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Spoštovane občanke in občani,

v zimski čas smo poleg hladnejših dni 
in zimskih radosti zakorakali tudi z na 
novo izvoljenimi predstavniki lokalne 
skupnosti. Dobra volilna udeležba 
potrjuje, da občane še vedno zanima, 
kdo bo izvoljen v organe naše občine, 
predvsem pa se zavedajo svoje drža-
vljanske dolžnosti. Obenem pa visok 
odstotek vaših glasov zavezuje tudi 
vse izvoljene.
Občinski svet ni bistveno prenovljen, 
zato jim izkušenj ne bo manjkalo, 
hkrati pa jim je gotovo ostalo še kar 
nekaj idej in želja, ki bi jih želeli do-
končati. Želim in verjamem, da bomo 
konstruktivno sodelovali in skupaj 
z občinsko upravo in tudi občani 
negovali ter nadgrajevali dosedanji 
način dobrega sodelovanja, ki bo za-
gotavljal sorazmeren razvoj  celotne 
občine in s tem omogočal ustrezne 
bivalne pogoje v korist vseh občanov.   
Novi občinski svet je že pričel z delom. 
Na svoji prvi seji je potrdil mandate 

Foto:  Ljudmila Bajc

novoizvoljenega občinskega sveta in 
tudi mandat župana ter izmed sve-
tnikov izvolil Komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanje. 
V jesenskem času  smo v naši lokalni 
skupnosti obeležili enega od zelo po-
membnih dogodkov, in sicer smo v 
prostorih stare osnovne šole slovesno 
odprli Muzej Lojzeta Slaka in Toneta 
Pavčka. Celotna izvedba projekta 

je zahtevala večletno medsebojno 
sodelovanje med družino Slak, ob-
činsko upravo, Dolenjskim muzejem, 
posameznimi projektanti in obliko-
valci. Vsem se tudi ob tej priložnosti 
iskreno zahvaljujem. Da je muzej 
osnovan na zelo visokem tako stro-
kovnem kot tehničnem nivoju, poleg 
strokovne javnosti potrjuje tudi veli-
ko število obiskovalcev, ki prihajajo 
na ogled muzeja iz različnih krajev. 
Poleg priprav za otvoritev muzeja in 
izvajanja vseh nujno potrebnih teko-
čih obveznosti smo večino preostalih 
aktivnosti usmerjali k izvajanju in 
koordinaciji del na Suhokranjskem 
vodovodu, kajti dela so istočasno 
potekala na več odsekih, tako na pri-
marnih in sekundarnih vodih kot tudi 
na hišnih priključkih. 
Ker se v tem času zaključuje štiriletno 
mandatno obdobje delovanja delov-
nih teles naše občine, bi se vsem re-
snično rad zahvalil za konstruktivno 
sodelovanje in nesebično pomoč pri 
izpeljavi vseh aktivnosti. Lepo je bilo 
sodelovati z vami.
Sedaj prihajajo dnevi, ko se več sre-
čujemo, se med seboj pogovarjamo 
in tudi svojo pozornost izkazujemo 
z obdarovanjem. Če želimo ob vsem 
tem vrvežu narediti nekaj dobrega, se 
spomnimo tistih, ki so bolni, osamlje-
ni ali si ne morejo privoščiti daril. Po-
trudimo se, da bomo tudi njim posve-
tili določeno pozornost, pa čeprav le 
s toplim stiskom rok, prijazno besedo 
in kratkim pogovorom.
Ob odhajajočem letu in prihajajočih 
prazničnih dneh vam želim mirne 
praznike, preživite jih v krogu svojih 
bližnjih, v novem letu pa veliko str-
pnosti, pozitivnih misli in dobre volje. 
Srečno!

Andrej Kastelic, župan
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Poročilo s 25. redne 
seje Občinskega sveta 
Občine Mirna Peč

Na občinski seji Sveta, ki je poteka-
la 16. 10. 2018, so člani razpravljali o 
šestih točkah. Po skrajšanem postop-
ku so svetniki obravnavali in spreje-
li spremembe in dopolnitve Statuta 
Občine Mirna Peč zaradi spremembe 
ponudnika uradnih objav, saj se bodo 
s tem znižali stroški. 

V prvi obravnavi so svetniki imeli 
obravnavo in sprejem predloga Od-

loka o organizaciji in delovnem po-
dročju občinske uprave Občine Mirna 
Peč.  V sklopu občinske uprave Občine 
Mirna Peč se bosta v prihodnosti or-
ganizirali še dve organizacijski obliki,  
in sicer javni zavod za kulturo, v sklo-
pu katerega bo potekalo spodbujanje 
kulture in turizma ter režijski obrat za 
opravljanje nekaterih gospodarskih 
javnih služb.  Prav tako prvič so svetni-
ki obravnavali in sprejeli predlog Od-
loka o ustanovitvi javnega zavoda za 
kulturo Mirna Peč. Namen ustanovi-
tve javnega zavoda za kulturo je raci-
onalnost, saj javni zavod ne bo samo-
stojna pravna oblika, kar bi pomenilo 
dodatne stroške z zaposlovanjem in 

imenovanjem direktorja ter morebi-
tnih drugih zaposlenih, ampak se bo 
izkoristil kadrovski potencial obstoje-
če občinske uprave. 

Svetniki so na občinski seji obravna-
vali in nato soglasno sprejeli dolgo 
pričakovani predlog Odloka o spre-
membah in dopolnitvah Občinske-
ga prostorskega načrta Občine Mirna 
Peč – 1 (SDOPN OMP-1). Pripravljavka 
OPN Bogdana Dražič in Irena Jerič, ob-
činska uprava Občine Mirna Peč, sta 
podali obširno poročilo o celotnem 
postopku sprejemanja. 

Nina Koren, občinska uprava

Novoizvoljeni župan in občinski svet v mandatu 2018 – 2022, razpisane naknadne volitve v 4. volilni enoti

Novoizvoljeni občinski svet bo 
ponovno vodil Andrej Kastelic
Volivci in volivke so na rednih lokalnih volitvah 18. novembra 2018 odločali med dvema županskima kandidatoma. 
Zmagovalec je dosedanji župan Andrej Kastelic, ki je prejel 1.184 glasov oziroma 73,91 odstotka. Zvonko Lah pa je 
prejel 418 glasov oz. 26,09 odstotka. Volilna udeležba je bila 66,23-odstotna. 

Občinska volilna komisija 
Občine Mirna Peč je na pod-
lagi zapisnikov o delu volil-
nih odborov in zapisnikov 
volilnih odborov na voliščih 
pri ugotavljanju izzida glaso-
vanja za volitve članov Ob-
činskega sveta Občine Mirna 
Peč ugotovila, kateri izmed 
24 kandidatov je prejel naj-
več glasov po posamezni vo-
lilni enoti. Volivci so odločili, 
da nas bodo naslednja šti-
ri leta v desetčlanskem Ob-
činskem svetu Občine Mirna 
Peč zastopali: Gregor Parkelj, 
Rudi Povše in Urška Rapuš 
Potočnik, izvoljeni v 1. volilni 
enoti; Drago Muhič, Zvonko 
Lah in Irena Pust, izvoljeni v 
2. volilni enoti; Marko Žagar 
in Damjan Zupančič, izvolje-
na v 3. volilni enoti, in Dejan 
Slak, izvoljen v 5. volilni eno-
ti. 

Ker v 4. volilni enoti ni bilo 
kandidata oz. ni bila veljav-
no vložena nobena kandida-

tura, je potrebno v tej volilni 
enoti izvesti naknadne voli-
tve. Občinska volilna komisi-
ja je sprejela sklep o razpisu 
naknadnih volitev člana ob-

činskega sveta za 4. volilno 
enoto, ki se opravijo v nede-
ljo, 10. februarja 2019. Roki 
volilnih opravil tečejo od 30. 
novembra 2018, kandidatu-

Mirnopeški občinski svetniki (z leve) Irena Pust, Marko Žagar, Dejan Slak, župan Andrej 
Kastelic, Urška Rapuš. Za njimi z leve Drago Muhič, Zvonko Lah, Rudi Povše, Gregor Parkelj 
in Damjan Zupančič.

re pa je potrebno vložiti do 
10. januarja 2019. 

Mira Barbo, Občinska 
volilna komisija
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Mirnopečani ponosni na novo 
odprti muzej Lojzeta Slaka in 
Toneta Pavčka
20. oktobra je v Mirni Peči slovesno svoja vrata odprl Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavč-
ka v prostorih nekdanje osnovne šole. V muzeju, ki se razteza na 650 m², je postavljena 
razstava o legendi narodno zabavne glasbe z naslovom »Lojze Slak – virtuoz na diato-
nični harmoniki - Moje plošče so moje knjige«.

Na slovesnem odprtju so 
množici zbranih spregovorili 
domači župan Andrej Kaste-
lic, Lojzetov sin Robert Slak, 
direktorica Dolenjskega mu-
zeja Novo mesto Jasna Dokl 

Osolnik ter kustosinja Maj-
da Pungerčar, član Ansamb-
la Lojzeta Slaka Andrej Ber-
gant, s prijetno ameriško 
slovenščino pa je navdušil 
Joe Valenčič, direktor muze-

ja Polke v Clevelandu. Go-
vorniki so izpostavili Slakov 
vpliv na razvoj narodno za-
bavne glasbe in pomen mu-
zeja za Mirno Peč. V kultur-
nem programu je bila rdeča 

nit Slakova glasba, ki so jo in-
terpretirali različni izvajalci, 
povezoval ga je voditeljski 
par Ljudmila Bajc in Slavko 
Podboj. Pridobitev je bla-
goslovil mirnopeški župnik 

V prvi vrsti z leve Andrej Bergant, Robert, Alojzij in Ivanka 
Slak, Andrej Kastelic, Saša Pavček, Joe Valenčič in Jasna Dokl 
Osolnik.

Trak so prerezali Lojzetova žena Ivanka Slak, župan Andrej Kastelic in hči pesnika, po kate-
rem muzej tudi nosi ime, Saša Pavček.

Janez Rihtaršič.
Trak so prerezali župan An-
drej Kastelic, Ivanka Slak in 
Saša Pavček. Po razstavi sta 
goste vodila avtorja razstave 
Majda Pungerčar in Matej Ri-

felj. Da je postavitev muzeja 
v Mirni Peči prava odločitev, 
potrjuje tudi velik obisk, saj 
ga je že naslednji dan obis-
kalo rekordnih 800 obisko-
valcev, do danes pa že 1.700 

gostov. Prihajajo iz vse Slo-
venije, kar nekaj je bilo tudi 
že slovenskih izseljencev, 
predvsem iz Amerike, pa 
tudi zamejci iz Italije.
Razstava o pesniku Tonetu 
Pavčku je na dislocirani eno-
ti muzeja v njegovi rojstni va-
sici Šentjurij na Dolenjskem 
v Pavčkovem domu, za po-
stavitev le te v muzeju pa že 
tečejo prve priprave. Muzej je 
prilagojen za gibalno ovira-
ne, naglušne (slušna zanka) 
ter slepe in slabovidne osebe. 
Odzivi na nov hram kultu-
re v Mirni Peči so neverjetni, 
obiskovalci v knjigo gostov 
pišejo, da je »muzej čudo-
vit poklon slovenski narod-
no zabavni glasbi«, »čudovit 
spomin in pridobitev za ob-
čino Mirna Peč«. »Čudovito! 
Moderno, prijazno obisko-
valcem. Zanamci bodo po-
nosni tako kot mi.« »Muzej je 
enkraten!«

Ljudmila Bajc

DELOVNI ČAS MUZEJA:
PON - PET :   8.00 – 16.00, SOB., NED.:  10.00  – 16.00. Ob praznikih zaprto.
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Odprtja muzeja so se udeležili gostje iz sveta glasbe, medijev, nekaj političnih predstavnikov, Slakovi in Pavčkovi sorodniki, 
izvajalci del ter številni Mirnopečani. Za ogled muzeja je bilo potrebno celo čakati pred vhodom.  

Pred mnogoštevilne srebrne, zlate, platinaste in diamantne 
plošče so se postavili (z leve) vodja projekta Nataša Rupnik, 
avtorja in kustosa Dolenjskega muzeja Matej Rifelj in Majda 
Pungerčar ter oblikovalka razstave Mateja Muhič.

Janez Pavlin je bil član ekipe oddaj Boš 
videl, kaj dela Dolenj'c, Franci Kek je Sla-
ka povabil na  prireditev Rock Otočec, 
kjer je pred navdušeno množico rokerjev 
na diatonično harmoniko zaigral V dolini 
tihi, in pevec ter televizijski voditelj Boris 
Kopitar so se prisrčno pozdravili.

Projektant Tomaž Slak v  pogovoru s Slav-
kom Avsenikom v rekonstruirani vadbeni 
sobi ansambla

DELOVNI ČAS MUZEJA:
PON - PET :   8.00 – 16.00, SOB., NED.:  10.00  – 16.00. Ob praznikih zaprto.
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PROJEKT OSKRBA S PITNO VODO SUHE KRAJINE – »SUHOKRANJSKI VODOVOD«

Nadaljujejo se dela v Golobinjeku, 
zaključevanje del na drugih odsekih
Leto 2018 je, kot je bilo načrtovano, zaznamovalo pospešeno izvajanje del v naši občini. Po zaključenih delih v Jordanka-
lu in v Dolenjem Globodolu smo v začetku leta območje globodolske doline in Jordankala uspešno priklopili na enotni, 
mirnopeški vodovodni sistem. Brez posebnih zapletov smo uredili tudi zamenjavo dotedanjega upravljavca Komunale 
Trebnje z novim - Komunalo Novo mesto, ki sedaj upravlja z vodovodnimi sistemi na področju celotne občine. 

