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Krajevna skupnost Otočec

Spoštovane krajanke in spoštovani krajani
krajevne skupnosti Otočec!
Svet KS Otočec je v mandatu 2014-2018 deloval v sestavi: Anja Berus, Lucija Selak, Vesna Barborič, Boško
Jezerčić, Janez Rifelj, Jože Medved in Jože Kramar. Predsednica sveta KS sem bila Vesna Barborič. Člani sveta
KS smo med sabo dobro sodelovali in si vsak po svojih
močeh prizadevali za razvoj naše krajevne skupnosti.
Štiriletni mandat članov sveta KS Otočec je hitro
minil. Bila so pestra, delovna leta. V kraju ostaja nekaj
novih pridobitev in izboljšav iz tega obdobja. Urejen,
a še nedokončan, je športno-rekreacijski park PluskaOtočec. Na Otočcu smo delno obnovili mrliško vežico
in uredili okolico pokopališča. Z obnovo smo začeli tudi
v mrliški vežici v Ždinji vasi. Uredili smo pešpot Dobrava
– Krožna pot in park pri Beceletovi jami. Postavili smo
nekaj informativnih tabel in tabel dobrodošlice. Tudi
objekt kulturnega doma Otočec smo pokrpali, uredili
fasado na objektu, obnovili stopnice in pešpot ob njem.
Veliko prostovoljnega dela je bilo vloženega v izvajanje
različnih projektov in tudi v delovne akcije, ki jih je
organizirala KS. Nekaj projektov je zaradi pomanjkanja
denarja žal ostalo nerealiziranih, npr. Medgeneracijski
center Otočec.
Bili smo veseli vaših pobud in predlogov za izboljšave, ki
ste nam jih posredovali. Za vas smo bili dosegljivi preko
e-pošte: ks.otocec@novomesto.si lahko pa ste se osebno oglasili v pisarni KS Otočec v času uradnih ur: vsako sredo od 17.30 do 18.30. V času uradnih ur smo
bili dosegljivi na stacionarno telefonsko številko 07
30 75 330 ali na GSM: 051 672 966. O dogodkih iz
našega kraja smo vas obveščali tudi na facebook strani krajevne skupnosti Otočec. E-obvestila in glasila
smo objavljali tudi na portalu Mestne občine Novo mesto – krajevna skupnost Otočec. Še naprej se poslužujte elektronskih medijev, preko katerih vas bo krajevna
skupnost obveščala o dogajanju v kraju. Obveščanje gospodinjstev z navadno pošto je postalo zelo drago, zato
si je to storitev KS redko privoščila.
Svet KS Otočec si je zelo prizadeval, da bo naš kraj prišel
do novega vrtca, ki bo na lokaciji pri OŠ Otočec.
Obljubljeno nam je bilo, da bo nov vrtec zgrajen že v
letu 2018. A ker so se dela v vrtcu v Bršljinu zavlekla,
se je tudi izgradnja našega vrtca premaknila v leto 2019.
Pričetek gradnje novega vrtca je predviden v drugi polovici naslednjega leta.

Ponosni smo, da lahko živimo v lepem, naravnem okolju.
Želimo si, da bo naš kraj urejen, lep in privlačen za obiskovalce. Prav zato smo tudi v letu 2018 nadaljevali
s prostovoljnimi delovnimi akcijami. Člani Športnega društva Šentpeter – Otočec, člani NK Šentpeter in
ostali prostovoljci so redno kosili travo v krožnem križišču, ob kulturnem in gasilskem domu ter v nastajajočem
športnem parku Pluska-Otočec. NK Šentpeter je za KS
izvedel 3. nogometni turnir ob krajevnem prazniku KS
Otočec. Tudi letos smo čistili teren v športno-rekreacijskem parku Pluska. Vsem, ki ste se celo leto trudili in
prostovoljno pomagali pri delu in vzdrževanju zelenih površin, se svet KS Otočec še enkrat zahvaljuje
za pomoč in sodelovanje. S ponosom lahko povemo,
da ste tudi letos zelo zaslužni, da smo v letošnjem
letu tako veliko naredili v naši krajevni skupnosti.
Vaš trud nikoli ne bo poplačan. Ste pa lep vzgled ostalim
krajanom, ki upamo, da bodo v prihodnosti priskočili na
pomoč pri delu v krajevni skupnosti. Vsem skupaj in vsakemu posebej še enkrat hvala.
KS Otočec je tudi v letu 2018 v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto izvajala investicijske projekte. Nadaljevali smo z deli v okviru 3. faze del v športno-rekreacijskem parku Pluska-Otočec (zgradili smo
balinišče, uredili betonsko podlago za objekt, postavili
zbiralnik vode, zgradili objekt čajne kuhinje z nadstreškom in lopo za shranjevanje športnih rekvizitov ter
orodja; nadaljevali smo z obnovo mrliške vežice v Ždinji
vasi; nadaljevali z deli na objektu mrliške vežice na Otočcu; postavili nekaj informativnih tabel in tabel dobrodošlice; uredili področja parkirišč v športno-rekreacijskem
parku Pluska – Otočec, tam smo uredili tudi otroško igrišče in postavili otroška igrala. Vsi navedeni investicijski
projekti so bili letos sofinancirani v 70 % deležu s strani
Mestne občine Novo mesto, 30 % delež je krila KS Otočec. V letu 2018 je KS Otočec izvedla investicijske projekte v skupni vrednosti 90.000,00 EUR. Investicijske
projekte sem pripravila in vodila Vesna Barborič.
24. junija 2018 smo za krajane ob krajevnem prazniku
izvedli 3. tradicionalni nogometni turnir z družabnim
srečanjem za krajane. 8. junija 2018 pa smo se udeležili
18. tradicionalnega srečanja Šempetrov v San Pietru al Natisone v Italiji (Špeter Slovenov v Beneški
Sloveniji).
Na pobudo KS Otočec še vedno potekajo pogovori in
dogovori med Mestno občino Novo mesto, KS Otočec,
PGD Otočec in Športno unijo Slovenije glede ureditve
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lastništva zemljišča, na katerem stojita kulturni in gasilski dom na Otočcu. Potekajo tudi aktivnosti za ureditev
dokumentacije v zvezi z legalizacijo mrliške vežice na
Otočcu in mrliške vežice v Ždinji vasi. Letos društvom
nismo mogli finančno pomagati, ker za te namene nismo
imeli finančnih sredstev.
Za kvalitetno in kakovostno bivanje naših krajanov je
potrebna osnovna infrastruktura: vodovod, kanalizacija, urejene ceste, telekomunikacijsko omrežje,... Za
vse našteto mora poskrbeti 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 zelo 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 kolesarjenje in pohodništvo.
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 se že urejajo kolesarske steze, ki jih bo potrebno še dograditi, urediti bo
treba nove sprehajalne pešpoti. Lepo bi bilo, da bi se ob
in na reko Krko vrnilo družabno življenje. Morali bomo
sobivati z naravo.
V svet KS Otočec so bili v mandatnem obdobju 20182022 izvoljeni: Vesna Barborič, Anja Berus, Teja Luštek,
Jože Teropšič, Boško Jezerčić, Jože Zupančič in Franc
Rifelj. 1. konstitutivna seja sveta KS Otočec je bila v ponedeljek, 17.12.2018, ob 16.00 v pisarni KS Otočec.
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Za predsednika sva bila predlagana Vesna Barborič in
Boško Jezerčić. Kot dosedanja predsednica sveta sem
bila pripravljena še naprej delati in voditi našo krajevno
skupnost, saj ste me krajani na volitvah podprli z velikim
številom glasov. Žal od članov sveta nisem dobila dovolj
podpore. Glasovanje je bilo javno. Boško Jezerčić je dobil podporo večine članov sveta KS Otočec, saj so ga
podprli: ga. Luštek, g. Rifelj in g. Zupančič, izmed njih si
bo izbral ožjo delovno ekipo. Nov predsednik sveta KS
Otočec je Boško Jezerčić. Želim mu veliko uspeha pri
delu in vodenju krajevne skupnosti Otočec.
Vsak od nas je le člen v verigi, majhen, a nepogrešljiv. Hvala vsem članom sveta v mandatnem obdobju 2014-2018 za vse opravljeno delo in za dobro
sodelovanje. Ponosna sem na rezultate našega dela.
Zahvaljujem se lektorju glasila Otočan, našemu
krajanu, prof. Janezu Štrbencu, ki že četrto leto zapored skrbi, da je naše glasilo slovnično pravilno
napisano.
Lepo se zahvaljujem za pomoč vsem krajanom, ki
ste v teh letih kakorkoli pomagali pri delu v krajevni
skupnosti Otočec. Otočec je bil vedno znan po tem,
da je lep in urejen kraj, da
tu živijo dobri in prijazni
ljudje. Viden je napredek
našega kraja. Pravimo, da
je Otočec biser. Vsi skupaj
se poskušajmo potruditi in
dokazati, da bo naš kraj postal »biser med biseri«.
Predsednica sveta KS Otočec
2014-2018, 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 CGP na gsm: 051 355 186.
Zagotovo se bodo potrudili in težave čim hitreje odpravili.

UREJANJE MRLIŠKIH VEŽIC V KS OTOČEC
Upravljalec pokopališč v Ždinji vasi in na Otočcu je krajevna skupnost 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.
Prosimo vas, da vse podatke o spremembi najemnikov
grobov sproti sporočate na KS Otočec.
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.
Pripravila: Vesna Barborič.

