
Glasilo Občine Mirna Peč št. 50, september 2013

str. 12
Uspešno 
praznovanje 
občinskega 
praznika

str. 6
Odkrito Slakovo 
spominsko 
obeležje na 
Malem Kalu

str. 21
Rekorden 
vpis otrok 
v vrtec



september  2013Glasilo Občine Mirna Peč2

Glasilo Občine Mirna Peč, javno glasilo
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: glasilo.mp@gmail.com

Odgovorna urednica:
Ljudmila Bajc 

Uredniški odbor v sestavi:  Ladislava 
rupena, Ljuba Sukovič, Andrej Gašperič, 
Tatjana Kupljenik, Luka Piko, Urška rapuš, 
Nataša rupnik

Oblikovanje in grafična priprava:
Fotografika, Boštjan Colarič s.p., Krško
Tisk: Tiskarna Jordan, Krško
Naklada: 1000 izvodov

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

ž u p a n o v a  b e s e d a

Foto: Foto Asja

iz občinskih klopi

Spoštovane občanke, spoštovani 
občani! 

Poletje se poslavlja, šola pa je spet od-
prla svoja vrata in tokrat se novo šol-
sko leto prvič začenja v novi osnovni 
šoli Toneta Pavčka.
Tudi letošnje poletje je zopet zazna-
movala močna suša, oplazilo pa nas 
je tudi neurje s točo. Oboje je pusti-
lo škodljive posledice pri skoraj vseh 
kmetijskih pridelkih, kar za našo 
občino, katere pomemben delež je 
kmetijska panoga, pomeni zelo velik 
izpad dohodka pri gospodarjenju. Na 
področju vodovoda smo ob pridobitvi 
gradbenega dovoljenja izvedli razpis 
in izbrali izvajalca za vodovod sv. Ana 
in ga že uvedli v delo. Vse aktivnosti v 
zvezi z izborom izvajalca pri izgradnji 
Suhokranjskega  vodovoda potekajo 
nemoteno. Industrijska cona z zaklju-
čevanjem izgradnje sekundarne in-
frastrukture dobiva končno podobo, 
s čimer so dane možnosti za zagon 
cone in prvi naložbenik – podjetje Ce-
comp v začetku oktobra odpira vrata 
novi tovarni. To bo za našo občino zelo 
velika pridobitev, kajti po zelo dolgem 
času se bo v Mirni Peči zopet zagnal 

industrijski obrat, v katerem se bo na 
novo  zaposlovalo. Tudi na priključni 
cesti in pokritem vkopu se je po raznih 
zapletih končno začelo z gradbenimi 
deli in vsi upamo, da bo promet skozi 
pokriti vkop resnično stekel proti koncu 
letošnjega leta. Kljub zapletom, ki so 
potekali na posameznih področjih pri 
izgradnji širokopasovnega omrežja, 
predvsem pri sekundarnih priključkih, 
se je že začelo s priključevanjem belih 
lis. Proti koncu avgusta smo preje-
li odločbo o uspešni kandidaturi na 
ukrepu 322, in sicer tako pri priključni 
cesti v centru Mirne Peči kot tudi pri 

vaškem središču v Šentjuriju. V začet-
ku septembra je občinski svet izvedel 
redno sejo občinskega sveta, na kateri 
je bila glavna točka 2. rebalans prora-
čuna za leto 2013 in prva sprememba 
proračuna za leto 2014. Glavni razlog 
za pripravo sprememb proračuna je 
odprti razpis Ministrstva za kulturo, na 
katerem namerava Občina kandidirati 
s projektom «Hiša kulture s Slakovo in 
Pavčkovo dediščino« v prostorih stare 
osnovne šole. Zaključujejo se tudi dela, 
za katera smo se dogovorili s koncesi-
onarjem pri izgradnji kotlovnice na le-
sno biomaso pri stari osnovni šoli.
Ob zaključku bi želel, da bi učenci, 
malčki v vrtcu, učitelji in vsi zaposleni 
v šoli uspešno zakorakali v novo šol-
sko leto in se prijetno počutili v novih 
prostorih šole. Kljub težki gospodarski 
situaciji in tudi grožnjam o ukinitvi 
malih občin upam in verjamem, da 
bosta prevladala modrost in razum ter 
omogočila, da bomo lahko zaključili 
zastavljene cilje in načrtovali nove, ki 
nam bodo omogočali normalno biva-
nje in razvoj v naših lepih dolinah tudi 
v prihodnje. 
 Andrej Kastelic, župan

DONATORJI 
OBČINSKEGA 
PRAZNIKA 
2013 
•	 INTEGrAL VOZNIK D.O.O.,
•	 UrBING GrADBENI INŽENI-

rING D.O.O.,
•	 BD PrOJEKTIrANJE D.O.O.,
•	 KOMUNALA NOVO MESTO 

D.O.O.,
•	 GEODET D.O.O.,
•	 PrEVOZI rUAL, ALOJZIJ rU-

PNIK S.P.,
•	 AVTOSErVIS GrEGOr PArKELJ 

S.P.
•	 TISK ŠEPIC D.O.O.. 

Vsem donatorjem najlepša 
hvala!
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Mirno Peč obiskal ultramaratonec Hilarij
V nedeljo, 28. julija, je v okviru akcije »211 lipovih listov za zeleno Slovenijo« občino Mirna Peč obiskal ultramaratonec 
Radovan Skubic - Hilarij. Njegov cilj je bil v dveh tednih prekolesariti vseh 211 slovenskih občin in na ta način iz Srca 
Slovenije na simboličen način dostaviti zeleno sporočilo, s katerim opozarja na pomen povezovanja in varovanja okolja.  

Svojo pot je začel v avgustu preteklega leta v geometričnem 
središču Slovenije, vendar je v Cerknem padel, kar mu je po 
opravljeni  četrtini poti onemogočilo nadaljevanje projekta.  
Nadaljeval  je v torek, 21. julija, in v okviru kolesarjenja po dolenj-
skih in belokranjskih občinah v nedeljo obiskal tudi Mirno Peč. 
Pred občinsko stavbo je Hilarija sprejel  župan Andrej 
Kastelic, ki je njegov prihod simbolično potrdil s pritr-
ditvijo lipovega lista na zemljevidu Slovenije. Da je v 
Mirni Peči doma harmonika, pa so dokazali  mladi harmo-
nikarji Društva harmonikarjev Mirna Peč, ki so na Hilarijevo 
željo zaigrali tudi njemu najljubšo Slakovo vižo »Čebelar«. 
Po krajši osvežitvi se je ob spremljavi harmonike odpravil na 
nadaljnjo pot. V dvanajstih dneh ga je namreč  čakalo  2200 
kilometrov po celotni Sloveniji.   Nataša Rupnik

Sprejem najuspešnejših učencev Oš Toneta Pavčka pri županu
V mesecu juniju je župan ob zaključku šolskega leta 2012/2013 sprejel najuspešnejše učence OŠ Toneta Pavčka. Učenci so 
dosegli številna priznanja na področju znanja, literarnega ustvarjanja in športa.  Šola pa se lahko pohvali tudi s srebrnim dr-
žavnim priznanjem za raziskovalni projekt »razvajanje po mirnopeško«, v okviru katerega so učenci raziskovali tradicionalne 
mirnopeške jedi, ter z izdajo zbornika »Vsak človek je zase svet«, posvečenega  mirnopeškemu pesniku Tonetu Pavčku.  Na 
sliki: najuspešnejši učenci z županom Andrejem Kastelicem in ravnateljem Danijelom Brezovarjem.

Nataša Rupnik



Za pokal Občine Mirna Peč 
tekmovali tudi šolarji
Preko 130 kolesarjev slovenskih in hrvaških klubov ter dolenjskih osnovnih šol se je v soboto, 21. septembra, ude-
ležilo tradicionalne kolesarske dirke za pokal Občine Mirna Peč, ki jo je organizirala Občina Mirna Peč s Kolesarskim 
klubom  Adria Mobil in PGD Jablan v Mirni Peči.

