Glasilo KS Otočec, december 2017
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Spoštovane krajanke in spoštovani krajani krajevne skupnosti Otočec!
Leto se je hitro obrnilo, pred nami so prazniki, za nami ostaja
pestro, delovno leto. Člani sveta KS še vedno sledimo ciljem, ki
smo si jih zastavili ob nastopu mandata. Prizadevamo si za razvoj krajevne skupnosti. Vztrajamo, da bomo cilje dosegli.
Dobrodošli so vaši predlogi za izboljšave. Posredujete jih
lahko na e-pošto: ks.otocec@novomesto.si ali pa se osebno
oglasite v pisarni KS Otočec v času uradnih ur: vsako sredo
od 17.30 do 18.30. V času uradnih ur smo dosegljivi na
stacionarno telefonsko številko 07 30 75 330 ali na GSM:
051 672 966. Dogodke iz našega kraja si lahko ogledate tudi
na facebook strani krajevne skupnosti Otočec. E-obvestila
objavljamo tudi na portalu Mestne občine Novo mesto –
krajevna skupnost Otočec. Poslužujte se elektronskih medijev,
preko katerih vas bomo obveščali o dogodkih in dogajanju v KS
Otočec. Obveščanje gospodinjstev z navadno pošto je postalo
zelo drago, zato si teh poštnih storitev ne bomo mogli pogosto
privoščiti.
Svet KS Otočec si je zelo prizadeval, da bi naš kraj prišel do
novega vrtca. Smo že na pol poti; obljuba in tudi plan je, da se
s pričetkom vrtca pri OŠ Otočec prične, ko bo dokončan vrtec
v Bršljinu. Kot je povedal gospod Kovačič iz Mestne občine, naj
bi ga pričeli graditi že prihodnje leto, sigurno pa v letu 2019.
Ponosni smo, da lahko živimo v tako lepem naravnem okolju.
Želimo si, da bo naš kraj urejen, lep in privlačen. Prav zato
smo tudi v letu 2017 nadaljevali s prostovoljnimi delovnimi akcijami. V dveh delovnih akcijah smo na kulturnem
domu prebelili okna, vrata in napušč, uredili in počistili smo
igrišče ob domu ter uredili okolico, prebarvali smo gole. NK
Šentpeter je celo leto skrbel, da je bilo urejeno krožno križišče
na Otočcu ter redno košena in vzdrževana okolica kulturnega
in gasilskega doma. Prostovoljci so nasadili javorjev drevored v
novem športno-rekreacijskem parku Pluska na Otočcu, grmovnice so posadili tudi ob stavbi kulturnega doma. Pozitivno smo
bili presenečeni nad tako veliko udeležbo krajanov na delovnih
akcijah in nad njihovo zagnanostjo pri delu. V imenu sveta
KS Otočec se vsakemu posebej še enkrat zahvaljujemo za
pomoč in sodelovanje. S ponosom povemo, da ste zelo zaslužni, da smo v letošnjem letu tako veliko naredili v naši
krajevni skupnosti. Vašega truda ne moremo poplačati, zato
bomo spomladi organizirali za vas izlet. Tisti, ki so se udeleževali delovnih akcij v letu 2016 pa so imeli možnost, da so se
marca letos udeležili izleta na Kras.
KS Otočec je letos izvedla pet investicijskih projektov v
sodelovanju z Mestno občino Novo mesto. To so; nadaljevanje del v okviru 2. faze del v športno-rekreacijskem centru
Pluska Otočec; obnova stopnic in pešpoti pri kulturnem domu
Otočec in nujna sanacija in beljenje fasade kulturnega doma;
ureditev spominskega parka pri Beceletovi jami – ta projekt
smo izvajali v sodelovanju z ZZB Otočec; obnova notranje
opreme v mrliški vežici v Ždinji vasi in nabava drobnega inventarja; beljenje mrliške vežice na Otočcu in barvanje nadstreška

ter stavbnega pohištva. Vsi investicijski projekti so bili sofinancirani v 50 % deležu s strani Mestne občine Novo mesto, preostali
delež je krila KS Otočec.
Izvedli smo dva dogodka. Za krajevni praznik sta bila izvedena: tradicionalni nogometni turnir in družabno srečanje za
krajane. Udeležili smo se 17. tradicionalnega srečanja Šempetrov v Bistrici ob Sotli. Naši športniki so bili zelo uspešni,
domov smo prinesli lepo število pokalov.
Na pobudo KS Otočec potekajo pogovori in dogovori med Mestno občino Novo mesto, KS Otočec, PGD Otočec in Športno
Unijo Slovenije glede ureditve lastništva zemljišč na katerem
stojita kulturni in gasilski dom. Potekajo tudi aktivnosti za
ureditev dokumentacije v zvezi z legalizacijo mrliške vežice na
Otočcu.
Letos društvom nismo finančno pomagali, ker za te namene
nimamo finančnih sredstev. Obstaja pa nova možnost za
sodelovanje KS z društvi. Lahko pripravimo skupne projekte, s katerimi lahko kandidiramo na javnih razpisih
Mestne občine. Nekatera društva so zelo dejavna. Več o društvenem in družabnem življenju v našem kraju lahko preberete
v njihovih prispevkih.
Življenje ob Krki je bilo v preteklosti zanimivo in pestro. Zakaj
ne bi bilo tudi v prihodnje? Za kakovostno bivanje krajanov je
potrebna osnovna infrastruktura: vodovod, kanalizacija, telekomunikacijsko omrežje, urejene ceste... Za vse našteto skrbi
Mestna občina Novo mesto s pristojnimi službami. Naša krajevna skupnost je velika, naselja so razkropljena, zato je tudi
potreb krajanov veliko. Mestna občina se trudi in dela po začrtanih planih, vendar bo treba na področju osnovne infrastrukture v naši krajevni skupnosti še veliko postoriti.
Naravne in kulturne danosti ter razgibanost naše pokrajine
omogočajo razvoj turizma v našem kraju. Mnogi krajani se trudijo in razvijajo vinogradniški ali druge oblike turizma. Trend
je postalo pohodništvo in kolesarjenje. Čedalje večji poudarek
je na aktivnem preživljanju prostega časa. Vsak od nas mora
slediti reku »zdrav duh v zdravem telesu« in poskrbeti za rekreacijo in šport v okviru svojih zmožnosti. Za te potrebe bo
potrebno urediti nove pešpoti, sprehajalne in kolesarske steze, ki
nam bodo omogočale aktivno preživljanje prostega časa.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste v letu 2017 kakor koli pomagali pri delu v krajevni
skupnosti Otočec. Ni nam
vseeno v kakšnem kraju
živimo. Otočec je bil vedno znan po tem, da je lep
in urejen kraj, da tu živijo
dobri in prijazni ljudje. Vsi
skupaj se potrudimo, da bo
tako še naprej.
Predsednica sveta KS Otočec,
Vesna Barborič
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IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE V KS OTOČEC
Krajanke in krajane KS Otočec obveščamo, da izvaja zimsko službo na
celotnem območju KS Otočec CGP Novo mesto s podizvajalci.
V primeru neočiščenosti cest in ostalih težav v zvezi z zimsko službo
pokličite odgovorno osebo CGP, Tomaža Srebrnjaka na gsm: 051 327 920
ali dežurno službo na gsm: 051 355 186.
Zagotovo se bodo potrudili in težave čim hitreje odpravili.

OTOČAN, glasilo krajevne skupnosti Otočec 2017 je brezplačno glasilo za gospodinjstva krajevne
skupnosti Otočec.
Glasilo je izšlo v nakladi 1150 izvodov.
Naslov izdajatelja: Krajevna skupnost Otočec, Šentpeter 1, 8222 Otočec
Odgovorna urednica: Vesna Barborič
Priprava in zbiranje gradiva: Vesna Barborič
Lektor: Janez Štrbenc
Oblikovanje in tisk: Opara tisk d.o.o., december 2017
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UREJANJE MRLIŠKIH VEŽIC V KS OTOČEC
Oskrbnik mrliške vežice v Ždinji vasi je gospod Milan Klobučar, ki redno skrbi za red in čistočo v objektu. Opravi tudi
manjša vzdrževalna dela. Z gospodom Milanom se boste dogovorili o najemu mrliške vežice in o vsem ostalem. Pri vzdrževanju pokopališča in pri košnji mu pomagajo tudi drugi krajani
Ždinje vasi.
Oskrbnik mrliške vežice Otočec je pogrebna služba Oklešen,
pogrebne storitve d.o.o., Kandijska cesta 18, Novo mesto. Dosegljivi so 24-ur na telefon 07 337 02 00 ali na 041 615 239.
Z gospodom Vojkom se boste dogovorili za najem mrliške vežice na pokopališču Otočec in tudi za ostale pogrebne usluge.
Posredovati mu je potrebno podatke o pokojniku in o novem
najemniku groba tudi v primeru, da pokojnika pokoplje druga
pogrebna služba.
Na 15. redni seji sveta KS Otočec, 19.10.2016, je bil sprejet
sklep na podlagi katerega velja nov cenik za pokopališča v KS
Otočec. Nov cenik je veljaven od 01.01.2017 dalje.

Cenik najema mrliške vežice Otočec:
1 dan: 50,00 EUR,
2 dni: 85,00 EUR,
3 dni: 100,00 EUR.
Cenik nove grobne parcele:
- v starem delu pokopališča, že obstoječa grobna parcela –
opuščena: 150,00 EUR,
- v novem delu pokopališča, nova parcela: 200,00 EUR.
Letna najemnina za grobove (grobnina):
- žarni grob 26,00 EUR,
- enojni grob 26,00 EUR,
- dvojni grob 33,00 EUR,
- družinski grob 39,00 EUR.
Najem mrliške vežice, grobno parcelo in najemnino zanjo
zaračuna KS Otočec.
Krajane prosimo, da v pisarno sveta KS Otočec sporočijo vsako
spremembo glede najemnikov grobov zaradi ažuriranja podatkov.
Vesna Barborič

OČISTIMO SOSESKO, 8. april 2017
Tudi KS Otočec se je pridružila čistilni akciji Mestne občine
Novo mesto- očistimo sosesko. Komunala je poskrbela za vrečke
in rokavice, ki so bile razdeljene članom sveta KS. Svetniki so bili
tudi letos zadolženi, da vsak v okolišu, za katerega je zadolžen,
poskrbi, da se bo čistilna akcija izvedla. Krajane pozivamo naj

skrbijo za red in čistočo v svojem okolju. Če obstajajo divja
odlagališča smeti, pa to brez zadržkov javite. Vsako gospodinjstvo je enkrat letno upravičeno do brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov, seveda po predhodnem naročilu na Komunali.
Vesna Barborič

Pločevinke v podrasti. Foto: Vesna Barborič.

UREDITEV GRAJSKE UČNE POTI, 8. april 2017
Na podlagi predhodnega sestanka so se 8. aprila 2017 zbrali
na začetku grajske učne poti - pri kozolčku, predstavniki: OŠ
Otočec, Turističnega društva Otočec, Lovske družine Otočec in
nekaj krajanov Krajevne skupnosti Otočec. Udeležba na delovni akciji ni bila velika. A tisti, ki so prišli, so poprijeli za orodje
in pridno delali: obžagali grmovje ob poti; odstranjevali veje,

ki so visele na stezo; popravili stopnice…. Delali so marljivo in
dokazali, da se z dobro voljo in zavzetostjo lahko veliko naredi
v enem dopoldnevu. KS Otočec je vse udeležence povabila na
malico, saj so jo pošteno zaslužili.
								
Vesna Barborič
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PROSTOVOLJNI DELOVNI AKCIJI PRI KULTURNEM DOMU OTOČEC,
25. in 26. maj 2017
Prostovoljni delovni akciji sta potekali v četrtek, 25. in v petek, 26. maja 2017. Naši krajani so s prostovoljnim delom v dveh delovnih akcijah prebelili lesene dele na stavbi in uredili okolico kulturnega doma Otočec.

Ker je bila stavba v zelo slabem stanju smo jo želeli zaščititi
pred nadaljnjim propadanjem. Zato smo se v svetu KS Otočec
odločili, da jo bomo »olepšali«. Ker KS ni imela dovolj finančnih sredstev za vsa predvidena dela, smo se odločili, da bomo v
dveh delovnih akcijah na stavbi kulturnega doma krajani kar
sami očistili, pobrusili in prepleskali zunanje lesene obloge, okna
ter vrata. Fasado pa je nato pobelil Deni Guculović v okviru
investicijskega projekta KS.
Očistili smo tudi asfaltno igrišče ter počistili zaraslo travo ob
njem, prepleskali gole za rokomet in koše za košarko, odstranili
odvečno grmovje ob mreži in ob stopnicah ter pokosili brežino.
Sedaj je že viden napredek in trud udeležencev delovnih akcij,
saj je ob kulturnem domu sedaj bolj čisto, lepo in prijetno. Stavba »dvorane« je kar zasijala v novi podobi.
Vsem, ki ste se delovnih akcij udeležili in prostovoljno pomagali
pri delu v KS, se za vso pomoč iskreno zahvaljujemo. Vsakemu
posebej še enkrat hvala.
Obljuba dela dolg: KS bo spomladi za vse, ki prostovoljno
opravljate različna dela v krajevni skupnosti, organizirala enodnevni izlet.
Besedilo in fotografije: Vesna Barborič.
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UREJANJE KROŽNEGA KRIŽIŠČA IN OSTALIH ZELENIH POVRŠIN NA OTOČCU
Člani nogometne ekipe NK Šentpeter so v letošnjem letu od
aprila dalje redno skrbeli za košnjo v krožnem križišču v Šentpetru. Redno so kosili travo tudi ob igrišču in pri kulturnem domu
Otočec. Kosili so tudi ob stari šoli in ob pokopališču.
Vmes so jim dvakrat priskočili na pomoč še prostovoljci v delovnih akcijah, ki so tudi kosili ob igrišču in ob stavbi kulturnega
doma, prav tako je bila v delovni akciji urejena tudi okolica asfaltnega igrišča.
Najlepše se zahvaljujemo za pomoč pri urejanju zelenih površin
v KS Otočec prav vsem, ki ste v naši krajevni skupnosti prostovoljno kosili, čistili brežine, obžagovali drevje, pospravljali grmovje, pometali javne površine ali opravili kaka druga dela, s
katerimi ste polepšali naš kraj.
Vesna Barborič

Foto: Vesna Barborič.

