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ž u p a n o v a  b e s e d a

Spoštovane občanke, občani,

konec poletja so zaznamovala vre-
menska nihanja, ki so napovedala 
prihod jeseni, začetek novega šol-
skega leta in v naš kraj prinesla tudi 
nekaj sprememb. 

Osnovna šola Toneta Pavčka je leto-
šnje leto odprla svoja vrata številčno 
najmočnejši najmlajši generaciji 
šolarjev. Letos se je oblikovalo 18 
oddelkov šole, s čimer je zapolnitev 
prostorov šole kot tudi vrtca prišla 
bistveno prej, kot se je načrtovalo 
ob izgradnji nove šole. Poleg rednih 
dejavnosti in dela na projektih, ki 
jih bomo izvajali v prihodnosti, smo 
tako kot že zadnjih nekaj let največ 
aktivnosti izvajali na projektu »Su-
hokranjski vodovod«, kajti po navo-
dilih s strani državnih organov mora 
biti projekt zaključen do konca kole-
darskega leta. Glavna gradbena in 
inštalacijska dela so bila izvedena, 
pri tem smo vse sedanje aktivnosti 
skupaj z nadzorom, izvajalci in pro-
jektanti izvajali na pregledu tras in 
objektov, odpravi napak in nepravil-
nosti ter pri pripravi ustrezne doku-

Foto:  Mira Barbo

mentacije za pridobitev uporabnih 
dovoljenj in prenosu izvedene inve-
sticije na upravljalca naše komunal-
ne infrastrukture – Komunalo Novo 
mesto. Z investitorji v industrijski in 
gospodarski coni smo aktivno sode-
lovali tudi pri pridobivanju potrebne 
dokumentacije in tako bo kar nekaj 
objektov letos dobilo končno po-
dobo in s tem tudi možnosti za za-
poslovanje. Nekoliko manj pa smo 
zadovoljni s pripravo stanovanjskih 
con, kjer je bilo v zadnjih letih opra-
vljenih veliko aktivnosti, a zadnji 
razgovori z lastniki kažejo, da gre re-

alizacija aktivnosti na področju  ure-
janja postopkov v pravo smer. Neka-
ko tudi ne moremo mimo dejstva, 
da Pošta Slovenije skladno s svojimi 
poslovnimi odločitvami ukinja eno-
to v Mirni Peči oziroma jo bo preobli-
kovala v pogodbeno pošto. Le ta bo 
po zagotovilih Pošte Slovenije, tako 
kot je že praksa drugod po Sloveniji, 
enako uspešno opravljala tudi dose-
danje poštne storitve. Na občini smo 
z razgovori kot tudi dopisi in apeli 
ter tudi posredno preko Združenja 
občin neštetokrat poskušali zajeziti 
zapiranje naše poštne enote, vendar 
poslovne odločitve Pošte Slovenije 
naši argumenti niso prepričali. 

Vsem občanom želim mirno jesen 
in topel prehod v zimski čas, zato 
vsem, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, 
želim, da svoje pridelke shranijo ka-
kovostno in varno. Z modrostjo, str-
pnostjo in medsebojnim sodelova-
njem ter spoštovanjem in navkljub 
nekaterim težavam poskušajmo 
drug drugemu obogatiti sobivanje v 
našem okolju.

Andrej Kastelic, župan
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izdaja Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč

Spletna stran: www.mirnapec.si
Medij Glasilo Občine Mirna Peč je vpisan
v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS 
pod številko 169 (odločba 006-392/2002).
TRR 01370-0100015628
Telefon: 07/39 36 100, Faks: 07/39 36 107
Elektronska pošta: glasilomp2@gmail.com

Odgovorna urednica: Ljudmila Bajc 
Uredniški odbor v sestavi: Andrej Gašperič, La-
dislava Rupena, Nataša Rupnik, Luka Piko,  Vesna 
Kastelic, Tatjana Kupljenik, Urška Kolenc 
Oblikovanje in grafična priprava:
Fotografika, Boštjan Colarič, s. p., Krško
Tisk: Tiskarna Jordan, Krško
Naklada: 1.000 izvodov

Uredništvo si pridržuje pravico do 
preoblikovanja besedil v vsebinsko in 
oblikovno ustrezne članke. Rokopisov ne 
objavljamo.

Spoštovani uporabniki 
poštnih storitev!

Obveščamo vas, da 
pošta 8216 Mirna Peč 

od 1. oktobra 2019 
posluje kot pogodbena pošta na 

naslovu Trg 38
(samopostrežna trgovina 

KZ Trebnje z.o.o.), 8216 Mirna Peč.

Delovni čas pogodbene  pošte:

PONEDELJEK, ČETRTEK, PETEK 
8.00-12.00 

TOREK, SREDA - 14.00-18.00
SOBOTA - 8.00-10.00

Pošta Slovenije
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Projekt "Oskrba s pitno vodo 
Suhe krajine" zaključen konec leta
Septembra so na objektih v Golobinjeku (črpališče, vodohran, razbremenilni jaški) potekala zaključna dela – prikla-
pljanje na energetsko omrežje, urejanje okolice, dopolnjevanje opreme, …

Rezultati v septembru od-
vzetih vzorcev vode iz vrti-
ne PG-1 kažejo, da je voda 
primerna za uporabo. V 
teh dneh tako z namenom 
vklopa vode iz vrtine  PG1 
v vodovodni sistem občine 
Komunala Novo mesto in Ko-
munalne gradnje potekajo 
prevezave v jašku pod Radno 
vasjo, v vodohranih Pleši-

prestavitev obveznosti ob-
čin do plačila drugega dela 
zadržanih sredstev na mesec 
december, ki ga pogojuje 
tudi predhodna predaja ga-
rancij s strani izvajalcev (ga-
rancije pa ne morejo biti pre-
dane pred zaključkom vseh 
aktivnosti, ki so v zaključni 
fazi: izpiranje sistemov, dez-
infekcije, monitoringi in pre-
izkusi sistemov).

Andrej Kastelic,
 občinska uprava

vica, Veliki Kal in Malenska 
vas. V naslednjih tednih bo 
tako izvedbena faza projekta 
končana. Izvajalci so po po-
godbeni obveznosti še eno 
leto po zaključku del dolžni 
odpraviti morebitne pomanj-
kljivosti (kar ni za zamenjati 
z garancijami, ki jih izvajalci 
sicer podajajo ločeno).
Na terenu potekajo kvalita-

AKCIJA PO POŽARU ZA DRUŽINO GRIVEC
Družini Grivec iz Poljan pri Mirni Peči 
14 so 5. oktobra 2019 v požaru pogo-
rela gospodarska poslopja (dva hleva 
in kozolec) s kmetijskimi stroji. Hišo, v 
kateri bivata gospodar z ženo, so ga-
silci uspeli zavarovati. Za namestitev 
živine (deset krav je bilo odpeljanoi-
hdrugam) in krme je nujno potrebno 
zagotoviti nov gospodarski objekt, za 
kar družina nima dovolj sredstev. 

V družini sta dve starejši osebi, ki ima-
ta nizke prihodke in v glavnem živita 
od kmetije. Otroci so se odselili. Nji-
hovi prihodki ne zadostujejo, da bi 
lahko obnovili vse, kar je pogorelo.

Naložba je ocenjena na 40.000 evrov.
Na pobudo občanov, občine, različ-
nih obrtnikov, ki želijo pomagati, smo 
začeli z akcijo zbiranja sredstev za po-
moč po požaru za družino Grivec.

Naslov: Območno združenje RK 
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 
54a, Nov o mesto
TRR: SI56 0297 0025 9477 202, BIC 
banke: LJBASI2X
Namen: dobrodelni namen za druži-
no Grivec (CHAR - dobrodelno plačilo)
Referenca: SI 00-903076 
Za vse informacije smo dosegljivi na 
tel. št.: 07 3933126. 

Zbrana sredstva bodo namenjena za 
izgradnjo hleva in nakup osnovnih 
sredstev. 

Hvala za vaš humanitarni prispevek.

Predsednica Sklada za pomoč
 ljudem v stiski Jelka Anžlin

Predsednica OZRKS 
Novo mesto Vesna Dular

tivni pregledi, na katerih so 
prisotni tudi predstavniki Ko-
munale Novo mesto, ki bodo 
v nadaljevanju nove sisteme 
prevzeli v upravljanje.
Pričakovani končni stroški 
občine so v okvirjih predho-
dno predvidenih stroškov. 
Rok za dokončanje projekta 
je podaljšan do 31. 12. 2019.  
Podaljšanje je vezano na 

20. 9. 2019 smo 
občine prejele sklep 
Ministrstva za okolje 

in prostor, s katerim se 
za več kot 1,8 milijona 

evrov povečuje pri-
spevek sofinanciranja 
(prispevek EU in RS).
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Slavnostna seja ob 20-letnici 
Občine Mirna Peč
Slavnostna seja mirnopeških svetnikov je 21. junija ob 20-letnici delovanja Občine Mir-
na Peč letos potekala v prostorih Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. 

Župan Andrej Kastelic je v 
svojem nagovoru izpostavil 
največje pridobitve v dveh 
desetletjih: priključno cesto 
na avtocesto, industrijsko in 
gospodarsko cono v Dolenji 
vasi, novo priključno cesto ob 
cerkvi sv. Kancijana, s kate-
ro so bili vzpostavljeni pogoji 
za ureditev trga in umestitev 
novega trgovskega centra, iz-
gradnjo nove osnovne šole 
z vrtcem in športno dvora-
no, posodobitev in izgradnjo 
vodovoda na severnem delu 
občine, izgradnjo vodovoda v 
sklopu projekta suhokranjski 
vodovod, postavitev obeležij 
Lojzetu Slaku in Tonetu Pavč-
ku, odprtje Pavčkovega doma 
v Šentjuriju ter zadnje pridobi-

Občinski nagrajenci (z desne): jamarji Anže Tomšič, Andrej Gašperič in Jože Tomšič, Ljuba 
Sukovič in Jože Barbo ter župan Andrej Kastelic. Foto: Foto Asja
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JUNIJA PRAZNOVALI DVE DESETLETJI 
OBČINE MIRNA PEČ
V okviru občinskega praznika so se predstavili tudi ne-
kateri lokalni ponudniki. Z interaktivnim prikazom jame 
so se obiskovalcem predstavili jamarji iz Jamarskega 
društva Novo mesto, na stojnici Ekološke kmetije Ka-

stelic je bilo mogoče kupiti jabolčni sok, jabolčni čips 
in krhlje, kmetija Radež je ponujala sir, skuto, jogurte in 
druge mlečne izdelke, prvič se je predstavila tudi pivo-
varna Cesar, Društvo vinogradnikov Mirna Peč je ponu-
jalo svoje vino, s svojimi unikatnimi lesenimi izdelki sta 

se prireditvi pridružila zakonca Retelj, ki ustvarjata pod 
imenom Parobek.

tve: ambulanto družinske me-
dicine, dodatne prostore za 
vrtec ter Muzej Lojzeta Slaka 
in Toneta Pavčka, umeščen v 
stavbi nekdanje osnovne šole. 

Sledila je podelitev občin-
skih priznanj. Plaketo občine 
so prejeli jamarji Jože in Anže 
Tomšič ter Andrej Gašperič za 
njihov prispevek k raziskova-
nju, čiščenju in poznavanju 
mirnopeškega podzemnega 
sveta, Jože Barbo za dolgole-
tno delo na področju razvo-
ja turizma v občini in Ljuba 

Sukovič za več kot 42-letno 
sodelovanje z lokalno sku-
pnostjo in delo na področju 
obveščanja javnosti o dogod-
kih v občini.

Krajši kulturni program, ki ga 
je povezovala Ljudmila Bajc,  
so s pesmimi obogatili Tama-
ra Blatnik, Petra Jerič in Jernej 
Šuštaršič. V nadaljevanju ve-
čera je sledil še tradicionalni 
že 12. Festival mirnopeških 
vin, ki se je odvil pred muze-
jem v pozno poletno noč. 
L. B.