Na krožni dirki Malenska vas- Podboršt- 
Malenska vas so se najprej pomerili šo-
larji, kjer so se učenci OŠ Toneta Pavčka 
zelo dobro odrezali. V kategoriji dečkov 
do 14 let je slavil domačin Bevc Ma-
tjaž pred Kostanjek Janom in drugim 

domačinom Hrastar Primožem. V 
kategoriji dečkov do 12 let je 

zmagal Zupan Matic pred 
Erpe Alenom in Stopar 

Davidom (vsi iz mirno-
peške šole). V katego-
riji dečkov do 10 let je 
bil najhitrejši Špoljar 
Jaka, tekmovanja pa 
se je udeležila tudi ena 

šolarka Zala Šmiderer.
V nadaljevanju je pote-

kalo še tekmovanje kole-
sarjev iz slovenskih in hrva-

ških klubov. V najmlajši kategoriji 
dečkov C je slavil Jan Bevc iz Adrie Mo-
bil, v kategoriji dečkov B Žiga Jančar iz 
radenske, v najstarejši kategoriji dečk-
ov A pa Luka Sagadin iz Perutnine Ptuj. 
V slednji kategoriji je tekmoval tudi 
domačin Aljaž Jarc, ki pa je tudi tokrat 
končal tik pod stopničkami na 4. mestu.
Najuspešnejšim kolesarjem so medalje 
podelili Sandi Papež in Srečko Glivar iz 
Adrie Mobil, Nataša rupnik iz občinske 
uprave Občine Mirna Peč ter poslanec 
Državnega zbora Zvonko Lah..

Nataša Rupnik

Dobitniki medalj v kategorijah šolarjev s podeljevalcema, bivšima kolesarjema 
Sandijem Papežem in Srečkom Glivarjem

Mirnopeški šolarji z učiteljem Robertom Draganom pred začetkom dirke

Zaključni sprint kolesarjev najstarejše kategorije je osvojil Luka Sagadin.

Aljaž Jarc
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Slavnostna seja mirnopeških svetnikov 
s podelitvijo občinskih priznanj
V okviru mirnopeškega 
občinskega praznika je 
21. junija v večnamenski 
dvorani kulturnega doma 
v Mirni Peči potekala slav-
nostna seja ob 14. občin-
skem prazniku. Župan 
Občine Mirna Peč Andrej 
Kastelic je v nagovoru iz-
razil zadovoljstvo ob dose-
ganju zastavljenih ciljev in 
poudaril dobro sodelova-
nje z občinsko  upravo. 

Predstavil  je aktualne načrte 
občine in izpostavil nekaj naj-
večjih naložb, ki jih je občina 
pridobila v zadnjem letu. Po-
delil je tudi dve priznanji. Pla-
keto Občine Mirna Peč  sta 
prejela Janez  Zupančič in Mi-
lan Marn za doprinos k ugle-
du in prepoznavnosti občine 
in dosego visokih rezultatov 
pri njunem delu. V programu, 
ki ga je povezovala Ljudmi-
la Bajc, sta odlično nastopili 
mladi glasbenici -  sopranist-
ka Ana Berus in pianistka Ve-
ronika Zagorc.

Župan Andrej Kastelic med nagrajencema. Plaketo Občine Mirna Peč je podelil Milanu Mar-
nu (na levi) in Janezu Zupančiču.

Pred slavnostno sejo je pred 
kulturnim domom potekala 
otvoritev razstave Ne poza-
bimo. Gre za izbrana dela, ki 
so med letoma 2006 in 2011 
nastajala na likovnih koloni-
jah v Kobilah v krški občini, 

kjer imata zakonca Alojz - Vla-
dimir in Ljudmila Šribar svojo 
zbirko starin.

Po seji  pa je sledil Festival 
vin mirnopeških vinogra-
dnikov v atriju pred občinsko 

stavbo, kjer so predstavili naj-
boljša, nagrajena vina. Spre-
mljevalni kulturni   program 
so posvetili rojakoma Lojzetu 
Slaku in Tonetu Pavčku. 

L. B., foto: Foto Asja

Slavnostne seje se je udeležil tudi častni občan Občine Mirna 
Peč Anton Pust (drugi z desne).

Ana in Veronika sta navdušili z glasbenim vložkom.  
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SLOVESNO ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE HARMONIKARJU  LOJZETU SLAKU

V dolini tihi je vasica mala…  
…. je naslov pesmi godca slovenske narodno zabavne glasbe Lojzeta Slaka, ki je postala mirnopeška himna. Ki jo 
prepevajo vsi, stari in mladi. In je ponarodela, tako kot še mnoge druge njegove pesmi.  Na Malem Kalu pri Mirni 
Peči, kjer  je glasbenik preživljal svoje  otroštvo, se  je  Občina Mirna Peč  poklonila svojemu rojaku in častnemu ob-
čanu s postavitvijo spominskega obeležja v  okviru junijskega praznovanja občinskega praznika.  

Obeležje so odkrili  minister 
za kulturo dr. Uroš Grilc, žu-
pan Občine Mirna Peč An-
drej Kastelic ter žena Lojzeta 
Slaka  Ivanka Slak, ki se je 
slovesnosti udeležila skupaj 
s sinovoma Slavkom in ro-
bertom.

S projektom postavitve spo-
minske plošče Lojzetu Slaku 
v kraju njegovega odrašča-
nja so skupaj z mirnopeško 
občino pripravili   krajani  
Malega Kala,  člani mirnope-
škega turističnega društva  
oz. sekcija ljubiteljev Slakove 
glasbe Mali Kal. Na pomoč 
pa so priskočili tudi člani  vi-
nogradniškega društva Mir-
na Peč  in  PGD Hmeljčič, OŠ 
Toneta Pavčka ter gospodi-
nje sosednjih vasi.  Množico 
zbranih na Barbovi domačiji, 
kjer je spomenik postavljen,  
so nagovorili minister za 
kulturo dr. Uroš Grilc, mirno-
peški župan Andrej Kastelic 
ter glasbenik Slavko Avsenik 
ml. V kulturnem programu 
so nastopili Fantje s Prapro-
tna, učenci OŠ Toneta Pavč-
ka, Društvo harmonikarjev 
Mirna Peč, pa tudi Lojzetov 
brat Matija in sorodnik Mar-
jan Barbo. Povezovala sta ga 

Spominsko ploščo so odkrili minister za kulturo dr. Uroš Grilc,  žena Lojzeta Slaka Ivanka Slak 
ter župan Občine Mirna Peč Andrej Kastelic.

Slavko Podboj in Leopold 
Pungerčar, ki je tudi zasnoval 
scenarij.«
Slovesnosti  se je udeležilo ve-
liko obiskovalcev, ki jim je bli-
zu Lojzetova harmonika,  in se 
poklonili njegovemu spomi-
nu. Njegova glasba je prihaja-
la iz njegove dolenjske duše, 
ki je neskončno ljubila to lepo 
domačo pokrajino, valovite vi-
norodne griče, ki so bili večen 
navdih njegovega ustvarjanja.

Ljudmila Bajc , 
 foto: Foto Asja  

Barbovo domačijo so preplavili številni ljubitelji narodno 
zabavne glasbe. 

Med povabljenimi sta bila kar dva poslanca, evropski posla-
nec Lojze Peterle in državnozborski Zvone Lah.

Vdova Ivanka s sinovoma Slavkom in Robertom (z desne) 
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Tudi Boris Kopitar in Slavko Avsenik ml.  sta se poklonila Loj-
zetovemu spominu.

Obeležje predstavlja kamniti steber, na katerem je pri-
trjena bronasta plošča z reliefnim portretom umetni-
ka. Do njega vodi pot z okroglimi betonskimi tlakovci 
(teh je 37), ki so razporejeni enako kot tipke na diato-
nični harmoniki z znamenitim Slakovim gumbom, ob 
poti je betonska klop. Obeležje je brezplačno zasnoval 
arhitekt Tomaž Slak v sodelovanju z Leopoldom in Ma-
rijo Mojco Pungerčar. Bronasti portret je delo kiparke 
Alenke Vidrgar. Za kamniti steber, napise na njem in 
montažo je brez plačila za delo opravil  kamnosek 
Marjan Stepan. Tlakovce in betonsko klop je doniralo 
podjetje Praznik. Betonske stopnice, dostopni podest 
in temelj spomenika so izdelali vaščani Malega Kala, 
material pa je doniralo podjetje Giro.

Lojze Slak je bil tudi član Društva harmonikarjev Mirna Peč. 
Večkrat se je udeležil njihovih vaj, jih spodbujal k delu in z 
njimi delil svoje dragoceno znanje. Njegovo »V dolini tihi« 
so vzeli za svojo himno in ni ga Mirnopečana, ki mu ob tej 
skladbi ne bi zaigralo srce.

