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Spoštovane krajanke in krajani krajevne skupnosti 
Otočec!

Od 17.11.2014 deluje svet KS Otočec v novi sestavi. Za 
predsednico sveta sem bila izvoljena Vesna Barborič, 
za podpredsednika Jože Medved, za tajnika pa Boško 
Jezerčić.  Ostali člani sveta so: Anja Berus, Lucija Selak, 
Janez Rifelj in Jože Kramar. 

V mandatnem obdobju si bomo člani sveta KS 
Otočec prizadevali za razvoj naše krajevne skupnosti. 
Zavedamo se, da je na razpolago malo finančnih 
sredstev, v naši krajevni skupnosti pa bo treba še zelo 
veliko postoriti, da bomo krajani zadovoljni in ponosni 
na svoj kraj. Vemo, da se vsega ne bo dalo narediti čez 
noč. Važno je, da začnemo z malimi koraki, da bomo 
prispeli do končnega cilja. Da bo naše delo lažje, si 
želimo sodelovanja z vami, krajani. Kajti od nas samih je 
odvisno, kakšno podobo bo imel naš kraj in kakšen bo 
utrip življenja v naši krajevni skupnosti. 

Vsi vaši predlogi za izboljšave so dobrodošli, zato 
nikar ne odlašajte. Posredujete jih lahko na e-mail: 
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 telefonski številki 
07 30 75 330. Dosegljivi smo tudi na GSM: 051 672 
966. 
Tekoče dogodke bomo objavljali tudi na facebook 
strani KS Otočec. 
E-obvestila lahko prebirate na spletni strani Mestne 
občine Novo mesto, krajevna skupnost Otočec na 
povezavi http://ks.novomesto.si/si/otocec/ 
Obvestila obljavljamo tudi na oglasni deski v avli 
gasilskega doma Otočec.

Člani sveta KS Otočec zastopamo naslednje okoliše: 
Jože Kramar, gsm: 041 644 199: Lutrško selo, Ždinja vas, 
Golušnik,
Jože Medved, gsm: 031 560 562: Gorenje Grčevje, 
Srednje Grčevje, Štravberk, Sela pri Štravberku, Koti, del 
Vrha pri Pahi, 
Janez Rifelj, gsm: 041 609 158: Lešnica, Jelše, Črešnjice, 
Trška Gora,
Anja Berus, gsm: 041 708 899: Otočec - stari del naselja,
Boško Jezerčić, gsm: 040 586 737: Otočec - novo 
naselje, Sevno,
Lucija Selak, gsm: 030 341 590: Paha, Vrh pri Pahi, 
Herinja vas, Zagrad, Dolenje Grčevje,
Vesna Barborič, gsm: 051 672 966: Dolenja vas, Žihovo 
selo, Dobovo in Gorenje Kronovo.

CILJI  SVETA  KS OTOČEC ZA MANDATNO OBDOBJE 
2014-2018 so: 

• Delati pošteno, v dobro vseh krajanov KS Otočec. 
Prizadevati si za napredek in razvoj kraja, dvigniti 
kakovost in kvaliteto življenja krajanov, olepšati kraj.
• Dokončati dela oz. projekte, ki že tečejo.
• Prednostni projekti bodo:  izgradnja kanalizacije po 

vaseh KS Otočec do leta 2022 in  vodooskrba krajanov.
• Ureditev ustreznih parkirišč ob OŠ Otočec in 

obračališča, izgradnja avtobusne postaje ob krožnem 
križišču, izgradnja pločnikov.
• Izgradnja večnamenske dvorane oziroma večje 

telovadnice s pripadajočimi parkirnimi mesti.
• Pridobiti prostore za začasno delovanje društev. 
• Urediti lastništvo kulturnega doma in obnova le-

tega za namene različnih prireditev (proslave, kulturni 
dogodki, gledališke predstave, literarni večeri, srečanja, 
delavnice…). 
• Legalizacija mrliške vežice in pridobitev uporabnega 

dovoljenja.
• Skrb za zdravo življenje krajanov z rekreacijo (v 

ta namen urediti obstoječe nogometno igrišče na 
Pluski, okoli igrišča postaviti visoko ograjo  oz. mreže, 
počistiti grmovje oz. trnje v okolici igrišča, urediti 
prostor za parkiranje, postaviti tudi igrala za otroke). 
Kasneje planirati izgradnjo športno-rekreacijskega 
centra z  igrišči za rokomet, odbojko, košarko z vso 
pripadajočo infrastrukturo (voda, elektrika, slačilnice) in 
v tem kompleksu urediti še prostor za druženje - piknik 
prostor ter urejanje pešpoti  in drugih rekreativnih točk.
• Vdihniti kraju življenje 

- povezati krajane preko dela v različnih društvih, 
sodelovanje med društvi in njihove predstavitve v kraju 
ob različnih dogodkih,
- organizirati različne prireditve in kulturne dogodke 
(proslave, pohode, srečanja, čistilne akcije, ...),
- medgeneracijska pomoč in sodelovanje.
• predstaviti Otočec obiskovalcem in turistom kot 
prijazen kraj:
- z ustrezno gostinsko ponudbo, trgovino, pošto oz. 
banko, info točko
- sodelovati z obstoječimi turističnimi ponudniki v 
krajevni skupnosti in v okolici
- obiskovalcu našega kraja ali turistu  ponuditi ogled 
naravnih in kulturnih znamenitosti našega kraja.

Krajevna skupnost Otočec Prispevki o KS Otočec, avtorica Vesna Barborič, foto: arhiv KS Otočec

Želimo si dobrega medse-
bojnega sodelovanja in upa-
mo, da bo naša krajevna 
skupnost Otočec kmalu dobila 
novo, lepšo podobo. 

Predsednica sveta KS Otočec,
Vesna Barborič
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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 1, glasilo krajevne skupnosti Otočec 2015 je brezplačno glasilo za gospodinjstva krajevne 
skupnosti Otočec.
Glasilo je izšlo v nakladi 1100 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 2015
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PROSLAVA OB KULTURNEM 
PRAZNIKU, 05.02.2015

Krajevna skupnost Otočec je v sodelovanju z osnovno 
šolo Otočec, 5.2.2015, organizirala proslavo ob kul-
turnem prazniku. Program so pripravili učitelji mentorji 
OŠ Otočec, izvedli pa učenci OŠ Otočec. Proslava je 
bila izvedena v jedilnici osnovne šole Otočec, za kar se 
gospe ravnateljici Mateji Rožman, lepo zahvaljujemo. 
Zahvala pa velja tudi vsem učiteljem mentorjem, ki so 
pripravili pester kulturni program ter vsem nastopajočim 
učencem za izvedbo programa. Proslavo smo organ-
izirali za krajane Krajevne skupnosti Otočec. 

Krajevna skupnost Otočec

KONCERT OTROŠKEGA IN 
MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA 

OŠ OTOČEC
5.3.2015 je Osnovna šola Otočec v sodelovanju s Kra-
jevno skupnostjo Otočec organizirala Koncert otroškega 
in mladinskega pevskega zbora OŠ Otočec. V ta dog-
odek smo vključili tako praznovanje dan žena in mater-
inski dan. Koncert je bil izveden v jedilnici OŠ Otočec, 
za kar se ravnateljici, gospe Mateji Rožman lepo zah-
valjujemo. Zahvala pa velja celotnemu kolektivu šole, 
saj so se zelo potrudili in pripravili odličen koncert. Ne 
smemo pa pozabiti na učence, ki  so z odlično izvedbo 
programa polepšali dan vsem udeležencem koncerta. 
Učenci so v šoli pri likovnem pouku izdelali rože iz krep 
papirja, ki so jih ob vstopu na koncert razdelili vsem 
ženam in dekletom. Stroške v zvezi z nabavo materiala 
za izvedbo delavnice je poravnala KS Otočec. 