Srečanje 
upokojencev 
v Dolenjskih 
Toplicah
Tudi letos so se mirnopeški upoko-
jenci  pridružili  tradicionalnem  sre-
čanju  upokojencev Pokrajinske zveze 
Dolenjske in Bele krajine, ki ga vsako 
leto  zveza organizira v  Dolenjskih To-
plicah.  Na Jasi  se je zbralo okrog tisoč 
udeležencev. V pozdravnem nagovo-
ru   sta  udeležence  pozdravila Dušan 

Kraševec, predsednik PZDU Dolenjske 
in Bele krajine, ter predsednik ZDUS 
Janez Sušnik. Pripravili so kulturni 
program, animacijo športnih iger in 
srečelov ter podelili pokale ob koncu 
44. športnih iger Pokrajinske zveze  
Dolenjske in Bele krajine.  Sicer pa so 
bile v ospredju izpostavljene  težave, 
s katerimi se na vsakodnevni ravni 
srečujejo upokojenci.  To je dan, ko se 
spoznavajo z drugimi društvi Pokrajin-
ske zveze Dolenjske in Bele krajine, v 
katero je vključenih 36 društev, in ko se 
poveselijo po vsem opravljenem delu 
preko celega leta.

Majda Zagorc
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Letošnji pohod 
v znamenju čebel 
in čebelarstva
V okviru  občinskega praznika je v organizaciji Turistične-
ga društva Mirna Peč  22. junija potekal že 7. pohod po Poti 
Slakove in Pavčkove mladosti, letos nadgrajen s tematiko 
čebelarstva.  Kot je dejal predsednik društva Jože Barbo, 
se je ideja čebelarstva kot osrednje tematike pohoda poro-
dila zaradi atrakcije Čebelji svet, ki je od letošnjega aprila 
na ogled v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni 
Peči. Pred muzejem pa je popoldne potekala tudi zanimiva 
predstavitev lokalnih ponudnikov in mirnopeških društev.

8. pohod po Poti 
Slakove in Pavčkove 

mladosti bo prihodnje 
leto 20. junija. 

»Pridite in doživite!«  

Kljub slabi vremenski napo-
vedi je tradicionalni kulturno 
- turistični pohod v Mirno Peč 
privabil okoli 200 ljubiteljev 
glasbe Lojzeta Slaka in poezi-
je Toneta Pavčka. Pohodniki 
so bili na vremensko muha-
sti soboti na vseh točkah poti 
deležni raznovrstne in boga-
te ponudbe gostoljubnih do-
mačinov. Glavna točka poho-
da je bila na Malem Kalu, kjer 
so domačini pripravili števil-
ne dobrote, še posebej pa 
so navdušili s poučnim 
ter iskrivim skečem 
na temo čebelar-
stva. Pohodniki 
so se kot vsako 
leto ustavili ob 
Slakovem spo-
meniku na iz-
letniški doma-
čiji Barbo, kjer je 
odmevala njego-
va melodija. 

Z veseljem se druženja s po-
hodniki vsako leto udeleži 
Slakova žena Ivanka. In pra-
vi, da bo zaradi prelepih in 
nepozabnih trenutkov dru-
ženja še prišla, dokler bo šlo. 
Ga. Ivanka Slak je organiza-
torjem in vaščanom izrekla 
čestitke za organizacijo in 
izvedbo ter se jim zahvalila 
za njihovo delo. Tudi ostali 
pohodniki niso skrivali zado-
voljstva ob vseh doživetjih, ki 
so na njih čakala na in med 
potjo. Navkljub vremenskim 

neprilikam, od toče in hudih 
nalivov v Šentjuriju, se je 12 
km dolga pot pohodnikom 
vsem lepo vtisnila v spomin 
in, kot so zatrjevali, pot ni bila 

prezahtevna, saj so 
se je udeležili 

tudi udele-
ženci v sta-
rosti blizu 
80 let. Po-
hodniki so 
pohval i l i 

organiza-
cijo in varo-

vanje udele-
žencev na poti, 

od spremljevalnega 
gasilskega vozila, do prosto-
voljk Rdečega križa in Civilne 
zaščite. Najbolj pa so bili nav-
dušeni nad pogostitvijo. Kot 
je dejal eden od udeležen-
cev: »Ne bi verjel, če tega ne 
bi doživel«. 

Kot organizatorji se za po-
moč in sodelovanje zahva-
ljujemo vsem sodelujočim, 
ki so  žrtvovali svoj prosti čas 
ter pomagali tako ali druga-
če, da smo uspešno izpeljali 
celotni dogodek.

Mira Barbo

Čebelar Stane Barbo skupaj z voditeljem programa na Ma-
lem Kalu Leopoldom Pungerčarjem v pokušino ponuja čebe-
lje satje.

Nastop mirnopeških harmonikarjev pri Slakovem spomeniku

Sprejem 19. cvičkove princese Dragice Ribič pri zidanici v 
Hmeljčarski gori

Mmmm... Domače je najboljše!
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Različne generacije izdelovale rože iz krep papirja 

Na delavnicah obujali 
dediščino ročnih spretnosti 
v Mirni Peči
Petindvajset udeležencev v starosti od 6 do 75 let je na 
avgustovskih delavnicah pod vodstvom Ani Parkelj in 
Marte Lužar z izdelovanjem rož iz krep papirja oživljalo 
rokodelske spretnosti naših prednikov. 

Brezplačne delavnice za za-
interesirane občane in tudi 
izven so potekale pod okri-
ljem Turističnega društva 
Mirna Peč ter v sodelovanju 
z Društvom podeželskih 
žena Mirna Peč. Delavnice 
so  dva torka zapored v ve-
černih urah potekale v eni 
izmed prenovljenih učilnic 
Muzeja Lojzeta Slaka in To-
neta Pavčka in sodijo v okvir 
aktivnosti projekta Mirnope-
ški Slakov center. 

Namen delavnic - spoznava-
ti našo ljudsko dediščino in 
ročne spretnosti ter jih obu-
jati skozi prenos znanja in iz-
kušenj na mlajše generacije 
- je več kot uspel, kar doka-
zuje tudi privlačna razstava 
izdelkov, ustvarjenih na de-
lavnicah. Razstava je rezultat 
sklopa večdnevnih delavnic, 
na katerih smo raziskova-
li našo dediščino na temo 
ljudskih obrti. Cilj delavnic je 

to obrt oz. ročne spretnosti 
predstaviti in jih oživeti ter 
zanje navdušiti tudi mlajše 
rodove. Po udeležbi in sode-
lovanju udeležencev sodeč 
nam je to uspelo, saj so 
mladi udeleženci (pa 
tudi vsi ostali) so-
delovali zavzeto, 
vztrajno in pred-
vsem ustvarjalno, 
ne glede na sta-
rost in predzna-
nje. Pri tem so vsi 
osvojili nova zna-
nja in spretnosti, vsak 
udeleženec je na delavni-
cah izdelal po več izdelkov, 
privlačni aranžmaji pa so bili 
vse do oktobra postavljeni 
na ogled javnosti. 

V začetku oktobra so poteka-
le delavnice, na katerih smo 
obujali običaj ličkanja ter ple-
tli predpražnike in izdelovali 
aranžmaje iz ličkanja. 

Mira Barbo

Harmonikarske delavnice 
»Slak za vse generacije«
Od 4. do 12. julija so v okviru projekta »Mirnopeški Sla-
kov center« v prostorih Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta 
Pavčka potekale harmonikarske delavnice z naslovom 
»Slak za vse generacije«. Odvijale so se v dopoldanskem 
in popoldanskem času. 

Namen delavnic je bilo pridobivanje novih znanj na področju 
igranja na diatonično harmoniko, s poudarkom na Slakovi glas-

bi. Delavnica je bila dobro obiskana, saj se je delavnice udeleži-
lo 20 udeležencev v starosti med 8 in 68 let, tako moški kot tudi 
ženske z območja Novega mesta, Trebnjega, Mirne Peči in Žu-
žemberka. Strokovno sta jih poučevala mentorja delavnic prof. 
Sandi Ravbar in prof. Dejan Kušer.

Na prvem srečanju sta mentorja preverila znanje vsakega 
udeleženca ter se z njimi dogovorila za način nadaljnjega iz-
popolnjevanja. Ker je bilo znanje udeležencev zelo raznoliko, 
so jih razvrstili na individualno učenje ter učenje v skupinski 
obliki ter se tako lažje prilagodili vsakemu posamezniku. Po-
samezniki so si med seboj izmenjevali tudi izkušnje ter instru-
mente. Udeleženci so si na prvi dvodnevni delavnici lahko 
ogledali tudi muzej.
Na treh dvodnevnih delavnicah so udeleženci pridobili in raz-
vili znanje o igranju harmonike ter Slakove glasbem hkrati pa  
stkali nove prijateljske vezi.  

Sandi Ravbar
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uzejske novice

Najstarejša obiskovalka 
muzeja stara kar 102 leti
19. oktobra je minilo prvo leto dni od odprtja Muzeja Loj-
zeta Slaka in Toneta Pavčka. Število obiskovalcev, ki so si 
ogledali tako muzej kot Pavčkov dom, je preseglo vsa naj-
višja pričakovanja, saj se je v letu dni v Mirni Peči zvrstilo 
13.000 obiskovalcev. Prihajajo iz vse Slovenije, gostili pa 
so tudi Avstrijce, Čehe in slovenske izseljence iz Amerike. 
Vsem je skupno navdušenje nad lepim in modernim muze-
jem in seveda Slakovo glasbo. Razstavo si ogledajo različ-
ne starostne skupine, najstarejša obiskovalka je štela kar 
102 leti.

Ljudmila Bajc, foto: L. B. in Ines Rupnik

Na praznik Marijinega vne-
bovzetja so muzej obiskali 
slovenski izseljenci iz Ame-
rike. Gospa na fotografiji ob 
monitorju, ki prikazuje film-
ske izseke iz potovanja ans. 
L. Slaka po Ameriki, je dekli-
ca, ki igra na harmoniko. Ko 
se je zagledala, je bilo prese-
nečenje popolno. Ga. Katie 
je sicer učiteljica harmonike, 
široki nasmešek, ki je vsa leta 
ostal isti, pa zagotovo potr-
juje njeno identiteto.

Iz gorenjskega Doma starejših občanov Preddvor je na ogled 
razstave prišla tudi čila 102-letna gospa Ema (z desne), ki je 
lahko v navdih marsikomu. Z veseljem je prisluhnila razlagi 
in prav nič se ji ni poznalo, da ima za sabo že celo stoletje.

Tudi Slakovi kolegi iz naro-
dno zabavne glasbe se po-
klonijo njegovemu spomi-
nu. Na fotografiji zagotovo 
prepoznate belokranjskega 
slavčka Tonija Verderberja 
in Vikija Ašiča ml., člana ans. 
Vitezi Celjski.  

Mirnopeško Društvo podeželskih žena je zelo aktivno. 
Skupaj z muzejem so članice pripravile nov turistični pro-

dukt in ga poimenovale »Mirnopeška dobrodošlica«. Obi-
skovalcem tako postrežejo z nagrajenim mesnim štrukljem, 
štrukeljci s sirom in šunko, flancati in medičko. Navdušenje 
skupine Čehov nad dobrotami je več kot očitno. 

Vodenje po razstavi poteka tudi v nemškem in angleškem 
jeziku. Ga. Anica Levstik, upokojena učiteljica nemščine,  kot 
muzejska vodnica vodi skupino Avstrijcev, ki so ji z zanima-
njem prisluhnili. Anica je sestrična Lojzeta Slaka in seveda 
pove marsikatero zanimivost iz njegovega življenja. 