PROSTOVOLJNE DELOVNE AKCIJE 2018
Tudi v letu 2018 so v KS Otočec potekale prostovoljne
delovne akcije, saj nam Mestna občina nameni premalo
finančnih sredstev, zato krajevna skupnost nima dovolj
denarja, da bi lahko najela službo oz. podjetje za redno
vzdrževanje zelenih površin.
Zato so celo letošnje leto prostovoljci sami vzdrževali
vse zelene površine: kosili so krožno križišče v
Šentpetru in zelenice ob njem, zelene površine ob
igrišču, kulturnem in gasilskem domu na Otočcu, ob
stari šoli, igrišče v Dolenji vasi in nov športno-rekreacijski

park Pluska-Otočec. V novem športnem parku je bilo
treba redno kositi travo na nogometnem igrišču (čeprav
letos igrišča še nismo uporabljali za igro), kosili so tudi
že zatravljene površine, čistili grmovje in podrast pred
pričetkom izgradnje športnih površin.
Večinoma so kot člani prostovoljci sodelovali člani NK
Šentpeter, člani Športnega društva Šentpeter, člani drugih športnih klubov in ostali krajani (nekateri posamezniki, gasilci, upokojenci).
Prostovoljci so se zelo trudili, saj je naš kraj lepo urejen,
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površine so bile redno vzdrževane. Vsem udeležencev
v prostovoljnih delovnih akcijah se v svojem imenu in v
imenu sveta KS Otočec iskreno zahvaljujem za ves trud
in vloženo delo. Njihov trud in delo za skupno, javno
dobro, ne bo nikoli poplačano.
Tudi v prihodnje bomo morali krajani stopiti skupaj in
skrbeti za redno vzdrževanje zelenih površin v naši krajevni skupnosti, saj finančnih sredstev za te namene ne
bomo imeli.
Prav bi pa bilo, da bi mestna občina vzdrževala na svoje
stroške vsa otroška igrišča in druge zelene površine ter
površine, ki so v njihovi lasti. Ali pa naj nam nameni

potrebna finančna sredstva, da bi lahko plačali službe,
ki se s čiščenjem in vzdrževanjem ukvarjajo (po direktivi
občine KS Otočec ne sme sklepati pogodb za čiščenje in
vzdrževanje površin z nobeno fizično osebo, niti ne sme
plačati dela preko študentskega servisa).
Upamo, da bodo na občini ugotovili, da si vsi občani zaslužimo enake obravnave in smo do vzdrževanja igrišč in
ostalih površin upravičeni vsi po enakih merilih – tako
mestne kot primestne krajevne skupnosti.
Besedilo in foto: Vesna Barborič.

DEFIBRILATOR – NOVA PRIDOBITEV NA OTOČCU IN V ŽDINJI VASI
Ponosni smo, da je v letošnjem letu naša krajevna skupnost dobila dva defibrilatorja: na
Otočcu in v Ždinji vasi.
Defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki
je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo
električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in s
tem reši življenje.
Napravi AED sta pritrjeni na stavbi gasilskega doma Otočec in na stavbi gasilskega doma v Ždinji vasi. Ker sta
napravi pri nas novi, krajani pa nismo znali rokovati z
njimi, je KS Otočec organizirala predavanje na temo defibrilator.

Predavanje z naslovom Defibrilator – tehnologija, ki rešuje življenje, je bilo izvedeno na Otočcu 6.7.2018, v
Ždinji vasi pa 7.7.2018. Krajane je z napravo AED in z
njeno uporabo seznanila naša krajanka, gospa Barbara
Staniša, diplomirana medicinska sestra. Po predavanju je
bil izveden praktičen prikaz oživljanja z defibrilatorjem.
Prizadevali si bomo, da bomo v prihodnje v naš kraj dobili še več AED naprav. Predavanja na to temo bo KS
Otočec organizirala tudi v prihodnje.
Besedilo in foto: Vesna Barborič.
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IZLET ZA OTOŠKE PROSTOVOLJCE
V mesecu aprilu je Krajevna skupnost Otočec organizirala izlet za krajane, ki so sodelovali
pri prostovoljnem delu in tako pomagali, da jim je z njihovo pomočjo uspelo speljati številne lanskoletne investicijske projekte.

Zjutraj smo se z avtobusom odpeljali proti Štajerski.
Najprej smo se ustavili v Vitanju, kjer smo si pod vodstvom vodnice ogledali KSEVT – Kulturno središče
vesoljskih tehnologij. Stavba je bila odprta leta 2012.
Z zanimanjem smo se sprehodili po razstavi Hermana
Potočnika Noordunga, pionirja vesoljskih tehnologij.
Nato smo se odpeljali v Špitalič pri Slovenskih Konjicah, kjer smo se sprehodili po zgodovini Žičke kartuzije v družbi vodnice. Kartuzijanski samostan je okoli
leta 1160 ustanovil štajerski mejni grof Otokar. To je
najstarejša kartuzija v Srednji Evropi. Danes velja za turistično zanimivost in je edinstven kulturno-zgodovinski
spomenik, ki ga letno obiščejo številni obiskovalci. Videli smo cerkev, križna hodnika, pokopališko kapelo, v kateri se nahaja maketa samostana, gospodarske objekte,
zeliščni vrt. Menihi so tu živeli skromno in preprosto,
z odrekanjem, v molitvi in meditaciji. V prenovljenem
obrambnem stolpu se nahaja prodajni prostor, kjer so
na voljo različna zelišča, čaji, čajne mešanice, dišavnice,
mazila. Ogledali smo si stalno razstavo Kulturna dediščina Žičke kartuzije, na ogled je originalno posvečeno
kartuzijansko oblačilo, ki je darilo Kartuzije Pleterje in
predstavlja simbol belih menihov, ki so tu živeli v 12.
stoletju. Degustirali smo tudi penino. Veliko zanimivega

smo izvedeli o življenju menihov. V tem čarobnem ambientu poleti prirejajo tudi koncerte. Kosilo smo imeli
v najstarejši gostilni Gastuž na Slovenskem, ki stoji ob
vhodu v kartuzijo Žiče.
Po ogledu kartuzije in kosilu smo se odpeljali v Slovenske Konjice. Pod vodstvom vodnice smo si ogledali
znamenitosti kraja in se sprehodili po starem mestnem
jedru. V Mestni galeriji Riemer smo si ogledali stalno zbirko konjiškega podjetnika Franca Riemerja. Videli
smo slikarska dela svetovno znanih domačih in tujih avtorjev od tihožitij, krajin in portretov. Ustavili smo se
pred najstarejšo in pred najbolj dragoceno sliko. Z zanimanjem smo si ogledali tudi staro pohištvo.
Vstopili smo tudi v cerkev sv. Jurija. Ogledali smo si
notranjost cerkve, za katero so značilni mogočni notranji oporniki ob stenah cerkvene ladje. Delno je ohranjen
neogotski veliki oltar s kipom sv. Jurija.
Vsi udeleženci izleta smo preživeli bogat in lep dan. Razšli smo se v upanju, da se še kdaj zberemo. Zahvaljujemo se predsednici Krajevne skupnosti Vesni Barborič za
organizacijo in vodenje zanimivega izleta po Štajerski.
Besedilo in foto: Helena Murgelj.
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3. ŠPORTNE IGRE KRAJEVNIH SKUPNOSTI MESTNE OBČINE
NOVO MESTO, PREČNA, 26.5.2018
3. športnih iger v Prečni smo se udeležili tudi krajani KS
Otočec. Za sestavo ekip in prijavo je bil zadolžen Boško
Jezerčić.
V Prečni je na športnih igrah sodelovalo 20 krajevnih
skupnosti iz občine Novo mesto. Prvo mesto je zasedla
KS Prečna, 2. mesto KS Dolž in 3. mesto KS Drska.
Rezultati športnih ekip KS Otočec, ki so v posameznih
disciplinah dosegle naslednja mesta:
• pikado moški, 4. mesto,
• pikado ženske, 6. mesto,
• balinanje, 5 mesto,
• streljanje, 7. mesto.

Skupaj so naše ekipe dosegle 171 točk, kar je zadostovalo za skupno 12. mesto.
Vsem krajankam in krajanom se zahvaljujemo za udeležbo in za sodelovanje na športnih igrah.
KS Prečna, kot organizatorju letošnjih športnih iger, izrekamo pohvalo in zahvalo za dobro organizacijo in izvedbo športnega dogodka.
Maja 2019 bo na Drski Olimpijada krajevnih skupnosti
Mestne občine Novo mesto, leta 2020 pa bodo športne
igre krajevnih skupnosti pri nas, na Otočcu.
Besedilo: Vesna Barborič.

GODBA IZ ŠMARJEŠKIH TOPLIC NA OTOČCU, 2.6.2018
Mestna godba Novo mesto je letos praznovala 190 let delovanja. V ta namen so v soboto,
2.6.2018, pripravili Mednarodno srečanje godb.

Osrednji dogodek je potekal v Športnem parku Loka
Novo mesto. Ob praznovanju je Mestna godba Novo
mesto pripravila razstavo NOVOMEŠKA ZGODBA,
ki je bila na ogled v Dolenjskem muzeju Novo mesto
in izdala zbornik ob 190-letnici delovanja društva. Pred
osrednjim dogodkom na Loki pa so gostujoče godbe, tak
je pač običaj, obiskale krajevne skupnosti v naši občini
in se poveselile skupaj s krajani ter jih tako povabile na
osrednji dogodek.
Na Otočcu smo sprejeli in gostili godbo iz Šmarjeških Toplic (Bela Cerkev), ki je za krajane pripravila
zanimiv glasbeni program. Na Otočcu smo godbenike

gostili od 15.00 do 16.00 ure.
Godbenikom iz Bele Cerkve (nekaj članov je tudi z Otočca) se iskreno zahvaljujemo za obisk. Druženje z njimi
je bilo zanimivo in prijetno, predvsem za najmlajše krajane. Vsi smo bili navdušeni nad izvedenim glasbenim
programom.
Za nastopajoče in za obiskovalce dogodka je KS Otočec
pripravil pijačo in lahek prigrizek.
Besedilo in foto: Vesna Barborič.
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18. SREČANJE ŠEMPETROV 2018,
ITALIJA, SAN PIETRO AL NATISONE, 9. junij 2018
Naša druščina »Šempetranov« se bo povečala - letos sta
bila prvič z nami predstavnika Šempetra iz Avstrije, ki
se nam bo v večjem številu pridružilo na prihodnjem
srečanju.
Ker uradnih fotografij iz dogodka še nismo prejeli, objavljamo nekaj foto utrinkov s pohoda KULTURA. Ogledali smo si muzej SMO, cerkvico svetega Kvirina iz 15.
stoletja, mlin ob reki Nadiži, most na Nadiži, cerkvico
svetega Jerneja iz 15. stoletja, bunker na Karkošu.
Ko bomo prejeli uradne fotografije organizatorja, jih
bomo objavili.

