen zabojnik. Či-
ščenje glavnih dveh prometnic je pre-
vzelo Športno turistično društvo Poljane, 
kateremu so se poleg občanov pridruži-
li tudi dijaki Gimnazije Novo mesto in v 
sobotnem dopoldnevu uspešno očistili 
obe prometnici od Mirne Peči do Poljan.
Posamezna društva so v času akcije 
pregledala tudi druge tradicionalne 
lokacije čiščenja po celotni občini.
Organizatorji in udeleženci si želimo, da 
bo Mirna Peč ostala čista tudi v prihodnje.

Nataša Rupnik, 
koordinatorka akcije
Foto: Tomaž Bukovec



oktober 2018Glasilo Občine Mirna Peč12

občinska uprava sporoča

V ambulanti bo delala zdravnica Bogdana Bjegojevič, dr. med.

Prostori zdravstvene ambulante 
pripravljeni za uporabo
V skladu z nacionalno mrežo javne zdravstvene službe občini Mirna Peč pripada dodatni program splošne medicine, 
zato se je občina skupaj z Zdravstvenim domom Novo mesto odločila za ureditev prostorov v upravnem delu objekta 
nekdanje šole v Mirni Peči.  

Po izdelani gradbeni dokumentaciji je 
Zdravstveni dom Novo mesto v maju 
začel z deli ureditve notranjih prostorov 
in do konca junija zaključil vsa gradbe-
na dela. Predelali so pregradne stene in  
dodali nove. Tako smo pridobili prostor 
za medicinsko sestro, zdravnika in pre-
vijalnico ter večnamenski prostor za po-
trebe referenčne medicinske sestre in 
izvajanje preventivne dejavnosti. Po-
polnoma so prenovljeni toaletni prosto-
ri in čakalnica. Pri prenovi so zamenjali 
vsa okna s senčili, prebelili vse prosto-
re, zamenjali vso dotrajano vodovodno 

in elektroinštalacijo, zamenjali vhodna 
vrata z nadstreškom. Pri adaptaciji so z 
izgradnjo klančine zagotovili tudi do-
stop za invalide. Strošek celotne nalož-
be ureditve notranjih prostorov je zna-
šal 75.000 evrov. 
 
Vzporedno z urejanjem notranjosti je 
Občina Mirna Peč urejala zunanjost 
objekta: uredila streho, fasado, porušila 
objekt stare kotlovnice ter zagotovila 
projektno dokumentacijo. Skupna 
vrednost zunanjih del je dobrih 43.000 
evrov, v okviru ureditve celotnega 
objekta pa je občina asfaltirala tudi 
celotne zunanje površine zdravstvene 
ambulante.
»Verjamemo, da nam je uspelo urediti 

lepe prostore, v katerih se bodo dobro 
počutili zaposleni, predvsem pa pacien-
ti. Želimo si namreč, da bo s pričetkom 
delovanja ambulante obisk v ambulanti 
velik in da bo število opredeljenih paci-
entov hitro naraščalo, saj bomo le tako 
upravičili naložbo in obstoj programa 
družinske medicine v občini. Po prido-
bitvi uporabnega dovoljenja  bodo na-
mreč izpolnjeni vsi pogoji za pričetek 
delovanja splošne ambulante v Mirni 
Peči,« je dodala asist.  mag.  Alenka Si-
monič.

Predvidevamo, da naj bi ambulanta pri-
čela delovati v novembru, po uradnem 
odprtju prenovljenih prostorov, ki so 
namenjeni izvajanju zdravstvene dejav-
nosti. V ambulanti bo delala zdravnica 
Bogdana Bjegojevič, dr. med., ki v zdra-

vstvenem domu dela kot specializant-
ka in trenutno zaključuje specializacijo. 
Opravljanje specialističnega izpita pred-
videvamo v januarju. 

Ordinacijski urnik in telefonska številka 
bosta objavljeni naknadno, pred pričet-
kom dela zdravnice, na spletnih stra-
neh Občine Mirna Peč in Zdravstvenega 
doma Novo mesto ter na sami lokaciji 
ambulante. Pacienti se bodo lahko na-
ročili po telefonu ali osebno v ambulan-
ti, kjer bodo podpisali tudi izjavo o izbiri 
osebnega zdravnika.

KatarinaDrenik,
Zdravstveni dom Novo mesto,

Nataša Rupnik,
Občina Mirna Peč

 Občina Mirna Peč
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Slavnostna seja ob 
19. prazniku občine 
Mirna Peč
Na praznični seji v Mirni Peči, ki se je 22. junija odvijala 
v večnamenskem prostoru kulturnega doma,  je župan 
Andrej Kastelic podelil nagrado, priznanje župana ter 
plaketo.

Na seji je župan Kastelic 
podelil občinska priznanja 
in nagrado. Slednjo je prejel 
atlet  Mitja Krevs  za doseže-
ne športne rezultate. Mitja 
je ak tualni državni prvak v 
ma ratonu, v svoji karieri je 
dosegel 38 naslovov dr žav-

nega prvaka ali lokalnega 
zma govalca Slo venije, nasto-
pal je na mnogih evropskih 
in svetovnih prvenstvih ter 
dosegal odlične rezultate.

Priznanje župana je pre jel 
ravnatelj OŠ Toneta Pav-
čka  Danijel Brezovar, čigar 
vi zija vodenja šole je ustvariti 
varno in spodbudno okolje 
za učenje in razvoj učencev s 
poudarkom na strokov-
nosti dela učiteljev 
in us tvar janju 
pozitivih od-
nosov. Šola se 
lahko pohvali 
z vrsto uspe-
šno iz peljanih 

pro jektov in se z  znanjem, 
kulturo in gosto ljubnostjo 
vključuje v lokalno okolje.

Tudi  vaščani Šentjurija na 
Dolenjskem  so postali preje-
mniki županovega priz nanja. 
Šentjurci so de lu jejo pri skrbi 

kulturne zapuščine v tej vasi 
rojenega   pesnika Toneta 
Pavčka. S pogostitvami in pri 
organizaciji so sodelovali pri 
odkritju pesnikovega spo-
menika, otvoritvi Pavčkovega 
doma in njegove stalne raz-
stave, ki je pritegnila obisko-
valce iz vse Slovenije. Vaščani 
pri tem skrbijo za vzorno 
urejeno vas, prostor okrog 
spomenika in cerkve.

Plaketo Občine Mirna 
Peč je prejel Martin 

Krevs  - gasilec, 
men tor mladih, 
d o l  g o  l e t n i 
p o  v e l j n i k 
O b   č i n s k e g a 
g a   s i l  s k e g a 

po  veljstva ob čine   Mirna Peč 
in dolgoletni predsednik 
Društva harmonikarjev Mirna 
Peč, kjer skrbijo za zapuščino 
vzornika Lojzeta Slaka. V vseh 
letih delovanja se je izkazal 

kot uspešen vodja in organi-
zator ter s svojim delom pri-
pomogel h kakovostnejšemu 
življenju v občini.

Župan Andrej Kastelic je v 
nagovoru izpostavil us peš-
no zaključene naložbe, med 
njimi novo športno dvorano, 
s katero so za o kro žili večletni 
zahteven pro  jekt gradnje 
osnovne šole z vrtcem in dvo-
ran. Poleg rednih dejavnosti 
so največ pozornosti posve-
ča li   suhokranjskemu vodo-
vo du. Spregovoril   je tudi o 
na sta jajočem muzeju Lojzeta 
Slaka v stari OŠ ter o zaključni 
fazi urejanja prostorov za 
zdravstveno ambulanto. V 
spremljajočem kulturnem 
pro gramu sta nastopila pia-
nistka Petra Jerič in tenorist 
Aljaž Nemanič. Po zaključeni 
seji je na šolskem igrišču sledil 
11. Festival mirnopeških vin, 
s katerim so domači vino-
gradniki s podelitvijo priznanj 
in kulturnim programom 
slovesno obeležili   20-letnico 
delo vanja Društva vino grad-
nikov Mirna Peč.