V muzejski dvorani je Slovenska vojska imela krajši slovesni 
program s podelitvijo priznanj, zatem pa tudi voden ogled 
po razstavi. Obiskovalci so z veseljem odpeli V dolini tihi v 
harmonika šovu. 
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22. 6. 2019, 14:43
TEHNIČNA POMOČ – 
NEURJE
Člani PGD Globodol so na 
dovozu hiše v Gorenjem Glo-
bodolu odstranili v  neurju 
podrti mlaj.

6. 7. 2019, 9:15
REŠEVANJA OBOLELIH 
OSEB
Po pozivu PGD Mirna Peč, 
da je kolesarja obšla slabost 
na cesti Trebnje - Mirna Peč 
v kraju Jelše, so gasilci na 
kraj prihiteli z AED. Tam je 
bila že NMP Trebnje. Nudili 
so jim pomoč pri prenosu 
obolele osebe ter usmerjali 
promet. 

2. 8. 2019, 23:53
POŽAR VOZILA
Ob prihodu gasilcev na Šran-
go je zapuščeno osebno vo-
zilo že skoraj popolnoma po-
gorelo. Gasilci PGD Jablan in 
GRC Novo mesto so pogasili 
ostanke gorečega vozila.

3. 8. 2019, 20:24
LAŽNA PRIJAVA POŽARA
ReCO NM je alarmiral gasil-
ce, da gori v stanovanjski hiši 
v Čemšah. Ob prihodu na 
mesto dogodka je bilo ugo-
tovljeno, da v težje dostopni 
stanovanjski hiši ni požara in 
je bila prijava o požaru lažna. 
Na intervencijo so se odzva-
li GRC NM, PGD Mirna Peč, 
PGD Hmeljčič, PGD Jablan in 
PGD Globodol, skupaj 30 ga-
silcev z desetimi vozili.

10. 9. 2019, 11:52
POŽAR VOZILA AC
Na avtocesti pri Karteljevem 
je zagorelo vozilo. Gasilci 
GRC NM so ob prihodu na 
kraj ugotovili, da so osebe že 
izven vozila in da so začetni 
požar na vozilu že pogasi-
li. Zavarovali so kraj, naredili 
pregled vozila, odklopili aku-
mulator in se vrnili v enoto.
5. 10. 2019, 10:34

POŽAR – POLJANE PRI 
MIRNI PEČI
Ogenj je zajel dva gospodar-
ska objekta. Prvi objekt je bil 
pomožni gospodarski objekt, 
v katerem so bili shranjeni 
kmetijski stroji ter seno, dru-
gi pa hlev, na katerem je bilo 
shranjeno seno, pod nad-
streškom objekta pa so bili 
shranjeni kmetijski stroji. Na 
obeh omenjenih gospodar-
skih objektih je bil požar pol-
no razvit, ogenj je segal pre-
ko ostrešja, na katerem je do 
prihoda gasilcev odpadlo že 
3/4 kritine. Na stiku gospo-
darskega objekta in stano-
vanjske stavbe je ogenj že 
prijemal ostrešje hiše.
Zaradi razsežnosti požara je 
bila velika poraba vode za ga-
šenje in ker tu ni hidrantnega 
omrežja, so gasilci vodo do-
važali iz bližnje vasi. Med ga-
šenjem so z motorno žago 
odstranili del ostrešja, ki se je 
že podiralo in bilo nevarno za 
gasilce. S pomočjo gradbe-
nega stroja so odstranjeva-
li goreči material in ga med 
premetavanjem izdatno zali-
vali. Na intervenciji je  sode-
lovalo 42 prostovoljnih gasil-
cev iz mirnopeških gasilskih 
društev in deset poklicnih 
gasilcev iz GRC Novo mesto z 
devetimi vozili.

10. 10. 2019, 6:54
PROMETNA NESREČA 
AVTOCESTA - IZVOZ 
MIRNA PEČ, SMER LJ
Na avtocestnem odseku Mir-
na Peč – Novo mesto pri kraju 
Hmeljčič je osebno vozilo za-
peljalo s ceste na brežino, se 
prevrnilo in obstalo na strehi. 
Gasilci GRC Novo mesto so 
odklopili akumulator in po-
stavili vozilo na kolesa. Reše-
valci NMP Novo mesto so na 
kraju oskrbeli voznika in ga 
odpeljali v SB Novo mesto. Za 
čiščenje posledic nesreče so 
poskrbeli delavci Dars-a. 

Pripravil: Luka Piko

Temenica ga je pred leti 
obdržala v Mirni Peči
Anton Perko, ribič novomeške ribiške družine že od leta 
1963, je prejemnik zlate ribiške medalje Ribiške zveze 
Slovenije za več kot 50 let neprekinjenega delovanja v 
Ribiški družini Novo mesto.

V začetku junija je v Temenici blizu čistilne naprave ujel 90 
cm dolgo in 6,5 kg težko ščuko. V težkih razmerah je ob po-
moči nečaka in brata dvignil ščuko iz Temenice in si ob pre-
jemu ribe za škrge, drugače bi pobegnila, tudi poškodoval 3 
prste, samo da je bila ščuka na suhem.
Ščuko bo dal preparirati in bo krasila vitrino rojstne hiše 
uplenitelja v Višnji Gori. P.  A.
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100 let gasilstva v Globodolu 
slovesno proslavili
»Moj oče je gasilec in gasilec sem tudi jaz!« bi lahko rekel skoraj vsak vaščan globodolske 
doline. Gasilstvo je v Globodolu že 100 let zelo pomembna dejavnost in z njo gasilci dokazuje-
mo, da znamo stopiti skupaj, se upreti ognjenim zubljem in s tem pomagati ljudem v stiski. Sto let nazaj je bilo dru-
štvo ustanovljeno na pobudo Alojzija Hudeta, prvi predsednik pa je bil Franc Kolenc. Na začetku je društvo štelo devet 
gasilcev, danes pa je globodolskih gasilcev kar 139. Sto let truda, prizadevanja in pripravljenosti naših prednikov ga-
silcev in trenutno aktivnih gasilcev smo globodolski gasilci obeležili z veliko gasilsko parado, slavnostno prireditvijo, 
prevzemom obnovljenega gasilskega doma in Florjanove slike ter razvitjem obnovljenega društvenega prapora.

Slovesne parade smo se ude-
ležili aktivni gasilci PGD Glo-
bodol, od najmlajših pionir-
jev do najstarejših veteranov, 
člani Prostovoljnega gasilske-
ga društva Mirna Peč, Jablan, 
Hmeljčič, Ljubljana-Vič, Poni-
kve, Vrhe in Ajdovec pa tudi 
člani prijateljskega društva 
iz Hrvaške. Gasilci smo v 
paradi korakali po ritmih 
Papirniškega pihalnega 
orkestra iz Vevč, sodelovale 
so tudi mažoretke iz Ajdovca 
in Dvora.

Letnico 2019 si bomo globo-
dolski gasilci zapomnili tudi 
zaradi obnove gasilskega 
doma, ki se je začela leta 2016. 
Ob tej priložnosti je obnovljen 
gasilski dom blagoslovil mir-
nopeški župnik Janez Rihtar-
šič, ključ gasilskega doma pa je 
prevzel hišnik Stane Pust.

Na prireditvi ob 100-letnici 
društva nas je nagovoril pred-

sednik PGD Globodol Franc 
Jarc, zapel pa nam je tudi 
moški pevski zbor Rožmarin. 
Podelili so priznanja Gasilske 
zveze Novo mesto in Gasilske 
zveze Slovenije. Dolgoletni 
član Jože Bobnar je prejel ga-
silsko odlikovanje II. stopnje, 
Anton Strajnar ml. pa pleme-
nico I. stopnje.  Podelili so tudi 
društvene zahvale zaslužnim 
gasilcem in organizacijam pri 
obnovi doma, posebno za-

hvalo pa 
je dobil 
č a s t n i 
gost go-
spod An-
ton Pust za 
60 let sodelova-
nja in članstvo v dru-
štvu, ta pa je globodolskim 
gasilcem izročil kipec sv. Flo-
rijana.
Slovesnosti so se udeleži-
li tudi župan Andrej Kaste-

lic, gasilski poveljnik občine 
Mirna Peč Marjan Jankelj, 
predsednik GZ  Trebnje Ja-
nez Bregant ter poveljnik ci-
vilne zaščite dolenjske regije 
in podpredsednik Gasilske 
zveze Novo mesto Marjan 
Šmalc.
PGD Globodol je Gasilska 

zveza Slovenije ob 
jubileju podelila 

odlikovanje za 
posebne za-
sluge v ga-
silstvu. Po 
slovesnosti 
pa je sledi-
la gasilska 

veselica z an-
samblom Vese-

li Dolenjci.

Globodolski gasilci si že-
limo in prizadevamo, da bi v 
naši dolini še stoletja odme-
val gasilski pozdrav: Na po-
moč!

Nika Strajnar
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Mladinci PGD Jablan prvaki 
Dolenjske regije
8. junija 2019 so se mladinci udeležili gasilskega tekmo-
vanja GZ Novo mesto v Dolenjskih Toplicah in v katego-
riji mladincev zasedli drugo mesto. Tako so se uvrstili na 
regijsko tekmovanje, ki je potekalo 16. junija na Mirni. 
Tudi tukaj so nastopili zelo dobro, saj so premagali vso 
konkurenco in v skupini mladincev osvojili prvo me-

sto. S tem dosežkom so se uvrstili na 
državno tekmovanje, ki bo v letu 

2020 v Celju. Mladinski ekipi 
PGD Jablan iskrene čestit-

ke in veliko sreče na dr-
žavnem tekmovanju.

Marjan Jankelj

150 let gasilstva na 
slovenskem počastili tudi 
mirnopeški gasilci
V Metliki, zibelki slovenskega gasilstva, je 7. in 8. 
septembra potekalo praznovanje gasilskih jubilejev; 
150-letnice gasilstva na Slovenskem, 70-letnice Ga-
silske zveze Slovenije in 50 let delovanja Gasilskega 
muzeja dr. Branka Božiča v Metliki. 
V sklopu praznovanja so se tudi prostovoljni gasilci iz 
društev Mirna Peč, Jablan, Globodol in Hmeljčič udeležili 
velike parade gasilcev ter enot zaščite in reševanja, ki je 
potekala skozi stari del Metlike. Na paradi so 
sodelovali z dvema gasilskima prapor-
jema, trinajstimi uniformiranimi ga-
silci, sedmimi mladinci in vozilom 
PGD Mirna Peč.
Mimohod več kot 3.000 gasil-
cev iz cele Slovenije si je ogle-
dal tudi premier Marjan Ša-
rec, ki je prireditev označil 
za praznik veselja in ponosa. 
Slovenskim gasilcem se je v 
imenu države in državljanov 
zahvalil za pomoč pri številnih 
nevšečnostih.  

Marjan Jankelj

Mladi iz PGD Mirna Peč 
polni energije
Mladi mirnopeški gasilci smo se tudi letos udeležili tekmova-
nja iz gasilske orientacije, in sicer ekipa mladincev in mladink, 
ekipa pionirk in dve ekipi pionirjev. Tekmovanje se je odvijalo 
30. avgusta v Dolenjih Dolah. Ekipi mladincev in mladink sta 
uspešno opravili nalogo, vendar se z desetim in šestim me-
stom nista uvrstili na regijsko tekmovanje. Ena ekipa pionirjev 
je predčasno zaključila tekmovanje, sta pa ekipi pionirjev in 
pionirk zasedli vsaka prvo mesto v svoji kategoriji. S to uvrsti-
tvijo so si pridobili pravico tekmovati na regijskem tekmova-
nju, ki ga je organizirala Gasilska zveza Šentjernej v Grobljah 
pri Prekopi. Regijsko tekmovanje je bilo že naslednje jutro. Pi-

onirji Jakob, Matej in Mark z mentorjem Marjanom so dose-
gli peto mesto, pionirke Maruša, Natalija in Teja z mentorico 
Tanjo pa sedmo mesto. Kljub slabšim rezultatom smo bili vsi 
veseli druženja s preostalimi gasilci in gasilkami sosednjih ga-
silskih zvez ter dokazali, da zmoremo tekmovati dva dni zapo-
red brez pretirane utrujenosti. Zahvaljujemo se tudi staršem 
otrok, ki dovolijo, da so tudi njihovi otroci del gasilske organi-
zacije v občini Mirna Peč.        