Nastopajoči učenci OŠ Otočec

V živo je zaigrala šolska skupina

ČISTILNA AKCIJA »OČISTIMO 
SOSESKO«

Krajevna skupnost Otočec je v soboto, 18. aprila 2015, 
organizirala čistilno akcijo pod sloganom »Očistimo 
sosesko«. Po vaseh v naši krajevni skupnosti smo zbrali 
prostovoljce, ki smo jim dostavili rokavice in vrečke ter 
jih prosili za vodenje čistilne akcije v njihovem okolišu. 
Komunala Novo mesto nam je zagotovila dovolj rokavic 
in vrečk za ločeno zbiranje odpadkov, poskrbeli pa so 
tudi za odvoz nabranih smeti.

A zagodlo nam je vreme, saj je zaradi dežja v soboto 
predvidena čistilna akcija odpadla. 
Zato so nekateri krajani v naslednjem tednu, od 20. - 
25.4.2015, sami organizirali čiščenje svojega okoliša. 
Tudi nekatera društva so poskrbela za temeljito čiščenje 
predelov, kjer delujejo.
 
Vsem krajankam, krajanom in društvom se zahvaljujemo 
za udeležbo na čistilni akciji. 
Vsi radi živimo v lepem in čistem okolju, zato je prav, da 
skrbimo za red in čistočo našega kraja.
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1. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Nogometna ekipa KS Otočec, 3. mesto Odbojkarska ekipa KS Otočec

KRAJEVNI PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI OTOČEC, 27.6.2015

Krajevna skupnost Otočec je v soboto, 27.6.2015, za 
krajane KS Otočec organizirala prireditev: KRAJEVNI 
PRAZNIK. Odločili smo se, da bo letošnje praznovanje 
drugačno kot doslej. Organizirali smo pohod in poiskali 
»otoški zaklad«, našo bogato kulturno dediščino.
Pohodniki, zbralo se nas je 140, smo poiskali dva 
srednjeveška objekta: grad Struga in grad Otočec.  
Na gradu Struga nas je pričakala »grajska gospoda s 
služinčadjo«.  Predstavili so nam zgodovino gradu, nas 
popeljali po gradu in nam razkazali sobane, ogledali 
smo si kovačijo ter kovnico denarja, občudovali smo 
lepo petje »grajske gospe Leonore«, pomerili smo se v 
metanju podkvic in v metanju sekiric.

Nato smo se odpravili proti gradu Otočec, kjer nas je pričakal »grof otoški« z mlado grofico.  Na grajskem dvorišču 
nas je čakalo prijetno presenečenje – Terme Krka so nas pogostile z vinom, zato smo z veseljem nazdravili z 
»grofom«, ki nam je  predstavil  zgodovino gradu. Nato smo se preselili v grajski park, kjer smo čisto zares iskali 
zaklad; zlate cekine, ki so bili izgubljeni po grajskem otoku. Tisti pohodniki, ki so jih največ našli, so si prislužili 

1. Olimpijada krajevnih skupnosti Mestne občine Novo 
mesto je potekala 30. maja 2015 na športnih igriščih 
pri Šolskem centru Novo mesto. Organizirali sta jo je 
Krajevna skupnost Drska in Športno društvo Drska z 
namenom obeležitve praznovanja 650-letnice Novega 
mesta. Na njihovo povabilo se je odzvalo 18 krajevnih 
skupnosti, tudi naša.   

KS Otočec so zastopale nogometna, odbojkarska in 
košarkarska ekipa. Športne igre so potekale od 10.00 
– 19.00. Vsak udeleženec je dobil hrano in pijačo ter 
majico za tekmovanje na olimpijadi. Prijavljenih smo 
imeli 20 tekmovalcev, vključno z rezervami. KS Otočec 
jim je poravnala  stroške udeležbe na tekmovanju. 

V  času športnih aktivnosti so se  odvijale tudi vzporedne 
aktivnosti: pohod po sedmih gričih Novega mesta in 
vožnja s splavom po reki Krki. Ob 19.00 je bila podelitev 
medalj in pokalov. Nogometna ekipa KS Otočec je 
dosegla odlično, tretje mesto. Ostali dve ekipi pa nista 
posegli po odličjih. Sledilo je druženje udeležencev 
olimpijade do poznih večernih ur ob nastopu benda 
PARTY BOYS.

Olimpijada krajevnih skupnosti bo tradicionalna, zato 
ste vsi krajani lepo vabljeni, da se je prihodnjič udeležite. 
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lepe nagrade Term Krka: vstopnice za celodnevno kopanje 
v bazenu hotela Otočec  in vstopnice za Pustolovski park 
Otočec. Vsi najmlajši pohodniki, ki so pridno iskali zlatnike, so 
dobili za spomin obesek, vitezov meč. Pomerili smo se tudi v 
lokostrelstvu. 
Polni novih, prijetnih doživetij smo se mimo jase po gozdni 
poti odpravili do Dolenje vasi in naprej proti igrišču kulturnega 
doma Otočec. Tam nas je čakal okusen golaž, ki ga je skuhala 
gospa Štefka Pucelj. Po kosilu smo tekmovali v družabnih  
igrah: pikadu, kegljanju in metanju obročev. V vsaki igri so si tri 
najboljše ekipe dvojic prislužile medalje.  Tekmovali smo tudi v 
zbijanju kozlov (to je stara igra, ki so jo nekoč igrali otroci na 
paši), mladi pa je danes ne poznajo več. Najboljša dvojica si je 
priborila vstopnici za Pustolovski park Otočec. 
Rdeč križ je na prizorišču izvajal meritve krvnega tlaka, 
sladkorja v krvi in holesterola. Gospa Nadja Pugelj pa je cel 
dan skrbela za medicinsko pomoč. Člani PGD Otočec  so na 
prizorišču dogajanja postavili svoje omizje in ves čas skrbeli za 
varovanje udeležencev praznika:  na pohodu in na igrišču pri 
kulturnem domu Otočec. Člani nogometne ekipe Šentpeter 
pa so pomagali pri urejanju okolice prizorišča dogajanja in 
organizirali nogometi turnir pri OŠ Otočec. Ob druženju smo 
se posladkali z domačimi dobrotami, ki so jih napekle članice: 
Društva upokojencev Otočec,  Rdečega križa Otočec in članice 
Sveta KS Otočec. 
Krajani in ostali udeleženci so bili nad programom pohoda 
navdušeni, saj so gradova, ki ju poznajo že od otroštva, tokrat 
spoznali in doživeli čisto drugače -  srednjeveško.  Res je bilo 
lepo in nepozabno. 
Svet KS Otočec se vsem sodelujočim  društvom in vsakemu 
posamezniku iskreno zahvaljuje za pomoč pri izvedbi Krajev-

Krajevna skupnost Otočec

nega praznika. 
Vse krajane 
pa vabimo, da 
se drugo leto 
pridružijo pra-
znovanju. 



7

SREČANJE ŠEMPETROV 2015

Krajani KS Otočec smo se udelžili 15. TRADICIONALNEGA 
SREČANJA ŠEMPETROV, ki je bilo v soboto, 6.6.2015, v Sv. 
Petru v občini Piran.