Ljudmila Bajc
Foto: Foto Asja
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INTERVJU: JOŽE PUNGERČAR, upokojeni učitelj

Rastline so kot moški in ženska - 
zrcalna podoba človeka
Jože Pungerčar je 81-letni upokojeni učitelj, ki je učil cele generacije Mirnopečanov. Najprej v stari glo-
bodolski šoli, kjer je potekal kombiniran pouk, potem pa v Mirni Peči. Pri svojih letih še vedno upora-
blja računalnik, le črke ima bolj na veliko, ker zelo slabo vidi. Zato tudi ne vozi več avta. Je ljubiteljski 
zeliščar, znanje o zdravilnih rožicah je izpopolnjeval vse od otroških let naprej, ko so otroci zelišča pro-
dajali v novomeški Gosad, da so prislužili kakšen dinar.

 � Hišo imate v centru Mirne Peči, 
kot otrok pa ste živeli na Grč Vrhu. 

Kakšne spomine imate na otro-
štvo?
rojen sem leta 1937. Naša družina 
je živela na Grč Vrhu, bili smo revni. 
Šest otrok je bilo pri hiši. Večkrat smo 

se pošalili s starim verzom, ko mam-
ca pravi: »Kaj je to?« Oče pravi: »Bo že 
šlo.« Otroci smo takrat nabirali zdravil-
ne rastline, se sami izobraževali o njih, 
prodajali pa smo jih v Novo mesto, v Br-

šljin v Gosad, da smo dobili denar.

 � Česa se spominjate iz časov, ko ste 
vi bili učenec v šolskih klopeh?
Spominjam se sošolca. Doma so bili tako 
bogati, da so imeli časopis. Starega je 
prinesel v šolo, da smo zavili zvezke.

 � Odločili ste se, da boste postali uči-
telj …
Po osemletki sem odšel v Novo mesto 

na učiteljišče. 120 nas je bilo na spre-
jemnem izpitu, osipa je bilo za po-
lovico, le 32 nas je učiteljišče tudi 
končalo. Študiral sem štiri leta, a 
ko sem bil v zadnjem letniku, so 
nam dodali še eno leto. Kot uči-
telj razrednega pouka sem naj-
prej služboval eno leto v Suhor-
ju pri Metliki, naslednje leto pa 
na radovici pri hrvaški meji. Za-
tem sem odšel v JLA (takratno 
jugoslovansko ljudsko armado) 
na obvezno služenje vojaškega 
roka. Imel sem 10 mesecev in 13 
dni »vežbe«. Ker sem bil samo-
hranilec, so mi rok služenja skraj-
šali. Služil sem pri bolgarski meji 
v Makedoniji, v kraju Štip. Za to 
smo imeli vojaki kratico »šuti, 
trpi i pati«.

 � Kam pa vas je pot zanesla po vrni-
tvi od vojakov?
Po vrnitvi sem služboval v Adlešičih, 
nato pa osem let v Globodolu, v stari 
šoli. Ko so potem tam šolo ukinili, sem 
prišel v Mirno Peč. Nadaljeval sem s 
študijem ob delu in doštudiral za uči-
telja fizike, kemije, tehnične vzgoje, in-
formatike. Leta 1992 sem se invalidsko 
upokojil. 

 � Kot mlad učitelj ste si ustvarili 
družino. 
Pol leta po diplomi sem se poročil, žena 
Ana je bila Novomeščanka. Delala je kot 
strojna šivilja v Labodu v Novem mestu. 
Po poroki je pustila službo in gospodi-
njila doma. Dobil sem stanovanje, saj 
smo tisti, ki smo takrat službovali po 
dekretu, imeli olajšave - brezplačno sta-
novanje in pet metrov drv na leto. Tega 
danes ni več. rodil se nama je sin Jože, 
vsi ga kličejo Joco. Živi v Kranju, kjer si 
je ustvaril  družino. Je doktor znanosti, 
molekularni bio log, kot znanstvenik je 
zaposlen  na Institutu »Jožef Stefan« v 

Stara globodolska šola. Pol hiše je bilo 
učilnice, pol pa učiteljevo stanovanje. 
Tam je potekal kombiniran pouk, četr-
tek  je bil prosti dan za uradne obiske na 
občini. Sobota je bila pa delovna. 
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Njegovi učenci iz Globodola od 1.-4. razreda (imeli so kombiniran pouk) s pohoda 
na Frato. G.  Jožeta ni na sliki, ker je fotografiral.  

Upokojeni učitelj na Tomosovem »tri-
brzincu« pred šolo

Družinska fotografija Pungerčarjevih: oče Franc, sestra Marija, mama Veronika, brata  Polde in Anton, sestra Ivanka, Jože, 
brat Franc 

Ljubljani. Žena mi je pred pol leta umr-
la, vsak dan jo obiščem na pokopališču.

 � Ste zelo dober poznavalec zdra-
vilnih zelišč.  Kaj menite o uporabi le 
teh?
Za vsako bolezen raste rož'ca na zemlji. 
Nismo še ugotovili, kako čutijo rastline. 

So kot moški in ženska - zrcalna podoba 
človeka. Kje imajo čutenje?

 � Katera zelišča najraje nabirate?
Najraje imam tavžentrožo, ki je dobra 
zlasti za želodec, tudi rman. Bezeg, cvet 
ali plod, je dober  za dihanje, izkašljeva-
nje, čiščenje dihalnih poti. Bel trn - bla-

govc, ki belo cvete, je dober za uravna-
vanje pritiska. Ognjič je dober za rane, 
razpokano kožo. Ameriški slamnik pa je 
kar malo antibiotika. Oboje mi raste oko-
li hiše.  rože nabiram v Grč Vrhu, tam je 
narava najmanj okužena z izpušnimi pli-
ni. Zdravilne rastline imam zase, pa za 
domače. Sedaj ne nabiram več, ker ne vi-
dim dobro in ne ločim rastlin. 

 � Poznate kakšno strupeno rastlino?
Nobena ni strupena, če jo prav uživaš.

Ljudmila Bajc, foto: L. B. in domači 
arhiv J. Pungerčarja
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društveno satje

Pohodniki so se podali skozi Mirno Peč do farne 
cerkve, kjer jih je sprejel domači župnik Janez 
rihtaršič. razpoloženje pohodnikov se je dvi-
govalo, ko so se pohodniki vzpenjali skozi 
Češence proti igrišču na Velikem Kalu. Nad 
Češencami so se za hip ustavili pri Barbovi 
zidanici, pred katero so domačini postavili 

obeležje Lojzeta Slaka. Pri brunarici ŠrD Veliki Kal - Orkljevec 
na Velikem Kalu so jih pričakali vaščani z osvežilnimi pijača-
mi in kavo ter mladimi harmonikarji. Sledil je spust do Male-
ga Kala, kjer so domačini sredi vasi pripravili prisrčno dobro-
došlico. Domači fantje so prikazali star običaj »Pušel‘šank«. 
Domiselna izvedba je požela navdušen aplavz pohodnikov, 
ki so se za tem lahko posladkali s pecivom, ki so ga ponu-
dile vaščanke. Program je spremljala tudi žena Lojzeta Slaka 
– gospa Ivanka, Lojzetovi sestri Kristina in Jelka ter brat Ma-
tija. Harmonikarji so nato pohodnike popeljali do spomenika 
Lojzeta Slaka in Barbove domačije, kjer so si ogledali spomin-
sko razstavo fotografij iz življenja Lojzeta Slaka ter spome-
nik ob zvoku melodij Društva harmonikarjev Mirna Peč. Pri 
gasilskem domu v Hmeljčiču je pohodnike že čakala malica, 
sledil je nastop pevcev skupine rožmarin, ki so naredili uvod 

Navdušili s kulturnim programom in pogostitvijo

Šestič po Poti Slakove in Pavčkove mladosti
V okviru občinskega praznika so v soboto, 23. junija člani TD Mirna Peč s sekcijo ljubiteljev Slakove glasbe Mali Kal  iz-
peljali že 6. pohod po Poti Slakove in Pavčkove mladosti. Dobrih dvesto pohodnikov se je po osmi uri s prireditvenega 
šotora v Mirni Peči podalo na 12 km dolgo pot. Uvodoma so jih pospremili mladi harmonikarji in ljudske pevke Čebelice.

v pokušino treh mirnopeških vin Mateja Grande, 
člana Društva vinogradnikov Mirna Peč. Pribli-

žno ob 12. uri  so pohodniki nadaljevali pot po 
Hmeljčarski in Šentjurski gori do Pavčkove-
ga Šentjurija. Pohodnike so pred Pavčkovim 
domom s kulturnim programom pričakali 
učenci osnovne šole Toneta Pavčka. V ime-

nu domačinov jih je nagovorila Jelka Krivec. Vse prisotne pa 
je s svojim obiskom in recitacijami izbranih del Toneta Pavč-
ka razveselila Saša Pavček. Ob zaključku je spregovoril tudi 
predsednik TD Jože Barbo v želji po snidenju prihodnje leto.