18. srečanja Šempetrov v Italiji smo se udeležili tudi
krajani iz Šentpetra - Otočec. Organizator srečanja je
pripravil tekmovanje v naslednjih športnih disciplinah:
mali nogomet na travi, odbojka na travi, balinanje, pikado - high score, turnir v namiznem tenisu in turnir v
ročnem nogometu. Krajani Otočca smo tekmovali v vseh
disciplinah. Domov žal nismo odnesli nobenega pokala,
ker smo v vseh disciplinah dosegli 4. mesto.
Za tiste udeležence dogodka, ki se niso športno udejstvovali, pa je organizator pripravil štiri različne pohode:
pohod DEGUSTACIJA, pohod KULTURA, pohod KORAKI V ZGODOVINO in ogled LANDARSKE JAME IN
KULTURNIH ZNAMENITOSTI. Udeležencem pohodov
so predstavili naravno in kulturno dediščino kraja ter
predstavili njihove kulinarične posebnosti.
Organizator je za udeležence srečanja pripravil pogostitev z dobrodošlico, kosilo, večerjo in pijačo. Poskrbeli so,
da nismo bili lačni in žejni.

Marian Zufferli, župan Špietra, se je z delovno ekipo
zelo potrudil pri organizaciji športnih in ostalih aktivnosti. Imeli smo se lepo, zato smo se mu zahvalili za organizacijo letošnjega srečanja Šempetrov in mu podarili
simbolno darilo.
Besedilo in foto: Vesna Barborič.
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NOGOMETNI TURNIR OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS OTOČEC,
24.6.2018
KS Otočec je v sodelovanju z nogometnim društvom NK Šentpeter
dne, 24.6.2018, s pričetkom ob 12. uri izvedla nogometni turnir ob
krajevnem prazniku KS Otočec.
Na športni dogodek - nogometni turnir smo povabili krajane, da se pridružijo z nogometnimi ekipami. Turnirja so se udeležile tudi zunanje
ekipe. Tekmovalo je 8 ekip. Zmagovalec turnirja je bila ekipa HER FOR
BER iz Stopič, druga je bila ekipa IYA iz Trebnjega, tretji DUAL EKSPRES in četrti domači PANTERI. Pokal za najboljšega igralca turnirja je
dobil Novica Gavrilović, član ekipe NK Panteri.
KS Otočec je za turnir nabavila nekaj hrane, ki so jo za obiskovalce
pripravili člani NK Šentpeter. Pijačo je priskrbel NK Šentpeter, ki je
postavil jurčka in skrbel za hladno pijačo. Člani omenjene ekipe so

poskrbeli za vso organizacijo turnirja, za peko hrane in
za delitev hladne pijače.
Najboljši tekmovalci so dobili unikatne pokale, ki jih je
za ta namen ročno izdelal David Tratnik, član NK Šentpeter in član Športnega društva Šentpeter – Otočec.

uspel. Vse ekipe so igrale fer igro, ni bilo nobenih težav
glede vzdrževanja reda. Vreme je zdržalo do konca, do
podelitve pokalov.
NK Šentpeter je izvedbo turnirja prevzel prostovoljno in
ga je za KS Otočec opravil brezplačno.

Turnir je poleg tekmovalcev obiskalo še okoli 200 gledalcev. Večinoma so to bili krajani, nekaj pa jih je prišlo
tudi od drugod.

Vsem njihovim članom in njihovemu fan klubu se v imenu sveta KS Otočec lepo zahvaljujem za dobro organiziran in izveden nogometni turnir.

3. nogometni turnir ob krajevnem prazniku je dobro

Besedilo in foto: Vesna Barborič.
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ŠE ZADNJIČ OČISTIMO SLOVENIJO
Akcija Očistimo Slovenijo 2018, imenovana tudi Še zadnjič očistimo Slovenijo, je bila
nacionalna prostovoljska čistilna akcija v organizaciji društva Ekologi brez meja, ki je potekala 15. septembra 2018.
Akcijo že tretjič organizira društvo Ekologi brez meja,
poteka v sklopu svetovnega projekta World Cleanup Day
2018 oziroma Očistimo svet 2018. Namen tega globalnega projekta je združiti 5 % svetovnega prebivalstva iz
150 različnih držav, ki se bodo na isti dan udeležili čistilnih akcij.
Namen akcije je v enem dnevu Slovenijo čim bolj temeljito očistiti odpadkov, odvrženih v naravi in ozavestiti
ljudi o pravilnem ravnanju z odpadki.
Poleg tega je potekalo tudi čiščenje sprehajalnih poti,
okolic izobraževalnih ustanov, nabrežij, sosesk ter drugih javnih površin.
V naši KS Otočec smo se letos zbrali v velikem številu,
saj je bilo kar 24 prostovoljcev, ki so skupaj odstranili
36 vreč smeti. Krajani so očistili okolico med krožiščem
Kronovo in Otočec, okolico Lutrškega sela, Žihovega
sela, Dolenje vasi, Šentpetra, ulice Dobrava in Skalne
ulice, okolico šole, pločnik do Starega gradu, pešpot do

jase na Otočcu in jaso na Otočcu.
V akciji je sodelovalo tudi veliko otrok. Zelo je pomembno, da skrb za naše okolje prenesemo tudi na njih. Od
zgodnjih let jih učimo, da smeti ne mečejo v naravo,
temveč v za to namenjene zabojnike.
Po zbranih podatkih se je tokratne akcije v Sloveniji
udeležilo nekaj več kot 28.000 posameznikov, pridružilo
se ji je 134 slovenskih občin. Poleg tega je organizirano
sodelovalo približno 13.000 otrok iz 114 vzgojno-izobraževalnih ustanov. Iz okolja so odstranili 77 ton odpadkov.
Vsem prostovoljcem se v imenu KS in naših otrok lepo
zahvaljujemo.
Vir: wikipedija očistimo Slovenijo 2018.
Boško Jezerčić

Projekt RUNE - Rural Network Project
ŠIROKOPASOVNO OPTIČNO OMREŽJE
Projekt RUNE v Sloveniji izvaja podjetje RUNE-SI. Cilj
projekta je zagotavljati ultra hitro širokopasovno optično
infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželskih področjih v Sloveniji. Z izgradnjo omrežja na področjih, ki trenutno niso pokrita z optično infrastrukturo, bo projekt
RUNE pomagal občinam pri doseganju ciljev digitalne
agende za Evropo 2020 tako, da bo zagotavljal povezovanje v novo dostopovno optično omrežje, ki bo omogočalo hitrosti, večje od 1 Gb/s. Tak koncept izgradnje
omrežja omogoča tudi liberalizacijo tržišča storitev na
področju elektronskih komunikacij, kar pomeni, da:
- ima končni uporabnik možnost proste izbire ponudnika storitev, ki je glede na ceno in kakovost storitev zanj
najugodnejši, saj upravitelj omrežja vsem operaterjem
storitev zagotavlja enakopravni dostop in najem omrežja
pod enakimi pogoji;
- je projekt RUNE prvi in v tem trenutku tudi edini mednarodni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo
ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno infrastrukturo.
GRADNJA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA
RUNE-SI d.o.o. gradi dostopovno omrežje po modelu
optično vlakno do hiše za vse potencialne uporabnike
na območjih, vključenih v projekt. Za pospešitev in poenostavitev gradnje bo podjetje pri gradnji uporabilo vso

razpoložljivo obstoječo infrastrukturo, kot so telekomunikacijski kanali, električni vodi in drogovi za razsvetljavo, čim bolj skladno s pravnimi in tehnološkimi normami
ter ob upoštevanju predpisov o zmanjšanju stroškov gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti. Omrežje je zasnovano kot aktivna infrastruktura, ki
omogoča dostop do širokopasovnih storitev prek optičnega omrežja, ki temelji na hibridni pasivni tehnologiji,
vključno z agregacijskimi povezavami med dostopovnimi
vozlišči, kar ponudnikom storitev zagotavlja dostop do
največjega možnega števila končnih uporabnikov po najnižjih stroških.
V projekt je vključena tudi KS Otočec. Gospodinjstva
bodo na dom prejela obrazec za izgradnjo priključka, ki
ga boste izpolnili in pošiljatelju vrnili preko spletne aplikacije ali po pošti. Po prejemu zahtevka vas bo kontaktirala tehnična služba. Vse dodatne informacije je mogoče
dobiti na e-pošti: rune-si@ruralnetwork.eu ali na spletni strani www.ruralnetwork.eu Pričetek izgradnje širokopasovnega omrežja v KS Otočec lahko pričakujemo v
letu 2019.
Pripravila: Vesna Barborič.
Vir: Načrt širitve širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Novo mesto, 2018,
Dostopno na povezavi: https://www.novomesto.si/dogajanje/
novice/2018071609591043/nacrt_siritve_sirokopasovnega_
omrezja_elektronskih_komunikacij_v_mestni_obcini_novo_
mesto/ [dostop 22.11.2018]
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INVESTICIJSKI PROJEKTI KS OTOČEC V LETU 2018
KS Otočec je tudi v letu 2018 v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto izvajala različne investicijske projekte. Nadaljevali smo z deli v okviru 3. faze
del v športno-rekreacijskem parku Pluska-Otočec.
Zgradili smo balinišče, uredili betonsko podlago
za objekt, postavili zbiralnik vode, zgradili objekt
čajne kuhinje z nadstreškom in lopo za shranjevanje športnih rekvizitov ter orodja, uredili prostor za
otroško igrišče, uredili dostopno pot do objekta in
novih igrišč. Nadaljevali smo z obnovo mrliške ve-

žice v Ždinji vasi in z deli na objektu mrliške vežice
na Otočcu. V krajevni skupnosti smo postavili nekaj
informativnih tabel in tabel dobrodošlice. Uredili
smo teren področja parkirišč v ŠRP Pluska-Otočec.
V športno-rekreacijskem parku smo uredili otroško igrišče in postavili otroška igrala. Investicijske
projekte sta financirali Mestna občina Novo mesto
(70 %) in KS Otočec (30 %). Skupna vrednosti vseh
letošnjih izvedenih projektov je 90.000,00 EUR. Investicijske projekte sem vodila Vesna Barborič.