Program so popestrili učenci OŠ Toneta Pavčka. Leopold 
Pungerčar, sicer Lojzetov  nečak,  pa je opisal Slakovo ži-
vljenjsko pot. 

S Fanti s Praprotna, ki so bili Lojzetovi spremljevalci več de-
setletij,  je pritegnil tudi Lojzetov sorodnik  Marjan Barbo.

Domačinke z Malega Kala so pripravile izvrstno pogostitev. 
Med dobrotami je bil tudi »štrudl«, Lojzetova najljubša sla-
ščica.  Rujna kapljica pa je iz Lojzetovega  vinograda.

Leta 1959 je Lojze ustano-
vil ansambel bratov Slak, 
v kvartetu je brat Tone 
igral trobento,  Stane bas 
in Matija klarinet. Njihovi 
nastopi so se vrstili na po-
rokah, veselicah, … Brat 
Matija še raztegne svoj 
meh.
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Nova pohodniška pot primerna za vsakogar, tudi za nedeljskega rekreativca

Prvi pohod Po poteh Slakove 
in Pavčkove mladosti
Mirnopeška občina se je s postavitvijo pomnikov – spomenikov  znamenitima rojakoma in častnima  občanoma 
naše občine, pesniku in akademiku Tonetu Pavčku v Šentjuriju  in vrhunskemu  glasbeniku Lojzetu Slaku  na Malem 
Kalu, v letošnjem letu zapisala z zlatimi črkami na kulturni zemljevid domovine.  Z njima je resnično pokazala svojo 
odraslost, polnoletnost, zrelost. Odličnost je toliko večja, ker sta se projekta uresničila letos na obeh lokacijah na 
svojstven, prelep način in ker  sta vasi in krajani  oba spomenika vzela za svoja. 

Zato je bilo načrtovanje 
prvega pohoda »Po po-
teh Slakove in Pavč-
kove mladosti«  za 
vodstvo našega 
turističnega dru-
štva  zelo zahtevna  
naloga. Pohod sta 
trasirala predse-
dnik TD  Jože Barbo 
in tajnik  Silvo Barbo. 
Pri izvedbi poho-
da so pomagali 
tudi drugi člani 
društva. Poho-
dniki  so  se 22. 
junija zbrali v 
središču Mir-
ne Peči, kjer  
jih je pozdra-
vil predstavnik 
občine Drago 
Muhič, zatem pa 
so si ogledali farno 
cerkev Sv. Kancijana, ki  
jo je ob predstavitvi zgodo-
vine župnije podrobneje  predstavil 
domači župnik Janez rihtaršič. Poudaril 
je,  da sta bila oba znamenita rojaka kr-
ščena v njej. Nato so odšli skozi  Mirno 
Peč, mimo rojstne hiše Ludvika Stariča 
in stare šole   proti Češencam. Po poti 

»Čez hribe«, ki jo je mno-
gokrat prehodil tudi 

Lojze Slak, so se prvič 
ustavili v koči ŠrD 
Veliki Kal, zatem 
pa  nadaljevali pot 
do Barbove do-
mačije  na Malem 
Kalu. S spoštova-

njem so si ogledali  
spomenik Lojzetu 
Slaku v neposredni 

bližine Barbove 
hiše, kjer je bila 
doma Lojzetova 
mama. Za kul-
turni program 
so poskrbeli 
mirnopeški har-
monikarji in mir-

nopeški osnov-
nošolci z izborno 

pripravljenim kul-
turnim programom. 

Prijazni domačini so po-
hodnikom pripravili obilno 

malico. 
Polni vtisov so se udeleženci prvega 
pohoda  spustili proti Selom, prečkali 
dolino in avtocesto skozi podhod pri 
odcepu za Hmeljčič ter nadaljevali pot 
do gasilskega doma v Hmeljčiču, kjer so 

jih pričakali  prijazni  gasilci PGD Hmelj-
čič. Znamenito cerkev Marijinega vne-
bovzetja in sam kraj ter zgodovino PGD 
Hmeljčič  je predstavil g. Barbo, ki je 
zelo nazorno opisal tudi Lojzetovo pot 
v šolo z Malega Kala v Karteljevo. 
Dalje  je pot vodila pohodnike  med 
lepo urejenimi in skrbno negovani-
mi vinogradi Hmeljčiča do zidanice 
družine ribič iz Ornuške vasi, kjer so 
degustirali njihova večkrat nagrajena 
vina. Strokovno je izbor vin komenti-
ral g. Žagar, član degustacijske sekcije 
Vinogradniškega društva Mirna Peč.  
Dobre volje so se pohodniki spustili po 
cesti  proti Šentjuriju. Sonce  je močno  
pripekalo, ko so hiteli mimo nekdanje 
Pavčkove- Stepanove  hiše proti spo-
meniku Tonetu Pavčku pri  podružnični 
cerkvi Sv. Jurija v Šentjuriju. V cerkvi so 
si ogledali freske in  likovni Extempore 
mirnopeške osnovne šole. Ponovno so 
nastopili mirnopeški šolarji z bogatim 
kulturnim programom.

Opoldansko sonce je pošteno zdeset-
kalo  pohodno kolono pri odprtih vra-
tih gostilne Špolar na Marofu.  Zato so 
se v več manjših skupinah  mimo nove 
osnovne šole Toneta Pavčka polni pre-
lepih vtisov vračali na izhodišče v Mirno 
Peč z iskreno željo,  da drugo leto po-
novno pridejo. Udeleženci so menili, 
da je izbrana trasa pravšnja,  ravno prav 
dolga in tudi časovno ustrezno ume-
ščena v koledar prireditev turističnega  
društva in same Občine Mirna Peč.  Pri-
merna je praktično za  vsakogar, tudi 
za nedeljskega rekreativca. Med poho-
dom je mladostne zgodbe in drobne 
anekdote obeh znamenitih rojakov, za-
nimivo  in z vsem spoštovanjem pripo-
vedoval vodja pohoda,   Jože Barbo.  Pr-
vega pohoda se je udeležilo nekaj nad 
sedemdeset udeležencev. Bil je prvi, 
zgodovinski, nepozaben in zelo vroč. 
Aleksander Rupena,  foto: Mira Barbo 



V A D B A  J O G E 
SISTEM JOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

Obveščamo vas, da bo v Mirni Peči potekala vadba joge 
na OŠ Toneta Pavčka vsako sredo od 17.00 do 18.30. 

Začetek vadbe bo v sredo, 2.10.2013. Vljudno vabljeni!

Prijave in informacije : 041/952-627 
ali matoduh.123@gmail.com

MATOSAŽA, masaža in joga, Matjaž Duh s.p., 
Šmihel 13, Novo mesto
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ZASVOJENOST - KAKO POMAGATI?
Zasvojenosti je veliko vrst in so rešljive. Naj gre za prepo-
vedane droge, alhohol, hrano, igre na srečo, računalnik, 
nakupovanje itd. V želji, da te rešitve v obliki svetovalne 
pomoči približamo vam občanom,je Občina Mirna Peč 
pred leti podprla delovanje Svetovalne pisarne LAS 
v Novem mestu, kamor lahko občani pridejo na brez-
plačno in anonimno svetovanje, ali pa pokličejo za na-
svet po telefonu (kontakt naveden spodaj). Svetovalna 
pisarna deluje vsak delovnik od 8.00 do 16.00, po do-
govoru tudi izven delovnega časa. Dovolj je, da pokličete 
po telefonu, oglasil se vam bom svetovalec Toni Kočevar, 
da dogovorimo termin svetovanja ali se pogovorimo o 
težavah po telefonu. Na svetovanje lahko pridete zase ali 
zaradi težav, ki jih zaznavate v odnosih z vam pomemb-
nimi ljudmi (družina, prijatelji, sodelavci,...). 
Lahko se obrnete na nas tudi zaradi vrsto drugih situ-
acij, ki vas tako ali drugače onesrečujejo. To so lahko 
vzgojne težave, partnerski problemi, nezadovoljujoči 
odnosi doma in v službi, duševne stiske itd.
Poleg svetovalne pomoči Občina Mirna Peč finančno 
podpira tudi preventivno sodelovanje z OŠ Toneta 
Pavčka, kjer izvajamo delavnice na temo zasvojenosti 
s ciljem, da mlade učimo kritičnega odnosa do različ-
nih pasti odvisnosti ter v medsebojni debati odkrivamo 
zdrav življenjski slog za ne-odvisnost.
Spoštovani občani, vabimo vas, da nas v stiski pokliče-
te ter skozi razgovor odkrijete moč, ki jo imate v sebi.  
Uspešno kovanje lastne življenjske sreče vam želim.