Na srečanje Šempetrov je odpotovalo 96 krajanov KS Otočec 
z dvema avtobusoma. Polovico udeležencev je aktivno 
sodelovalo v športnih in ostalih aktivnostih, nekateri pa so šli 
samo na izlet.
Ob 7.30 smo se zbrali pri OŠ Otočec in se odpeljali proti 
Piranu. Na letališču v Sečovljah so nas ob 10.00 pričakali vodiči 
in nam razdelili bone za hrano in pijačo ter reklamni material. 
Nato smo se v njihovem spremstvu odpeljali na sprejem na 
igrišče podružnične šole v Sv. Peter.  Domačini so Šempetrčane 
pogostili na stojnicah z domačimi dobrotami, pozdravili so 
nas harmonikaši, predsednica sveta KS Sv. Peter Petra Špeh 
in župan občine Piran g. Peter Bossman. Od 13.00 do 14.00 
ure smo imeli kosilo, nato smo se odpravili na izlete, športne 
aktivnosti in druge dejavnosti. Ponovno smo se ob 18.00 
zbrali na prizorišču dogodka, kjer je bila večerja, kasneje pa 
kulturni program, razglasitev športnih rezultatov in podelitev 
prehodne zastavice. Nato je sledila zabava in druženje, po 
polnoči pa smo se odpravili proti domu. Domov smo prišli v 
zgodnjih jutranjih urah. 

S športnimi ekipami smo pokrivali vse športne discipline. 
Ekipa, ki je tekmovala v kmečkih igrah je dosegla drugo mesto 
in si prislužila pokal. Ostale ekipe niso posegle po odličjih. 
Letošnja novost je bila priprava tradicionalne jedi, s katero smo 
se predstavili Šempetri. Šentpeter Otočec je zastopala gospa 
Štefka Pucelj, ki je s svojo kuharsko ekipo pripravila odlično 
telečjo obaro, pečeno šunko v testu in ponudila domač cviček. 
Degustacija naših jedi je odlično uspela, gneča pred našo 
stojnico je bila velika, pripravljene hrane pa je zmanjkalo zelo 
hitro.
Naši krajani na srečanju v Piranu niso povzročili nobenih 
incidentov ali težav. Vse je potekalo tako, kot je bilo predhodno 
dogovorjeno. Dostojno smo predstavljali svoj kraj Šentpeter – 
Otočec. Drugo leto bo gostitelj srečanja Šempeter – Pivka. 

Krajevna skupnost Otočec
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ČIŠČENJE AMBROZIJE

Član sveta KS Otočec, gospod Jože Kramar, je zbral 
ekipo, ki se je lotila čiščenja ambrozije. Čistili so okoliš 
Lutrškega sela. Akciji se je pridružilo tudi nekaj naših 
krajanov, Romov. S to akcijo so krajani dokazali, da so 
pripravljeni sodelovati drug z drugim. 
  
PEŠPOT OŠ OTOČEC - SKALNA ULICA 

V septembru 2015 je izvajalec del CGP opravil izkop, 
pripravil teren in asfaltiral pešpot od igrišča OŠ Otočec 
do Skalne ulice. Pešpot je bilo nujno potrebno urediti, saj 
so učenci vsak dan hodili v šolo in domov po obstoječi 
stezi čez travnik; v lepem in v slabem vemenu. Da bi 
učenci imeli lažji, boljši in čistejši dostop do šole, se je 
KS Otočec odločila  za to investicijo in poravnala vse 
stroške, ki so nastali v zvezi z ureditvijo te pešpoti.
V naslednjem letu pa namerava KS Otočec urediti še 
pešpot Dobrava, ki jo poleg ostalih krajanov veliko 
uporabljajo tudi šolarji.  

PRENOVA ČISTILNE NAPRAVE 
OTOČEC

Krajani ste bili že preko medijev obveščeni, da je Mestna 
občina Novo mesto v kraju Otočec začela s prenovo 
čistilne naprave. Z investicijo se bo zmogljivost čistilne 
naprave povečala s sedanjih 1000 PE na 1900 PE. Rešiti 
hočejo problem čiščenja odpadnih voda na območju 
naselij Otočec in Lešnica, v prihodnosti pa tudi na 
območjih naselij Jelše pri Otočcu, Črešnjice in Žihovo 
selo. Pred komunalnimi odpadnimi vodami bosta bolj 
zaščiteni reka Krka in podtalnica, saj se v bližini nahaja 
vodno zajetje Jezero. Dvignila naj bi se kakovost bivanja 
na Otočcu in v okolici. 
Investicija je vredna skoraj 765.000 EUR. Z investicijo 
bo rekonstruiran obstoječi objekt, izveden bo elektro 
priključek, rekonstruirane električne instalacije in 
električna oprema, rekonstruirane strojne instalacije in 
strojna oprema, vgrajena nova tehnologija ter izvedena 
zunanja ureditev.  Investicijo za Mestno občino Novo 
mesto izvaja CGP, skupaj s partnerjem CID čistilne 
naprave. Predvideno je, da bodo dela zaključena do 1. 
sepetembra 2016, ko bo čistilna naprava lahko začela 

POKOPALIŠČA

Oskrbnik pokopališča Otočec je gospod Oklešen -  040 
474 170, pokopališča v Ždinji vasi pa gospod Klobučar 
- 031 376 140. 
V začetku leta 2015 smo se dogovorili s Komunalo 
Novo mesto, da je s pokopališča Otočec odstranila 
velik kontejner za odpadke. Namesto le-tega smo 
naročili več manjših kontejnerjev za ločeno zbiranje 
odpadkov in dodatne kontejnerje za sveče in biološke 
odpadke. Naročili smo tudi naknaden odvoz sveč. 
Krajane prosimo, naj ločujejo odpadke in skrbijo za red 
in čistočo pri pokopaliških zabojnikih.
Veliko pritožb je prišlo na KS Otočec glede orehov, 
ki rastejo ob opornem zidu pokopališča. Najemnike 
grobov zelo moti, ker so bili v osrednjem delu 
pokopališča grobovi na spodnjem delu dobesedno 
zametani s plodovi – orehi in z odpadlim listjem. Zato  je 
KS Otočec  pred  dnevom mrtvih oskrbnika pokopališča 
prosila, naj večkrat pospravi odpadlo listje z grobov. 
Upamo, da bomo to problematiko pokopališča Otočec 
v prihodnosti  uspeli rešiti. 
Na vhodu na pokopališče s parkirnega prostora stoji 
svečomat, ki ga je postavilo podjetje Venolek iz Celja.
 

KRAJA ŽLEBA NA MRLIŠKI VEŽICI

V sredo, 18. novembra 2015, smo opazili, da so nepridi-
pravi ukradli žleb na mrliški vežici na Otočcu. Na policij-
sko postajo smo podali prijavo tatvine. Pred leti so bili 
bakreni žlebovi na mrliški vežici že odtujeni, zato so jih 
že takrat nadomestili z navadnimi, pocinkanimi.   
Vse krajane pozivamo, naj bodo pozorni na dogajanje 
na pokopališču Otočec in v njegovi okolici. Če bi kdo 
opazil, da kdorkoli namerno dela škodo,  naj to dejanje 
brez pomisleka  prijavi na policijsko postajo. Opažamo 
tudi, da se vrši vandalizem na objektih, ki niso v priva-
tni lasti. Zato krajane prosimo, naj z družbeno lastnino 
ravnajo kot s svojo. 

NOGOMETNO IGRIŠČE PLUSKA

Svet KS Otočec si prizadeva, da bi prenovili  obstoječe 
nogometno igriče Pluska, ki bi ga lahko uporabljali kra-
jani za športno- rekracijske dejavnosti in tudi OŠ Otočec 
za športne dejavnosti.
Igrišče je bilo tudi letos lepo vzdrževano in sproti 
očiščeno. Vzdrževale so ga vse štiri nogometne ekipe 
iz naše krajevne skupnosti, ki igrišče uporabljajo za 
nogometne tekme in turnirje. To so; NK Šentpeter, NK 
Stari grad, NK Otočec Sqwiz in NK Stari grad - Picerija 
Mačkovec. Vzdrževana je bila tudi neposredna okoli-
ca igrišča. V bližini bi bilo nujno potrebno urediti tudi 

Prenova čistilne 
naprave Otočec.

