Glasilo KS Otočec, december 2016
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Foto: Matic Padaršič, Lucija Selak
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Spoštovane krajanke
skupnosti Otočec!

in

krajani

krajevne

Leto je hitro naokoli, polovica mandatnega obdobja
je za nami. Pred nami so prazniki, za nami pestro
leto. Člani sveta še vedno sledimo ciljem, ki smo si
jih zastavili ob nastopu mandata. Prizadevamo si za
razvoj krajevne skupnosti. Zavedamo se, da se vsega
naenkrat ne da narediti. A če bomo vztrajni in če si
bomo pomagali, bomo cilje lažje dosegli.
Dobrodošli so predlogi krajanov 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, sicer
pa 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 – krajevne
skupnosti – KS Otočec.
V svetu KS Otočec smo si zelo prizadevali, da bi naš
kraj prišel do novega vrtca. Bili sta dve opciji: obnoviti obstoječi vrtec na Lešnici ali zgraditi novega v
kompleksu pri osnovni šoli. Po temeljiti preučitvi obeh
variant se je Mestna občina Novo mesto odločila, da
se bo zgradil nov vrtec v kompleksu pri šoli, ker je
študija pokazala, da je obnova vrtca Lešnica predraga.
Živimo v prelepem naravnem okolju, ki ga želimo
polepšati. Zato smo v letu 2016 v KS Otočec pričeli s prostovoljnimi delovnimi akcijami. Zanje smo
se odločili zato, ker imamo za realizacijo planov na
razpolago omejena finančna sredstva. Zakaj bi drago
plačevali za storitve podjetij, če pa kakšno stvar lahko
postorimo tudi sami? V delovnih akcijah smo uredili
brežino ob pešpoti Dobrava – Krožna pot; pripravili teren za novogradnjo igrišča na Pluski na Otočcu;
obsekali smo drevje ob pokopališču Otočec; skozi
celo leto sta bila vzdrževana krožno križišče in igrišče
ob kulturnem domu. Lahko se pohvalimo, da so vse
letošnje prostovoljne delovne akcije uspele. V prihodnje pa si vseeno želimo še večjo udeležbo krajanov.
Vsem, ki ste nam letos prostovoljno priskočili na pomoč, se KS Otočec najlepše zahvaljuje.

KS Otočec je letos na Mestno občino Novo mesto
prijavila nekaj projektov. Nekateri so bili odobreni in
sofinancirani s strani Mestne občine, zato smo jih letos uspešno realizirali. To so: Proslava pri Beceletovi
jami, Urejanje in asfaltiranje pešpoti Dobrava, Urejanje športno-rekreacijskega centra Pluska - v okviru tega projekta smo v letu 2016 pričeli z urejanjem
nogometnega igrišča s stezami za tek. Mestni občini
Novo mesto se zahvaljujemo za soudeležbo in sofinanciranje projektov.
Tako kot vsa leta doslej, toda v manjšem obsegu, smo
tudi letos pomagali društvom, ki so zaprosila za pomoč. Nekateri so zelo dejavni. Več o društvenem in
družabnem življenju v našem kraju lahko preberete v
njihovih prispevkih.
Razgibanost pokrajine, naravne in kulturne danosti
omogočajo razvoj turizma v naši krajevni skupnosti.
Velike možnosti so pri razvoju vinogradniškega turizma in pohodništva s ponudbo domačih dobrot in pri
ponudbi za prosti čas in rekreacijo. Za te potrebe bo
potrebno urediti nove pešpoti, sprehajalne in kolesarske steze, ki nas bodo povezale z Novim mestom
in s sosednjimi občinami. Življenje ob Krki je bilo v
preteklosti zanimivo in pestro. Zakaj ne bi bilo tudi
v prihodnje? Za kakovostno bivanje krajanov pa je
potrebna osnovna infrastruktura: vodovod in kanalizacija, telekomunikacijsko omrežje. Na tem področju
bo treba v KS Otočec še veliko postoriti. Prenovljena
čistilna naprava na Otočcu pa že deluje.
Predsednica sveta KS Otočec Vesna Barborič

Predsednica sveta KS Otočec Vesna Barborič
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NOČ DECEMBRA
Lepa je noč decembra,
ko snežinke zaplešejo,
kakor nežne sanje,
me objamejo.
Lepa je noč decembra,
ko praznični duh nas prevzame,
ko vse hrepeni po poljubih,
ko neznanec neznanca objame.
Lepa je noč decembra na božični večer,
ko globoko v srcu začutiš nemir,
ko praznični duh po domovih zaveje,
ko družina se zbere na sveti večer.
Lepa je noč decembra,
ko leto podaja letu roko,
ko preteklosti pomahamo v slovo,
ko novim se upom nasmeje oko.
Avtor: Alijana Guculović

SREČNO,
ZDRAVO
IN USPEŠNO
NOVO LETO 2017 !
SVET KS OTOČEC

OBVESTILO!
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, številka 2, glasilo krajevne skupnosti Otočec 2016 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 2016
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OGLED ŽIVIH JASLIC V JAMI PEKEL, SAVINJSKA DOLINA,
26. 12. 2015
26. decembra 2015 je svet KS Otočec za krajane, ki so nam v letu 2015
nesebično in prostovoljno pomagali pri različnih opravilih in delu, organiziral ogled živih jaslic v jami Pekel. V Savinjsko dolino smo se odpeljali
z avtobusom. Člani tamkajšnjega turističnega društva so nas toplo sprejeli. Pred vhodom v jamo so nas pogostili s toplimi napitki in kifeljčki. Žive
jaslice v jami so pričarale pravo praznično vzdušje in enkratno doživetje.
Pred jamo smo se ob lesnih ognjih pogreli, spekli jabolka in se družili. Na
ogled je bila tudi razstava malih živali. Za prijetno vzdušje na prizorišču
je skrbel ansambel Smeh. Najmlajše obiskovalce pa je presenetil Božiček.
Na ogledu živih jaslic je bilo nekaj tisoč obiskovalcev, zato smo veseli,
da smo del te množice bili tudi mi. Gospe Ivici Čretnik in ostalim članom
Turističnega društva Šempeter v Savinjski dolini se KS Otočec zahvaljuje
za povabilo na prireditev in za gostoljubnost.
Vesna Barborič
Žive jaslice v jami Pekel
(Foto: Vesna Barborič)

S PESMIJO IN PLESOM V POMLAD
V četrtek, 17. marca 2016, sta Osnovna šola Otočec in
Krajevna skupnost Otočec pripravili koncert z naslovom
S pesmijo in plesom v pomlad v prostorih tamkajšnje
šole. Koncert je popeljal obiskovalce v pomlad, z njim
so obeležili praznične dneve v marcu, in sicer dan žena,
gregorjevo in materinski dan.
V kulturnem programu sta se z različnimi pesmimi predstavila otroški pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje
Ditke Zupančič in mladinski pevski zbor pod vodstvom
Mance Černe, ki jih je spremljala tudi na klavirju. Zapelo

je tudi nekaj solistov. Na klarinetu se je predstavil učenec Anton Luštek, na harmoniki Anej Povše. Navdušili
so tudi folkloristi z venčkom ljudskih pesmi in s plesom
pod mentorskim vodstvom Ljudmile Blažič, na harmoniki jih je spremljal Anej Povše. Zbrane sta nagovorili
ravnateljica šole Mateja Rožman in predsednica Krajevne skupnosti Otočec Vesna Barborič. Ravnateljica se je
zahvalila vsem sodelujočim, ki so pomagali pri izvedbi
koncerta. Vsi obiskovalci so bili navdušeni nad koncertom. Pevce in plesalce so nagradili z močnim aplavzom.
Helena Murgelj

Otroški pevski zbor
OŠ Otočec
(Foto: Helena Murgelj)
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POGOVORNI VEČERI:
BEGUNCI MED NAMI
20. aprila 2016 je KS Otočec v Kulturnem domu gostila
zanimiv pogovorni večer: Begunci med nami, na katerem so sodelovali: Sara Drašković - vodja kabineta
župana v Mestni občini Novo mesto, dr. Marina Lukšič
Hacin - predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo
in migracije ZRC SAZU, Andreja Luštek - Društvo za
razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in oseba iz
Afganistana. Moderatorka pogovora je bila Maja Žunič
Fabjančič iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela
Novo mesto.
Kdo so oni? Begunci. Toliko jih je že prečkalo našo državo, mi pa o njih ne vemo veliko. So drugačni, a ljudje
z imenom in priimkom. Ko smo spremljali dogajanja o
migracijah po televiziji, smo se jih začeli bati. Toda zakaj? Saj so le ljudje. Njihov pogum, želja po svobodi in
po boljšem življenju jih vodi v dežele, kjer bodo lahko
zaživeli. Se bojimo podatka, da nekje čaka še milijon
ljudi na trenutek, da bodo lahko krenili proti Evropi?
Naj nas ob teh podatkih ne prevzame strah, ki bi v nas
vzpodbudil nestrpnost do beguncev. Če te tujec prosi
za kos kruha mu ga daj, saj nikoli ne veš, kdaj boš tujec
ali begunec postal ti.
Na pogovornem večeru je bila ganljiva in pretresljiva
izpoved mladeniča - begunca, ki nam je zaupal del
svoje zgodbe, ko je kot petnajstletni deček brez staršev
in družine dve leti potoval iz Afganistana kot begunec.
Slovenci smo ga sprejeli, mu ponudili zatočišče in izobrazbo. Tukaj se počuti sprejetega, zato je ostal v Sloveniji, študira, skrbi za sebe.... Pomislimo, kako hudo mu
mora biti vsakič, ko se spomni na starše, brate in sestre.
Saj sploh ne ve ali so še živi in tudi ne ali jih bo še kdaj
srečal. Toda upa. In upanje umre zadnje.
Vesna Barborič

OČISTIMO SOSESKO 2016
Krajani KS Otočec smo se tudi letos pridružili čistilni akciji Mestne občine Novo mesto pod sloganom: Očistimo sosesko 2016. Komunala Novo mesto je priskrbela
vrečke in rokavice. Člani sveta KS so organizirali čiščenja
okoliša, za katerega so zadolženi. V nekaterih predelih
krajevne skupnosti je bil odziv krajanov slab. Kljub majhnemu številu udeležencev smo pobrali veliko smeti in
akcijo uspešno zaključili.
Čistilna akcija je potekala tudi pri Beceletovi jami v Zagradu, saj je bilo potrebno pripraviti prizorišče za občinsko proslavo.
Krajane pozivamo in prosimo, da skrbijo za red in čistočo v svojem okolju skozi celo leto. Redno naj skrbijo za
red in čistočo pri kontejnerjih.
Vesna Barborič

Ekipa, ki je počistila Paho in Grčevje (foto: Lucija Selak)

Skromna udeležba na akciji v Šentpetru (foto: Anja Berus)

Pogovorni večer (Foto: Peter Žunič)

Čiščenje pred Beceletovo jamo (foto: Jože Barborič)
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SLOVESNOST PRED BECELETOVO JAMO V ZAGRADU
V petek, 22. aprila 2016, je potekala slovesnost pred Beceletovo jamo v Zagradu pri Otočcu, posvečena
dnevu upora proti okupatorju in 75. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte. Prireditev je pripravila Mestna občina Novo mesto v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Otočec, Združenjem borcev za vrednote
NOB Novo mesto in KO ZB Otočec.
Slovesnost se je začela s slovensko himno. Po uvodnem pozdravu voditeljice Janje Gazvoda je poveljnik
novomeške čete predal raport podžupanu MONM
Boštjanu Groblerju. Sledil je pozdravni govor gostiteljice Vesne Barborič, predsednice Sveta KS Otočec.
O prazniku je spregovoril novomeški podžupan Boštjan Grobler. Slavnostna govornica dr. Jožica Jožef
Beg, članica Združenja borcev za vrednote NOB - KO
ZB Otočec, je spregovorila o zgodovinskem vidiku
Osvobodilne fronte, pomenu Beceletove jame in o
tem, kako smo se oddaljili od vrednot, ki jih je v svoji
Zdravljici izpostavil že France Prešeren in na katerih je
gradila tudi Osvobodilna fronta slovenskega naroda.
Poudarila je, da so svoboda, enakost, ljubezen do domovine, mir, sožitje med narodi in srčna dobrota tiste vrednote, ki bi jih morali tudi danes postavljati v
ospredje. K temu so nas zavezali vsi, ki so sodelovali v
uporu proti okupatorju ter z zmago nad fašizmom in
nacizmom postavili temelje tudi današnji Sloveniji.

s harmoniko in Jernej Piko na violo, ki sta zaigrala
pesem Slovenija, od kod lepote tvoje ter nas še enkrat
spomnila, kako lepa je naša domovina. Druženje se
je nadaljevalo s pogostitvijo vseh navzočih, ki so jo
pripravili člani Društva upokojencev Otočec, krajevna
skupnost Otočec in družina Tratnik.
Helena Murgelj
Fotografije: Helena Murgelj

Udeleženci slovesnosti

Slavnostna govornica dr. Jožica Jožef Beg.

K spominskima ploščama pri vhodu v Beceletovo jamo,
posvečenima Vinku Paderšiču – Batreji in aktivistom
OF, so predstavniki občine in KS Otočec položili venec,
predstavniki ZZB Novo mesto in ZB KO Otočec pa
ikebano. Govore je dopolnil zanimiv kulturni program,
in sicer sta se predstavila s pevskima točkama Sara
Tratnik in Jernej Barborič, tudi ob spremljavi harmonike,
recitatorki Klara Zajc in Lina Gorenc s pesmijo Franceta
Prešerna Zdravljica ter harmonikarka Sandra Murgelj.
Prireditev sta v prijetnem tonu zaokrožila Sandra

Pevska točka, Sara Tratnik in Jernej Barborič
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IGRE KRAJEVNIH SKUPNOSTI, 11. junij 2016
Krajevna skupnost Stopiče je v Stopičah organizirala
športni dogodek za vse krajevne skupnosti v Mestni
občini Novo mesto pod nazivom Igre krajevnih skupnosti. Organizirali so tekmovanja ekip v badmintonu,
balinanju, košarki, namiznem tenisu, nogometu, odbojki, pikadu, skoku v daljino, teku, tenisu, vlečenju vrvi. Za
mlajše in starejše gasilce je bilo organizirano gasilsko
tekmovanje, za vse ostale udeležence pa pohod po poteh grofa Paradeiserja.