ZASADITEV DREVJA IN GRMOVNIC - DVE PROSTOVOLJNI DELOVNI AKCIJI
Verjetno ste opazili, da smo morali pred izgradnjo nogometnega igrišča v športnem parku Pluska Otočec podreti kar nekaj
dreves. Naš cilj je bil in bo še naprej, da ohranimo čimveč drevja,
tudi zaradi sence, zato bomo v športni park ponovno zasadili
drevje in grmovnice.
Oktobra 2017 so prostovoljci v prostovoljni delovni akciji v
že urejenem delu nogometnega igrišča ob cesti zasadili javor-

jev drevored. Nekaj dreves je bilo posajenih tudi v predel ob
gozdičku pri igrišču. Spomladi pa bomo nasadili še grmovnice.
To bo »naš park«, zato se bomo potrudili, da bo »zelen« in
lepo urejen.
Tudi člani ZZB Otočec so oktobra ob pešpoti pri kulturnem
domu Otočec zasadili nekaj grmovnic.
Vesna Barborič

IZLET NA KRAS, 18.3.2017
KS Otočec je spomladi organizirala izlet za vse krajane, ki so
nam prostovoljno pomagali pri delu ali pri izvedbi dogodkov in
prireditev v krajevni skupnosti v letu 2016.
Pot nas je peljala v Lokev, kjer smo si ogledali Vojaški muzej
»Tabor«, ki je največja privatna zbirka v Sloveniji. Lastnik
muzeja Srečko Rože nam je orisal dogajanje med prvo in drugo

svetovno vojno na tem področju. Nato smo šli raziskovat kraško
podzemlje. Ogledali smo se eno najstarejših turističnih jam na
svetu - jamo Vilenico v Lokvi in bili navdušeni nad njeno lepoto.
Pot nas je vodila naprej do Sežane, kjer smo si ogledali Botanični vrt, ki je od leta 1950 dalje hortikulturni spomenik. V rastlinjaku smo si ogledali eksotične rastline iz celega sveta. Ustavili
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smo se še v Štanjelu, ki je eno najstarejših naselij na Krasu. Pod
vodstvom vodnice smo si ogledali naselje s kraško hišo, v kateri
je etnološki muzej, vilo Ferrari in znamenit Ferrarijev vrt. Izlet
smo zaključili na domačiji Grča v Štanjelu. Pripravili so nam
prave kraške dobrote in ponudili kraško kri - kot pravijo kraškemu teranu. Po večerji smo se polni novih doživetij odpravili
proti Otočcu.
Vesna Barborič

Skupinska fotografija pred vojaškim
muzejem Tabor.

Ogled Ferrarijevega vrta.
Foto: Vesna Barborič.

IGRE KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA DOLŽU, 27. maj 2017
Krajevna skupnost Dolž je bila letos organizator Iger krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto,
ki so potekale v soboto, 27. maja 2017, na igriščih in v okolici šole na Dolžu.
Pripravili so tekmovanja v naslednjih športnih igrah: košarki, nogometu, balinanju, petanki, pikadu,
odbojki, namiznem tenisu in v vlečenju vrvi. Za osnovnošolce so pripravili tekmovanja: mali gasilec,
kros in šah. Odvijale so se še vzporedne aktivnosti: pohod po glažutarski in vinski poti, skakanje v
vrečah za osnovnošolce in razstava imitacij jantarjevih izdelkov.
KS Otočec so zastopale ekipe za naslednje športne discipline: odbojka, nogomet, pikado-ženske, pikado-moški in petanka. Na igrah je ekipa pikado-moški dosegla drugo mesto, nogometaši pa so si
pribrcali tretje mesto in zaslužen pokal. Po končanih športnih aktivnostih je sledila podelitev medalj
in pokalov, nato pa zabava z ansamblom Petan.
Vesna Barborič
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17. TRADICIONALNO SREČANJE ŠEMPETROV - BISTRICA OB SOTLI,
3. junij 2017
V soboto, 3. junija 2017, je v Bistrici ob Sotli potekalo
17. tradicionalno Srečanje Šempetrov. Organizator
srečanja je bila občina Bistrica ob Sotli, ki je pripravila
bogat program srečanja.

Dogodek se je pričel ob 12. uri s srečanjem udeležencev pred občinsko zgradbo in na prireditvenem prostoru v Bistrici ob Sotli.
Sledil je organizatorjev pozdrav udeležencem ter kratek kulturni program z godbo iz Nemčije. Nato je bilo kosilo.

Za ostale udeležence so bile organizirane popoldanske aktivnosti – izleti:
-Svete gore - kjer je bil voden ogled cerkva in kapel, postanek
pri »faroški« obloženi stojnici, nato so se udeleženci vrnili peš
do križišča pri Sokolu.
-Sveti križ - ogled Vina gore in cerkve Sv. križa, degustacija
vina pri vinogradu Geršak–Püst, glasbeni vložek Ema Dobrina
– flavta.
-Kunšperk - prevoz z avtobusom, ogled čebelnjaka Jožeta Uršiča, ogled Kravaričeve domačije, postanek pri obloženi stojnici
na strelišču Kunšperk, vrnitev peš po tematski poti ob drevoredu
na Klestah.
-Bistrica ob Sotli - ogled Občinske hiše in tristo let stare trte,
vodnjaka in naselja s spomeniki, kulturnega doma ter cerkve sv.
Petra, degustacija v »Klet Zorenč Hohnjec«
Po večerji je bil kulturni program; razglasitev rezultatov tekmovanj in podelitev pokalov, pozdrav županov in predaja prehodne zastavice naslednjemu gostitelju. Sledila je zabava z ansamblom Pvaninski Abuhi.

Po kosilu so se odvijale športne aktivnosti: nogomet, košarka,
šah, streljanje z zračno puško, odbojka na mivki, tenis, vleka
vrvi in lovsko tekmovanje.

17. srečanja Šempetrov se je udeležilo 50 krajanov KS Otočec,
pol manj kot lani. Sodelovali smo v športnih igrah in v vseh disciplinah, ki smo jih zastopali dosegli odličja.
V tenisu je dosegel drugo mesto gospod Mitja Španger.
Pri ostalih športnih disciplinah: nogometu, streljanju z
zračno puško, košarki in vlečenju vrvi smo zasedli tretje
mesto.
Iskrena hvala vsem sodelujočim športnikom za trud.
Ostali udeleženci smo se udeležili pohodov, ki jih je pripravil
organizator.
Imeli smo se prijetno in lepo. Občini Bistrica ob Sotli in županu
smo se zahvalili za gostoljubje. Naslednje leto se bomo družili
na 18. tradicionalnem srečanju Šempetrov v Italiji.
Vesna Barborič, foto: Vesna Barborič.
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NOGOMETNI TURNIR OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS OTOČEC, 24. junij 2017
Člani nogometnega kluba Šentpeter so v soboto, 24.6.2017, izvedli
tradicionalni nogometni turnir ob krajevnem prazniku KS Otočec.
Turnir se je odvijal na asfaltnem igrišču pri OŠ Otočec. Športni
dogodek je bil namenjen krajanom za športno udejstvovanje in za
druženje. Letos je bil turnir KS Otočec že tretji po vrsti, na njem je
sodelovalo devet nogometnih ekip; iz Mestne občine Novo mesto in
iz drugih občin.
Zmagovalec turnirja je bil NK Bela Cerkev, drugo mesto je zasedla
ekipa Jokerji, tretje pa NK Otočec. Četrto mesto je pripadlo članom
NK Hazard let. Turnir se je odvijal od 9.00 do 16.00, dogodek je
bil dobro obiskan.
KS Otočec je za turnir nabavila pokale, ki so jih prejele najboljše
ekipe in posamezniki. Za organizacijo in izvedbo dogodka ter za
pijačo in hrano je poskrbela ekipa NK Šentpeter.

Foto: Jernej Barborič.

DRUŽABNO SREČANJE S SREDNJEVEŠKIMI IGRAMI, 2. september 2017
Družabno srečanja za krajane je KS Otočec izvedla v sodelovanju z lovsko družino Otočec. Prvoten načrtovan termin za ta
dogodek je bil 24.6.2017, po zaključenem nogometnem turnirju, v popoldanskem času. Na prvoten termin dogodka nismo
mogli izpeljati, ker so gasilci iz Otočca na isti dan pripravili proslavo ob 110-letnici delovanja gasilskega društva Otočec (prej
se glede termina niso uskladili s KS). Zato smo se v svetu KS
Otočec odločili in družabno srečanje ob prazniku KS Otočec
prestavili na 2. september 2017, ko smo ga tudi uspešno izvedli.
Za krajane je KS organizirala srednjeveške igre, lovska družina
Otočec pa je pripravila odlično kosilo – izredno okusen lovski
golaž, popoldne pa je bil na voljo odojek. Tudi za pijačo so poskrbeli, zato nismo bili žejni.
Po kosilu je sledilo tekmovanje krajanov v viteških igrah. Ekipe krajanov so se pomerile v metanju klade, lokostrelstvu in v
metanju sekire. Animatorja sta nam prikazala tudi
mečevanje. Najboljšim trem ekipam je KS podelila
pokale v obliki viteza, »vitez otoški« pa je najboljšo ekipo nagradil s steklenico penine, ki jo je odprl
kar z mečem. Za otroke smo pripravili presenečenje
– obesek: vitezov meč.
Za udeležence dogodka so člani lovske družine
organizirali »sreče-strel« in poskrbeli za srečelov.
Krajani so si lahko pristreljali bogate nagrade.
Na dogodku nam je zagodlo vreme, saj je bila popoldne krajša nevihta. Zato je bila verjetno tudi
udeležba na dogodku manjša, kot bi bila sicer. A
udeležence kislo vreme ni motilo, saj so se družili
vse do večera.

Že sedaj vas lepo vabimo, da se nam drugo leto pridružite na
dogodku, ki ga bomo organizirali ob krajevnem prazniku KS
Otočec.
Vesna Barborič
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INVESTICIJSKI PROJEKTI, KI JIH JE IZVAJALA KS OTOČEC V LETU 2017
Krajevna skupnost Otočec je za leto 2017 prijavila
na razpis Mestne občine Novo mesto pet investicijskih
projektov, ki so bili sofinancirani v 50% deležu s strani
Mestne občine.
To so: ureditev športno-rekreacijskega parka PluskaOtočec, ureditev spominskega parka pri Beceletovi
jami, ureditev stopnic in pešpoti ob kulturnem domu
Otočec in zunanja ureditev stavbe kulturnega doma,
dela v mrliški vežici v Ždinji vasi in dela na objektu
mrliške vežice Otočec. S strani občine sta bila zadolžena za izvedbo projektov gospod Jože Kobe in gospa
Petra Budja. Vodja projektov sem bila Vesna Barborič,
predsednica sveta KS Otočec. Poskrbela sem za prija-

vo projektov z vso potrebno razpisno dokumentacijo,
za nemoten potek dela po začrtanem terminskem in finančnem planu in za usklajevanje in sodelovanje vseh
akterjev v posameznih projektih. Pripravila in oddala sem vsa vsebinska in finančna poročila za izvedene
projekte. V letu 2017 je KS Otočec izvedla investicijske projekte v skupni vrednosti okoli 70.000,00 EUR.
Brez pomoči občine vseh zastavljenih letošnjih ciljev ne
bi mogli realizirati, zato se ob tej priložnosti lepo zahvaljujemo županu gospodu Gregorju Macedoniju in
vsem zaposlenim na Mestni občini Novo mesto za vso
podporo in za dobro sodelovanje.

Projekt: UREJANJE STOPNIC IN PEŠPOTI OB KULTURNEM DOMU IN BELJENJE
FASADE OBJEKTA KULTURNEGA DOMA
Prvi projekt, ki smo se ga letos junija lotili, je bila obnova stopnic in pešpoti ob
kulturnem domu in beljenje fasade kulturnega doma.
Na razpisu za gradbena dela je bilo
najugodnejše podjetje Samigrad d.o.o.
iz Brusnic. Delavci so odstranili uničene kulir plošče, opravili izkop in pešpot
razširili ter naredili betonsko podlago na
katero so položili nove, širše kulir plošče.
Nato so se lotili obnove stopnic. Najprej
so jih zakrpali, nato pa so jih obložili s
kulir ploščami. Zaradi luknje v pločniku
pod stopnicami je bilo potrebno na novo
asfaltirati tudi del pločnika. Izvajalec del
je dela opravil zelo hitro, pred rokom izvedbe. 24. junija so krajani lahko prišli
na prireditev, ki se je odvijala na igrišču
pri kulturnem domu že po novih stopnicah. Podjetju Samigrad in delovni ekipi
se KS Otočec zahvaljuje za hitro, dobro
in kvalitetno opravljeno delo.
Nad spomenikom NOB pri dvorani je
raslo razvejano drevo robinije (akacije),
ki se je že sušilo, zato ga je bilo potrebno
odstraniti. Podjetje Samigrad ga je brezplačno požagalo in odstranilo. Lastniku
podjetja, gospodu Milanu Sašku, se za
dobrodelnost lepo zahvaljujemo.
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Krajani smo tudi sami poprijeli za delo in v dveh prostovoljnih
delovnih akcijah očistili in prebelili okna, vrata in leseni opaž
na objektu kulturnega doma. Ker je bila fasada zelo uničena in
razpokana, je bila res potrebna obnove. Fasaderskih del krajani nismo mogli sami opraviti, saj so bila prezahtevna. Obnovo
fasade objekta so opravili zaposleni v podjetju Denig, Deni Guculović s.p.. Zelo so se potrudili in »pokrpali« dodobra načeto
in uničeno fasado KD. Objekt so še prepleskali in danes izgleda
»kot nov«. Zahvaljujemo se Deniju Guculoviću in njegovi ekipi za dobro in kvalitetno opravljeno delo.
Vesna Barborič, foto: Vesna Barborič.

Projekt: ŠPORTNO-REKREACIJSKI PARK PLUSKA – OTOČEC
V športno-rekreacijskem parku Pluska - Otočec smo konec julija
začeli z nadaljevalnimi deli v okviru 2. faze del, ki so bila predvidena v tem projektu za leto 2017. Na javnem razpisu je bilo
cenovno najugodnejše podjetje Samigrad d.o.o. iz Brusnic, ki je
predvidena letošnja dela izvedlo.
Letos smo dokončali nogometno igrišče: položili
smo robnike ob nogometnem igrišču in ob stezi za
tek, napeljali smo humus in igrišče zatravili. Ob
nogometnem igrišču smo uredili stezo za tek, na
kateri je položen leš (opečnati zdrob). Okoli igrišča
smo postavili visoko zaščitno ograjo. Opravljen je
bil izkop za tribune, kjer so urejene tudi betonske
stopnice za dostop do igrišča. Opravili smo zemeljska dela in pripravili tampon za strelišče, oporna
stebra in leseno zaščitno pregrado bomo postavili v
naslednjem letu. Uredila oz. splanirala se je okolica
nogometnega igrišča in se tudi zatravila. V prostovoljni delovni akciji smo ob igrišču zasadili javorjev drevored.
Direktor podjetja Samigrad, gospod Milan Sašek,
nam je brezplačno splaniral, uredil in zatravil plato

nad tribunami, za kar se mu za donacijo v vrednosti 5.000,00
EUR zares iskreno in lepo zahvaljujemo.
Z izvajalcem del smo bili zelo zadovoljni, saj je predvidena dela
opravil strokovno in v predvidenem roku.