Mira Barbo
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Lovski tabor mladih 
v Mirni Peči
6. lovski tabor mladih 2018 je ob organizaciji ZLD Novo 
mesto prevzela in uspešno izvedla Lovska družina Mir-
na Peč, od 24. do 26. avgusta, v lovski koči v Globodolu. 
Na taboru je letos sodelovalo omejeno število: 24 ude-
ležencev iz 11 krajev – oziroma OŠ. Z OŠ iz Mirne Peči 
so sodelovali Tine, Jurij, Živa in Rihard. 

Na taboru so strokovni sodelavci mlade udeležence pou-
čili o lovskih veščinah, o divjih živalih, ki živijo v naših goz-
dovih, o gozdnih rastlinah in sadežih, različnih drevesnih 
vrstah, o pomenu gozda za življenje in o nudenju prve po-
moči. Vsak udeleženec je sestavil in dokončal pripravljene 
lesene deščice za ptičjo hišico- valilnico ter jo celo pobar-
val pod vodstvom Marjana Jenka, ki je bil letos nadome-
stni vodja tabora, ob odsotnosti obolelega tajnika ZLD 
Novo mesto Staneta Gabrijela. Izdelali so tudi visoko prežo 
pod vodstvom Žige Grosa in domačih lovcev. Lovec Mar-
jan Jenko je ves material za vseh 24 ptičjih hišic prinesel 
od doma in strokovno organiziral izdelavo. Lovci LD Mirna 
Peč so udeležence tabora zvečer odpeljali na lovske opa-
zovalnice, kjer so opazovali različne divje živali. Žal je drugi 

večer ta dejavnost zaradi dežja odpadla. Mladih pa ni motil 
dež, saj so predvsem deklice zelo uspešno streljale z zračno 
puško. Tudi risali in slikali so lovske motive pod vodstvom 
Antona Perka in pomočnika Braneta Praznika iz Trebnjega.
Vsi udeleženci zaslužijo pohvalo, posebno pa domači lovec 
Alojz Dragan. Zelo delavna sta bila tudi pripravnika – lovca 
Martin in Stanko. Tabor sta uspešno čuvala Peter Lavrič in 
rado radović. Lovski pozdrav!

Anton Perko

20 let mirnopeških vinogradnikov
Društvo vinogradnikov je v petek, 22. junija, v sklopu občinskega praznika obeležilo 20-letnico delovanja društva in 
pripravilo že 11. Festival mirnopeških vin.

Društvo je ob ustanovitvi imelo jasne cilje 
in vizijo - ohraniti vinogradniško tradicijo 
in kulturno krajino na našem območju, 
spodbuditi mlade za delo v vinogradu in 
dvigniti kakovost mirnopeških vin. Člani 
društva smo tem ciljem sledili in jih ure-
sničevali vseh 20 let delovanja.

Društvo danes šteje 150 članic in članov, 
osnovno poslanstvo pa je izobraževanje 
o vzgoji in negi vinske trte ter pridelavi 
zdravih in senzorično ustreznih vin. Da  
bi to dosegli, imamo v društvu obsežen 
program dela – od različnih predavanj 
do vsakoletnega društvenega ocenje-

vanja vin, udeleževanje in sofinanciranje 
različnih tečajev. Organiziramo tudi dru-
žabna srečanja, pohode, martinovanje. V 
društvu smo ponosni, da imamo kar štiri 
člane, ki so pridobili državno licenco za 
degustatorja vin, pa tudi, da so iz naših 
vrst okronane kar štiri cvičkove princese.
Prireditve so se poleg članov udeležili 
tudi kralj cvička Jernej Martinčič, cvič-
kova princesa  Ana Pavlin, predsednik 
zveze društev vinogradnikov Dolenjske 
Miran Jurak ter predstavniki sosednjih 
vinogradniških društev.

Na Festivalu mirnopeških vin pa so člani 
predstavili in dali v pokušino svoja naj-
boljša in nagrajena vina.

Podelili  smo tudi priznanja in medalje, ki 
smo jih člani prejeli na ocenjevanju vin v 
sklopu 46. Tedna cvička, kjer smo osvojili 
osem velikih zlatih medalj.

Zvone Papež
Foto: M. Ž., Dolenjski list
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Matej Mohorič in Polona Batagelj nova 
državna prvaka v cestnem kolesarstvu
V Mirni Peči je v nedeljo, 24. junija, v organizaciji Občine Mirna Peč, PGD Jablan in Kolesarskega kluba Adria Mobil 
Novo mesto potekalo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, kjer so se dopoldan najprej pomerili članice, mlajše 
članice in starejše mladinke ter mlajši in starejši mladinci, popoldan pa je sledila tekma članov in mlajših članov, in si-
cer na trasi dolgi 178,5 kilometrov.

Naslov državnega prvaka 
je branil Luka Mezgec 
(Mitchelton-Scott), udeležila 
pa se je večina elitnih 
kolesarjev, med njimi pa ni bilo 
le Primoža rogliča (LottoNL-
Jumbo), ki je že v Franciji na 
ogledu trase Toura. Med člani 
je bila vsekakor najmočnejša 
ekipa Bahrain Merida s 
sedmimi člani, Matejem 
Mohoričem, Kristijanom 
Korenom, Gregom Boletom, 
Lukom Pibernikom, Borutom 
Božičem, Davidom Perom in 
Domnom Novakom. Na štartu 
pa je poleg Mezgeca stal 
tudi Simon Špilak (Katusha 
- Alpecin), ki ga le malokrat 
vidimo na domačih dirkah.

Med mlajšimi člani je bil 
vsekakor glavni favorit 
član ekipe Ljubljana Gusto 
Xaurum Tadej Pogačar, v 
barvah Adrie Mobil pa je 
nastopil tudi Mirnopečan 
Aljaž Jarc.

Dirka je bila hitra in zelo selek-
tivna, kmalu pa so odpadli tisti 
najšibkejši. V drugem krogu je 
bila skupina še skupaj, kasne-
je pa je v ospredju ostalo šest 
kolesarjev. V drugi skupini, ki 
je iz kroga v krog za malen-
kost izgubljala, je vozil tudi 
Mezgec, ki je kasneje odstopil. 
Tempo je ves čas diktirala eki-
pa Bahrain Merida.

Dva kroga pred koncem je 
presenetljivo odpadel Špi-
lak. V ospredju sta še vedno 
ostala Mohorič in Novak, za 
njim pa z več kot štirimi mi-
nutami zaostanka Pogačar, 
Tratnik, Grošelj in Pibernik. 
Tudi v zadnjem krogu ni bilo 
sprememb, prednost prvih 
dveh pa se je še povečala na 
slabih šest minut. V cilj sta 
skupaj z roko v roki prišla Mo-
horič in Novak, pri čemer je 
Matej Mohorič slavil zmago, 
Domen Novak drugo mesto, 
tretje mesto pa Luka Piber-
nik (vsi Bahrain- Marida).

V kategoriji do 23 let je bil naj-
hitrejši Tadej Pogačar (lju-
bljana Gusto Xaurum), med 
starejšimi mladinci Anže 
Skok (rog As), med mlajši-
mi mladinci pa Aljaž Colnar 
(Adria Mobil). Med članica-
mi je svojo premoč ponovno 
pokazala Polona Batagelj, 
med starejšimi mladinkami 
pa Sara Debenec (obe BTC 
city Lubljana). Zahvaljujemo 
se Župniji Mirna Peč za upo-
rabo zemljišča, gasilskim in 
ostalim domačim društvom 
za izvedbo redarske službe 
ter vsem ostalim za pomoč 
pri izpeljavi tekmovanja.

Nataša Rupnik
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s. M. AGNEZA PREČISTEGA 
MARIJINEGA SRCA, 
OCD (Marija Saje)

(16. 11. 1926 – 20. 7. 2018)

20. julija je v 92. letu življenja in v 71. letu redovnih zaobljub Karmelskemu redu obstalo srce sestri Agnezi.  
Bila je zadnja sestra, ki je vstopila v Karmel na Selu, preden so ga leta 1948 razpustili, in glavna pobudnica, 
da so se karmeličanke iz Avstrije leta 1967 vrnile v Slovenijo, v Mengeš. Leta 1992 je iz karmela v Sori prišla 
v rojstno župnijo Mirna Peč, kjer je zaživel Karmel Marije, Kraljice angelov. Po ustanovitvi novomeške škofije 
je bila leta 2009 prva prejemnica Odličja sv. Jožefa. 