Tanja Šiško Bevec

Gasilska vaja obrtna 
cona Mirna Peč
12. oktobra v popoldanskem času je  na lokaciji obrtne cone 
v Mirni Peči potekala občinska gasilska vaja, ki je predvide-
vala požar v skladišču podjetja Bartog. Na vaji je sodelovalo 

36 gasilcev iz Mirne Peči z osmimi vozili in GRC Novo me-
sto z dvižno platformo. V primeru takega požara je zelo po-
membno usklajeno delovanje sil za zaščito in reševanje ter 
zagotavljaje požarne vode, so sklenili gasilci po končani vaji.

Foto: Tanja Šiško Bevec
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Intervju: JOŽICA in RAFKO CEROVŠEK s Postaje

»Vedno potujeva brez točno 
določene trase poti, le končni 
cilj je jasen«
Skupna pot Jožice in Rafka se je začela pred 28 leti. Njuni življenjski poti sta se prekrižali v podjetju Adria Caravan, kjer 
sta bila takrat oba zaposlena. Danes Jožica poučuje nemščino na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Grm Novo 
mesto – center biotehnike in turizma ter francoščino in nemščino na OŠ Toneta Pavčka, Rafko pa je zaposlen v ZPKZ 
Ljubljana, oddelek Novo mesto. Čeprav jima dela nikoli ne zmanjka – obdelujeta vinograd, Rafko pa je v Mirni Peči in 
drugod poznan kot odličen čebelar – si večkrat vzameta čas za potovanje, bodisi daljše ali krajše. Letos poleti sta z ele-
ktričnimi kolesi prekolesarila Camino le Puy, ki poteka od jugovzhoda do jugozahoda Francije. 

 � Rada spoznavata tuje dežele. Od 
kod je prišla ta strast?  
Jožica: Naše prvo skupno potovanje je 
bilo z avtodomom. Pri podjetju, kjer sva 
takrat oba delala, je bilo mogoče dobiti 
testno vozilo. Za štiri tedne smo se od-
pravili po Sredozemlju.
Rafko: To je bilo leta 1990, še v času Ju-
goslavije, za pot v Francijo si moral ime-
ti vizo. Lepo je bilo potovati z avtodo-
mom, ker te ni nihče priganjal. Zdaj se 
moraš stacionirati v kamp, takrat pa si 
lahko parkiral, kjer si hotel, saj ni bilo za-
por. Ko sva že imela Jureta, smo šli z av-
todomom še večkrat po Sloveniji in tudi 
v tujino.

Odkar potujeva, vedno potujeva brez 
točno določene trase poti, le končni 
cilj je jasen. Greva zjutraj in ne veva, kje 
bova zvečer spala. Enako je bilo letos, 
ko sva šla s kolesi. Malo pričakuješ, od-
krivaš in gledaš pot. To so novi kraji, v 
katerih še nisi bil, potovanje s kolesom 
ali peš je počasnejše, zato pa raziskova-
nje ter doživljanje bolj poglobljeno. 

 � Kdaj pa sta začela s hojo, kolesar-
jenjem? 
Jožica: Mož ne hodi tako rad (smeh). 
Hodi tod naokoli, ampak ne na daljše 
ture. Sama sem pred 18 leti zbolela za 
rakom. Ko sem bila takrat devet mese-

cev doma, sem potem vsak dan, ne gle-
de na vreme, s psom šla na Golobinjek 
in nazaj. Naredila sva kar nekaj kilome-
trov. Če si ne bi takrat toliko prizadevala 
s hojo, bi verjetno vse to težje prenaša-
la. To me je držalo gor in mi dalo ogro-
mno volje. 
Rafko: Udeležujeva se tudi enodnev-
nih pohodov, Jurčičeve poti ali Levsti-
kove poti od Litije do Čateža na primer. 
Na enodnevnih kolesarskih turah pa 
sva prevozila že precejšen del Slovenije.
Jožica: Za daljša potovanja sem se za-
čela zanimati tri leta nazaj. Prebrala 
sem potopis Camino avtorice Shirley 
MacLaine. V življenju res ni naključij, so 
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stvari, ki so nam namenjene. V istem 
času je bil predvajan film Pot, kjer gre 
oče po Caminu in raztrese pepel svo-
jega sina, ki je umrl na romarski poti v 
Camino. V roke sta mi prišli še dve po-
dobni knjigi in začela sem razmišljati, 
zakaj se ne bi sama odpravila na to pot. 
Z nečakinjo, ki tudi ves čas hodi, sva šli 
najprej na španski in potem še na por-
tugalski Camino. 
Rafko: Meni ni toliko za hojo. Lani sva 
za manj kot teden dni šla s kolesi po 
Jakobovi poti, iz Slovenske vasi, ki se 
nahaja na slovensko-hrvaški meji pa 
vse do Trsta. Po tem podvigu sva kupi-
la električni kolesi, ki ti olajšajo vožnjo 
v hrib. Letos sva šla po 850 km dolgem 
francoskem delu Camina. En dan sva se 
z avtom vozila do tja, osem dni sva ko-
lesarila, en dan in pol pa sva se vozila z 
vlakom nazaj do izhodiščne točke.

 � Sta se kaj posebej pripravljala na 
to pot? 
Rafko: Nič posebnega. Kondicijo prak-
tično nabiraš vsakodnevno. Jaz sem se 
od maja do konca septembra vozil s ko-
lesom v službo v Novo mesto. Pol ure in 
si tam.
Jožica: Jaz sem kolesarila, sicer ne s tem 
namenom, da bi se pripravljala. Nekaj 
kondicije imaš ves čas, saj sva ves čas v 
pogonu. Tudi za prejšnja dva Camina se 
nisem. Samo enkrat sem, recimo, dala v 
nahrbtnik pet plastenk vode in sva šla 
na Golobinjek. Takrat mi je dalo misliti, 
kako bom, pa sem si vseeno, ko sem šla 
prvič, preveč naložila v nahrbtnik. 

 � Kaj vaju je najbolj presenetilo?
Jožica: Preseneča me, kako ljudje kar 
pridejo do tebe, te ogovorijo, dajo do-
bronameren nasvet. Kamorkoli sva pri-
šla in kjer sva spala, povsod so si vzeli 
čas za naju, nama ponudili pijačo, se-

dli smo in si pripovedovali vsak svojo 
zgodbo. Najlepše je, ko prideš in si lju-
dje vzamejo čas ter izveš nekaj o načinu 
življenja, njihovi kulturi in običajih. 
Rafko: Joži je prebrala, da je armanjak 
njihova najstarejša žgana pijača, zelo 
znan konjak iz grozdja. Vsi so rekli, da 
ga morava poskusiti. Okoli desetih do-
poldne sva šla v vaški lokal, notri je bilo 
pet, šest ljudi, naročila sva kavo in to. Vsi 
v gostilni so se začudeno ozrli, pri njih 
ni v navadi, da bi že zjutraj pili žgano pi-
jačo.

 � Kaj vama je bilo najtežje, kaj vama 
je predstavljalo največji izziv? 
Jožica: Slabe izkušnje nisva imela ni-
kjer. Najtežji je bil prvi dan. Ne poznaš 
namreč pokrajine, ne veš, kje se bo spu-
ščala in kje dvigala. Prišla sva na eno od 
planot sredi ničesar, imela sva prazni 
baterij in nisva vedela, kako ju bova na-

polnila. Gledala sva dol v majhno vas, 
upala sva, da bo kje možno polniti bate-
riji, ko se bova spustila dol. Takšno kolo 
je zelo težko, če nima energije. Verjetno 
bi ga težko rinila nazaj v hrib. Ugotovila 
sva, da nisva bila dovolj pozorna.
Rafko: Nekega večera tudi nisva našla 
prenočišča, vse je bilo polno ali zaprto. 
Prišla sva do nekega razcepa in gledala 
na tablo, kam bi šla. Pa se je mimo pri-
peljal avto, v njem pa moški in ženska. 
Vprašala sta naju, kaj je narobe, pove-
dala sva, da nimava prenočišča, a je ona 
v istem trenutku poklicala prijateljico in 
sta nama kazala pot vse do tam. 
Jožica: Slišiš zanimive zgodbe in srečaš 
zanimive ljudi. V tem je čar. Vsak dan po-
sebej si vesel, da si naredil pot, ki si si jo 
približno začrtal, na koncu si tudi vesel, 
da ti je uspelo brez vsake poškodbe in 
slabe izkušnje, da si fizično in mentalno 
sposoben. Pa da uživaš v vsakem dnevu 
posebej, ki ti je dan. Če si doma, je stal-
no neka naglica, hitiš, delo te čaka, tam 
pa vse odklopiš in živiš za tiste trenutke. 

 � Sta že razmišljala, kam bi se poda-
la v prihodnosti? 
Rafko: Razmišljala sva, da bi šla z vla-
kom do Dunaja in bi prekolesarila rav-
ninsko pot ob Donavi, vse do Beograda. 
Sicer pa je v Sloveniji še veliko kotičkov, 
kjer še nisva bila in bi jih bilo vredno 
prevoziti.

 � Kakšno je vajino sporočilo? Za-
kaj bi se vsi kdaj morali odpraviti na 
(daljšo) pot?
Jožica: Zato, da začutiš, da si živ, da si 
poenostaviš življenje. Če si vsak dan 
doma, ne opaziš, da je doma pravzaprav 
tudi lepo. Pa da imamo pristno, dobro 
hrano. Treba je iti, dokler je človek mlad. 
Danes imate mladi obilo možnosti, iz-
koristite jih! Če ne drugega, se naučiš 
jezika, spoznavaš nove ljudi, kraje, 
kulture … Dokler si mobilen, pri mo-
čeh, je treba izkoristiti vsako priložnost. 
Življenje je relativno kratko in verjetno 
ni bistvo samo v tem, koliko boš delal, 
ampak kaj doživiš, kako polno življenje 
si s tem pridobiš. 
Rafko: Ko greš in spoznavaš ljudi, ugo-
toviš, da mi sploh ne živimo slabo. Kvali-
teta življenja je pri nas boljša kot v Fran-
ciji. Danes logistika ni več ovira. Tudi 
informacij je polno. Možnosti so ogro-
mne, koliko jih pa kdo izkoristi, je odvi-
sno od posameznika. Čim večkrat je tre-
ba iti, četudi le za kakšen dan. 

Urška Kolenc
Foto: osebni arhiv
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Čebelice letos poletele v Nemčijo
Več kot 5000 pevcev in godcev iz številnih evropskih držav se je zbralo v idiličnem mestecu Frankenberg ob reki Eder 
v osrčju Nemčije na evropskem srečanju ljudskih pevcev. Sodelujoči na tem edinstvenem dogodku, ki ga vsako leto 
gosti druga država, ponosno predstavljamo kulturo svoje domovine. 

Mesto Frankenberg je mesto tradici-
je. Ljudje so tu ponosni na svojo pre-
teklost, predvsem pa zelo prijazni. Ker 
imajo zelo razvito ohranjanje svoje kul-
turne dediščine, je folklorna dejavnost 
njihova identiteta. Na vsakem koraku 
smo čutili, kako celo mesto diha s to pri-
reditvijo. Udeleženci Europeade 2019 
smo preplavili mestne ulice, število me-
stnega prebivalstva povečali za tretjino, 
vendar sta odlična organizacija in go-
stoljubje ljudi pričarali mesto plesa, pe-
smi, veselja.  V mestu so bili pripravlje-
ni številni odri, kjer se je ves čas odvijal 
program in trlo ljudi. 

TUDI SLOVENCI PONOSNO
PREDSTAVLJAMO SVOJO 
LJUDSKO KULTURO.