Toni Kočevar

Kontakt: Svetovalna pisarna LAS Novo mesto, 
rozmanova ulica 10, Novo mesto

TELEFON: 051 367 497
E-pošta: las@novomesto.si

O B V E S T I L O
Prosimo starše, ki želijo, da njihov otrok obiskuje zo-
bozdravnika v naši ambulanti v Mirni Peči, da podpi-
šejo obrazec izjave in nam ga skupaj z otrokovo zdra-
vstveno izkaznico dostavijo v ambulanto. S tem bo 
imel otrok izbranega zobozdravnika.

Lep pozdrav, A-DENS d.o.o.

Sobota in nedelja pestra 
ob praznovanju 14. praznika 
občine Mirna Peč
Letošnje tri dnevno praznovanje občinskega praznika se 
je po nekoliko bolj svečanim petkovem programu nada-
ljevalo s pestrim sobotnim in nedeljskim dogajanjem. 

V sobota (22.6.) je Turistično društvo Mirna Peč v dopoldan-
skih urah organiziralo  prvi pohod Po poteh Slakove in Pavč-

kove mladosti, v popoldanskih urah pa so se v Mirni Peči na 
tamkajšnjem trgu odvijale  vaške igre s sprevodom društev. 
V vaških igrah so sodelovale štiri ekipe iz vseh treh mirnope-
ških dolin: Dolenja vas, Veliki Kal- Orkljevec, Jablan in Globo-
dol. Otroci do 12 let so se pomerili v sestavljanju gesla pra-
znika »Mirna Peč praznuje«,   mladina do 24 let v igri Mladi 
gospodarji in v igri štetja denarja, ženske so pokazale svojo 
spretnost v šivanju gumbov, moški v ruženju koruze, na kon-
cu pa so se pomerili še v kvizu, v katerem so preverili svoje 
znanje o Mirni Peči. Zmagala je ekipa Dolenje vasi. V povorki 
društev se je predstavilo 19 društev oz. 300 članov različnih 
društev: s področja kmetijstva, socialnega varstva, kulture in 
športa, ki delujejo na območju občine. Zvečer pa je je zbrane 
v šotoru zabavala skupina Čuki.
V nedeljo (23.6) se je nekaj čez 40 rekreativnih kolesarjev po-
dalo na Mirnopeško pentljo, ki so jo kljub popoldanski plohi 
uspešno prevozili. Praznovanje se je zaključilo s koncertom 
okteta Oremus v župnijski cerkvi v Mirni Peči, ki so jo poslu-
šalci zapolnili do zadnjega sedeža. 

Nataša Rupnik
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intervju

IVANKA SLAK, žena pokojnega Lojzeta Slaka

Lojzetova glasba je naša, 
domača. Tako jo čutimo.
Ivanka Slak je bila z Lojzetom poročena 51 let. V zakonu sta se jima rodila sinova Slavko in 
Robert, ki sta si tudi že ustvarila svoji družini. Je babica Luki, Ani, Jakobu ter dvojčicama Juliji 
in Lari. Tako sinova kot vnučki sta Ivanki in Lojzetu pomenila eno samo veselje in ljubezen. No, 
Lojze je imel še eno ljubico. Svojo glasbo. In Ivanka ni bila nanjo čisto nič ljubosumna. Bila pa 
je trden steber družine in sopotnica pri njegovi glasbeni karieri. 

 � Gospa Ivanka, vi ste Štajerka, 
Lojze pa Dolenjec. Kje in kako sta se 
našla?
res je, doma sem iz Gorice pri Slivni-
ci.  Kot dekle sem delala v Saturnusu v 
Ljubljani in njegova sestra Marija je bila 
moja sodelavka. Nekoč me je povabila 
k sebi domov. Bratje Slak so imeli takrat 
doma ravno vaje. In tako sem ga spo-
znala. Povabil naju je na veselico, kjer 
so igrali, potem pa še odpeljal nazaj v 
Ljubljano. Zatem me je povabil v kino. 
No, potem pa že veste, kako gre naprej 
(smeh).

 � In sta se poročila…
Leta 1960. Meni je bilo 22 let, Lojze pa 
je bil pet let starejši od mene. Najprej 
sva živela v podnajemniškem stano-
vanju, kmalu zatem pa sva začela gra-
diti hišo v Ljubljani. Hodil je v službo, 
nastopal s harmoniko. Leta 1964 so se 
mu pridružili Fantje s Praprotna. Dolgo 
je že tega. Prihodnje leto bo 50 let Sla-
kove glasbe.

 � Kako ste občutili slavo Lojzeta 
Slaka?
Najprej nisem vedela nič. Potem pa se 
je počasi začelo. Imeli so tudi po pet 
koncertov na dan, prvega že dopoldne, 
pred mašo. Zgodilo se je celo, da so 
nekoč, ko so malo zamujali na koncert, 
morali v dvorano skozi okno, ker je bila 
do njihovega prihoda tako nabito pol-
na, da niso mogli noter. Pa so splezali 
skozi okno in inštrumente so si podajali 
skozenj. Seveda se to danes sploh ne da 
primerjati.

Lojze je bil  zelo dober vinogradnik in je za svoj cviček prejel številna priznanja. 
»Zelo rad je delal v vinogradu, velikokrat sva se kar po nastopu odpeljala na Trško 
goro. Čisto malo je spal, potem pa delal,« dodaja Ivanka.
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Pred Lojzetovo rojstno hišo je TV Slovenija posnela pesem Po-
štar. Na klopci pred domačo hišo v Jordan Kalu sedi njegov oče.

 � Lojze Slak je bil na glasbeni sce-
ni celo življenje - kot zvezda stalnica. 
Kaj menite, v čem je skrivnost njego-
vega uspeha?
Mislim, da predvsem to, da je njegova 
glasba naša, domača. Da jo tako čuti-
mo. Npr. Avsenik, ki ga je moj mož zelo 
visoko cenil, ima bolj alpsko glasbo. 
Njegova pa je mehka in valovita kot do-
lenjska pokrajina. Nobenih ostrih rezov.

 � Ste kaj sodelovali pri njegovem 
ustvarjanju?
Lojze me je imel za prvega kritika. Ve-
dno sem morala hoditi gor v njegov 
kabinet, kjer je ustvarjal, in ga poslušati. 
Pa sem tudi zmeraj slišala, če kaj ni »šti-
malo«. Prihajam namreč iz pevske dru-
žine, pri nas doma se je vedno pelo.

Z Lojzetovo sestro Jelko, ki je najmlajša v Slakovi družini. Na 
brata jo vežejo lepi spomini. »Seveda sem bila zelo važna, 
da je bil Lojze moj brat! Bila pa sem presrečna, če sem lahko 
poslušala, kako vadijo in igrajo, ali pa če mi je dal kakšen 
dinar. Sem ga takoj zapravila za sladkarije.«

 � Pa je upošteval vaše mnenje?
Včasih ja, vedno pa tudi ne. On je na-
mreč dobro vedel, kako in kaj je treba. 
Bil je zelo natančen pri svo-
jem delu. Napisal je več 
kot 50 besedil, sicer pa 
je avtor skoraj vseh 
svojih viž.

 � Vam je ka-
kšno pesem po-
sebej posvetil?
Je rekel, da so vse 
moje.

 � Lojze Slak se je 
od nas poslovil v osem-
desetem letu starosti pred 
dvema letoma. Na Trški gori, kjer 
imate zidanico in vinograd, so mu pri 
cerkvi postavili spominsko ploščo, 
prav tako se mu je poklonila Občina 
Mirna Peč. Kako kot vdova doživljate  

Ivanka ob odkritju spominske plošče 
na Malem Kalu

vso to dogajanje?
Seveda mi je hudo, ker ga več ni, hkra-
ti pa mi je tudi lepo pri srcu, ko vidim, 

kako imajo ljudje radi njegovo 
glasbo, kako se ga spomi-

njajo. Moram pa se še 
posebej lepo zahva-

liti vsem Mirnope-
čanom, vaščanom 
Malega Kala, Občini 
Mirna Peč pa Bar-
bovim in nečaku 
Poldetu Pungerčarju 

in vsem ostalim, ki so 
še sodelovali zraven in 

so z združenimi močmi 
pripravili tako lep spomenik 

na Malem Kalu in tako čudovit 
dogodek ob odkritju. res prisrčna hvala 
vsem skupaj. Je pa moja želja, pa tudi 
sinov, da bi v Mirni Peči naredili muzej 
Lojzetu Slaku. 