Dogodka se je udeležila tudi KS Otočec, ki je za igre
zbrala samo ekipo v nogometu, čeprav je bilo v planu,
da se tekmovanja udeležita še ekipi za košarko in odbojko. Člani nogometne ekipe pod vodstvom Simona
Bega so zasedli 7. mesto.
Želimo si, da bi se v naslednjih letih športnega tekmovanja in druženja krajevnih skupnosti novomeške občine udeležilo več krajanov iz naše krajevne skupnosti.
Vesna Barborič

TRDOLESKOV ZAPREDKAR TUDI NA OTOČCU

Krajani ste se gotovo spraševali, kaj se je dogajalo na grmičevju na Otočcu in v okolici, predvsem pa ob cesti H1.
Nekatero grmičevje je izgledalo kakor da je »ovito v pajčevino«. Poiskali smo odgovor in vam ga posredujemo:
»Pojave zapredkov, katere ste opazili na grmovju na
Otočcu, gre pripisati prerazmnožitvi gosenic moljev
iz skupine Yponomeuta na grmih trdoleske. Možen je
pojav vrst Yponomeuta irrorella, Y. plumbella ali Y. cagnagella. Za to skupino metuljev je značilno skupinsko,
»čredno« hranjenje, ko se z večjo številčnostjo in tvorbo
zapredka zavarujejo pred možnimi plenilci. Gosenice
imajo v obrambne namene po telesu tudi dlačice, ki
lahko sprožijo srbečico ali alergijo, zato se jih ne dotikamo« je pojasnil mag. Domen Bajec, Služba za varstvo
rastlin, KGZS – Zavod Novo mesto.
Prof. dr. Maja Jurc, Skupina za varstvo gozdov in ekologijo prostoživečih živali, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta Univerze v
Ljubljani pa pojasnjuje:
»Trdoleskov zapredkar se pogosto pojavlja v namnožitvah, vendar škode niso velike zaradi zgodnjega golobrsta gostitelja, ki kmalu ponovno olista. Ponavljajoči
se golobrsti pa vodijo zaradi zmanjševanja asimilacijske
površine v izčrpavanje gostitelja, ki sčasoma začne izgubljati prirastek, slabše cveti in manj obrodi. Manj semena pomeni manj hrane za njegove primarne konzumente (ptice, sesalce). Povečanje živalske hrane v obliki
enormnih količin gosenic pa vsekakor pozitivno vpliva
na njihove konzumente in naprej na konzumente leteh. Nazoren podatek je, da se na črnem trnu pojavlja
v povprečju 488 gosenic vrste Y.padella na m2 površine
listja. Zatiranja trdoleskovega zapredkarja ne priporočamo, saj gradacije ustavljajo že same namnožitve parazitov, parazitoidov in predatorjev, ki sledijo namnožitvam
zapredkarjev. Tudi mrzlo in deževno vreme deluje inhibitorno na vse metulje in ustavlja namnožitve. Kot uspešno in okolju neškodljivo sredstvo se je izkazal preparat
na osnovi Bacillus thuringiensis. Potekajo tudi poskusi z
uporabo atraktantov na osnovi feromonov za skupino
zapredkarjev. Kemičnega zatiranja v sestojih in urbanih
področjih ne priporočamo.«
Pripravila: Vesna Barborič

(Fotografiji:Vesna Barborič)
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KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC JE TUDI V LETU 2016 POMAGALA DRUŠTVOM IN
USTANOVAM
Mestna občina Novo mesto je v letu 2016 pričela s sanacijo plazu Sv. Barbara v Grčevju. KS Otočec je za sanacijo prispevala finančna sredstva v višini 3.955,00 EUR.
Pomagali smo tudi društvom. Konjeniškemu društvu
Sv. Jurij Grčevje smo namenili za izvedbo kulturnega
programa ob žegnanju pri cerkvi Sv. Jurija materialno
pomoč v višini 200,00 EUR. Društvu upokojencev Otočec smo pomagali z nakupom enega kamiona peska
za ureditev igrišča – balinišča »petanke« na igrišču pri
kulturnem domu, v znesku 165,00 EUR. OŠ Otočec je
pripravila program in izvedla v mesecu marcu proslavo za krajane, zato smo šoli nakazali 200,00 EUR. Ob
izdaji zbornika ob 150-letnici šolstva na Otočcu je KS
Otočec šoli materialno pomagala v znesku 200,00 EUR
za tiskanje zbornika. Turističnemu društvu Otočec smo

pomagali v znesku 100,00 za nakup dobrin za izvedbo pohoda S cvičkom med vinogradi. Nogometnemu
klubu Šentpeter smo pomagali pri nakupu pokalov za
izvedbo nogometnega turnirja v znesku 95,00 EUR, ker
se v lanskem in letošnjem letu prostovoljno kosili in čistili krožno križišče, okolico kulturnega doma in igrišča.
Župnija Otočec nas je prosila za materialno pomoč pri
izvedbi Oratorija 2016 – delno smo pokrili strošek nakupa majic za udeležence oratorija v znesku 200,00 EUR.
Rdečemu križu Otočec je KS Otočec namenila materialno pomoč za delno pokritje kosila za srečanje starostnikov v znesku 200,00 EUR. Prostovoljnemu gasilskemu
društvu Otočec pa smo pomagali pri nakupu prepotrebne gasilske opreme v znesku 200,00 EUR.
Vesna Barborič

16. TRADICIONALNO SREČANJE ŠEMPETROV, ŠEMPETER NA PIVKI, 4.6.2016
Kot vsako leto doslej, smo se krajani tudi letos udeležili
srečanja Šempetrov. Zbralo se nas je 100. Iz Šentpetra –
Otočec smo se v Pivko odpeljali z dvema avtobusoma.
Polovico udeležencev je bilo športnikov, ki so se udeležili tekmovanj v: košarki, malem nogometu, balinanju,
kegljanju, pikadu in namiznem tenisu.
Organizatorji iz Šempetra na Pivki so se zelo potrudili,
saj so nam poleg športnih aktivnosti pripravili še zelo

zanimive oglede:
- EKO muzeja, Petelinjega jezera in čistilne naprave
Živa,
- Parka vojaške zgodovine v Pivki,
- Utrdb na Primožu z energetskimi točkami in
- pohod na Osojnico.
Ob prihodu na prizorišče Krpanovega doma v Pivki
so nas toplo sprejeli in pogostili. Nagovorila sta nas
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tamkajšnji župan Robert Smrdelj in predsednik Trške
skupnosti Pivka Ernest Morgon. Po kosilu smo se
odpravili na športne aktivnosti, izlete ali na pohod.
Po večerji so organizatorji priredili kulturni program,
ki ga je vodila Nataša Tič Ralijan, popestrili pa pevci
Moškega pevskega zbora Pivka in nastopi skupin Pike
in Face mame. Manjkal ni niti Martin Krpan s svojimi
domislicami. Na koncu so organizatorji športnikom
razdelili pokale in medalje. Prehodno zastavico je prejel
župan Bistrice ob Sotli, ki bo gostitelj naslednjega,
17. srečanja Šempetrov. Druženje udeležencev se je
nadaljevalo ob zvokih ansambla Narcis. V poznih urah
smo se odpravili proti domu.
Na Otočec smo prinesli medaljo in dva pokala. Medaljo
za 3. mesto med kegljači – posamezno je prejel gospod
Igor Vesel. Moška ekipa kegljačev in nogometna ekipa
sta dosegli 3. mesto. Manj športne sreče sta imeli ekipi:
balinanje – moški in pikado, ki sta si prislužili nehvaležno
4. mesto.
Več o dogajanju v Pivki lahko preberete na povezavi:
http://www.pivka.si/project/19426
Udeleženci iz Šempetra - Otočec smo se imeli lepo!
Vesna Barborič
Fotografije: Vesna Barborič
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DRUŽENJE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU,
25. 6. 2016
KS Otočec je na praznični dan, 25.6.2016, za krajane organizirala druženje ob krajevnem prazniku. Ob 8.30 uri
smo se zbrali na igrišču pri Kulturnem domu na Otočcu,
od koder smo se odpravili na krajši pohod po gozdni
poti do gradu Otočec. Tam nas je pričakal »grof otoški«. Društvo Vitezi otoški je organiziralo viteške igre za
krajane v grajskem parku. Razvrstili smo se v skupine
ter pomerili v lokostrelstvu, metanju klade in v iskanju
cekinov. Spoznali smo vitezovo opremo, si jo nadeli ter
se spoznali s srednjeveškim orožjem.

Člani rafting kluba Gimpex iz Straže so za krajane organizirali tekmovanje ekip v veslanju z rafti. Po končanem tekmovanju so krajane in tudi naključne obiskovalce popeljali po zeleni lepotici, da so lahko od blizu
občudovali lehnjakove otočke. Za pijačo in pecivo na
prizorišču je poskrbela KS Otočec. Pecivo so napekle
članice društva upokojencev Otočec in družine Tratnik,
Travnikar in Barborič. Ob koncu druženja na grajskem
otoku je vsaka ekipa oblikovala črko, iz katere smo sestavili besedo OTOČEC. V foto objektiv nas je s tronom
ujel Matic Padaršič.

V dogajanje ob krajevnem prazniku so se aktivno vključile Terme Krka, ki so nam za izvedbo programa brezplačno odstopile grajski park. Vsem krajanom KS Otočec
pa so ta dan nudile posebne ugodnosti: 50 % popust za
plavanje v bazenu hotela Otočec, 50 % popust za obisk
Pustolovskega parka ter znižano vstopnino za paintball.
Pričakovali smo večjo udeležbo krajanov. Upamo, da
ste si vsi, ki ste se dogodka udeležili, polepšali praznični
dan.
Vesna Barborič

Fotografije: Arhiv KS Otočec
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NOV VRTEC NA OTOČCU
V svetu KS Otočec smo se borili za gradnjo novega vrtca pri OŠ Otočec. Zagovarjali smo stališče, da lokacija
na Lešnici ni primerna zaradi starosti objekta in prepotrebne prenove stavbe in zaradi pomanjkanja parkirnih
prostorov ob vrtcu. Naš trud in podpora krajanov, ki ste
jo izrazili z danimi podpisi za gradnjo vrtca pri šoli, ni bil
zaman. Dosegli smo, da je Mestna občina Novo mesto
dodobra proučila obe lokaciji: dosedanjo na Lešnici in
novogradnjo pri šoli. Kot nam je bilo predstavljeno na

skupnem sestanku v mesecu septembru 2016, je novogradnja objekta veliko cenejša. Zato je padla odločitev,
Mestna občina Novo mesto se je odločila, da se bo
zgradil nov vrtec pri OŠ Otočec. Tudi za starše bo nova
lokacija bolj prijazna, kar se tiče logistike. Če bo šlo vse
po predvidenem planu, bo novozgrajeni vrtec na Otočcu sprejel v varstvo predšolske otroke že septembra
2018.
Vesna Barborič

UREJANJE ZELENIH POVRŠIN V ŠENTPETRU
Do leta 2015 je bil za košnjo in za vzdrževanje zelenih
površin v Šentpetru zadolžen gospod Emin Beganović.
Ker moramo KS-ji upoštevati nova pravila in zakone,
smo mu morali pogodbo odpovedati. Tako rekoč se
moramo po novem znajti kakor vemo in znamo. V letu
2015 so skrbeli za košnjo ob kulturnem domu in ob igrišču ter na krožišču člani društva upokojencev Otočec in
člani nogometnega kluba Šentpeter. V letu 2016 pa za
košnjo skrbita nogometni klub Šentpeter in prostovoljno gasilsko društvo Otočec. NK Šentpeter je letos vzdrževal tudi nogometno igrišče na Pluski z okolico. Vsi, ki
so bili pripravljeni pomagati pri košnji, so delo opravljali

prostovoljno. Pridnih rok pri delu ni nikoli dovolj, zato
vabimo vse tiste, ki želite, da bo naš kraj urejen, da se
nam pridružite pri delu. Ob tako hitrem tempu življenja
si težko vzamemo čas za družbeno-koristno delo v kraju. A če je volja dovolj velika, se najde tudi čas. Morda bi
bila za krajevno skupnost Otočec v prihodnje najboljša
rešitev, da bi občina Novo mesto uredila vzdrževanje
zelenih površin in čiščenje javnih površin enotno za vse
krajevne skupnosti v občini, hkrati pa bi prevzela tudi
vse stroške, ki bi nastali v zvezi s tem.
Vesna Barborič

Prostovoljna delovna ekipa po košnji (Foto: Vesna Barborič)
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3. RAZVOJNA OS
25.10.2016 je v predavalnici Kmetijske šole Grm na Bajnofu potekala Javna razgrnitev študije variant za 3. razvojno os, katere namen je bil seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami.
3. razvojna os je prometna povezava, ki poteka v smeri
od severne proti jugovzhodni Sloveniji (od meje z Avstrijo, do meje s Hrvaško). Državna cesta je prostorska
ureditev državnega pomena, ki se načrtuje z državnim
prostorskim načrtom. Namen Študije variant je medsebojna primerjava in vrednotenje celovitih variant. Za variante so bile izdelane strokovne podlage, ki so prostorsko ureditev obravnavale s prostorskega, varstvenega,
funkcionalnega in ekonomskega vidika.
Vse tri variante potekajo po sredinskem koridorju, in sicer od Celja po dolini reke Savinje, po koridorju glavne
ceste G1-5 do Radeč. Od tu potekata varianti V1 in V2

do Sevnice, v nadaljevanju pa mimo Krmelja in Mokronoga proti Trebnjem in do priključka na avtocesto
A2 (zahodni krak) ter od Mokronoga proti Šmarješkim
Toplicam (vzhodni krak pri varianti V2) ali od Sevnice
mimo Zavratca proti Smedniku (vzhodni krak pri varianti V1) do priključka na avtocesto A2. Iz rezultatov
DŠV/PIZ izhaja, da je gledano dolgoročno in celovito
za preverjeno ekonomsko dobo 30 let (do leta 2047) s
predvidenimi prometnimi obremenitvami do leta 2026
najustreznejša varianta 2-pasovna OPNVR.
Na javni razgrnitvi so bile podane pripombe in predlogi,
tudi krajanov KS Otočec. Ministrstvo za okolje in prostor
in Ministrstvo za infrastrukturo bosta pregledala pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče.
Vesna Barborič

PROSTOVOLJNE DELOVNE AKCIJE, KI JIH JE ORGANIZIRALA KRAJEVNA SKUPNOST
OTOČEC V LETU 2016
V septembru in oktobru 2016 je KS Otočec organizirala štiri prostovoljne delovne akcije v krajevni skupnosti. Najprej so se prostovoljci lotili čiščenje brežine pred širitvijo in asfaltiranjem pešpoti Dobrava – Krožna pot. Ostali dve
delovni akciji sta se odvijali na »starem nogometnem igrišču« na Pluski. Počistiti in pospraviti je bilo potrebno teren
ob igrišču in ga pripraviti za pričetek gradbenih del za novo nogometno igrišče s stezami za tek. Pred pričetkom
del smo morali odstraniti še nekaj dreves, ki so bila v napoto za novogradnjo igrišča. Četrta delovna akcija je potekala na pokopališču Otočec.
ČIŠČENJE BREŽINE OB PEŠPOTI DOBRAVA-KROŽNA POT
KS Otočec je konec septembra 2016 organizirala prostovoljno delovno akcijo, v kateri smo
počistili brežino ob pešpoti Dobrava-Krožna
pot. Pešpot je bila samo še stezica, neurejena,
blatna, obrasla z grmovjem in trnjem. Zelo neugledna za urbano okolje. Pred urejanjem poti je
bilo potrebno urediti tudi brežino. Ker KS nima
na razpolago veliko finančnih sredstev, smo se
svetniki odločili, da izvedemo delovno akcijo in
brežino očistimo. Udeležba ni bila velika, a delo
je bilo kljub temu opravljeno. Vsem fantom, ki
ste se akcije udeležili, se KS Otočec najlepše zahvaljuje za sodelovanje in trud. Ste lep vzgled
vsem krajanom. V prihodnosti bomo morali
večkrat postoriti kakšno delo sami, prostovoljno, če bomo želeli, da bo naš kraj hitreje dobil
lepšo podobo.