Krajevna skupnost Otočec

Bili smo presenečeni in zelo veseli, da je izvajalec prostovoljno
opravil še dodatna dela, ki niso bila v popisu del. Gospod Sašek
je dokaz, da še obstajajo dobri ljudje, ki še vedno radi kaj brezplačno naredijo za širšo družbeno korist.
Vesna Barborič
Foto: Vesna Barborič.

Projekt: SPOMINSKI PARK PRI BECELETOVI JAMI
Idejo za ureditev spominskega parka pri Beceletovi jami smo
dobili leta 2015, ko smo tam organizirali in izvedli občinsko
proslavo. Spominski plošči pri Beceletovi jami sta vpisani v
register nepremične kulturne dediščine in imata od leta 1992
pomen lokalnega spomenika kulturne dediščine. Zato se je KS
Otočec v sodelovanju z ZZB Otočec letos lotila urejanja spominskega parka pri Beceletovi jami.
KS Otočec je v okviru tega projekta poskrbela za prevoz zemlje
iz začasne deponije igrišča Pluska do Beceletove jame v Zagradu. Nabavili smo še nekaj humusa, da se je lahko zatravil
teren. Priskrbeli smo delovni stroj in strojnika, ki je navožene
kupe zemlje na platoju pred jamo zravnal. Teren pred jamo je
bilo potrebno urediti tako, da se bo področje spominskega parka
lahko čim lažje vzdrževalo. Nabavili smo tudi pesek za ureditev
poti. Prav tako smo opravili vse v zvezi z dvema informacijskima tablama, ki smo ju postavili v park. Prva daje informacije
o dogajanju v Šentpetrskem okrožju med drugo svetovno vojno,
druga, ki stoji ob poti, ki vodi do jame, pa je posvečena Vinku
Paderšiču – Batreji. Za oblikovanje besedila in tiskanje ter za
design in izdelavo informacijskih tabel sta poskrbela Sebastjan
in Jože Barborič. Strokovno besedilo je pripravila dr. Jožica Jožef Beg, članica ZZB Otočec.
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Tabli sta bili postavljeni ob pomoči članov ZZB Otočec, ki so uredili tudi potke, zatravili celotno področje parka, zasadili drevje in grmovnice. Postavili so nekaj klopi
na dohodu do jame. V spominskem parku so postavili še nekaj miz, klopi in stolov,
ki jih je izdelal gospod Alojz Jožef.
Spominski park lahko naključnemu obiskovalcu nudi informacije o dogodkih iz
časa druge svetovne vojne. V parku bo možno izvajati različne prireditve in dogodke, med drugim tudi
učne ure zgodovine. Upravičeno bi ga lahko uvrstili v
okvir urejene zgodovinske pohodne poti. Ocenjujemo
in tudi prvi odzivi kažejo na to, da je bila ideja za
ureditev spominskega parka zelo dobra, saj je zanj
veliko zanimanje iz različnih koncev Slovenije.
Vesna Barborič, foto: Vesna Barborič.

Projekt: OBNOVA MRLIŠKE VEŽICE V ŽDINJI VASI
Mrliška vežica v Ždinji vasi je vedno zelo lepo urejana in vzdrževana, za
kar gre velika zasluga gospodu Milanu Klobučarju in ostalim krajanom.
Čas naredi svoje, zato jo je potrebno prenoviti. V letošnjem letu smo v
okviru investicijskega projekta za ta objekt nabavili nove notranje in zunanje klopi in dodelali nekaj notranjega pohištva. Mizarska dela je opravil najugodnejši ponudnik, domačin Aleš Brulc iz podjetja Barles. Drobni
inventar je bil že dotrajan, zato ga je bilo potrebno zamenjati z novim. V
naslednjem letu pa nameravamo urediti ogrevanje prostorov v objektu.
Vesna Barborič
Nove notranje tapicirane klopi. Foto: Milan Klobučar.

Projekt: OBNOVA MRLIŠKE VEŽICE OTOČEC
V letu 2016 je bila urejena okolica pokopališča na Otočcu.
V letošnjem letu pa smo nadaljevali z urejanjem mrliške
vežice. Stavbo bo potrebno v naslednjih letih temeljito obnoviti in urediti vso dokumentacijo.
V okviru letošnjega projekta smo v mrliški vežici prepleskali
vse notranje površine stavbe. Tudi na fasadi so razpoke, ki
jih je bilo potrebno pokrpati. Lesen nadstrešek, napušč in
stavbno pohištvo je bilo potrebno ponovno zaščititi in osvežiti. Za pleskarska dela je poskrbel najcenejši ponudnik,
podjetje Denig iz Trške Gore. Delovna ekipa je delo dobro
opravila in v dogovorjenem terminu.
Deniju Guculoviću se KS Otočec zahvaljuje za materialno
donacijo, saj je brezplačno pokrpal in uredil poškodovan
vogal stavbe stare šole pri trgovini Perko.
Mrliška vežica na Otočcu med obnovo.
Foto: Vesna Barborič.

Vesna Barborič
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RADI HODIMO V VRTEC MARJETICA
Pri nas se nenehno kaj dogaja. Sredi naravnega okolja, s prijaznimi sosedi, pogledom na reko Krko, Gorjance, Stari grad,
si spočijmo oči in dušo. Vzgojiteljice in vzgojitelj v sodelovanju
s starši in mnogimi drugimi iz bližnje ter malo bolj oddaljene
okolice poskrbijo, da smo športno in tudi drugače vsestransko
aktivni. Tako smo v tem letu že bili na Trdinovem vrhu, Trški
gori, na Portovalu smo se udeležili mini olimpijade, kjer smo se
pošteno razgibali, enako je bilo v Trebnjem v Jurčkovem gozdu.
Na Dnevu vrtca smo se šli skoraj pravo cicibanovo olimpijado in
bili za to nagrajeni z medaljami ter jabolkom. Prepričani smo,
da za nas ni pretežka nobena pot, previsok noben hrib in prezahtevna nobena dejavnost na različnih športnih tekmovanjih.
Ker smo prizadevni in veliko treniramo tudi ob vsakodnevnih
dejavnostih v vrtcu.

Vsestranski kot smo, smo tudi letos sodelovali na Državnem
tekmovanju v kruhu in dobili srebrno priznanje. V hudi konkurenci skoraj 200 kruhov iz vse Slovenije ima to priznanje za
nas kar zlat sijaj. Smo pa seveda pokušali še kaj drugega, bolj
sladkega, predvsem čokolado v Olimju, ki smo ga obiskali skupaj s starši.
Da nam je bilo vsem jasno, kako nastane mlečna čokolada, smo v septembru obiskali Kmetijsko šolo na
Bajnofu, videli tam poleg krav še mnoge druge živali,
dijaki pa so nas razveselili z igrico Šivilja in škarjice.
Sploh smo navdušeni nad dijaki različnih srednjih
šol v Novem mestu, saj nas vedno presenetijo in se potrudijo za nas. Tako je bilo tudi na Centru srednjih
šol, kjer so nam v mesecu juniju ponovno pripravili
neznansko zanimive delavnice.
Ker pregovor, da »kar se Janezek nauči, to Janez
zna« še kako velja, se majhni, kot smo, kljub vsemu
lotevamo tudi projektov za odrasle. Kot že mnogo let
doslej smo tudi letos vključeni v projekta Turizem
in vrtec ter Varno s soncem. Preko obeh projektov
se učimo spoštovati in ohranjati, kar nam je dano –

svojo domovino in svoje telo. Seveda pa skrbimo tudi za to, da
smo seznanjeni z našo preteklostjo in zato že vrsto let sodelujemo z Dolenjskim muzejem. Ekološka osveščenost je prav tako
dnevno prisotna v življenju našega vrtca, ločujemo odpadke,
zbiramo star papir, zamaške, tonerje in smo vključeni v projekt
»Reci naravi DA«. Sodelovanje v tem projektu nam je prineslo
tudi nagrado, igrico Gozdne sra(č)karije, v izvedbi Maje Kokol
in hrčka. Zelo smo bili veseli. Smo se pa v oktobru udeležili tudi
prav tako ekološko naravnane akcije Dan brez avtomobila. Na
Novem trgu nam je bilo ponujenih mnogo zanimivosti, mi pa
smo še najbolj z zanimanjem postali pri gasilcih, policistih in reševalcih. Do tam smo se peljali z avtobusom, nekateri najmlajši
celo prvič v življenju. Bilo je zelo razburljivo.
Letos smo spoznali tudi dva poklica – obiskala sta nas policist
in čebelarka. Joj, kako ju je bilo zanimivo gledati in poslušati!
Seveda pa nismo pozabili na kostanjev piknik. Kostanj je letos
dozorel nekoliko hitreje, zato je bil tudi piknik prej kot prejšnja
leta. In veliko je bilo letos kostanja, smo si kar dobro napolnili
želodčke z njim. Če se pa kdo sprašuje, zakaj je bil kostanj letos
prej – ja, zato, ker smo se za pusta dobro našemili in šli po vasi
preganjat zimo. Očitno smo bili še dovolj zgodaj zelo uspešni
pri tem pomembnem opravilu. Ljudje na vasi pa so nas bili veseli kot že vsa leta doslej.
Veliko vsega se je v tem letu dogajalo v našem vrtcu. Zdaj že
čakamo novo leto, vse tri dobre može z darili, ki smo si jih čez
leto s pridnostjo zaslužili.
Imamo pa še eno željo: če nihče drugi, naj nam pa kateri izmed
decembrskih dobrih mož prinese že desetletja težko pričakovani
prehod za pešce. Res si ga želimo in ga zelo, zelo potrebujemo.
Da bomo vsi skupaj bolj varni. Otroci in naši starši vam bomo
hvaležni.
Mali in veliki iz vrtca Marjetica.
Foto: arhiv vrtca Marjetica.
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PETROV VRTEC: » MI SE IMAMO RADI …«
Veselje v srcu, prijateljstvo na vsakem koraku in teženje k temu, da vsak otrok čuti, da je ljubljen in sprejet, je tisto k čemur težimo
leto za letom. In v letu 2017 ni bilo nič drugače. Rdeča nit dela v šolskem letu 2016/17 je bilo stvarstvo – človek, živali, rastline
in voda. Temu smo v šolskem letu 2017/18 naredili še korak naprej – skupaj z otroki smo se podali na pot iskanja vrednot, ki jih
otroci spoznavajo, poglabljajo skozi zgodbe, življenje in zglede, ki največ dajo. Ker pa so vrednote življenje in oblikujejo človeka v
človeka s srcem, smo se tega v Petrovem vrtcu lotili z veliko vnemo in željo po temu, da želimo, da se vsi, ki smo del Petrovega vrtca,
čutimo sprejete, spoštovane, ljubljene in slišane.
se je v Stični odvijalo srečanje družin katoliških vrtcev, kjer je Petrov vrtec prevzel eno
izmed organizacijskih vlog. Dan je bil bogat
tako za otroke, starše kot vzgojitelje.

Še preden pa se napotimo v novo šolsko leto, vas vabimo, da se
z nami sprehodite po letu, ki je že za nami in nam prikliče lepe
spomine na vse kar smo doživeli in se naučili. Velik poudarek
smo dali praznovanju praznikov – sv. Trije kralji in koledovanje po Otočcu, blažev žegen, obiskovanje svetih maš s sodelovanjem otrok, križev pot z družinami na Veliki petek, zaključek
šmarnic z babicami in dedki, zaključna sveta maša in blagoslov
bodočih šolarjev ob zaključku leta, sveta maša ob začetku novega šolskega leta, oblikovanje programa na zahvalno nedeljo.
Vključili smo se v različne projekte – Eko paket, kjer smo iz odpadne embalaže izdelovali gozdne živali, likovni natečaji, kjer
so otroci dobili priznanja na državni ravni, projektu Turistične
zveze Slovenija, kjer smo odkrivali znamenitosti kraja, kjer živimo. Ob tej priložnosti smo v goste povabili predsednico KS
Vesno Barborič, ki nam je predstavila dejavnosti in znamenitosti našega kraja, izdelali smo tudi maketo Otočca, ki smo jo
razstavili v avli pošte. Najbolj veseli pa smo bili, ko smo lahko
z majhnimi dejanji pomagali pri velikih stvareh. V adventnem
času smo zbirali zamaške za Društvo paraplegikov Dolenjske,
Bele krajine in Posavja. Člani društva so nas nato tudi obiskali in imeli smo možnost spoznati njihove življenjske zgodbe. V
postnem času smo se priključili vseslovenski humanitarni akciji
Jaz, ti, mi za Slovenijo, kjer smo z zbiranjem plastenk pomagali
pri nakupu inkubatorja v eni izmed slovenskih porodnišnic. Ob
sodelovanju s Komunalo Novo mesto smo izpeljali 1. naravoslovni dan v Petrovem vrtcu. Pobližje smo spoznali reciklažni
center na Cikavi in čistilno napravo v Mačkovcu. Ob vsem dogajanju v vrtcu pa nismo pozabili niti na sodelovanje s starši kot
starimi starši. Ob slovenskem kulturnem prazniku smo povabili stare starše, da pripravijo predstavo za otroke in lahko vam
zaupamo, da smo preživeli čudovito kulturno dopoldne, ki ga
bomo v novem šolskem letu zagotovo ponovili. V mesecu maju