Krajevna skupnost Otočec

delovati s povečano 
zmogljivostjo. 
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parkirne prostore za potrebe uporabnikov igrišča in 
urediti še prostor z igrali za otroke.
V prihodnosti bi želeli urediti na Pluski Športno-
rekracijski center Pluska. Predtem je potrebno urediti še 
lastništvo zemljišča. 

POMOČ PRI SANACIJI PLAZU V 
ŠTRAVBERKU

KS Otočec je finančno poravnala del stroškov  v zve-
zi s sanacijo plazu pri Gričarjevih v Štravberku. Plačali 
smo del stroškov za opravljena zemeljska dela. Plaz 
za Gričarjevo hišo je odnesel tudi del poti, dostop do 
zemljišča g. Robka. KS Otočec je pomagala pri izkopu  
in ureditvi tampona za nasutje poti. 

KULTURNI DOM OTOČEC

Prav klavrno podobo kaže Kulturni dom Otočec. Vidi se, 
da v objekt že leta ni bilo vlaganj. Objekt je dotrajan, v 
slabem stanju je tudi streha kulturnega doma.  Objekt 
je potreben tudi notranje prenove. Sedanji kulturni dom 
bi bilo smiselno urediti v večnamenski prostor, ki bi služil 
različnim dogodkom za potrebe krajanov: manjšim kul-
turnim dogodkom, predavanjem, družabnim priredit-
vam in srečanjem... Prostor bi lahko uporabljala različna 
društva za sestanke, srečanja, občne zbore, vaje  itd... 
Preden se bo obnavljal objekt, je potrebno urediti 
lastništvo objekta s Športno unijo. Pogovori med Mest-
no občino Novo mesto, Športno unijo in Krajevno skup-
nostjo Otočec že potekajo. Upamo,  da se bodo za kra-
jane Otočca dobro iztekli, saj večnamenski prostor za 
druženje in za izvedbo različnih dogodkov krajani res 
potrebujemo.

Fotografija: Helena Murgelj

OBJEKT STARE ŠOLE V ŠENTPETRU 
14.5.2015 smo se člani sveta Krajevne skupnosti Otočec 
in člani Rdečega križa Otočec odpravili na čistilno akcijo 
in počistili ter uredili prostore sejne sobe KS Otočec, 
kjer je shranjen tudi del arhiva KS Otočec in pisarno RK 
Otočec.
Zaradi dotrajanosti oken je v notranjost obeh prostorov 
že rasel bršljan. Dobro smo se namučili, da smo temeljito 
očistili oba prostora, nato nam je prostora osvežil in 
brezplačno pobelil Deni Guculović, za kar se mu iskreno 
zahvaljujemo. 
V prostorih stare šole smo v prvem nadstropju uredili še 
sanitarije; zaenkrat WC z umivalnikom in s toplo vodo. 
Gospodu Mihi Jermanu in Alešu Skušku, ki sta opravila 
dela, se KS Otočec lepo zahvaljuje za pomoč in za dobro 
opravljeno delo. Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Otočec pa gre zahvala za čiščenje bršljana, ki je kar 
nekaj let zaraščal fasado stare šole in dimnik. Verjetno 
ste opazili, da je tudi okolica objekta že počiščena. Več 
v letošnjem letu nismo mogli postoriti na tem objektu, 
ker nimamo  finančnih sredstev.
Nismo še pozabili, da smo v stari šoli pred leti že imeli 
knjižnico.  Zaradi različnih težav so ti prostori zaprli 
vrata. A krajani si vseeno želimo, da bi se knjižnica v naš 
kraj ponovno vrnila. Upamo in verjamemo, da se nam 
bo ta želja kmalu uresničila.
Želimo pa si, da bi objekt stare šole, ki je polnil glave 
mladim otočanom, dobil novo, lepšo podobo in tudi 
novo vsebino. V obstoječem objektu želimo primerno 
urediti prostore za izvajanje različnih dejavnosti, kjer 
bi se lahko srečevale in povezovale vse generacije 
krajanov Otočca. 
Na šoli so v petdesetih letih prejšnjega stoletja že 
izvajali gosodinjske in kuharske tečaje, ki jih je vodila 
gospa Marija Florjančič. Verjetno bi bil danes pravi izziv 
in hkrati lepa priložnost za druženje krajanov, če bi 
organizirali kuharski tečaj kot nekoč in bi »otoške dobre 
kuharice« prenašale znanje o kuhanju in o peki različnih 
dobrot na mlajše generacije.

Kuharski tečaj na OŠ Otočec, ki ga je vodila Marija 
Florjančič, okoli leta 1950.  Last: Marija Florjančič.

Krajevna skupnost Otočec
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Ukinitev motornega prometa na lokalni cesti (LC-295311)
od pokopališča Otočec do gradu Otočec

V postopku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za jedro naselja Otočec, 
ki je bil uveljavljen z objavo v Uradnem listu RS, št. 
35/14, je bil s strani predstavnikov sveta KS  in širše 
javnosti izpostavljen problem neustrezne prometne 
ureditve skozi jedro naselja Otočec  ter potreba za 
širitev pokopališča in ureditev primernih parkirišč. Z 
uveljavitvijo OPPN-ja so se za odpravo težav predvidele 
rešitve: preusmeritev prometa z lokalne ceste na 
regionalno cesto (bivša H1) in posledična ukinitev 
motornega prometa na lokalni cesti od pokopališča 
Otočec do gradu Otočec, v dolžini 1 km. 

Svet KS Otočec  je na podlagi poziva Mestne občine 
Novo mesto,   v sredo, 7.10.2015, na 7. redni seji sveta 
KS Otočec  soglasno sprejel sklep, da se cesta ukine za 
motorni promet in se nameni kolesarskemu prometu in 
ureditvi pešpoti. 

Člani sveta so predlagali, da se ob zaprtju prometa uredi 
»prometna zanka« oziroma obračališče za avtomobile. 
Prav tako so predlagali, da se v skladu s sprejetim 
OPPN-jem prične s pridobivanjem in urejanjem  
dokumentacije za izgradnjo predvidenega novega 
parkirnega prostora nad pokopališčem. Potrebno pa 
bo pričeti s pridobivanjem dokumentacije za širitev 
pokopališča. Lastnikom zemljišč je potrebno urediti 
ustrezne dostope do zemljišč. 

Ukinitev motornega prometa na omenjenem  cestnem 
odseku bo velika pridobitev za krajane Otočca, kot tudi 
za turistični kompleks Term Krka. Nakazujejo se dobre 
možnosti za sodelovanje s Termami Krka, saj bomo 
sodelovali pri pridobitvi evropskih sredstev v projektu 
Sprehajalno-rekreacijska pot od Šmarjeških Toplic do 
Otočca. S pridobitvijo dodatne zelene površine se bo 
izboljšala kakovost bivanja lokalnega prebivalstva,  na 
razpolago bodo nove možnosti za preživljanja prostega 
časa v mirnem, zelenem okolju reke Krke. 

OSNOVNA ŠOLA OTOCEC vabi KRAJANKE IN 
KRAJANE,

na dogodek: PRIREDITEV ZA KRAJ, 

ki bo v SREDO, 23. DECEMBRA 2015, 

ob 17.00 uri v AVLI OSNOVNE ŠOLE OTOCEC. 