ČIŠČENJE IN UREDITEV TERENA V ŠPORTNEM PARKU OTOČEC –
PODROČJE BODOČIH PARKIRIŠČ
KS Otočec je nujno morala izvesti ta projekt, ker je bilo
potrebno ostraniti vse zaraslo grmovje, robidovje in
goščavje, v katerem so domovali različni plazilci. Najbolj smo se bali strupenih kač, ki so tam bivale (domovale).
Letos smo v športnem parku Pluska–Otočec uredili
otroško igrišče z igrali. Vendar smo bili v strahu, da bi
se tam pojavile kače. Teren – področje parkirišče je bil
nasut z raznimi odpadki, ki so jih ljudje v preteklosti tja
vozili. Zato je postal teren skozi daljše obdobje grebenast, neraven in je hitro zarasel z grmovjem, ker ni
bil dostopen za čiščenje s strojno opremo. Na terenu
je bilo veliko odloženega kamenja, ostankov gradnje
hiš, zemlje…
Teren – področje parkirišč smo morali splanirati in
ga zravnati, da ga bomo lahko redno kosili in vzdrževali. Nekaj večjega drevja smo odstranili v prostovoljnih delovnih akcijah. Nato smo najeli bager, ki je
teren splaniral. Viške zemlje smo speljali in porazdelili
v športno-rekreacijskem parku Otočec. Naročili smo

tudi mulčanje terena in drobljenje odstranjenega vejevja.
KS Otočec je že v letu 2016 naročila geodetski posnetek terena, izdelana je bila idejna zasnova športno-rekreacijskega parka Otočec, v katerem so predvidena
tudi parkirišča. Kot nam je obljubil Gregor Macedoni,
župan Mestne občine Novo mesto, se bodo parkirišča
uredila ob gradnji novega vrtca pri OŠ Otočec.
»Bodoče področje parkirišč« v športno-rekreacijskem
parku Pluska–Otočec je bilo pred letošnjo ureditvijo
terena črna točka našega kraja. Po opravljenih zemeljskih delih v letošnjem letu je postal lep predel urejenega šolskega okoliša. V naslednjem letu ali dveh pa bo
v tem predelu potrebno urediti parkirišča za potrebe
športno-rekreacijskega parka Pluska Otočec. Parkirišče bo na voljo tudi za potrebe OŠ Otočec in novega
vrtca.
Besedilo: Vesna Barborič.
Foto: Jože Barborič.
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UREJANJE ŠPORTNO-REKREACIJSKEGA PARKA PLUSKA - OTOČEC
NADALJEVANJE DEL - 3. FAZA , LETO 2018
Otočec potrebuje nove športno-rekreacijske površine.
Krajani si že dolgo želijo, da bi dobili športno-rekreacijski park, kjer se bodo odvijale različne športne in rekreativne aktivnosti. Do leta 2016 so krajani problem z
igriščem reševali tako, da so si člani NK Stari grad sami
uredili travnato nogometno igrišče na Pluski, ki so ga
kasneje za silo vzdrževale nogometne ekipe z Otočca.

dela v tem kompleksu, saj želimo dopolniti manjkajoče igralne površine. Po treh letih trdega dela so že
vidni prvi rezultati. V športnem parku bo potrebno v
naslednjih letih (po odstranitvi daljnovoda) dograditi
še manjkajoče igralne površine.

V okviru 3. faze del smo v letu 2018 opravili naslednja
dela: uredili smo balinišče in plato za postavitev objektov, postavili zbiralnik za vodo, v športni park smo postavili tudi objekt čajne kuhinje z nadstreškom in lopo
za shranjevanje športnih rekvizitov in orodja. Uredili
smo teren za otroško igrišče in postavili otroška igrala.
Področje smo zatravili, ob baraki smo navozili pesek in
teren utrdili. Do objekta in igrišč smo uredili dovozno
pot.
Z letošnjimi pridobitvami smo predel športno-rekreacijskega parka povečali in lepo uredili, a z deli v parku
še nismo končali. V prihodnjih letih nas čaka še nekaj

Ljudje postajajo čedalje bolj ozaveščeni in se zavedajo,
da morajo skrbeti za zdravje že v mladosti in ohranjati vitalnost. Zato vse več ljudi aktivno preživlja prosti
čas, za kar pa potrebujemo urejene športno-rekreativne površine in prostor za druženje s pripadajočo
infrastrukturo. V naslednjem letu bomo z deli v športno-rekreacijskem parku Pluska-Otočec nadaljevali:
uredili bomo potrebno
infrastrukturo, opremili
objekt in postavili zunanjo opremo.
Besedilo: Vesna Barborič.
Foto: Jože Barborič.
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UREDITEV TERENA ZA OTROŠKO IGRIŠČE IN POSTAVITEV OTROŠKIH IGRAL V
ŠPORTNO-REKRACIJSKEM PARKU PLUSKA-OTOČEC
Krajevna skupnost Otočec je morala v letu 2018 ponovno na novo urediti teren za otroško igrišče v športno-rekreacijskem parku Pluska-Otočec.
Lansko leto smo že pripravili teren za otroško igrišče,
a smo ga letos morali premakniti izven 15-metrskega
pasu daljnovoda, ker Eles letos še ni odstranil daljnovoda, ki je postavljen na parceli športnega parka Pluska-Otočec. Odstranitev daljnovoda je bila predvidena
za leto 2018. Ker ima Eles težave s pridobivanje dovoljenj za nov daljnovod, bo obstoječi ostal verjetno še
nekaj let. KS Otočec je na Mestni občini Novo mesto
že lansko leto prijavila izgradnjo otroškega igrišča,
zato smo letos morali področje otroškega igrišča prilagoditi obstoječi situaciji na terenu in zahtevam Elesa.

rana v 50 % deležu Mestne občine Novo mesto in KS
Otočec. Oktobra smo otroško igrišče zatravili. Sedaj
pa čaka in vabi naše najmlajše krajane k sproščeni igri
in druženju.
Vabimo vas k uporabi novega otroškega igrišča, saj je
namenjeno našim otrokom.
Investicijski projekt sem pripravila in vodila Vesna Barborič.
Besedilo Vesna Barbrorič.
Foto: Jože Barborič.

Letos je KS Otočec s pomočjo podjetja Samigrad d.o.o.
iz Brusnic splanirala in uredila novo lokacijo za postavitev otroških igral. Z ureditvijo terena se je mudilo, saj
je Mestna občina Novo mesto v prvem polletju izvedla javno naročilo za nabavo otroških igral in z najbolj
ugodnim ponudnikom, podjetjem Euromix, podpisala
pogodbo za nakup otroških igral.
V predvidenem roku smo opravili vsa potrebna zemeljska dela. Oktobra 2018 so bila otroška igrala, v
vrednosti skoraj 14.000,00 EUR, postavljena in financi-

DELA NA OBJEKTU MRLIŠKA VEŽICA ŽDINJA VAS
Mrliška vežica v Ždinji vasi je sicer zelo lepo vzdrževana, a nima nobenega ogrevanja, kar v zimskih mesecih predstavlja veliko težavo, saj je velika nevarnost,
da bodo zmrznile cevi za vodo, se poškodovale ter
KS Otočec naredile dodatne stroške v zvezi z vzdrževanjem objekta. Zato je bilo nujno potrebno urediti
ogrevanje vežice. Ogrevanje smo uredili s klima napravami. Tako smo rešili težavo z ogrevanjem v zimskem času. Hkrati smo rešili še potrebo po hlajenju
prostorov v poletnih mesecih. V primeru hudega mraza bomo objekt dogrevali z električnimi radiatorji.

Mrliško vežico upravlja gospod Milan Klobučar. Zelo
lepo jo vzdržuje in skrbi za red in čistočo v objektu in
ob njem. V imenu sveta KS Otočec in ostalih krajanov
se gospodu Milanu Klobučarju iskreno zahvaljujem za
ves vložen trud in delo ter za dobro sodelovanje s KS
Otočec.
Besedilo: Vesna Barborič.
Foto: Klemen Grill.

Kuhinjo smo morali opremiti z novim hladilnikom,
saj je bil prejšnji pokvarjen. Opravili smo tudi redna
vzdrževalna dela: prebarvali notranje prostore in okna.
Objekt smo pod streho izolirali s knauf ploščami. Potrebno bo nabaviti še nekaj drobnega inventarja.
V letu 2018 smo želeli postaviti nadstrešek pred vežico, a predvidenih del žal nismo mogli izvesti, ker
vežica nima potrebne dokumentacije. Zato smo že v
letošnjem letu pričeli z urejanjem lastništva zemljišča,
na katerem vežica stoji in s pridobivanjem potrebne
dokumentacije za legalizacijo objekta.