V Petrovem vrtcu nam zagotovo ni nikoli
dolgčas, saj se pri nas vedno veliko dogajanja – od programa, ki ga pripravimo in
vodimo vzgojitelji do obiskov različnih gostov, ki nas bogatijo. Kot smo že zapisali,
smo rdečo nit lanskega leta le še podkrepili
z vrednotami, ki jih dejansko lahko živimo
na vsakem koraku življenja. To pa želimo pokazati tudi otrokom. Mesec september je bil v znamenju ljubezni, saj smo se
vrnili vsi s poletnih počitnic in hkrati smo v naš vrtec sprejeli
naše nove vrtičkarje. V mesecu oktobru smo odkrivali, kdo vsem
nam pomaga oz. na koga se lahko obrnemo, ko potrebujemo
pomoč. V vrtcu nas je obiskal reševalec z reševalnim vozilom
in nam predstavil svoj poklic, pobližje pa smo si ogledali tudi
reševalno vozilo. Konec meseca smo obiskali gasilski dom PGD
Otočec, kjer so nam njegovi člani pokazali gasilska vozila, opremo gasilcev in celo pogasili smo požar mini hišice. Ob tej priložnosti iskrena hvala članom PGD Otočec, ki ste nam pričarali
tako lepo dopoldne. Na zahvalno nedeljo smo občestvu župnije
Št.Peter-Otočec predstavili naša dva prijatelja, Tika in Taka, ki
sta skupaj z nami ustvarila program, ki je nosil močno sporočilo. Človek lahko na ogenj življenja nalaga in nalaga polena,
vendar če se ne zaveda pomembnosti polen z vrednoto LJUBEZEN, VERA, PRIJATELJSTVO IN DRUŽINA, njegov
plamen ne bo oddajal toplote, ki jo ljudje potrebujemo. Toplina
srca je tista, ki greje tebe in vsakega ob tebi. S to toplino drvimo
v Petrovem vrtcu naproti najlepšemu mesecu v letu – decembru.
Pred nami so najlepši prazniki in želimo vam, da jih preživite
lepo. V novem letu, ki počasi prihaja, pa si želimo obilo blagoslova, nasmejanih otroških obrazov, zadovoljnih staršev, veliko
žlico ustvarjalnosti in polno glavo novih idej. Če pa vas zasrbijo
prsti in bi radi še kaj več izvedeli o nas, pa kaj hitro odhitite na
spletno stran našega vrtca www.petrovvrtec.si .
Starši lepo povabljeni k vpisu otrok za šolsko leto 2018/19.
Vpisnico lahko dobite pri gospodu župniku ali v Petrovem vrtcu. V novem letu vam želimo vse dobro in vam pošiljamo en
navihan vrtčevski pozdrav. Naj iz vaših src žari ljubezen.
Za Petrov vrtec: Karmen Fink. Foto: arhiv vrtca.
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TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE NA OŠ OTOČEC:
VODA – KORISTNA IN LEPA (25.9. do 30.9.2017)
Projekt Teden kulturne dediščine sovpada z Dnevi evropske kulturne dediščine, ki se v evropskih državah vsako leto izvajajo pod
okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije. Cilj tega tedna je krepiti občutek državljanov o skupni identiteti in širjenje zavesti o
pomenu kulturne dediščine med mladimi.
Otočec je naselje, ki se razprostira na levem bregu reke Krke.
Kot trg Šentpeter je obstajal že več stoletij, večji razvoj je doživel
v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, nato pa je v 90. letih 20.
stoletja prerasel v urbanizirano podeželsko naselje, postal pa je
tudi pomembno turistično središče z bogato naravno in kulturno dediščino.
Na OŠ Otočec smo se učitelji in učenci v tednu kulturne dediščine pridružili skupni evropski temi, ki je bila v letu 2017 VODA
od mita do arhitekture.
Z različnimi aktivnostmi TKD smo želeli učence in občane
spodbuditi k večji vključenosti vsebin s področja ohranjanja
kulturne in naravne dediščine v vzgojno-izobraževalne procese,
tako v formalnem kot tudi v neformalnem izobraževanju. Dva
cilja, katerima smo sledili v tednu kulturne dediščine, sta:
• učencem podati osnove prepoznavanja, spoznavanja, ohranjanja in varovanja dediščine ter
• jih podučiti, kako, kje in od koga pridobiti osnovne informacije o dediščini.

Na OŠ Otočec so dejavnosti potekale od ponedeljka, 25. septembra 2017, ko smo jih izvedli v okviru rednega pouka in z
medpredmetnim povezovanjem vsebin ter v nadaljevanju tedna
v okviru različnih dnevov dejavnosti, ki so potekali vertikalno
skozi vse razrede. Učenci so ob vodenju mentoric in mentorjev
v šoli, ob pomoči KS Otočec in raznih društev ter zunanjih sodelavcev spoznavali in raziskovali vsa področja, ki so kakorkoli
povezana z vodo. Dnevi dejavnosti so potekali v obliki tehniškega, naravoslovnega, kulturnega in športnega dneva.
Dejavnosti projektnega tedna so se začele v šoli, kjer so učitelji
za učence od 1. do 5. razreda pripravili različne delavnice po
predmetih na teme, ki so sovpadale z učnim načrtom, ter jih
izvedli pri različnih predmetih. Predmetni učitelji pa so pri svo-

jih predmetih pripravili različne delavnice na skupno temo, ki
so sovpadale z učnim načrtom, skupine učencev pa so po teh
delavnicah rotirale. Učenci so pod vodstvom svojih mentorjev
ustvarili likovne umetnine in poustvarili literarne izdelke. Prvi
dan je bil predvsem poudarek na medpredmetnem povezovanju
na temo VODA. Preostale dni so se po vsej šoli izvajali tehniški in naravoslovni dnevi, na katerih so izdelovali izdelke oziroma makete (čolničke, ladjice, mlinčke, mostičke), ki smo jih
tudi preizkusili na bližnjem potoku. Prav tako smo raziskovali
naravno dediščino in živa bitja v različnih življenjskih okoljih
(potok, ribnik, slap). Z učenci smo se odpravili v Hermanov
brlog, to je otroški muzej, obiskali smo Posavski muzej v Brežicah, najmlajši pa so se odpeljali v Hišo kulturne dediščine v Belo
cerkev. Ogledali smo si Hidroelektrarno Brežice in se seznanili
z njenim delovanjem. V sredo smo se podali na različne konce
Slovenije in spoznavali tamkajšnjo kulturno dediščino.
Teden kulturne dediščine smo zaključili z dnevom šole, in sicer
v soboto, 30. septembra 2017, z drugim tradicionalnim dobrodelnim pohodom po bližnji okolici in je vključeval zunanje
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starejše občane, ki vedo, kako se je kraj spreminjal, razvijal, in
učence kot turistične vodiče, ki bodo predstavljali znamenitosti
(spomenike ob vodi, potoke, mline, zajetja, ribnike, slapove, jezove, vodnjake).
Svoje ugotovitve in spoznanja smo predstavili na zaključni prireditvi na dnevu šole oziroma na informacijskih točkah tradicionalnega pohoda po bližnji okolici in ob vodnih virih. Vsa ta
spoznanja in doživetja pa smo končno še strnili v biltenu, ki smo
ga izdelali po koncu Tedna kulturne dediščine.
Vodja projekta na šoli: Melita Turk

POTOK LEŠNICA
Potok je čist in bister kot nebo,
v njem se zabavam lepo.
Ko pa ga dež napolni,
se skrijem kot muca v volno.
Naš potok je lep, ko je poln,
ko se izprazni, v njem sedi klovn.
Ko spet se napolni, je veselo zelo,
na drevju pa ptički pojo.
Potok se lepo smeji,
prijatelj pa ob vodi leži.
Zvečer se potok umiri
in se v sen potopi.
Zjutraj se spet prebudi,
sosed pa k njemu beži.
Tam poje pesmi in se veseli,
ko sosed odide, se potok razžalosti.

Fotografije: Izdelki učencev, ki so nastali ob projektu Voda.
Foto: arhiv OŠ Otočec.

Manca Janc, 4. a

GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
»Žanjemo že 130 let«
Leto, ki se počasi zaključuje, je potekalo ob izvajanju glavne dejavnosti centra, to je vzgoje in izobraževanja. Dijaki in študentje
so pridobivali znanja, spretnosti in veščine v različnih programi,
v katerih izobražujemo. Rezultati tega dela so bili vidni tudi v
treh zlatih maturantih, dva sta bila zlata na splošni maturi
v biotehniški gimnaziji in ena na poklicni maturi v programu
kmetijsko-podjetniški tehnik. Ponosni smo na 27 diplomantov
Višje strokovne šole. Študentje program gostinstvo in turizem so
v Hiši kulinarike in turizma pripravljali vinske večere z odlično
kulinariko in priznanimi vinarji. Organizirali smo tudi naravovarstvene večere, kulturne dneve za dijake in študente.
Študenti Višje strokovne šole so sodelovali na tekmovanju
POPRI – Podjetniško tekmovanje za mlade. V kategoriji
študenti do 29 let se je med 11 polfinalistov uvrstilo 5 ekip naše
višje šole. Študentki naravovarstva, Anja Simčič in Tjaša Jazbec sta se s podjetniško idejo - slastni sadni prigrizek »Sevniška
voščenka, prava manekenka!«, izdelano pod mentorstvom Angelce Hrovat in dr. Jožeta Podgorška uvrstili v finale in zasedli
odlično 2. mesto. Razvoj podjetniške ideje sta v sodelovanju s
študentko Manco Kavšček, prav tako pod mentorstvom Angelce
Hrovat, nadaljevali še v okviru razpisa ECOTROPHELIA
2017 - TEKMOVANJE ZA ŠTUDENTE S PODROČJA
INOVATIVNOSTI V ŽIVILSTVU IN RAZVOJU NOVIH

IZDELKOV, ki ga je po mednarodnih smernicah v Sloveniji
vodila Gospodarska zbornica Slovenije.
V šolskem letu 2016/17 smo na Srednji šoli za gostinstvo
in turizem, ki je enota centra, pričeli z izvajanjem nekaterih
novih projektov: Ekošola, z namenom spodbujati in povečati
ozaveščanje o trajnostnem razvoju, projekt Sklada Toneta
Pavčka, katerega namen je dijakom predstaviti rusko kulturo,
projekt Objem, s katerim želimo izboljšati bralno pismenost dijakov ter projekt Tuševa kuharska zvezda, katerega namen je
popularizacija gostinsko-turističnih poklicev.
Naši dijaki so se ponovno izkazali z uspehi na tekmovanjih,
še posebej na tekmovanju Etnološke in kulinarične značilnosti
Slovenije, na gostinsko-turističnem zboru in tekmovanju Več
znanja za več turizma. V letu 2017 smo tudi namenili projektni dan za obeležitev 500-letnice reformacije. Dijaki in
učitelji so nadaljevali z mednarodnim sodelovanjem, in sicer v
okviru združenja GATUS, združenja gostinsko-turističnih šol
s področja bivše Jugoslavije ter z gostinsko-turistično šolo UTŠ
iz Beograda (Srbija). Veliko pozornosti smo posvetili promociji naših izobraževalnih programov oziroma poklicev (3 letni
program gastronomske in hotelske storitve, 4 letni program
gastronomija in turizem, 3+2 letni program gastronomija), in
sicer z obiskovanjem osnovnih šol, izvajanjem delavnic na naši
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Rejci, skupinska fotografija.

Rejci.

šoli , izvedbo dneva odprtih vrat in informativnega dneva ter
izvajanjem pogostitev in vodenj po Novem mestu. Seveda pa
lahko naše dijake vsak dopoldan med poukom opazijo obiskovalci Gostišča na Trgu – Hiše kulinarike in turizma, kjer tudi
izvajamo praktični pouk. Na šoli smo izvedli tudi pripravljalni
tečaj za NPK dietni kuhar ter delavnice za kuharje osnovnih šol
in vrtcev v shemi šolskega sadja in zelenjave.

Grm Novo mesto je šolski center, ki je z vsemi svojimi dejavnostmi močno vpet v okolje. Tako organiziramo oglede, vodenje in
pogostitve za številne skupine, ki si želijo šolo spoznati. Organiziramo tudi pogostitve za različna društva in aktive. Izvajamo številna usposabljanja v procesu vseživljenjskega učenja in
omogočamo pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Naši učitelji slaščičarstva so s svojimi idejami sodelovali pri
izdelavi knjige Ledene sladice, ki je izšla pri založbi Kmečki
glas.
S programom naravovarstveni tehnik smo sodelovali pri
pogozditvi opustošenega gozda v mestnem parku Portoval.
Skupaj s policijo, gasilci in zdravstvenim domom smo izvedli
preventivno akcijo z evakuacijo z naslovom Ukrepanje policije
in drugih intervencijskih služb v primeru kriznih dogodkov.
Sodelujemo pri organizaciji in izvedbi pohoda po Slakovi poti
ter organiziramo konjeniške prireditve.
Smo soorganizatorji vsakoletne mednarodne konference Logistika v kmetijstvu.
Sodelujemo v raziskovalnem projektu (CRP) »Ekološka
hrana v gastronomiji – stanje, potencial in koncept (model)
za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov (akronimom EKOGASTRO)«, ki ga vodi Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerze v Mariboru, razvoj ponudbe ekoloških
menijev v Hiši kulinarike in turizma. V letu 2017 smo pričeli
izvajati obsežen promocijski projekt LIFE NATURA VIVA
(partnerji ob uglednih naravovarstvenih institucijah). Izvajamo raziskovalni projekt (CRP) »Pomen divjih opraševalcev
pri opraševanju kmetijskih rastlin in trajnostno upravljanje v
kmetijstvu za zagotovitev zanesljivega opraševanja« v okviru
CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«. Začeli smo z izvedbo
obsežnega projekta Interreg SLO – HR: Uživam Tradicijo ter
Forume inovativnega turizma v soorganizaciji s FOŠ-em.

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je članica
EKO šole že vrsto let, kar je tudi v skladu z naravovarstveno
usmeritvijo šole. V mesecu decembru 2016 smo organizirali
tradicionalni dobrodelni bazar. Osrednji dogodek bazarja je
bila izvedba muzikala Zimska skrivnost, avtorice dijakinje
Sare Praznik. Preko projekta Erasmus smo od 13. 05. – 24. 05.
2017 popeljali naše dijake v Torun na Poljskem, od 04. 06. do
16. 06. 2017 pa drugo skupino dijakov v Trebič na Češkem.
Prav tako smo pri nas gostili dijake iz teh mest.
Naši dijaki so se odlično odrezali na različnih tekmovanjih,
kot so: Cankarjevo priznanje, matematična tekmovanja, tekmovanje Konzorcija biotehniških šol Slovenije, katerega soorganizatorica je naša višja šola. Naši cvetličarji in mentorji so
dosegli odlične rezultate na tekmovanju v Zagrebu in na tekmovanju v Mozirskem gaju. Ponosni smo na naše mesarje, ki
dosegajo odlične rezultate na salamiadi, ki jo organiziramo v
Hiši kulinarike in turizma.
Že vrsto let sodelujemo na mednarodnem tekmovanju Europea Winee Championship, kjer dijaki tekmujejo v znanju iz
področja vinogradništva, vinarstva in senzorike vin. V letu
2018 bo organizirala tekmovanje naša šola. Smo soorganizator
tekmovanja Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije.
Od 12. do 15. julija 2017 je na naši šoli potekala 5. mednarodna šola Mladi rejci, ki se jo je udeležilo 36 mladih rejcev iz
Slovenije in 4 iz Srbije. Iz naše šole je sodelovalo 8 dijakov programa Kmetijsko podjetniški tehnik.
Za osnovnošolce smo izvedli številne delavnice in vodenje po
šolskih učnih poteh (naravovarstvena, gozdna, čebelarska, …)
ter številne promocijske aktivnosti na osnovnih šolah in širše,
kjer smo predstavili naše vzgojno-izobraževalne programe in
pomen biotehnologije ter poklice povezane s pridelavo in predelavo hrane ter ohranjanja okolja.