Letos smo svoje glasove spet strnili 
Ljudski pevci Fantje z vasi iz Škocjana, 
skupina pevk Klasek iz Izlak ter Čebelice, 
obilno podporo pa sta nam nudila Ja-
nez Lekše na harmoniki in Tanja Zalokar 
na milozvočnih citrah. Natopili so tudi 
Rovtarji iz Škofje loke ter skupina Zarja 
iz Grosupljega. Naši ulični nastopi so bili 
včasih kar naporni, vsak dan smo imeli 
vsaj dva nastopa, en dan celo štiri. Tudi 
glavni nastop pred polnim avditorijem 
velikega stadiona je bil lep, škoda le, da 
so organizatorji pozabili vključiti čudo-
vit zvok naših citer. 

vreme ni pokvarilo vzdušja. Na zaključni 
prireditvi je ob nabito polnem stadionu 
in polnem odru plesalcev zazvenela tudi 
slovenska »Golica« in ob njej je množica 
vzvalovala v plesu. Nepozabno! 
Letos smo bili nastanjeni v vojašnici, 
spali na vojaških pogradih, vojaki so nas 
prav crkljali. Poskrbeli so za nas, ko nas 
je zeblo, ko smo si zaželeli kave, celo uži-
vali v naših skupnih »feštah«. Posnetek 
naših doživetij si lahko ogledate na You 
Tube kanalu, vpišite : Ljudske pevke Če-
belice.

Silva Bevc

POSEBNO DOŽIVETJE JE PARADA 
VSEH NASTOPAJOČIH SKUPIN, KI SE 
ODVIJA PO MESTNIH ULICAH. 

Pisana druščina najrazličnejših naro-
dnih noš, godci na vsemogočih in skoraj 
nemogočih instrumentih in ljudska pe-
sem na ustih, ob vsej poti pa navdušene 
množice! Vedno znova smo preseneče-
ni, kako množica vzvalovi, ko pridemo 
Slovenci z našo pesmijo in našo harmo-
niko. Naše zastave ponosno vihrajo, v 
naših srcih igra … Letos je konec parade 
sicer pospremila nevihta s točo, a slabo 

Oktober - mesec 
požarne varnosti
Nosilna tematika letošnjega meseca 
varstva pred požari je namenjena 
požarni varnosti v večstanovanjskih 
objektih.  Vsakodnevna praksa kaže, 
da so stanovalci v večstanovanjskih 
objektih še vedno premalo osvešče-
ni in poučeni o požarni preventivi in 
ukrepih v stanovanjih. Zato ob leto-
šnjem mesecu požarne varnosti sta-
novalce v večstanovanjskih objektih 
osveščamo o požarni preventivi v 
njihovih stanovanjih in okolici. Ob tej 

priložnosti so natisnjeni  letaki »Za 
požarno varnost v večstanovanjskih 
stavbah skrbimo vsi« in plakati z ena-
ko tematiko.
V mesecu varstva pred požari bomo 
gasilci kot običajno izvajali tradicio-
nalne aktivnosti. Obiskali bomo šolo 
in vrtec ter otrokom predstavili našo 
dejavnost in tematiko leto-
šnjega meseca požar-
ne varnosti. Pri tem 
se moramo še po-
sebej zavedati, 
da se odnos 
do varnosti 
oblikuje prav v 

času učenja in odraščanja najmlajših. 
Potekale bodo prikazne vaje, na kate-
rih bomo preizkusili operativno spo-
sobnost gasilskih enot. Šoli in vrtcu 
ter občini bomo pomagali pri izvedbi 
vaj evakuacij, ki so v domeni organi-
zacij samih, gasilci pa jim pri tem lah-
ko pomagamo s strokovnimi nasveti. 

Gasilci namreč v primeru nesreč ne 
izvajamo evakuacije, ampak 

po potrebi rešujemo pri-
sotne v objektu, ki se 

ne uspejo pravočasno 
evakuirati. 

Luka Piko
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Ozimnica 
Letos vreme ni bilo najbolj naklonjeno ne vrtičkar-
jem ne kmetom, zato smo naše občanke vprašali, 
kako so si pripravile ozimnico. 

Nataša Rupnik in Vesna Kastelic anketaMarta Lužar, Vihre
Vlagala sem kumare in naredila 
mešano fižolovo solato. Rdeče 
pese je bilo malo, zato jo kar 
skuham in jo sproti pojemo. 
Krompir je bil tudi slab, a smo 
ga veliko posadili, zato ga bo 
dovolj. Lepa je letos solata. Od 
sadja smo pridelali breskve, 
zato sem jih lahko shranila v 
skrinji. Jablano imamo samo 
eno, nič ni bilo sliv, zato bomo 
porabili še lansko marmelado. 

Danijela Povše, Dolenji 
Podboršt
Letos je pri nas voda našla pot 
ravno čez zevnik, tako da je 
voda izhlapevala počasi, pridel-
ki pa so lahko pospešeno zoreli. 
Pridelali smo fižol, zelje, čebulo. 
Večji del ozimnice je v kozarcih, 
zelje pa v kadi. Paradižnik je še 
vedno lep in veliko ga je, sicer 
ne bo dozorel ves, lahko pa 
zaenkrat z njim še obogatimo 
jesenski jedilnik. 

Ani Parkelj, Vihre 
Ozimnice nimam veliko, saj jo 
pripravljam le zase. Letos bom 
kuhala marmelado iz amerika-
na, saj imam rada grozdje in že 
lani mi je dobro uspela. Vložila 
sem papriko, kumare in rdečo 
peso, ki je je bilo veliko. Ajvarja 
in srbske solate ne pripravljam 
več. Zelo rada pa nabiram in 
vlagam jurčke, a za druge, saj 
jih sama ne maram preveč. 

Brigita Rupnik, Mali Kal
Kljub vremensko ne najbolj 
ugodnemu letu se je nabralo 
kar nekaj ozimnice: vložili smo 
fižol, kumare, feferone in na-
redili kar nekaj omake iz para-
dižnika in paprike. Sadja res ni 
bilo veliko, zato smo breskve 
in jabolka kombinirali s kore-
njem in bučkami in tako dobili 
odlično marmelado. Pozimi ne 
bo pomanjkanja, ozimnica je 
pestra in bo za vsakega nekaj. 

Ob svetovnem dnevu turizma 
srečanje turističnih delavcev 
sosednjih občin na Frati
Člani turističnih društev Žužemberk, Straža, Trebnje in 
Mirna Peč se znajo družiti, saj so se zadnjo septembrsko 
soboto pri Domu Frata srečali že sedemnajstič zapored. 

Pohodnikom iz Mirne Peči in Golobinjeka so se letos pridru-
žili še člani prijateljskega društva Koranti Poetovio s Ptuja. 
Na Frati se je pohodnikom pridružilo tudi nekaj simpatizer-
jev društva. Po odlični malici so sledili pozdravni nagovori 
županov Občine Žužemberk in Občine Mirna Peč ter pred-
sednikov oz. predstavnikov turističnih društev. Vsi predstav-

niki so pozdravili srečanje, ki kre-
pi dobre medsosedske odnose, 
ob svetovnem dnevu turizma 
pa so članom čestitali in za-
želeli še naprej uspešno delo. 
V kulturnem programu, ki ga 

je povezoval Vlado Kostevc, so 
se predstavile ljudske pevke iz 

Žužemberka in mirnopeški har-
monikarji, s petjem in plesom pa so 

sodelovali kar vsi udeleženci. Sledile so 
družabne igre, ki sta jih vodila Lojze Dragan (TD Mirna Peč) in 
Ludvik Legan (TD Žužemberk), udeleženci igre pa so na kon-
cu prejeli praktične nagrade. Če ne skozi igro, so v podpori 
tekmovalcem sodelovali prav vsi udeleženci... Čeprav je vsaka 
igra dobila svojega zmagovalca, pa je na koncu skozi smeh in 
zabavo prevladal moštveni duh: sodelovati in ne le zmagati. 
Ravno to je tudi sporočilo takih srečanj: sodelovanje nas kre-
pi in povezuje, skupaj smo 
močnejši in turizem v taki ali 
drugačni obliki, predstavitvi 
društev, dogodkov, različne 
lokalne ali gostinske ponud-
be,… delamo ljudje. Bo kar 
držalo: Turizem smo ljudje!

Srečanje se je v sprošče-
nem razpoloženju končalo 
v poznih popoldanskih urah, 
udeleženci pa že sedaj vabi-
jo na prihodnje 18. srečanje 
na Frato.  M. B.
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Društvo podeželskih žena Mirna 
Peč žanje uspeh za uspehom

Pri 
najstarejši 
občanki 
V spremstvu župana 
Andreja Kastelica,  Sla-
vi Drganc (KORK Mirna 

Peč) in  Majde Zagorc 
(DU Mirna Peč) smo 
obiskali  Rozalijo Zu-
pančič iz Šentjurija na 
Dolenjskem,  ki je pra-
znovala častitljivih 98 
let. Še vedno ji zdravje 
kar dobro služi in ve-
sela je vsakega obiska. 
Rozi zelo rada pripove-
duje o času njene mla-
dosti in kako so se le-ti 
spremenili. Zanimivi 
so njeni zapisi v obliki 
dnevnikov. Ne spomi-
nja se več, koliko jih je 
napisala in kdaj je zače-
la s pisanjem. Zvečer, ko 
se vse umiri, se spravi k 
pisanju in  z lepo pisavo 
piše o vsakdanjih do-
godkih in  razmišljanja 
o svetu,  na katerem je 
že tako dolgo. Prav hu-
domušno se nasmeji  in 
pove, da ima prijatelja, 
s katerim si dopisujeta. 
Pravi, da jo pisanje drži 
pokonci, zato, Rozi, kar 
pišite in ostanite še dol-
go med nami.

Majda Zagorc

Po naporni zimi in pomladi 
smo si članice Društva pode-
želskih žena vzele dan za od-
dih. 25. 5. smo se odpravile 
na strokovno ekskurzijo po 
Beli krajini. Brez belokranjske 
pogače v Beli krajini ne gre, 
zato smo obiskale Mojco Kra-
marič. Za obnovitev osnov-
nošolskega znanja smo se 
vpisale v šolo Bistra buča, kjer 
smo se kar uspešno predsta-

vile. Svojo lakoto smo pote-
šile na Turistični kmetiji Cer-
janec.

Nismo dolgo počivale.  8. 6. 
2019 smo se udeležile držav-
nih ženskih kmečkih iger v 
Jurovskem dolu. Brez treme 
in polne dobre volje smo se 
podale v boj. Igre so od nas 
zahtevale veliko spretnosti, 
hitrosti pa tudi znanja. Po pr-

vih ne lahkih  štirih igrah smo 
prepričljivo vodile. Da pa ni-
smo  popustile se je izkazalo  
v drugem krogu, v katerem 
smo pometle z vso konku-
renco - zmagale in naslednje 
leto Mirna Peč gosti Državne 
ženske kmečke igre.

Nekje v tem času so se pri-
čele prijave za mlado kmeti-
co leta, ki se je letos odvijalo 

13. 9. 2019 v Slovenj Gradcu. 
In smo šle v akcijo. Brigita Ru-
pnik je bila pripravljena spre-
jeti izziv. Ni imela lahkega 
dela. Velik kup literature ji je 
delal družbo celo poletje. Ne 
samo Brigita, cela družina, ki 
ji je ves čas stala ob strani, 
se je naučila marsikaj o zeli-
ščih, jagodičju in kozah. To je 
bila namreč tema tekmova-
nja. Konkurenca je bila huda. 