Odsek Šranga - Jablan

Sredi Mirne Peči

Odsek Biška vas – Mirna Peč

Biška vas – Mirna Peč – Malenska vas 
je bil prvi vodovodni odsek v tekočem 
letu. Na tri kilometre dolgem odseku so 
se sočasno izvajala tudi dela ureditve 
hodnika za pešce med Mirno Pečjo in 
Biško vasjo, obnove pločnika in drugih 
javnih površin v Mirni Peči. Dela bodo 
zaključena kmalu, z asfaltiranjem tangi-
ranih površin državne ceste ter preosta-
lih, še neasfaltiranih površin v središču 
Mirne Peči. Povsem so že zaključena 
dela na vodovodu Malenska vas – Do-
lenji Podboršt – Gorenji Podboršt. Prav 
tako je dokončano polaganje nekaj več 
kot dva km dolgega glavnega voda na 
trasi Malenska vas – Šranga – Jablan. 
Dela izvajalec Komunalne gradnje Gro-
suplje tu zaključuje z izvajanjem vodo-

vodnih priključkov in z asfaltiranjem dr-
žavne ter občinske ceste. 

Ker se z novimi uporabniki (v globodol-
ski dolini, v Golobinjeku, širitvijo po-
slovnih dejavnosti v industrijski coni,…) 
hitro povečuje tudi poraba vode iz mir-
nopeškega vodovodnega sistema, je iz-
redno pomembno, da v kar najkrajšem 
času zagotovimo obratovanje dodatne, 
druge vodne vrtine. Vodni vrtini na ob-
mejnem področju z Občino Mokronog 
- Trebelno je naša občina sicer zagoto-
vila že pred leti. Za uporabo vode pa je 
na vrtinah potrebno zgraditi še črpališča, 
in medtem ko prvo črpališče obratuje že 
več let, drugo črpališče gradimo v sklo-
pu Suhokranjskega vodovoda. Omeje-
ne energetske zmogljivosti omrežja so 
nas tu prisilile, da smo morali v tekočem 
letu poiskati nove rešitve, s katerimi bi 
za sprejemljivo ceno vendarle zagotovili 
sočasno obratovanje dveh vodnih vrtin. 
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Odsek G. Podboršt - Golobinek

Tudi s pomočjo podjetja Utris, d. o. o.,  so 
se take rešitve našle, in tako se v dveh čr-
pališčih ter vodohranu nad Čemšami v 
teh dneh že montira nova elektro-ener-
getska oprema.

Največ aktivnosti v jesenskih mesecih 
beležimo v Golobinjeku. Dela se bodo 
tu nadaljevala tudi v letu 2019, z za-

ključkom v spomladanskih mesecih. 
Za razliko od drugih področij na Golo-
binjeku vodovoda še niso imeli. Ob iz-
gradnji cevovoda v dolžini dveh km, 
tu sočasno poteka gradnja štirih večjih 
vodovodnih objektov: črpalnega ja-
ška, dveh razbremenilnih jaškov in no-
vega vodohrana pri cerkvi Sv. Uršule, s 
kapaciteto 30 m3. Tu so se z izjavo tudi 

skoraj vsi lastniki objektov (blizu 60) 
ob trasi vodovoda odločili, da prisluh-
nejo predlogu občine in da pristopijo 
k izvedbi vodovodnih priključkov že v 
času gradnje glavnega cevovoda. S tem 
so si zagotovili nižjo ceno izvedbe pri-
ključka in izognili naknadnemu posegu 
v novo asfaltno vozišče. Nekoliko bolj 
neugodni pogoji pa bodi veljali za tiste 
posameznike, ki izjave niso podali in se 
bodo morali na nov vodovod priključiti 
na poziv Komunale Novo mesto po za-
ključku gradnje. 
 
Žal je izgradnja vodovoda povzročila 
tudi posamezne nevšečnosti. Zastojem, 
obvozom, semaforjem ali vožnji po po-
škodovanem cestišču se večkrat ni bilo 
mogoče izogniti. Vsem bralcem, ki ste 
imeli zaradi novega vodovoda kakršne-
koli nevšečnosti, se zato iskreno opravi-
čujemo in se vam zahvaljujemo za razu-
mevanje. S pričakovanjem tako čakamo 
sredino prihodnjega leta, ko bodo vse 
aktivnosti na projektu Oskrba s pitno 
vodo Suhe krajine sklenjene, številnim 
občanom pa zagotovljena prva ali bolj-
ša vodooskrbna.

Andrej Kastelic, občinska uprava

VPLIVI OKOLJA 
NA ZDRAVJE

ONESNAŽEN 
ZUNANJI ZRAK 

DELCI PM 

RANLJIVE SKUPINE

• Dojenčki in otroci
• Starejši ljudje
• Ljudje z boleznimi srca in ožilja
• Ljudje z boleznimi dihal 
  (astma, KOPB) 
• Sladkorni bolniki

VIRI ONESNAŽEVANJA

VPLIVI NA ZDRAVJE

PM10

PM2,5

PM0,1

PM2,5

PM10

PM2,5

PM10

PM0,1

PM0,1

• Bivanje na prostem omejimo na čas, ko je onesnaženost 
zraka v dnevu najnižja. Izogibajmo se bližini prometnic, 
izberimo park ali gozd. Ne izvajajmo napornejših fizičnih 
aktivnosti, omejimo se na sprehod.

• Bivalne prostore učinkovito prezračimo, ko je 
onesnaženost zraka v dnevu najnižja.

• Bodimo pozorni na simptome in znake, kot so kašelj 
ali pomanjkanje sape. To so opozorila, da je treba fizične 
napore zmanjšati.

• Kronični pljučni (astma, KOPB) in srčni bolniki naj redno 
jemljejo predpisano terapijo, pri roki pa naj imajo tudi 
zdravila za hitro lajšanje napadov oziroma poslabšanj. 
Pospešen srčni utrip, pomanjkanje sape ali neobičajna 
utrujenost lahko napovedujejo resno poslabšanje 
osnovne bolezni. V takih primerih naj hitro poiščejo 
zdravniško pomoč.

• Redno spremljajmo obvestila in napovedi ARSO o 
kakovosti zraka (www.arso.gov.si) in ravnajmo skladno 
z napotki glede na aktualno raven onesnaženosti.

• Doprinesimo k zmanjšanju izpustov v domačem 
okolju – to lahko storimo tako pri ogrevanju objekta 
v katerem živimo kot pri načinu transporta!

VDIHAVANJE

Kaj lahko sami storimo za 
zašcito svojega zdravja?

• Upoštevajmo Priporočila za ravnanje prebivalcev 
ob povišanih koncentracijah delcev PM10 glede na 
stopnjo onesnaženosti zraka (www.nijz.si):

bolezni
živčevja

presnovne
bolezni

bolezni srca
in obtočil 

drugi učinki:
prezgodnji porod,

nizka porodna teža..

bolezni
dihal
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Spremembe in dopolnitve občinskega 
prostorskega načrta – SD OPN-1
Desetega novembra 2018 so v veljavo stopile prve spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (v nada-
ljevanju SD OPN-1), ki so objavljene v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 55/2018 (Lex localis). Neuradno prečiščeno 
besedilo SD OPN-1 je objavljeno na vstopni strani spletne strani Občine Mirna peč v rubriki Novice in obvestila.

Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju 
OPN) je stopil v veljavo 15. 8. 2009, kma-
lu po uveljavitvi Zakona o prostorskem 
načrtovanju, zato je njegova priprava 
prehitevala navodila s strani nosilcev 
urejanja prostora, ki so se nanašala na 
način opredelitve stavbnih zemljišč za 
zidanice (5. priporočila in pojasnila gle-
de načrtovanja vinogradniških obmo-
čij, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in 
prostor z dne 11. 7. 2008). To je bil razlog, 
da je občina takoj po sprejetem OPN no-
vembra 2009 pristopila k SD OPN-1. Po-

leg določitve stavbnih zemljišč za obsto-
ječe zidanice, vris občinskih cest, vnosa 
manjkajočih območij varovanj (erozija, 
plazljivost, plazovitost, poplave,…) in 
obravnave novih individualnih vlog je 
bil med postopkom SD OPN-1 izveden 
velik poseg tehnične narave, ker je bilo 
potrebno na zahtevo Ministrstva za oko-
lje in prostor (v nadaljevanju MOP) glede 

poimenovanja EUP preoblikovati celotni 
izvedbeni del OPN. To je za občino po-
menilo dodaten finančni strošek in veli-
ko porabo časa. 

Osnutek SD OPN-1 je bil pripravljen ja-
nuarja 2013, ko je občina lahko nosilce 
urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) 
zaprosila za smernice. NUP so v svojih 
smernicah občini postavili številne zah-
teve, med katerimi sta bili največji: do-
ločitev območij poplavne nevarnosti in 
območij nevarnosti zemeljskih plazov 

v prikazu stanja prostora. Ne glede na 
to, da bi morali biti podatki za to javno 
dostopni, jih je morala občina zagoto-
viti sama. Med postopkom izdelave je 
občina prejela tudi precej novih pobud 
za spremembo namenske rabe prosto-
ra (84). Največ novih pobud je bilo po-
danih leta 2013, ko je ustavno sodišče 
razveljavilo Zakon o davku na nepremič-
nine (nanašale so se na vračilo stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča). Za obsto-
ječe zidanice so bila vrisana tudi večja 
stavbna zemljišča, kot so bila določena 
v osnutku SD OPN-1 in do katerih so se 
NUP opredelili v svojih smernicah. 
Prva javna razgrnitev se je pričela 5. no-
vembra 2015 in je trajala en mesec, do 
vključno 4. decembra 2015. Podanih je 
bilo 83 pripomb in predlogov, od tega 
je bilo 38 novih pobud. Ker je med prvo 
javno razgrnitvijo prispelo veliko novih 
pobud za spremembo OPN, jih je obči-
na vključila v SD OPN-1. Zaradi tega in 

pa zaradi povečanja stavbnih zemljišč 
za obstoječe zidanice, s čimer NUP ob 
izdaji smernic niso bili seznanjeni, se je 
občina odločila, da NUP zaprosi za prva 
mnenja namesto drugih. V ta namen se 
je vrnila v postopku korak nazaj. Občina 
je za prva mnenja zaprosila septembra 
2016. Zakonski rok za izdajo 1. mnenja 
je en mesec, toda vsi NUP se tega roka 
niso držali. Zadnje 1. mnenje je občina 
prejela decembra 2016. Občina je na 
podlagi prispelih prvih mnenj na dru-
gi osnutek SDOPN-1 in zahtev, ki so jih 

NUP v teh mnenjih izrazili, pripravila do-
datne strokovne podlage in izvedla dru-
ge spremembe in dopolnitve gradiva. 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (v nadaljevanju MKGP) se 
do konkretnih predlogov ni opredelilo. 
Elaborat kmetijskih zemljišč je pripravila 
občinska uprava Občine Mirna Peč in ne 
zunanji izvajalec, kar je praksa v drugih 
občinah in obsega 127 strani (45 strani 
A4 in 82 strani A3), s čimer je občina pri-
varčevala kar nekaj finančnih sredstev.

Avgusta 2016 je MOP na podlagi prijave 
izvedlo nadzor zakonitosti nad postop-
kom SD OPN-1. Na podlagi ugotovitev 
MOP aprila 2018 je občina iz postopka 
SD OPN-1 morala umakniti 38 novih 
pobud, ki so bile podane v postopku 
1. javne razgrnitve in takoj pričela s SD 
OPN-2, v katerem bodo obravnavane 
predmetne vloge. Nadzor zakonitosti s 
strani MOP je časovno vplival na posto-

Občina mora v postopku SD OPN-
2 zagotoviti vračilo zemljišč še za 
230 obstoječih zidanic v skupni 
izmeri 3,5545 ha in za 60 indivi-
dualnih pobud. Iz tega razloga se 
bo občina v začetku prihodnjega 
leta pisno obrnila na vse lastnike 
nepozidanih stavbnih zemljišč in 
skupaj z njimi preverila možnost 
vračila zemljišč v območje kmetij-
skih zemljišč.
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pek SD OPN-1, ker je občina čakala 
na ugotovitve nadzora. 

Občina je drugo javno razgrnitev 
je izvedla od vključno 9. marca do 
vključno 7. aprila 2017. Po zaključeni 
javni razgrnitvi in sprejetih stališčih 
do pripomb, ki jih je bilo skupno 12, 
je bil pripravljen predlog SD OPN-1 
in junija 2017 je občina zaprosila za 
2. mnenja. Tudi za izdajo 2. mnenja 
je zakonski rok 30 dni, ki pa kot pri iz-
daji prvega mnenja ni bil spoštovan  
s strani vseh NUP. Naporna pogaja-
nja za pridobitev 2. mnenja so pote-
kala z DARS-om,  Direkcijo za vode in 
MKGP-jem. DARS je podal pozitivno 
drugo mnenje 30. 10. 2017 in Direk-
cija za vode 24. 11. 2017.

Pogajanja in usklajevanja z MKGP so 
trajala skoraj eno leto, od 18. 10. 2017 
do 3. 10. 2018, ko je občina prejela 
pozitivno drugo mnenje.  Na zahte-
vo MKGP je bilo potrebno iz predlo-
ga SD OPN-1 umakniti vse pobude 
za določitev stavbnega zemljišča za 
gradnjo zidanic, ker investitorji niso 
imeli v lasti in obdelovanju najmanj 
30 arov vinograda. Omenjeni krite-
rij je bil že od najmanj leta 2008 mi-
nimalni pogoj za gradnjo zidanice v 
1. vinogradniškem območju, od leta 
2017 pa ga MKGP zahteva tudi v 2. 
vinogradniškem območju. 