Številne dejavnosti našega centra lahko občani spremljajo na
naših številnih deloviščih, kjer naši dijaki in študentje opravljajo
praktični del izobraževanja, kot so Sevno, Srebrniče, Hiša kulinarike in turizma, Učilna okusov Ljubljani, ….
Vida Hlebec,
ravnateljica Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije
Foto: arhiv šole.
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ŽUPNIJA ŠT. PETER OTOČEC
Župnija Št. Peter – Otočec diha in živi. Dokaz za to so
njeni župljani, ki se udejstvujejo na različnih področjih.
Znotraj župnije je v letu 2017 redno delovalo 10 skupin. Najmlajši so poleg rednega verouka obiskovali otroški pevski zbor
in ministrantske vaje. V letu 2017 je g. škof msgr. Andrej Glavan 29 birmancem podelil zakrament sv. birme. Birmanci so
se v pripravi na prejem zakramenta srečevali v 6 birmanskih
skupinah, pripravili so voščilnice ob praznikih za starostnike,
jim jih ponesli po domovih ob pomoči članov ŽPS in Karitas
ter jim tako polepšali praznike. Birmanci, kot ostali veroukarji,
so se vključili v trikraljevsko akcijo in obiskali družine naše župnije ter jim ponesli veselo novico o rojstvu Odrešenika, hkrati
pa zbirali sredstva za misijone. Mladina se je srečevala v okviru
mladinskega zbora.
V mesecu avgustu je 26 animatorjev organiziralo in pripravilo oratorij, katerega se je udeležilo 135 otrok. Osrednji lik letošnjega oratorija je bila Božja mati Marija, ki
smo jo spoznavali skozi Sveto pismo, molitev in pesem.
Na oratorijski izlet smo se odpravili v romarsko cerkve
Žeželj nad Vinico.

Zakonski jubilantje na Trški gori. Foto: Helena Murgelj.
uvrščamo srečanje starostnikov, ki poteka zdaj že nekaj let zaporedoma meseca junija na župnijskem dvorišču, Miklavževanje (obdarovanih je bilo več kot 110 otrok), župnijski dan na
praznik zavetnika župnije sv. Petra. Na ta dan so povabljeni
vsi župljani na kosilo na župnijsko dvorišče, kjer poleg okusne hrane, ki jo pripravijo pridne
roke, poskrbimo tudi za program
s srečelovom. Letošnji gost na župnijskem dnevu je bil g. Frančišek
Novak, hišni duhovnik v Karmelu
Mirna Peč.
Praznik Marijinega rojstva smo
slovesno praznovali na Trški gori.
Sobotno sveto mašo je daroval g.
škof msgr. Andrej Glavan ob somaševanju dekanijskih duhovnikov, kakor tudi procesijo z Marijinim kipom in lučkami. V nedeljo
pa je svete maše daroval prelat g.
Jože Lap, ki je vsem navzočim podaril svojo biografijo, ki jo je spisal
in predstavil g. Ivan Sivec.

Oratorij 2017. Foto: Helena Murgelj.
Poleg otroškega in mladinskega zbora v župniji delujeta še mešani in moški pevski zbor. Tekom celega leta sta delovali tudi
dve zakonski skupini, ki se srečujeta mesečno. V okviru skupin
delujeta še skupina Karitas, ki je v letu 2017 trikrat poskrbela
za razdelitev hrane približno 220 osebam ter molitvena skupina Prenova v duhu. Pomembno vlogo v župniji ima tudi
župnijski pastoralni svet, ki se srečuje redno na mesečnih sejah.
ŽPS je dejavno sodeloval pri pripravi, organizaciji in izvedbi
večjih dogodkov v župniji. Med večje dogodke župnije vsekakor

Na župnijsko romanje, ki je bilo organizirano 27. aprila, smo se
odpravili v Vodnjan pri Puli in na izlet na Brione.
Pozabiti ne smemo tudi na vse, ki obogatijo bogoslužje v cerkvi
pri vsaki sveti maši – bralci beril, delivci obhajila, pritrkovalci
in vseh tistih, ki skrbijo, da so cerkve v naši župniji vedno lepo
urejene.
Župnija Št. Peter Otočec
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DELO V DRUŠTVU UPOKOJENCEV OTOČEC V LETU 2017
Naše vsakoletne dejavnosti se odvijajo po ustaljenem redu. Na
zboru članov potrdimo poročila za delo v preteklem letu in
sprejmemo plan dela za tekoče leto.
V zimskem, pomladnem in jesenskem delu imamo vodeno telovadbo v OŠ Otočec, kamor pa vabimo vse krajane KS Otočec,
zlasti starejše, ne glede na članstvo. Finančni prispevek je minimalen, je pa rekreacija dobra za ohranjanje psihofizične kondicije.
DU ima redne vadbe v pikadu, streljanju z zračno puško,
dvakrat mesečno društven pohod, dokler vreme dopušča pa
tudi kegljanje na vrvici in petanko. Udeležujemo se tekmovanj
v navedenih športih med društvi na občinski, medobčinski ravni
in v okviru Pokrajinske zveze društev upokojencev.
Imamo že tradicionalni majski pohod na Vinji vrh, jesenski
Martinov pohod, avgusta organiziramo letno srečanje naših
članov v naravi in v prednovoletnem času zabavno druženje.
Na ravni PZDU se udeležujemo pohodov »spoznavajmo
Dolenjsko«, ki ga vsak tretji torek v mesecu organizira eno izmed 15-ih udeleženih društev upokojencev.
Pomladanska ekskurzija je bila v Slovensko zamejstvo v

Italiji – Rezijo. Jesenska pa je potekala preko Štajerske na
Koroško, kjer smo si ogledali hmeljarski muzej v Žalcu, stari
del Slovenj Gradca, obiskali Hišo mojstrovin Perger, kjer imajo več kot dve stoletji staro dediščino medičarske, lectarske in
svečarske obrti. Izlet smo zaključili na Pohorju in spoznali zgodovino hocerije.
Med letom sodelujemo s KS v delovnih akcijah in pri pripravi
prireditev na območju KS.
Obiščemo naše člane, ki praznujejo okrogle obletnice 70 let in
več. Enkrat letno pa s simbolično obdarujemo naše najstarejše,
bolne in invalidne člane.
Kdaj se bo naša Mestna občina spomnila, da si tudi v KS
Otočec želimo urejen večnamenski prostor za razna društva,
da bi lažje organizirala razne dejavnosti, predvsem za starejšo
populacijo? To se v DU Otočec sprašujemo že vrsto let.
Vabimo vas, da se aktivno vključite v DU Otočec in tudi predlagate in prevzamete organizacijo in vodenje kakšne nove dejavnosti v društvu, ki vam je ljuba.
						
Upravni odbor DU Otočec

Jesenska ekskurzija - Kope. Foto: Ivan Travnikar.
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GRČEVSKI VINOGRADNIKI POSTAVILI NOVO OBELEŽJE
Društvo vinogradnikov Grčevje je bilo ustanovljeno leta 2005.
Naše člane vseh dvanajst let druži prijateljstvo in skrb za dobro
kapljico. Posluh imamo tudi za humanitarne dejavnosti. Aktivno smo se udeležili pohoda za mlado dekle, katere mati je
bila doma na Pahi in zbirali sredstva za svojega člana, ki ga je
doletela naravna nesreča. Tudi čiščenje cest ob snegolomu nam
ni tuje. Simbolično smo označili našo gorico.
Kupili smo zemljišče, na katerem upamo, da bomo lahko
postavili svoj dom. Veliko oviro bo predstavljal denar, vendar
smo realni optimisti. Dom bo namenjen vsem članom in tudi
krajanom, ki se bodo v družbi vinogradnikov počutili prijetno in
spoštovali hišni red. Na prvi jesenski dan smo postavili obeležje
tudi na naši parceli v Srednjem Grčevju. Znamenje nam je bilo
všeč. Kaj pa vam? Na zdravje.
Branko Pavlin

Člani društva vinogradnikov Grčevje pri novem obeležju.
Foto: Helena Murgelj.

POHOD PO OBRONKIH TRŠKE GORE

Pohod po obronkih Trške gore.
Foto: Jože Bašelj.

V soboto, 4. novembra 2017, smo v Društvu vinogradnikov Trška gora organizirali že 9. Pohod po obrokih Trške gore. To je
naš tradicionalni pohod po Trški gori, ki ga organiziramo vsako
leto na prvo soboto v novembru. Posebnost tega pohoda je, da
vsakokrat spremenimo traso pohoda in tako pohodnikom vsakič predstavimo Trško goro z druge strani. V lepem sončnem
vremenu in prijetnem vzdušju, je nekaj preko 100 pohodnikov
uživalo ob prečudovitih jesenskih pejsažih, v pokušanju trškogorskih vin in domačih dobrot ter se na koncu poveselilo in zaplesalo ob zvokih harmonike.

Tokrat smo se iz Bajnofa usmerili proti vzhodu,
proti Jelšam. Prvi postanek je bil pri Jožetu Švirtu, kjer smo bili postreženi z jutranjo kavico in
s čajem. Nato smo se preko Črešnjic povzpeli na
Lapore. Na vrhu klančka sta nas pri svoji zidanici
s cvičkom in prigrizki postregla Milena in Lojze
Schweiger. Po kratkem postanku in okrepčilu smo
pot nadaljevali v smeri proti Burjevcem. Nedaleč
od Shweigerjevih nas je pri svoji zidanici že čakal
in s cvičkom pogostil Janez Jurejevčič. Od tam pa
smo imeli samo še streljaj do Gorenčeve zidanice,
kjer smo ob prigrizkih pokušali njihova mlada
vina. Po dobre pol ure hoje smo preko Burjevcev
prišli na vrh Golušnika. Tam smo, na razpotju ob
kužnem zamenju, imeli že peti postanek. Tam so
nas s svojimi dobrotami pričakali in pogostili Redkovi, Majcnovi in Trevnovi. Pot smo nadaljevali mimo Slakove
zidanice, princesine klopce, cerkve na vrhu Trške gore ter se nato
spustili navzdol do Krkinega hrama ter naprej proti vzhodu do
domačije oziroma Vinotoča Teropšič. Tam smo imeli glavno
malico, krst mošta, ki ga je v šaljivi izvedbi opravil Darko Povše
ter se ob zvokih harmonike in baritona poveselili in zaplesali.
Spet je bila to na Trški gori Slovenija v malem, kajti pohodniki
so v manjših skupinah prišli iz vseh koncev Slovenije in na koncu polni lepih vtisov obljubili, da se naslednje leto spet vidimo.
Jože Bašelj
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KONJENIŠKO DRUŠTVO SV. JURIJ GRČEVJE

Člani konjeniškega društva pri Fontani piva v Žalcu. Foto: Barbara Škaler.

V Konjeniškem društvu sv. Jurij Grčevje smo letošnje leto začeli
zelo aktivno.
V mesecu januarju smo se udeležili prireditve »S cvičkom med
vinogradi«, ki jo tradicionalno prireja TD Otočec. Meseca februarja smo imeli občni zbor, v mesecu aprilu pa smo organizirali tradicionalni blagoslov konj ter organizirali različne čistilne
ter delovne akcije na območju KD Sv. Jurij ter v širši okolici KD
Sv. Jurij. Zadnjo nedeljo v juliju smo se udeležili blagoslova konj
pri cerkvi Sv. Lenarta na Koglem. V mesecu avgustu smo se
udeležili tradicionalnega 4. srečanja društev, ki ga je v letošnjem
letu organiziralo Društvo vinogradnikov Grčevje.
Tudi letos smo člani KD Sv. Jurij odšli na zaslužen organiziran
izlet po lepi Sloveniji, pot nas je peljala v Žalec, kjer smo si

ogledali EKO muzej hmeljarstva in pivovarstva. Seveda nismo
izpustili znamenite fontane piva, ki se nahaja v centru Žalca.
Ogled le-te je bil seveda obvezen, pot se je nadaljevala v Vransko,
v muzej starodobnikov. Ogledali smo si tudi turistično kmetijo
Podpečan. Pot nas je nato peljala v Oplotnico, natančneje na
Ranč Leskovar, kjer so poskrbeli za dobro vzdušje naših članov.
V mesecu novembru smo se udeležili tudi Martinove konjenice
v Štatenberku, pokušino društvenega vina ter Martinovanja, ki
smo ga organizirali za člane KD Sv. Jurij. V decembru pa bomo
imeli še Štefanovo konjenico v Šmarjeških Toplicah.
Lep konjeniški pozdrav!
Predsednik Mirko Zorko

KULTURNO DRUŠTVO OTOČEC
Kulturno društvo Otočec s svojo več kot štiridesetletno preteklostjo ohranja tradicijo delovanja amaterskega gledališča v našem kraju. Najbolj dejaven je Teater Otočec, ki je v gledališki sezoni 2017/2018 na oder zopet postavil
komedijo, tokrat z naslovom Lažnivka. Komedija obravnava splet čudnih okoliščin, kjer se z različnimi lažmi vpliva
na življenje posameznika in okolice. Pa vendar tudi v komediji ob koncu velja pregovor, da ima »laž kratke noge«.
Na odru to sezono poleg starejših članov (Martin Gorenc, Alenka Tomc, Primož Gregorčič) sodelujejo tudi mlajši člani (Lucija Tomc, Anže Kuplenik, Špela Terkov), ki so komedijo v režiji
Zdenke Dragman uspeli spraviti na oder v petih mesecih. Poleg
Zdenke Dragman, ki je poskrbela še za kostumografijo in sceno-

grafijo pri izvedbi sodelujejo še Eva in Milan Dragman ter Aleš
Vršič, v ozadju pa za nemoteno delovanje skrbi še Jernej Strgar.
Komedija Lažnivka je bila premierno uprizorjena na domačem
odru zadnji vikend novembra 2017. Kmalu jo bo mogoče videti še na nekaterih drugih odrih, kjer se vsako leto pojavljamo,
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nastopi pa bodo redno objavljeni v javnih medijih, družbenih
omrežjih ter na naši spletni strani www.teaterotocec.si, kjer si lahko
ogledate tudi več o aktualnem in preteklem delovanju Teatra.
Kulturno društvo Otočec je v letošnjem letu poleg nastopov Teatra organiziralo še predavanje na temo varnosti v prometu in
varovanje premoženja ter pogovorni večer s Primožem Jeraličem, decembra pa bo sledil še večer belokranjske glasbe in plesa.
Kljub obilici dogodkov, ki jih v Kulturnem društvu Otočec izvajamo v domačem kraju, pa člani opažamo, da je zanimanje in
obisk krajanov za kulturne, družabne in druge javne prireditve,
katerih namen je med drugim tudi spoznavanje in druženje ter
videnje tistega, kar smo člani društva pripravili, vsako leto slabše. Neodzivnost krajanov za splošno družbeno, kulturno ali kakršnokoli drugo življenje se izraža ne samo v nezanimanju za
sodelovanje, pač pa tudi v neobiskovanju prireditev, ki smo jih
organizirali. V zadnjih letih, še posebej pa v letih 2016 in 2017,
je obisk prireditev izredno pod povprečjem in to kljub temu, da
smo v seznanjanje o dogodkih vložili veliko dela in na vse mogoče načine obveščali javnost. Pri tem smo se posluževali javnih
medijev, elektronskega oglaševanja, širjenja preko družbenega
in socialnega omrežja, plakatiranja in osebnega povabila z letakom na dom. Pa vendar je očitno tempo vsakdanjega življenja
posegel v naša življenja tako močno, da si ne znamo več vzeti
časa niti zase, kaj šele za druge. Vsem tistim, ki ustvarjamo tako
velike projekte kot je na primer gledališka igra, nam je izredno
žal, da ne moremo napolniti dvorane našega kulturnega doma
niti dvakrat, in sicer ob dejstvu, da imamo prostor, ki sprejme
zgolj 110 obiskovalcev ob približno 2.500 krajanih naše krajevne skupnosti.