Polaganje knauf plošč v mrliški vežici Ždinja vas.
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OBNOVA MRLIŠKE VEŽICE NA POKOPALIŠČU OTOČEC
Na pokopališču Otočec že dve leti intenzivno urejamo
okolico pokopališča in obnavljamo mrliško vežico. V
lanskem letu smo že obnovili fasado vežice, prebelili notranje prostore vežice, prebarvali nadstrešek in
stavbno pohištvo.
V letošnjem letu smo na objektu uredili klimatske naprave za hlajenje in ogrevanje objekta. Klimatske naprave so vgrajene v veliki vežici, mali vežici in v spodnjih prostorih - v kuhinji.
V kuhinji mrliške vežice smo imeli v zadnjih letih večkrat »poplavo«, zato je bilo uničeno kuhinjsko pohištvo. V letošnjem letu smo v kuhinji popravili vodo-

služba, zamenjati vhodna vrata, ker so ta že pregnila
in imajo luknjo. Ob kontejnerjih pri pokopališču bomo
uredili ograjo, da se odpadki, ne bodo kotalili do spomenikov ali da jih tja ne bo odnašal veter.
Še vedno poteka pridobivanje in urejanje dokumentacije za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja za mrliško vežico. Dokumentacijo ureja podjetje
Napro biro projektiranje in inženiring d.o.o, iz Novega
mesta.
Besedilo in foto: Vesna Barborič.

vodno inštalacijo in nabavili novo kuhinjsko opremo.
Kupili smo tudi nov štedilnik in hladilnik. Kuhinjski
drobni inventar je bil pomanjkljiv, zato smo dokupili
manjkajoč inventar.
Z deli na objektu mrliške vežice Otočec še nismo končali. Za naslednje leto predvidevamo obnovo sanitarij
in saniranje tlakovcev na dostopu do mrliške vežice
in sanacijo kulir plošč. Prav tako bo potrebno v pomožnem objektu, kjer ima shranjeno orodje pogrebna
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INFORMATIVNE TABLE IN TABLE DOBRODOŠLICE
V KS Otočec smo v letu 2018 izvedli projekt Postavitev
informativnih tabel in tabel dobrodošlice. Projekt sta
sofinancirali KS Otočec in Mestna občina Novo mesto.
Zaradi dotrajanosti smo morali zamenjati že obstoječo tablo dobrodošlice, ki stoji v Dolenji vasi ob glavni
cesti, ki pripelje iz Gumberka na Otočec. Ta tabla, ki je
bila v obliki kozolca in je v zadnjem času služila le še za
plakatiranje, je še komaj stala (bila je že podprta) in je
bila prava sramota za naš kraj. Zato smo jo zamenjali
s tablo dobrodošlice v kombinaciji z oglasno tablo.
Dve novi informativni tabli smo postavili v naselju
Otočec. Eno pri čistilni napravi Otočec, ki predstavlja
zgodovino naselja Otočec, drugo pa v Športno-rekre-

acijskem parku Pluska Otočec. Novo informativno tablo v kombinaciji z oglasno tablo smo postavili tudi v
vasi Žihovo selo, ki do sedaj table ni imela.
V prihodnje bomo postavili še kakšno informativno ali
oglasno tablo, odvisno od odziva in od potreb naših
krajanov.
Informativne table smo postavili zato, da bo obiskovalec našega kraja dobil vpogled v zgodovino kraja
in tudi zaradi promocije turizma. Besedila za informativne table sem pripravila Vesna Barborič, projekt sem
tudi vodila.
Besedilo in foto: Vesna Barborič.

Izobraževalne institucije našega kraja
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SE KAJ DOGAJA V VRTCU MARJETICA?
Seveda se, nenehno. V takem pravem vrtcu, kar naš zagotovo je, je videti in slišati polno
smeha, neukročene razigranosti, bolj ali manj glasnega kričanja, kdaj pa kdaj se sliši tudi
jok ali vidi solzico poteči po ličkih – ampak tako je povsod tam, kjer so otroci v varnem
zavetju strokovnih delavcev, ki živijo za in z vrtcem ter otroci v njem.

Mnogo vsega se je dogajalo v preteklih mesecih, tednih
in dneh. Trudili smo se, da je bilo otrokom v vrtcu lepo,
zanimivo, da se niso dolgočasili, saj smo z njimi nenehno odkrivali skrivnosti in zakonitosti našega skupnega
življenjskega okolja. In tam, kjer naš vrtec je, imamo za
to neizmerne možnosti.
Poleg vseh dejavnosti, ki jih tradicionalno izvajamo, smo
letos poudarek namenili slovenskim praznikom, šegam
in navadam. Začeli smo kar s slovenskim tradicionalnim
zajtrkom, ki so ga otroci v vseh teh letih vzeli za svojega
in ga vedno komaj čakajo. In ker čas tako zelo beži, se
nekateri odrasli še dobro spominjamo velikih očk, polnih pričakovanja ob obisku lanskih treh decembrskih dobrih mož – no, pa že tudi letos trkajo po tihem na vrata.
Z veseljem jih bomo pričakali.
Prav tako še ni povsem zamrl spomin na lanskoletno
preganjanje zime. Otroci so prišli res lepo in izvirno našemljeni, krajani pa so nas povsod lepo sprejeli in nagradili s sladkarijami – zakaj pa ne? Pust je le pust, pa
še to zgolj enkrat v letu. Za dobro opravljeno delo so
nas potem obiskali ptički in nam na vejah pustili nekaj
dobrega za paberkovanje. Pomlad pa je s sabo prinesla
tudi cvetice, žuželke, ki smo jih pridno proučevali vse
do jesenskih dni. Pa tudi podusti v potoku Lešnica nas
niso pustile na cedilu, ponovno so se drstile in našim
otrokom omogočile vpogled v čudež življenja.
S pirhi, ki so jih otroci sami pobarvali in potico izpod pridnih rok vrtčevskih kuharic, smo skupaj obeležili veliko
noč, potem smo pa že pekli kruh za tekmovanje na Dr-

žavnem ocenjevanju kruha v Beli Cerkvi. In spet dobili
zlato priznanje. Veselje je bilo nepopisno.
Tudi športno – zdrav duh v zdravem telesu – smo se
udejstvovali. Vendar pa smo predvsem številne pohode
združili po principu prijetno s koristnim. Tako smo si
med drugim ogledali tudi Matjaževo domačijo na Pahi,
kjer stoji avtentična hiša, stara več kot 150 let. Ob zaključku šolskega leta smo se tudi v velikem številu udeležili Cicidneva na Sevnem.
Čeprav na eni strani ne moremo napisati vsega, kar smo
v vrtcu v nekem obdobju počeli, pa vendarle moramo
omeniti obiske otrok v Kulturnem centru Janeza Trdine,
Anton Podbevšek teatru, Dolenjskem muzeju, kot tudi
obiske Teatra za vse v vrtcu.
Nikoli nam ni dolgčas. Če pa se slučajno, čisto slučajno
zgodi, potem si pa pripovedujemo in ugibamo, kako neki
le bo v novem vrtcu. In smo polni pričakovanja.
Vodja enote, Branko Ambrožič.

17

Izobraževalne institucije našega kraja

PETROV VRTEC
V šolskem letu 2017/2018 smo se z otroki podali na pot
vrednot. Odkrivali smo jih skozi vsakdanjik, s prijatelji,
družino, Bogom. Skozi ogledalo ljubezni, medsebojne
pomoči, prijateljstva, vere … smo gradili našo skupnost,
ki jo v novem šolskem letu še poglabljamo z geslom Podaj mi roko – skupaj zmoreva vse. Človek v vsakdanjem
življenju ni nikoli sam, tako tudi v vrtcu ni nikoli nihče
sam. Že skoraj dvajset let si roke podajmo vzgojitelji,
otroci, starši, stari starši, dobrotniki vrtca in navsezadnje on, ki na nas kliče Božji blagoslov, Bog. Geslo Podaj
mi roko – skupaj zmoreva vse tako pomeni odnos med
vzgojitelji, vzgojitelji in otroki, vzgojitelji in starši, starši
in otroki, vzgojitelji-otroki-starši-Bogom. Z roko v roki
zmoremo vse – zmoremo graditi, ljubiti, zaupati in verovati, da nam bo uspelo vse, saj je z nami dobri Bog, ki
bedi nad nami.

Zelo veseli in ponosni smo, da v našem vrtcu od meseca
januarja 2018 deluje knjižnica, kjer si lahko otroci izposodijo knjige za predšolsko bralno značko – Bralni angelček ali si knjige le izposodijo za branje s starši. Naše
knjižne police so se šibile pod knjigami, a so nam pri
obogatitvi le-teh pomagala tudi otroci
in njihovi starši, ki so vrtcu ob praznovanju rojstnega dne podarili knjigo.
Kot vrtec smo bili tudi v tem letu zelo
uspešni na različnih natečajih in projektih. Likovni natečaj Bodi umetnik je
otroke povabil k ustvarjanju na temo
Igraj se z mano, kjer so bili otroci prejemniki priznanj. V vse slovenskem
humanitarnem projektu Jaz, ti, mi za
Slovenijo smo v postnem času zbirali
plastenke za novo grelno posteljico za
novorojenčke (zasedli smo 19. mesto

po količini zbranih plastenk). V adventnem času smo
zbirali igrače, ki smo jih podarili Pediatričnemu oddelku
Splošne bolnišnice Novo mesto in zamaške, ki smo jih
zbirali za Varstveno delovni center Novo mesto. Otroci
in njihovi spremljevalci so nas tudi obiskali v vrtcu in
z nami preživeli lepo dopoldne. V vseh teh akcijah, ki
smo jih izpeljali v vrtcu, velja geslo »Dajajte in se vam bo
dalo«. Lepo je začutiti in videti hvaležnost v očeh vseh
tistih, ki smo jim pomagali.
V novem šolskem letu so naše misli in ideje usmerjene k praznovanju 20-letnice Petrovega vrtca, ki jo bomo
praznovali prihodnje leto. Do dvajsetletnice bomo potovali po Sloveniji in odkrivali lepote naše domovine ter
ustvarjali z naravnim materialom.
Hvaležni smo za vse, kar nam omogoča, da rastemo,
se krepimo in delamo to, za kar se trudimo – razdajati
ljubezen, toplino in sprejetost na vsakem koraku. In ne
pozabite »SKUPAJ ZMOREMO VSE«.
Karmen Debevec, ped. vodja vrtca.

Izobraževalne institucije našega kraja
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ŽUPNIJA ŠT. PETER – OTOČEC
Župnija Št. Peter – Otočec je živa župnija. Dokaz za to so vsi dogodki, ki se odvijajo med letom in povezujejo med
seboj župnijsko občestvo. Znotraj župnije je v letu 2018 redno delovalo 10 skupin. Najmlajši so poleg rednega verouka obiskovali otroški pevski zbor in ministrantske vaje. Veroukarji so pred prazniki poskrbeli za voščilnice, ki so
jih člani ŽPS in Karitas ponesli po domovih starejših. Veroukarji so sodelovali tudi v trikraljevski akciji in obiskali
družine naše župnije ter jim ponesli veselo novico o rojstvu odrešenika, hkrati pa so zbirali tudi sredstva za misijone.