Stavbna zemljišča za obstoječe zida-
nice, ki imajo v grafičnem delu OPN 
oznako Av, je bilo potrebno zmanj-
šati na priporočeno površino 150 m2.

MKGP je zahteval zagotovitev vrači-
la nadomestnih kmetijskih zemljišč 
tudi za določitev stavbnega zemlji-
šča za obstoječe zidanice (8,3 ha za 
570 obstoječih zidanic), kar drugim 
sosednjim občinam ni bilo potreb-
no, vse iz razloga, ker ima Občina 
Mirna Peč preveč nepozidanih ze-
mljišč (približno 200 ha). Kot ustre-
zno vračilo zemljišč MKGP upošteva 
samo vračilo nepozidanih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča, ki se 
morajo navezovati na strnjeno ob-
močje kmetijskih zemljišč. Tako ob-
čina za vračilo kmetijskih zemljišč 
ni mogla uveljavljati 52 ha skrčenih 
gozdnih površin, ki so se spremenile 
v območje kmetijskih zemljišč. 

Irena Jerič, občinska uprava

Pridobitev uporabnega dovoljenja 
za objekte, zgrajene pred 1. 1. 1998 
Novost gradbenega zakona – objekti daljšega obstoja  (117. člen)

Pomembna novost Gradbenega zako-
na (Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017-
popr.), ki se je začel izvajati 1. 6. 2018, 
je pridobitev dovoljenja za objekt dalj-
šega obstoja na podlagi 117. člena. To 
so med drugim vse stavbe, ki so bile 
zgrajene brez gradbenega dovoljenja 
pred 1. 1. 1998 in od tega datuma dalje 
obstajajo v enakem obsegu in bistve-
no enake namembnosti na istem me-
stu in so evidentirane v katastru stavb. 
Zahtevo za izdajo dovoljenja se poda 
pri upravni enoti. Priložiti je potrebno 
posnetek obstoječega stanja (tloris, 
prerez in dimenzije, pogled in tlorise 
vseh etaž z osnovnimi merami prosto-
rov ter seznamom prostorov s površi-
nami), dokazilo o plačanem komunal-
nem prispevku oziroma o tem, da so 
na drug zakonit način izpolnjene inve-
stitorjeve obveznosti v zvezi s plačilom 
komunalnega prispevka in dokazilo o 
daljšem obstoju objekta. Dokazila o 
obstoju objekta so: fotografije, raču-
ni za izvedbo del, pogodbe, računi o 
plačilu elektrike, vode,… Če investitor 

nima nobenega od navedenih dokazil, 
poda o tem izjavo in predlaga priče, ki 
jih bo zaslišala upravna enota. 
Dovoljenja za objekt daljšega obstoja 
ni možno pridobiti, če gre za nevaren 
objekt, za katerega je bil izrečen in-
špekcijski ukrep. 
Za izdajo dovoljenja za objekt daljšega 
obstoja je treba plačati nadomestilo 
za degradacijo in uzurpacijo (92. člen 
gradbenega zakona). 
Ne glede na izdajo dovoljenja po 117. 
členu gradbenega zakona lastnik 
objekta ni upravičen od občine zah-
tevati gradnje manjkajoče komunalne 
opreme, če je objekt zunaj določenega 
območja komunalnega opremljanja. 
Za objekte daljšega obstoja, za katere 
je izdano dovoljenje na podlagi 117. 
člena gradbenega zakona, se šteje, da 
niso nelegalni ali neskladni objekti in 
da imajo v času veljavnosti dovoljenja 
uporabno dovoljenje.

Irena Jerič, občinska uprava

Bistvene spremembe OPN 
Pomembnejše novosti OPN-ja od 10. novembra 2018 so:

- minimalna velikost gradbene parcele za prostostoječo enodružinsko hišo in 
posamezno hišo - dvojček je najmanj 500 m² (prej je bila določena priporo-
čena velikost 700 m2 za prostostoječo enodružinsko hišo in za hišo - dvojček 
velikost 500 m2 za vsako posamezno stanovanjsko enoto);
- kolenčni zid ne sme biti višji od 120 cm s kapno lego vred, merjeno od vrha 
armirano-betonske plošče (prej »ne sme biti višji od 80 cm vključno s kapno 
lego vred«);
- kmečke hiše, ki so ožje od 8 m, imajo lahko tlorisno razmerje stranic tudi 1 : 
najmanj 1,25;
- do določitve trajno varovanih zemljišč je na 1. in na 2. območju kmetijskih 
zemljišč dopustno graditi pomožne kmetijsko-gozdarske objekte na podlagi 
določil Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni 
list RS, št. 18/2013, 24/2013 in 26/2013), od katerih je največ zanimanja za 
gradnjo koritastih silosov in kozolcev toplarjev. Investitor mora imeti v lasti 
ali zakupu najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe ze-
mljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in dru-
ge kmetijske površine ali najmanj 5.000 m² zemljišč, ki so glede na evidenco 
dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade. V varovanih območjih 
kulturne dediščine si morajo investitorji predhodno pridobiti pozitivno mne-
nje pristojnih služb.
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FESTIVALU OB BOK ŠE KULINARIKA IN SEJEM

Okusi štrukljev navdušili in 
obogatili sobotni Slakov praznik
Prireditev »Štruklji nekoč in danes« je zaorala ledino 20. oktobra v okviru letošnjega 1. Festivala Slakove glasbe in pro-
jekta »Dobrote Dolenjske« v prostorih telovadnice nekdanje osnovne šole v Mirni Peči. Kulinarična prireditev Turistič-
nega društva Mirna Peč v sodelovanju z osmimi ponudniki štrukljev in udeležbo več kot petsto obiskovalcev potrjuje 
dejstvo, da so tovrstne prireditve potrebne in zaželene. 

Različne štruklje so obisko-
valcem v pokušino ponudili 
Društvo kmečkih žena Novo 
mesto, Društvo podeželskih 
žena Mirna Peč, Dobrote Do-
lenjske, Hiša Fink, Dom Fra-
ta, gostilna Marinčič, gosti-
šče Koren in Štrukljarna Moja 
Slovenija. K izvedbi prireditve 
sta pripomogla tudi Catering 
Kukman z izposojo opreme 
ter Gozdno gospodarstvo 
Novo mesto z izposojo cve-
tličnih aranžmajev. Mirnope-
ško društvo vinogradnikov 
je sodelovalo z degustacijo 
vin in predstavitvijo spajanja 
štrukljev in vin, prireditev pa 
je začinil etnolog, prof. dr. Ja-
nez Bogataj s predavanjem o 
štrukljih v kulinariki Dolenj-
ske in Slovenije. V kulturnem 
programu, ki ga je povezoval 
Polde Pungerčar, so se pred-
stavile domače ljudske pevke 
Čebelice. 
Sočasno z dogodkom je po-
tekalo certificiranje priredi-
tve za podelitev blagovne 
znamke Dobrote Dolenjske. 
Strokovna komisija v sestavi 
prof. dr. Janez Bogataj, dr. Ta-
nja Lešnik Štuhec, Franc Je-
zeršek (Hiša Jezeršek) in Ivica 
Križ (Dolenjski muzej) je bila 
nad prireditvijo navdušena in 

ji podelila certifikat Dobrote 
Dolenjske, na kar smo še po-
sebej ponosni. 

SLAKOV SEJEM Z VODENIMI 
OGLEDI, PREDSTAVITVIJO 
DOMAČIH DRUŠTEV IN 
LOKALNIH PONUDNIKOV 

Dan po odprtju Muzeja Lojze-
ta Slaka in Toneta Pavčka je v 
Mirni Peči potekal prvi Festi-
val Slakove glasbe. Ta dan so 
pod vodstvom predsednika 
domačega turističnega dru-
štva Jožeta Barba potekali 
tudi vodeni brezplačni krožni 

ogledi od zi-
danice Loj-
zeta Slaka 
na Trški Gori, 
Pavčkovega 
doma v Šentju-
riju do Barbove 
domačije na Malem 
Kalu.  Vodeni ogledi so se 
zaključili v Mirni Peči, kjer so 
si obiskovalci ogledali muzeja 
Lojzeta Slaka in Toneta Pavč-
ka, ob obisku pa so prejeli še 
brezplačen kupon za pokuši-
no štruklja. 
Pred osnovno šolo Toneta 
Pavčka so se na Slakovem 
sejmu predstavili tudi lokal-
ni ponudniki in domača dru-

štva: mirno-
peški gasilci 
s prikazom 
stare gasil-
ske opreme, 

v i n o g r a d n i -
ki, turistično in 

jamarsko društvo,  
lovci, čebelarji ter Parobek 

in Sirarstvo Radež ter Zdenka 
Rezelj z ročnimi deli.  Slakov 
sejem je popestril še doma-
čin Srečo Kastelic s ponudbo 
vožnje s konjsko vprego, ki 
je potekala od stare do nove 
šole in nazaj. Program je po-
vezoval Darko Povše.

Mira Barbo
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Televizija Slovenija 
v Mirni Peči posnela 
oddajo Dobro jutro
Na dan otvoritve Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka 
19. oktobra  je Mirno Peč obiskala tudi terenska ekipa 
Televizije Slovenija in posnela oddajo Dobro jutro s pre-
hransko strokovnjakinjo Marijo Merljak in televizijsko vo-
diteljico Špelo Močnik. Po neposrednem jutranjem javlja-
nju v program Televizije Slovenije se je prenos nadaljeval 
tudi v oddajo  Dober Dan.

Ob osmih zjutraj so se širni 
Sloveniji najprej predstavile 
članice Društva podeželskih 
žena, ki so pripravljale štruklje 
ob budnem očesu Marije Mer-
ljak v kuhinji nekdanje kmeti-
ce leta Jelke Krivec v Šentjuriju 
na Dolenjskem. Oko kamere 
se je zatem preselilo v center 
Mirne Peči, kjer je pred cer-
kvijo sv. Kancijana zapel pev-
ski zbor OŠ Toneta Pavčka ob 
spremljavi mirnopeških  har-
monikarjev, sodelavka Obči-
ne Mirna Peč Ljudmila Bajc pa 
je orisala mirnopeško dolino 
z vsemi njenimi značilnostmi.  
Po uvodni predstavitvi kra-
ja se je Mirna Peč pohvalila 
tudi z Muzejem Lojzeta Slaka 
in Toneta Pavčka. Najprej so v 
njem s plesno točko Čuri Muri 
v Afriki nastopili vrtčevski otro-
ci enote Polonca, zatem pa je 
kustosinja Dolenjskega muze-
ja in soavtorica razstave Maj-
da Pungerčar povedala nekaj 

besed o stalni razstavi z naslo-
vom Lojze Slak -  virtuoz na di-
atonični harmoniki.
Pred muzejem so se predsta-
vljala domača društva in pri-
delovalci oz. ponudniki hrane, 
saj je bila oddaja obarvana kul-
turno, turistično in kulinarično, 
prav tako pa so se pridružili 
tudi sorodniki Lojzeta Slaka. 
V oddaji Dobro jutro so poleg 
že omenjenih sodelovali tudi 
učenci Glasbene šole Sandija 
Ravbarja, Društvo podeželskih 
žena,  Barbovi z Malega Kala, 
mirnopeški čebelarji, Športno 
turistično društvo Poljane, Tu-
ristično društvo Mirna Peč, 
Društvo upokojencev, ljud-
ske pevke Čebelice, Ekološka 
kmetija Kastelic, kmetija Ra-
dež in Okrepčevalnica Cesar 
ter Lovska družina in društvo 
vinogradnikov.

Ljudmila Bajc 
Foto: Nataša Rupnik
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Občina Mirna Peč skupaj z Zdravstvenim domom Novo mesto 

vabi na slovesnost ob
 

OTVORITVI AMBULANTE SPLOŠNE 
MEDICINE, 

ki bo v ponedeljek, 7. januarja, ob 12. uri na Trgu 8 v Mirni Peči.

Čebelji svet od aprila na ogled 
v muzeju v Mirni Peči
Interaktivni paviljon Čebelji svet, s katerim je Slovenija v preteklih dveh letih doma in po svetu ozaveščala o pomembno-
sti čebel, bo stal v Mirni Peči. Najkasneje do konca marca  bo postavljen  v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka.

Vizijo delovanja paviljona Čebelji svet je direktorica občin-
ske uprave Sonja Klemenc Križan predstavila tudi na Dnevu 
čebelarskega turizma v začetku decembra na Lukovici pri 
Brdu. Foto: L. B.

Občina Mirna Peč se je prija-
vila na javni poziv Čebelarske 
zveze Slovenije za postavitev 
paviljona Čebelji svet, ki je si-
cer v lasti Ministrstva za kme-
tijstvo in ga je le to odstopi-
lo slovenskim čebelarjem za 
namen osveščanja javnosti 
o pomenu čebel in drugih 
opraševalcev. Izmed vseh pri-
javljenih so izbrali ravno mir-
nopeško občino, ki bo novo-

odprti muzej obogatila s še 
dodatno ponudbo. Paviljon 
Čebelji svet bodo v muzeju 
promovirali v sodelovanju 
z domačimi čebelarji, ki so 
vključeni v Društvo čebelar-
jev Novo mesto. 
Paviljon, ki je do sedaj stal že 
v Bruslju, Berlinu, Istanbulu, 
Hongkongu in New Yorku, 
bo naslednjih pet let svojo 
podobo na ogled postavljal v 

muzeju v Mirni Peči in boga-
til njegovo ponudbo. 
Paviljon sestavlja kupola iz 
šesterokotnih elementov, ki 
predstavljajo čebelje satni-
ce. Ima šest metrov premera, 
visok pa je 3,2 metra. Čebe-
lje satnice so velike približno 
65 centimetrov in so napol-
njene z različno vsebino, ki 
obiskovalcu pobliže pred-
stavi življenje čebel. V njem 
je s pomočjo virtualnih očal 
omogočen ogled filmov iz 
čebeljega sveta, na vgrajenih 

monitorjih je možen ogled 
različnih zanimivih posnet-
kov o opraševalcih, sloven-
skem čebelarstvu in Slove-
niji. V paviljonu so zasajene 
slovenske medovite rastline, 
dodatna popestritev pa so 
atraktivne fotografije čebel 
slovenskih fotografov.
Obisk paviljona bo možen v 
času obratovalnega časa mu-
zeja, ogled pa bo za obisko-
valce brezplačen.