Fotografija iz vaj komedije Lažnivka.
Foto: Jernej Strgar.

Vse to in še veliko več razlogov pa je botrovalo tudi temu, da bo
Teater Otočec s komedijo Lažnivka z gledališko sezono 2017 /
2018 začasno zaključil več kot dvajset letno neprekinjeno tradicijo gledališkega ustvarjanja v našem kraju. Prepričani smo,
da se bomo nekega dne vrnili, vse to pa ne bo odvisno samo od
tistih, ki bodo takrat ustvarjali takšne projekte, temveč tudi od
tistih, ki jih bodo z ogledom podprli. In to slednje je plačilo za
ustvarjalce, ne tistih nekaj evrov, ki jih je včasih (ne vedno) potrebno plačati pri vstopu in navadno ne pokriva niti osnovnih
stroškov. Gledališče brez publike izpolnjuje pogoj za njegov zaton.
Gledališče smo ljudje, ljudje pa se spreminjamo in menjamo.
In včasih je za to, da se realizirajo nove misli in nove ideje, potrebno odkriti nove obraze. In upamo lahko samo, da ko bo čas
zopet dozorel, bo gledališče na Otočcu zopet postalo nekaj tradicionalnega.
Jernej Strgar, predsednik Kulturnega društva Otočec

LOVSKA DRUŽINA OTOČEC
Člani lovske družine Otočec smo, tako kot vsa
leta do sedaj, tudi v letu 2017 opravljali svoje
poslanstvo kot varuhi narave in okolja. Z ohranjanjem in s skrbjo za naše okolje ter opravljanjem
velikega števila ur prostovoljnega dela se trudimo
izboljševati življenjski prostor mnogih živalskih
in rastlinskih vrst. Prav tako želimo biti v očeh
javnosti prepoznavni kot odgovorna naravovarstvena organizacija.

Nov lovski dom na Vrhu pri Pahi. Foto: arhiv LD Otočec.

V letošnjem letu smo kot organizatorji,
soorganizatorji ali kot udeleženci sodelovali
pri različnih projektih. V mesecu marcu smo
se udeležili sestanka o problematiki in ureditvi
Grajske učne poti, ki smo jo v sklopu vseslovenske
čistilne akcije »OČISTIMO SLOVENIJO«,
v sodelovanju z Osnovno šolo Otočec, Krajevno
skupnostjo Otočec, Turističnim društvom Otočec
in Zavodom za gozdove RS, skupaj tudi uredili.
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Na prireditvenem prostoru LD Otočec pri lovskem domu na
Vrhu pri Pahi smo tudi v tem letu pripravili tradicionalno
lovsko veselico. Vinogradniško društvo Grčevje je tam organiziralo 4. srečanje lovskega, vinogradniškega, konjeniškega in
nogometnega društva s področja vinske gorice Grčevje. Ponosni
smo tudi na srednjeveško obarvano družabno srečanje, ki smo
ga pripravili v sodelovanju s krajevno skupnostjo Otočec. Poleg
tega smo gostili tudi zanimivo srečanje starodobnikov Citroen
kluba Slovenije, ki so Vrh pri Pahi za nekaj dni spremenili v
parkirišče različnih »oldtimerjev«, ki so bili prava paša za
oči. Leto 2017 je bilo za lovsko družino uspešno. Nekoliko
nevšečnosti pa nam je, kljub zelo sušnemu letu, povzročalo
deževno vreme, ki nas je spremljalo na vseh omenjenih prireditvah. Upamo, da nam leto 2018 prinese še več priložnosti
za povezovanje z naravo, možnosti za sodelovanje, predvsem
pa veliko prijetnega druženja in nekoliko več suhega vremena.

Srečanje starodobnikov 2017.
Foto: arhiv LD Otočec.

Branko Pavlin

NOGOMETNI KLUB PAHA
Nogometni klub Paha praznuje v letu 2017 deseto obletnico
delovanja. Klub je bil ustanovljen na pobudo nekaj številčnega
ustanovitvenega odbora vaščanov Vrha pri Pahi, Herinje vasi in
Pahe. Začetna usmeritev kluba je bila izgradnja nogometnega
igrišča, ki bi v prvi vrsti omogočalo igranje nogometa članom
kluba. Že pri začetnih gradbenih delih so se porajale zamisli, da
bi klub deloval širše družbeno odgovorno in igrišče namenil tudi
ostalim rekreacijskim dejavnostim vaščanov sosednih vasi, kar
se danes tudi izkazuje.

Njihova starost je od 13 do 55 let, kar kaže na dobro medgeneracijsko sodelovanje.
Na igrišču se je od septembra 2008 pa do danes odigralo več
kot 300 uradnih tekem in nešteto tekem v okviru treningov in
prijateljskih iger.
Klub se velikokrat udejstvuje tudi na drugih dogodkih. Tako že
vrsto let aktivno sodeluje na tradicionalnem pohodu S cvičkom
med vinogradi, meddruštvenem srečanju z društvi, ki delujejo v
ožji okolici itd.

Ekipa Nogometnega kluba Paha letos že deseto leto igra v Občinski rekreacijski nogometni ligi, in sicer vseskozi v poletni ligi
in štiri leta tudi v zimski ligi. Sestavljajo jo lokalni prebivalci.

Nogometna ekipa NK Paha. Foto: Andrej Novak.

Klub ima za seboj
prehojeno pot, ki je
kratka, a pušča ogromno sledi. Vse stvari,
vsi dogodki in aktivnosti so bili novi izzivi za mnoge izmed
nas, vendar smo bili
vedno
pripravljeni
stopiti skupaj. S skupno močjo smo dosegli to, kar je bil
naš cilj in skrita želja. Hvala
članom, donatorjem, prijateljem in vsem, ki ste kakor
koli pomagali pri uresničevanju naših ciljev in zlaganju premnogih trenutkov v
desetletno celoto.
Andrej Novak,
predsednik NK Paha
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NOGOMETNI KLUB ŠENTPETER
cijah, ki so potekale v programu KS Otočec. Kosili smo krožno
križišče, okolico gasilskega doma ter kulturnega doma. Prav
tako smo sodelovali v čistilnih akcijah na bodočem športnem
parku Pluska. Konec septembra smo posadili tudi nekaj javorjev okoli ŠP Pluska, da bi poskušali nadomestili posekana
drevesa. Prav tako smo pripravljeni sodelovati v prihodnjih
delovnih akcijah na igrišču, da se bo čim prej začelo uporabljati.

Nogometni klub Šentpeter je začel z delovanjem v začetku leta
2012 na podbudo prijateljev, ki so radi igrali nogomet pri osnovni šoli Otočec. Sprva smo se registrirali v rekreacijsko dvoransko nogometno ligo, kasneje pa smo smo se odločili, da boma
začeli z igranjem malega nogometa na travi, in sicer leta 2013.
Po štirih letih igranja v 4.b nogometni ligi v ORL NM smo se
lansko leto uvrstili v tretjo ligo. V jesenskem delu smo zaključili
na 7. mestu na lestvici, spomladi pa ciljamo med prve 4 ekipe.
Tako kot vsa leta doslej, smo pomagali na veliko delovnih ak-

Letos smo prvič sodelovali na pohodu S cvičkom med vinogradi, ki ga organizira Turistično društvo Otočec. Svojo postojanko smo imeli postavljeno v Gornjih Kamencah. Imeli smo
lepo priložnost, da se pokažemo še drugim ljudem, ne samo
nogometašem. Imeli smo se zelo lepo. Dobili smo tudi zelo veliko pozitivnih pohval, zato se spet veselimo naslednjega pohoda. Tako kot vsa zadnja leta, smo organizirali naš drugi
nogometni turnir na asfaltu pri osnovni šoli Otočec. To je že naš
četrti organiziran nogometni turnir.
V letu, ki sledi, pa si prizadevamo, da bomo v čim večjem
številu organizirali podobne dogodke, ki bodo združili starejšo
in mlajšo generacijo krajanov. Škoda bi bilo, da se na takem
kraju kot je Otočec, ne bi dogajale lepe in zabavne stvari, saj kot
pravijo, je to najlepši kraj na Dolenjskem.
David Tratnik

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OTOČEC
Prostovoljno gasilsko društvo Otočec združuje 136 članov. Na
območju krajevne skupnosti Otočec skrbi za požarno varnost
tako operativno, kot preventivno v 20-ih vaseh, po potrebi pa
naša operativna enota deluje tudi na občinski in državni ravni. Za naše operativne člane skozi celotno leto organiziramo
različna izobraževanja, tekmovanja in operativne vaje ter s tem skrbimo, da je njihov nivo
usposobljenosti vedno v porastu. Ob 1. marcu,
svetovnem dnevu Civilne zaščite, smo prejeli
priznanje Srebrni znak Civilne zaščite, za aktivno dolgoletno delo na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
Poseben poudarek dajemo delu z mladimi člani,
saj se dobro zavedamo, da lahko razvoj in obstoj društva zagotovimo le na način, da v svoje
vrste vključujemo mladino. V tekočem letu smo
tako v svoje vrste sprejeli 7 mladih članov. Njihovo usposabljanje se začne z osnovnimi gasilskimi veščinami. Na ta način jih navajamo na
zahtevnejše naloge, sočasno pa s tem raste tudi
njihova pripadnost društvu. Nekateri se kasneje,
ko so polnoletni, odločijo za opravljanje gasilske

šole za operativnega gasilca, kar je pogoj, da lahko gasilec sodeluje na intervenciji.
Leto 2017 je bilo tesno povezano z našo 110. obletnico obstoja
društva. Najprej smo pobelili spodnjo etažo in fasado gasilskega doma in izvedli še druga manjša investicijska dela. V mesecu

Gasilska parada ob praznovanju 110-letnice.
Foto: Helena Murgelj.
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maju smo imeli Florjanovo mašo v domači župnijski cerkvi, katere se je
udeležilo veliko število gasilcev. Ob tej priložnosti je gospod župnik Jože
Rački blagoslovil nov kip Sv. Florjana. Osrednjo slovesnost smo praznovali v mesecu juniju. Ob tej priložnosti smo izdali tudi bilten, kjer smo še
posebej izpostavili pomembne dogodke v našem društvu.
V društvu organiziramo tudi dogodke, s katerimi krepimo povezanost
naših članov. V mesecu februarju smo imeli Občni zbor, marca srečanje
članic, oktobra srečanje mladine, v decembru pa srečanje operative, veteranov in Upravnega odbora.
V mesecu oktobru organiziramo pregled in prodajo ročnih gasilnikov
za krajane. Vzporedno s prodajo gasilnikov krajane poučimo tudi o njihovi pravilni uporabi. Veseli smo, da se vsako leto kar nekaj krajanov
odloči za nakup ročnega gasilnika. Hitra in pravilna raba le tega lahko
prepreči požar večjih razsežnosti.
Vsako leto pa tudi izdamo svoj letni koledar, ki jih naši člani razdelijo po
gospodinjstvih. Prostovoljne prispevke, za katere smo res zelo hvaležni,
namensko porabimo za nakup in vzdrževanje osebne zaščitne opreme
in gasilske tehnike.
								
Miran Zupančič, predsednik PGD Otočec
Podelitev Srebrnega znaka Civilne zaščite.
Foto: L. Markelj.

KO OSREČIŠ DRUGEGA, OSREČIŠ SEBE
V KORK Otočec smo tudi v letu 2017
skušali po najboljših močeh pomagati vsem,
ki so se na nas obrnili za pomoč. Prav tako
smo obiskali družine in posameznike na priporočilo ljudi, ki so nas opozorili na socialne
stiske posameznikov.
Tudi v tem letu smo štirikrat razveselili 24
družin z izrednimi prehranskimi paketi, ki
jih dobimo iz EU, pet družin prejema redne
mesečne pakete, pomagali smo družinam
pri nakupu šolskih potrebščin, prispevali pri
plačilu položnic. V naši krajevni skupnosti
živijo posamezniki, ki nimajo niti za hrano,
zato smo poskrbeli, da prejemajo donirano
Srečanje starostnikov 2017. Foto: Alijana Guculović.
hrano iz Območne organizacije RK.
Težko je tistemu, ki ima vse, razumeti, da v njihovi bližini živijo OŠ Otočec.
ljudje, otroci, starejši, ki jim ni dano imeti vsega dovolj, ki so lač- V dneh pred prazniki, bomo obiskali še starejše krajane na
ni, osamljeni, razočarani, žalostni... Morda res nima vsak toli- domu, jim podarili skromno darilce z lepimi željami in seveda
ko, da bi dal drugemu, vendar pa vsak lahko za svoje sokrajane prijeten klepet.
najde pol ure časa, lepo besedo in topel nasmeh.
Vse lepo v letu 2018 pa želim v mojem imenu in imenu
V prazničnih dneh, ki so pred nami, se spomnite teh ljudi, zago- vsek aktivistk in aktivistov KORK Otočec, vsem krajatovo vam bodo hvaležni, če jih boste obiskali.
nom KS Otočec.
Oktobra smo organizirali sedaj že tradicionalno srečanje starejših krajanov. Povabili smo jih na kosilo v gostilno Pugelj. Na
Krajevna organizacija Rdečega križa Otočec (KORK)
srečanju pa so nas s svojim petjem tudi letos razvedrili otroci iz
Predsednica Alijana Guculovič
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TURISTIČNO KULTURNO DRUŠTVO TRŠKOGORSKO SRCE
Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce, v katerem skrbimo za oživljanje naše ljube Trške gore, smo v letošnjem letu
izvedli naše, že kar tradicionalne dogodke:
- božični koncert ljudskih pesmi na Tevčah v januarju v
prečudoviti cerkvici
- v maju pohod po Slakovi poti s petjem, harmoniko in z zidaniškimi dobrotami pri zidanici Verček
- julija smo pomagali pri organizaciji Trškogorske poroke
naše društvene pevke Diane, ki se je z ženinom in pričami pripeljala na vozu s konji k cerkvi na Trški gori
- za malo mašo smo pripravili štante z izdelki ljubiteljskih
ustvarjalcev in pripravili zidaniške dobrote
- veseloigra na Trški gori z ljudskim petjem. K sodelovanju
smo povabili ljubiteljsko gledališče Dober dan teater iz Prečne,
Vesel teater iz Dolenjskih Toplic, naše Trškogorske ljudske pevke, ljudske pevce Vaški zvon iz Prečne in Moški pevski zbor iz
župnije Šentpeter- Otočec. Igro je spremljala razstava starih fotografij s Trške gore in predstavitev ljudske noše.
- koncert ljudskih pesmi Pesem na Trški gori v zahvalo za
vse darove narave in pridnih rok po maši na Trški gori. Sodelovali so pevci Vaški zvon, Rožce iz Dol. Toplic, Deci, pevke iz
Telč, Ana Markelj z violino in Andrej Karlič s kitaro, Ragle iz
Trebnjega. Po koncertu je bilo prijetno druženje ob dobrotah
izpod rok naših Trškogurk in dobre trškogorske kapljice
- sprejem dobrodelnega pohoda na Trško goro Lions kluba Novo mesto
- sodelovali smo na Dolenjskem martinovanju na Grmu v
Novem mestu

Veseloigra na Trški gori.
Foto: arhiv TKD Trškogorsko srce.