Ekipa, ki je počistila brežino ob pešpoti
(Foto: Jernej Barborič)
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DELOVNI AKCIJI NA »STAREM NOGOMETNEM
IGRIŠČU NA PLUSKI«
KS Otočec je v oktobru 2016 organizirala dve prostovoljni delovni akciji na nogometnem igrišču Pluska. V
začetku oktobra 2016 se je odvijala prva. Takrat smo
posekali in počistili grmovje in robidovje ob igrišču,
zmulčali okolico igrišča, odstranili obstoječo, dotrajano
ograjo ob igrišču in odpeljali nogometne gole na začasno skladiščenje.
Drugi del delovne akcije je bil konec oktobra, tik pred
začetkom zemeljskih del, ko je bil že zakoličen teren za
gradnjo novega igrišča. Ker bo novo igrišče večje in bo
imelo še steze za tek, smo morali odstranili nekaj dreves. S pospravljanjem vejevja so imeli prostovoljci res
veliko dela.
Vsem, ki ste se prostovoljno in z dobro voljo udeležili
obeh delovnih akcij, se KS Otočec najlepše zahvaljuje.
Z vašo pomočjo smo prihranili nekaj denarja, ki ga bo
krajevna skupnost Otočec naslednje leto vložila v športno-rekreacijski park Otočec, ki bo nastal v tem kompleksu. Za pomoč v delovni akciji se zahvaljujemo vsem,
ki ste nam pomagali pri delu; članom nogometnih ekip
- še posebej članom NK Šentpeter, ki so se v večjem številu udeležili vseh delovnih akcij; društvu upokojencev
Otočec; družini Barborič in družini Jezerčić. Posebna
pohvala velja članu sveta KS Otočec, gospodu Janezu
Riflju, za pripravljenost za delo in za nesebično pomoč
pri delovnih akcijah na igrišču Pluska, saj brez njegove
kmetijske mehanizacije ne bi veliko naredili.

Odstranjevanje vejevja in grmičevja na Pluski
(Foto: Sara Tratnik)

Ekipa pri pospravljanju mreže
(Foto: Sara Tratnik)

Čiščenje vejevja na Pluski
(Foto: Jaka Rataj)
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ODSTRANITEV SMREK IN OREHOV NA
POKOPALIŠČU OTOČEC
V svetu KS Otočec smo si zelo prizadevali za odstranitev orehov ob opornem zidu pri pokopališču Otočec.
Zaradi odpadlega listja in posledično »zametanih grobov« je bila vsako jesen pred prvim novembrom slaba
volja med krajani. V letošnjem letu pa smo se z gospodom Bevcem dogovorili za odstranitev orehov. KS Otočec je odstranila in pospravila tudi smreke, ob novem
delu pokopališča. Niso več služile prvotnemu namenu
– živi meji. Bile so že previsoke, ob neurju bi lahko poškodovale spomenike. Vse stroške v zvezi s sečnjo vseh
dreves je krila KS Otočec. Sekača sta delo odlično opravila, saj se ni naredila nobena škoda. Član sveta KS Otočec, gospod Janez Rifelj, je prostovoljno in brezplač-

no s traktorjem in vitlom odstranil vse podrte smreke.
Pospravljanja vej so se lotili še ostali prostovoljci: člani
društva upokojencev Otočec, člani NK Šentpeter, družina Barborič in nekaj posameznikov. S čiščenjem ob
pokopališču smo imeli veliko dela, saj je bilo potrebno
urediti okolico pokopališča za praznik - dan mrtvih.
Iskrena hvala vsem, ki ste KS Otočec priskočili na pomoč in nam pomagali pri čiščenju vejevja in urejanju
okolice pokopališča. Spomladi bomo organizirali še eno
delovno akcijo ob pokopališču, saj želimo temeljito urediti živo mejo ob pokopališču in posekati vso podrast, ki
se je zarašča pod smrekami. Po opravljenih delih se je iz
pokopališča odprl prelep pogled na reko Krko in okolico. Ob tej priložnosti izrekam zahvalo in pohvalo vsem
krajanom, ki zgledno skrbite za red in čistočo na grobovih in ob pokopaliških
kontejnerjih. Obveščamo
vas, da so se v začetku
leta 2016 »nenormalno«
zvišale cene komunalnih
storitev na pokopališčih.
Na pokopališču Otočec se
je cena zvišala za več kot
1000 %, saj smo imeli v
letu 2015 povprečno ceno
manj kot 24,00 EUR, sedaj
pa mesečno plačujemo
okoli 290,00 EUR.
Vesna Barborič

Pokopališče pred podiranjem smrek (Foto: Vesna Barborič)

Rezultat delovne akcije ob pokopališču Otočec (Foto: Vesna Barborič)
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PROJEKT: UREDITEV IN ASFALTIRANJE PEŠPOTI DOBRAVA – KROŽNA POT

Pešpot pred urejanjem
(Foto: Vesna Barborič)

Črna točka novega naselja Otočca je bila
pešpot Dobrava - Krožna pot. Pešpot je
bila zaraščena, nevzdrževana, ob slabem vremenu polna blata, grmovje se je
zaraščalo z obeh strani steze. Za mamice z vozički je bila praktično neprevozna.
KS Otočec se je prijavila na razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje projektov in prijavila projekt: ureditev
in asfaltiranje pešpoti Dobrava, ki ga je
občina odobrila. Nato smo pričeli z zbiranjem ponudb. Pred pričetkom del smo
organizirali še čistilno akcijo. Prostovoljci
smo obsekali drevje, počistili robidovje
in drugo moteče grmovje. Tako je bilo
vse nared za pričetek del. Najugodnejši
ponudnik, podjetje CGP Novo mesto, je
opravil delo dobro in v dogovorjenem
roku. Pešpot je sedaj asfaltirana, širša,
lažje prehodna. Je nova pridobitev v
krajevni skupnosti, ponovno bo postala
zanimiva »bližnjica« tudi v slabem vremenu.
Projekt sta v 50 % deležu sofinancirali Urejena in asfaltirana pešpot
(Foto: Vesna Barborič)
Mestna občina Novo mesto in krajevna
skupnost Otočec.
Boško Jezerčić

PROJEKT: UREJANJE ŠPORTNO-REKRACIJSKEGA CENTRA PLUSKA, OTOČEC
V letu 2016 je KS Otočec pričela z urejanjem športnorekreacijskega centra Pluska na Otočcu.
Lokacija je atraktivna za ureditev športno-rekreacijskih
površin, saj se nahaja blizu OŠ Otočec in bodočega
novega vrtca na Otočcu. V kompleks bi sodila še večja
večnamenska dvorana, ki upamo, da jo bomo krajani v prihodnosti tudi dobili. V predelu ob cesti poleg
Jermanove hiše bi bilo smiselno urediti nove parkirne
prostore za potrebe novo-nastajajočega športno-rekreacijskega centra, hkrati pa bi parkirišča služila tudi
za potrebe OŠ Otočec in bodočega vrtca. V kompleksu nameravamo urediti: travnato nogometno igrišče
s stezami za tek; potrebno infrastrukturo; manjši pomožni objekt z WC-ji, čajno kuhinjo in nadstreškom;
igrišče za odbojko; strelišče; balinišče; kegljišče; fitnes
na prostem in otroško igrišče.
Letos se je pričelo urejati nogometno igrišče s stezami za tek. Ureditev celotnega področja predstavlja za

KS Otočec zelo velik finančni zalogaj, zato ne moremo
projekta izpeljati v celoti ter celotnega področja urediti
takoj, ampak se bo področje urejalo postopno, po fazah. Mestna občina Novo mesto nameni KS Otočec za
investicije 9.500,00 EUR letno, ker je občutno premalo
glede na obseg in potrebe naše krajevne skupnosti.
Zato se je KS Otočec v letu 2016 prijavila na razpis
Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Delež sofinanciranje je 50 % s
strani Mestne občine Novo mesto in 50 % s strani KS
Otočec. V letu 2016 je KS Otočec pridobila geodetski posnetek in idejno zasnovo za športno-rekreacijski
center na Otočcu. Na podlagi odobrenega projekta
smo pričeli s prvo fazo – zemeljska dela in ureditev
drenaže na nogometnem igrišču s stezami za tek.
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NOVO NOGOMETNO IGRIŠČE S STEZAMI ZA TEK
Na portalu Mestne občine Novo mesto je bilo v mesecu avgustu 2016 izvedeno javno naročilo za ureditev
nogometnega igrišča s stezami za tek. Na razpis se
je javilo šest podjetij, izbran je bil najcenejši ponudnik
podjetje CGP, d.d. iz Novega mesta. Pred pričetkom del
je KS Otočec organizirala tudi dve prostovoljni delovni
akciji, da smo počistili teren; odstraniti je bilo potrebno
grmovje in robidovje ter obstoječe mreže, pospraviti
gole, posekati nekaj dreves… Izvajalec je z zemeljskimi deli pričel v začetku novembra 2016, na področju
bodočega športnega parka je nastalo pravo gradbišče,
saj smo tam deponirali izkopano zemljo. Izvajalec del
je opravili izkop terena, položil drenažne cevi in v celoti
uredil drenažo. Na igralni površini nogometnega igrišča
so nasuli zemljo.
V naslednjem letu nameravamo s projektom nadaljevati, saj bo potrebno položiti robnike ob igrišču in ob
tekalnih stezah, urediti in zatraviti bo treba nogometno igrišče in okolico novo nastalega igrišča, na tekalne
steze bomo nasuli leš, uredili tribune, postavili zaščitno
ograjo ob igrišču. Upamo, da bo Mestna občina Novo
mesto tudi naslednje leto podprla naš projekt, saj komaj
čakamo na novo pridobitev v kraju.
Vesna Barborič
Fotografije: Vesna Barborič

Opravljen izkop

Polaganje drenažnih cevi

40

J

V

ZEMLJIŠKA PARCELA

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE,
PGD DOKUMENTACIJA,
SVETOVANJE NA PODROČJU
PROJEKTIRANJA, OBLIKOVANJE,
NOTRANJA OPREMA

Z

UTRJENA POVRŠINA, ASFALTIRANO
TRAVNATA OBMOČJA

STUDIO ROSA, ARHITEKTURA , SABINA ROZENBERGER S.P.
ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH 43, 8000 NOVO MESTO
MOB.: +386 (0)41 585 309, E-MAIL: sabina.rozenberger@gmail.com

17

Krajevna skupnost Otočec

Zadnji letošnji nogometni turnir na starem igrišču
(Foto: Jernej Barborič)

Staro igrišče na Pluski

Urejanje športno-rekreacijskega parka na Pluski

ZBOR KRAJANOV KS OTOČEC
KS Otočec je 11. 5. 2016 v dvorani kulturnega doma na
Otočcu organizirala zbor krajanov.
Iz Mestne občine Novo mesto so bili prisotni: župan
Gregor Macedoni, Jože Kobe, Alenka Muhič in Iztok
Kovačič. Prisotni so bili tudi člani sveta KS Otočec in
100 krajanov. Zbor krajanov sem vodila Vesna Barborič,
predsednica sveta KS Otočec.
Dnevni red zbora krajanov je bil obsežen.
Pristojne osebe so predstavile teme po
dnevnem redu. Pogovarjali smo se o: izgradnji vodovoda in kanalizacije v KS Otočec,
vzdrževanju in urejanju cest v KS Otočec,
vrtcu na Otočcu, stavbi stare šole v Šentpetru in možnostih sanacije objekta, možnostih za ureditev knjižnice v kraju in o odkupu
kulturnega doma. Govorili smo tudi o plaziščih v KS Otočec in o urejanju Športno-rekreacijskega centra na Pluski. V točko razno
so se vključili krajani s predlogi in vprašanji,
ki so jih zastavili prisojnim osebam in nanje
dobili odgovore.

Zbor krajanov je trajal dve uri, potekal je mirno, brez
izgredov. Ponovno smo dokazali, da smo krajani kulturni in strpni. Zapisnik zbora krajanov lahko preberete na
oglasni deski KS Otočec, v avli gasilskega doma Otočec.
Vesna Barborič

(Foto: Helena Murgelj)
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VRTEC MARJETICA

ti, dneve in izlete pa nam večkrat popestrijo tudi starši in
stari starši naših otrok. Nazadnje smo se družili na izletu
pod okriljem projekta Simbioza giba, ki sovpada z našo
večletno vključitvijo v projekt na državni ravni Etika in
vrednote v vzgoji in izobraževanju, katerega pomemben del je tudi narava in zdravje. Že tretje leto zapored
smo pekli kruh za Državno tekmovanje v kruhu, ki se
vsako leto dogaja v Beli Cerkvi. Letos smo dobili srebrno priznanje. Res nam je lepo, pravljično lepo. Ker je,
kot je, hodimo v vrtec radi in to vsi, otroci in zaposleni.
Kot rečeno, hiša, v kateri je naš vrtec, je stara, prostori
so manj primerni in kot pravijo, ne omogočajo, da bi ga
obiskovalo toliko otrok, kot bi ga želelo.
Vendar pa večkrat radi povemo, da vrtec ni hiša, da so
vrtec vendarle ljudje.
Mešani občutki nas prevevajo ob novici, da bo novi vrtec zgrajen na drugi lokaciji, ob OŠ Otočec. Načrtovalci
in tisti, ki o tem odločajo, so v primerjavi našli več pozitivnih razlogov, ki so zapečatili takšno odločitev. Poskušamo jim slediti in z veliko mero optimizma zremo
v prihodnji dve leti, ko naj bi novi vrtec že odprl svoja
vrata. Tudi novi vrtec bo imel vse in še več, kot imajo
veliki. Vendar na drugačen način. Ne vemo še, kateri
otroci bodo čez dve leti v novem vrtcu, ne vemo še,
kdo bo zanje v novem vrtcu skrbel. Vemo pa tole: vse
bo v redu, če se bomo le še naprej vsi zavedali tega, da
vrtec ni hiša, da so vrtec vendarle ljudje.
Vodja vrtca Marjetica
Branko Ambrožič.