Ljudmila Bajc
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POGOVOR

Andrej Kastelic še naprej mirnopeški župan
Naslednja štiri leta bo Občino Mirna Peč vodil novoizvoljeni »stari« župan Andrej Kastelic. Na novembrskih županskih 
volitvah je zmagal s 73,91 % glasov. Sicer župansko funkcijo opravlja že od leta 2012. 

Na volitve ste se podali kot neodvi-
sen kandidat. S kandidaturo pa ste 
odlašali do zadnjega. Kako to?
Do zadnjega sem odlašal, ker imam obi-
lo dela v službi in mi časovno težko zne-
se. Vendar sem se na pobudo Občinske-
ga sveta in občanov, da naj nadaljujem 
projekte, odločil za še en mandat. V pr-
vem mandatu sem uspel Mirnopečane 
povezovati in skušam biti župan vseh 
občanov. Želel sem si vzpostaviti sinhro-
no delovanje. To mi je uspelo s pomočjo 
svetnikov in občinskega uprave. Glede 
na rezultat, ki sem ga dosegel, mislim, 
da bo šlo tudi naprej tako, da bom lahko 
delal v dobrobit vseh občanov.

Skoraj 74 %  volilcev se je odločilo za 
vas, vam namenilo svoj glas, kar je 
izredno visoka podpora. Kaj vam to 
pomeni?
Dejansko potrjuje in dokazuje, daje po-
trebno sodelovati z vsemi občani. Tisti, 
ki so me volili, so bili poslušani in sku-
šali bomo tako tudi v naprej. Mislim, da 
v svojem programu nisem obljubljal nič 
nemogočega. V prihodnje bo potrebno 
še bolj prisluhniti ljudem.

V Mirni Peči je bilo v času vašega do-
sedanjega mandata izvedenih kar 
nekaj pomembnih projektov. Kako 
ste zadovoljni z dosedanjim pote-
kom?
S  sodelovanjem vseh delovnih teles, 
občinske uprave in sveta sem zelo za-
dovoljen. V veliko zadovoljstvo mi je, da 
smo na področju predšolske  in šolske 
vzgoje naredili zelo veliko, z izgradnjo 
vrtca in šole imajo vse pogoje za kako-
vostno delo. Izvedena je bila tudi pri-
ključna cesta do avtoceste. Začela se je 
polniti industrijska cona in s tem se po-
spešuje gospodarstvo v naši občini.

Novoodprti Muzej Lojzeta Slaka in 
Toneta Pavčka privablja obiskovalce 
od vsepovsod, celo iz tujine. Mirna 
Peč se tako uvršča na turistični ze-
mljevid Slovenije. Kako vidite napre-
dek turizma v občini?
Muzej je na zelo kvalitetni ravni - to po-
trjujejo tudi tako številni obiskovalci - in 
z njim smo  odprli okno v svet. Po moji 

oceni presega lokalne okvirje. Dokaza-
li smo, da se z vloženim trudom lahko 
tudi majhna lokalna skupnost primer-
ja z muzeji v velikih mestih. Z muzejem 
pridobiva lokalna skupnost na področju 
promocije kraja, lokalni ponudniki ima-
jo možnosti, da izkoristijo poslovno pri-
ložnost, lahko promovirajo svoje dejav-
nosti in pridobivajo sredstva. 

Boste tudi v tem mandatu delo župa-
na opravljali nepoklicno?
Tudi sedaj sem opravljal funkcijo nepo-
klicno, saj sem redno zaposlen v podje-

tju, ki potrebuje korektno in trdno vod-
stvo, in želim, da to podjetje vodimo s 
koraki, kot smo si jih zastavili.

Vaša misel ob koncu pogovora …
Ne obljubljam nič nemogočega, delal 
bom odgovorno in korektno za dobro-
bit Mirnopečanov. Ob koncu leta bi se 
vsem zahvalil za tako veliko podporo, da 
so prepoznali moje delo. Želim mirne in 
lepe praznike, ki naj jih preživijo v okviru 
svojih najdražjih.

Ljudmila Bajc



INTERVJU: JOŽE IN GENOVEFA GAŠPERIČ iz Biške vasi

Življenje je zelo lepo, 
bodite srečni!
Jože in Genovefa sta skupaj že šest desetletij in pol. Poročila sta se pred 64 leti in zaživela skupaj na Jožetovi domačiji v 
Biški vasi. Genovefa je k njemu prišla iz Globodola. A življenje jima ni prizanašalo niti v otroštvu. Genovefa je pri dveh 
letih izgubila očeta, ostale so same z mamo in sestro. Jože  je po koncu druge svetovne  vojne izgubil očeta in starej-
šega brata, tako da je še mladoleten že moral skrbeti za kmetijo in družino. Pa sta kljub težki življenjski zgodbi ostala 
mila, ljubeča človeka, polna optimizma. Genovefo je pred štirimi leti kap, desna stran je ostala negibna, od takrat leži 
v postelji. Tudi Jožeta je že dvakrat zadela kap. A bolezen jima ne vzame lepote in volje do življenja!

 � Kje sta se spoznala?
Genovefa: Poznala sva se že prej, saj sva 
oba domačina. Jože je bil tako lep in pri-
den. Tako rada sem ga imela. Stara sem 
bila 26 let, on je leto mlajši. In sva rekla, 
da bo treba začeti skupaj.

 � In ste prišli v Biško vas za "tamla-
do"?
Kmalu po vojni sem delala v Kranju v te-
kstilni tovarni, a sem se po nekaj letih vr-
nila domov. Ko sva se poročila, sem skr-
bela za kmetijo in gospodinjstvo. Je bilo 
kar veliko opravil in odgovornosti. Dela-
lo se je vse na roke, pri težjih opravilih pa 
sva si pomagala s kravami, ker konj ali 
vola ni bilo.

 � Kakšna pa je bila takrat vaša kme-
tija?
 Joj, tukaj je bilo vse staro, slamnata stre-
ha na hiši. Revščina. Vodo smo morali 
hoditi iskat na Temenico, po dve vedri 
sem nosila. Ali pa na studenec. To je bla 
pa »tabul« voda, za pit in za kuhat. Vodo 
nositi je bila res muka. Nositi jo je bilo 
treba tudi za prašiče, živino smo pa gnali 
na Temenico. 

 � Česa ste se potem najprej lotili?
Jože: Najprej sva naredila štirno, potem 
pa streho, da ni bila več slamnata.
Genovefa: Pri nas doma je med vojno v 
Globodolu vse pogorelo. Težki časi, am-
pak tudi lepi. 

 � Verjetno je bilo težko postaviti vse 
na novo.
Jože: Podrli smo staro slamnato hišo, sre-
di 60-ih let sva zgradila novo in se prese-
lila. Skedenj, ki je pogorel, smo obnovili, 
pa »štalo« sezidali čisto na novo pozne-
je v 70-ih. Malto, beton, vse smo mešali 
na roke. Za dodaten zaslužek se  je veliko 
sadilo kumare, skoraj vsi v Biški vasi so jih 
sadili. Počasi sva nakupila stroje - traktor, 
kosilnico, mlatilnico, cisterno, žetveno... , 
da je delo hitreje in lažje teklo.

 � Kaj pa služba?
Genovefa: Bila sem doma za gospodinjo, 
delala na kmetiji. Imeli smo dve kravi in 
prodajali mleko. Ati (mož Jože, op. a.) je 

Tudi ob praznovanju 90-letnice mame Genovefe je bilo veselo. 

intervju



Genovefa: Spominjam se ba-
ronice z gradu Hmeljnik. Bila 
sem še otrok, ko je hodila k 
maši v Mirno Peč. Na konju 
je prijahala. Je bila v hlačah-
-joj, kako je bilo to čudno za 
nas. Je bila pa lepa, mlada, 
velika. Mi smo jo pa gledali 
od daleč.

hodil v službo v Ljubljano, je delal kot 
kurjač na lokomotivi. 
JOŽE : Potem sem pa delal pri Gozdnem 
gospodarstvu v Novem mestu najprej 
kot logar, zatem sem prevzel odkup lesa. 
Veliko let sem vsak dan ročno naložil naj-
manj en vagon lesa, enkrat za stavo pa 
tri. Sem bil  „težak“ fizični delavec v službi 
in doma.

 � So otroci kaj pomagali pri delu?
Genovefa: Najstarejša Joži je v 11. letu  
umrla za levkemijo. Za njo so se rodili še 
Anica, Jožko in Andrej. So bili zelo luštni 
otroci. In pridni. Tudi v šoli ni bilo nobe-
nega problema. In potem, ko so se šolali 
naprej. Vsi so se že osamosvojili in lepo 
skrbijo za naju.  

 �  Sta se v tako dolgem zakonu tudi 
kdaj skregala?«
Genovefa: O, spričkala. Pa nikoli za dol-
go. V glavnem za neumnosti - ni bilo vre-
dno.

 � Zdaj je čas božičnih in novoletnih 
praznikov. Kako ste jih včasih prazno-
vali?
Bilo je zelo svečano, zelo "obrajtano." 
Smo hodili k polnočnici. Preden smo šli k 
polnočnici, smo igrali družabne igre: šah 
ali pa kartali. Doma smo prej pripravili ja-
slice, pa po mah in smreko smo šli v "ho-
sto". Potica je mogla biti, pa meso tudi. 
Suho meso, pa dober kruh in  šarkelj. Pa 
ptičke sem delala, take luštne.

Genovefa je včasih tudi pisala pesmi. 
Še danes jih zna nekaj na pamet. Na 
vprašanje, ali se imata z Jožetom po 
64 letih zakona še vedno rada, pa od-
govarja:
Čedalje bolj. Le kaj bi »en brez druzga?«
Oba pa dodajata:
Življenje je zelo lepo, bodite srečni! In naj 
se imajo ljudje radi! To je najlepše!

Ljudmila Bajc
Foto: družinski arhiv 

Fotografija je nastala pred šolo v Globodolu. Na njej sta učiteljica Branka Poženel 
in kaplan Kristjan Stolbičar, ki je pred drugo svetovno vojno enkrat tedensko po-
učeval verouk. Genovefa je deklica s šopkom na sredini. »Eni otroci so še bosi na 
sliki,« je opozorila.

Jože in Genovefa na začetku njune 
skupne poti

Mlada Gašperičeva družina
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društveno satje

Z A H V A L A

Preteklo leto mi ni prizanašalo, izgubila sem moje naj-
dražje: moža, mamo ter očeta, poleg tega sem morala 
še na operacijo, potem pa sem čez noč ostala še brez 
vode. Staro zajetje, iz katerega sem dobivala vodo, je 
odslužilo svojemu namenu, V hudi stiski sem se obrnila 
po pomoč k županu Občine Mirna Peč g. Andreju Ka-
stelicu, ki mi je takoj prisluhnil in mi obljubil rešitev tega 
problema. In res, čez štirinajst dni je iz pip pritekla voda 
iz javnega vodovoda. 
Na tem mestu se iz srca zahvaljujem vsem z Očine Mir-
na Peč, ki so pomagali pri tako hitri rešitvi tega projek-
ta, nadalje vsem izvajalcem, ne smem pa pozabiti vseh 
ostalih, ki so mi na kakršenkoli način pomagali pri tem: 
sosedom, prijateljem in sorodnikom.

Ziherl Soršak Irena

Jože Krevs praznoval 
90. obletnico rojstva
Visok jubilej je praznoval Jože Krevs iz Globočdola. Jože se je 
rodil kot najstarejši od šestih otrok. Oče mu je umrl, ko mu je 
bilo 9 let, in tako je moral že zelo zgodaj poprijeti za vsako 
delo. V predvojnem  in povojnem času so bile razmere za  ži-
vljenje izredno težke, vse so si morali pridelati, ker drugega 
dohodka niso imeli. Ustvaril si je družino, po ženo Ano je šel v 

sosednjo vas Čemše in vzgojila sta tri otroke, dve hčeri in sina.   
Dobra volja, skromnost, predvsem pa delo, ki ga je zelo rad 
opravljal doma in na delu, je ključ do visoke starosti, pravi. Za-
poslen je bil pri Varnosti v Novem mestu. Rad je prepeval pri 
delu, najrajši pa v vinogradu,  to mu je dalo veselje in energijo. 
Pel je tudi v cerkvenem zboru, kasneje, ko se je ustanovil pev-
ski zbor Rožmarin, pa se jim je pridružil.  Sedaj pa je vdovec, 
za njega lepo skrbijo, predvsem vnukinja, ki živi v domači hiši.  
Sicer pa ga obiskuje in osrečuje  7 vnukov in prav toliko prav-
nukov. Veliko veselja  je pokazal ob prihodu župana Andreja 
Kastelica ter predstavnic RK in Društva upokojencev. Zaželeli 
smo mu polno mero trdnega zdravja in lepih trenutkov, čez 
leto dni pa zopet na veselo snidenje.