Prireditev bo izvedena ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti. 

                                              VLJUDNO VABLJENI !
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VRTEC MARJETICA

Vrtec Marjetica je ena izmed desetih enot Vrtca Ciciban 
Novo mesto. Dobrih trideset otrok je vključenih v dva 
oddelka. Čeprav je stavba starejšega datuma, je idilična 
okolica tako privlačna, da že trideseta generacija otrok 
in njihovih staršev deli navdušenje nad vsem, kar vrtec 
ponuja. 
 
Marsikdo, ki je v minulih tridesetih letih obiskoval ta 
vrtec, se je z veseljem udeležil tudi prireditve posvečene 
jubileju. In vsi smo bili veseli županovih besed, da bo 
vrtec v prihodnosti tam, kjer bodo želeli starši.
 
Kljub majhnosti vrtca se večkrat pošalimo, da imamo 
vse, kar imajo veliki. Mnogokrat celo več. Kot recimo 
voljo nas vseh za sodelovanje na državnem ocenjevanju 
kruha v Beli Cerkvi. Letos smo z otroki že tretjič pekli 
kruh za to prireditev in bili zelo uspešni, saj smo za 
praznični kruh dobili celo zlato priznanje.
 
Ker smo zelo tesno povezani z bližnjim okoljem, 
še najbolj pa s svojimi starši in sorodniki, smo se z 
veseljem odločili za sodelovanje v akciji Simbioza giba. 
Zares veliko se nas je zbralo, otrok, staršev, sestric, 
bratcev, dedkov, babic in skupaj smo odšli na pohod 
od OŠ Otočec, mimo Starega gradu do ribnika in nazaj. 
Druženje je bilo zelo prijetno, predvsem pa aktivno in 
zdravo.
 
Otroci in zaposleni v vrtcu Marjetica smo veseli, ker 
smo lahko del prijazne KS Otočec, v kateri imamo veliko 
možnosti za sodelovanje na vseh nivojih. In z velikim 
zadovoljstvom pričakujemo tudi skorajšnjo obnovo 
obstoječega vrtca.
 
Vodja vrtca Marjetica
Branko Ambrožič

PETROV VRTEC

Najbolj pisana hišica na Otočcu se imenuje Petrov vrtec, 
v katero vsak dan vstopi 56 malčkov, ki z nasmehom na 
obrazu, veseljem do življenja in tkanja prijateljskih vezi 
med otroki in vzgojiteljicami, potrjujejo vzgojno vodilo 
našega vrtca »Ni dovolj, da imamo otroka radi, on mora 
to ljubezen tudi čutiti« (sv. Janez Bosko).

Čutiti ljubezen, sprejetost in toplino na vsakem koraku je 
močno vodilo vsem strokovnim delavcem vrtca, ki skozi 
načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela, stremijo k 
uresničevanju javno veljavnega programa – Kurikula za 
vrtce, ki je obogaten z verskimi vsebinami (Jezusovimi 
nauki in zgodbami iz Svetega pisma), ki dajejo našemu 
vrtcu poseben pečat.

Prepletanje vsebin nam omogoča pestrost, raznolikost 
in polnost, hkrati pa nam daje priložnost, da gremo kot 
vrtec staršem nasproti pri verski vzgoji njihovih otrok. 
Vse to se vidi pri naših dejavnostih, ki smo jih organizirali 
v letu 2015. Posebno mesto zavzemajo dejavnosti, ki 
nam dajejo pečat edinstvenosti.

V mesecu maju smo z otroki odšli na izlet v Ljubljano, 
kjer je v Šentvidu pri Ljubljani potekalo srečanje katoliških 
vrtcev. Šmarnice smo zaključili z romanjem družin na 
Brezje. Odziv je bil odličen, saj smo se na pot podali kar 
z dvema avtobusoma.
V mesecu novembru so otroci sodelovali pri zahvalni 
sveti maši s programom in okrasitvijo stranskih oltarjev. 
V postnem (marec) in adventnem (december) času so 
otroci, v sklopu projekta Petrov misijonarček, zbirali 
zamaške za vrstnike.

Velik poudarek v preteklem letu smo dali tudi sodelovanju 
s starši – kostanjev in zaključni piknik, popoldanska 
druženja skupin, športno popoldne s starši, starši 
bodočih šolarjev na obisku v vrtcu, tehnična delavnica z 
očeti, adventna delavnica itd. – hkrati pa se zavedamo 
pomembnosti sodelovanja tudi z babicami in dedki. 
Babice in dedki so se srečevali pri molitvi rožnega venca 
vsak prvi petek v mesecu. Ta molitvena skupina je za naš 
vrtec velik blagoslov in privilegij.

Program vrtca smo obogatili z nadstandardnim 
programom, v okviru katerega smo organizirali lutkovne 
predstave pod okriljem KUD Jesenice, letovanje za 
bodoče šolarje v CŠOD Čebelica, Čatež pri Trebnjem. 

Aktivno smo se vključili v praznovanje 85-letnice 
predšolske vzgoje na Dolenjskem. Otroci so skupaj z 
otroki ostalih novomeških vrtcev zaplesali na Glavnem 
trgu in izobesili zastavice, pripravili smo razstavo na 
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Mestni občini Novo mesto in sodelovali na arhivski 
razstavi predšolske vzgoje v galeriji Simulakar v Novem 
mestu.
 
Veseli in hvaležni smo za vse prejete darove, spoznanja 
in trenutke, ki smo jih preživeli skupaj. Skupni trenutki 
nas bogatijo in dajejo vrednost našemu življenju. Petrov 
vrtec je po številu otrok majhen vrtec, a ima veliko srce, 
v katerem je vsakdo dobrodošel. Naši najmlajši Petrčki 
so največji zaklad in naša potrditev, da stremimo k 
uresničevanju vzgojnega mota v vrtcu – ljubiti in čutiti 
to ljubezen. 
Dragi starši, vabljeni k vpisu otrok za šolsko leto 2016/17 
(vpisnico lahko dobite v vrtcu ali pri gospodu župniku 
osebno).       
 
Karmen Fink 

OSNOVNA ŠOLA OTOČEC
ZANIMIVI DOGODKI IZ ŠOLSKIH KLOPI

Ker se pač leta v šoli merijo s šolskimi leti, naj za začetek 
nanizamo nekaj najpomembnejših dogodkov, ki so 
zaznamovali ne samo to leto, ampak tudi lansko. 
Vodenje šole je 1. septembra 2014 prevzela ravnateljica 
Mateja Rožman. Do konca decembra 2014 so se na 
šoli zvrstili številni zanimivi dogodki, med katerimi naj 
v mesecu oktobru omenimo Dan šole »Mi za Afriko«. 
Gostili smo zelo zanimivo gostjo Jano Dular, dolenjsko 
prostovoljko, ki pomaga afriškim prebivalcem oziroma 
izobraževalnemu centru Ela v Tanzaniji.  V delavnicah so 
učenci spoznavali in občutili Afriko, eno izmed delavnic 
pa je vodila Irena Yebuah Tiran, ki je učence naučila 
afriško uspavanko. Decembra smo pripravili dobrodelni 
koncert z bazarjem. 
Pred božičem smo učencem pripravili glasbeno 
presenečenje, ko je šolo v okviru projekta »20 za 20« 

obiskal bobnar skupine Elvis Jackson Marko Soršak 
– Soki in učencem podaril set čisto pravih bobnov. 
24.decembra je bila ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
prireditev in bogat srečelov, ki so ga pripravili učenci 
obeh 9. razredov. Izkupiček so namenili za zaključni izlet 
v Gardaland.