Nimajo vsi otroci takšnega privilegija kot naši, ki obiskujejo vrtec Marjetica. Resda je hiša starejšega letnika,
vendar lepo skrbimo zanjo in ji leta preveč ne nagajajo.
Res so prostori manjši in ne ustrezajo povsem normativom, določenim za dejavnost vrtcev, vendar se v njih
dobro znajdemo, saj smo jih v 30 letih prilagodili našim potrebam. Tukaj nam je lepo in se dobro počutimo.
Radi si domišljamo, da imamo vse, kar imajo veliki. Pa
ne samo toliko, imamo še več, imamo svež zrak, veliko
zelenega okoli nas, pod vrtcem žuborečo Krko z vsem
življenjem v njej, travnike in gozdiček v neposredni bližini, prijazne sosede, od daleč nas z viška gleda Stari
grad. Ko se peš odpravimo na izlet vidimo, da spet ni
tako daleč, saj razdaljo od vrtca do tam premagajo tudi
najmlajši.
Vse naravne danosti s pridom izkoriščamo. Tako smo
spomladi opazovali drstenje rib v potoku, v gozdičku
nabirali plodove, ki so nam služili za ustvarjanje vsega
mogočega, na travniku spoznavali travniške rastline in
žuželke, ki smo jih opazovali z lupami, razgibana okolica in prijazni sosedje pa so nam omogočili obilo iger
na snegu in vrhunec s sankanjem.
Kljub temu, da smo primestni vrtec, nismo prikrajšani
za nobeno predstavo ali prireditev v mestu, sodelujemo
pa tudi v mnogih projektih na državni, lokalni in interni
ravni. Aktivni smo bili na vseh nivojih praznovanja 650
letnice Novega mesta, pomagali smo svoje mesto obje-

Fotografija: arhiv vrtca Marjetica
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PETROV VRTEC

Fotografija - Obisk kmetije Pleško (arhiv vrtca)

»Bodimo veseli, veselega srca, smo z luštnega kraja, z
Otočca doma, pa bomo šli na hribček zapeli pesmico,
na čast svojmu ljubmu Stvarniku.«
(po belokranjski ljudski pesmi)
Pesem, ki smo jo vzeli za svojo, saj pove vse to, kar mi
smo … veseli, nasmejani otroci in vzgojitelji, ki z veliko
mero ljubezni, raziskovalnega duha in medsebojne povezanosti odkrivamo, kaj vsem nam je dano v življenju.
Leto 2016 je bilo lepo in blagoslova polno leto. Vsak
dan, vsak mesec nam je dal eno vrečo spoznanj in idej
za življenje. V preteklem šolskem letu smo se dotaknili
misli velikega pedagoga sv. Janeza Boska, ki pravi, da ni
dovolj, da imamo otroka radi, on mora to ljubezen tudi
čutiti. V novem šolskem letu pa smo si to misel vzeli za
glavno vodilo dela v našem vrtcu. Misel se lepo prepleta z našimi načrtovanimi dejavnostmi, ki se dotikajo
stvarstva – človeka, živali, rastlin in vode. A še preden
vas popeljemo v novo šolsko leto, se dotaknimo vsega
lepega, kar smo doživeli v letu, ki počasi odhaja. Velik
poudarek smo dali praznovanjem ob praznikih – koledovanje pred praznikom sv. Treh kraljev, blažev žegen, sodelovanje pri celodnevnem češčenju, družinski
križev pot na veliki petek, zaključek šmarnic z babicami
in dedki ter slovesna sveta maša ob zaključku šolskega
leta. Bodoči šolarji so se preizkusili v drsanju in plavanju, v Planico so odšli navijati za naše orle, ob zaključku
vrtčevske poti pa so v vrtcu še prenočili. Nočitev v vrtcu
so popestrili novomeški skavti, klovna Tik in Tak ter slastne palačinke.

V novo šolsko leto smo zakorakali s sedemnajstimi novimi vrtičkarji, ki so obogatili našo Petrčkovo družino.
Veseli in ponosni smo, da lahko svoje zgodbe delimo še
z drugimi. Vzgojiteljice vrtca so teden otroka popestrile
z obiskom policistov iz Policijske uprave Novo mesto.
Pokazali so nam pravi policijski kombi, sedli pa smo lahko tudi za volan pravega policijskega motorja. Kakšen
žar v očeh otrok. Najstarejši smo se podali na jesenski
pohod do kmetije Pleško, kjer nam je prijazna gospa
Joži razkazala kmetijo in povedala, kaj vse pridelujejo.
Na zahvalno nedeljo smo se Bogu zahvalil za vse darove, ki nam jih daje in popestrili sveto mašo s kratkim
programom z naslovom Ljubiti, kar je ustvaril dobri Bog.
V tednu tradicionalnega zajtrka nas je obiskal čebelar
gospod Blaž Šercelj iz Dolenjskih Toplic in nam pokazal
čisto pravi panj, zaščitna oblačila za čebelarja, okušali
pa smo lahko tudi sladki med. V naravoslovni delavnici smo spoznavali, kaj vse potrebujemo za peko kruha,
kako dobimo iz žita moko in na koncu spekli najboljši
kruh. Pred nami pa je najlepši mesec … mesec pričakovanja – december in božični prazniki. V vrtcu si tako kot
v letu, ki odhaja, želimo blagoslova, nasmejanih otroških obrazov, zadovoljnih staršev in polno glavo idej,
s katerimi bomo pisali nove, neponovljive zgodbe. Če
želite kaj več izvedeti o nas, pa hitro pokukajte na našo
spletno stran www.petrovvrtec.si.
Starši lepo povabljeni k vpisu otrok za šolsko leto
2017/18. Vpisnice lahko dobite pri gospodu župniku ali
v Petrovem vrtcu. V novem letu vam želimo vse dobro
in vam pošiljamo vrtičkarski pozdrav. Naj iz vaših src
žari ljubezen.
Karmen Fink
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OSNOVNA ŠOLA OTOČEC

LETO 2016

V mesec januarju so učenci 2. razredov v prečudovitem sončnem in mrzlem dnevu uživali na novomeškem
drsališču in na pohodu. V športni dvorani Marof v Novem mestu je na občinskem dvoranskem prvenstvu v
atletiki učenka 7. a razreda Kaja Hočevar zmagala v teku
na 40 m za mlajše deklice.
V mesecu februarju so učenci 8. in 9. razreda v Libeličah v šoli v naravi preživeli tematski teden prve pomoči,
na šoli pa je bila v tem času izpeljana enourna prireditev ob kulturnem prazniku, na kateri smo se spomnili
pesnika Franceta Prešerna in izvedeli, kaj vse je kultura.
Učenci so se predstavili kot odlični deklamatorji, plesalci,
inštrumentalisti in igralci. Učence od 1. do 4. razreda
so obiskali fiziki iz Zvezdogleda d. o. o. Iz plastelina so
izdelovali planete in preizkušali, kako izgleda krater, ko
trči na površje asteroid. Vrhunec tehniškega dne pa je
bil ogled planetarija, kjer so si ogledali planete, zvezde,
horoskopske znake, lune in vse, kar lahko vidimo v vesolju. Učenci 2. razredov so medse povabili g. Riflja, ki
jim je predstavil izdelovanje brezovih metel, pridružila
pa se mu je še ga. Verček v dolenjski narodni noši in
s polnim jerbasom dobrot, ki so jih včasih prodajali na
tržnici. V prijetnem dialogu so učenci občudovali dolenjščino, spoznavali predmete iz preteklosti ter njihovo
uporabnost, občudovali oblačila ter spoznavali delček
življenja nekoč. V delavnici so se pod vodstvom slikarke Katarine Vidmar odpravili v svet slikarjev. Mešali so
barve in jih sprva boječe, potem pa vedno bolj odločno
nanašali na platna. Odkrivali so različne barvne kombinacije in nianse ter jih primerjali med seboj in občudovali nastale stvaritve. Učenci 6. in 7. razreda so se v
izvedbi CŠOD udeležili kulturnega dne 2000 let Emone.
V sejni dvorani mestne hiše Rotovž je zasedal 26. občinski otroški parlament na temo »Pasti mladostništva«.
Iz naše šole so svoja mnenja suvereno predstavili trije
učenci: Ema Julija Prešeren iz 3. a, Gal Drnovšek iz 4. b

20

in Jaka Kunej iz 8. a razreda. Na področnem prvenstvu
v namiznem tenisu na OŠ Stopiče je zmagala učenka 5.
a razreda Kim Kastelic.
V mesecu marcu so na občinskem prvenstvu v mali odbojki v Novem mestu odbojkarice igrale odlično in so
po štirih zmagah osvojile naslov občinskih prvakinj. S
tem so se tudi uvrstile na področno prvenstvo. V tokratni akciji je bilo zbranih 1676 kosov izrabljenih tonerjev
in kartuš, kar je največ, odkar zbiramo ta odpadni material.
Program Zdrav življenjski slog je namenjen učencem od
1. do 9. razreda osnovne šole in se izvaja v času podaljšanega bivanja, takoj po končanem pouku in ob pouka
prostih dneh (počitnice, občasno sobote). Učenci imajo možnost brezplačno obiskovati dodatne ure športne vzgoje, se spoznati z nekaterimi športi, ki sicer niso
vključeni v redni učni načrt in v športnem duhu preživeti del počitnic. V jedilnici šole se je odvila prireditev
S pesmijo in plesom v pomlad, ki sta jo organizirali OŠ
Otočec in Krajevna skupnost Otočec. Na prireditvi sta
se predstavila otroški pevski zbor pod vodstvom Ditke
Zupančič, mladinski pevski zbor pod vodstvom Mance Černe, folklorna skupina mentorice Ljudmile Blažič
in inštrumentalista Glasbene šole Marjana Kozine Novo
mesto Anton Luštek in Anej Povše.
Mesec april je mesec prostovoljstva. Na šoli smo ga v
tednu od 11. do 16. aprila 2016 obeležili z dvema dobrodelnima akcijama »Košarica Rdečega križa« in »Halo, si
za to?«. Bralno značko je opravilo 168 učencev. Podelitev se je pričela z gledališko predstavo Pepelka malo
drugače, ki so jo uprizorili člani gledališkega krožka pod
vodstvom mentorice Erike Švirt. V okviru svetovnega
dneva knjige 23. aprila so učenci 9. a razreda učencem
iz 2. razredov v šolski knjižnici brali pravljice. Naši učenci
so tudi sodelovali na 2. področnem tekmovanju OŠ Dolenjske v golfu. Med posamezniki je zmagal Tim Rifelj iz
3. a razreda, ravno tako so osvojili 1. mesto tudi ekipno.
V mesecu maju smo se odzvali na povabilo k sodelovanju pri projektu Evropa v šoli, in sicer na natečaj Ustvarimo še boljši jutri. Sodelovalo je 141 učencev na literarnem in likovnem področju. Med sodelujočimi sta bili
na regijski ravni na literarnem natečaju izbrana izdelka
Tije Kastelic in Leje Rifelj (2. b), na likovnem natečaju pa
izdelki Karmen Zaletelj (2. a), Angelike Kos (3. a), Mete
Radež (5.a), Eve Žagar (6.a), Lane Šmuc in Nine Tratar
(7.a). Učenke so se na povabilo organizatorjev udeležile
zaključne prireditve v Pionirskem domu v Ljubljani. Na
OŠ Drska je potekalo občinsko kolesarsko tekmovanje
Kaj veš o prometu?, kjer so učenci naše šole pometli z
vso konkurenco in osvojili prva tri mesta. Zmagal je Tim
Rangus iz 9. a razreda, drugi je bil Gašper Rataj iz 6. a
razreda, tretji pa Joško Švirt iz 9. a razreda. Zmagovalec
je za nagrado domov odpeljal kolo. Zaključila se je še
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druga zbiralna akcija starega papirja v tem šolskem letu.
Zbrali smo 16.246 kg odpadnega papirja. Zmagal je 9. a
razred. Tudi letos so učenci od 1. do 4. razreda tekmovali za čiste in zdrave zobe. Celo leto so zobne asistentke nenapovedano mesečno obiskovale učence in preverjale, kako le-ti skrbijo za ustno higieno. Učenci 2. a
razreda so bili pri umivanju zob najbolj redni in natančni, zato so se kot zmagovalni razred udeležili zaključne
prireditve v športni dvorani Leona Štuklja. Ob dnevu
šole, katerega rdeča nit je bil moto »Poskrbi zase!«, smo
učence spodbudili k zdravemu življenjskemu slogu in
si premierno ogledali gledališko igro Šolsko sodišče v
izvedbi gledališkega kluba OŠ Otočec pod vodstvom
mentorice Barbare Pavlovič Plevanč. Učenci 2. a razreda so sodelovali na likovnem natečaju Ljubljanskih mlekarn, Lučka in prijatelji. Izdelali so zanimive sladoledne
junake, za katere so bili nagrajeni z obiskom čarovnika
Grega. V točkovanju za naj EKO razred je zmagal 2. b
razred. Za nagrado so odšli na Prepih, kjer so uživali
na igralih in se posladkali s sladoledom. Učenci 1. in 2.
razredov so se odpravili na zaključno ekskurzijo v Sevnico, kjer so si ogledali grad in se preizkusili v grajskih
igrah in v iskanju skritega zaklada. Na stadionu Portoval
v Novem mestu je na občinskem prvenstvu v atletiki
zmagal Nace Žnidaršič v skoku v daljino za ml. dečke.
Naše učenke so na občinskem prvenstvu v odbojki na
mivki v Novem mestu osvojile naslov občinskih prvakinj.
V mesecu juniju so učenci popestrili dogajanje na 10.
Festivalu družin, ki je potekal na jasi gradu Otočec. Nastopil je otroški pevski zbor pod mentorstvom Ditke
Zupančič, šolska folklorna skupina pod mentorstvom
Ljudmile Blažič in gledališki klub pod mentorstvom Barbare Pavlovič Plevanč. Na sprejem najboljših učencev in
športnikov pri županu Mestne občine Novo mesto so
bili povabljeni tudi naši trije najboljši učenci: Lucija Tomc
iz 9. a, ter najboljša športnika šole Kim Kastelic iz 5. a
in Nace Žnidaršič iz 6. a razreda. V okviru državnega
prvenstva v atletiki je v Kopru potekal Festival športa
mladih, ki so se ga udeležili tudi najboljši športniki in
športnice naše šole. Učenci so uživali v raznih igrah, delavnicah, glasbenih nastopih in srečelovu. Učenci 6., 7.
in 8. razreda so se odpravili na dvodnevno druženje v
Brestanico v Hostel Primoža Kozmusa.
Učenci so na različnih tekmovanjih iz znanja dosegli
230 bronastih priznanj, 35 srebrnih priznanj, na državnem nivoju pa so osvojili zlata priznanja naslednji učenci: Lucija Tomc (tekmovanje iz logike), Žiga Kastelic, Gal
Drnovšek, Jakob ščuka in Anton Luštek (Matemček) ter
Karmen Zaletelj in Žiga Kastelic (Logična pošast).
ŠOLSKO LETO 2016/17
32 otrok 1. a in 1. b razreda je prestopilo šolski prag
in se vpisalo med 222 učencev OŠ Otočec. Gledališka
šolska skupina je za njih pripravila predstavo z naslo-
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vom O narobe pravljicah. Pri Starem gradu so učenci 6.
in 8. razreda skozi aktivnosti povezali tehniško znanje
in spretnosti pri izdelavi preprostega vodnega mlinčka
ter fizikalne zakonitosti, kot so hitrost vodnega toka,
pretok, frekvenca kroženja oziroma vrtenja ter kotna in
obodna hitrost. V Slovenskem etnografskem muzeju v
Ljubljani so si učenci 7. in 8. razreda ogledali razstavo
Odsev daljnih svetov, kjer so spoznali različne kulture
sveta. Osmo- in devetošolci so se podali v Ljubljano na
ogled operne predstave Gioacchina Rossinija Seviljski
brivec v izvedbi SNG Opere in baleta Ljubljana. Živa
Falkner je bila med počitnicami zelo aktivna in v svoji
kategoriji (dekleta do 14 let) dosegla odlične rezultate
na mednarodni ravni: v igri posameznic se je uvrstila
med prvih 8 igralk Evrope. V okviru športnega dne smo
se učenci in krajani udeležili pohoda, ki je z dobrodelno noto zbiranja prostovoljnih prispevkov za izdajo jubilejnega zbornika ob praznovanju 150-letnice šolstva
na Otočcu potekal pod motom »Po poti šolskih spominov«. Učenci 7. a razreda so se na Vrhu pri Pahi pobliže
spoznali s čebelami in čebelarstvom, kjer jim je čebelar
Matjaž Kirn razkazal svoj čebelnjak in jim povedal veliko
zanimivih stvari o čebelah in poklicu, s katerim se ljubiteljsko ukvarja že od malih nog. Učenci 3. a in 3. b so
odšli v šolo v naravi v Kostel v dom CŠOD Fara. Učenci
8. a in 9. a razreda so se odpravili peš na ogled srednje
šole Grm Novo mesto – centra biotehnike in turizma.
Učence od 1. do 5. razreda je v Tednu otroka obiskala slikarka Katarina Vidmar. Preko zgodbe na planetu
Merope je predstavila svoje umetniške slike. Učenci 6. a
razreda so odšli na ekskurzijo v Posavje, kjer so si ogledali brežiški grad, naravni park Jovsi v kraju Kapele ter
Kostanjeviško jamo. Pri Kmetijski šoli Grm na Bajnofu se
je na občinskem prvenstvu v jesenskem krosu najbolje
izkazal Tin Hočevar iz 8. a, ki je pri učencih letnik 2003
zasedel drugo mesto. Živa Falkner iz 9. a se je po objavi
zaključne mednarodne lestvice Tennis Europe do 14 let
za leto 2016 uvrstila na 1. mesto, kar pomeni, da je v tej
kategoriji prva v Evropi.
Hermina Videnič
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GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
Žanjemo že 130 let
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je v
letu 2016 vstopil v jubilejno 130. leto svojega delovanja
na Dolenjskem. Leta 1886 je kranjski deželni zbor preselil prvo kmetijsko šolo s slovenskim učnim jezikom iz
Slapa pri Vipavi na Grm pri Novem mestu. Leta 1983 pa
so šolo preselili na Sevno pod vinorodno gorico Trška
gora.
Praznovanje 130-letnice delovanja šole, ki je v letu 2007
postala šolski center Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, s programi od njive do mize, turizma
in naravovarstva, smo začeli že v zadnjem obdobju
leta 2015, ko sta naš center obiskala predsednik republike gospod Borut Pahor in član prvega predsedstva
R Slovenije gospod Ivan Oman. Odkrila sta spominsko
ploščo, posvečeno osamosvajanju Slovenije in se pogovarjala z dijaki in študenti.
V mesecu maju smo organizirali tekmovanje dijakov in
študentov biotehniških šol Slovenije na osrednjo temo
medu. Potekalo je v Hiši kulinarike v središču Novega
mesta. Bili smo tudi organizator tekmovanja Etnološke
in kulinarične značilnosti Slovenije.
Naši dijaki so uspešno zaključili šolsko leto. Posebej ponosni smo bili na maturante, ki so dosegli izjemno lep
uspeh nad slovenskim povprečjem. So pa dijaki in študenti opravljali obveznosti tudi v poletnem času, kar je
vezano na naravo njihovega dela.
Veseli smo, da se je število vpisanih dijakov povečalo,
kar kaže na večje zanimanje za pridelavo in predelavo
hrane iz domačega okolja. V mesecu septembru smo v
okviru promocije 130-letnice šole organizirali državno
tekmovanje oračev Slovenije.