Ljudmila Bajc

Sinova Slavko in Robert z mamo Ivanko. Četudi ne stopata po očetovi glasbeni 
poti, pa že po prvih taktih prepoznata njegovo igranje. 

Devetletni Lojze 
s harmoniko
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občinski praznik

Utrinki s praznovanja občinskega praznika
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Mitja Krevs na univerzijadi v Kazanu
Letošnja univerzijada je potekala v ruskem Kazanu, kjer se je ponovno zbralo veliko športnikov študentov, ki tek-
mujejo v različnih športih, skupno približno 12 tisoč. Gre za nekakšno svetovno prvenstvo med študenti, ki tekmu-
jejo v podobnih športih kot na olimpijskih igrah. Letos je nastopilo tudi kar nekaj olimpijskih, svetovnih in evrop-
skih prvakov, kar kaže, da gre za močno tekmovanje, precej športnikov med njimi pa je tudi profesionalcev. 

dovolj že čas 3:48. Klub temu je za menoj 
dobra izkušnja, ne samo zaradi tekmova-
nja, ampak tudi zaradi vsega dogajanja v 
ozadju, ki se odvija na tem tekmovanju. 
Prav gotovo ga je po organizacijski plati 
moč primerjati z olimpijskimi igrami in 
lahko rečem, da so se rusi zelo potrudili. 
Naslednja univerzijada bo ponovno čez 
dve leti v Koreji.« L. B.

Mitja Krevs: »To je bil moj drugi nastop 
na univerzijadi. Letos sem bil bolj pri-
pravljen in tudi bolj izkušen. Tudi tokrat 
sem tekel na 1500 m in osvojil  končno 
13. mesto s časom 3:45,45. To je sicer po-
menilo 10. mesto v kvalifikacijah, vendar 
zaradi pravil o napredovanju ni bilo do-
volj za finale, ki je bil moja želja, tja se jih 
je uvrstilo 12. Na koncu mi je zmanjkalo 
0,79 s. Če bi tekel v drugi skupini, bi bil 

Urnik rekreacije 
v šolski 
telovadnici
ŠRD MIRNA PEč  
•	 torek od 18. do 19. ure -  Fi-

zioterapija  
Rudolfovo 

TELOVADBA ZA HRBTENIcO
•	 torek od 19. do 20. ure - 

splošna vadba
•	 torek od 20. do 21.30 ure 

-  nogomet
•	 sreda ob 19. pilates in ob 

20. uri aerobika
•	 sobota od 19. do 20.30 

nogomet
•	 nedelja od 18. do 19. ure 

badminton
 
ŠRD VELIKI KAL ORKLJEVEc
•	 petek od 18. do 19. ure
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Suša pobirala 
svoj davek
Poletna suša  tudi našim krajem žal ni prizanašala. 
Kako je letošnja že četrta močnejša suša v zadnjih de-
setih letih prizadela občane?
Pripravila: Andrej Gašperič, Luka Piko

Jože Tomšič, Ivanja vas
 Letošnja suša je tudi nam  
vinogradnikom naredila 
precej škode. Pridelek bo 
za deset do dvajset od-
stotkov slabši, za povrh 
pa se je posušilo še nekaj 
trt. Na trti pa se bodo po-
sledice občutile še priho-
dnje leto. 

Sonja Pust, Biška vas
Dolgotrajna suša nam je 
pobrala večino letošnje-
ga pridelka zelenjave.  Kar 
se je dalo zalivati, je še za 
silo obrodilo. Ostale vrtni-
ne, ki pa vode niso  bile 
deležne, pa so se  kmalu 
posušile.

Levstik Anton, Vihre 
Kot aktivni gasilec v PGD 
Mirna Peč sušo najbolj 
občutim z večjim povpra-
ševanjem po prevozih pi-
tne vode na območja, kjer 
še ni vodovoda. Prevozov 
pitne vode je bilo v juliju 
in v avgustu res nadpov-
prečno veliko. S kolegom 
Marjanom sva v sušnem 
času kar 174-krat zapelja-
la pitno vodo. Po dežju pa 
se situacija spet umiri.

Damjan Kos, Veliki Kal
Suša se v kmetijstvu kar 
pozna. Zaradi suše smo 
imeli več kot polovico 
manj pridelka, predvsem 
v krmi za živino. Na račun 
suše bomo morali doku-
piti 50 ton koruze v zrnju, 
okoli 120 bal, čeprav smo 
že kupili 3,5 ha koruze za 
silažo. Sena je bilo običaj-
no, otave že manj, nadalj-
nja košnja pa je bila zelo 
uboga.

IZ MIRNOPEŠKIH KUHINJ…

SLIVOVA PITA
Potrebujemo:
•	 malo več kot pol kilograma  

izkoščičenih sliv
•	 30 dag moke 
•	 20 dag masla
•	 1 jajce
•	 10 dag sladkorja
•	 malo cimeta
•	 nekaj žlic slivove marmelade

Moko, maslo, sladkor in jajce zgnetemo v  gladko testo. Te-
sto  zavijemo v folijo in ga damo v hladilnik za pol ure.
 Testo razvaljamo  na velikost pekača ( premera približno 28 
cm). Namažemo ga z marmelado in obložimo s slivami, po-
tresemo sladkor ( po vaši izbiri več ali manj) in s cimetom.
Pečemo v prej ogreti pečici na 180°C približno pol ure.
Dober tek!

Zapisala Nežika Režek

Zelemenjava: 
Zelenjavni podarim dobim

Imate preveč poljščin, 
sadja in ozimnice?

VABILO

v petek, 4 oktobra, 
od 13.00 do 18.00, 

pred Humanitarnim centrom RK, 
Ulica Slavka Gruma 54 a, Novo mesto

organiziramo izmenjavo presežkov 
sezonske zelenjave in ozimnice. Glavni 

namen je predstaviti možnost občanom, 
da svoje pridelke zamenjajo za tiste, ki jih 

nimajo in jih potrebujejo.

Pridružite se nam.
Več o dogodku preberite na 
www.novomesto.ozrk.si

Območno združenje rdečega križa
Novo mesto – humanitarni center

Ulica Slavka Gruma 54a
8000 Novo mesto

Sklad za pomoč ljudem v stiski
TRR: 0297 0025 9477 202
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društveno satje
Rekreativna tekaška vadba 
v Mirni Peči ob ponedeljkih 
in sredah popoldne
Tekaška vadba, ki se je začela marca, se nadaljuje tudi 
jeseni. Tekači, ki tečejo v  skupinah glede na svojo pri-
pravljenost, so v tem času pokazali že precejšen na-
predek. Prav tako jih odlikuje homogenost in druže-
nje, kar je tudi pomembno. 
Vadba poteka dvakrat tedensko ob ponedeljkih 
in sredah popoldne. Še vedno   se tekaški skupini 
pridružite tudi novi ljubitelji teka (tudi začetniki). 
Več informacij na micokrevs@gmail.com ali na tel. 
številki 031-705-727 (Mitja Krevs).

Največja  vaja Civilne zaščite letos

Mednarodna jamarska reševalna vaja v 500 
metrov globoki jami v Paradani
Zadnji vikend v avgustu je v Trnovskem gozdu potekala reševalna vaja iz Velike ledene jame v  Paradani (občina 
Nova Gorica) z globine 500 metrov. Vaja je bila ena zadnjih aktivnosti dve leti trajajočega evropskega projekta EU 
Proteus, čigar namen je povečevanje ozaveščanja in izboljšanje učinkovitosti na področju jamarskega reševanja. V 
celotni vaji je sodelovalo prek 140 jamarskih reševalcev iz Slovenije in Hrvaške, civilne zaščite, gasilcev, policije ter 
helikopter Slovenske vojske.