Žagarjevi iz Jelš so velika družina. Dvakrat do trikrat na leto 
se zberejo prav vsi in letos novembra so se odločili, da bodo 
skupaj obiskali tudi nov muzej v Mirni Peči. Kar 64 članov 
Žagarjeve družine je stopilo na oder Muzeja Lojzeta Slaka in 
Toneta Pavčka in se takole postavilo za skupinsko fotografijo.  

IZMENJAVA V LATVIJI 

Projekt Erasmus+
Skupina učencev in učiteljev s šolsko koordinatorico 
Sanjo Pavlinić Vidic se je v oktobru udeležila izmenja-
ve v sklopu projekta Erasmus+. Tokrat so za teden dni 
obiskali Latvijo. Erasmus+ je program Evropske komi-
sije, ki podpira evropsko sodelovanje na področju izo-
braževanja, usposabljanja, mladih in športa. V projek-
tu poleg OŠ Toneta Pavčka sodelujejo še štiri evropske 
šole, in sicer šola na Poljskem, Nizozemskem, v Italiji in 
v Latviji. Namen izmenjave je, da bi učenci in učitelji 
vseh petih sodelujočih šol pridobili čim več izkušenj 

z učinkovitim ravnanjem z odpadki, vodo in energijo. 
Večina dela je potekala na osnovni šoli Annas Brigade-
res v kraju Zelmeņi. Sodelujoči so se seznanjali z delova-
njem šole, ogledali so si zanimivosti in posebosti občine, 
se udeleževali različnih delavnic, mirnopeški šolarji pa so 
predstavili čebelarstvo, slovenski tradicionalni zajtrk in 
izdelali kranjsko čebelo. Med drugim so poizkušali tudi 
tradicionalne jedi vseh sodelujočih držav. Eno od zanimi-
vih doživetij je bil zagotovo tudi razgled s televizijskega 
stolpa v prestolnici Latvije - Rigi, od koder je čudovit raz-
gled vse do Baltskega morja.
Jurij Jarc in Urh Kic sta v dnevniku doživetij zapisala, da 
sta spoznala veliko novih prijateljev iz različnih držav in 
se naučila nekaj novih latvijskih besed. Jurij je še zapisal, 
da je »prvič  letel z letalom. Na začetku me je bilo malo 
strah, potem pa sem v letu užival.«
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Občinska gasilska vaja v Globodolu

V soboto, 6. 10. 2018, je v Dolenjem Globodolu na domačiji 
Jarc potekala občinska gasilska vaja. Začetek je bil ob 15.30 
uri. Vodja intervencije je usmerjal prispela gasilska vozila 
društev, ki so prispela na kraj vaje po alarmiranju in javlja-
nju na GRC. Na kraj vaje je najprej prispelo vozilo PGD Glo-
bodol, potem pa še vozila PGD Mirna Peč, PGD Jablan, GRC 
Novo mesto in PGD Hmeljčič. Vse skupaj je bilo vključenih 
približno 30 gasilcev. Ti so razporejeni po prizorišču spajali 
sesalne cevi ter po priteku vode »gasili« po strehi kmetije 
ter gorečem kupu trave sredi travnika. Vaja je trajala 40 mi-
nut in se je uspešno končala. 

Mirnopeški gasilci lažje v prihodnje zagotovljali  dostavo pitne vode

Z novim vozilom GVC 16/24 bomo kos 
zahtevnejšim gasilskim intervencijam
PGD Mirna Peč  bo bogatejše za novo gasilsko vozilo. Potreba po njem je bila več kot nujna, saj staro in dotrajano vozi-
lo ni več kos vsem zahtevam.  Prvo gasilsko avtocisterno smo nabavili leta 1982. Po dvajsetih letih smo pričeli  z akcijo 
zamenjave in do letošnjega leta to cisterno dvakrat zamenjali z rabljeno, malo mlajšo in bolje opremljeno. Staro vozilo 
pa je vedno povezano z visokimi stroški popravila in vzdrževanja, tako so se vedno pojavljale težave.

Le novo vozilo z ustrezno 
modernejšo opremo lahko 
zagotavlja ne le požarno var-
nost in posredovanja ob ne-
srečah, pač pa tudi dostavo 
pitne vode krajanom, ki ni-
majo vodovoda. Letno v pov-
prečju opravimo  400  voženj.  
Kljub zaključevanju izgradnje 
Suhokranjskega vodovoda 
vsa naselja ne bodo imela 
možnosti priključitve na vo-
dovodno omrežje. In ravno 
na teh območjih prihaja do 
priseljevanja novih družin 
(Golobinjek, Grč Vrh, Poljane 
itd), kar je za občino spodbu-
dno, potreba po zagotavlja-
nju in prevozu pitne vode  pa 
še vedno ostane.
Pri nabavi smo bili omeje-
ni zaradi garažnih prostorov 
društva, zato smo morali iz-
brati najnižje vozilo, ki obsta-
ja na tržišču in zagotovi mo-
žnosti opreme s potrebno 
opremo. Odločili smo se za 
proizvajalca RENAULT, ki je 
bil med ponudniki primeren 
in najugodnejši. Novo vozilo-
-podvozje je bilo dobavljeno 
septembra, oktobra pa pre-
dano najugodnejšemu izva-

jalcu nadgradnje SVIT, d. o. o. , 
Ptuj. Z navedenim izvajalcem 
je dogovorjeno, da bo novo 
vozilo GVC 16/24 izdelano in 
opremljeno z opremo po ti-
pizaciji Gasilske zveze Slove-

nije, z vgradnjo maksimalno 
izkoriščenostjo  velikosti ci-
sterne – posode za vodo, da 
bo tudi v prihodnje zagoto-
vljena dostava pitne vode. 
Vozilo bo dodatno opremlje-
no z napravo za pranje cest. 
Končanje nadgradnje s pre-
vzemom je predvideno v prvi 
polovici leta 2019.
Naložba novega vozila GVC 
16/24 znaša 165.300 evrov. 

Investicija bo pokrita s pri-
hranki lastnih sredstev dru-
štva, ki smo jih vrsto let na-
mensko zbirali in sredstvi 
občine iz proračuna. V po-
stopku nabave pa so se po-

javljale spremembe z boljši-
mi rešitvami, ki niso zajete v 
ponudbah in so povezane z 
dodatnimi sredstvi. Opraviti 
je bilo potrebno tudi manjša 
gradbena dela pri gasilskem 
domu. Ravno tako v pogodbi 
ni opredeljena cena opreme 
za vozilo z orodjem. Del opre-
me, s katero že razpolaga-
mo in je še uporabna, bomo 
namestili, ostalo pa nakupili 

novo, da zagotovimo kriteri-
jem tipizacije GZS. Za te spre-
membe in opremo  moramo 
zagotoviti dodatna sredstva. 
Akcija pridobivanja denarja 
že poteka, zato  ob tej prilo-
žnosti naprošamo  za pomoč, 
da bi uspeli zaključiti najve-
čjo investicijo na področju 
požarne varnosti in zaščite v 
občini Mirna Peč. Svoj prispe-
vek za dobrodelno pomoč 
lahko nakažete na TRR SI56 
0297 0001 3192 456 pri NLB. 
Tisti, ki ste se našemu pozivu 
že odzvali, se najlepše zahva-
ljujemo, in iskrena zahvala  
tudi tistim, ki se boste  še od-
ločili in dodali svoj kamenček 
skupnemu mozaiku.
Mirnopeški gasilci vam izre-
kamo voščilo ob praznova-
nju blagoslovljenih božičnih 
in novoletnih praznikov, v 
novem letu 2019 pa veliko 
osebne sreče, delovnih uspe-
hov, zadovoljstva, medse-
bojnega razumevanja, pred-
vsem pa zdravja z gasilskim 
pozdravom 
Na pomoč!

Jože Zoran 
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PGD Hmeljčič
V mesecu avgustu smo tradicionalno organizirali veselico z 
Veselimi Dolenjci.  Zaradi izjemnega odziva, ki je tudi tokrat 
presegel naše okvire, smo jih rezervirali za prihodnje leto v 
enakem terminu. V drugi polovici leta smo pridno tekmovali 
z našimi najmlajšimi na gasilski orientaciji ter s člansko ekipo 
na pokalu Gasilske zveze Slovenije. Nanizali smo nekaj zmag, 
v skupnem seštevku zasedli 3. mesto in pobirali najvišja me-
sta na lokalnih tekmovanjih.
Prvo soboto v oktobru smo sodelovali na vaji GOP Mirna Peč 
v Dolenjem Globodolu. Na izobraževanju gasilec pripravnik v 
gasilskem poveljstvu Mirne Peči smo bili daleč najbolj zasto-
pano društvo in smo zelo ponosni na mladino, ki je pripravlje-
na sodelovati in pomagati. 
Drugo soboto pa smo se odpravili na strokovno ekskurzijo po 
pivški dolini, kjer smo si ogledali vojaški muzej, grad Prem in 
spoznavali tradicionalne načine priprave domačega žganja. 
Nadvse prijeten dan in druženje smo zaključili z večerjo na tu-
ristični kmetiji. Z ekskurzijo smo se želeli na malce drugačen 
način zahvaliti predvsem najbolj dejavnim pri urejanju doma 
in okolice v preteklem letu.
Obiskovali so vas naši člani s koledarji. Vsem občanom in ob-
čankam se lepo zahvaljujemo za njihovek prispevek, ki bo 
namenjen predvsem za urejanje zgornjega nadstropja gasil-
skega doma. Zaradi njegove velikosti bodo lahko v njem po-
tekale različne dejavnosti in aktivnosti. 

Strokovna ekskurzija PGD Mirna Peč v Kranj in Planico
Koncem oktobra smo se v deževnem in 
meglenem jutru zbrali pred gasilskim 
domom v Mirni Peči in se odpeljali proti 
Gorenjski. 18 pionirjev in 41 odraslih je 
skoraj napolnilo avtobus.
Najprej smo si ogledali Gasilsko reševal-
no službo Kranj, kjer je trenutno zaposle-
nih 59 ljudi. Poleg dnevne službe in pre-
ventivne gasilske službe so to večinoma 
poklicni gasilci. Razdeljeni so v štiri sku-
pine oziroma izmene. Zaradi specifično-
sti zahtev posameznih vrst posredovanj 
in nalog v okviru zavoda so na vsaki iz-

meni gasilci, ki so zadolženi za posame-
zne specialnosti: potapljači, specialisti za 
vrvno tehniko, serviserji dihalnih apara-
tov in tlačnih posod. V zadnjih nekaj letih 
so uspeli pridobiti potrebna znanja tudi 
za servis hidravličnega orodja, s katerim 
posredujejo ob prometnih nesrečah. Ga-
silci torej gasijo požare, posredujejo ob 
nesrečah z nevarnimi snovmi in prome-
tnih nezgodah ter ob različnih tehničnih 
zapletih. Na koncu ogleda smo izpolnili 
vprašalnik o gasilstvu, vlekli listke in kdor 
je imel srečo, je dobil praktično nagrado.

Nato smo se odpeljali v idilično dolino, 
bogato s snegom in pred vetrom zašči-
tena z visokimi gorami; idealen kraj za 
treninge n tekmovanja. Ogledali smo si 
Nordijski center Planica – vetrovnik in 
razgledno ploščad osrednjega objek-
ta za smučarske teke. Vožnja s sedežni-
co na vrh letalnice je žal odpadla zaradi 
močnega dežja.
Po zanimivih in poučnih ogledih smo se 
že malce lačni zapeljali do gostilne Što-
rovje – na pozno, a okusno kosilo.

Franja Zupan
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Ljudske pevke Čebelice na Portugalskem

Daleč je lahko tudi blizu
Ljudske pevke Čebelice smo po uspešnih udeležbah na srečanjih ljudskih pevcev Evrope na Polj-
skem, Švedskem in Finskem letos »odletele« v toplejše kraje, na Portugalsko. Ker je Portugalska za-
res tako zelo daleč, bi bilo najbolje res odleteti. 

Ko smo s prijatelji  pretehtali vse slabo-
sti in prednosti, smo se odločili in se po-
dali kar z avtobusom na dolgo pot. Prve 
potnike smo v vročem julijskem popol-
dnevu naložili v Mirni Peči, potem še 
preostale v Ljubljani in naše dolgo, za-
nimivo in pestro potovanje se je začelo. 
Kot vedno je bilo  najprej na avtobusu 
živahno, saj se že dolgo nismo videli. 
Toliko smo si morali povedati. Pot nas 
je peljala preko Italije do Francije,  vo-
zili smo se celo noč in še cel dan. Malo 
dremali, prepevali, močili grla in je kar 
minilo. Na kraj našega prvega daljšega 
postanka, v mesto Touluse, smo prispe-
li točno po načrtu. Namestili smo se po 
sobah, si odpočili oči in ude in nabrali 
novih moči. Zjutraj smo vsi sveži odrinili 
naprej proti zahodu. Čakal nas je še lep 
kos poti preko Španije in Portugalske. 
Dolgo, vročo vožnjo smo si krajšali s po-
stanki in pridno praznili zaloge iz prtlja-
žnika avtobusa.  Ko smo se pripeljali v 
mesto Viseu, smo bili malo preseneče-
ni, saj je bilo v mestu kar precej zelenja, 
primerne sence in tako bojazni, kako 
vroče bo, ni bilo več. Uredili smo vse for-
malnosti, se prijavili, se oborožili z navo-
dili ter zemljevidi in Europeada 2018 se 
je zares začela. Super, prispeli smo sreč-
no, zdravi, polni pričakovanj. 