Sestra Marija Agneza 
Prečistega Marijinega Srca, 
Marija Saje, po domače 
Jurjeva Micka, se je rodila 16. 
novembra 1926 v Jablanu, v 
župniji Mirna Peč, kmečkim 
staršem Ivani in Francetu 
Saje, kot najstarejša od 11-
ih otrok. Bilo je osem deklet 
in trije fantje: Micka, France, 
Jože, Anica, Janez, Lojzka, 
Ivanka, Stanka, Milka, Rezka 
in Danica. Brata France in 
Janez sta že pokojna, od 
sester pa Anica in Danica, ki 
je umrla že pri 18-ih letih. 
Tudi sestra Milka je sledila 
Božjemu klicu v redovni 
poklic in je šolska sestra sv. 
Frančiška Kristusa Kralja.
S. Agneza je takole strnila 
spomine na svojo družino in 
otroštvo: »Ate in mama sta 
bila globoko verna in precej 
stroga. Vseh 18 let nisem 
slišala, da bi se med sabo 
sprla. Večerno molitev so 
običajno vodili mama. Če so 
jo ate, je bila krajša. Bili smo 
revni. To sem občutila kot 
dejstvo, nikoli kot sramoto. 
Poleti sem hodila z mamo 
na njivo. Pripovedovali 
so mi o življenju sv. Male 
Terezije. „Tudi jaz bom šla v 
samostan,“ sem se odločila. 
Mislim, da sem imela 4 leta. 
Nekako v tretjem razredu 
osnovne šole sem brala v 
knjigi, ki sem jo staknila pri 
sosedovih, da bodo učenjaki 
veliko bolj spoznavali Boga 
v nebesih kot drugi ljudje. 
Zbudila mi je silno željo po 
šolanju in učenju. Bila sem 

presrečna, ko je kaplan 
svetoval staršem, naj me 
dajo naprej v šole. V drugi 
gimnaziji v Novem mestu je 
omenil katehet pri verouku, 
da so karmeličanke najstrožji 
ženski Red. ‚‘V samostan bom 
šla, h karmeličankam pa ne!“ 
Knjiga Povest duše me je spet 
spravila na pravo pot in z 18-
imi leti sem jasno začutila: 
‚Sedaj ali nikoli!‘ 
Leta 1945 je odšla od doma 
v Ljubljano s priporočilnim 
pismom župnika. Staršem 
je rekla, da gre v službo. V 
Ljubljani se je obrnila na 
lazarista Ladislava Lenčka in 
mu povedala, da bi rada šla 
v samostan. Naštel ji je vse 
samostane in tudi, kaj delajo. 
Za Karmel na Selu je rekel: ̋ To 
so pa sestre, ki samo molijo.˝ 
˝K tem grem,˝ je bil njen 
odgovor. Ker je bil samostan 
poln, je niso mogli takoj 
sprejeti in je bila zato leto dni 
na samostanski Pristavi, kjer 
je skrbela za štiri  krave, dva 
prašiča in delala na njivah. To 
je bil njen prvi noviciat, kakor 
je sama rekla. 
Naslednje leto so jo spre-
jeli v klavzuro. Začelo se je 
lepo urejeno redovno življe-
nje. Oktobra 1948 je oblast 
samostan ukinila. S. Marija 
Agneza se je po sili razmer 
zaposlila. Po petih letih je 
odšla v Avstrijo na dunaj-
ski Karmel, po štirih letih je 
bila poslana na ustanavlja-
nje novega Karmela v Ran-
kweil. Določili so tri avstrij-
ske in tri slovenske sestre 

in to je bilo zanjo zelo težko, 
saj so se tako ločile od pre-
ostalih Slovenk, ki so ostale 
na Dunaju. Po nekaj letih je 
vendarle prišel čas vrnitve 
v domovino. Mati Agneza si 
je za vrnitev prizadevala z 
vsem srcem. »L. 1967 sva z 
m. Regino obiskali nadško-
fa dr. Jožeta Pogačnika in 
se pozanimali na vladi, ka-
kšni so pogoji vrnitve. Ovir 
ni bilo. Nadškof Pogačnik je 
za novi slovenski Karmel iz-
bral župnijsko gospodarsko 
poslopje v Mengšu, kjer  so 
hlev spremenili v samostan. 
S. Agneza je vseskozi sama 
veliko pomagala pri gradnji. 
Leta 1986 je sledila selitev iz 
Mengša v novozgrajeni sa-
mostan v Sori. 
Toda s. Agnezo je srce kar 
naprej vleklo na Dolenjsko ... 
in na podlagi oporoke gospe 
Angele Makše, prijateljice 
iz osnovnošolskih let, ki je 
zapustila hišo z zemljiščem 
karmeličankam z namenom, 
da tu ustanovijo samostan, 
sta skupaj s s. Cirilo 12. 
septembra 1992 prišli v 
Mirno Peč. 4. junija 1996 
je prvo lopato pri gradnji 
blagoslovil župnik Andrej 
Šink. 1. maja 1997 je nadškof 
in metropolit dr. Franc Rode 
blagoslovil karmeličanski 
samostan Marije, Kraljice 
angelov v Mirni Peči, ki je 
dobil kanonično potrditev 
11. januarja 1998. M. Agneza 
je bila imenovana za priorico 
za eno leto. Hvaležno so 
sprejele zvestega hišnega 

duhovnika prelata Martina 
Špringerja. Po treh letih je 
m. Agneza službo priorice 
opravljala še šest let, od leta 
2002 do 2008. V tem času je 
bila leta 2006 ustanovljena 
novomeška škofija. M. 
Agneza je v letu 2009 kot 
prva prejela Odličje Svetega 
Jožefa. 
Bila je naša mati, 
ustanoviteljica naše 
skupnosti in z vsako od nas 
je gojila prav poseben odnos. 
Vsaki se je znala prilagoditi, 
jo razumeti in sprejeti v 
njeni drugačnosti. Bila je 
preudarna, modra žena, 
odločna in vztrajna. Imela 
je izostren občutek za lep 
slovenski jezik in za lepoto 
nasploh. Bila je iskriva, vesela, 
naravna, skromna v svojih 
potrebah, pa tudi izredno 
vzdržljiva v najrazličnejših 
preizkušnjah, nikoli ni bilo 
slišati, da bi tarnala. 
Tudi zadnja tri leta, ko je 
bila vedno bolj odvisna od 
pomoči sosester, je ostajala 
zelo nezahtevna. Moči so ji 
začele pešati in 20. junija 
se je od nas tiho poslovila. 
Pokopana je na pokopališču 
v samostanskem atriju, kjer 
se je pridružila  našim trem 
rajnim sestram, s. Marjeti, s. 
Cirili in s. Rafaeli. Pokopana 
je v srednjem grobu, spet sta 
skupaj s s. Cirilo, kakor ob 
prihodu v Mirno Peč. 