Z novomeškega reševalnega centra smo na planino Mala La-
zna, kjer je bil postavljen štab civilne zaščite (štiri kilometre od 
vhoda v jamo), prispeli v petek zvečer. Nekatere ekipe so bile 
v jami že ves dan, saj so pripravljale manevre za izvlek pone-
srečenca  i z najnižjih delov jame. Zaradi težkih razmer v jami 

(pršenje vode ter temperatura blizu ledišča) je bila logistika v 
štabu zelo pomembna. reševalne ekipe so v jamo pošiljali z 
razmaki parih ur, da se le te ne bi preveč  čakale med seboj. 
Nas  so v jamo poslali šele v soboto zjutraj, delali pa smo na 
globini 200 metrov. Ekipa pod nami nam je nosila s ponesre-
čencem predala približno ob treh popoldne, naša naloga pa je 
bila, da ga skozi 60- metrsko brezno varno predamo naslednji 
ekipi. To smo storili s pomočjo treh manevrov protiteže. Nad 
nami so bile še štiri reševalne ekipe, ki so si predajale ponesre-

čenca, dokler ni ta že v 
mraku, po desetih urah 
v nosilih, varno prispel 
iz jame. Tekom dneva 
je bil za televizijske eki-
pe izveden izvlek nosil 
iz vhodnega brezna 
Paradane, ponesrečen-
ca pa so z reševalnim 
vozilom pripeljali do 
planine, kjer je s heli-
kopterjem SV naredil 
nekaj  krogov. V nede-
ljo zjutraj smo opravili 
še analizo vaje, na ka-
teri smo preučili na-
pake, da bo naslednja 
vaja še bolj brezhibna. 
Z največjo jamarsko re-
ševalno vajo v Sloveniji 

smo tako po dveh dneh zaključili, obenem pa je bila to tudi 
največja letošnja vaja civilne zaščite.

Anže Tomšič, Foto:  Adrijana Novak  
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društveno satje

Mirnopeški upokojenci smo vedno aktivni
Tudi letos je Društvo upokojencev Mirna Peč v mesecu juniju organiziralo že tradicionalno srečanje upokojencev. Kar 
nekaj se nas je zbralo pod kozolcem  gostilne Novljan. 

Po pozdravnem govoru je 
predsednica  spregovorila o 
vlogi upokojencev v  družbi,  
socialnem vprašanju ter  o 

aktualnih težavah upokojen-
cev -  neizplačanem regresu 
in zniževanju pokojnin. Po 
kratkem kulturnem progra-
mu se je druženje nadalje-
valo  v prijetnem klepetu, 

zabavi in plesu. Za dobro 
voljo je poskrbel harmonikar 
Matjaž.
V maju pa se je poln avtobus 
upokojencev odpravil na iz-
let. Najprej smo si ogledali 

vojaški muzej v Pivki,  vo-
žnjo nadaljevali do Prema  
nad Ilirsko Bistrico, si tam 
ogledali grad in rojstno hišo 

pesnika Dragotina Ketteja, 
nato pa vožnjo nadaljeva-
li na Trsat nad reko.  Kljub 
utrujenosti smo se  zadovolj-
ni vračali  domov.
Septembra smo si ogledali 

našo prestolnico. V prele-
pem dnevu smo se  iz centra 
Ljubljane s turističnim vla-
kom povzpeli na ljubljanski 
grad. Po vodenem ogledu 
grajskih prostorov in zna-

menitosti smo se na ribjem 
trgu  vkrcali na ladjico.  Tu 
nas je pričakal prigrizek in 
pijača, nato pa smo se pope-

ljali po Ljubljanici na ogled 
starega mestnega jedra in 
njene okolice. Na ladjici so 
nam pripravili  piknik kosilo. 

Sledil je sprehod do botanič-
nega vrta in ogled župnijske 
cerkve Barje, ki je narejena 
po načrtih  Jožeta Plečnika. 
Tukajšnji župnik nam je z ve-
seljem razkazal njeno notra-
njost in  zgodovino te izre-
dno lepe in zanimive cerkve. 
Izlet smo zaključili z obiskom  
živalskega vrta. Polno novih 
vtisov smo se zadovoljni vra-
čali proti domu.  

Majda Zagorc

Srečanje pod Novljanovim kozolcem

Plečnikova cerkev sv. Miha-
ela na Barju

Obiskali smo Trsat nad Reko.

Na Ljubljanski  grad smo se pripeljali s turističnim vlakcem.
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Tridnevno jahanje 
do Kolpe
Člani Konjeniškega društva treh dolin Mirna Peč smo letos 
ujeli lepo vreme za tridnevno društveno jahanje. 15. avgusta 
smo zajahali pripravljene konje in se iz Mirne Peči odpravili 
proti Kolpi. Jahali smo preko Dolenjskih Toplic do rožnega 
dola pri Semiču, kjer smo imeli kosilo. Zatem smo se povzpe-
li na  Anzlovo goro. Tukaj smo razsedlali in poskrbeli za ko-

nje. Prespali smo, zjutraj pripravili konje in se odpravili proti 
Gribljam. Naredili smo manjšo postojanko ob izviru reke 
Krupe; lep kotiček za oddih. Potem smo jahali do Gribelj, kjer 
nas je čakalo kosilo. Pripravili so nam krmo za konje, vode 
pa je bilo dovolj v strugi. Po kosilu smo šli s konji v Kolpo, 
jih napojili, nekatere tudi osvežili z vodo. Voda je bila prije-
tno topla, kar smo nekateri izkoristili tudi za kopanje. Pozno 
popoldne smo si naredili dober in prijeten piknik, ki je trajal 
pozno v noč. Tretji dan smo bili dopoldne ob vodi, nekate-
ri so se kopali, drugi so igrali odbojko na mivki… Po kosilu 
smo organizirali prevoz konjev domov (glavni prevoznik je 
bil Andrej Turk). Tridnevna ježa je uspela, konji in jahači smo 
se vrnili zdravi in nepoškodovani. 

Barbara Povše   

Postanek ob izviru reke Krupe

Na Velikem Kalu  
zmagali domačini
V zadnjem avgustovskem vikendu je nogometno igrišče na 
Velikem Kalu zopet zaživelo, saj so nogometaši odigrali že 
deseti turnir v malem nogometu, ki se ga je udeležilo  šest  
ekip: Kamenje, Benđo team, AS Parkelj, Šahovec, in dve ekipi 
Velikega Kala inOrkljevca. Prvič so se v nogometu pomerili 
tudi mlajši nogometaši, ki so nam dali vedeti, da ima nogo-
met v naši vasi tudi prihodnost.  Odločilna tekma med prvo 
ekipo domačinov in ekipo Šahovca je bila zelo napeta in se 
je končala v prid domačinov, tretje mesto pa je zasedla ekipa 
Benđo teama.

Zmago domačinov, na katero smo čakali deset let, smo v 
proslavili v prijetnem nogometno–tekmovalnem in navija-
škem vzdušju. Udeležba domačinov in ostalih gostov nam 
je dala samo še potrditev, da je bila organizacija dobra in da 
so tovrstni dogodki več kot dobrodošli za sprostitev, druže-
nje in klepet v današnjem hitrem tempu življenja. Ob tem 
se upravni odbor ŠrD zahvaljuje vsem nogometašem, navi-
jačem, sponzorjem, gostom in predvsem zavzetim članom 
društva. Nasvidenje naslednje leto.     

Urška Muhič 

DRUGI  BALINARSKI TURNIR NA POLJANAH

Po lanskoletni svečani otvoritvi balinišča, ki smo ga zgradi-
li s prostovoljnim delom članov in donacijo Občine Mirna 

Peč, smo konec avgusta organizirali drugi turnir v balina-
nju. Udeležilo se ga je šest ekip,  med njimi ekipa Balinar-
skega društva  Drska, ekipa Društva upokojencev Mirna, 
ekipa balinarjev iz Trebnjega, tri ekipe pa so sestavili člani 
Športno turističnega društva Poljane. Po dobrodošlici, žre-
banju ekip in uvodnih besedah sodnika ter vodje balina-
nja Džure Bekšiča z Mirne se je tekmovanje začelo. Prvo 
mesto je pripadlo ekipi iz Drske, drugo ekipi z Mirne, tretje  
mesto pa je osvojila 1. moška ekipa Športno turističnega 
društva Poljane. Vse tri ekipe so prejele pokale, ekipa iz 
Drske pa še prehodni pokal. Po proglasitvi rezultatov so 
za popestritev zaključka turnirja poskrbeli  člani balinar-
ske ekipe iz Drske, ki so svoj pokal za osvojeno prvo mesto 
podarili v trajno last najmlajšemu in, kot so dejali, najbolj 
»zagnanemu« balinarju, desetletnemu Žigi Žagarju, ki je 
tekmoval v 2. ekipi Športno turističnega društva Poljane.
Turnir smo zaokrožili s srečanjem Poljancev.  Drago Retelj
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Gasilski 
avtorally 
2013
V nedeljo, 9. junija 2013, 
je potekalo 43. tradici-
onalno gasilsko tekmo-
vanje Gasilski avtorally, 
ki ga je organizirala Ga-
silska zveza Novo mesto.  
Sodelovalo je 84 ekip, ki 
so tekmovale po ustalje-
nih pravilih za Gasilski 
avtorally. 