Leto 2015
V mesecu januarju so se učenci planinskega krožka 
udeležili pohoda na Kuzarjev Kal. Učenci 1., 2. ter 3. in 4. 
razreda so se na športni dan odpravili na Glavni trg na 
pokrito drsališče. »Kdor poje, zlo ne misli«, je bilo geslo 
srečanja otrok 1. a razreda s starši, kjer so prepevali 
ljudske in narodno zabavne pesmi. 
Zimska šola v naravi je bila organizirana za učence 5. 
razreda v domu CŠOD Trilobit v naselju Javorniški Rovt. 
Smučali so v Kranjski Gori. 
V mesecu februarju je zdravnica Andreja Stušek, ki je 
bila še z dvema zdravnicama članica humanitarno-
medicinske odprave na Madagaskarju, učencem 
in delavcem šole predstavila življenje in delo na 
Madagaskarju ter delo v njeni ambulanti. 
Ob kulturnem prazniku – Prešernovem dnevu je potekala 
prireditev za vse zaposlene in učence, popoldne pa še 
za krajane. Učenci so se predstavili z deklamacijami, 
petjem in z dramsko predstavo.  Med počitnicami so 
učenci v okviru projekta Popestrimo šolo na pustni torek 
izdelovali maske in se preizkusili v kuharski delavnici. 

Udeleženci pustnih delavnic v času zimskih počitnic

Izobraževalne institucije našega kraja
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V mesecu marcu smo v sodelovanju s KS izvedli koncert 
otroškega in mladinskega pevskega zbora in tako 
obeležili prihajajoča praznika dan žena in materinski 
dan. Skupaj z odličnimi solistkami in novonastalim 
šolskim bendom so nam učenci pričarali prečudovit 
glasbeni večer. Učenci 6., 7. in 8. razreda so se udeležili 
nagradnega izleta v Planico. Z likovnimi izdelki so 
namreč sodelovali na natečaju »Z vlakom v Planico«. 
Gospod Andrej Lah, ki spremlja, opazuje in beleži 
vreme za Novo mesto in okolico, je z učenci 2. razreda 
sodeloval pri naravoslovnem dnevu z naslovom 
Svetovni dan meteorologije.

V mesecu aprilu smo v sodelovanju z založbo 
Mladinska knjiga izvedli državno tekmovanje iz Vesele 
šole za dolenjsko regijo. V tem mesecu se je mladinski 
pevski zbor pod vodstvom Tadeje Molan predstavil 
na Območni reviji MPZ – Pesem pomladi in navdušil 
občinstvo. Učenci 2. razreda so si ogledali življenje in 
delo na kmetiji Pleško na Lutrškem selu. Z zbiranjem 
hrane, obleke, gospodinjskih pripomočkov in šolskih 
potrebščin za otroke smo obeležili dobrodelno akcijo 
»Košarica rdečega križa«. Učenka Tiana Dalila Romih 
se je odločila, da bo s svojimi privarčevanimi sredstvi 
nakupila osnovne življenjske potrebščine za socialno 
ogrožene družine. S tem dejanjem si je zaslužila 
naslov »učenka tedna«. Ob dnevu zemlje v Novem 
mestu smo imeli svojo stojnico, kjer so učenci razstavili 
zelišča, dišavnice in pripravili nekaj zeliščnih namazov 
za obiskovalce. Na podelitvi bralne značke so za obilico 
smeha poskrbeli učenci gledališkega krožka, ki so 
zaigrali predstavo Pomešana knjiga pravljic. 

V mesecu maju je OPZ pod vodstvom Ditke Zupančič 
nastopil za Krkine jubilante v hotelu Šport na Otočcu. 
Pogostili so naše učence in jim podarili celodnevno 
vstopnico za bazen v Termah Šmarješke Toplice, Dol. 
Toplice ali Talaso Strunjan. Na občinskem tekmovanju 
Kaj veš o prometu je zmagal Jože Švirt, ki je bil nagrajen 
s kolesom Agencije za varnost v prometu, na državnem 
tekmovanju pa je dosegel četrto mesto. 
Zbrali smo 13.974 kg odpadnega papirja. S to akcijo se 
je zaključilo tudi tekmovanje za eko razred šole, ki je 
postal 1. b razred, ki je ravno tako zmagal v tekmovanju 
za zdrave in čiste zobe. Za nagrado so se zabavali na 
ranču Aladin na Mirni. 

V mesecu juniju se je OŠ Otočec prelevila v pravo 
znanstveno ustanovo – Hiško eksperimentov. To je 
majhna hiša eksperimentov, ki potuje po celi Sloveniji 
in za en dan eno izmed osnovnih šol spremeni v 
center znanosti.  Tako so lahko ta dan vsi učenci 
preizkušali eksperimente s področja kemije in fizike ter 
si v telovadnici šole ogledali dva šova: jajčkologijo in 

plinologijo. Učenci MPZ so se udeležili Zborovskega 
buma na stadionu Ljudskega vrta v Mariboru, 
največjega pevsko-plesnega dogodka mladih v 
Sloveniji. Pod okriljem organizatorice tekmovanja ZTKS 
(Zveze za tehnično kulturo Slovenije) je na naši šoli 
potekalo državno tekmovanje iz modelarstva, ki se ga 
je udeležilo približno 130 osnovnošolcev iz 22 šol iz cele 
Slovenije. V Šentrupertu je potekal Mali likovni tabor. 
Ob koncu pouka smo obeležili dan državnosti, kjer se je 
vsak razred predstavil s svojo razredno zastavo. Trideset 
učencev se je v okviru projekta Popestrimo šolo udeležilo 
raziskovalnega tabora na šoli in v bližnji okolici, kjer so 
sodelovali v kuharski, ustvarjalni in glasbeni delavnici. 

ŠOLSKO LETO 2015/16

Drugega septembra 2015, na prvi šolski dan, je prag 
OŠ Otočec prvič prestopilo 39 otrok, ki šolo obiskujejo 
v dveh oddelkih. V začetku šolskega leta je bilo vpisanih 
208 učencev, razporejenih v 13 oddelkov. Jutranje 
varstvo poteka v dveh oddelkih, podaljšano bivanje pa 
v štirih. 
Naša šola je »zdrava šola«. Priključili smo se Evropski 
mreži zdravih šol. To pomeni, da vsi delavci šole, učenci in 
starši skrbimo za svoje zdravje. V letošnjem šolskem letu 
je rdeča nit duševno zdravje. V okviru projekta že nekaj 
let izvajamo različne aktivnosti: tradicionalni slovenski 
zajtrk, vključeni smo v Shemo šolskega sadja, kjer imajo 
učenci vsak dan na razpolago različne vrste sadja in 
zelenjave lokalnih proizvajalcev, skrbimo za zdrave in 
čiste zobe, organiziramo zelo odmevne akcije zbiranja 
starega papirja in kartuš in delujemo na naslednjih 
področjih: pomoč sošolcem in starejšim, prijateljski 
razredi, prostovoljstvo. V nekaterih oddelkih smo izvedli 
delavnice: 10 korakov do zdrave samopodobe.

Hermina Videnič

Jesenska zbiralna akcija starega papirja

Izobraževalne institucije našega kraja
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GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je nastal leta 2007 kot pravni naslednik Kmetijske 
šole Grm Novo mesto, ki se ji je priključila Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto.
Na Sevnem 13, pod vinorodno gorico Trška gora, uresničujemo svoje poslanstvo od leta 1983, ko 
se je šola preselila iz grmskega gradu, v katerem je delovala od leta 1886.