Karmel Mirna Peč, 
sestre karmeličanke
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Družinska rekreacija in odbojka ob 
četrtkih in nedeljah

V športni dvorani pri OŠ Toneta Pavčka smo od oktobra 
do maja v Športno rekreacijskem društvu Veliki Kal 
– Orkljevec organizirali rekreacijo za družine. Na eni 
polovici dvorane smo igrali odbojko, na drugi polovici 

pa so se otroci lahko prosto igrali. V povezavi s Plezalnim 
klubom Novo mesto se je bilo moč preizkusiti tudi v 
plezanju. Igra odbojke je bila primerna za začetnike, bolj 
napredni igralci pa smo se srečevali tudi ob nedeljah 
zvečer. Vadbo tudi letos organiziramo ob četrtkih 
(družinska rekreacija in odbojka – začetna skupina) in 
nedeljah (odbojka – nadaljevalna skupina), oboje od 
19.00 do 20.30. Vabljeni v našo družbo! Več informacij 
na spletnem naslovu www.facebook.com/srdvko

Na Frati že 16. srečanje turističnih zanesenjakov

7. balinarski turnir na Poljanah

Pričakovali smo lepo vreme, vendar napoved ni obetala son-
ca. Pa smo vseeno pripravili vse potrebno za sedmi balinarski 
turnir. Prijavilo se je pet ekip: Novo mesto, Novo mesto - Dr-
ska, Trebnje, Grosuplje in ekipa ŠTD Poljane. Prve kaplje dežja 
so padle že pred sedmo uro, vendar so se vseeno zbrale vse 
ekipe. Zjasnilo se je in odločili smo se, da se turnir začne. Gle-

dali smo zanimive igre, saj imajo ekipe v svoji sestavi več zelo 
dobrih tekmovalcev. Tekmovalci so sicer prijateljsko narav-
nan turnir vzeli zelo resno in se borili za vsako točko. Po treh 
napetih igrah je dež preprečil nadaljevanje turnirja. Vodstvo 
tekmovanja je po doseženih točkah razglasilo prva tri mesta: 
prvo mesto je pripadlo ekipi Balinarskega kluba Drska, drugo 
mesto so zasedli balinarji iz Trebnjega, tretjega mesta pa smo 
se razveselili Poljanci. Koordinator in sodnik turnirja je bil Ivica 
Kirik. Tekmovanje je potekalo v prijateljskem vzdušju, ki se je 
nadaljevalo tudi po končanem uradnem delu. 

Jožica Plantan

Prvo oktobrsko soboto je pri 
Domu na Frati potekalo že 
16. srečanje turističnih za-
nesenjakov. Pohodniki sose-
dnjih turističnih društev so 
na Frato štartali iz Žužem-
berka, Straže in Mirne Peči 
in v kulturnem programu z 
druženjem na Frati še okre-

pili prijateljske medsosed-
ske vezi. Srečanju so se letos 
pridružili tudi člani KUD Do-
brnič, njihove mlade pevke 
so s svojim programom nav-
dušile vse prisotne. V kultur-

nem programu, ki je sledil 
uvodnemu nagovoru pred-
sednikov TD in županov so-
sednjih občin, so sodelovali 
še mladi člani Harmonikar-
skega društva Mirna Peč ter 
ljudske pevke iz Žužember-
ka. Program je na zabaven 
način povezoval Darko Po-

vše. Srečanje se je v sprošče-
nem razpoloženju končalo v 
popoldanskih urah, ko so po-
hodniki večinoma peš krenili 
proti domu.

Mira Barbo
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Tone Pavček
Letos mineva 90 let od rojstva našega častnega občana 
Toneta Pavčka. Številni ogledi Pavčkovega doma v 
Šentjuriju dokazujejo, da se ga radi spominjajo in se 
o njem učijo mladi in stari iz vse Slovenije. Mi pa smo 
preverili, kako se ga spominjajo naši občani ter na 
kakšen način doživljajo njegova pesniška dela. 
 Vesna Kastelic

anketa

Aleksander Rupena, 
Mirna Peč 
Tone Pavček nas je v šoli in vrtcu 
obiskal večkrat. Svoje pesmi je 
znal na pamet in jih deklamiral 
skupaj z nastopajočimi učenci 
ter ženo Marijo. Imel je redko 
sposobnost izražanja v verzih. 
Misli in iskrive domislice, 
anekdote, pa tudi spomini iz 
mladosti so kar žuboreli iz njega. 
Bil je enkraten in prav je, da 
je s šolo in imenom za vedno 
povezan z Mirno Pečjo.

Jožica Kastelic, Goriška vas
Toneta Pavčka se spominjam iz 
časa, ko je še obiskoval osnovno 
šolo. Na ta dan je vedno prišel v 
našo trgovino. Prav vsakič nas je 
z nasmehom pozdravil, vprašal, 
kako smo, iz katerih vasi 
prihajamo. Ob tej priložnosti 
je vedno kupil čokolade in 
hudomušno pripomnil, da se 
mora prikupiti kuharicam v šoli. 

Krivec Ciril, 
Šentjurij na Dolenjskem
Špančkova hiša, ki je danes ni več, 
je stala poleg naše. S Pavčkovimi 
smo celo v daljnem sorodu. 
rad se spominjam njegovega 
očeta, ki je bil tudi Tone, pa 
njegove tete Anderluhove Mici. 
Za praznike je  vedno napekla 
potice in naredila za mladega 
Toneta in njegovo ženo Marijo 
domače »nudelne«. 

Ljudmila Bajc, Novo mesto
Z njim sem imela na radiu intervju, 
tako sem ga osebno spoznala. 
Pavčka sem oboževala – njegove 
pes mi, njegov glas, poetično 
govo rico, njegovo energijo, s 
katero je polnil prostor, kjer je 
govoril. Vesela sem, da imamo 
v Šentju riju njegovo spominsko 
zbirko in da prihajajo v to vasico 
obiskovalci iz vse Slovenije.

Mladi člani PGD Mirna 
Peč na tekmovanju iz 
orientacije
Novo šolsko leto se je komaj pričelo, mladi gasilci PGD 
Mirna Peč pa že uspešno sodelujejo na gasilskih tekmo-
vanjih. Prvo soboto v septembru so se pionirji, pionirke, 
mladinci in mladinke PGD Mirna Peč udeležili tekmova-
nja v gasilski orientaciji, ki jo je organizirala Gasilska zve-
za Novo mesto v Dolenjskih Toplicah. 

Najmlajši so imeli štiri naloge, in sicer vajo z vedrovko, štafe-
tno vezanje vozlov, test iz poznavanja topografskih znakov ter 
osnovno poznavanje  kompasa. Mladinci so poleg omenjenih 
vaj opravili še naloge hitro zvijanje cevi, hitro spajanje tlačnih 
cevi na trojak in določali objekte na vseh štirih straneh neba 
oziroma pokazali znanje uporabe kompasa skupaj s topograf-
sko karto. Glede na vse opravljene naloge in skupni čas, ki ga 

je ekipa porabila za uspešno vrnitev, so mladinke dosegle de-
veto mesto ter mladinci osmo. Uspešnejši sta bili ekipi mlajših 
tekmovalcev, in sicer so pionirke dosegle drugo mesto ter pi-
onirji prvo. Obe uvrstitvi sta bili vstopnici na regijsko tekmo-
vanje.   
V soboto, 8. septembra,  je Gasilska zveza Trebnje v Šentruper-
tu organizirala tekmovanje v orientaciji gasilske regije Dolenj-
ske. Sveže sobotno jutro za mlade tekmovalce ni predstavljalo 
ovire. Pod mentorstvom Klavdije in Marjana so Anja, Maruša, 
Teja, Nik, Jakob in Matej kljub mokremu in razgibanemu tere-
nu v dolini reke Bistrice odlično pokazali svoje znanje in tele-
sno pripravljenost. Obe ekipi sta v svoji kategoriji dosegli dru-
go mesto in se tako uvrstili na državno tekmovanje, ki je bilo 
letos v Moravčah. 
Tretjo soboto v septembru so mladi člani društva tekmovali s 
kolegi iz celotne Slovenije. Njihov trud in podpora mentorjev 
sta jim pomagala, da so dosegli odlične rezultate. Pionirji so 
osvojili osmo mesto in pionirke  šesto.
Društvo je ponosno na svoje mlade člane in mentorje, ki jih 
vodijo, in se zaveda pomena besed, da na mladih svet stoji, 
zato spodbuja svoje člane pri njihovem delu. Vsem članom so 
uspehi motivacija za  naprej.

Klavdija Kovačič
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4. 10. 2018 
Ob 13.22 sta na cesti H-1 
pri naselju Hrastje pri Mirni 
Peči trčili osebni vozili. 
Gasilci GrC Novo mesto so 
zavarovali kraj dogodka, 
odklopili akumulatorja na 
vozilih, pomagali policistom 
in vlečni službi ter posuli 
razlite motorne tekočine z 
vpojnim sredstvom. Na kraju 
dogodka je bil tudi dežurni 
delavec cestnega podjetja. V 
nesreči ni bilo poškodovanih.

28. 9. 2018 
Ob 20.24 je pri naselju Selo pri 
Zagorici v bližini avtoceste go-
relo strnišče, na katerem je nek-

do zakuril kosovne odpadke 
iz gospodinjstva. Gasilci GrC 
Novo mesto so požar na povr-
šini približno 10 kvadratnih me-
trov pogasili. Obveščene so bile 
pristojne službe.