Vse tekmovalke so bile dobro 
pripravljene, vendar vedno 
zmaga samo ena. Brigita je za 
nas mlada kmetica leta, saj je 
že s tem, ko si je upala na iz-
ziv, dokazala, da je iz pravega 
testa, kar so dokazali tudi na-
vijači, ki so jo prišli spodbujat 
kar z avtobusom.
Ni imela veliko časa počivati, 
že naslednji dan jo je čaka-
la nova preizkušnja. Že tretje 

leto zapored se udeležujemo 
državnega tekmovanja za 
ženske v spretnostni vožnji 
s traktorjem in enoosno pri-
kolico. Letos sta se ga ude-
ležili dve članici, Jelka Krivec 
in Brigita Rupnik. V kategoriji 
do  petdeset let je Brigita pre-
pričljivo z najboljšim časom 
in brez napak osvojila prvo 
mesto. Jelka pa nad petdeset 
šesto mesto. Zelo smo pono-
sni nanju.
Med vsemi temi za naše dru-
štvo najbolj pomembnimi 
dogodki smo se udeležile 
tudi srečanja Pri Mladi kmeti-
ci leta 2018 Marjeti Šteharnik 
v Slovenj Gradcu ter sodelo-
vale na stojnici Zveze kmetic 
Slovenije na sejmu AGRA v 
Gornji Radgoni.

  Nežika Režek 
in Jelka Krivec
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Iz mirnopeških 
kuhinj

Piškotki v obliki 
orehov
Testo: 
• 320 g masla
• 500 g moke
• 100 g sladkorja v prahu
• 120 g mletih orehov
• 2 žlici mleka
• 2 žlici kakava

Maslo penasto stepemo, dodamo 
sladkor in mleko ter mešamo. Nato 
dodamo še ostale sestavine in zame-
simo testo.

Testo nadevamo v modelčke za ore-
he. Pred prvo peko jih lahko malo 
premažemo z maslom, potem pa ni 
več potrebno.
Pazimo, da ne gremo čez rob mode-
la, saj piškoti sicer ne bodo lepi. Testo 
v modelčku na sredini rahlo potlači-
mo, da bomo kasneje lažje namazali 
nadev.
Pečemo 10-15 minut na 180°C ozi-
roma dokler niso zlato rjave barve. 
Ohlajene namažemo z nutelo in se-
stavimo oreh. Lahko pa namažemo 
samo polovičko oreha in nanj damo 
polovico orehovega jederca.

Nežika Režek

S pesnikom sta bila 
sošolca
Okroglo obletnico 90 let je praznoval 
Stane Rozman iz  Malega Vrha. Mlada 
leta je preživel v sosednji  Goriški vasi. 
S Tonetom Pavčkom sta bila nekaj časa 
sošolca in spominja se, da je Pavček v 
šolo hodil vedno zelo urejen.  Z ženo 
Marijo sta si na njenem domu na Ma-
lem Vrhu  ustvarila družino. Vzgojila sta 
štiri otroke, tri sinove in hčerko. Žena je  
gospodinjila, vzgajala otroke in skrbela 
za delo na manjši  kmetiji. Vse do upo-
kojitve je bil  zaposlen na železnici, naj-
prej kot kurjač, kasneje pa kot asistent 
strojevodje. Po upokojitvi pa je bilo več 
časa za delo okrog hiše, obdelovanje 
vinograda, predvsem pa je užival, ko je 
poprijel za koso.  Že nekaj let je vdovec. 
Poleg domačije je sin Tone zgradil hišo, 
tako da ima vedno koga v bližini. Sicer 
pa ga obiskuje in osrečuje osem vnu-
kov in štiri pravnukinje. 

Ob prihodu župana Andreja Kastelica 
ter predstavnic Rdečega križa in Dru-
štva upokojencev nas je prijazno pova-
bil v hišo in ponosno poudaril, da ima 
sedaj lepo življenje in si želi le zdravja. 
Tudi mi smo mu zaželeli še veliko zdra-
vih in lepih trenutkov.

Majda Zagorc

V Globodolu potekal 
Lovski tabor mladih

Lovska družina Mirna Peč je v lovski koči 
v Globodolu organizirala lovski tabor 
mladih, ki je potekal pod vodstvom taj-
nika ZLD Novo mesto Staneta Gabrijela.
Na taboru je sodelovalo 25 učencev od 
1. do 9. razreda, med njimi kar sedem z 
mirnopeške osnovne šole. Prisluhnili so 
predavanju o prvi pomoči, spoznava-
li vrste gozdnih dreves, njihov pomen 
za življenje ljudi in živali, ki živijo v na-
ših lepih in bogatih gozdovih. Z lovci so 
odšli na opazovalnice in opazovali živa-

li. Domači lovci so bili zelo aktivni, po-
sebno mlada lovca Martin in Stanko ter 
pripravnik Blaž. Veliko dela sta opravila 
lovca Janez Rajer in Lambert Pate. Lovci 
so ob koči zgradili tudi novo lovsko opa-
zovalnico, s katere bo možno opazovati 
celotno globodolsko dolino.
Zadnji dan tabora je ob prisotnosti star-
šev in ravnatelja OŠ Toneta Pavčka Da-
nijela Brezovarja potekala zaključna pri-
reditev, na kateri so vsi mladi udeleženci 
prejeli pisna priznanja, Tinček Matoh, ki 
že šesto leto sodeluje na taboru,  pa je 
ob zaključku na harmoniko zaigral ne-
kaj lepih pesmi. 

Perko Anton
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PGD Mirna Peč ponosni lastnik 170 000 
evrov vrednega gasilskega vozila - cisterne  
Gasilci PGD Mirna Peč smo zaključili več kot leto dni dolg proces nabave novega gasilskega vozila GVC 16/24, ki je bil 
dolgotrajna želja vseh gasilcev. Vozilo je bilo nujno potrebno za zagotavljanje požarne varnosti, predvsem na večjih 
intervencijah, ter za zagotavljanje nemotene dostave pitne vode krajanom. Predaja vozila z opremo PGD Mirna Peč 
je potekala 22. junija v sklopu praznovanja občinskega praznika. 

Slovesna prireditev se je pri-
čela s parado uniformira nih 
gasilcev, ki so se je udeležili 
mirnopeški gasilci, člani so-
sednjih gasilskih društev, po-
bratenega gasilskega dru št va 
Golnik in PGD Zabukovica, ki 
je kupila staro gasilsko cister-
no. Dogodka so se udeležili 
tudi številni povabljeni go-
stje Gasilske zveze Slovenije, 
Gasilske zveze No vo mesto, 
civilne zaščite, dobavitelj, iz-
vajalec nadgradnje, sponzor-
ji, donatorji, župnik in župan 
Občine Mirna Peč. Ne smemo 
pozabiti nastopajočih na pri-
reditvi - Mestne godbe Novo 
mesto, pevcev Rožmarin in 
pevk Čebelic ter Leopolda 
Pungerčarja, ki je tkal vezno 
nit programa. 

V začetku lanskega leta smo 
se odločali med nabavo ra-
bljenega ali novega podvozja 
in se odločili za novo.  Zaradi 
velikosti garažnih prostorov 
je bila izbira zelo omejena, 

odločili smo se za proizvajal-
ca Renaut, ki je bil med po-
nudniki primeren in najugo-
dnejši. Izdelavo nadgradnje 
smo zaupali izvajalcu Svit 
d.o.o. s Ptuja. Nadgradnja je 
izdelana po tipiza-
ciji GZ Slove-
nije za vo-
zilo GVC 
16/24, z 
največjo 
možno 
prostor-
nino po-
sode za 
vodo, saj 
vozilo služi 
tudi za do-
stavo pitne vode 
krajanom.

Naložba novega vozila GVC 
16/24 je stala 170.000 €, od 
tega 63.806 € nabava pod-
vozja, pogodbena vrednost 
nadgradnje pa je znašala 
91.439 €, ki smo jo pokrili z 
lastnimi sredstvi in pomočjo 
Občine Mirna Peč. Med izva-
janjem nadgradnje so se po-

javila dodatna dela in nabava 
opreme, ki ni bila vključena 
v osnovi in sicer v višini oko-
li14.000 €, ki pa smo jih pokri-
li s prihodki prodaje stare ci-
sterne in sredstvi donatorjev, 

sponzorjev.

Po pozdravnih 
nagovorih in  
n a g o v o r u 
p r e d s t a v -
nika ge-
neralnega 
sponzorja, 
župana Mir-

ne Peči ter 
glasbeni pope-

stritvi, je sledila 
zahvala sponzorjem 

in donatorjem.  Gasilci PGD 
Mirna Peč smo se s skromno 
pozornostjo zahvalili vsem, 
ki so nam finančno ali kakor 
koli drugače pomagali pri 
nabavi vozila, vsem, ki pod-
pirajo gasilstvo, ker so z nami 
v dobrem in v slabem ter se 
skupaj z nami veselijo nove 
pridobitve gasilske opreme. 
Za nas gasilce je ta pridobi-

tev dodatna motivacija in še 
večja obveznost do področja, 
ki ga operativno pokrivamo.

Vrhunec večera je bil, ko je 
župan Andrej Kastelic ob 
prisotnosti poveljnika PGD 
Mirna Peč Boštjana Matoha 
predal  dragoceni ključ vozni-
ku Marjanu Kosu, da slovesno 
zažene vozilo ter v pozdrav 
prižge modre luči in sireno. 
Svoje je pristavil župnik Janez 
Rihtaršič, ki je novo vozilo 
blagoslovil.

Kot se za Mirno Peč spodobi, 
ni šlo brez dobre glasbe, saj 
se je prireditev zaključila z 
mirnopeško himno v izved-
bi mestne godbe z mirno-
peškimi harmonikarji in pev-
ci. Po končani slovesnosti 
je sledila gasilska veselica z 
ansamblom Fantje z vseh ve-
trov ter skupino Mejaši iz hr-
vaškega Zagorja, ki je trajala 
vse do jutranjih ur. 

Jože Zoran in Luka Piko
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Drugi Kalanski tek
Zadnjo nedeljo v juniju je bilo na kalanskih Hribih 
spet živahno. Staro in mlado je privabila prireditev 2. 
KALANSKI TEK,  ki se je odvijala v organizaciji Športno 
rekreativnega društva Veliki Kal – Orkljevec.

Proga je bila izpeljana po gozdnih poteh z majhno višinsko 
razliko. Posebnost proge je ta, da vseskozi poteka po senci, 
ki tekmovalce varuje pred sončno pripeko.

Tekmovalo je potekalo v devetih kategorijah: Cici tek na 
150 m, Piščančki  na 500 m, Kužki na 1200 m, Divjad na 
1200 m, Sloni na 5 km, Lahke noge na 5 km, Stare kosti na 
5 km, Dolge lahke noge na 10 km in Dolge stare kosti na 
10 km. Prvi trije v vsaki kategoriji so prejeli medalje in pri-
ložnostne nagrade, vsi tekmovalci pa majice 2. Kalanskega 
teka. Po teku so za vse tekmovalce in obiskovalce pripravili 
1. Kalansko veselico z ansamblom Prava stvar.

Prireditev je bila zelo uspešna in želimo si, da bi postala 
tradicionalna. Torej se spet naslednje leto vidimo na 3. Ka-
lanskem teku!

Silvo Barbo

Čebelarji na ekskurziji po Beli krajini
Čebelarsko društvo Novo mesto, katerega člani smo tudi čebelarji iz občine Mirna Peč, je sredi  junija  organiziralo 
strokovno ekskurzijo v Belo krajino. Program strokovne ekskurzije smo pričeli z ogledom župnijske cerkve sv. Petra 
v Črnomlju, nato smo se odpeljali do območja Krajinskega parka Kolpa,  do naselja  Žuniči, v sklopu katerega so 
belokranjski čebelarji v letu 2008 postavili čebelarsko učno pot. Pot je dolga dobrih 200 metrov in prikazuje razvoj 
ter pomen čebelarstva. Ob njej so zasajene medovite rastline in avtohtone vrste sadnega drevja, kar kaže na tesno 
povezanost in soodvisnost čebelarstva ter sadjarstva. 