Šola je s svojimi razvejanimi dejavnostmi močno 
vpeta v ožje in tudi v širše okolje. Postala je žarišče 
za izobraževanje in razvoj za biotehniška področja, 
kot so kmetijstvo, hortikultura, naravovarstvo, živilstvo 
in prehrana, biotehniško gimnazijo in za področje 
gostinstva in turizma. Tako izobražujemo za podeželje 
in za mestna okolja.

Poleg izobraževanja mladine, je naša pomembna 
dejavnost izobraževanje in usposabljanje odraslih 
in usmerjenost v izobraževanje potrošnikov.  V letu 
2015 smo to filozofijo, povezano z blagovno znamko 
»Zaupanja vreden«, približali tudi potrošnikom 
v Ljubljani, kjer preko naše stojnice potrošnike 
seznanjamo s pomenom lokalno pridelane hrane. V 
mesecu novembru odpiramo skupaj z Biotehniškim 
centrom Ljubljana in Piramido Maribor »Učilno okusov« 
v Plečnikovih tržnicah. Tudi tukaj je cilj seznanjanje 
potrošnikov z lokalno pridelano hrano, degustacijami in 
prodajo le te. S tem pa tudi vzpodbujamo pridelovalce 
in ponudnike hrane k boljši medsebojni organiziranosti 
in povezanosti. 

Šola tudi sicer uspešno sodeluje z lokalnimi društvi, 
osnovnimi šolami, s krajevnimi skupnostmi, z Mestno 
občino Novo mesto in z drugimi občinami, od koder 
prihajajo naši dijaki. Veseli nas, da se je v šolskem letu 

2015/2016 povečal vpis na naš Center za 47 dijakov. 
Prav tako je poln tudi Dijaški in študentski dom našega 
Centra. Dijaki dosegajo lepe uspehe na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih. V preteklem šolskem letu 
smo imeli 2 zlata maturanta. Naši študentje uspešno 
zaključujejo študij s samozaposlitvenimi projekti. Izdelali 
smo tudi prvo peneče vino, šolski izdelki iz mleka (sir, 
skuta, jogurt, mleko) pa dobivajo poleg potrošnikov 
tudi priznanja na ocenjevanjih. To velja tudi za sok, 
kis, jabolčni čips in pekovske izdelke. Hiša kulinarike 
in turizma je znana po tem, da v njej gosta postrežejo 
dijaki in študenti, sladice pa pripravijo dijaki programa 
slaščičar. 

Še posebej smo ponosni, da smo imeli 13. oktobra 
2015 na obisku predsednika republike gospoda Boruta 
Pahorja in  člana prvega demokratično izvoljenega 
predsedstva gospoda Ivana Omana. Z dijaki in študenti 
sta se pogovarjala o nastajanju slovenske države ter 
odkrila spominsko ploščo v šolski vinoteki, ki obeležuje 
osamosvajanje Slovenije. S temi dogodki smo tudi 
vstopili v praznovanje 130-letnice šole, ki jo bomo 
obeležili v letu 2016. 

Vida Hlebec,
ravnateljica Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije

Izobraževalne institucije našega kraja
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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 2015 redno delovalo 10 skupin. 

Najmlajši so poleg rednega verouka obiskovali otroški 
pevski zbor in ministrantske vaje. Birmanci so 
znotraj birmanskih skupin, ki jih je bilo 6, poleg ostalih 
priprav na birmo, skupaj s svojimi animatorji izdelovalivi 
božične in velikonočne voščilnice za starejše župljane. 

Ob praznikih so obiskovali starejše in bolne ljudi in jim 
osebno (izročili voščilnice) voščili. V trikraljevski akciji so 
otroci obiskali družine naše župnije in jim ponesli veselo 
novico o rojstvu Odrešenika, hkrati pa zbirali sredstva 
za misijone. V akciji je sodelovalo 37 otrok, ki so bili 
razdeljeni v 9 skupin. Mladina se je srečevala v okviru 
mladinskih srečanj, ki so potekala ob sobotah in na 
vajah mladinskega pevskega zbora.
V mesecu avgustu je 29 animatorjev organiziralo 
in pripravilo oratorij, ki se ga je udeležilo 135 otrok. 
Oratorij je bil eden izmed večjih v škofiji Novo mesto. 

Poleg otroškega in mladinskega zbora v župniji 
delujeta še mešani in moški pevski zbor. Vsi zbori 
imajo vaje enkrat tedensko. Oblikovali sta se 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 

Izobraževalne institucije našega kraja

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 
100 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.
Praznik Marijinega rojstva smo slovesno praznovali na 
Trški gori. Sobotno sveto mašo je daroval kardinal Rode 
ob somaševanju dekanijskih duhovnikov. Župnijsko 
romanje, ki je bilo organizirano v mesecu aprilu, je bilo 
letos v Ludbreg, Varaždin in Zagreb. V adventnem in 
postnem času smo izpeljali svetopisemski maraton. 
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



16Društva se predstavijo

DELO V DRUŠTVU UPOKOJENCEV OTOČEC V LETU 2015

Čakajo nas še uresničitev plana v novembru – preda-
vanje in srečanje na biotehnične centru Grm, srečanje 
aktivnih športnikov in zaključek leta v decembru s kul-
turnim programom in silvestrsko zabavo. 

Na poziv za sodelovanje med KS in društvi v naši krajev-
ni skupnosti smo se odzvali na idejni predlog za vklju-
čitev v lokalno strategijo Dolenjske in Bele krajine na 
občinski ravni za pridobitev sredstev za projekt medge-
neracijskega središča in močno upamo, da se nam bo 
uspelo uvrstiti med dobitnike EU sredstev. Prizadevamo 
pa si pridobiti tudi društvene prostore, kjer bomo svoje 
plane razširili in jih lažje uresničevali.

Upravni odbor DU Otočec

Na zboru je bil potrjen plan za leto 2015, po njem smo 
se tudi ravnali. Vsi člani so bili povabljeni na športne 
aktivnosti, druženje in razvedrilo ter na rekreacijo. Ude-
ležba je bila v navedenih prav dobra, delamo pa še na 
izboljšavah. Izvedli smo anketo med članstvom o novih 
predlogih za aktivnosti. 

V februarju in marcu so bila izvedena predavanje o hra-
ni in zdravi prehrani v sodelovanju z RK ter predava-
nje doktorja veterine o hišnih ljubljencih, negi, prehrani 
boleznih in vplivu na ljudi. V maju, avgustu smo imeli 
družabna srečanja s sosednjimi društvi in društvi na po-
krajinski ravni.  Vključili smo se v priprave na praznik 
krajevne skupnosti, ki ga je organiziral svet KS.

V vseh mesecih leta pa potekajo tekmovanja v špor-
tu meddruštveno v ožji okolici in regijsko tekmovanje v 
okviru PZDU. Z OŠ Otočec smo pripravili medgenera-
cijsko srečanje športnikov v streljanju z zračno puško.

V sodelovanju z OŠ Otočec pa so nam učenci v času 
zbora članov pripravili kulturni program.Oktobra smo 
izvedli izlet z kulturno zgodovinsko noto slovenstva v 
Celovec in na Vrbsko jezero.

Pridobili smo tudi lokacijsko informacijo za postavitev 
nadstreška nad kegljiščem za kegljanje na vrvici. Naba-
vili smo material in postavili streho z pomočjo prosto-
voljnega dela naših članov.  Kakor v vseh letih delovanja 
društva, so bile vse aktivnosti opravljene brezplačno.
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OTOČEC

Prostovoljno gasilsko društvo Otočec ima danes 145 članov. Na tem območju skrbi za požarno var-
nost 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.