- čez celo leto smo gostili pohodnike na Trško goro, če so nas
predhodno obvestili.
Vsak dogodek smo počastili s pletenem srcem, spečenim z ljubeznijo, ki je prepoznavni simbol našega društva Trškogorsko
srce. Najbolj pa smo ponosni, da nam je uspelo organizirati veseloigro z ljudskim petjem Na Trški gori Danila in Metke Bučar
in privabiti toliko ljudi na Trško goro. Zato smo se odločili, da
bomo igro ponavljali vsako leto in pritegnili ljudi še z drugih
koncev Slovenije.
Pozdrav in korajža velja!
TKD Trškogorsko srce
Jožica Verček, predsednica društva

23. TRADICIONALNI POHOD »S CVIČKOM MED VINOGRADI«

Skupaj na pot. Foto: Jože Janc.

Člani Turističnega društva Otočec vsako leto zadnjo soboto v januarju (letos je bilo to 28.1.2017) organiziramo pohod S cvičkom med
vinogradi. Tudi letos je vreme zdržalo brez padavin, nam je pa v nižjih
delih (tudi na zaključku) zagodla megla, ki ni pustila sončnim žarkom, da
bi nas greli tako kot so nas na višje ležečem delu poti. Pohoda se je udeležilo
okoli 700 pohodnikov.

Zbrali smo se pri gasilskem domu na Otočcu, se registrirali, plačali štartnino, ki je znašala deset evrov,
nato pa se okrepčali s toplimi napitki in posladkali s
pecivom. Po uvodnem nagovoru smo se ob deveti uri
podali na pot. Pot je bila dolga 16 kilometrov, vmes
pa so nas pričakala številna domača društva s svojimi postojankami, kjer smo lahko preizkusili razne
dobrote, od kruha do piškotov, okrepčali pa smo se
lahko z najboljšimi vini na Dolenjskem. Pri Zidanici
Colnar je potekal zaključek s toplo malico, ob zvokih
Ansambla Šment pa smo tudi zaplesali in zapeli. Sledil je še spust v dolino, do izhodišča pri gasilskem
domu Otočec.
Tudi v letu 2018 organiziramo tokrat že 24.
pohod S cvičkom med vinogradi, tako da vljudno vabljeni 27. januarja, da se nam pridružite.
Lušno bo.
TD OTOČEC
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ZVEZA BORCEV ZA VREDNOTE NOB, KRAJEVNA ORGANIZACIJA OTOČEC
Osrednja naloga KO ZB Otočec v letu 2017 je bila ureditev
Spominskega parka Beceletova jama. Dela so potekala v
sodelovanju s Krajevno skupnostjo Otočec, finančno pa je projekt podprla tudi Mestna občina Novo mesto.
Člani ZB smo očistili okolico jame in gozdiček pri jami, KS
Otočec pa je poskrbela za zemeljska dela. Napeljali so zemljo,
ki smo jo zatravili in zasadili drevje ter grmovnice; neposredno
pred jamo smo postavili klopi, na odmaknjenem delu pripravili
prostor za skupine in uredili parkirni prostor za nekaj vozil.
Pred proslavo ob 75-letnici smrti večjega števila aktivistov OF
smo pri jami postavili dve informativni tabli: prva predstavlja
dogodke NOB v otoškem rajonu, druga pa je posvečena padlim aktivistom. Vsebinski del je pripravila Jožica Jožef Beg,
za tehnično-umetniški del pa sta poskrbela Sebastjan in Jože
Barborič. Postavitev tabel je financirala KS Otočec.

Spominska slovesnost pri Beceletovi jami, 23. september 2017.
Pred slovesnostjo pri Beceletovi jami so bile
obnovljene črke na dveh spominskih obeležjih.
Spominska plošča pri Starem gradu je posvečena
dvanajstim talcem iz novomeških zaporov, ki
so jih Italijani ustrelili 26. septembra 1942, in
se tako maščevali za smrt dveh svojih vojakov.
Obeležje pri cerkvi na Trški gori nas spominja,
kako tesno so sodelovali partizani s civilnim
prebivalstvom.
Obeležja so del naše kulturne dediščine, zato si
zaslužijo posebno pozornost. To jim bomo tudi v
prihodnje posvečali skupaj z Združenjem borcev
za vrednote NOB Novo mesto, medtem ko je
urejanje Spominskega parka Beceletova jama
skupen projekt krajevne organizacije, združenja
in krajevne skupnosti. Spominski park sicer
ohranja spomin na ljudi, ki so prezgodaj končali
svoje življenje zato, da danes živimo v svobodi,
hkrati pa je namenjen predvsem živim.

Želimo si, da bi se mimoidoči v parku pogosto ustavljali, da bi
se seznanjali s tem, kaj se je dogajalo v naših krajih med NOB,
posedeli in se predajali premišljevanju o preteklosti, predvsem
pa o sedanjosti in prihodnosti – kako bodo izrabili to, kar so
jim omogočili tisti, ki so se borili proti okupatorju. Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli prispevali pri uresničevanju naše
zamisli, in se priporočamo tudi v prihodnje, kajti delo še nikakor ni končano. Vzdrževanje in dograjevanje spominskega parka namreč postaja naša stalna naloga.
Zahvala za podporo pri projektu Spominski park Beceletova
jama gre KS Otočec in MO Novo mesto, ZZB NOB Novo mesto, posameznikom iz naše krajevne organizacije Zveze borcev
za vrednote NOB, ki so se udeleževali urejanja spominskega
parka. Za strpnost in občasno fizično pomoč se zahvaljujemo
sosedom – družinama Jurekić in Bučar.
Za sodelovanje pri organizaciji slovesnosti pri Beceletovi jami
se zahvaljujemo:
Andreju Begu (A. B. K. prevozi) iz Herinje vasi za opremo
prostora za proslavo in pogostitev;
družini Jurekić za električno povezavo; Gasilskemu društvu
Otočec za urejanje prometa; družini Becele iz Zagrada za
prostor, namenjen druženju po slovesnosti; Bošku Jezerčiću iz
Otočca za parkirni prostor; Darku Kosu iz Novega mesta in
Francu Planincu iz Grčevja za vino; Rozi Jerman iz Herinje
vasi in Luciji Selak s Pahe za kulinarični prispevek in Gostilni
pri Štefki za pogostitev.
Alojz Jožef,
predsednik KO ZB Otočec

Obiskovalci slovesnosti so si z zanimanjem ogledovali informativni tabli.
Foto: arhiv KO ZB Otočec.
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KULTURNA DEDIŠČINA: SPOMINSKA OBELEŽJA PRI BECELETOVI JAMI
Druga svetovna vojna, ki se je pričela na Slovenskem aprila
leta 1941, je kruto presekala vsakdanje življenje preprostih
ljudi tudi na Dolenjskem. Najprej je območje Dolenjske zasedel nemški okupator, v začetku maja 1941 pa ga je okupirala
italijanska vojska in ga priključila italijanski državi v okviru
t. i. Ljubljanske pokrajine. Na Dolenjskem so se posamezniki
že v poletju 1941 vključevali v odbore OF slovenskega naroda,
ki so organizirali upor proti okupatorju med prebivalstvom. V
letu 1942 je pričela italijanska vojska zaradi razvoja in razmaha narodnoosvobodilnega gibanja z izvajanjem strožjih
ukrepov proti prebivalstvu - najbolj množično in z vsemi sredstvi med poletno ofenzivo leta 1942.
Pomembno vlogo pri uporu proti okupatorju so imeli aktivisti
in aktivistke, ki so najpogosteje delovali na domačem, lokalnem terenu, ki so ga dobro poznali. Na Dolenjskem so to bili
večinoma mladi fantje in dekleta različnih svetovnonazorskih
pogledov, dostikrat brez politične opredelitve. Pri delovanju jih
je gnala ljubezen do domovine in upor proti okupatorju. Trdno
so bili prepričani, da hočejo živeti v miru in v svobodi v svoji
domovini. Mnogi so za ta cilj dali svoja življenja.
Italijanski vojaki so pred 75. leti v okviru šeste faze ofenzive že
od 12. septembra dalje pregledovali teren na območju Trške
gore in Otočca. Pri tem so se jim pridružili tudi pripadniki bele
garde. V okolici Hmeljnika in Starega gradu se je takrat zadrževalo večje število aktivistov OF. Zaradi prihajajoče ofenzive

so se dogovorili, da si bodo poiskali različna zatočišča. Skupina, ki jo je vodil Vinko Paderšič, je nameravala preživeti nekaj
dni v kraški jami v bližini domačije Beceletovih v Zagradu.
Dve manjši skupini aktivistov šentpeterskega rajona pa sta se
zatekli v jamo v Žlebeh in v zapuščeni odtočni kanal bajnofškega gradu.
Kljub temu, da je bilo to območje že pregledano, so se italijanski vojaki 23. septembra 1942 vrnili in odločili za ponovni pregled terena. Aktivisti so bili namreč izdani. Pod pretvezo, da
se aktivistom v Beceletovi jami ne bo nič zgodilo, je Italijanom
uspelo iz jame izvabiti vse, ki so se v njej zadrževali, razen Paderšiča. Ob tem sta bila ustreljena dva italijanska vojaka. Ker
se Paderšič Italijanom ni hotel predati živ, se je v jami ustrelil
sam. Medtem, ko se je aktivistom iz bajnofškega kanala uspelo
rešiti, so aktiviste iz jame v Žlebeh zajeli italijanski vojaki.
Iz maščevanja za padla vojaka so Italijani požgali Beceletovo
domačijo in ustrelili talce. Ujete aktiviste iz Beceletove jame in
jame v Žlebeh so ustrelili 24. septembra 1942 v Kraševčevem
borštu (v neposredni bližini današnje OŠ Otočec). Prizanesli
so le noseči aktivistki, ki so jo poslali v koncentracijsko taborišče. 26. septembra 1942 so kot talce pri Starem gradu ustrelili
še 12 zapornikov iz novomeških zaporov.
Tragičnih dogodkov iz naše pretekle zgodovine se lahko spominjamo in jih obeležujemo tudi z dediščino, tako nepremič-

Fotografija: Nekaj predmetov iz Beceletove jame, ki jih hrani Dolenjski muzej.
Foto: Dolenjski muzej Novo mesto.
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no kot premično. Skrb za nepremično spominsko dediščino na
območju Otočca v povezavi z omenjenimi dogodki, je že vsa
desetletja po drugi svetovni vojni na visoki ravni. Pri Beceletovi jami je bila prva spominska plošča, posvečena ubitim aktivistom, postavljena že v letu 1951. V desetletjih, ki so sledila, so
se organizacija ZB in posamezniki trudili, da so se plošče obnavljale oziroma postavile nove, v kolikor je bilo to potrebno.
Tako je bila odkrita nova plošča leta 1961 in v letu 1984 postavljena ta, ki stoji še danes. Člani novomeškega jamarskega
kluba skupaj z OŠ Otočec pa so v letu 1965 pri jami postavili
še eno ploščo v spomin Paderšiču in njegovim tovarišem. Leta
1961 je bila odkrita spominska plošča na Beceletovi hiši in oktobra 1983 pri Starem gradu. Napisi na ploščah so bili v teh
letih večkrat obnovljeni.
V povezavi z dogodki pri Beceletovi jami so v Dolenjskem muzeju Novo mesto na stalni razstavi novejše zgodovine s pou-

darkom na obdobju NOB na ogled predmeti, ki so jih v jami
ob čiščenju našli člani jamarskega kluba v začetku maja 1965
in v letu 1978. Gre za dele orožja, ročnih bomb, žepnega noža,
baterije, ur, obeskov, nabojev, cigaretna doza itd… Imena
ubitih aktivistov in aktivistk šentpetrskega rajona so vrezana
v spominski avli in zapisana v spominski knjigi Dolenjskega
muzeja. Gradivo v povezavi s temi dogodki in aktivisti v muzeju še vedno evidentiramo in zbiramo.
Danes sta spominski plošči pri Beceletovi jami vpisani v register
nepremične kulturne dediščine in imata od leta 1992 pomen
lokalnega spomenika kulturne dediščine. To območje postaja
z dvema informacijskima tablama urejen spominski park, ki
lahko nudi informacije o dogodkih iz časa druge svetovne vojne povsem naključnemu obiskovalcu. Upravičeno bi ga lahko
uvrstili v okvir urejene zgodovinske pohodne poti.
Marjeta Bregar, kustosinja Dolenjskega muzeja Novo mesto

KULTURNI DOM V OTOČCU

Kulturni dom, original hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota za Dolenjsko in Belo krajino, Kronika OŠ Otočec 1975-1976, zvezek 4.
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Kulturni dom, original hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota za Dolenjsko in Belo krajino, Kronika OŠ Otočec 1975-1976, zvezek 4.