Gostitelji so nam pripravili 
tudi pogostitev z znamenito 
belokranjsko pogačo ter de-
gustacijo medu in medene-
ga likerja, ki  nam je vzbudil 
tek za zgodnje kosilo v go-
stilni Kapušin v Krasincu, kjer 
smo si po kosilu ogledali tudi 
oljarno in pivovarnico Kapu-
šin ter se ob degustaciji nji-
hovih proizvodov prepričali 
o že znani resnici, da je Bela 
krajina dežela gostoljubnih, 
delovnih ter podjetnih ljudi.
V tem prepričanju nas je 

podprl tudi gospod Prus, 
znani vinogradnik in vinar iz 
Krmačine, katerega vinsko 
klet smo v nadaljevanju obi-
skali. S kakšnim zanosom in 
žarom nam je predstavil de-
lovanje družinskega podje-
tja in vinogradniško zgodbo 
svoje družine ter prednikov! 
To zna in zmore samo člo-
vek, ki živi od zemlje in dela 
svojih rok. Številne doživete 
zgodbe so spremljale pred-
stavitev sodobne vinske kle-
ti in degustacijo cele palete 

različnih kakovostnih vin, 
od penine do predikatov in 
vin pozne trgatve, za katera 
so prejeli številne zlate me-
dalje ter šampionska odličja 
doma in v tujini. 

Tudi mi smo prejeli svoja 
priznanja v obliki osnovno-
šolskih spričeval, kajti sledil 
je obisk Osnovne šole Bistra 
buča v Radovici, kjer nas je 
s palico v roki sprejel učitelj 
Jože Matekovič in nas pope-
ljal v šolski razred in v leto 
1957.

 Pozdrav temu času prime-
ren, strumno sedenje z ro-
kami na hrbtu, ponavljanje 
zgodovine Bele krajine, ma-
tematike, slovenščine in še 
česa, nam je pričaralo čare 
šolanja in strogost učiteljev 
v tem obdobju. Po podelitvi 
spričeval je sledil zanimiv 
ogled ostankov okostja jam-
skega medveda, ki so jih na-
šli na tem območju in naj bi 
bili stari okrog 27.000 let.

»Hodil po zemlji sem naši in 
pil nje prelesti.« To je stavek 
veličastne pesnitve belo-
kranjskega pesnika  Otona 
Zupančiča, s katerim se po 

zaključku zanimivega popo-
tovanja in spoznavanja Bele 
krajine, njene bogate narav-
ne in kulturne dediščine ter 
njenih prebivalcev,  strinja 
vsak izmed nas popotnikov, 
ki smo tako rekoč ponovno 
in na novo odkrivali ta ko-
šček naše domovine.

Jožica Cerovšek
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Hmeljčič, Globočdol, Selo pri Zagorici
GLOBOČDOL 
Vas Globočdol je razložena vas z gruča-
stim jedrom, ki leži na vzpetini, vzho-
dno od Hmeljčiča, na nadmorski višini 
332 m. Dobra klima na pretežno jugo-
vzhodnih legah in rodovitna zemlja nu-
dijo dobre pogoje za kmetijstvo, včasih 
tudi sadjarstvo. V vasi so tri kmetije: Gor-
šinova,  Krevsova in Muhičeva, na kate-
rih se pretežno ukvarjajo z vzrejo gove-
di in tudi pridelavo mleka. Pred leti se je 
pri Globokarjevih v vasi izdelovala tudi 
opeka. Vinogradi s cepljenko se razpro-
stirajo nad vasjo, samorodnice je bolj 
za vzorec. Vinorodno območje t. i. glo-
boška gora je precej vodnata, kar se ob 
močnejšem deževju odraža s hudourni-
ki in plazenjem. Leta 2015 je tako večji 
plaz poleg vinograda poškodoval tudi 
del asfaltirane ceste, ki ga je nato sani-
rala občina. Vas šteje dobrih slabih 40 
prebivalcev, vaščani pa so se z vodo dol-
ga leta oskrbovali iz lastnega vaškega 
vodovoda (nad kmetijo Krevs) do leta 
2013, ko je bilo izgrajeno novo vodo-
vodno omrežje od vodohrana Plešivica 
vse do naselij Hmeljčič in Globočdola. 

Zanimivost vasi je, da je nad vasjo dolga 
leta obratovala dokaj poznana gostilna 
Karavla, ki pa trenutno ne obratuje.  Vas 
Globočdol je sicer najbolj mejna vas, saj 
na severnem delu meji na Mokronog – 
Trebelno (vas Brezje pri Trebelnem), na 
severovzhodnem delu pa na Novo me-
sto (vas Karteljevo).

HMELJČIČ 
Hmeljčič, precej razloženo poseljena 
vas z gručastim jedrom in z nadmor-

sko višini 320 m, je lepo vpeta v južno 
vinorodno pobočje hmeljčarske gore. 
Vas se omenja že leta 1290, ko je Sti-
ški samostan tukaj kupil štiri kmetije. 
Ta samostan je imel tu od 1910 svoje 
vinograde in hišo. Stiški sadovnjak nad 
vasjo velja za naravno kulturno dedi-
ščino. Ob cesti na začetku vasi stoji 300 
let stara Fabjanova hiša. Arheološka 
odkritja potrjujejo kontinuiteto poseli-
tve tudi v teh krajih. Med Hmeljčičem 
in Globočdolom naj bi nekoč stal Zoi-
sov dvorec. Prazgodovinsko halštatsko 
gradišče Karlin pa se nahaja nad Hmelj-
čičem v smeri vasi Brezje, kjer naj bi 
bila štiri taka gradišča in topilnica žele-
za. Ostanki so vidni še danes. Hmeljčič 
danes šteje med 80 in 90 prebivalcev, 
poseljeno pa je tudi vinogradniško ob-
močje. V pobočju nad vasjo stoji baroč-
na cerkev Device Marije Vnebovzete iz 
15. stoletja, v preteklosti zelo obiskana 
božja pot. V zasnovi srednjeveška cer-
kev, s fragmenti poslikave iz sredine 
15. stoletja na zunanjščini ladje, je bila 
v 18. stoletju barokizirana. Iz tega časa 
je kvalitetna oprema, zvon iz 1739 je 
vlil L. Dimic. Ob cerkvi je stoletje rasla 
mogočna lipa, ki jo je pred leti močno 
neurje porušilo, zato so vaščani na is-
tem mestu posadili novo.

Društvo vinogradnikov vsako leto na 
Šentjanževo po sveti maši v cerkvi orga-
nizira blagoslov vina, z degustacijo vin 
v gasilskem domu,  ki zavzema poseb-
no mesto sredi vasi. Sredi vasi nasproti 
Kolenčevih stoji star gasilski dom z le-
tnico 1951, nov gasilski dom v Hmelj-
čiču je bil zgrajen 34 let kasneje. V za-
dnjih letih je slednji lepo obnovljen, z 
novo streho, fasado, velikim dvoriščem 

in obnovljenimi spodnjimi prostori. Pro-
stovoljno gasilsko društvo Hmeljčič, ki 
je svojo 80-letnico delovanja obeležil v 
letu 2017, sicer sodi med najaktivnejša 
gasilska društva v občini in ima števil-
čen podmladek. S svojo člansko A eki-
po so hmeljčarski gasilci julija 2017 na-
stopili na mladinski gasilski olimpiadi 
v avstrijskem Beljaku, kjer so svoje bar-
ve in Mirno Peč odlično zastopali. Zelo 
obiskane so tudi njihove vsakoletne ga-
silske veselice ob prazniku »veliki šma-
ren«, z izkupičkom katerih vsako leto kaj 
novega naredijo.

Vodovod so v Hmeljčiču imeli že pred 
vojno, obnovljen pa je bil leta 2013.

Sončno pobočje nad vasjo je zasaje-
no z vinsko trto in posejano s številčni-
mi, lepo urejenimi zidanicami. Pobočje 
hmeljčarske gore je sicer polno izvirov, 
kar prebivalcem povzroča tudi dokaj 
pogoste težave, predvsem z meteorni-
mi vodami. Prebivalci so pretežno za-
posleni v bližnjih krajih, pa tudi v Lju-
bljani. Hmeljčič ima namreč direktno 
povezavo na H1, ki je bila par let nazaj 
tudi asfaltirana. V vasi je še nekaj ve-
čjih kmetij: Kosova, Kolenčeva, Rezlje-
va in Progarjeva, na katerih se pretežno 
ukvarjajo z vzrejo govedi in tudi pride-
lavo mleka.

Skozi Hmeljčič in hmeljčarsko goro po-
tekata tudi dve zanimivi pohodni poti. 
Prva je Hmeljniška pot, ki iz stare hmelj-
niške poti iz Rogovila po dolini Dule za-
vije navkreber mimo Hmeljnika in pre-
ko grebena Karteljevske, Globoške in 
Hmeljčarske gore preko Šentjurske gore 
konča na Lazah nad Poljanami.
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Druga pot - Pot Slakove in Pavčkove 
mladosti je zadnja leta bolj aktualna 
in ima zanimiv postanek v Hmeljčiču 
pri gasilskem domu, kjer poleg gasil-
ske malice poteka degustacija mir-
nopeških vin ob prepevanju napitnic 
moške pevske skupine Rožmarin, za-
tem pa med slikovitimi zidanicami 
zavije v Hmeljčarsko goro, kjer zida-
nice odpirajo svoja vrata… 

SELO PRI ZAGORICI 
Vas Selo pri Zagorici je gručasta vas, 
ki leži nad dolino Igmance na polo-
žni vzpetini na nadmorski višini 318 
m. Zahodno meji na Hmeljčič, vzho-
dno pa na vas Karteljevo (Novo me-
sto).  V preteklosti se je v vasi pre-
cej kmetovalo. Večji kmetiji sta bili 
Hrastarjeva in Mahničeva, ki sta se 
ukvarjali z vzrejo govedi in mleka, 
pa tudi ostali »Selani« so se preži-
vljali s kmetijstvom. Domačini so 
nam povedali, da je na primer Pro-
garjev stric redno vozil mleko s ko-
nji, kar se danes redko kdo še spo-
minja. Danes se v vasi kmetijstvo 
opušča, nekaj je tako imenovanih 
malih kmetov, večina prebivalcev 
pa je zaposlena v bližini. Zemlja v 
vasi in okolici kljub temu ni zarašče-
na, ampak lepo obdelana. Bližina 
cestne povezave je v preteklosti naj-
brž omogočila večjo poselitev, ven-
dar le-ta nekdaj ni bila ravno pred-
nost, saj je bilo priključevanje nanjo  
nevarno. Marsikdo se tudi še spomi-
nja, kako je staro in mlado valečim 
se avtomobilom ob avtocesti pro-
dajalo »jurčke«. Mladina je bila še 
posebej pri tem prav nadebudna… 
Zanimiva je tudi zgodba kapelice pri 
vstopu v vas, ki je bila postavljena v 
zahvalo za srečno vrnitev kmalu po 
1. svetovni vojni. Ko so gradili hitro 
cesto leta 1959, pa je bila porušena.  
Na novo so kapelico postavili leta 
1995 in vanjo prenesli stare kipe, ki 
so jih hranili pri Hrastarjevih.

Z opuščanjem kmetovanja je vas za-
radi bližine prometnic postala zani-
miva za mlade družine in nove pose-
litve, v zadnjih letih je v vasi Selo pri 
Zagorici tako zraslo kar osem novih 
družinskih hiš, obetajo pa se še tri.  
Število prebivalcev zadnja leta hitro 
raste, nekaj let nazaj pa je štelo okoli 
35 prebivalcev. 

Mira Barbo
Foto: Luka Piko

MoPZ Rožmarin poje tudi 
med vinogradniki
Na pobudo Društva upokojencev Mirna Peč je bil leta 2002 ustanovljen MoPZ 
Rožmarin. Že od takrat nas druži lepa pesem in prijateljstvo. Enkrat teden-
sko imamo vaje, sedaj v stari šoli, do lanskega septembra pa v župnišču. Zelo 
veseli smo vsakega povabila, in kolikor je le mogoče, se tudi odzovemo. Na 
mesec imamo povprečno eden do dva nastopa. 