8. 9. 2018 
Ob 7.08 je na avtocesti 
Novo mesto–Ljubljana pred 
izvozom Mirna Peč v smeri 
Ljubljane osebno vozilo trčilo 
v obcestni znak, zapeljalo na 
brežino in nazaj na cestišče. 
Gasilci GrC Novo mesto so 
mesto dogodka zavarovali, 
odklopili akumulator, posuli 
z vpojnimi sredstvi iztekle 
tekočine, pomagali vlečni 
službi ter policistom. Na 
kraju je bil dežurni delavec 
Dars-a. Poškodovanih ni bilo.

1. 9. 2018 
Ob 14.09 se je na avto-
cestnem odseku Novo me-

sto zahod—Mirna Peč seb-
no vozilo zaletelo v odbojno 
ograjo in obstalo na strehi. 
Gasilci GrC Novo mesto so 
vozilo postavili na kolesa in 
odklopili akumulator. Delav-
ci DArS so postavil ustrezno 
prometno signalizacijo. V 
nesreči se ni nihče oškodo-
val. 

13. 7. 2018 
Ob 8.10 se je na cesti Mirna 
Peč-Novo mesto v naselju 
rogovila zaradi močnega 
deževja sprožil zemeljski 
plaz. Dežurni delavec 
Cestnega podjetja Novo 
mesto je cestišče očistil. 

13. 7. 2018 
Ob 7.27 sta gasilca PGD Mirna 
Peč v naselju Malenska vas 
preusmerila meteorno vodo, 
ki je ogrožala več objektov in 
odstranila podrto drevo.

16. 6. 2018 
Ob 18.33 je v Poljanah pri 
Mirni Peči na igrišču prišlo do 
nesreče. Na občana je padel 
gol, zaradi hudih poškodb je 
umrl na kraju. Posredovali so 
reševalci nujne medicinske 
pomoči ZD Trebnje. O 
dogodku so bile obveščene 
pristojne službe.

25. 5. 2018 
Ob 17.39 je na avtocesti med 
priključkoma Mirna Peč in 
Novo mesto–zahod v bližini 
naselja Mali Kal osebno 
vozilo zapeljalo v odbojno 
ograjo in se prevračalo 
po cestišču. Gasilci GrC 
Novo mesto so odklopili 
akumulator na vozilu in 
nudili pomoč reševalcem 
NMP Novo mesto, ki so na 
kraju oskrbeli ponesrečeno 
osebo.

13. državne 
kmečke igre
V okviru občinskega pra-
znika smo članice Društva 
pode želskih žena Mirna Peč 
v so de lovanju z Zvezo kme-
tic Slovenije organizirale 13. 
državne kmečke igre.  Da so 
igre potekale v Mirni peči pa 
je bila »kriva« naša ekipa, ki 
je lani na Bledu zmagala.

Sodelovalo je kar trideset 
ekip iz vse Slovenije. Igre 
so bile zelo zanimive in 
so se nanašale na našo 
Mirno peč. Sestaviti so 
morale čebelnjak,  izdelati 
harmoniko, z manjkajočimi 
besedami dopolniti Pavčkovo 
pesem, kletariti, zakuriti peč 
in sestaviti rožo iz korenja, 
kumar in krompirja..
Najbolj spretne so bile La-
bodke, članice društva žena 
in deklet na vasi  Gorje-Bled, 
drugo mesto si je prisluži-
la naša ekipa Pušeljc in tretje 
mesto ekipa rožice iz Društva 
kmečkih gospodinj sv. Jurij v 

Slovenskih goricah, kjer bodo 
tudi naslednje leto igre. V pri-
jetnem vzdušju smo še malo 
posedele in poklepetale.
Da smo vedno aktivne, je zna-
no. Udeležile smo se srečanja 
pri mladi kmetici leta 2018 
Marjeti Šteharnik iz Pameč, 
srečanja pri kmetici leta 2017 
Karolini Črešnar iz Boharine pri 
Zrečah. Sodelovale smo na de-
lavnici priprave štrukljev Do-
brote Dolenjske v Škocjanu.

Naša predsednica Jelka 
Krivec pa je tudi letos zbrala 
pogum in se udeležila 
Državnega tekmovanja 
vožnje s traktorjem z 
enoosno prikolico za ženske 
in v kategorijo od 50 let 
zasedla odlično tretje mesto.
V nedeljo, zadnjega septem-
bra, smo na pohod  povabile 
kolegice iz Društva kmečkih 
žena Novo mesto in Dolenj-
skih Toplic. Podale smo se iz 

Šentjurija proti sv. Ani, v Zi-
jalo, Jelše, Laze, Okroglico 
in nazaj v Šentjurij. Prijetno 
druženje smo zaključile pri 
naši predsednici Jelki Krivec 
ob dobrem golažu, ki ga je 
pripravila naša članica Brigi-
ta Turk, in seveda sladkostim 
naših članic.

Nežika Režek in 
Jelka Krivec
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Prvi Kalanski tek
V soboto, 16. junija, je v organizaciji ŠRD Veliki Kal – Orkljevec potekal 1. KALANSKI TEK.  
Ena glavnih nalog ŠRD Veliki Kal – Orkljevec je spodbujanje gibalnih navad naših kra-
janov. V okviru  teh nalog društvo vsako leto organizira skupno smučanje, nogometni 
turnir, rekreacijo… 

Iz 
mirnopeških 

kuhinj

Hitro jabolčno 
pecivo

Sestavine za testo:

• 1,5 čajne skodelice 
naribanih jabolk

• 1 čajna skodelica 
zdroba

• 1 čajna skodelica mletih 
orehov

• 1 čajna skodelica 
sladkorja

• 1/2 vrečke pecilnega 
praška

• 1vanilin sladkor
• 1celo jajce
• 2 dl hladnega mleka
• 1kavna skodelica olja

Zmešaj jabolka, zdrob, ore-
he, sladkor, pecilni prašek 
in vanilin sladkor. Dodaj 
jajce, mleko in nazadnje 

olje. Dobljeno maso vlij v 
pekač velikosti cca 40x25 
cm in peci pri 250 stopnij 
Celzija ca. 15 minut v pred-
hodno ogreti pečici. Ko se 
pecivo ohladi, ga lahko 
prelijemo s čokolado ali pa 
samo posujemo s sladkor-
jem v prahu.

Nežika Režek

Šli smo na pohod…
Tudi letos smo že sredi poletja sklenili, da 
ponovno organiziramo pohod v spomin 
na Jožeta Slaka - Đoko.
Trasa naj bi ostala enaka, kot prejšnje leto 
– z Jordankala proti Mirni Peči, postanek v 
Karlovcu, potem pa proti Golobinjeku.
Obeti so bili slabi. Vremenarji so že cel teden 
napovedovali, da bo v soboto deževalo. Po-
vabljeni so začeli odpovedovati udeležbo, 
morala je padala, nič dobrega se ni obetalo.  
Ko smo premlevali, kaj storiti, je padel pre-
dlog: "Pojdimo vseeno na pohod, če bo pa 
deževalo, ostanemo na Jordankalu in poma-
licamo in se družimo". rečeno, storjeno.

25. avgust – sobota. Zjutraj je bilo sivo, 
oblačno, deževalo pa ni. Odpravili smo se 
ob 9. uri. V zmernem tempu smo prišli do 
Karlovca, prižgali svečko in nadaljevali pot 
do Temenice. Ko pa smo prišli do ribiškega 
kozolčka, se je pa dobro vlilo. Nekaj časa 
smo vedrili, dobre volje ni odnesel dež, 
potem pa smo le poklicali prevoz.
Pohod se je končal v Jordankalu, pri 
domačiji Martina Slaka, kjer smo imeli 
malico in krajši kulturni program.
Letos sta nam pri organizaciji pomagala 
dva sponzorja: Strešniki Golob in 
Zavarovalniške storitve Marjan Parkelj.