Nastanjeni smo bili v telovadnici in 
udobno domačo posteljo smo za nekaj 
dni zamenjali s škripajočimi blazinami. 
Pomembno je bilo, da je skupina skupaj, 
saj smo tako večere lahko izrabili za dru-
ženje, klepete. Kdor pa je želel počivati, 
pa je tudi lahko. Na dogodke smo se lah-
ko odpravljali peš, ker so bila prizorišča  
dokaj blizu. Prosti čas smo izrabili za vaje, 
saj nas je čakalo kar nekaj nastopov, si-
cer pa smo se udeleževali prireditev in 
prisluhnili tudi drugim udeležencem. Na 
otvoritvi smo še s posebnim zanosom 
mahali z našimi zastavami, ko so bile na 
odru  slovenske skupine. Še posebno 
prijetno se je bilo srečati z udeleženci iz 
Škofje loke in Ljutomera, s katerimi se na 
Europeadah vsako leto družimo. Ko smo 
skupaj, hitro zaigra  harmonika in že za-
pojemo, tako po naše. Prvi nastop je bil 

uspešno za nami. Zanimivo je, kako se 
ob teh uličnih nastopih ljudje ustavlja-
jo, poslušajo, snemajo, ploskajo. Odri 
po mestu so se na prvi pogled zdeli za-
puščeni, a ko je prišla ura nastopa, se je 
nagnetlo ljudi… Prepevanje je bilo res 

prijetno, vzdušje vedno pristno. Na glav-
nem nastopu, na odru ob pozni večerni 
uri, je bilo še posebej slovesno. Nismo 
zastopali le svoje skupine, zastopali smo 
Slovenijo. Res prijeten je občutek, ko 
tako daleč od doma vihra slovenska za-
stava in  poješ slovensko pesem,  posluša 
pa množica ljudi od vsepovsod. Ko ugo-
tovijo, od kod smo, ne skrivajo navduše-
nja. Res posebno doživetje! Na festivalu 
je še posebno pomembna parada vseh 
udeležencev. Letos smo bili kar kmalu na 
vrsti, tako smo si lahko na koncu ogledali 
še vse skupine, ki so bile za nami. Zares 
veličastna prireditev. Parada se odvija po 
centru mesta, ceste zaprejo in ob njih se 
zbere veliko gledalcev. Zdi se, da vse me-
sto poje in pleše v pisani mavrici noš naj-
različnejših evropskih narodov. Tokrat je 
nastopalo preko 6000 pevcev in plesal-
cev. Veliko ljudi je Slovenijo poznalo in 
so nam navdušeno ploskali. Mi pa smo 
hodili in ves čas ob zvokih harmonike 
prepevali. Vroče je bilo, v hrib ni bilo či-
sto enostavno in kozarci vode ob poti so 
nam res potešili izsušena grla. Občutkov, 

da si del te navdušene, vesele množice, 
se ne da opisati, treba jih je doživeti.

Predstavnike vseh skupin je sprejel ter 
malo počastil župan mesta in organi-
zatorji. Seveda pa smo ob večerih pri-

pravljali prave koncerte na našem dvo-
rišču, kjer so se nam vedno pridružili 
kakšni sosedje.

Veseli smo, da smo predzadnji dan 
uspeli najti toliko časa, da smo se odpe-
ljali v Fatimo, dobrih 160 km južno od 
mesta Viseu. Vsaj za par ur smo posta-
li Marijini romarji, Fatimski pastirčki. Za 
vse nas tudi prav posebno doživetje. 
 Tako smo počasi zaključili, z lepimi vtisi 
smo se podali še na pot domov. Čakala 
nas je spet ravno tako dolga rajža, am-
pak za nas ni nikoli predolga ... In most v 
Italiji je še zdržal pod nami! Pomembno 
je, da smo se vrnili vsi zdravi in na utru-
jenost smo hitro pozabili. Toliko prije-
tnega se nam je zgodilo,  da nam misli 
že kar hitijo v naslednje poletje.

Iskrena hvala vsem, ki nam na kakršen-
koli način pomagate in se veselite naših 
zgodb. Kdor poje rad, je zares bogat. In 
pravo bogastvo merijo naši prijatelji! 

Silva Bevc
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Člani turističnega društva na 
vodenih ogledih po Mirni Peči
Z željo, da še bolje spoznamo svoj domači kraj, smo člani in podporniki Turi-
stičnega društva Mirna Peč v nedeljo, 2. decembra, pričeli srečanje z vodeni-
mi ogledi po Mirni Peči. Ob 10. uri smo se zbrali pred Muzejem Lojzeta Slaka 
in Toneta Pavčka v Mirni Peči ter po uvodnemu nagovoru pričeli z debelo uro 
trajajočim ogledom. 

Skozi interpretacijo vodje muzeja Lju-
dmile Bajc, je bil ogled muzeja nam zelo 
dobro poznanega Lojzeta Slaka še po-
sebej zanimiv. Po ogledu smo se spre-
hodili skozi Mirno Peč do farne cerkve 
Sv. Kancijana, kjer nam je cerkev, Mir-
no Peč in znane Mirnopečane skozi 

njen zgodovinski razvoj v vlogi lokalne-
ga vodnika predstavil naš predsednik 
Jože. Čeprav smo razlago slišali že več-
krat, smo zopet izvedeli veliko novega. 
Odmerjen čas nam je prehitro mineval, 
sončni žarki pa so že vabili v »Šentjurje«, 
rojstni kraj nam najljubega pesnika To-
neta Pavčka. Idilična vasica, z zvonom 
Sv. Jurija in lepo umeščenim Pavčkov-
im domom v prostor, nas je pozdravila s 
svojo umirjenostjo. Članica društva Ani-
ca Levstik nas je na njej edinstven način 
popeljala skozi življenje in delo našega 
pesnika, nas povabila do spomenika in 
na ogled cerkve Sv. Jurija. Za popoln za-
ključek predstavitve o Pavčku je sledil še 
ogled simpatičnega kratkega filma, kjer 
nam pesnika predstavi njegova hčer-
ka, igralka Saša Pavček. Z njemu tako 
lastnemu nagovoru se nam je v filmu 
predstavil še pesnik kar sam. Vsi navdu-
šeni, tako otroci kot odrasli, smo se za-
peljali do naše zadnje točke tega dne. V 
kraj Slakove mladosti, na Barbovo do-

mačijo na Malem Kalu. Tu nam je mla-
dostne čase, življenjsko pot »Barbove-
ga Slaka« in tudi njegove prigode orisal 
naš predsednik Jože. Gospodinja Dra-
gica nam je pripravila odlično kosilo z 
obveznim Slakovim zavitkom in kozarč-
kom cvička. In kjer sta cviček in dobra 

hrana, tudi harmonika ne sme manjkati. 
Ob zvokih harmonike, prijetnem druže-
nju in izmenjavi vtisov smo zaključevali 
naše nedeljsko srečanje. 
Srečanje smo pripravili v zahvalo za po-
moč pri izvedbi letošnjih dogodkov v or-
ganizaciji turističnega društva. Namen 
letošnjega srečanja, namesto jesenske-
ga izleta primera dobrih praks, je bil gle-
de na odzive udeležencev več kot dose-
žen. O Mirni Peči smo izvedeli marsikaj 
novega, jo še bolje spoznali predvsem z 
vidika aktualne kulturno – turistične po-
nudbe, ki jo bomo še bolje promovira-
li tudi zaradi odličnega vodenja, za kar 
gre zahvala Ljudmili Bajc, Anici Levstik 
in Jožetu Barbu.  Žal se nam letos na sre-
čanju niso mogli pridružiti člani družine 
Slak, a so nam pripravili čudovito prese-
nečenje – Slakovo pesmarico. Zagotovo 
bomo kaj podobnega pripravili spet na-
slednje leto. 

Mira Barbo

Kulturno društvo 
Mirna Peč v sodelovanju 
z Občino Mirna Peč in 
Območno organizaciji 

RK Novo mesto 

vabi na  

BOŽIČNO - 
NOVOLETNO 
PRIREDITEV, 
ki bo v nedeljo, 

23. 12. 2018, 
ob 15 uri 

v Kulturnem domu 
Mirna Peč.

Nastopajoči: 
Člani kulturnega društva
Mladi harmonikarji Druš-
tva harmonikarjev Mirna 

Peč

Gostje: 
glasbena skupina 

LIBERTAS

Vljudno vabljeni,
vstop prost.

4. 10. 2018 
Ob 13.22 sta na cesti H-1 pri naselju 
Hrastje pri Mirni Peči, občina Mirna 
Peč, trčili osebni vozili. Gasilci GRC 
Novo mesto so zavarovali kraj do-
godka, odklopili akumulatorja na 
vozilih, pomagali policistom in vleč-
ni službi ter posuli razlite motorne 
tekočine z vpojnim sredstvom. Na 
kraju dogodka je bil tudi dežurni 
delavec cestnega podjetja. V nesre-
či ni bilo poškodovanih.
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Muzej Lojzeta Slaka 
in Toneta Pavčka
Slavnostjo odprtje težko pričakovanega Muzeja Loj-
zeta Slaka in Toneta Pavčka je v središče Mirne Peči 
privabilo številne občane, obiskovalce iz drugih slo-
venskih krajev pa tudi radovedneže iz tujine. Naše ob-
čane smo tokrat vprašali, kaj menijo, da bo nov muzej 
prinesel našemu kraju.  
 Vesna Kastelic

anketa

Lojzka Krevs, Marof 
Lahko smo ponosni na bogato 
zbirko muzeja, ki je glas Mirne 
Peči ponesel v svet. Navduše-
na sem, ker se bo kulturna de-
diščina naših rojakov ohranjala 
še za prihodnje rodove. Zdi se 
mi, da sta z odprtjem muzeja 
oba na novo zaživela in obisko-
valce veselo pozdravljata; Lojze 
s harmoniko, Tone z besedami: 
»Dober dan, življenje!«

Milena Verbič, Vihre
Težko je razumeti umetnost v 
glasbi za preprostega človeka. 
Ni pa težko razumeti tistega, 
ki jo je ustvaril z velikim srcem 
do sočloveka in z ljubeznijo do 
domače zemlje. Vsa ta ljube-
zen do glasbe je shranjena v 
muzeju v Mirni Peči. 

Jaka Kastelic, Mali Vrh 
Odprtje izjemno lepega muze-
ja je s strani Občine Mirna Peč 
zelo lep poklon našima dvema 
rojakoma. S pridobitvijo muze-
ja in posledično prisotnostjo 
turistov se tudi za vse nas, ki se 
ukvarjamo s prodajo lokalnih 
izdelkov in proizvodov, odpi-
rajo možnosti za razvoj nove-
ga trenda, po katerem bi lahko 
naša občina postala prepo-
znavna tudi drugod po Slove-
niji in njeni okolici.

Anže Cesar, Veliki Kal 
Odprtje muzeja bo po mojem 
mnenju v našo občino privabi-
lo veliko turistov, ki imajo radi 
Slakovo glasbo. Vsak, ki pozna 
to vrsto skladb, si bo rad ogle-
dal muzej. Kot član društva 
harmonikarjev Mirna Peč me-
nim tudi, da bomo v prihodnje 
izvedli več nastopov, saj smo 
sedaj malo bolj prepoznavni.

Izbor za Kmetico leta v Zagorju

"Za nas je Janja najboljša"

15. oktober - Svetovni dan kmetic, dan , kjer so v ospredju kme-
tice. Poštene, delavne, ki s svojimi rokami delajo čudeže. DPŽ 
Mirna Peč smo ga letos še prav posebej počastile, saj smo ime-
le svojo kandidatko za kmetico leta. Našo Janjo Klemenčič, ki s 
svojimi dobrotami, s svojo dobro voljo vedno priskoči na po-
moč. Njeni  izdelki niso le na prireditvah v občini in društvih, 
sežejo že kar na državno raven. S svojimi kruhi obogati mar-
sikatero prireditev v Zvezi kmetic Slovenije, njeni kruhi so bili 
že v marsikateri drugi državi. 
S ponosom nas predstavlja 
na marsikateri državni razsta-
vi kruha, pletenic, šarkljev in 
prejema lepa odličja. Svojo  
kandidatko za kmetico leta so 
imele tudi v DKŽ Novo mesto. 
Skupaj smo se z avtobusom 
odpeljale v Zagorje po ta pre-
stižen naslov. Polne dobre vo-
lje, navijači in seveda z željo 
po zmagi je bila naša pot v Za-
gorje kratka. Želja, da domov 
peljemo kmetico leta 2018, 
se nam je uresničila. Za nas je 
bila zmagovalka Jana, čeprav 
jo je do tega naslova ločila le 
pikica. Domov smo peljale kmetico leta 2018 Mari Jakše iz DKŽ 
Novo mesto, ki pa ima mirnopeške korenine. Svojo mladost je 
preživela v Mirni Peči.

V Zagorju sta nas lepo sprejela župan g. Matjaž Švagan in 
predsednica Zveze kmetic Slovenije ga. Irena Ule. Zelo smo 
bile vesele, da se je prireditve udeležila tudi ministrica za kme-
tijstvo Aleksandra Pivec in da je svojo obljubo držal ter se nam 
pridružil tudi magister Dejan Židan, predsednik Državnega 
zbora. Po čudovitem programu, ki ga je vodila naša članica 
in podpredsednica Zveze kmetic Slovenije Nežika Režek, smo 
nadaljevale druženje v prostorih kulturnega doma Zagorje. 
Ponosne smo na Janjo in ji čestitamo za njen pogum. Za nas 
je Janja najboljša.