13., 14. in 15. oktobra pa so se zvrstili osrednji dogodki v
počastitev visokega jubileja naše šole.
13. oktobra so šolo v okviru dneva odprtih vrat obiskali osnovnošolci in vrtičkarji, v petek, 14. oktobra je bila
osrednja prireditev, ki so se je poleg dijakov, študentov in zaposlenih udeležili številni prijatelji Grma Novo
mesto. Osrednji govornik na prireditvi, ki so jo pod
mentorstvom profesoric izvedli
dijaki šole, je bil predsednik republike Borut Pahor. Na ogled
so bile tudi številne stojnice
Grmčanov in dejavnosti šole,
ki so si jih lahko še v soboto
ogledali obiskovalci in med njimi skupine bivših dijakov, ki so
prišli ponovno na Grm.
Mesec december bomo na
Grmu ponovno zaključili z
dobrodelnim bazarjem, slavnostno podelitvijo diplom in
prireditvijo v počastitev dneva
samostojnosti in enotnosti.
Vida Hlebec,
ravnateljica Kmetijske šole Grm
in biotehniške gimnazije

Fotografije: arhiv Kmetijske šole Grm
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ŽUPNIJA ŠT. PETER - OTOČEC
Župnija Št. Peter – Otočec je živa župnija. Dokaz za to
so njeni župljani, ki se udejstvujejo na različnih področjih. Znotraj župnije je v letu 2016 redno delovalo 10
skupin. Najmlajši so poleg rednega verouka obiskovali
otroški pevski zbor in ministrantske vaje. Veroukarji so
pripravili praznične voščilnice za starejše župljane. V
trikraljevski akciji so otroci obiskali družine naše župnije in 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 24 animatorjev organiziralo in pripravilo oratorij,
katerega se je udeležilo 137 otrok. Letošnji oratorij je
v bil v naši župniji že 10. po vrsti in kot se spodobi za
takšno praznovanje, smo ga zaključili s slastno torto.
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 občasno skrbi za razdelitev hrane približno 200 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
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. Tone Česen.
Praznik Marijinega rojstva smo slovesno praznovali na
Trški gori. Sobotno sveto mašo je daroval ljubljanski
pomožni škof msgr. dr. France Šuštar. V nedeljo pa je
svete maše vodil novomašnik gospod Štefan Hosta.
Župnijsko romanje, ki je bilo organizirano v mesecu
aprilu, nas je popeljalo na goro Oljko, v Polzelo in Komendo. Pozabiti pa 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 Fink

Oratorij (Foto: Uroš Prešern)
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DELO V DRUŠTVU UPOKOJENCEV OTOČEC V LETU 2016
Tako kot vsako leto, smo pričeli dejavnost s sklicem članov, kjer smo sprejeli plan dela in ga izvajamo skozi vse
leto. Zbor so nam s kulturnim programom popestrili
učenci osnovne šole Otočec, v kateri smo najeli prostore za sklic zbora.
S pogostitvijo udeležencev na proslavi ob 70. obletnici
tragedije pri Beceletovi jami, je DU Otočec sodeloval z
Zvezo borcev, KS in občino Novo mesto.
Prav tako smo s KS sodelovali na srečanju Šentpetrov,
ki je bilo v Pivki, nekaj članov se je udeležilo iger KS MO
Novo mesto v Stopičah, aktivni smo bili tudi na srečanju
krajanov KS Otočec ob krajevnem prazniku.
V sodelovanju z RK, ki je bil organizator, smo izvedli
predavanje o uporabi defibrilatorja in oživljanju. Dali
smo se poučiti tudi o novi signalizaciji in udeležbi starejših v prometu.
V vseh mesecih leta pa potekajo tekmovanja v športu meddruštveno v ožji okolici in regijsko tekmovanje v
okviru PZDU v pikadu, streljanju s zračno puško, ribištvu
in kegljanju na vrvici.
Po planu izvajamo pohode v okviru društva, enkrat mesečno pa imamo torkove pohode »spoznavajmo Dolenjsko«, ki jih vsak mesec organizira drugo DU in v
katerih sodeluje 12 društev upokojencev po širši Dolenjski. Od jeseni do pomladi organiziramo rekreacijsko telovadbo v telovadnici OŠ Otočec pod strokovnim vodstvom, za katero udeleženci tudi plačamo prispevek in
jo lahko obiščejo tudi nečlani.

Od letošnjega leta imamo še eno igrišče, in sicer za
igranje petanke. Igra je podobna balinanju. Vse aktivnosti v zvezi s tem so člani opravili s prostovoljnim delom
in z donacijami v materialu.
V oktobru smo, že tradicionalno, sklicali aktivne športnike, da se seznanimo z dosežki in jih pogostimo, ker
je njihova udeležba tudi pri ostalih delih v društvu največja.
Organizirali smo dve ekskurziji s poudarkom na kulturi
in zgodovini. Spomladi smo se seznanili z zgodovino
Trebnjega, obiskali kulturno dediščino »Deželo kozolcev« v Šentrupertu in še repnice na Bizeljskem. Oktobra pa smo si ogledali Trst, kulturne spomenike v njem
in zvedeli o pomenu mesta za Slovence. Nazaj grede
smo pri ogledu Luke Koper zvedeli o nastanku Luke, o
delu in o gospodarskem pomenu le te. Sledil je še ogled
starega dela Kopra.
Čakajo nas še priprava planov za naslednje leto in zaključek v decembru s kulturnim programom in silvestrsko zabavo.
Prizadevanje, da bi dobili uporabne društvene prostore,
s katerimi bi lahko razširili dejavnosti in plane lažje uresničevali, še nismo opustili.
Vabimo vas, da se aktivno vključite v DU Otočec in tudi
prevzamete organizacijo in vodenje kakšne nove dejavnosti v društvu, ki vam je ljuba.
						
Upravni odbor DU Otočec
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DRUŠTVO VINOGRADNIKOV GRČEVJE
Društvo vinogradnikov Grčevje je bilo ustanovljeno
v marcu leta 2005. Društvo je začelo delovati z okoli
70 vinogradnicami in vinogradniki, ki svoje vinograde
skrbno obdelujejo na področju Grčevja, Trške gore ter
v širši okolici. Danes je v društvo včlanjenih preko 100
vinogradnikov.
Osnovno poslanstvo društva je izobraževanje članstva o
vzgoji in negi vinske trte ter pridelavi zdravih in senzorično
ustreznih priporočenih vin za naše območje. Društvo
ima obsežen program delovanja kot je: vsakoletno
ocenjevanje vin, jesenska pokušina s svetovanjem
mladih vin, strokovne ekskurzije, organizacije prireditve
praznik Grčevja, vsakoletno predavanje o vzgoji vinske
trte in kletarjenju, degustacijske delavnice, organizacija

Predavanje

pohodov, sodelovanje z ostalimi društvi
iz našega območja, sodelovanje na
tednu cvička, prednovoletno srečanje itd.
Podroben program je predstavljen na naši
spletni strani www.dvgrcevje.si.
Poleg osnovnega poslanstva in programa
delovanja smo postavili obeležja na vseh
vstopih v Grčevske gorice, nabavili osnovna sredstva za delovanje društva in razvili
svoj prapor. Posebej pa smo ponosni, da
smo v preteklem letu kupili parcelo, na kateri bomo v prihodnje uredili prostore za
nemoteno delovanje našega društva.
Jože Kocjan

Na izletu

POHOD PO SLAKOVI POTI
Pohodništvo postaja vedno bolj priljubljena in množična
oblika rekreacije. V Društvu vinogradnikov Trška gora
smo v okviru ene rekreativne in kulturne prireditve in
Lojzeta Slaka. On je namreč imel svoj vinograd in zidanico na Trški gori, kjer je ustvaril svoj bogati glasbeni
opus. Pohodniki ob nezahtevnem rekreativnem pohodu
uživajo v naravnih lepotah Trške gore, lepem panoramskem pogledu na novomeško dolino in se seznanjajo z
bogato kulturno in zgodovinsko dediščino Trške gore.
Pohod po Slakovi poti je postal že tradicionalen, letos je
bil že šesti po vrsti. Prvenstveno je posvečen spominu
na legendarnega narodno zabavnega glasbenika Lojzeta Slaka. Organiziramo ga vsako prvo soboto v maju.

Udeležuje se ga preko 2000 pohodnikov, ljubiteljev
pohodništva, narodno zabavne glasbe Lojzeta Slaka in
Trške gore iz vse Slovenije in celo iz zamejstva. Postaja
vedno močnejša promocija Trške gore, njenih kulturno
zgodovinskih znamenitosti in ne nazadnje cvička kot
našega edinstvenega vina. Pohodu po Slakovi poti je
Turistična zveza Slovenije v letu 2014 podelila 1. mesto
na tekmovanju regijskih pohodov. Poleg Lojzeta Slaka
sta s Trško goro povezana tudi znana narodno zabavna
muzikanta; Henček Burkat in še živeči Franc Potočar ter
še mnogi drugi ustvarjalci. Trška gora je že od nekdaj
dajala ustvarjalni navdih mnogim znanim Novomeščanom in je s tem igrala pomembno vlogo v dolgoletni
zgodovini Novega mesta. Tu so iskali svoj navdih ali si
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nabirali novih moči znani novomeščani kot na primer;
Ferdinand Seidl, naravoslovec in geolog, Luka Pintar,
literarni zgodovinar, jezikoslovec in bibliotekar, pa Marjan Kozina, glasbeni pedagog in skladatelj, ki je imel na
Trški gori svojo zidanico, kjer je tudi ustvarjal. Pa Danilo
Bučar, skladatelj, dirigent in igralec, ki je napisal tudi
opereto »Na Trški gori«, uprizorjeno že 28. marca 1936.
Vinogradnike po Trški gori in dijake na kmetijski šoli je
učil vinogradništva znani strokovnjak, strokovni pisec,
pedagog in referent za kmetijstvo na Občini Novo
mesto Tit Doberšek. Zato ima Trška gora močan kul-

turni, turistični, zgodovinski in etnografski potencial, ki
ga želimo v Društvu vinogradnikov še bolj promovirati.
Pohod, dolžine 8 km, je zasnovan kot krožna pot od
Bajnofa, mimo Kozinove zidanice, po jugovzhodni strani pobočja, do cerkve Marijinega rojstva na vrhu Trške
gore. Tu, pred cerkvijo in ob spomeniku Lojzetu Slaku,
je glavna postojanka s kulturnim programom. Nato se
pot nadaljuje mimo Slakove zidanice, mimo Krkinega
hrama in nazaj do Bajnofa, kjer se v prostorih Kmetijske
šole Grm program zaključi s kosilom.
Jože Bašelj

KONJENIŠKO DRUŠTVO SV. JURIJ GRČEVJE
V Konjeniškem društvu sv. Jurij Grčevje je bilo letos kar razgibano.
V februarju smo imeli občni zbor, v aprilu že tradicionalni blagoslov konj, v avgustu Lenartovo konjenico na Koglem
in že tretje srečanje društev Grčevja.
V oktobru smo organizirali izlet na Gorenjsko, novembra Martinovo konjenico v Štatenberg, konec novembra pa
pokušino društvenega vina ter martinovanje.
V letošnjem letu je bil za nas večji dogodek 3. srečanje društev. Ker smo bili
organizatorji, smo se morali zelo potruditi. Vendar se je ves trud poplačal
s prvim mestom v pikadu, skakanju v
džambo vreči, igri z baloni in v metanju
podkve.
Anica Zorko

Konjeniško društvo Sv. Jurij Grčevje (Foto: Helena Murgelj)
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KULTURNO DRUŠTVO OTOČEC
Kulturno društvo Otočec v letošnjem letu praznuje kar
štiri desetletja delovanja. Še vedno najraje posegamo
po komedijah, ki najbolj razveselijo zvesto domače občinstvo. Pa tudi mi se ob takih igrah najbolj zabavamo.
Večino naših iger je režiral Jernej Strgar, letos pa je režijsko palico prvič v roke vzel Zdenko Rifelj. Na oder smo
postavili komedijo Vinka Möderendorferja Zmenek.
Lahkotna komedija govori o iskanju prave ljubezni in
komičnih situacijah, ki se ob tem lahko pripetijo vsakomur.
V lanskem letu pa smo člani teatra sodelovali tudi pri
nastajanju celovečernega igrano-dokumentarnega filma Sramota. Zgodba govori o nesrečnem življenju
Martina Uhernika z Gaberske gore, o največji sodni
zmoti v Sloveniji. Film je bil premierno prikazan 7. oktobra 2016, v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem
mestu. Doživel je še 12 uspešnih ponovitev na Dolenjskem in v Beli krajini. Samo sodelovanje pri filmu pa
je za nas pomembno ne samo zato, ker smo spoznali
in doživeli delo pred filmsko kamero, ampak predvsem
zato, ker je projekt združil tri dolenjske teatre. Pri filmu