Milena Slak

Letos smo na pobudo čla-
na zavihali rokave in v aprilu 
sklicali sestanek za organiza-
cijo 1. Kalanskega teka.  Tek je 
namreč ena najbolj elemen-
tarnih človekovih dejavno-
sti, zanj ne potrebuješ nobe-
nega posebnega znanja niti 

ne opreme in udeleži se ga 
lahko vsakdo. rečeno, stor-
jeno. Pregledali smo gozdne 
poti nad vasjo in ugotovili, 
da omogočajo izpeljavo kraj-
ših tekaških poti. Tako smo 
določili primerno traso po 
gozdnih poteh nad Velikim 
Kalom, ki smo jo označili in 
uredili. Proga je bila izpelja-
na po poti z majhno višinsko 

razliko. Krog je bil dolg 1200 
m. Za najmlajše udeležen-
ce sta bila pripravljena dva 
manjša kroga v dolžini 150 m 
(po nogometnem igrišču) in 
500 m. Otroci so  tekli po en 
krog v dolžini 150 m, 500 m 
ali 1200 m (odvisno od staro-

sti), starejši pa 4 kroge v sku-
pni dolžini 4800 m.
Za tek smo izdelali spletno 
stran www.srd-vko.si. Na 
teku je startalo 83 tekmoval-
cev v 6 starostnih kategori-
jah.
Za organizacijo take pri-
reditve je bilo potrebno prite-
gniti nekaj sponzorjev, ki so v 
zameno za svoj prispevek na-

šli svoj prostor na priložnostni 
majici.
Ob tej priložnosti se za hva-
ljujemo vsem sponzorjem 
in ostalim članom in nečla-
nom, ki so kakorkoli poma-
gali izpeljati prireditev, ki je 
presegla naša pričakovanja. 

Tekaška proga je vse leto na-
menjena vsem željnim teka 
ali sprehoda.
Prireditev je privabila oko-
li stopetdeset tekmovalcev 
in gledalcev, ki so vsi povrsti 
zatrjevali: »Takih dogodkov 
si še želimo.« Torej, vidimo se 
na 2. Kalanskem teku nasle-
dnje leto!

Silvo Barbo 
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iz naših
treh 
dolin

Golobinjek in Grč Vrh
Med Globodolskim poljem in Temeniško dolino se dvigata 461 m visok Golobinjek in nekoliko nižji 364,5 

m visok Grč Vrh.  Oba hriba sta lahko dostopna z vseh strani in priljubljeni izletniški točki  pohodnikov in 

naključnih sprehajalcev. Njuna severna pobočja so porasla z gozdovi, južna pa z vinogradi. Številne jame 

in druge kraške oblike površja oblikujejo zanimivo in razgibano pokrajino. 

Golobinjek

Po ljudskem izročilu so nekdanji 
prebivalci hrib in naselje na njem 
poimenovali po golobih, ki so se v 
večjem številu zadrževali v tamkajšnjih 
gozdovih. Torej Taubenberg v 
nemškem jeziku. Stare listine omenjajo 
Golobinjek že v letih 1304 in 1458 v 
zvezi z dajatvami, ki so jih morali dajati 
lastniki vinogradov najprej stiškemu 
samostanu in kasneje hmeljniškim 
gospodom. Lastniki vinogradov so bili 
iz mirnopeške in globodolske doline. 
Danes so vinogradi v obeh gorah skrbno 
obdelani. Trto samorodnico -  šmarnico 
-  so zamenjale žlahtne sorte vinske trte. 
Nekoč lesene hrame so nadomestile 
zidanice in bivalni vikendi. Na razpotju, 
na južni strani, na to vinorodno gorico 
obiskovalce opozarja trimetrski ključ, 
ki so ga postavili Golobinjčani, člani TD 
Mirna Peč. Tu je bilo včasih zbirališče 
udeležencev Golobinjskih pohodov.

Z vrha Golobinjeka je lep razgled na gri-
čevnato dolenjsko pokrajino. Na severu 

nam seže pogled do sv. Ane, na SZ do 
Kamniško-Savinjskih Alp, na vzhodu do 
gradu Hmeljnik, na jugovzhodu so lepo 
vidni Gorjanci in na jugozahodu Koče-
vski rog. Z Golobinjeka vodi  označena 
planinska pot do ure in pol oddaljene 
Frate.

Naselji Dolenji in Gorenji Golobinjek se 
razprostirata ob glavni cesti. Pred drugo 
svetovno vojno je bilo na Golobinjeku 

32 hiš in okoli 120 prebivalce. Danes jih 
tu živi 113 . 

Na vrhu hriba stoji lepa baročna cerkev 
sv. Uršule, podružnica mirnopeške 
župnije. Po ljudskem izročilu naj bi dal 
cerkev zgraditi graščak po ozdravitvi 
kuge. Po letnici nad stranskim vhodom 
lahko sklepamo, da je bila dograjena 
leta 1644. Trije leseni baročni oltarji s 
slikami, kipi in prižnica so bili postavljeni 
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l. 1868. Med vsemi podružnicami ima 
najlepšo lego. Je tudi najbolj obiskana, 
posebno ob sv. roku in sv. Uršuli, ki 
sta patrona cerkve. Prizidek s prižnico 
in oltarjem dokazuje, da je bila na 
Golobinjeku zelo obiskana božja pot. V 
preteklosti so bile procesije iz župnijske 
cerkve na Golobinjek, po maši pa so bili 
povsod odprti hrami in zidanice. Velko 
ljudi pride na Golobinjek k maši, kadar 
je žegnanje. Med drugo svetovno vojno 
je bila cerkev poškodovana in po vojni 
obnovljena. Pri cerkvi so namesto stare 
stoletne lipe člani TD Mirna Peč  leta 
2004 posadili novo. Na obnovo čaka 
tudi stara lesena mežnarija. 

V njeni bližini sedaj gradijo nov vodohran, 
del novega vodovodnega omrežja. 
Oskrba  z zdravo  pitno vodo bo velika 
pridobitev za prebivalce Golobinjeka in 
Grč Vrha.

Blizu cerkve  se razprostira Šmalčeva 
domačija. Njeni gospodarji že od 
nekdaj kot mežnarji skrbijo za cerkev. V 
neposredni bližini so polja, vinogradi in 
gozdovi. Kmetija je bila samooskrbna. 
Ukvarjali so se tudi z izdelavo lesenih 
sodov in pripravo kostanjevega kolja za 
oporo k vinski trti. V svojem mlinu  so 
mleli žita zase in okoliške prebivalce.
Ob cesti in na razpotjih stojijo križi, ki 
so jih ljudje postavili kot zahvalo za 
uslišane prošnje. V jeseni se oglasi v 
kakšnem vinogradu tudi klopotec. 

Na Golobinjeku so v preteklosti poznali  
gorsko pravo. Gorske pravde so 
opravljala neodvisna kmečka sodišča, 
sestavljena iz 13 vinogradnikov – od 
viničarjev izvoljeni gorniki ali gorščaki. 
Predsedoval jim je gorski župan. Spore 

Priložnosti za 
krepitev digitalnih 
kompetenc odraslih
V Svetovalnem središču Novo 
mesto želimo tudi spodbujati 
uporabo računalnika in 
nadgrajevati digitalne veščine 
posameznika, zato v okviru 
projekta Upskillead in središča 
nudimo za vse svetovance:
• širok nabor vsebin za izobra-

ževanje in usposabljanje za 
posamezno digitalno kompe-
tenco, 

• sodelovanje in primerno me-
sto za razvoj posameznega 
udeleženca, 

• podporo in kakovostno orien-
tacijo.

Namen projekta Upskillead je 
ponuditi odraslim celovit strokovni 
program usposabljanja (tako v kla-
sični kot e-obliki) za nadgradnjo/
razvoj informacijskih in komuni-
kacijskih veščin na različnih podro-
čjih, in sicer: varnost na internetu, 
socialna omrežja, grafično obli-
kovanje, oblikovanje spletnih 
strani, moodle in interaktivna ta-
bla.

Za prenos/ogled  gradiva se lahko 
registrirate na povezavi: http://
upskillead-e-learning.eu/login/
index.php?lang=sl - klik na 
USTVArI NOV rAČUN.

Informacije:
Tina Strnad: tina.strnad@ric-nm.si 
(031 746 002)
Ana Marija Blažič: ana.marija.
blazic@ric-nm.si (031 701 191)
Dejavnost svetovalnega središča 
je brezplačna, ker je financirana s 
strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. 

so reševali dvakrat letno, spomladi in 
jeseni. Po maši so na skednju mežnarije 
reševali spore in urejali gorske in 
vinogradniške zadeve.
Na Golobinjeku se kažejo prvi zametki 
zidaniškega turizma v naši občini. Dobra 
lokacija, možnost dodatne turistične po-
nudbe, dostop v vseh letnih časih in mo-
žnost dodatnega zaslužka, je opogumilo 
Marka Smrketa iz Gorenjega Globodola, 
da se je odločil za tovrstno dodatno de-
javnost. Od junija leta 2015 obiskoval-
cem ponuja dva apartmaja in vinotoč s 
skupnimi ležišči. Gostov je vedno več.