Veliko dogodkov se je zvrstilo, kjer smo sodelovale, pa če našte-
jem samo nekaj: snemanje oddaje Dobro jutro, kjer smo pripra-
vljale štruklje in sodelovale s stojnico, s svojimi pekovskimi do-
brotami smo dale kamenček v mozaik pri otvoritvi Slakovega 
in Pavčkovega muzeja, sodelovale na prireditvi Štruklji nekoč in 
danes, sodelovale na tridnevnem seminarju, ki ga je organizira-
la Zveza kmetic Slovenije, na temo pokojninsko in zdravstveno 
zavarovanje kmetic, vloga kmetic v družbi, stres, depresija. Pod 
vodstvom naše članice Ani Parkelj smo izdelovale okraske iz ličja.
V začetku decembra pa se odpravile na novoletni izlet. Obiskale 
smo sejem v Samoboru, nadaljevale pot v Mariji Bistrico, na Bi-
zeljsko h kmetici leta 2015 Leji Babič, kjer smo si ogledali njeno 
zbirko majolk in poskusili bizeljski kolač ter njihovo dobro kaplji-
co. Po čudoviti večerji v gostilni Kocjan na Bizeljskem smo polne 
dobre volje in novih zagonov prišle v svoje varne domove.

Jelka Krivec, DPŽ Mirna Peč
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Rožmarin zastopal našo našo regijo
Moški pevski zbor, ki deluje v okviru Društva upokojencev 
Mirna Peč, že kar nekaj let skrbi za pevsko tradicijo in ohranja-
nje ljudskih in zborovskih pesmi v občini Mirna Peč. Tudi letos 
je sodeloval na več nastopih. Udeležil se je tudi revije upoko-
jenskih pevskih zborov Dolenjske in Bele krajine, ki se je letos 
odvijala v Šentjerneju. Zbor je nastopil z dvema pesmima, in 
sicer: S Triglavskega veter pogorja in Z mano se ozri. Po mne-
nju strokovne komisije, ki je ocenjevala nastope vseh zborov, 
je bil mirnopeški moški zbor Rožmarin spet najboljši. Zato je 
bil določen, da zastopa našo regijo na vseslovenski reviji upo-
kojenskih pevskih zborov v Ljubljani. Revija je bila drugega 
oktobra letos. Na revijo so člani zbora povabili tudi žene in ne-
kaj simpatizerjev lepega petja, tako da se je napolnil avtobus. 

Poleg nastopanja v Cankarjevem domu, ki je bilo po mnenju 
vseh zelo uspešno, čeprav nastopi upokojenskih zborov niso 
bili tekmovalnega značaja, so člani zbora izkoristili tudi za 
druženje, saj se je dan zaključil s skupno večerjo. Člani zbora 
se skušajo na ta način zahvaliti svojim ženam, ki jih pri vajah 
in nastopih podpirajo. Zbor Rožmarin še naprej pridno vadi in 
skrbi za kakovost petja. Pričakujemo lahko, da nas bo zbor raz-
veselil spet s kako novo pesmijo in ubranim petjem. Za to že 
več let skrbi prizadevni zborovodja Gorazd Kermc, za kar so mu 
vsi člani zbora zelo hvaležni.

Stane Bevc , foto: Urška Boljkovac

MPZ Rožmarin je zastopal našo regijo na reviji  upokojen-
skih pevskih zborov v Ljubljani. 

Likovni pedagogi na Kozjanskem 
- deželi dobrih ljudi

Slikarska kolonija je bila letos organizirana samo za li-
kovne pedagoge, od 15. do 20. avgusta, v zgodovin-
skem in turističnem kraju Pilštanj ter okolici Lesičnega, 
Prevor, Kozjega in drugih krajev. To tradicionalno sreča-
nje slikarjev traja vsako leto že od 1983 pod vodstvom 
pobudnika mag. Petra Krivca in sodelavcev.
Poleg mene so na slikarski koloniji sodelovali še prof. 
ljubljanske akademije  Erič Milan, njegova žena Draga 
– tudi umetnica, ter Gorazd in Maja Pavčnik. Tudi moja 

žena Marija je bila zraven, ki pa je skrbela, da smo vsak 
dan po večerji veselo zapeli. Na Kozjanskem smo slikar-
ji ustvarili številne zanimive motive, ko smo opazovali 
čudovito hribovito pokrajino z vinogradi, številnimi cer-
kvami ter svetišči – največ posvečenih sv. Emi.
Organizatorji so nas vsak dan spremljali in opisova-
li zgodovinske in turistične lepote Kozjanskega. To so 
upokojeni profesor Miha Zakošek, razredni učiteljici Ni-
ves Kostevc Arzenšek in Marija Frece Perc, ki so bili pra-
vi leksikon informacij o Kozjanskem. Še posebna hvala 
vsem gostiteljem ter duhovnemu vodji vsakoletnih sre-
čanj mag. Petru Krivcu.

Anton Perko



Glasilo Občine Mirna Peč 23december 2018

Iz mirnopeških 
kuhinj

Božični kolač
Potrebujemo:
• 16 dkg masla 
• 8 dkg sladkorja v prahu
• lupino 1 naribane limone
• 1 vanili sladkor
• ščep soli
• 7 jajc
• 9 dkg sladkorja
• 19 dkg ostre moke
• 1 pecilni prašek
• 6 dkg rozin
• 1 dcl ruma
• 7 dkg narezane jedilne čokolade

Postopek: V maslo dajte sladkor v 
prahu, limonino lupino, vanili  sladkor 
in sol. Penasto umešajte z mikserjem. 
Dodajte rumenjake in zmešajte. Ste-
pite sneg, vtepite kristalni sladkor. V 
moko s pecilnim zamešajte čokolado 
(na suho).

V maso dodajte rozine, ki ste jih že prej 
namočili v rum (oboje). Na to dodajte 
sneg, nanj pa potrosite moko s pecil-
nim in čokolado. Na rahlo ročno pre-
mešajte in vlijte testo v model za šar-
kelj (temeljito namazan z maslom in 
potrošen z moko- tudi rob do vrha mo-
dela), poravnajte in dajte v že ogreto 
pečico ( 250°C), pecite 10 do 15 minut 
(površina mora biti rjava).
Po tem času zmanjšajte temperaturo 
na slabih 200 stopinj in pecite še 20 mi-
nut. Kolač ohladite v modelu (vsaj na 
mlačno) in ga nato zvrnite na s sladkor-
jem v prahu posladkano površino. Hla-
dnega lahko prelijete s stopljeno čoko-
lado in ga posipate s kokosom.

Nežika Režek

Novi gasilci pripravniki v GPO Mirna Peč 
V gasiIskem poveljstvu občine Mirna Peč 
se zavedamo pomena izbobraževanja in 
usposabljanja. Namreč prostovoljni gasil-
ci moramo biti v skladu z zakonom uspo-
sobljeni za opravljanje nalog gašenja in 
reševanja v primeru požarov, naravnih 
ali drugih nesreč. Cilj tečaja gasilec – pri-
pravnik, ki ga je organiziralo gasilstvo po-
veljstvo občine Mirna Peč v mesecu no-
vembru, je priprava članov in članic za 
opravljanje enostavnih operativnih nalog 
v gasilskih enotah. Tečajniki so se seznanili 
z osnovami  prve pomoči,  sistemom var-
stva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
razvrščanjem enot, vozili in opremo, orga-

nizacijo gasilstva, informatiko in gasilsko 
taktiko. Poveljnik gasilskega poveljstva 
občine Mirna Peč Marjan Jankelj je izrazil 
zadovoljstvo, da je bil tečaj zaradi velikega 
zanimanja organiziran v domačem kraju 
in s predavatelji ter gasilci iz naše občine.  
Tudi v prihodnje bo poudarek na izobra-
ževanju naših gasilcev in medgeneracij-
skem sodelovanju.
Čestitke vsem 24 mladim zagnanim pri-
pravnikom za opravljen tečaj, s katerim 
se bodo že lahko udeleleževali intervecij. 
Želimo jim varno in uspešno nadaljevanje 
na poti operativnih gasilcev.

Irena Pust 

Prvi festival Slakove glasbe
 
20. oktobra se je v Mirni Peči odvijal prvi 
Festival Slakove glasbe. Na festivalu so se 
v tekmovanju na diatonični harmoniki za 
Nagrado Lojzeta Slaka  pomerili harmo-
nikarji iz vse Slovenije v različnih kate-
gorijah, absolutna zmagovalka pa je bila 
Tina Kalajžič, ki je prejela glavno nagra-
do, harmoniko Slak-Prostor.  Udeleženci 
festivala so si med drugim lahko ogleda-
li nov muzej, se udeležili organiziranega 
prevoza do Slakove zidanice na Trški gori 
in zatem do spomenika na Malem Kalu 
in  Pavčkovega doma v Šentjuriju in na-

zaj v Mirno Peč. V okviru Slakovega sejma 
je pred šolo potekala predstavitev doma-
čih društev in lokalnih ponudnikov, v te-
lovadnici nekdanje šole pa degustacija 
štrukljev.
Festival je potekal v organizaciji Društva 
za ohranjanje Slakove glasbe ter družine 
Slak in Občine Mirna Peč. Tekmovalci so 
bili v disciplini "solo diatonična harmoni-
ka" razporejeni v posamezne starostne 
skupine in kategorijo "komorna skupina", 
kjer starostne omejitve ni bilo. Vsi tekmo-
valci so zaigrali dve Slakovi skladbi, eno 
obvezno, ki je bila določena vnaprej, in 
eno po lastnem izboru. Komisijo so se-
stavljali  Franc Mihelič, Anton Sotošek, 

Klemen Rošer, Tine Lesjak, Sandi Ravbar 
in Anton Lesnik.  Posamezni zmagovalci 
izmed vseh starostnih kategorij v disci-
plini "solo diatonična harmonika" so v 
finalu zaigrali še enkrat, eno od že prej 
odigranih skladb, pred komisijo, ki so jo 
v finalu sestavljali: Tine Lesjak, Anton So-
tošek, Sandi Ravbar, Matija Slak, Andrej 
Bergant. Določili so absolutno zmago-
valko tekmovanja, ki je bila absolutna 
zmagovalka izmed vseh kategorij v disci-
plini "solo harmonika",  Tino Kalajžič z Ra-
ven na Koroškem.

Zvečer se je v polni dvorani OŠ Toneta 
Pavčka odvil večer glasbe Lojzeta Slaka 
pod naslovom »Slakova zgodba« s števil-
nimi gosti, ki ga je organiziral Koncertni 
ansambel Slakove glasbe. Gostje koncer-
ta so bili 100-članski harmonikarski orke-
ster, ki so ga sestavljali učenci Antona So-
toška in Sandija Ravbarja, otroški pevski 
zbor OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč, pevski 
zbor Glasbene šole Marjana Kozine Novo 
Mesto, Janez Bohorč, Matija Slak in  Fan-
tje s Praprotna, na svoje orglice pa je po 
kratkem govoru zaigral eno Slakovo tudi 
poslanec Lojze Peterle. Program sta po-
vezovala Alojz Podboj in Polde Punger-
čar. L. B.
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IZ NAŠIH
TREH 
DOLIN

Malenska vas, Dolenji 
in Gorenji Podboršt, Vrhovo
V južnem delu Mirnopeške doline se vasi razprostirajo na levem in desnem bregu Temenice. Po dolini se 

reka vijuga v številnih okljukih in v času obilnega deževja prestopi bregove. Poplavi tudi ceste in poti. 

Moč vode so prebivalci v preteklosti izkoristili v mlinih in žagah. Danes se je v tem delu doline ohranil 

samo še Povšetov mlin. 

Malenska vas je gručasto naselje ob 
cesti na levem bregu Temenice. Vas je 
dobila ime po mlinih, ki so bili nekoč ob 
Temenici. V 12. stoletju je imel stiški sa-
mostan tu posestvo, ki ga je prejel od vi-
šnjegorskih grofov. Ob cesti, ki pelje od 
Mirne Peči do vasi, stoji Berusova kapeli-
ca. Sedaj zanjo skrbijo Staričevi.

Ob Temenici blizu vasi so leta 1904 po-
stavili žago venecijanko in mlin s petimi 
kamni na motorni pogon. Pri izgradnji 
so sodelovali posestniki: Saje in Hude 
iz Mirne Peči, Galič iz Malenske vasi in 
Dular s Podboršta. Zaradi slabe izkori-
ščenosti žage je »Fabrika«, kot so ji rekli 
domačini, kmalu propadla. Stroje so leta 
1917 prodali v Ljubljano. Ostanki  fabri-
ke so vidni še danes.

V preteklosti so bila ob Temenici tudi 
perišča: pri Povšetovem mlinu in pri 
mostu pri Rozmanovih. Gospodinje so 
prale ročno, perilo so udarjale ob ka-
men in ga v vodi splakovale. Predho-

dno so ga doma »nažajfale«, »zmenca-
le« in skuhale. 

V vasi je največja Staričeva kmetija in 
nekaj manjših. Tu je bil do preselitve v 
industrijsko cono  sedež Podjetja Stre-
šniki Golob, ki je med vodilnimi proi-
zvajalci betonske strešne kritine v Slo-

veniji. Mladi iz vasi so našli zaposlitev  v 
Novem mestu in bližnji okolici. Vaščani 
se med seboj radi družijo in pripravljajo 
vsakoletna vaška srečanja. 

Dolenji in Gorenji 
Podboršt
Naselji se razprostirata na desni stra-
ni Temenice pod gozdom - »pod bor-
štom«. Naselje se omenja že leta 1368 
v zvezi s podaritvijo dveh kmetij-hub  
Frančiške Schowergen na Podborštu 
župniku Ulriku. 