Skupinska slika Oratorij 2018.

V mesecu avgustu je 27 animatorjev organiziralo in
pripravilo oratorij, ki se ga je udeležilo 135 otrok. Osrednji lik letošnjega oratorija je bil Friderik Irenej Baraga, ki smo ga spoznavali skozi njegov življenjepis, pesmi
in molitve. Na oratorijski izlet smo se odpravili v Baragov
rojstni kraj. Ogledali smo si tudi jamo v vasi Krka.
Poleg otroškega zbora v župniji delujeta še mešani in
moški pevski zbor. Tekom celega leta sta delovali tudi
dve zakonski skupini. Zakonski skupini se srečujeta
redno vsak mesec. V okviru skupin delujeta še skupina
Karitas, ki 4-krat na leto poskrbi 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
in gospodarski svet sta dejavno sodelovala pri pripravi,
organizaciji in izvedbi večjih dogodkov v župniji.
Med večje dogodke župnije vsekakor uvrščamo srečanje
starostnikov, ki poteka zdaj že nekaj let zaporedoma
meseca junija na župnijskem dvorišču, Miklavževanje
(obdarovanih je bilo več kot 108 otrok), župnijski dan
na praznik zavetnika župnije sv. Petra. Na ta dan so pova-

bljeni 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
novomašnik g. Janez
Barborič.
Praznik Marijinega
rojstva smo slovesno
praznovali na Trški
gori. Sobotno sveto
mašo je daroval g.
Aljaž Kraševec, kaplan v Ribnici, ob
somaševanju dekanijskih duhovnikov. V nedeljo je vse
tri svete maše daroval beograjski nadškof msgr. Stanislav
Hočevar. Na župnijsko romanje, ki je bilo organizirano v
mesecu aprilu, smo se odpravili na Trsat in Gorski kotar.
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.
Karmen Debevec, članica ŽPS.

Srečanje starejših v župniji 2018.
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SOUSTVARJANJE GRMA NOVO MESTO – centra biotehnike in turizma z
lokalnim okoljem
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma s Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo, Srednjo šolo
za gostinstvo in turizem Novo mesto, Višjo strokovno
šolo, Dijaškim in študentskim domom, Medpodjetniškim izobraževalnim centrom, Razvojno–raziskovalnim
inštitutom Grm skupaj z Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto predstavljajo izobraževalno in
razvojno jedro svežega znanja, podjetniških misli, drznih
idej ter mnogih razvojnih in raziskovalnih vsebin.
Vzgojno–izobraževalno delo izvajamo v naslednjih programih:
KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA
4-letni programi:
• Biotehniška gimnazija z biotehnologijo
• kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik
3-letni programi:
• gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar, mesar
2-letni program:
• pomočnik v biotehniki in oskrbi
3+2 programi:
• kmetijsko podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik

Vsakdanje delo na zavodu Grm Novo mesto – center
biotehnike in turizma prepletamo skozi ustvarjalne, inovativne vsebine in pristope ter smo s širjenjem podjetniške in znanstvene misli skozi razvojne in aplikativne
projektne vsebine prostor osebnostnega in kariernega
razvoja posameznika in njegovega napredovanja na poti
k odličnosti in prostor motivacijskih, animacijskih in priložnosti polnih vsebin, ki jih lahko dobijo dijaki, študentje in zaposleni v procesu izobraževanja.
V letošnjo pomlad smo na Grmu Novo mesto – centru
biotehnike in turizma skupaj z lokalnim okoljem vstopili
23. marca 2018 skozi prireditev »Pomladni pozdrav
ženskam”, ki so ga organizirali in izvedli študenti v
okviru pedagoškega procesa pri praktičnih vsebinah pod
mentorstvom predavateljice doc. dr. Lee-Marije ColaričJakše v okviru predmeta Organizacija gostinskih dogodkov. V programu so nastopili sami, povabili pa so tudi gostje, izjemne ženske z dolenjskega prostora: pisateljico
in predavateljico Ireno Potočar Papež, mezzosopranistko
Ireno Yebuah Tiran, kmetico leta 2016 Jelko Krivec ter
vinarko in gostinko Veroniko Frelih. Tudi za pogostitev
so poskrbeli študenti.

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
4-letni program Gastronomija in turizem
3+2 program Gastronomija
3-letni program Gastronomske in hotelske storitve
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
• Upravljanje podeželja in krajine
• Gostinstvo in turizem
• Naravovarstvo
Na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo
mesto pa poteka program Upravljanje podeželja.
Procesi izobraževanja na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma potekajo v povezavi s praktičnimi
vsebinami in povezovanju z lokalnim, regionalnim in nacionalnim okoljem. Le na ta način lahko mlade usposobimo za samostojno razvojno pot, ki si jo lahko ustvarjajo
že v toku izobraževanj in nato vstopijo v poslovno okolje
opremljeni z izkušnjami in dodatno motivirani. Mnoge
diplomske naloge so zasnovane po modelu »Delovno
mesto, ki sem si ga ustvaril sam« in omogočajo mladim,
da lahko na podlagi že izdelane ideje nadaljujejo z delom
doma, na svojih kmetijah, v podjetjih ali organizacijah.

Naravovarstvo.
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Zelišča.

Ponosni smo na certifikat za Belokranjsko pogačo, ki smo ga prejeli na prireditvi Vinska vigred v Metliki.
Na Grmu Novo mesto je od
26.4. do 30. 4. 2018 potekalo
mednarodno tekmovanje iz
vinogradništva in vinarstva
WineChampionship. Tekmovanja se je udeležilo 35 ekip iz
različnih evropskih držav. Udeleženci pa so si ogledali dobre
prakse s področja vinogradništva in vinarstva na Dolenjskem
in v Beli krajini.
Dijaki in študenti vseh programov so se udeleževali tako
državnih kot mednarodnih tekmovanj iz različnih področij in
dosegali odlične rezultate.
Že tradicionalno smo vpeti v
mednarodno okolje preko projekta Erazmus.

Razstava jabolk.
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Za širše lokalno okolje so pomembna tudi konjeniška tekmovanja,
ki smo jih organizirali skupaj s Konjeniškim klubom Krka in na katerih so prav tako naši naši dijaki
dosegali odlične rezultate.
Na vse uspehe naših dijakov in
študentov tako pri pouku, kakor
tudi izven, smo izjemno ponosni
in bomo tudi v bodoče skrbeli za
njihov razvoj in za razvoj njihovih
potencialov.
Nadaljevali smo z delom v večletnih projektih. Delni rezultati
projekta Uživam tradicijo se že
vidijo v obnovljeni zidanici na Trški gori. Zaključuje pa se tudi projekt Učni izdelovalni laboratorij
Grm Novo mesto, FabLab, ki bo
ravno tako živel v sodelovanju s
partnerji iz okolja.
Povezanost Grma Novo mesto
z okoljem se bo v prihodnje še
okrepila tudi preko najrazličnejših 50-urnih izobraževanj, ki so za
udeležence brezplačna. Namenjena pa so zaposlenim oziroma samozaposlenim osebam, za njihovo
strokovno in osebno rast.
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NOGOMETNI KLUB PAHA JE PRAZNOVAL 10. OBLETNICO DELOVANJA
V soboto popoldne, 2. junija 2018, je Nogometni klub
Paha obeležil 10. obletnico obstoja v Športnem parku
Pod lipco. Nogometni klub Paha je v mesecu septembru
2017 praznoval 10. obletnico obstoja. Ob tej priložnosti
so izdali jubilejni zbornik: 10 let Nogometnega kluba
Paha (2007–2017). Zbornik na 24 straneh razkriva zani-

mivo zgodovino kluba, obogateno z arhivskim slikovnim
gradivom in novejšimi fotografskimi posnetki. Vsebinsko bogat zbornik predstavlja sedanjost kluba in njegove
člane, njihovo delo in tudi njihov pogled vnaprej.
V sklopu praznovanja 10. obletnice so v soboto pripravili revijalni turnir, na katerem so se pomerile 4 ekipe:
Paha, Žaloviče, Šentpeter in
Otočec. Zmagovalci so bili na
koncu kar štirje, saj so zmagale vse sodelujoče ekipe,
najboljšo pripravljenost pa je
pokazala ekipa Otočca. Vse
ekipe so prejele pokal. Vsi so
ob divjačinskem golažu, odojku in pijači ter nogometnem
turnirju preživeli lep sobotni
dan.
Besedilo in foto:
Helena Murgelj.