Grč Vrh -  Mali London
Je raztreseno naselje južno od 
Golobinjeka na kamnitem in vrtačastem 
svetu.  Ime je naselje dobilo po grčavih 
kostanjih in hrastih, ki so jih prebivalci 
morali obdelati za kolje v vinogradih. 
Zemlja je ilovnata in manj rodovitna. Dele 
gozdnih površin so prebivalci spremenili 
v vinograde. Dobro uspeva sadno drevje. 
Pred vojno je bilo v naselju 24 hiš. Pravih 
domačinov ni več. Priseljenci so namesto 
starih hiš zgradili nove.
V Osredku, delu Grč Vrha, so v preteklosti 
delali kope in pridobivali oglje.  Predel 
zakraselega gozda, ki ima ledinsko ime 
»veliki in mali bangerji« pa nas spominja 
na kraj, kjer so nekoč lomili apnenec. 
Izdelovali so podboje vrat.
Med šestimi jamami v Grč Vrhu sta najbolj 
znani Malisnica in zadnja odkrita Brajer-
jeva jama, ki je najlepša. Nabiralcem gob 
in kostanja lahko pot prekriža tudi kakšen 
kosmatinec. Lepa narava, sveži zrak in mir 
privabijo vse več ljudi.

Ladislava Rupena
Foto: Andrej Gašperič
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UVAJANJE PRI BIBAH 
IN SONČKIH
V ponedeljek, 3. septembra,  so v prijetno okrašeno 
igralnico pogumno zakorakali najmlajši otroci. Nekateri 
so prag vrtca prestopili prvič, zato so jim družbo delali 
starši. Skupaj so spoznali okolje, v katerem bodo biva-

li, se igrali in sklepali nove prijateljske vezi v letošnjem 
letu. Otrokovo bivanje v vrtcu smo postopno podaljše-
vali in v petek so otroci že spali na svojih ležalnikih. 
Prvi Bibin teden je minil zelo hitro. Otroci so potočili 
le nekaj solzic, veliko smo se igrali z žogami, živalmi, 
izbrali sličice, ki bodo krasile garderobni prostor, in 
poslušali flavto, igrali na zvončke, prepevali pesmice in 
se veliko crkljali.  

Tudi pri Sončkih je uvajanje hitro minilo. Veliko časa 
smo porabili za crkljanje, medsebojno spoznavanje, 
hranjenje in nego. Spoznali smo nove prostore. Otroci 
se zelo radi igrajo na terasi, spoznavajo nove igrače, 
vendar se še vedno vsak trdno oklepa svoje ninice, ki ga 
spominja na domače okolje. Njihova igra je kratkotrajna. 
S prepevanjem pesmic smo preusmerile marsikateri jok. 
Vsi komaj čakamo, da se bomo lahko pohvalili, da je 
smeh močnejši kakor jok, kot pravi naša Cepetavčkova 
himna. Bibe in Sončki se že veselimo novih doživetij v 
vrtcu.

Maja Pirc in Marta Lužar
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CEPETAVČKOVE NOVICE

DISLOCIRANA ENOTA POLONCA

V letošnjem šolskem letu so se trije oddelki Vrtca Cepetavček 
preselili v prenovljene prostore vrtca na naslovu Trg 8. 
Dislocirano enoto so poimenovali Polonca. Otroci in 
vzgojiteljice so v tem kratkem času uspeli v novih prostorih 

pričarati domače vzdušje, v katerem se vsi dobro počutijo. 
Na novi lokaciji imajo sedaj ogromno možnosti za igro in 
raziskovanje, za katere lahko uporabijo tudi občinsko igrišče 
in telovadnico, hkrati pa jim omogoča tudi dobro izhodišče za 
pohode v vse smeri.

Nina Golob

Vroče poletne dni smo lažje preživljali v senci gozda, ki nam 
je ponujal obilico možnosti za igro in raziskovanje. S pomočjo 
lup in opazovalnih posodic smo opazovali in spoznavali živi 
svet v gozdu.

Nina Golob

Cepetavčki smo si v poletni vročini privoščili vodno zabavo – 
kar na igrišču smo si pripravili mini bazenčke, v katerih smo se 
igrali z ladjicami in čolnički, razigrano pa smo se tudi hladili z 
vodo, ki je brizgala iz plastenk. 

Nina Golob
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Iz šOLsKEGA PANjA
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Prvošolci in maček Muri na prvi šolski dan

Utrinki s tabora raziskovanja in 
kreativnosti

Učenci 7. , 8. in 9. razreda smo se od 1. do 3. junija 
odpravili na Tabor raziskovanja in kreativnosti v CŠOD 
Bohinj. Na poti proti Bohinju smo se ustavili pri slapu 
Savica. Zvečer smo odšli na predstavitev Triglavskega 
narodnega parka in se odpravili na daljši sprehod okoli 
jezera, kjer smo opazovali netopirje. V soboto smo delali 
v delavnicah. Imeli smo jezikovno, športno, geografsko, 

glasbeno in naravoslovno delavnico, zvečer pa smo 
imeli družaben večer. V nedeljo so nas po zajtrku 
ponovno čakale delavnice, ki so trajale do kosila. Polni 
novih znanj in izkušenj smo odšli domov.

Maja Cesar in Nina Saje

Če bi se na prvi septembrski ponedeljek sprehodili po OŠ To-
neta Pavčka, bi zagotovo opazili mačka Murija in dve učitelji-
ci, ki so zaskrbljeno iskali prvošolce. Pretaknili so vsak kotiček 
šole in skoraj so že obupali, ko jim je tajnica sporočila, da so 
prvošolci skupaj s starši in vzgojiteljico odšli v vrtec. Seveda 
tam niso ostali, saj so jih v šoli že nestrpno pričakovali učen-

ci, učitelji ter ostali delavci šole. V spremstvu mačka Murija in 
ob prijetnem prepevanju drugošolcev so vstopili v šolo. De-
vetošolci so jim okrog vratu nadeli rumene rutice, sledila je še 
slastna torta, nekaj igric in prvi šolski dan je prijetno ter hitro 
minil.

Staša Hočevar Zajc

Junija se je skupina najuspešnejših učencev in učenk udeležila 
sprejema pri županu Občine Mirna Peč Andreju Kastelicu. 
Župan je učencem čestital za izjemen uspeh in številne 
prejete dosežke na različnih področjih. 

Maja smo se udeležili 18. obletnice projekta rastoča knjiga 
in 1. mednarodnega  festivala Združene rastoče knjige sveta, 
kjer so slovenske šole predstavile svojo rastočo knjigo in 
delile ter prikazale, kako pri njih in z njimi rastoča knjiga raste. 



POZNATE VAŠ KRAJ 

iz naših
treh 
dolin

Foto:  Andrej Gašperič

Golobinjek in Grč Vrh

V zvezi z občinskim praznikom smo vam v zadnji številki 
občinskega glasila zastavili vprašanje, kaj ponazarja grb 
Občine Mirna Peč. Pravilen odgovor je: Grb ima obliko šči-
ta, z diagonalno položenimi trakovi v rumeni, zeleni in mo-
dri barvi. rumena je barva medu in zrelih žitnih polj, zelena 
ponazarja gričevnat svet naše občine in modra reko Teme-
nico. Tri rdeče čebele v sredini grba predstavljajo delovne 
ljudi treh mirnopeških dolin. Grb predstavlja tri doline, ko-
renine čebelarjenja in prafarno središče. Tokrat nismo pre-
jeli pravilnega odgovora.

Novo vprašanje: V preteklosti je bila zelo obiskana, danes 
je bolj osamljena in oživi konec poletja z začetkom novega 
šolskega leta. Čaka na drugačne, boljše čase. Katera stavba 
je na sliki? Odgovore pošljite  do 20. novembra na na-
slov: Glasilo Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, 
s pripisom: Poznate vaš kraj. Enega izmed tistih, ki bodo 
pravilno odgovorili, bomo izžrebali in nagradili.

Ladislava Rupena 