Tekmovanje se je letos 
začelo v Mirni Peči in je 
potekalo na trasi Mirna 
Peč – Jablan – Češča vas 
– Novo mesto. Mirno Peč 
so zastopali v kategoriji 
članov A iz PGD Globo-
dol, Jablan in Hmeljčič, 
v kategoriji članov B iz 
PGD Jablan in ekipa ve-
teranov iz PGD Mirna 
Peč. Predstavnic članic 
na tokratnem tekmova-
nju ni bilo. 

Ljudje znajo 
stopiti skupaj
Tudi letos je pod okriljem Turističnega dru-
štva  Mirna Peč v okviru projekta Moja de-
žela lepa in gostoljubna potekalo  ocenje-
vanje hiš z okolico ter vasi. Magda Hlebec 
kot strokovnjak in šofer, Alojz Majde kot 
predstavnik ljudstva in nagrajenec ter Joži-
ca Papež kot predsednica komisije in člani-
ca TD Mirna Peč smo se sredi  julija  odpe-
ljali v sončno jutro, novim izzivom naproti.
Letos nam vreme res ni prizanašalo. Spo-
mladi, ko smo bili po dolgi in hudi zimi želj-
ni sončnih žarkov, je našo ljubo grudo neu-
smiljeno zalivalo, ko pa se je končno začelo 
poletje, smo že kmalu začeli tarnati in iskali 
osvežitve. Sonce nam je vsak dan bolj kaza-
lo svojo moč in posledica je bila huda suša.
Zato smo se kar pozno odločili za ogled. 
Ugotovili smo, da je nekako bolj prisoten 

timski duh med prebivalci kot pred leti. 
Ljudje se srečujejo in znajo stopiti skupaj, 
ko gre za večje projekte, ter tako skrbijo za 
dobro vzdušje, ki je vsem v korist. Tudi po-
samezni objekti so iz leta v leto lepši.
Bile je nekaj pripomb na določene črne 
točke, ki niso nikomur za vzgled, pa vendar 
naš namen ni grajati, ampak nagraditi delo 
in skrb ter nenazadnje ljubezen do rodne 
zemlje.

Zavedati se moramo, da je turizem dono-
sna panoga, ki lahko prinese nova delovna 
mesta, turisti pa radi pridejo tja, kjer so lepo 
sprejeti, postreženi in imajo kaj videti. Vse-
ga tega imamo v naši občini več kot dovolj, 
le ponuditi je treba na pravi način. Potrudi-
mo se vsi skupaj, da bi ljudje od drugod pri-
šli pogledat, kaj je bil navdih Tonetu Pavčku 
in Lojzetu Slaku, da sta ustvarila neprecen-
ljive umetnine v obliki besed in glasbe.
Priznanja bomo podelili na prednovoletni 
prireditvi.

Jožica Papež

Gasilsko tekmovanje za pokal Mirne Peči 
in občinsko tekmovanje
V soboto, 15. Junija, je na igri-
šču stare osnovne šole v Mirni 
Peči potekalo 15. meddru-
štveno tekmovanje za pokal 
Mirne Peči. Na tekmovanju je 
sodelovalo 19 prostovoljnih 
gasilskih društev iz enajstih 
občin, ki so tekmovala v kate-
gorijah desetin  članov/članic 
in starejših gasilcev vetera-
nov/veterank. Tekmovalni 
program v kategoriji članov 
je obsegal vajo z motorno bri-
zgalno v suhi izvedbi in štafe-

tni tek brez ovir s prenosom 
ročnika na 8 x 50 m. V katego-
riji veteranov pa se je izvajala 
vaja s hidrantom v suhi izved-
bi in vaja raznoterosti.
Prvo mesto na tekmovanju za 
pokal Mirne Peči v kategoriji 
članov in tudi članic je osvoji-
la ekipa PGD Hmeljčič, drugo 
mesto je osvojilo PGD Lakov-
nice in tretje mesto PGD Mali 
Podljuben. Vse ostale enote 
so prejele priznanje za sode-
lovanje na tekmovanju.

Istočasno je potekalo tudi ob-
činsko točkovanje za preho-

dni pokal, kjer je prvo mesto 
v kategoriji članov zasedla 
ekipa PGD Hmeljčič 1, drugo 
mesto ekipa PGD Hmeljčič 
2 in tretje mesto ekipa PGD 
Mirna Peč. Prav tako sta pre-
hodni pokal osvojili ekipa 
članic PGD  Hmeljčič in ekipa 
Veteranov PGD Mirna Peč.

Luka Piko
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CEPETAVČKOVO 
POLETJE
Tudi poleti smo bili Cepetavčki ves čas 
aktivni. Veliko smo se igrali z vodo, de-
lali poizkuse, jo prelivali, ugotavljali, s 
katerimi tekočinami se meša, se špricali 
in potem sušili na soncu. Ugotavljali 
smo, kateri predmeti plavajo in kateri 
potonejo. Mešali smo jo z mivko in de-
lali »malto«.  
Ker nam je bilo izredno vroče, smo si 
naredili senco iz vej, ki smo jih nabrali 
v gozdu, in se hladili pred žgočim son-
cem. 

Igrali smo se gusarje, si 
izdelali gusarska pokri-
vala in se ob pesmi ro-
mane Kranjčan-Gusarska, 
zabavali. 
Bili pa smo tudi čisto pravi de-
lavci na vrtu. Opleli smo plevel, zalili 
vrtnine, pobirali pridelek in ga nosili v 
kuhinjo, da so kuharice zelenjavo upo-
rabile za  kosilo.  Veliko smo se gibali, 
ustvarjali, družili med seboj in se imeli 
lepo.  Na sprehodih v gozdu smo veliko 
raziskovali in spoznavali živali, rastline 
in se hladili. 
Skratka, naučili smo se veliko novih 
stvari, osvojili nove pojme in se pri tem 
zabavali.

Pripravila  Vilma Fabjan
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V novo vrtčevsko leto 
z največjim vpisom 
otrok doslej
September v vrtcu pomeni nov začetek, na katerega se moramo temeljito 
pripraviti, saj z njim prihajajo mali radovedneži, ki komaj čakajo, da jim 
postavimo nove izzive in priložnosti za igro in učenje. Uvajalni mesec pred-
vsem pomeni, da imamo vsi, predvsem pa otroci, starši in vzgojitelji, dovolj 
časa za strpno in vseskozi ljubeznivo prilagoditev na spremembe, ki jih pri-
naša novo vrtčevsko leto. 

Iskali so 
skriti zaklad
V petek, 14. Junija, je v vrtcu Ce-
petavček pri OŠ Toneta Pavčka 
potekala zaključna prireditev z 
naslovom Iskanje skritega zakla-
da. Staršem, prijateljem, dedkom, 
babicam in gostom smo se Cepe-
tavčki predstavili s pesmijo, likov-
no razstavo in plesnim nastopom, 
se jim zahvalili za pomoč pri selitvi 
v nove prostore šole,  jim podelili 
posebne zahvale za sodelovanje, 
naše najstarejše Vrtavke pa z le-
pimi željami pospremili v šolo. Po 
uradnem uvodnem delu smo v 
spremstvu staršev odšli na pot is-
kanja skritega zaklada. Malo mlaj-
še je pot vodila blizu vrtca, malo 
starejši otroci pa so sledili zelo 
zapletenemu zemljevidu poti do 
skrite skrinje. Na koncu so se upra-
vičeno veselili zlatnikov,  s katerimi 
so si pri kuharici  »kupili« sladoled 
in zaplesali ob glasbi gosta Janija 
Lipičnika. Vsem obiskovalcem pri-
reditve smo zaželeli lepo, vroče 
poletje, veliko skupnih trenutkov 
in lepih poletnih doživetij. 

 Darja Rozman

V letošnjem letu začenjamo z največjim 
vpisom otrok doslej. V septembru je tako 
v vrtec vključenih 158 otrok, ker pa ima-
mo še nekaj prostih mest, bomo otroke 
sprejemali tudi med letom.