Zmenek (Foto: arhiv KD Otočec)

smo namreč sodelovali igralci iz treh različnih teatrov;
KUD Vesel teater iz Dolenjskih Toplic, Dober dan teater
iz Prečne ter Teater Otočec z Otočca.
Nina Brgan

USPEŠNIH 70 LET LD OTOČEC
Letos tudi Lovska družina Otočec, tako kot mnoge
druge, praznuje 70 let obstoja. V času od leta 1946 do
danes smo v družini previharili številne viharje, se učili,
osebnostno in kolektivno rastli skupaj. Vsak po svojih
močeh smo prispevali k uresničevanju temeljnega poslanstva – varstvu okolja ter trajnostno upravljanje z
divjadjo. Naša družina, ki šteje 61 članov, je ob tej pomembni obletnici 1.7.2016 pripravila na Pahi tradicionalno veselico, ki smo jo letos popestrili še s slovesnim
kulturnim programom. Med drugimi sta zbrane nagovorila starešina LD Otočec Milan Hančič in
župan MONM Gregor Macedoni. Podelili
smo priznanja in pohvale ter se spomnili tudi tistih, ki so pomembno prispevali k
uspešnosti LD, pa jih ni več med nami.
Program so obogatili nastopajoči pevci,
pevke, plesalci, rogisti in praporščaki iz
različnih društev ter klubov, kasneje pa so
se obiskovalci na plesišču vrteli najprej
ob zvokih ženskega Ansambla Skrivnost
in nato pozno v noč ob glasbi Ansambla
Saša Avsenika.
V jubilejnemu letu smo lovci še posebno
ponosni na nov lovski dom, ki so ga v

številnih delovnih urah z ogromno prostovoljnega dela
zgradili v rekordnih treh mesecih. Ob jubileju smo
izdali tudi lep in obsežen zbornik, v katerega smo zajeli
predvsem dogajanja zadnjih dvajsetih let in bo tudi v
naslednjih letih ter desetletjih zgovoren pričevalec
nekega časa naše LD in njenih pomembnih dejanj.
Prejšnji je namreč izšel ob 50-letnici.
Milan Hančič

Fotografija: Tomaž Levičar
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OTOČEC
Prostovoljno gasilsko društvo Otočec ima danes 128
članov. Na tem območju skrbi za požarno varnost tako
operativno, kot preventivno v 20-ih vaseh krajevne
skupnosti Otočec. Omeniti moramo, da naša operativna enota ne deluje samo na lokalni ravni, ampak se
po potrebi udeležujemo tudi reševalnih akcij na občinski in državni ravni. V letu 2016 nismo imeli večjih
investicij kot je bilo v preteklih dveh letih, poudarek pa
je bil na zamenjavi dotrajane zaščitne intervencijske
opreme, vzdrževanju gasilskega doma in vozil, izobraževanju operative ter delu z najmlajšimi gasilci –
pionirji in mladinci. Število mladih članov se je v letu
2016 ponovno povečalo in jih je trenutno 29. Mladi
so se pridno udeleževali vaj za tekmovanja in se učili
gasilskih veščin. To je obrodilo sadove na tekmovanju Gasilske zveze Novo mesto, saj so pionirji osvojili
pokal, ki so si ga resnično želeli skozi vse priprave na
tekmovanje.
Za leto 2016 (za prvih deset mesecev) lahko rečemo,
da je minilo brez intervencij večjih razsežnosti. Posredovali smo na začetnih stanovanjskih požarih in nudili

pomoč krajanom pri odstranjevanju sršenjih gnezd na
višini.
Za vzdrževanje usposobljenosti operativne enote so
med letom organizirane vaje zaščite in reševanja. Izvedli smo vaji evakuacije in notranjega požara v Petrovem vrtcu in OŠ Otočec, sodelovali pa tudi na vaji Občinskega poveljstva Novo mesto v vojašnici Poganci.
V mesecu oktobru organiziramo pregled in prodajo
ročnih gasilnikov za krajane. Vzporedno s prodajo gasilnikov, krajane poučimo tudi o pravilni uporabi le
teh.
V letu 2017 bo naše društvo praznovalo 110 let obstoja
in delovanja, to pa bo še posebna priložnost, da se
bomo srečali z vsemi, ki nas podpirate. Do takrat pa
bomo še marsikaj postorili v našem društvu.
Miran Zupančič, predsednik PGD Otočec

Pionirji s pokalom za dosežen vrhunski rezultat na tekmovanju GZ Novo mesto
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Društvo ŠOLA ZDRAVJA – skupina Otočec

Fotografiranje na parkirišču pred Krkinim hramom (Foto: Zdenko Rifelj)

Na začetku oktobra smo praznovali obletnico delovanja. V skupini telovadimo že štiri leta, vse delovne dni
v letu, eno uro, na prostem in v vsakem vremenu. Od
konca oktobra do aprila, ko so dnevi krajši, začnemo
z vadbo ob 8. uri, sicer pa pol ure prej. Med vadbo
razgibamo vse mišice in sklepe, tako ohranjamo gibljivost in izvajamo vaje za moč in skrbimo za boljšo
kvaliteto življenja. Za vzdržljivost, tudi krepitev srca pa
delno poskrbimo na naših pohodih in ko prihajamo na
telovadbo peš oz. se pripeljemo s kolesom. Sicer pa
smo neformalno zavezani k zdravemu načinu življenja, to je poleg jutranje telovadbe še čimveč gibanja,
bodisi vrtnarjenje, vinogradništvo, hoja ali plavanje in
k zdravemu prehranjevanju.
Med dogodki v letu 2016, bom tokrat z vami podoživela spomladanski pohod po Trški gori.
5.aprila, lepega sončnega dne, smo se ob 9. uri zbrali
na vrtu Krkinega hrama pod Trško goro. V glavnem
smo se pripeljali z avtomobili, nekaj jih je prišlo peš.
Po telovadbi, ob takih priložnostih je to pol ure, smo
se razvajali s še toplimi rogljički, ki jih je spekla Fani in
z aperitivčkom. Oprtali smo si nahrbtnike, se oborožili

s pohodnimi palicami in se po fotografiranju podali
na pot proti Hmeljniku. Hodili smo po cesti, delno po
gozdu, opazovali lepo urejene zidanice, prvo pomladansko cvetje. Prelep je tudi razgled na vasi pod Trško goro, Novo mesto, Gorjance in Kočevski rog. Pred
gradom Hmeljnik smo zavili levo proti Okrepčevalnici pri Darinki, kjer smo že stari znanci. Tradicionalno
prisegamo na joto z izvrstnimi dimljenimi mesninami,
zraven je vedno postrežena sladica. Tokrat nas je čakala jota s šunko in pehtranova potica. Razvajali smo
brbončice, kar zunaj na soncu. Naročili smo še kavo in
že je bil čas za povratek. Prijetno utrujeni in dobro razpoloženi smo se vrnili do avtomobilov oz. do doma.
Zelo smo hvaležni, da smo del skupine, v kateri se
tako prijetno družimo in prijetno preživljamo prosti
čas. Prav zato nas je še toliko bolj pretreslo spoznanje,
da smo za vedno izgubili Tonija, ki je z nami telovadil
in se družil tri leta. Pospremili smo ga na njegovi zadnji
poti in v naših srcih bo vedno mesto zanj. Toni, hvala ti
za vse lepe trenutke, ki si jih delil z nami!
Andreja Rifelj
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NAJLEPŠE, KAR ČLOVEK LAHKO NAREDI ZA DRUGEGA, JE POMAGATI
V letu 2016 je Rdeči križ Slovenije praznoval 150 let
svojega delovanja v Sloveniji. Danes deluje v 12 regijah več kot 14 tisoč prostovoljcev. Lepo je biti del
te humanitarne ekipe. Aktivisti se zavedamo našega
poslanstva, pomagati pri preprečevanju in lajšanju
trpljenja ljudi, pri zaščiti življenja in zdravja, pri
krepitvi gibanja za zdravo življenje ter zagotavljanju
spoštovanja človekovih pravic. Spoštujemo in delujemo v skladu s temeljnimi načeli Rdečega križa, kot
so: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljstvo, enotnost in univerzalnost .
RK Slovenije pa po javnem pooblastilu opravlja tudi
vrsto drugih nalog, kot so krvodajalstvo, usposabljanje
za prvo pomoč, medgeneracijsko sodelovanje, nega
bolnikov na domu, delovanje z mladimi, organiziranje
letovanja na Debelem rtiču za otroke iz socialno šibkih
družin…. Tudi v KORK Otočec skušamo pomagati po
najboljših močeh. V letu 2016 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, sodelovali
v humanitarnih akcijah. Prošenj za finančno pomoč je
bilo več, kot smo lahko pomagali. Pomagamo lahko
namreč le z denarjem, ki ga dobimo od pobranih
članarin.

skupnosti. Imeli smo kar nekaj jubilantov, ki smo jih
povabili na podelitev priznanj in pogostitev, nekateri
krvodajalci pa so se udeležili tudi srečanja v Prilozju v
Beli krajini.
Oktobra smo organizirali sedaj že tradicionalno
srečanje starejših krajanov. Povabili smo jih na kosilo v
Vilo Otočec, s svojim petjem pa so jih razvedrili otroci iz OŠ Otočec. Decembra obiščemo starejše krajane
na domu, jim podarimo skromno darilce in lepe želje.
Vsak tretji torek smo opravljali meritve krvnega sladkorja, holesterola in tlaka. Vendar pa zaradi slabega
obiska z januarjem 2017 te meritve ukinjamo. Meritve
smo še pripravljeni opravljati za potrebe naših krajanov na željo društev ali vasi, za večje število ljudi.
Potrebno je le, da nas pravočasno pokličejo, da se
dogovorimo in opravimo meritve.
Krajane KS Otočec pozivam, da v kolikor menijo, da
spadajo med socialno ogrožene, ali pa poznajo koga,
ki bi potreboval takšno pomoč, naj se obrne na aktivista iz tistega kraja.
Krajevna organizacija Rdečega križa Otočec,
predsednica Alijana Guculović

OB TEJ PRILOŽNOSTI SE ZAHVALJUJEM VSAKEMU,
KI IMA SRCE TUDI ZA DRUGE, ZA SVOJE SOKRAJANE IN PLAČA ČLANARINO, KI JO POBIRAJO NAŠI
AKTIVISTI V ZAČETKU LETA.
Če pa je kdo pripravljen prispevati tudi kaj več, lahko
prav tako prispeva preko aktivistke/a.
Nihče si ne zasluži biti lačen. Vendar se prav to dogaja vse pogosteje. Naj povem že tolikokrat izrečen
stavek, da je med imeti vsega dovolj in imeti vsega premalo, zelo
tanka meja, čez katero lahko stopi
prav vsak izmed nas.
V tednu Rdečega križa smo
sodelovali tudi v akciji Košarica. V
trgovini na Otočcu smo z njo zbirali prehranske in higienske artikle
za socialno ogrožene družine in
posameznike. Odziv ljudi je bil žal
zelo slab. Hvaležni smo tudi vsem
krvodajalcem iz naše krajevne

Fotografija: arhiv KORK Otočec
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TURISTIČNO KULTURNO DRUŠTVO TRŠKOGORSKO SRCE
En lep pozdrav s Trške gore!
Kot je veselo v zidanicah po Trški gori, tako veselo je bilo
tudi letos vzdušje v našem društvu Trškogorsko srce.
Veliko dogodkov se je zvrstilo, eni so postali že tradicionalni in lepo sodelujemo z Društvom vinogradnikov
Trška gora.
- Otvoritev Princesine klopce na Trški gori
- Slakova pot
- Cvičkove princese na Trški gori
- Mala maša, štanti na Trški gori
- Sejem Vino 20l6 v Ljubljani
- 8. pohod po obronkih Trške gore
- Obisk gasilcev iz Cerkvenjaka
- Pesem na Trški gori
- Martinovanje v mestu - izbor županovega vina
- Noč nakupov v mestu
- Predstavitev društva na TV v oddaji Svet, Okusno je
in sodelovanje v oddaji Na lepše, kjer je bil predstavljen Zidaniški turizem.

To so bili večji dogodki, kjer je bilo naše društvo povabljeno k sodelovanju z našimi Trškogorskimi ljudskimi
pevkami, z zidaniškimi dobrotami izpod rok Botre Jožefine in članic in prijaznost trškogorskih čib, čibik in
trškogorcev. Letošnji dogodek Pesem na Trški gori, ki ga
je organiziralo naše društvo pa je bil še posebno pevsko bogat, saj je pesem odmevala v nam dragi Marijini
cerkvici in potem še zunaj pod lipami. Srčno sprejmemo
vse pohodnike na Trški gori in jih pričakamo s prazničnim kruhom Trškogorskim srcem, da pokažemo srčnost
našega društva, ki že 4. leto deluje na Trški gori, v mestu
in po Sloveniji.
Srečno v novo leto in z vami nazdravljamo s cvičkom!
Korajža velja!
Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce
Predsednica Jožica Verček

Trškogorske pevke
na sejmu Vino 2016

V SPOŠTOVANJU DO ZGODOVINE ZA VREDNOTE SODOBNEGA ČASA
Svoboda, enakopravnost, socialna pravičnost, strpnost, solidarnost, človekovo dostojanstvo, ljubezen
do domovine in svojega jezika, samospoštovanje … so
tiste vrednote, ki bi jih morali razumeti kot temelj bivanja in sobivanja v sodobnem času. To so tudi vrednote
Združenja borcev za vrednote NOB v krajevni organizaciji Otočec, ki trenutno šteje 40 članov.
V iztekajočem letu smo člani organizacije uresničili vse
načrtovane naloge. Z MO Novo mesto, KS Otočec in
ZZB NOB Novo mesto smo sodelovali pri pripravi in
izvedbi proslave ob dnevu boja proti okupatorju, ki je

bila pri Beceletovi jami. V javnosti je bila zelo odmevna
okrogla miza z Bogdanom Osolnikom in dr. Antonom
Vratušo, ki smo jo pripravili 24. septembra, ravno na
dan, ko je bilo leta 1942 pobitih največ aktivistov OF iz
šentpetrskega rajona hkrati. Ob tej priložnosti smo se
vsem žrtvam fašizma in nacizma iz našega okolja KS
Otočec poklonili s polaganjem vencev pri obeh spomenikih v Otočcu, v Zagradu pa pri Beceletovi jami
in obeležju na hiši Franca Beceleta, člana predsedstva
Kočevskega zbora (1. do 3. oktober 1943).
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S praporom smo se udeleževali slovesnosti v spomin
na dogodke iz NOB (npr. Cvibelj pri Žužemberku, Trebelno, Javorovica, Dobrnič, Bučka); obnavljati smo začeli črke na obeležjih v naši krajevni skupnosti. Pričeli
smo urejati Spominski park Beceletova jama, kjer bo
24. septembra 2017 slovesnost ob 75-letnici tragedije
aktivistov iz jame v Zagradu in Žlebeh. Aktivnosti po-

tekajo v sodelovanju s KS Otočec in ZZB Novo mesto
ter ob podpori krajanov iz okolice. Do naslednje jeseni želimo urediti prostor za počitek, namenjen pohodnikom in iskalcem miru ter informativno tablo, ki
bo obiskovalce seznanjala z dogodki med NOB v naši
krajevni skupnosti.
Alojz Jožef

Pred polaganjem vencev k Beceletovi jami, 22. 4. 2016 (Foto: Helena Murgelj)

NK OTOČEC – Stari grad 08
»Nogometni klub Otočec je rekreacijski klub iz Novega mesta, ki je bil ustanovljen leta 2008 na Otočcu.
Sprva smo imeli ime Stari Grad 08, nato pa smo se
preimenovali v nogometni klub Otočec. Trenutno ima
klub 12 igralcev, trije pa so pri klubu od samega začetka. Udeležujemo se nogometnih turnirjev in sodelujemo v 3. občinski rekreacijski nogometni ligi v Novem
mestu pod okriljem AŠ NM.
Spletna stran www.nk-otocec.si«
Peter Krušec

Fotografija: Peter Krušec
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NK OTOČEC
Nogometna ekipa NK Otočec se lahko letos pohvali
z dvema večjima dosežkoma. V sezoni 2015/2016
smo nastopali v 2. rekreacijski ligi malega nogometa v
dvorani in premagali prav vse nasprotnike. S tem smo
si prislužili igranje v 1. rekreacijski ligi malega nogometa
za sezono 2016/2017. V mesecu septembru pa smo

se udeležili dogodka Red Bull 400. Odpravili smo se v
Dolino pod Poncami, do letalnice bratov Gorišek, kjer
smo se preizkusili na naših najtežjih 400 metrih na svetu.
Nastopali smo v kategoriji štafete in med 46 ekipami
dosegli 23. mesto, kar je za nas velik uspeh.
				