NOGOMETNI KLUB ŠENTPETER
Nogometni klub Šentpeter je začel z delovanjem v začetku leta 2012 na podbudo prijeteljev, ki so radi igrali
nogomet pri osnovni šoli Otočec. Sprva smo se registrirali v rekreacijsko dvoransko nogometno ligo, kasneje pa
smo se odločili, da bomo začeli z igranjem malega nogometa na travi in sicer leta 2013. Lansko sezono smo se
uvrstili v tretjo ligo in osvojili končno 5. mesto. Letos pa
smo v jesenskem delu na lestvici na 6.mestu. Spomladi
ciljamo med prve 3 ekipe.
Tako kot vsa leta doslej, smo pomagali na veliko delovnih akcijah, ki so potekale v programu KS Otočec. Kosili
smo krožno križišče in okolico gasilskega, ter kulturnega
doma. Prav tako smo sodelovali v čistilnih akcijah na bodočem športnem parku Pluska-Otočec. Pripravljeni smo
sodelovati tudi v prihodnjih delovnih akcijah na igrišču,
da ga bomo čim prej začeli uporabljati.
Letos smo ponovno sodelovali na pohodu S cvičkom
med vinogradi, ki ga organizira Turistično društvo Otočec. Svojo postojanko smo imeli postavljeno v Gorenjih
Kamencah. Imeli smo lepo priložnost, da se pokažemo
še drugim ljudem, ne samo nogometašem. Pripravili
smo zanimiv glasbeni program „v živo“. Pohodnikom
smo ponudili domače dobrote: kruh, salame, slanino,
domače vino, kuhano vino in topel čaj. Dobili smo zelo
veliko pozitivnih pohval, tudi mi smo se imeli zelo lepo,
zato se spet veselimo nasledjega pohoda. Prav tako kot
vsa zadnja leta smo organizirali tretji nogometni turnir

KS Otočec na asfaltnem igrišču pri Osnovni šoli Otočec.
Do sedaj smo skupaj organizirali že pet nogometnih turnirjev.
Prizadevamo si, da bomo tudi v naslednjem letu v čim
večjem številu organizirali podobne dogodke, kjer se
družijo starejši z mlajšo generacijo. 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.
Pripravila: Jernej Barborič in David Tratnik.
Foto: David Tratnik.
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OTOČEC
Prostovoljno gasilsko društvo
Otočec šteje 139 članov, od
tega je 24 pionirjev in 18
mladincev. Zadnji podatek o
članstvu mladine je še posebej pomemben, saj je mladina
garancija, da bo društvo tudi
v prihodnje lahko opravljalo
svoje temeljno poslanstvo, to
je pomagati sočloveku v primeru nesreče. Najbolj uspešno usposabljanje gasilcev je
ravno to, da se začne mlade
seznanjati z osnovnimi gasilskimi veščinami in se potem
stopnjuje na zahtevnejše naloge. Nekateri se kasneje, ko so
polnoletni, odločijo za opravljanje gasilske šole za operativnega gasilca, kar je pogoj,
da lahko gasilec sodeluje na
Pomoč pri odstranjevanju posledic toče v Črnomlju.
intervenciji.
Leto 2018 je bilo za gasilce volilno leto. Na ravni vodenja o gasilstvu. Pri slednjem pa nam veliko pomagajo tudi
samega društva ni prišlo do spremembe. Za naslednje krajani s prostovoljnimi prispevki v mesecu decembru,
petletno obdobje je predsednik društva Miran Zupančič, ko jih naši člani obiščejo z gasilskim koledarjem. S temi
poveljnik pa Miha Jerman. Naloga predsednika in povelj- prispevki se namreč financira nakup gasilske opreme, ki
nika v tem mandatu je, da v vsakem trenutku zagotavljata je zelo draga. Prostovoljne prispevke za koledarje 2019
pogoje za stalno pripravljenost in usposobljenost opera- bomo namenili za posodobitev in nakup nove osebne
tivne enote v skladu s Pravili gasilske službe in Zakonom zaščite za gasilce operativce.
V društvu organiziramo tudi dogodke, s katerimi pa še
vedno povezujemo članstvo vseh generacij, od pionirjev do veteranov. Dobro se namreč zavedamo, da je bilo
potrebno v preteklosti vložiti veliko prostovoljnega dela
naših veteranov, da smo danes tu, kjer smo, zavedamo
pa se tudi, da je naša prihodnost v gasilskem podmladku.
Za glavno preventivno dejavnost v povezavi s krajani pa
za nas velja oktobrska akcija prodaje in servisiranja ročnih gasilnikov. Prizadevamo si, da bi vsako gospodinjstvo
imelo vsaj en ročni gasilnik, saj lahko z njim v začetni
fazi požara sami preprečimo širitev le tega.
Aktivna pa je bila tudi operativna enota. Izvoz je bil vedno na vse intervencije. Prvič smo sodelovali na odpravi
posledic katastrofalne toče. Poleg rednega usposabljanja
smo sodelovali tudi na tečajih za gasilske specialnosti.
V letošnjem letu so izobraževanje za gasilca začeli novi
mladi pripravniki, ki bodo v naslednjem letu končali
usposabljanje in bodo nova moč v operativi.
Pionirska ekipa na tekmovanju.

Miran Zupančič, Predsednik PGD Otočec.
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DELO V DRUŠTVU UPOKOJENCEV V 2018
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.
Imamo že ustaljene dejavnosti: telovadbo, pikado, streljanje z zračno puško, pohodi, ribištvo, kegljanje na vrvici, petanko, o katerih poročamo vsako leto in ne bi ponavljali, kar ste lahko prebrali v lanskem in predlanskem
Otočanu.
Udeležujemo se tekmovanj v navedenih športih med
društvi na občinski, medobčinski ravni in v okviru Pokrajinske zveze društev upokojencev.

Samo DU Otočec, krajevni odbor RK in Karitas nista dovolj v skrbi za soseda, sokrajana, človeka v stiski, vsa
skupnost se mora prizadevati, da ne bomo tujci med seboj, ampak predvsem človek človeku. To daje skupnosti
moč za dosego ciljev, ne pa tarnanje in čakanje, kaj bodo
drugi storili za nas. Še vedno velja rek: pomagaj si sam
in Bog (sosed, občina, vlada) ti bo pomagal.
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.

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.
S pomladanske ekskurzije na avstrijsko in slovensko Koroško smo se vrnili poučeni o njuni zgodovini in prinesli
vtise o kulturnih spomenikih obeh pokrajin. V jesenskem enodnevnem kroženju smo obiskali nuklearko v
Krškem, kjer so nam njihovi strokovnjaki razložili delovanje in nam odgovarjali na številna vprašanja, predvsem o
varnosti. Zdaj imamo novo sliko o jedrskih elektrarnah.
Nadaljevali smo oglede po Hrvaškem Zagorju, obiskali
grad Trakoščan in se preko Ptuja vrnili. Oba kraja sta
pomembna v naši slovenski zgodovini.
Med letom sodelujemo s KS, želimo si več sodelovanja
z vsemi krajani.
Le z združeni močmi v raznih akcijah lahko več naredimo za naše sobivanje in postavimo območje naše krajevne skupnosti na pomembno mesto na zemljevidu naše
občine in Slovenije.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV OTOČEC
ŠENTPETER 1,
8222 OTOČEC
e-poštni naslov: duotocec@gmail.com

TEATER OTOČEC
Leto 2018 je bilo za Teater Otočec precej pestro. V začetku leta smo nadaljevali z našo predstavo »Lažnivka«,
v drugi polovici leta pa je v društvu prišlo do razpotja,
kako nadaljevati v bodoče. Vztrajati aktivno še naprej ali
si za nekaj časa vzeti premor. Pretehtala je pozitiva in
društvo se je preuredilo. Dobilo je novega predsednika,
podpredsednika in tajnika, temelje pa še vedno trdno
držijo dolgoletni člani in igralci. V tem letu je v društvo

pristopilo nekaj novih članov, se pa veselimo tudi novih
obrazov. Vsem, ki vam nastopanje ni tuje, vas smeh ljudi
razveseljuje in bi se radi preizkusili na odru, lepo vabljeni, da se nam pridružite. Skupaj bomo še naprej ustvarjali nove predstave za smeh in veselje naših gledalcev.
Pripravil: Aleš Vršič.
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KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZVEZE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
OTOČEC SE KREPI IN POMLAJA
V KO ZB NOB Otočec z zadovoljstvom ugotavljamo, da
se naša organizacija krepi, saj je v zadnjih treh leti povečala članstvo za skoraj 50 odstotkov in se nam je pridružilo tudi več mlajših članov. V minulem letu smo evidentirali vsa obeležja v krajevni skupnosti (kar 15 jih je)
in prostovoljno poskrbeli za vzdrževanje tistih, ki so na
javnem prostoru. Nadaljevali smo z urejanjem in vzdrževanjem okolice Beceletove jame, ki postaja zanimiva
izletniška točka, in poskrbeli za ureditev spominskega
parka na Golušniku. Že lansko leto smo obnovili obeležja pri Beceletovi jami, na Beceletovi hiši, pri cerkvi na
Trški gori in delno tudi spomenik v centru Otočca. Žal so
na njem črke že zelo zbledele, zato bo na njem potreben
večji in dražji poseg. Povezali smo se z Zavodom za kulturno dediščino Ljubljana, oddelek v Novem mestu, in
upamo, da nam bo v prihodnjem letu uspelo spomenik v
celoti obnoviti. Črna točka v središču Otočca je obeležje
na stari šoli, ki ga zakrivata nadstrešek in oboj, za katera

domnevamo, da sta bila postavljena brez uradnega dovoljenja pristojnih služb.
Sodelovanje s Krajevno skupnostjo Otočec ocenjujemo
kot uspešno, čeprav nam letos ni uspelo organizirati pohoda, ki je bil letos predviden za 22. september, nekoliko zaradi slabega vremena in nekoliko zaradi prestavljenega odprtja Športnega centra Otočec na Pluski. Oba
dogodka smo namreč nameravali združiti. Člani naše
organizacije sodelujemo pri aktivnostih v krajevni skupnosti in to nameravamo tudi v prihodnje.
Naša organizacija združuje člane in članice, ki spoštujejo vrednote NOB, kot so strpnost, samozavest, odločnost, svoboda, mir in prijateljstvo, pa tudi spomin
na tiste, ki so nam te vrednote priborili. Medse vabimo vse, ki želijo te vrednote deliti z nami in z aktivnim
prostovoljnim delom v organizaciji prispevati k skupnemu dobremu.
Alojz Jožef, predsednik KO ZB NOB Otočec.
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ZGODOVINA NOGOMETA V KRAJEVNI SKUPNOSTI OTOČEC
Leta 1973 se je pričelo tekmovanje v rekreativni malonogometni ligi na območju tedanje občine Novo mesto. Tudi v KS Otočec je nekaj nogometnih navdušencev
ustanovilo nogometno ekipo. V začetku je ekipa nastopala v ligi pod različnimi imeni (klub Jelše…).
Ekipa, ki je nastopala v ligi, je morala imeti svoje nogometno igrišče. Z zemljiščem pod Starim gradom je takrat
upravljala Tovarna zdravil Krka. Člani nogometne ekipe
so z upravljalcem podpisali pogodbo o najemu travnika
ob potoku pod Starim gradom za obdobje petih let. Porodila seje ideja, da ekipo poimenujemo NK Stari grad.