Otroci so razdeljeni v deset oddelkov: 
•	 prvo starostno obdobje od 1. do 3. 

leta: 4 oddelki;
•	 drugo starostno obdobje od 3. do 6. 

leta: 5 oddelkov;
•	 kombinirani oddelek (prvo in drugo 

starostno obdobje) od 2. do 4. leta: 1 
oddelek. 

Veseli smo izgradnje novega vrtca, 
saj so tako ustvarjeni idealni pogo-
ji za razvoj različnih sposobnosti 
otrok. Prostor je kot »tretji vzgojitelj« 
in predstavlja okolje, ki omogoča, da 

bodo otroci razvijali ustvarjalnost, kre-
ativnost, domišljijo ter motiviranost in 
zadovoljstvo, kar bo zagotovo vplivalo 
na varno, zdravo in kakovostno biva-
nje tako otrok kot zaposlenih. 

Prvi koraki so opravljeni, posušene so 
prve solzice, stkane prve prijateljske 
vezi …
Želimo si, da bi se vsi otroci v našem 
vrtcu prijetno počutili, staršem pa želi-
mo zadovoljstvo in dobro sodelovanje 
z nami ter da bi s svojimi znanji čim 
večkrat obogatili delo vrtca. 
Strokovni delavci pa bomo s svojim 
znanjem in izkušnjami ustvarjali  naj-
lepše zgodbe našega poklica.

Irena Kozlevčar, 
pomočnica ravnatelja

AMBROZIJA
(PELINOLISTNA ŽVrKLJA) je ena najbolj 
alergogenih rastlin 

KJE RASTE?
Je predvsem plevel zapuščenih, neobde-
lanih površin, zato je največ najdemo na 
zapuščenih kmetijskih površinah in grad-
biščih, ob cestah, železniških progah, ob 
bregovih rek. 
V Sloveniji se v zadnjih letih pojavlja tudi 
kot plevel v koruzi, sladkorni pesi, krom-
pirju in drugih okopavinah.

KAKŠNA RASTLINA JE AMBROZIJA?
Je enoletnica, visoka običajno okrog 70 
cm - lahko zraste tudi do 1,5 m, cveti v 
avgustu in septembru. Ena rastlina lahko 
proizvede 60.000 semen in nekaj milijo-
nov pelodnih zrn. Seme ambrozije ostane 
v zemlji kaljivo tudi več kot 30 let. 

KAJ POVZROčA?
Bolezni povzročene z ambrozijo so aler-
gijski rinitis in konjunktivitis ter bronhial-

na alergijska astma. Težave pri ljudeh, ki 
so alergični, povzroča od konca julija do 
konca septembra. Bolezenski znaki so sr-
benje nosu, kihanje, voden izcedek;  srbe-
nje oči, solzenje, otečene oči, ščemenje v 
očeh;  kašelj, oteženo dihanje,  lahko tudi 
splošno slabo počutje.

KAKO ZMANJŠAMO STIK Z ALERGE-
NI?
Za zmanjšanje stika z alergeni v času naj-
večje koncentracije pelodnih zrn v zraku 
se priporoča: čim manj gibanja na pro-
stem, zapiranje oken in vrat stanovanja,  
izogibanje travnikov s sveže pokošeno 

travo, prhanje, umivanje las in oblačenje 
svežih oblačil po bivanju zunaj, sušenje 
oblačil in obutve znotraj stanovanja (ne 
na prostem), preživljanje dopusta v krajih, 
kjer ni ambrozije, in gibanje na prostem 
takoj po dežju. 

KAKO PREPREčIMO ŠIRJENJE 
AMBROZIJE?
Širjenje ambrozije preprečujemo s:
•	puljenjem	mladih	rastlin	s	korenino	(od	
aprila do junija)
•	natančno,	nizko	košnjo	v	3.	dekadi	junija,	
3. dekadi julija, 2. dekadi avgusta in 1. de-
kadi septembra (tudi z zelo natančnim ko-
šenjem ni možno v celoti preprečiti cvete-
nja, ker stranski poganjki rastejo zelo nizko) 
•	 rednim	 okopavanjem	 posevkov	 na	
manjših površinah
•	rednim	mehanskim	odstranjevanjem	(ali	
z herbicidi) na velikih kmetijskih površi-
nah
•	zatravljanjem	in	nizko	košnjo	neobdela-
nih površin

Zavod za zdravstveno varstvo,
 foto: Luka Piko

Ambrozija na Malem Kalu, največ jo je 
ob avtocesti.
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iz šolskega panja

Po poletnih   počitnicah so se 
ponovno odprla šolska vrata. 
Prvič je prag naše osnovne 
šole prestopilo 34 prvošol-
cev. Skupaj s starši so se zbra-
li v šolski avli, kjer so jih poz-
dravili ravnatelj in učiteljice. 
Po uvodnem pozdravu so jim 
drugošolci za dobrodošlico 
zapeli pesmico, devetošolci 
pa so jim nadeli rumene ruti-
ce in jih pospremili do razre-
da. Medtem ko so prvošolci 
spoznavali sošolce in razred, 
so se starši udeležili predava-
nja o varnosti v prometu. Ob 
torti in klepetu smo zaključili 
prijetno dopoldansko druže-
nje in vsi komaj čakamo, da 
bomo ponovno sedli v šolske 
klopi.

Polona Zoran

SOFINANCIRANJE RAČUNALNIŠKIH 
IN JEZIKOVNIH IZOBRAŽEVANJ

Mikro in majhna podjetja ter podjetnike s sedežem 
v občinah Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna Peč, Mo-
kronog-Trebelno, Novo mesto, Straža, Šentjernej, 
Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in 
Žužemberk vabimo k prijavi na sofinanciranje raču-
nalniških in jezikovnih tečajev. 

Sofinanciranje se zagotavlja za tečaje izvedene od 
1.9.2013 dalje do vključno 31.3.2014.

Dodatna navodila in pogoje ter obrazec  za prijavo 
boste našli na internetni strani http://www.rc-nm.si. 

Kontaktna oseba:  
Andreja Klobučar, Tel. št.: (07) 33-72-982, 

E-naslov: andreja.klobucar@rc-nm.si

Nova OŠ Toneta Pavčka sprejela 
prvo generacijo prvošolcev
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iz treh dolin

Središče Mirne Peči po toči (foto: Ladislava Rupena)Pod brajdo po neurju (foto: Andrej Gašperič )

Končno začeli z deli na pokritem vkopu. (foto: Andrej Gašperič in Luka Piko))

Kapelica na Velikem Kalu v novih barvahVeliki Kal devetega avgusta  (foto Luka Piko)

POZNATE VAŠ 
KRAJ?
Pravilen odgovor na zasta-
vljeno vprašanje v junijski 
številki občinskega glasila se 
glasi: »Na fotografiji je Mikli-
čeva zidanica v Hmeljčiču.« 
Tokratna nagrajenka je Ma-
rija Matoh iz Mirne Peči, 
ki je pravilno napisala, da 
je posnetek iz Hmeljčarske 
gore. Gospe Mariji čestita-
mo, nagrado bo prejela po 
pošti.

In že imamo za vas nov iz-
ziv, dragi bralci. Budno oko 
obiskovalca v naših vaseh 
zazna marsikaj zanimivega. 
Ostanki stavbne dediščine 
nemo pričajo o tem, kako so 
naši predniki  živeli in s čim 
so se preživljali. Na žalost 
ne le zob časa, ampak tudi 
nova tehnologija marsikje to 
dediščino počasi uničujeta. 
Tokrat vam predstavljamo 
delček te dediščine.
Ostanki katerega objekta 
so na fotografiji in kje se 
nahajajo? 

Odgovore pošljite do 20. novembra na naslov Glasilo 
Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč  s pripisom: 
Poznate vaš kraj.Uredniški odbor

Foto: Ladislava Rupena



ObčinskO glasilO je 
dOčakalO abrahama 

V rokah imate jubilejno, 50. številko glasila Občine Mirna Peč.

POZOR, DRAGI 
BRALcI! 

Tisti občan/ka, ki bo na Občino  (Trg 2 v Mirni Peči) prvi prinesel prvo številko občinskega glasi-la, bo prejel praktično nagrado. Prebrskajte torej stare časopise, morda boste izbrskali prvo šte-vilko iz leta 2000.