Večnamenska stavba, v kateri se je odvijalo več kulturnih in
prosvetnih dogodkov za vaščane, je bila zgrajena leta 1922
na cerkveni zemlji. Sprva so večnamensko stavbo poznali pod
imenom Sokolski dom, med drugo svetovno vojno pa se je preimenoval v Dom ljudske prosvete. V 50. letih 20. stoletja začne
v Otočcu delovati telovadno društvo Partizan (TVD Partizan), ki je prevzelo v upravljanje Dom prosvete in ga preimenuje v Dom Partizan. V 70. letih TVD Partizan preneha
z delovanjem in upravljanje doma prevzeme Otoška šola. Od
takrat naprej se imenuje Kulturni dom oziroma med vaščani
poznan s kratkim imenom – dvorana.
V dvorani se je po drugi svetovni vojni odvijalo mnogo
gledaliških predstav, ki jih je organiziralo Kulturno-umetniško
društvo Otočec, ki je bilo ustanovljeno leta 1947. Uprizorili
so igre kot so: Navadni človek, Županovo Micko, Razvalino
življenja, Volkodlaka, Glavni dobitek, Milijon težav, Nezakonsko dete, in še mnogo druge. 60. leta so bila v znamenju
kinematografskih predstav. V zimskih mesecih je v vas prihajal Kino Krka, ki je predvajal filmske predstave, po navadi
ob nedeljah. Filmske predstave so bile zelo lepo razvedrilo v
zimskih mesecih, saj drugega razvedrila vaščani v teh mesecih
naj tudi ne bi imeli. Vaščanom so v spominu ostali kavbojski filmi – Winetou, nato film na Svoji zemlji, Ne joči Peter, Dolina
miru, Kekec in drugi.
Odri Kulturnega doma so bili namenjeni tudi za uprizoritev
lutkovnih predstav in nastopov pevskih zborov. V dvorani so

vaščani obeleževali praznike, kot so npr. kulturni praznik (8.
februar), dan žena (8. marec), krajevni praznik Otočca (24.
september) in dan republike (29. november). Vsakoletno je
mlade Otočane (Šentpeterčane) v dvorani obiskal tudi dedek
Mraz, kjer so ga otroci pozdravili s pesmijo in krajšim kulturnim programom, on pa jih je obdaril z skromnimi darili (kot so
pomaranče, fige in sladkarije). Ko dvorana ni bila v uporabi
za družabne dogodke, so se jo posluževali otoški šolarji, v kateri so imeli telovadnico. Nekaj let pa se je tam nahajala tudi
ljudska knjižnica.
Dom je bil v Jugoslaviji večkrat potreben obnove. Obnovitvena
dela so prvič stekla leta 1963. Obnovili so ga otoški učenci s
pomočjo zaposlenih v hotelu Grad Otočec. Postavili so tudi
športno igrišče. Nato so obnovitvena dela stekla tudi v naslednjih dveh letih, ko so ga prebelili od znotraj in zunaj, uredili
sanitarije s tekočo vodo, napeljali vodovod do doma in uredili
dovozno cesto. Dom je leta 1975 prizadel požar, vendar so ga
v naslednjem letu že obnovili. Zaradi požara se v njem niso
odvijali družabni dogodki in tudi telovadba ne.
Kulturni dom je vaščanom omogočal družabno življenje, kjer
so prirejali več kulturnih in športnih dogodkov. Prikrajšani pa
niso bili tudi šolarji, saj so imeli zunanje športno igrišče, telovadnico in nekaj časa tudi ljudsko knjižnico.
Petra Šinkovec
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S PESMIJO V POMLAD

Glasbena pravljica Rdeča kapica. Foto: Helena Murgelj.

V četrtek, 6. aprila, so pevci otroškega in mladinskega pevskega zbora OŠ Otočec ter šolski band Bunker izvedli pomladni koncert z naslovom S pesmijo v pomlad v prostorih šole. Vsak obiskovalec je prejel koncertni list. S koncertom
so nastopajoči obeležili pomladne praznične dneve. Najprej je
vse zbrane pozdravila ravnateljica šole Mateja Rožman. V
kulturnem programu se je s številnimi pesmimi predstavil otroški pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje Ditke Zupančič.
Nekaj pesmi je s klavirjem spremljala Manca Černe, ki je vodila
tudi mladinski pevski zbor. Predstavil se je z glasbeno pravljico

Rdeča kapica, ki sta jo po Grimmovi pravljici priredila Brane
Dolinar in Darijan Božič. Zelo je navdušila občinstvo. S pesmijo Zgodba o prijateljstvu so se predstavili pevci obeh šolskih
zborov. Koncert je sklenila glasbena skupina Bunker, ki jo vodi
Peter Jenič, in sicer s šolsko himno in z lastno skladbo Generacija 2002.
Vsi nastopajoči so s svojim nastopom navdušili starše učencev in
krajane Otočca, ki so jih nagradili z močnim aplavzom.
Helena Murgelj

PREDAVANJE »PRAVILNA RABA ZDRAVIL«
17. marca 2017 je bilo v dvorani kulturnega doma
Otočec predavanje o pravilni rabi zdravil.
O lastnostih zdravil, ravnanju z njimi, njihovem
pravilnem hranjenju, predvsem pa o pravilnem
uživanju zdravil in poživil je predavala naša mlada krajanka Sara Tratnik, ki zaključuje študij farmacije. Udeleženci predavanja smo izvedeli veliko
novega in dobili odgovore na zastavljena vprašanja. Po predavanju smo si lahko izmerili krvni
sladkor in tlak.
Organizator predavanja je bila Krajevna organizacija rdečega križa Otočec.
Vesna Barborič

Predavanje Sare Tratnik o pravilni rabi zdravil.
Foto: Vesna Barborič.
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ČETRTO SREČANJE ŠTIRIH DRUŠTEV V GRČEVJU

Igra po lojtrci gor, po lojtrci dol. Foto: Helena Murgelj.

V soboto, 19. avgusta 2017, so se tradicionalno srečala štiri društva Krajevne
skupnosti Otočec, ki delujejo v Grčevju. Tokratno srečanje je bilo že četrto.
Zbrali so se pri lovskem domu na Vrhu pri Pahi. Organizator letošnjega srečanja je bilo Vinogradniško društvo Grčevje. Poleg njih so sodelovali še lovci,
konjeniki in nogometaši.
Srečanje so tudi letos pričeli s predavanjem gospoda Matjaža Baumgartnerja
o pripravi na trgatev, ki se hitro približuje. Predavanje je bilo zanimivo za vse
prisotne, ker ima večina tam vinograde. Zbrane je obiskal in nagovoril tudi novomeški župan Gregor Macedoni, ki je podelil priznanja in medalje vinogradnikom, sodelujočim v maju na 45. tednu cvička v Trebnjem. Po predavanju
in podelitvi so se okrepčali z golažem in ga poplaknili s cvičkom. Izvedli so tudi
meddruštveno tekmovanje v štirih igrah. V ekipi je bilo pet tekmovalcev. Pome-

rili so se v pikadu, v igri po lojtrci gor, po lojtrci
dol, tretja igra »okoli pasu so imeli pripomoček,
tekli so in s tem zbijali plastenke vode, ki so bile
na tleh« ter v četrti igri, kjer sta bila pomembna
čas in nabrana količina vode (podajanje vodnih
balončkov in polaganje v vedro). Igre so bile zelo
zanimive in zabavne. Med gledalci in tekmovalci
je bilo veliko smeha. Igre je spretno povezoval domačin Andrej Novak ter se dopolnjeval s sodnikom Matjažem Dergancem. Prisotni so se okrepčali še z odojkom in seveda s kapljico rujnega. V
skupnem seštevku je slavil Nogometni klub Paha,
drugo mesto je osvojilo Vinogradniško društvo
Grčevje, tretje mesto Konjeniško društvo Grčevje,
četrta pa je bila Lovska družina Otočec. Predsednik Vinogradniškega društva Jože Kocjan je
vsem sodelujočim podelil priznanja za sodelovanje v družabnih igrah. Nogometaši so prejeli za
nagrado tudi »svinjsko glavo«, ki so jo izročili
sodniku. Vsi prisotni so lahko sodelovali pri ugibanju višine, na kateri je bil obešen pršut. Najbližje pravilni meri je bil Matjaž Peterlin, član
konjenikov.
Kljub slabšemu vremenu je srečanje potekalo v
prijetnem vzdušju, za kar je poskrbel tudi ansambel Šment. V naslednjem letu bo organizator
srečanja Nogometni klub Paha.
Helena Murgelj

ZAKLJUČNI KONCERT SARE TRATNIK
V četrtek, 8. junija, je v dvorani novomeške glasbene
šole Marjana Kozine potekal zaključni koncert Sare
Tratnik, doma z Otočca, ki je šest let obiskovala solo
petje pri mezzosopranistki Ireni Yebuah Tiran. Izbor
pesmi za koncert sta naredili skupaj, in sicer sta izbrali
tiste, ki so bile Sari najbolj pri srcu. Zapela je popevki
Poletna noč in Med iskrenimi ljudmi, iz Disneyeve risanke God help the Outcasts, italijanske arije Piacer d'
amor, Chi vuol la ingarella in Se tu della mia morte. Na
odru se ji je pridružila njena prijateljica Vita Maksl.
Skupaj sta zapeli pesem Barcarolle.
Na koncu so se ji z Ireno Yebuah Tiran pridružile še
Kristina Kastelic, Petra Jerič, Vita Maksl in Neža Turk
ter sklenile koncert s pesmijo Can you feel the love tonight iz njihovega preteklega projekta – musicala Levji
kralj. Na klavirju jo je spremljala Tatjana Hadl.
Sara Tratnik je s svojim nastopom zelo navdušila občinstvo in nagradili so jo z močnim aplavzom.
Helena Murgelj

Foto: Helena Murgelj.
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VESELOIGRA NA TRŠKI GORI
V petek zvečer, 22. septembra 2017, je veseloigra Na Trški
gori, prirejena po opereti Danila Bučarja, dočakala premierno
uprizoritev. Pripravilo jo je Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce v sodelovanju z ljubiteljskima gledališčema Dober
dan teater iz Prečne in Vesel teater iz Dolenjskih Toplic, s pevci
skupine Vaški zvon iz Prečne, z Moškim pevskim zborom župnije Šentpeter – Otočec ter s trškogorskimi ljudskimi pevkami.
Igro sta leta 1936 spesnila Metka in Danilo Bučar, premierno
je bila uprizorjena 28. marca 1936 v Šentjakobskem gledališču
v Ljubljani. Po letu 1945 je gradivo obležalo v predalu, tako da
igra ni bila nikoli v celoti ponovno predvajana. Člani Turistično
kulturnega društva Trškogorsko srce, ki je organizator septembrske uprizoritve veseloigre Na Trški gori, so besedilo dobili v
Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, dovoljenje za
uprizoritev so jim dali tudi dediči.
Veseloigra Na Trški gori je številno občinstvo, bilo jih je okoli 330, skozi ljubezensko igro popeljala v obdobje izseljevanj v
Ameriko. Premierno so jo uprizorili na prostem, to je na Trški
gori pred cerkvijo, med vinogradi in zidanicami, kjer je doma
srce vsakega Dolenjca, kjer si krepi dušo z delom, glasbo, petjem
in dobro voljo. V izvirniku je igra zastavljena kot opereta. Tokrat jo je režiser Franci Plut postavil v obliki veseloigre z ljud-

skim petjem. Zgodba pripoveduje o ovdoveli trškogorski gostilničarki Katri in njeni hčerki, o njunih snubcih ter o gostih njune
gostilne, o ljubezenskih zapletih in razpletih, razočaranjih in
sreči, najde se tudi kriminalni vložek. Besedilo je duhovito in
občinstvo pogosto spravi v smeh, jezik pa domač, novomeški.
Izvedbo veseloigre Na Trški gori je spremljala tudi razstava starih fotografij s Trške gore in predstavitev ljudske noše, ki jo je
med letoma 1930 in 1960 nosila Novomeščanka Justi Turk ob
družabnih dogodkih v Novem mestu in za žegnanje na Trški
gori.
Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce, ki deluje že peto
leto, si prizadeva, da bi ponovno obudilo nekoč znano romarsko
in turistično središče, Trško goro. Tako mu je uspelo biti prisotno na pomembnih turističnih in etnoloških dogodkih in postati
organizator nekaterih izmed dogodkov. Prepoznaven dogodek
je Pesem na Trški gori, ki ga organizirajo vsako leto po zahvalni maši v mesecu oktobru za dobro letino in povabijo skupine
ljudskih pevcev in pevk iz bližnjega okolja. Obudili so tradicijo
»štantov« na Trški gori za žegnanje in jih napolnili z izdelki
domače obrti iz našega okolja.

Foto: Helena Murgelj.

Helena Murgelj

SMISEL

SPOKOJNOST PRAZNIČNIH DNI

Ko zamre ti korak,
ni več hrepenenja,
v duši pa čista praznina,
ko tavaš okoli in smisel je daleč,
nikjer na vidiku ni cilja.

Spokojnost prazničnih dni,
tiho med nami lebdi,
v teh prazničnih dneh vse drugače dehti,
v teh dneh srce poje, se veseli.

Kar koli počel bi,
ti vse je brez smisla,
kot hoja neskončna v krogu teme,
steguješ roke, da bi upanje ujel,
pa ti počasi skozi prste spolzi.
Razmišljaš, želiš, hrepeniš,
potem pa le nemo skloniš glavo,
danes ne vidiš poti do tam,
morda najdem drugod jo,
morda kakšen drug dan.
In tako se vrtiš v krogu teme,
ko že misliš, da se pognal boš naprej,
te zopet brezvoljnost zavre,
in dan je izgubljen, ne dobiš ga nazaj,
in misel ti bega, kako, kam in kdaj…
Kdaj našel boš smisel,
kdaj svetel bo dan,
kdaj smeh se zarisal v tvoj bo obraz,
kdaj smisel bo pravi našel moj jaz.
Pa sonce posije mi v dušo globoko,
se smeh mi razleže skozi obraz,
oči so s solzami sreče opite
in roke okoli so tebe ovite.
Zato nikoli ne kloni pod težo življenja,
saj dan ni nikoli dnevu enak,
je sonce, je sreča, je noč in je mrak,
enkrat ubogi si, drugič junak!!

Alijana Guculović

Po ljubezni hrepeni,
po bližini in toplini
po dotiku nežnih rok,
po objemu prijateljev, objemu otrok.
Po svojih poteh so otroci odšli,
so gnezda svoja spletli si,
a ko objame čarobnost te prazničnih dni,
od hrepenenja srce zaboli.
Naj prazniki združijo naše poti,
naj spomin čas mi nazaj zavrti,
nazaj v tiste lepe, nepozabne dni,
ko ob ognjišču domačem bili zbrani smo vsi.
Ko družina za praznik v hiši domači je zbrana,
ko z mirom, je srečo obdana,
to največje bogastvo je tega sveta,
tega nihče drugi ti dati ne zna.
Na drevescih gori na milijone luči,
milijone se zvezdic v snegu blešči,
v pričakovanju se svetijo otroške oči,
v spokojnosti mirne svete noči.

Alijana Guculović