Letos februarja nas je pretresla žalostna 
novica, da je umrl naš nekdanji pevec 
Jože Krevs iz Globočdola, ki je bil član od 
vsega začetka ustanovitve zbora. Okto-
bra 2012 je zaradi bolezni prenehal s pe-
tjem. Od njega smo se s pesmijo poslo-

vili na pokopališču v Karteljevem. Ostal 
nam bo vedno v spominu.
Tako kot prejšnja leta se je MoPZ Rož-
marin udeležil revije upokojenskih pev-
skih zborov naše regije. Organizirala ga 
je Pokrajinska zveza društev upokojen-
cev Dolenjske in Bele krajine, v sodelo-
vanju z Društvom upokojencev Novo 
mesto. Prireditev je potekala 25. aprila 
v Kulturnem centru Janeza Trdine v No-
vem mestu. Predstavili smo se s pesmi-
ma Planinska in Vse mine.
Letos je nastopilo 10 zborov z okoli 250 
pevci iz društev upokojencev: Novo 
mesto, Trebnje, Mirna, Podgorje Stopi-
če, Straža, Šentrupert, MoPZ Rožmarin 
iz Mirne Peči, Metlika, Mali Slatnik in 
Kočevje.
Kot predstavniki Društva vinogradni-
kov Mirna peč smo se z MoPZ Rožmarin 
predstavili na petem srečanju vinogra-
dniških pevskih zborov Dolenjske, ki je 
potekal 10. maja v Trebnjem. Pripravili 
so ga v okviru 47. tedna cvička, ki je 
potekal od 24. do 26. maja v Trebnjem. 

Prireditev je skupaj z Zvezo društev 
vinogradnikov Dolenjske organiziral 
Pevski zbor vinogradnikov Čatež pod 
Zaplazom.  Prepevalo je kar enajst zbo-
rov oz. skupin. 
7. junija smo se v Straži udeležili prire-

ditve SKUPAJ OHRANJAJMO LJUDSKO 
PESEM IN PLES. Tako se je glasila 12. pri-
reditev Mešanega pevskega zbora Dru-
štva upokojencev Straža z namenom: 
ohranjati in širiti ljudsko pesem, v prire-
ditvi povezati vse generacije in vzpod-
buditi ohranjanje ljudske kulture. Poleg 
njih so nastopili še: Otroški pevski zbor 
OŠ Vavta vas, Ljudski pevci in godci iz 
Trebelnega, KD Prečna – ljudski pevci 
Vaški zvon, Rožmarin – moški pevski 
zbor Mirna peč, Folklorna skupina DU 
Veli Gaber in Tamburaška skupina FD 
KRES.
15. junija smo se udeležili proslave 100. 
obletnice delovanja PGD Globodol, ki je 
potekala v Gorenjem Globodolu. Poleg 
proslave je bil tudi blagoslov gasilskega 
doma in obnovljen prapor.
Pravijo, da z vinom pride pesem do srca. 
Jaz pa menim, da pesem pride do srca 
tudi, če je zapeta s srcem, za kar pa se 
pri našem zboru vedno trudimo. 

Anton Gorenc
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CEPETAVČKOVE NOVICE

Zacepetajmo v 
poletje

Zaključno prireditev 
Zacepetajmo v poletje 
smo priredili v začet-
ku maja v Dvorani OŠ 
Toneta Pavčka. Priredi-
tev se je začela s Cepe-
tavčkovo himno,  ki so 
jo zapeli otroci oddel-
kov Kužki in Oblački, 
nato pa smo vsi skupaj 
vstopili v svet pravljice 
z naslovom Vrtec Ce-
petavček. Pravljica 
nas je s svojo vsebino 
popeljala skozi doga-
janje v vseh oddel-
kih vrtca. Vsak odde-
lek se je predstavil z 
nastopom z različnih 
področij. Najmlajši so 
na oder prišli skupaj z 
rdečimi žogami, malo 
starejši so zapeli ob 
spremljavi z ropotu-
ljami, nekateri so se 
sprehodili po poligo-
nu, recitirali deklama-
cijo, sestavili stolp iz 
lego kock.
Najstarejši otroci, ki 
bodo s septembrom 
vstopili v šolo, so se 
predstavili s plesom, 
nato pa so prejeli di-
plomo in kapo za male 
maturante. Posebno 
pozornost smo name-
nili tudi vsem staršem, 
ki so v letošnjem letu 
prispevali k obogatitvi 
programa in življenja 
v vrtcu, ter jim podelili 
zahvale.
Po osrednjem delu 
smo otroke in starše 
povabili na delavni-
ce s pravljično tema-
tiko. S sodelovanjem 
na delavnici so otroci 
dobili štampiljko, štiri 
zbrane štampiljke so 
v menjalnici zamenja-
li za cekin, s katerim so 
lahko kupili sladoled.

Sandra Žagar

Mirnopeška razglednica naprodaj v muzeju
V Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka je naprodaj nova mirnopeška razglednica, ki je nastala 
kot končni produkt projekta Turizem in vrtec, v katerega smo bili vključeni v preteklem šolskem 
letu. Vanj je bilo vključenih pet oddelkov našega vrtca in s pomočjo lokalne skupnosti, predvsem 
pa Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka ter Občine Mirna Peč, nam je uspelo ob občinskem pra-
zniku izdati tudi razglednico, ki predstavlja delo otrok in zaposlenih našega zavoda.

Nina Golob

Uvajanje v oddelku Žabice

Z majhnimi koraki in previdno smo prišli v 
novo igralnico. Najprej smo se drug druge-
mu predstavili, potem pa je sledilo razisko-
vanje novega prostora, spoznavanje igrač in 
navezovanje stikov. Že prvi dan smo začeli z 
jutranjim krogom in ga vsak dan dopolnjevali 
z različnimi aktivnostmi. Izžrebali smo znake, 

ki jih bodo imeli otroci v garderobah, izbirali, 
kje bomo spali, se veliko igrali, telovadili in se 
že skupaj odpravili na sprehod. V veliko vese-
lje in sprostitev nam je bila vsakodnevna igra 
na vrtčevskem igrišču, ki nam ponuja veliko 
raznolikih aktivnosti. Dobro razpoloženi in v 
sodelovanju smo preživeli prijeten teden in 
tako bomo zakorakali tudi v naslednjega.

Karmen Praznik

Prvi septembrski dnevi v 
Vrtcu Cepetavček
Prišel je september in z njim začetek novega 
vrtčevskega leta. To je pomemben dogodek, 
ko se otroci po lepih počitnicah zopet vrača-
jo k svojim prijateljem v oddelke. Za otroke, 

ki v vrtec vstopajo prvič, pa se je začelo novo 
obdobje življenja. Ti so imeli možnost posto-
pnega uvajanja, saj smo jim s tem omogočili 
manj stresno prilagajanje na nov način biva-
nja in lažjo vključitev v življenje in delo v vrtcu. 
Čeprav so nekateri otroci vrtec že obiskovali, 
drugi pa ne, vsi potrebujejo čas za privajanje 
na spremembe, npr. menjava igralnice, vzgoji-
teljic ... Pri otrocih so bile v prvih dneh prisotne 
normalne prilagoditvene težave – jokali so ob 
ločitvi od staršev, bili nemirni, žalostni, razdra-
ženi, utrujeni, slabše so jedli in težje zaspali. 
Vse te težave so kratkotrajne in so ali še bodo 
izzvenele. Vzgojiteljice to obdobje otrokom 
lajšamo s prijetnim in umirjenim okoljem. 

Alja Godec Lekše
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Župan podaril knjige 
45-im prvošolčkom 

Prvi šolski dan je za vse nas vedno velik in po-
memben mejnik, pomemben dan. Tudi leto-
šnji  drugi september je bilo tak, saj je prvič 
v šolo pogumno zakorakalo 45 prvošolcev. 
Sprejeli smo jih pred šolo, kjer so jim drugo-
šolci pripravili špalir in jim zapeli pesmico. Na 
vhodu sta jih pričakala in pozdravila ravnatelj 
šole Danijel Brezovar ter župan občine Mirna 
Peč Andrej Kastelic,  ki je vsakemu prvošolcu 
podaril knjigo. Devetošolci so jim okoli vratu 
nadeli rutice in jih pospremili do učilnic. Pred 
vstopom v učilnico je sledil zdaj že tradicional-
ni skok čez oviro, starši so vmes prisluhnili pre-
davanju policista, piko na i pa smo postavili s 
sladko torto.

Polona Zoran Perko

Prireditev ob zaključku šolskega projekta 
Kulturna dediščina v Mirni Peči 
Koncem maja smo v šoli s prireditvijo zaključili celoletni šolski projekt Kulturna dediščina v Mirni Peči. V sklopu evrop-
skega leta kulturne dediščine smo pri raziskovanju upoštevali deset evropskih pobud, ki so del vključenosti, trajnosti 
in varstva kulturne dediščine ter inovacij na področju dediščinskih spretnosti. 

Pri raziskovanju in odkriva-
nju ohranjanja običajev, šeg, 
navad ter inovacij na podro-
čju kulturne dediščine smo 
učenci in učitelji k sodelo-
vanju povabili starše, stare 
starše, mirnopeška društva 
in posameznike, ki ohranjajo 
dediščino ter jo bogato nad-
grajujejo. Le ti so sodelovali z 
učenci tudi na prireditvi. Sku-

paj s šolskim pevskim zbo-
rom so pele ljudske pevke 
Čebelice. Društvo harmoni-
karjev Mirna Peč je igralo Sla-
kove pesmi z našima učence-
ma Nejcem in Maksom, ki sta 
njihova člana. Izjemno bo-
gato razstavo ročnih del so 
pripravile članice sku-
pine Klepet ob roč-
nih delih, njihova 
najmlajša člani-
ca je četrtošolka 
Ema. Razstavo 
in degustacijo 
opojno dišeče-
ga kruha in štru-
kljev pa so pripra-
vile članice Društva 
podeželskih žena Mirna 
Peč.
Snovna in nesnovna dedišči-
na je narodovo bogastvo, ki 
ga je treba ohraniti, nadalje-
vati in nadgraditi. Globaliza-
cija nas bogati, hkrati pa tudi 
siromaši. Brišejo se meje med 
domačim in tujim in s tem 

tudi za-
v e d a -
nje na-

roda kot 
s a m e g a . 

Naše ljudsko 
izročilo je tako 

bogato, kot le redko katero, 
saj ima vsaka vas svoje šege 
in navade, praznike in pra-
znovanja, ročna dela, jedi, 
stavbno dediščino, glasbo. 
To bogastvo moramo ohra-
niti. Zato je naše delo v pro-
jektu temeljilo na osnovi mir-

nopeškega izročila slovenske 
kulturne dediščine, ki se nam 
ponuja kot model za nove 
oblike ustvarjanja. Tudi leto-
šnji šolski projekt je učence 
popeljal v svet raziskova-
nja, proučevanja, zbiranja in 
ustvarjanja, ki jim poleg re-
dnega pouka in številnih de-
javnosti omogoča doseganje 
novih znanj. 
Fotografije in opise vseh de-
javnosti smo objavili v zbor-
niku. 

Mojca Starešinič 
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POZNATE VAŠ KRAJ?
Tokrat v uredništvo nismo prejeli pravilnega odgovora, da se zbirka 
kmečkega orodja nahaja v Gorenjem Globodolu in da je njen lastnik 
Peter Rozman. Morda boste uspešnejši pri novem vprašanju. 
Novo vprašanje
Na fotografiji je rojstna hiša znanega Mirnopečana. V kateri vasi se 
nahaja in kdo se je v njej rodil?  Odgovore pošljite do 15. novembra na 
naslov: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč s pripisom Poznate vaš 
kraj. In zopet bomo izžrebali enega od prispelih pravilnih odgovorov.

Ladislava  Rupena

Hmeljčič, Globočdol, Selo pri Zagorici