Na Pluski je bila takrat majhna zaraščena jasa, obkrožena
z gozdičkom, ki se je zdela primerna za izgradnjo nogometnega igrišča. To jaso sem predlagal za »novo igrišče«,
saj je bila v bližini tudi voda – potok, ki je bil primeren
za umivanje. Vsi člani so se s predlogom za nadomestno
lokacijo za igrišče strinjali. Tudi vodstvo Kmetijske šole
(g. Žmavc) je s tem predlogom soglašalo in leta 1977
smo pričeli z izgradnjo igrišča. Razen velikih zemeljskih
del, ki jih je opravil Tone Šiško z gradbeno mehanizacijo,
smo vsa druga dela prostovoljno opravili člani ŠD Stari
grad. Takratni predsednik KS Otočec, g. Ivan Škufca pa
je prispeval za mreže
okoli igrišča. V udarniških akcijah smo gmajno kultivirali in uredili,
saj je bilo vse zraščeno
z grmovjem.
Čez leta so športni zanesenjaki imeli željo
in načrte, da bi igrišče
izboljšali in posodobili,
vendar vodstvu KS ni
bilo nikoli interesa za
ureditev tega športnega objekta. Bila je celo
izjava, da igrišče ni na
primernem mestu in
zato bi bilo najbolje, da
se ukine.

Ekipa »garnizon JNA« in ekipa Stari grad. Finalna tekma za pokal občine Novo mesto. Igrišče
Portoval 1977. Spomin na zaključek nogometne sezone, jesen 1977.
Na fotografiji: Z. Rožanc, J. Pakar, M. Mrak, T. Kraševec, A. Eršte, V. Zupančič, D. Rožanc,
Košak.

Vseskozi smo igrišče na
Pluski vzdrževali člani
sami, s svojim denarjem. Sprva samo člani

Ob vzpodbujanju in pomoči g. Jožeta Bega
so člani ekipe leta 1977 ustanovili Športno
društvo Stari grad. Na travniku pod gradom
so uredili igrišče. Nogometaši so podrli nekaj
smrek in si gole izdelali sami. Bili so ponosni
na novo igrišče.
V tem času je zemljišče, na katerem se je nahajalo takratno igrišče, prevzela v upravljanje
Kmetijska šola Grm. Ta je imela v načrtu travnik ob potoku spremeniti v njivo. Zato so se
člani društva dogovorili z upravo Kmetijske
šole Grm o dodelitvi nadomestnega zemljišča
za nogometno igrišče.
NK Stari grad na igrišču pod Starim gradom leta 1977.
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NK Stari grad - Motoroil, pomlajena ekipa– v sponzorskih majicah Motoroila, leta 2000.

Športnega društva Stari grad, kasneje pa še druge nogometne ekipe: NK Stari grad, NK Žihovo selo, NK Otočec – šoferska, NK Stari grad 08, NK Otočec SVIZ, NK
Šentpeter.

so se udeležile krajevne skupnosti: Gabrje, Križe, Brusnice, Smolenja vas, Otočec …). Klub sem nato predal
mlajšim – nekaj časa je Športno društvo Stari grad vodil
Martin Kralj, sedaj pa ga vodi Simon Beg.

Sem ustanovni član Športnega društva Stari grad, v društvo sem včlanjen od leta 1977, bil sem prvi, dolgoletni
predsednik društva. Letno je bilo v društvo včlanjenih
okoli 40 oseb. Izvajali smo različne družabne dogodke:
2x smo organizirali veselico, 2x smo organizirali nogometni maraton, kjer se je igralo neprekinjeno 28 ur, 2x
smo organizirali igre med krajevnimi skupnostmi (iger

Besedilo in foto: Tone Kraševec.

Igrišče Pluska: ekipa Stari grad v sponzorskih dresih Agroservisa, leto 1989.

Urejanje igrišča: košnja, Tone Kraševec leta 1986.

NK Stari grad – tekma na igrišču pod Starim gradom.
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BELOKRANJSKI VEČER NA OTOČCU
V soboto zvečer, 13. januarja 2018, je Kulturno društvo
Otočec pripravilo Belokranjski večer. V kulturnem
domu na Otočcu so nastopili Preloški muzikanti,
Viniški in Adlešički tamburaši. Preloški muzikanti
so belokranjska vokalno-instrumentalna skupina, ki je
bila ustanovljena leta 2011. V tem času so razveselili
poslušalce na več kot 300 prireditvah. Gostovali so v
Sloveniji in tujini. Tudi na Otočcu so s pevkami Laro,
Polonco in Tejo navdušili številno občinstvo. Viniški
tamburaši delujejo v sklopu KUD Oton Župančič
Vinica. Tokrat so se predstavili s sekcijo podmladka.
Igrajo slovenske ljudske, narodne, zabavne pesmi in
klasiko. Adlešički tamburaši delujejo v sklopu KUD Božo

Račič. Društvo letos obeležuje 110-letnico delovanja,
tamburaši intenzivneje igrajo zadnjih pet let. Letno
imajo okoli 50 nastopov. Predstavijo se na prireditvah,
koncertih, revijah in raznih dogodkih.
Vse skupine, ki so se predstavile na Otočcu, se lahko
pohvalijo s številnimi zlatimi in drugimi priznanji iz Slovenije in tujine. Predstavile so se s pestrim programom.
Večer so sklenili s skupno pesmijo Lahko noč svirači.
Obiskovalci, ki so do zadnjega kotička zapolnili otoško
dvorano kulturnega doma, so vse nastopajoče nagradili
z bučnim aplavzom.
Besedilo in foto: Helena Murgelj.

BLATNIKOVE JASLICE V NARAVNEM OKOLJU

Pred božičem Blatnikovi že tradicionalno postavijo jaslice na prostem. Letos sta se zakonca Helena in Tone tega
lotila kar sama. Nad domačijo v Dolenjem Grčevju, kjer
stoji domiselna votlina iz kamna, so letos tako na ogled
že trinajstič zapored.

Vsako leto jih postavijo na istem mestu, a nekoliko
drugače in z nekaterimi novostmi. Pri pripravi materiala in postavitvi sta letos zakonca porabila kar nekaj
dni in vanj vložila veliko truda. Zanimivost jaslic je
naravni potoček, ki izvira izpod skal. Jaslice se razprostirajo na številnih drevesnih koreninah, obloženih z
mahom. Hlevček je iz drevesnega debla, v katerega
sta položila slamo. Ob levem delu sta posadila smreke in dodala gozdne živali. Jaslice prikazujejo celotno zgodbo Kristusovega rojstva. Kot zanimivost sta
uredila še kotiček z angelčki v spomin na že več let
pokojnega mladega fanta, ki je umrl zaradi levkemije.
Angelčke jima je odstopila njihova družina.
Ponoči so jaslice osvetljene z modrimi lučkami. Privabijo poglede mnogih pohodnikov, nekateri pridejo
tja prav z namenom ogleda. Pokrajina je zelo razgibana
in tako za izletnike še privlačnejša. Mir in tišina s šumenjem potočka ustvarjajo čarobno vzdušje.
Besedilo in foto: Helena Murgelj.
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IRMINI SNEŽAKI IZ PUŠPANA
Med zimskimi počitnicami je našo pokrajino prekrila velika snežna odeja. V zimski razigranosti je Irma Pureber z
Lešnice svoje pušpanove grmičke stilsko preobrazila. Spremenila jih je v zanimive snežake, ki so razveseljevali sosede, prijatelje in mimoidoče. Poigrala se je z različnimi kosi pokrival in šalov. Ker je velika ljubiteljica vrtnic, so vrtnično zažarele tudi oči.
Besedilo in foto: Helena Murgelj.

IRMA, LJUBITELJICA VRTNIC
Hiša Irmine babice Jožefine Dremšek
je bila dolga leta obrasla z dišečimi vrtnicami – vzpenjalkami. Irma Pureber
z Lešnice je odraščala ob njih in tako
se je rodila njena ljubezen do vrtnice.
Že več let je članica Društva ljubiteljev
vrtnic Slovenije. Z njimi potuje po domačih in tujih vrtničnih vrtovih. Vedno
obiščejo tudi vrtnarijo in kupijo sadike
vrtnic. Irma jih posadi na svoj vrt. Šestinštirideset izbranih vrtnic, različnih
barv dajo vrtu poseben čar. Ljubiteljica
cvetja pogosto iz njih naredi šopke, s
katerimi razveseli svoje prijateljice za
rojstni dan ali samo za lep dan.
Besedilo in foto: Helena Murgelj.
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OTOČEC SKOZI OBJEKTIV HELENE MURGELJ

Ni se zgodilo
Sanjala sem o pomladi,
a prišla v srce je jesen,
sem sanjala o soncu na nebu,
pa so zgrnili se temni oblaki.
Sem sanjala topel objem,
in poljub poln strasti v njem.
Kako sem želela, da bi me ljubil,
ti pa počasi si me izgubil.
Umrla so čustva in hrepenenje,
ni se zgodilo, so zaman bile želje,
je prazno življenje brez upov, želja,
od mene je sreča že zdavnaj odšla.
Alijana Guculović

Brez cilja
Misli hitijo,
misli blodijo,
pa ne vem kam, po kom hrepenijo,
morda si le nežnost, dotika želijo,
brez cilja, porazno,
tavajo v prazno,
morda pa je kdo, ki našel jih bo,
morda mi kdo ponudi roko,
morda je kje kdo,
ki obriše mi bridko solzo,
ki stisne v svoj me objem,
da začutim srečo ob njem.
In, če moje misli našel bo kdo,
v njegovem objemu mi bilo bo lepo.
Alijana Guculović

Vsem krajanom
KS OTOČEC želimo
vesel Božič ter
veliko zdravja in
sreče v letu 2019.

Članom sveta krajevne
skupnosti se iskreno
zahvaljujemo za
zaupanje pri izvedbi
gradbenih del.
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