Simon Beg

Fotografija: Simon Beg

NOGOMETNI KLUB ŠENTPETER
Smo nogometna ekipa NK Šentpeter. Igramo v 4.B rekreacijski ligi. Letos smo organizirali že naš 2 nogometni turnir na travi, ki je potekal na igrišču Pluska. Turnir
je bil letos zelo uspešen, saj se ga je udeležilo kar 12
nogometnih ekip, kar je privabilo tudi druge ljubitelje
nogometa.
Bili smo aktivni celotno leto, saj smo sodelovali tudi v
delovnih akcijah, ki so potekale v naši krajevni skupnosti. Kosili smo krožno križišče in njegovo okolico
čez celo leto, pomagali
smo pri čiščenju grmovja
in vejevja ob pešpoti Dobrava-Krožna pot. Sodelovali smo tudi pri čiščenju drevja in podrasti ob
pokopališču Otočec. Na
pomoč smo priskočili tudi
zdaj, ko poteka izgradnja
športnega parka Pluska,
in sicer v dveh delovnih
akcijah. Ena delovna akcija je bila pospravljanje
okolice igrišča pred pričetkom del, druga pa po-

moč pri podiranju in pospravljanje drevja na igrišču. Ob
koncu lanskega leta pa smo tudi prostovoljno pomagali raznašati glasilo Otočan. Tudi v prihodnjem letu se
bomo z veseljem udeležili delovnih akcij, saj si želimo
da se naš kraj razvija in da smo del tega razvoja deležni
tudi mi.
Jernej Barborič

Fotografija: Mojca Rataj
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PRAZGODOVINSKO GOMILNO GROBIŠČE OTOČEC
Arheološke najdbe dokazujejo človekovo prisotnost na tem prostoru
v kameni dobi že pred najmanj šestimi tisočletji. V prvem tisočletju pr.
n. št., v starejši železni dobi, ljudje
tu postavijo prvo utrjeno naselje
in nasujejo velike zemljene gomile,
bogati antični grobovi pa kažejo,
da je bil kraj poseljen tudi v antiki,
torej v prvih stoletjih našega štetja.

čljivih bronastih najdb, 13 jantarnih
jagod, dve rdeče barvani posodi
na narebrenih nogah ter manjša
kroglasta posodica. Najdbe so bile
raztresene po vsem grobu, posode pa zdrobljene. Gomila, v katero
sta bila v antičnem času naknadno
vkopana še dva žgana grobova, je

nastala v starejši železni dobi. Nekaj zemljenih gomil, zadnjih počivališč nekdanjih »otočanov«, je na
tem območju še vedno ohranjenih
in vidnih.
Borut Križ

Prazgodovinski prebivalci so za
svoje utrjeno gradišče izbrali skrajni
južni obronek Grčevja, ki s svojo dobro izbrano strateško lego obvladuje ravnino med Grčevjem in reko
Krko ter pot ob njej. Na isti prostor
se je v srednjem veku ugnezdil tudi
slikoviti Stari grad, ki s svojimi romanskimi in gotskimi arhitekturnimi
prvinami predstavlja enega najpomembnejših srednjeveških kulturnih spomenikov pri nas.
Naselju pripadajoče gomilno grobišče je ležalo v gozdu severno
od novo zgrajenega dela naselja
Otočec s Skalno ulico in na samem območju naselja. Na terenu
smo ugotovili še 8 prazgodovinskih gomil, od katerih je bila večina
že izkopana. Že leta 1894 sta bili
tu izkopani dve gomili, najdbe pa
so prišle v Dunajski dvorni muzej.
Leta 1989 pa je Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine Novo
mesto opravil zavarovalno izkopavanje Gomile 1 na Otočcu. Gomila
v tlorisu okrogle oblike je v premeru merila 13 m in je bila še do 2
m visoka. Na vrhu je potekal slabo
zaznaven jarek, sled Pečnikovega
poizkusnega kopanja, ki pa gomile
ni uničil. Gomila je bila nasuta na
naravno nekoliko dvignjeno kamnito podlago. Posebnost sta predstavljala dva venca, narejena iz večjih
kamnov, ki sta obkrožala gomilo. V
kamnito osnovo je bil delno vklesan in s kamenjem obložen grob,
v katerem je bila množica nedolo-

Ciborij, 26 cm visoka lončena posoda, je bil oranžno žgan in v celoti rdeče barvan, nanj pa so bili naslikani črni pasovi. Izdelan je bil okoli leta 500 pr. n. št.
Hrani ga Dolenjski muzej Novo mesto. Fotografija: Borut Križ
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ŽIVI MUZEJ GRAD STRUGA: MAJHEN GRAD – VELIKO DOŽIVETJE
Zdi se, da grad Struga živi v svojem času in prostoru, ki
ga skorajda ne zaslutimo, dokler ne prestopimo praga
njegovega Živega muzeja. V zasebnem zavodu Svitar
se vsak dan znova trudimo brisati mejo med privlačno
zgodovino in današnjim časom, med zavestjo o moči
naših prednikov na meji z Vojno krajino in ljubeznijo
do ustvarjanja. Na gradu Struga zgodovine ne morete
spoznati, ne da bi jo izkusili. Člani zavoda v kostumih še
tako odsotnega gosta povlečemo v igro polno zanimivosti in smeha.
Čeprav se naši programi skorajda ne oglašujejo, se
Eleonora in dvor zelo veselimo vedno večjega števila
šolskih skupin, ki se poleg izletniških skupin na igrane
animirane oglede vračajo vsako leto. Kot raste naš oder,
ki se razteza skozi 10 opremljenih prostorov v gradu,
skozi zadnjih osem let rastejo tudi naše zgodbe. Odrasli
k nam prihajajo po zgodovino, umetnost in smeh, otroke pa preizkušamo, vse po vrsti, z v igro spretno skritim
izobraževanjem, nalogami in vprašanji.
V letošnjem letu smo na Strugi v sodelovanju s Cateringom Hotela grad Otočec s posebno skrbjo oplemenitili
program zgodovinskih gostij. Za vsako skupino gostov,
ki bi pri nas rada doživela gostijo s programom polnim stare glasbe, ugank, izzivov plesa in iger, napišemo
scenarij, vključujoč zanimivosti skupine ali slavljencev.
Zgodba vsake gostije s 3 do 20 igralci je odigrana unikatno, napisana je na kožo ljudi za struškim omizjem.

GITA (Foto: Alenka Peterlin)

Pomladi 2017 so 1 x mesečno zopet predvideni termini za brezplačne oglede Struge, ki bodo objavljeni na
www.gradstruga.si in na naši facebook strani. Sicer pa
se za obisk Struge lahko kadarkoli naročite vnaprej kot
skupina več kot 20 oseb. Toplo sprejmemo tudi vse tiste,
ki bi radi postali del naše grajske skupine.
Bojana Čibej, direktorica

AVTOMOBILSKA CESTA LJUBLJANA – ZAGREB
Predsednik Jugoslavije Josip Broz – Tito je mladini v
svojem govoru na VI. kongresu Ljudske mladine Jugoslavije v Beogradu konec januarja leta 1958 naročil, da
mora zgraditi tako imenovano mladinsko cesto Bratstva
in enotnosti od Ljubljane do Djevdjelije. V letu 1958 naj
bi bil zgrajen odsek med Ljubljano in Zagrebom. Z deli
naj bi pričeli 1. aprila, cesta pa bi morala biti dokončana
do 29. novembra tega leta.
Samo dva meseca sta bila na voljo za pripravo vsega
potrebnega za pričetek del za izgradnjo 80 km dolgega
odseka med Ljubljano in Zagrebom. V začetku meseca
marca so prvi brigadirji, razporejeni v 13 brigad, kljub
zelo slabim vremenskim razmeram postavili barake in

pomagali vzpostaviti potrebno infrastrukturo za posamezna mladinska naselja. Projektiranje trase je izvedlo
projektantsko podjetje Projekt nizke gradnje. Zvečine je
potekala po trasi nekdanje rimske ceste.
Poleg mladih rok so gradili cesto tudi stroji. Pri gradnji
je sodelovalo 17 večjih gradbenih podjetij takratne Jugoslavije, med njimi osem slovenskih. Za slovenska
gradbena podjetja je bila ta gradnja prvi večji korak k
moderni mehanizaciji. Delo na avtomobilski cesti se je
pričelo 1. aprila 1958. Vzdolž trase je bilo postavljenih
17 mladinskih naselij, v katerih so vladali strogi higienski
ukrepi, obvezna je bila tudi zdravstvena služba. Poleg
imena kraja je bilo vsako naselje poimenovano tudi po
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Predsednik Jugoslavije, Josip BrozTito na obisku
Glavnega
štaba
mladinskih delovnih brigad na Otočcu v času gradnje
avtomobilske ceste
»Bratstva in enotnosti«, 22.8.1958.
Last: Franc Kirn.

narodnem heroju oziroma pomembnem dogodku iz
druge svetovne vojne.
Sedež Glavnega štaba mladinskih delovnih brigad (GŠ
MDB) je bil na gradu Otočec, ki je bil za to priložnost
v celoti obnovljen. Vodil ga je Mičo Novković s člani.
GŠ MDB je z mladinskim vodstvom republike Slovenije in Jugoslavije pripravil in organiziral to akcijo. Prav
tako je organiziral in nadziral povezavo med brigadirji
in gradbenimi podjetij, prehrano, zdravstveno službo,
kulturno-zabavno in športno dejavnost brigadirjev. S
pomočjo Avto-moto zveze in Ljudske tehnike Jugoslavije je organiziral tudi izobraževanja brigadirjev na
področju tehnike. Mladi so opravljali izpite za kolesa,
traktorje, avtomobile, motorje. Udeleževali so se tečajev za kinooperaterje, radio in fotoamaterje. Poslušali
so predavanja o takratni politični situaciji v državi in tujini. V prostem času so se ukvarjali z različnimi športi,
s kulturo, se družili in spoznavali, utrjevali so bratstvo
med jugoslovanskimi narodi ter si ogledovali kulturno
in naravno dediščino Slovenije. Brigadirji so v šesturnem
delavniku pri gradnji ceste krepko presegali dnevne
gradbene norme. Veliko jih je bilo pohvaljenih, postali
so tako imenovani udarniki, prav tako so postale pohvaljene in udarne tudi posamezne brigade. Na gradu
Otočec je med drugim deloval tudi novinarski center
(radio, televizija, izdajali so časopis). Tu pa so delovali
tudi člani »Gradališnega komiteja« Zveze komunistov
Jugoslavije s sekretarjem Nikom Belopavlovičem.

novembra je potekala slavnost odprtja spominske plošče in kipa brigadirja avtorja Lojzeta Dolinarja pri gradu
Otočec. Naslednjega dne, 23. novembra, pa je potekala otvoritev ceste. Tega dne zjutraj je Josip Broz – Tito
na Jankomirskem mostu pri Zagrebu slavnostno prerezal trak in cesto odprl za promet. Nato se je skupaj
s spremstvom pripeljal po cesti in ob 11. uri prispel na
novomeški Glavni trg, kjer je potekalo veliko slavje.
Novozgrajena cesta je Dolenjski odprla okno v svet. Z
njeno pomočjo se je pričel ta del Slovenije razvijati na
vseh področjih življenja, še zlasti na področju gospodarstva, industrije, prometa, trgovine in turizma. Prebivalci nekaterih vasi v okolici trase so ob tej akciji končno
dobili električno napeljavo in vodovod. Tudi dolenjska
prestolnica je ob gradnji te ceste pridobila kar nekaj novih oziroma obnovljenih objektov.
Vesna Barborič
Vir: Marjeta Bregar, 50 let avtomobilske ceste Ljubljana
– Zagreb, 2008.
Foto: arhiv Dolenjskega muzeja Novo mesto

Mladinska delovna brigada »Jože Slak-Silvo« gradi avtomobilsko cesto »Bratstva in enotnosti« na gmajni v Otočcu,
avgust 1958. Hrani Dolenjski muzej Novo mesto.

Pripravo in nadzor nad gradnjo ter koordinacijo med
gradbenimi podjetji je imela v Sloveniji investicijska grupa za izgradnjo avtomobilske ceste Ljubljana – Zagreb
na čelu z direktorjem Cirilom Mravljo.
Cesta je bila zgrajena v slabih osmih mesecih, skupno
je na trasi delalo približno 54.000 mladih prostovoljcev v 466 brigadah. Prostovoljno delo mladine je bilo
zaključeno in cesta zgrajena šest dni pred rokom. 22.

Barake pri gradu Otočec, kjer je bil Glavni štab mladinskih
delovnih brigad, v času gradnje avtomobilske ceste »Bratstva in enotnosti«, leto 1958. Hrani Dolenjski muzej Novo
mesto.
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ROJSTNA VAS

LJUBEZEN VETRA

Še si zelena moja dolina
še vedno te ziblje nema tišina,
o da le ne uniči te mesta hrup,
da le ne uniči tovarn te strup.