Ob Temenici se  razprostirajo travniki, 
njive so odmaknjene od poplavnega 
območja. Večje kmetije so Povšetova, 
Jarčeva, Slakova na Dolenjem ter Dular-
jeva, Kastelčeva in Urbančičeva na Go-
renjem Podborštu. Usmerjene so v živi-
norejo. Dularjeva ima nadvse lepo lego 
in je skoraj vsa v celku. Ukvarjajo se s svi-
njerejo in z vzrejo mladih prašičev.
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Povšetov mlin je bil zgrajen 1893. leta. 
Prvotno kamnito stavbo so leta 1958 
nadzidali. Nekdanje štiri pare kamnov 
je zamenjal valjčni mlin s planim sitom. 
Mlin je obnovil Alojz Povše, ki ga je pode-
doval od svojega očeta. Leta 1988 so pre-
nehali z mletjem. Sedanji lastnik mlina je 
njegov sin Bojan  Povše, ki je temeljito 
prenovil stavbo in mlin. Prenovljen delu-
je od  leta 1993. Kmetje iz naše občine, pa 
tudi od drugod, po žetvi pripeljejo večje 
količine svojega žita v mlin na zalogo. Po 
svežo moko pa prihajajo sproti v skladu 
s potrebami družine do naslednje žetve. 
Meljejo pšenico, koruzo in ajdo. Mlinar 
proizvodni program moke tudi trži vsak 
delovni dan v svojem mlinu.

Cerkvico sv. Pavla na Dolenjem Podbor-
štu omenja župnik Brezar že leta 1575, 
vendar naj bi bila zgrajena že prej. Stoji 
na bregu v bližini gozda, malo nad vas-
jo.  Ima nadvse lep razgledni položaj. Po 
ustnem izročilu je bila največja podru-
žnica mirnopeške župnije po številu vasi 
oziroma vernikov. Gotski prezbiterij je 
barokiziran, zadaj je lesen kor, obokana 
in tlakovana je z opeko, nad vhodom je 
štirioglat zvonik. Leta 1992 so ji utrdili te-
melje, obnovili zvonik in desni del cerkve. 
Elektriko in električno zvonjenje so na-
peljali leta 2012. V cerkvici je ohranjena 
mašna knjiga, ki jo je leta 1906 darovala 
Marija Kirn in je takrat stala 26 srebrnih 
kron. Za podružnično cerkev in izredno 
zvonjenje sedaj skrbi bližnja soseda.

Zanimivosti: Janez Povše je leta 1870 
dobil prvo medaljo za uspešno svilogoj-
stvo (sviloprejo). Posestnik Alojz Povše 
je bil župan v Mirni Peči od leta 1934 do 
leta 1936. V tej vasi seje rodil narodni he-
roj Ivan Kovačič Efenka, po katerem se je 
do leta 1992 imenovala osnovna šola v 
Mirni Peči. Marca 1943  je italijanska voj-

ska nenapovedano s topovi iz Novega 
mesta obstreljevala  vasi v temeniški do-
lini. V Slapničarjevi hiši sta bili ubiti mla-
doletni sestrici Zinka in Slavka.

Vrhovo
Naselje se prvič omenja leta 1382 kot 
Freyhof, ko je cerkev tu dobila eno kme-
tijo. Dolenji del Vrhovega leži na terasi na 
nadmorski višini 260 m, nad dolino, kjer 
v ponorih izginja Temenica. Suho strugo 
med Vrhovim in Jablanom imenovano 
Dno ob obilnem deževju poplavi Teme-
nica. V tem delu vasi je 14 hiš. Gornji del 
Vrhovega leži nekoliko višje. Tu pa so štiri 
hiše.  Vrhovo danes šteje 67 prebivalcev. 
Prebivalci se ukvarjajo s kmetijstvom. Ve-
čje kmetije so: Brulčeva , Šuštarjeva, Mur-
gljeva, Udovčeva in Plavčeva.

Na začetku vasi stoji kapelica Žalostne 
matere Božje. Zgraditi jo je dal Janez Pri-
jatelj, ki je delal v rudniku v Kanadi. 

Med drugo svetovno vojno je bil del vasi 
Gorenje Vrhovo požgan. V času delovanja 
železarne na Dvoru so na obrobju vasi ko-
pali železovo rudo. Letos je naša občina z 
asfaltno prevleko  posodobila naš odsek 
ceste proti Prečni. Prebivalcem te in oko-
liških vasi je tako skrajšana pot proti No-
vemu mestu. Promet skozi vas se je zelo 
povečal. Vas je živa, saj se bo število prebi-
valcev z novogradnjami povečalo.

Čeprav nekoliko odmaknjene, so te vasi 
zanimive, urejene, vredne ogleda.  Lepo 
je poklepetati s prijaznimi domačini in 
z njimi obujati spomine na preteklost. 
Prijeten sprehod ob Temenici in bližnjih 
vaseh vas bo gotovo navdušil. 

Ladislava Rupena
Foto: Andrej Gašperič

Spominska slovesnost  
ob dnevu mrtvih 

Prvega novembra je Krajevna organi-
zacija Združenja borcev za vrednote 
NOB Mirna Peč obeležila dan obuja-
nja spominov na vse padle borce in 
borke boja proti okupatorju, aktiviste 
in aktivistke Osvobodilne fronte ter 
vse druge vojne žrtve. Na spominski 
slovesnosti v spomin padlim za do-
movino je vse navzoče nagovoril žu-
pan občine Mirna Peč  Andrej Kaste-
lic.  V imenu Krajevne organizacije ZB 
za vrednote NOB Mirna Peč je spre-
govoril podpredsednik Karel Zagorc, 
ki je izpostavil slavo in hvaležnost ve-
likemu partizanskemu boju, slavo nji-
hovemu tovariškemu  boju za ideale, 
za katere so se borili .
In povzemajoč Kajuha dodal: »Če ne 
bi bilo partizanov pri nas,  bi nas od-
nesel plaz zgodovine.« Dejal je tudi, 
da smo jim dolžni tudi svojo samo-
stojnost in temelje naše države.
Zbrali smo se, da se poklonimo bor-
cem in borkam NOB,  ki so v svojem 
domoljubju žrtvovali  to, kar je naj-
dragoceneje – svoje življenje. Upor-
no so se postavili po robu okupator-
ju in njegovim sodelavcem. Težko 
si predstavljamo, kako so premaga-
li sami sebe  - v zimi in mrazu, več-
krat lačni kot siti, slabo oblečeni in 
obuti, vsak trenutek  v nevarnosti. 
Občudujemo lahko njihov pogum 
– pogum tistih, ki so niso pristali na 
hlapčevstvo in niso klonili pred so-
vražnikom, čeprav je bil ta leta 1941 
na višku svoje moči. Upor proti fašiz-
mu in nacizmu je izražen v mnogih 
partizanskih pesmih, kjer so se parti-
zani postavili po robu in branili svo-
jo domovino… tudi s krvjo,  da so si 
izborili narodno in socialno svobo-
do, vse to so izrazili s pesmijo.
Pesmi  upora je  zapela  solistka  Zala 
Strmole Kvarteta AS ob spremljavi 
harmonike,   recitacije učenki  OŠ To-
neta Pavčka  Zupančič Eva in Nadeja 
Jarc in član KUD Mirna Peč Bogdan 
Krevs. Slovesnost je vodila tovarišica 
Petra Šinkovec.
Človek zares umre šele takrat, ko 
živi pozabijo. Zato je pomembno, 
da se pokojnih spominjamo … po-
gosto… ne le na praznik  spomina 
nanje.  Pomembno je, da se spomi-
njamo tistih, ki so žrtvovali življenja 
za svobodo.  

Silva Lužar
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CEPETAVČKOVE NOVICE

JESEN V VRTCU CEPETAVČEK

V Vrtcu Cepetavček smo spoznavali letni čas jesen v vseh nje-
nih posebnostih in raznolikostih ter praznovali njen prihod. 
Tema letošnje prireditve ob prihodu jeseni so bile buče. Otro-
ci so jih okušali v bučni juhi, jih tipali, vonjali, se z njimi igrali, 
ustvarjali na temo buč, jih prevažali v samokolnici, izrezova-
li in uživali v drugih zanimivih dejavnostih. Organizirali smo 
tudi tradicionalni kostanjev piknik s starimi starši. Dedki in 

babice so poskrbeli, da so bile brbončice malih in velikih Ce-
petavčkov izjemno zadovoljne. Dedki so svoje veščine izkaza-
li v peki kostanja, babice pa so nas razvajale s sladkimi dobro-

tami iz domače 
kuhinje. Veliko 
smo bili v nara-
vi. Nabirali smo 
jesensko listje 
in opazovali, 
kako spreminja 
barvo, ter je-
senske plodo-
ve. Te smo raz-
vrščali, z njimi 
sestavljali vzor-

ce in jih vozili s traktorji in prikolicami. Spoznavali smo tudi 
pravljice in pesmi z jesensko tematiko. Izdelali smo jesenko 
dekoracijo, s katero smo okrasili naše igralnice in garderobe. 

Bernarda Radovan, Nina Golob, Alja Godec Lekše

TEDEN OTROKA

Prosti čas – čas, ki si ga otroci lahko organizirajo po 
svoje – je bila letošnja tema Tedna otroka, ki ga vsako 
leto praznujemo prvi teden v mesecu oktobru. Leto-
šnja tema nas je usmerila v razmišljanje, kako oboga-
titi otrokov prosti čas in njihovo prosto igro. Strokovne 
delavke smo skupaj z otroki tekom tedna oblikovale 
in načrtovale različne dejavnosti. Pogovarjali smo se o 
načinu preživljanja prostega časa, oblikovali plakate s 
prikazi najljubše dejavnosti v prostem času, si ogledali 

predstavo gledališča KuKuc z naslovom Živ-žav, zajtrk 
je zdrav!, odprli vrata vrtca za obiskovalce in jih povabili 
na skupno »prostočasenje«, obiskali gozd in iskali mo-
žnosti za igro brez igrač ter sledili otrokovim željam po 
igri in iskanju tistega, kar jih veseli in navdušuje.

Andreja Mervar

OBISK NARODNE GALERIJE – Oddelki Krokodili, Oblački in 
Kužki smo se odpravili v Narodno galerijo v Ljubljano. S po-
močjo škrata Gala so nam galerijski pedagoški delavci pribli-
žali likovne umetnine. 

Nina Golob 

JURIJ MURI V AFRIKI - Otroci oddelka Kužki so pripravili ple-
sno-gibalno točko, nastalo po pravljici Juri Muri v Afriki. Z njo 
so nastopili na prireditvi ob 90-letnici rojstva Toneta Pavčka in 
130-letnici Rdečega križa na Dolenjskem. 

Bernarda Radovan 
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IZ ŠOLSKEGA PANJA
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Kulturni dan 
na Trubarjevi 
domačiji
V ponedeljek, 5. 11. 2018, 
smo si učenci 8. in 9. razre-
da ogledali Trubarjevo do-
mačijo na Rašici in Levsti-
kov dom. Razdelili smo se v 
dve skupini; prva skupina si 
je ogledala spominsko sobo 
Primoža Trubarja, druga pa 
je izdelovala miniaturno 
knjigo. Nato smo zamenjali 

skupini. Po končanem ogle-
du smo se odpeljali v Velike 
Lašče. Tam smo si ogledali 

spominsko sobo Frana Lev-
stika in Josipa Stritarja. Z ek-
skurzije smo se vrnili z veliko 

novega znanja o naših treh 
slovenskih pisateljih.

PAVČKOVE VITICE – V četrtek, 18. 10. 2018, je potekala zaključ-
na prireditev ob 5. literarnem natečaju Pavčkove vitice, kate-
rega tema je bila Prava pesem. Na natečaju je sodelovalo 147 
učencev s 16 različnih šol z območja Dolenjske, Posavja, Bele 
krajine, prvič tudi z Gorenjske. Na natečaj je prispelo 165 pesmi.

OBISK KNJIŽNICE – V sredo, 3. 10. 2018, smo se z vlakom od-
peljali v Trebnje, kjer smo obiskali knjižnico Pavla Golie. Tam 
nam je gospa predstavila kleklanje. Nato smo si v galeriji 
ogledali slike in kipe. 

Lana Gole, 3. a

Eko dan z babicami 
in dedki
V soboto, 13. 10. 2018, smo imeli eko dan. Učenci 
smo imeli različne delavnice, na katerih smo izdelo-
vali uporabne izdelke iz odpadnih materialov. 

Na delavnicah smo delali naravna čistila in ptičje hišice, 
šivali smo torbe in vrečke za zelenjavo, izdelovali sveče. 
Pekli smo kostanj, sirov burek, jabolčni zavitek, žemlji-
ce in več vrst kruha. Izdelovali smo tudi zdrave, eko na-
maze. Imeli smo menjalnico oblačil in igrač. Prelopatali 
smo vrt za šolo in ga pripravili za novo sezono. Zbira-
li smo baterije, zamaške in papir. Na delavnicah so se 
nam pridružili dedki in babice, ki so nam pomagali pri 
izdelavi izdelkov. Po končanih delavnicah smo imeli tr-
žnico, na katero so bili vabljeni starši, sorodniki, prijate-
lji … Z željo, da bi na šoli uporabljali čim manj plastike 
in posledično ustvarjali čim manj plastičnih odpadkov, 
je šola za vse učence nakupila steklenice. Tako bomo 
učenci pili svežo vodo.
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Foto:  Andrej Gašperič

Malenska vas, Dolenji in Gorenji Podboršt, Vrhovo

POZNATE VAŠ KRAJ
Tudi v decembrski številki podarjamo nagrado, ki jo za pravilni 
odgovor prejme izžrebanka Marija Vodnik z Grč Vrha. Čestitamo, 
nagrado bo gospa Marija prejela po pošti.

NOVO VPRAŠANJE: Za mizo, ki jo vidite na fotografiji, se je veliko 
prepevalo in igralo mnogo, mnogo let in tu so nastajale čudovite 
skladbe. Čigavo je to pohištvo in kje se nahaja?
Odgovore nam pošljite najkasneje do 10. februarja 2019 na 
naslov: Glasilo Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč s 
pripisom Poznate vaš kraj. Srečni izžrebanec prejme nagrado.

Ljudmila Bajc 