Tema,
v samoti poslušam šumenje dreves,
njih tihi šepet,
ki z vetrom prehaja v strastne dotike,
v bučne in strastne vzdihe,
kot vitke mladenke
se zibljejo breze,
veter močno jih objame,
kot mladec, ki želi si strasti,
močno, še močneje zarine se vanje,
one pa kot sramežljive mladenke,
se upirajo s krošnjami, kot bi migale z boki,
pa se na koncu predajo,
razširijo krošnjo,
ga sprejemajo vase,
Potem se svet umiri,
veter dobil je, kar je želel,
omagal je,
saj breze so vzele mu moč,
iz njega izpile so strast.

V vetru igrajo se krošnje dreves,
pesem ptic pevk razlega se vmes,
o da le ne uniči te mesta hrup,
da le ne uniči tovarn te strup.
Tam gori na hribu je trta doma,
vinca ti žlahtnega piti da,
o da le ne uniči te mesta hrup,
da le ne uniči tovarn te strup.
Ta hrib imenuje se Trška gorica,
pod njo leži moja rojstna vasica,
o da le ne uniči te mesta hrup,
da le ne uniči tovarn te strup.
Že leta minila so, odkar sem odšla,
a še vedno tam gori sem na gorci doma,
o da le ne uniči te mesta hrup,
da le ne uniči tovarn te strup.

Avtorica: Alijana Guculović

Avtorica: Alijana Guculović

GLICINIJA, OKRAS DOMAČE HIŠE
Irma Pureber z Lešnice, ki je hišo podedovala po babici Jožefini Dremšek,
se lahko pohvali z mogočno plezalko
glicinijo. Včasih ni bilo možno kupiti
okrasnih rastlin. Prijatelji in sosedje so
si jih podarjali. Irmina babica jo je pred
40. leti dobila za darilo od družine Rifelj,
prav tako z Lešnice. Irma jo je pogrobala in jo posadila ob hiši, stara je približno 20 let. Spomladi jo pognoji in po
prvem cvetenju obreže, potem opravi
še enkrat oziroma dvakrat poletni rez.
Občudujejo jo mnogi mimoidoči, saj sta
dve strani hiše obdani z lepim vijoličnomodrim socvetjem. Irma pravi, da je bila
rastlina dana iz srca, zato jo tudi ona
rada deli naprej, če jo poprosijo zanj.
Helena Murgelj

Irmina hiša obdana z glicinijo (Foto: Helena Murgelj)
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150-LETNICA ŠOLSTVA NA OTOČCU IN 30-LETNICA NOVE ŠOLE
S pripravami na tako visok jubilej smo začeli že pred
enim letom, oktobra 2015, ko smo na šoli organizirali
tržnico rabljenih knjig in tako začeli z zbiranjem prostovoljnih prispevkov za izdajo jubilejnega zbornika in
za organizacijo prireditve oktobra 2016. Februarja je
bil razpisan natečaj za najboljše besedilo za šolsko himno, katere zmagovalec je postal učenec letošnjega 9.
a razreda, Matija Radež. V mesecu maju smo dobili tri
zmagovalke likovnega natečaja Moja šola, ki je potekal
od 1. do 4. razreda. S svojimi likovnimi izdelki so komisijo najbolje prepričale učenke Lara Dobovičnik, Manca
Novak in Špela Šinkovec. Septembra 2016 je potekal
dobrodelni pohod »Po poti šolskih spominov« do OŠ
Ždinja vas – Trška Gora in do OŠ Grčevje. Na natečaju
za oblikovanje idejne skice jubilejne torte, ki je bil razpisan oktobra 2016 in ki naj bi predstavljal jubilej šolstva v
kraju Otočec, je zmagal učenec Matija Radež. V tednu
otroka v mesecu oktobru 2016 so se učenci pomerili v
znanju o zgodovini šolstva v tem kraju od leta 1886 do
danes. Zmagala je ekipa učencev 8. a razreda. Izdelan
je bil nov logotip ob zgodovinskem jubileju šole. Celo
leto smo zbirali spomine nekdanjih učencev in zaposlenih ter opravili veliko intervjujev in anket.
V četrtek, 27. oktobra 2016, smo na OŠ Otočec slovesno obeležili jubilejni dogodek. Ta dan so učenci dopoldanski čas preživeli v ustvarjalnih delavnicah. Vrnili so se
v čas iger naših babic in dedkov, kjer so spoznali nekdanja kmečka opravila, se igrali ter iz ličkanja izdelovali
igrače. V delavnici lepopisa so se preizkusili v pisanju
s tušem in gosjim peresom, v zgodovinski delavnici so
izdelali časovni trak, v eni izmed delavnic pa celo poslikali svoje majice z logotipom šole. V likovni delavnici so
pod mentorstvom slikarke Metode Turk na platno naslikali podobo sedanje šole. V kuharskih delavnicah so
pripravljali jedi in napitke za popoldansko pogostitev.

Otroški pevski zbor pod
vodstvom zborovodkinje
Ditke Zupančič na prireditvi
27. oktobra 2016, avtorica
fotografije Špela Udovič

Rdeča nit vseh dejavnosti je bila preteklost, vendar so
se učenci v eni izmed delavnic preizkusili tudi z alternativnimi viri energije.
Isti dan se je ob 18. uri v telovadnici šole odvijala prireditev z naslovom »Med gradovi stoji učilna zidana«.
Prireditve, ki je potekala v polno nabiti telovadnici šole
pod mentorstvom šolske pedagoginje Melite Bevc Novak, so se med drugimi udeležili tudi župan MO Novo
mesto Gregor Macedoni, direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Gregor Mohorčič ter
predstojnica Zavoda za šolstvo območne enote Novo
mesto Andreja Čuk. Prireditev, ki je s pesmijo, gledališkimi vložki, plesom in folkloro obudila spomine na zgodovino šolstva, je povezoval bivši učenec Tilen Šerbec
Turk. Prireditve so se udeležili tudi bivši učenci šole, med
drugimi naj omenimo naj učenca OŠ Otočec Uroša Prešerna, svetovnega popotnika Zvoneta Šerugo, glasbenika Marijana Novino in paraolimpijca Roka Jeraliča.
Prireditev smo zaključili s pogostitvijo v jedilnici šole, ki
so jo pripravili učenci in učenke šole pod mentorstvom
učiteljice Nataše Lučovnik, kuharic Alenke in Madlene
ter članic Vinogradniškega društva Grčevje. Obiskovalci so si imeli možnost ogledati fotografsko razstavo o
zgodovini šolstva v kraju Otočec, razstavljeni so bili tudi
izdelki, ki so nastali v dopoldanskem času na kulturnem
dnevu. Kot piko na i smo izdali obsežen jubilejni zbornik
z naslovom Med gradovi stoji učilna zidana in ga ob
koncu prireditve razdelili vsem udeležencem.
Za izdajo zbornika in za pomoč pri izvedbi prireditve
se zahvaljujemo vsem učencem, sodelavcem ter vsem,
ki ste nam materialno in finančno priskočili na pomoč,
še posebej Mestni občini Novo mesto in Krki, tovarni
zdravil.
Mateja Rožman, ravnateljica, in Hermina Videnič, vodja
tima za pripravo jubileja
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TRETJE SREČANJE ŠTIRIH DRUŠTEV V GRČEVJU
Zadnjo avgustovsko soboto so se tretjič zapored srečala
štiri društva Krajevne skupnosti Otočec, ki delujejo v
Grčevju. Zbrali so se na prostoru Konjeniškega društva
sv. Jurij v Grčevju, saj so letos pripravili srečanje člani
omenjenega društva. Poleg njih so se zbrali še lovci,
vinogradniki in nogometaši. Srečanje so začeli s
predavanjem Matjaža Baumgartnerja o trgatvi in
negi mladih vin. Predavanje je bilo zanimivo za vse,
saj jih ima večina vinograde. Po predavanju so se
okrepčali z golažem in ga poplaknili s cvičkom. Izvedli
so meddruštveno tekmovanje v družabnih igrah, in
sicer v pikadu, skakanju v jumbo vrečah, v igri baloni
za jahače ter v metanju podkev. Igre so bile zanimive,
zabavne in atraktivne. Med gledalci in tekmovalci je
bilo veliko smeha.
Igre je spretno vodil in povezoval domačin Andrej Novak. V skupnem seštevku je slavilo Konjeniško društvo
sv. Jurij, drugo mesto je osvojila Lovska družina Oto-

čec, tretje mesto pa sta si delili Vinogradniško društvo
Grčevje in Nogometno društvo Paha. Predsednik konjeniškega društva Mirko Zorko je vsem sodelujočim
podelil medalje in priznanja za sodelovanje v družabnih igrah, delujočih na grčevskem hribovju. Obiskovalci so lahko jezdili tudi konja. Srečanje je popestril mlad
ansambel Nasvet iz okolice Škocjana. Po igrah so se
vsi prisotni okrepčali še z odojkom in seveda s kapljico rujnega. V naslednjem letu bo organizator srečanja
Vinogradniško društvo Grčevje.
Helena Murgelj

Skakanje v jumbo vrečah na tretjem srečanju štirih društev v Grčevju (Foto: Helena Murgelj)
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BLAGOSLOV PRENOVLJENE KRAMARJEVE KAPELICE
Na križišču v smeri Šmarješke Toplice – Paha stoji kapelica, ki jo je dal postaviti Janez Kramar, ker se je vrnil zdrav
in živ z ruske fronte. Po 100 letih se je zaradi dotrajanosti
za obnovo odločil njegov vnuk Jože Kramar. Na kapelici
so tri podobe: na desni strani je upodobljen sv. Jurij na
konju, v osrednjem delu je razpelo z Jezusom ter dedek iz prve svetovne vojne z opremo, na drugi strani
pa je podoba Marije. Podobe je ustvaril slikar in filmski
delavec iz Bresta pri Igu Jožef Jerome. Uporabil je žive
barve, prav z večerom je slikar upodobil žalost. Spredaj
na vrhu kapelice je
božje oko, ki vidi na
vse strani. Podobe
so pestrih barv, da
bi privabile poglede
mimoidočih.
Na zadnjo avgustovsko nedeljo so
pripravili blagoslov
prenovljene kapelice.
Zbralo se je veliko
ljudi po drugi nedelj-

ski maši. Za začetek so vsi zbrani zapeli pesem Kraljevo
znamenje, nekaj besed o kapelici je povedala lastnikova
sestra Marija Jurekič. Kapelico je blagoslovil šentpetrski
župnik Jože Rački, ki je povedal, kaj pomeni križ oziroma znamenje. Po blagoslovu je lastnik z družino vse
zbrane povabil na svoj dom na Lutrško selo, kjer se je
nadaljevalo druženje. Vse zbrane je tudi bogato pogostil.
Helena Murgelj

Pri blagoslovu Kramarjeve kapelice se je zbralo veliko ljudi. (Foto: Helena Murgelj)

FOLKLORNA SKUPINA PLAMEN
Folklorna skupina Plamen že
deluje od leta 1999. Povezujejo
nas dobra volja, iskreni nasmehi, prijateljstva in predvsem plesni koraki. Če bi se tudi vi radi
popestrili sobotni večer, se nam
pridružite ob sobotah ob 20.00
v Metelkovem domu v Škocjanu. Lep folklorni pozdrav!
Maja Kukman

Fotografija: Maja Kukman
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POTOVANJA K LJUDEM
V petek zvečer, 13. maja 2016, je Kulturno društvo
Otočec ob svoji 40-letnici povabilo v goste Zvoneta
Šerugo - svetovnega popotnika, novinarja, pisca in
fotografa. V Kulturnem domu na Otočcu so se zbrali številni obiskovalci – krajani in Zvonetovi prijatelji, sošolci in domači, saj je mali Zvonko hodil v šolo
na Otočec, gimnazijo pa je
obiskoval v Novem mestu.
Tokrat je šlo za spomine in
nostalgijo. V predavanju je
Šeruga predstavil svoja potovanja v štiridesetih letih,
ko je vedno znova odhajal
v najbolj nenavadne kraje in
med najbolj neobičajne ljudi,
istočasno se je vedno znova
vračal v najbolj miren pristan
in najbolj prijetno družinico.
Obiskovalci smo se zabavali ob njegovih prigodah in
slikovnem gradivu s svetovnih poti. Doslej je napisal 9
knjig. Dejal je, da so bila zanj
včasih potovanja avantura in užitek, danes pa so to

potovanja za dušo, sicer so potovanja njegovo delo
oz. služba. Njegov zaščitni znak je motor. Obiskovalci smo bili zelo navdušeni nad predstavitvijo njegovih
potovanj in predavanje nagradili z močnim aplavzom.
Helena Murgelj

Med nami je bil svetovni popotnik Zvone Šeruga.
(Foto: Helena Murgelj)

PREZGODNJE SLOVO OD SOKRAJANA ANTONA RANGUSA
V letošnjem letu smo se poslovili od Antona Rangusa,
ki je bil v našem okolju znan kot strokovnjak in dejaven
krajan Otočca, saj je bil vedno pripravljen sodelovati z
nasveti, delom in zavzemanjem za napredek v kraju.
Od leta 1990 je tesno sodeloval z vodstvom krajevne
skupnosti in mnogokrat ponudil zanimivo rešitev za
težave, ki so se pojavile, saj se je vsake problematike
lotil skrajno resno in ni odnehal, dokler ni bilo delo
končano.
Aktivno je deloval v različnih odborih: v odborih za
komunalno ureditev novega naselja, za ureditev in
posodobitev ulic ter napeljave javne razsvetljave v
novem naselju, za izgradnjo daljnovoda Brestanica–
Hudo. Dejaven je bil pri projektu telefonije na Otočcu,
sodeloval je pri urejanju krožnega križišča na Otočcu,

vključil se je v pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro Otočec in sodeloval tudi pri
oblikovanju predlogov za rešitve 3. razvojne osi.
Njegov pogled je bil zazrt v prihodnost kraja, v katerem je z ženo Danico ustvaril svoj dom; zanj je bil
pripravljen vlagati svoj čas, trud in znanje, pri tem pa
našel tudi čas za uživanje v družinskem krogu, ob delu
v naravi ter potovanjih po Evropi. Iz vsega naštetega
je razvidno, da je bil Anton Rangus človek, ki je živel
polno in hitro življenje, in kot takšen bo ostal tudi v
spominu svojih sokrajanov.
Jožica Jožef Beg
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LEPOTE OTOČCA, UJETE V OBJEKTIV HELENE MURGELJ

OTOČEC
Otočec, sanjski grad,
tam sprehajam se rad.
Dolenjska, dežela slovenska,
da lepše ne najdem drugod,
po njej so razpete krasote,
kot biseri svetli, povsod.
A zame kotiček najlepši,
od njega sem vedno prevzet,
je grad, ki objema ga Krka,
kot velik bel lokvanjev cvet.
Otočec, biser si,
ves čaroben in v cvetu,
ti skriješ mnogo sanj,
lepih, sladkih, vsak dan.
Otočec, biser si,
vsak, ki pride tod mimo,
ustavi svoj korak
in pogleda te rad.
Tam mladi si pari za vedno
obljubijo svoje srce,
in stari gospodje s klobuki,
tja vodijo svoje gospe.
Na kratek sprehod po stezicah,
se grajskih podam tudi jaz,
in vem, da tja peljem nevesto,
ko pravi za ohcet bo čas.
Otočec , biser si,
ves čaroben in cvetu,
ti skriješ mnogo sanj,
lepih, sladkih, vsak dan.
Darinka Kovač
Glasbeno priredbo pesmi izvaja
ansambel Otoški cvet.