Za zdajšnji petletni mandat (2013 – 2018), smo si 
člani upravnega odbora zastavili štiri glavne smernice 
delovanja:

• Posodobitev gasilske tehnike
• Izobraževanje mladine in operativne enote
• Osveščanje krajanov za zagotavljanje požarne var-
nosti
• Vzdrževanje gasilske opreme in vozil ter gasilskega 
doma

V letu 2013 so se začele aktivnosti za nakup novega 
gasilskega vozila, projekt je bil uspešno izpeljan in novo 
vozilo GV-1 smo dali v uporabo v preteklem letu, 28. 
junija 2014. 
Dejavni smo na različnih področjih. Udeležujemo se 
izobraževanj, ki jih organizira Gasilska zveza Novo 
mesto in taktičnih vaj v gasilsko reševalnem centru. Pet 
naših mladih članov  je  uspešno zaključilo nadaljevalni 
tečaj za gasilca in tako se je naša intervencijska enota 
še povečala.

Dejavne so tudi tekmovalne ekipe pionirjev in mlad-
incev. Število mladih članov se je v zadnjem obdobju 
povečalo in jih je trenutno 27.

V mesecu oktobru organiziramo pregled in prodajo 
ročnih gasilnikov za krajane. Vzporedno s prodajo 
gasilnikov  nekatere krajane poučimo tudi o pravilni 
uporabi le teh. 

Kljub velikim izdatkom vezanih na nabavo novega 
vozila, smo nabavili manjkajočo ali dotrajano opremo 
za zaščito in reševanje, dosledno vzdrževali obstoječa 
vozila in sam gasilski dom.

V prvi polovici leta smo izvedli obnovitvena dela na 
strehi gasilskega doma. Zamenjali smo dotrajano ope-
ko. Odločitev za začetek tako velikega projekta za nas 
ni bila lahka, saj je strošek obnove zelo velik.

V drugi polovici leta pa smo nabavili nov izolirani di-
halni aparat za zaščito gasilca in tipizirane zaščitne 
rokavice za operativno enoto.

Seveda veliko tega ne bi bilo narejenega brez pomoči 
naših krajanov, obrtnikov, Ministrstva za obrambo, Gasil-
ske zveze Novo mesto in še nekaterih podjetij iz občine 
Novo mesto, še posebej  Krke in Revoza. Še posebej 
pa smo veseli ponovno dobrega sodelovanja s krajevno 
skupnostjo Otočec, ki nas podpira pri našem delu.

Vsem našim donatorjem se lepo zahvaljujemo za 
pomoč, hkrati pa se obvezujemo, da bomo svoje pros-
tovoljne obveznosti dostojno opravljali tudi v bodoče. 
Čez dve leti 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

Društva se predstavijo
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KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA
ŽIVLJENJE IMA VREDNOST, ČE GA ZNAŠ DELITI

Krajevna organizacija Rdečega križa (KORK) Otočec deluje v okviru Območnega združenja Rdečega 
križa Novo mesto. Naša naloga je, delovati na podlagi temeljnih načel RK, ki so: humanost, 
nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost.

V KORK Otočec aktivno sodeluje 14 prostovoljk in 
prostovoljcev. Prizadevamo si, da bi našo Krajevno 
organizacijo  okrepili s prostovoljci, zato bomo hvaležni 
za vsakega novega člana.
Primanjkuje nam jih še zlasti za Otočec in Ždinjo vas, 
zato lepo povabljeni tisti, ki imate čut do drugega in 
vam ni žal nekaj svojega prostega časa podariti ljudem, 
ki to potrebujejo! Prav tako pa želimo povečati tudi 
članstvo  v naši organizaciji, ki trenutno šteje 358 članov.

Naše poslanstvo je: z močjo humanosti izboljšati 
življenje  ranljivih ljudi. V lokalnem  okolju spremljamo 
življenje ljudi in aktivno reagiramo na pojave stiske in 
nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in 
starejši. V organizaciji se tudi trudimo čimbolj spodbujati 
krajane, da se poveča  čut za solidarnost in razumevanje 
stiske drugih. Krajani se vključujejo v naše delovanje tudi 
s plačilom letne članarine, ki jo porabimo izključno za 
delovanje krajevne organizacije. Trudimo se biti čimbolj 
aktivni.

V tem letu smo:
• 5x delili  izredne pakete 25-im družinam
• razdelili 34 rednih paketov
• pomagali smo pri nabavi šolskih potrebščin 
• omogočili enemu otroku letovanje na morju
• organizirali srečanje starejših krajanov 
• organiziramo meritve krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola (vsak tretji torek v mesecu, ob 18. uri v 
Gasilskem domu Otočec)
• poskrbeli bomo za prednovoletni obisk in obdaritev 
starejših občanov.

Veseli in hvaležni smo za sodelovanja s krajevno 
skupnostjo, z gasilci in  še zlasti z osnovno šolo, ker se 
zavedamo, da se prav tu pričnejo kaliti prostovoljci.  
Otroci so nam s svojo mentorico pripravili prisrčen 
program na srečanju starejših občanov. Z osnovno šolo 
pa se dogovarjamo tudi za sodelovanje pri pripravah na 
tekmovanje iz Prve pomoči.
Vedno smo odprti  za predloge in hvaležni za vašo 
materialno pomoč organizaciji in za morebitne donacije.
Za vse predloge, nasvete, pomoč….. nas lahko 
kontaktirate na 041 88 98 98.

Predsednica RK Otočec, Alijana Guculović

KONJENIŠKO DRUŠTVO SVETI JURIJ GRČEVJE
Društvo je združenje občanov in ljubiteljev konj, ki se prostovoljno združujejo z namenom gojitve, 
vzreje in konjskega športa. Ustanovljeno je bilo  13.07.2004, s sedežem na naslovu Srednje Grčevje 
14. Sedaj društvo šteje okoli sto članov. Društvo vodi predsednik Mirko Zorko s sedemčlanskim 
upravnim odborom, tajnik je Jože Povše.

Društvo ima predvsem naslednje namene in cilje:
• organiziranje konjenice,
• možnost jahanja,
• organiziranje strokovnih seminarjev s področja 
konjeništva,
• skrb za promocijo konj,
• predstavitev konjeništva v sodelovanju z drugimi 
društvi v KS. Otočec,
• družabna srečanja in tekmovanja v spretnostnem ja-
hanju konj

Konjeniško društvo Sveti Jurij Grčevje je bilo v letu 2015 
aktivno in sodelovalo:

• pri prireditvi turističnega društva Otočec, S cvičkom 
med vinogradi.
• 28. 2. 2015 je bil občni zbor.
• aprila organiziralo čistilo akcijo pri sedežu in okolici 
društva.
• blagoslovu konj Sv. Jurij v Grčevju 26. 4. 2015.
• izvedlo Lenartovo konjenico na Koglo 2. 8. 2015.
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• v avgustu sodelovalo pri srečanje 
Grčevskih društev.
• v oktobru  realiziralo izlet na Primorsko.
 
Konjeniško društvo Sveti Jurij Grčevje ima 
v letošnjem letu še planirano, Martinovo 
konjenico na Trebelno in  Štefanovo kon-
jenico v Šmarješke Toplice.

Napisal Jože Povše, tajnik konjeniškega 
društva.

DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA – SKUPINA OTOČEC

»Vsak trenutek je lahko nov začetek« v kulturnem 
domu. Predaval je dr. Nikolay Grishin, prisotna je bila 
tudi predsednica društva Zdenka Katkič. Udeležba 
Otočanov je bila skromna in če ne bi bili prisotni krajani 
iz Šmarjeških Toplic, bi bila dvorana skoraj prazna. S 
telovadbo smo pričeli v ponedeljek, 1. oktobra pod 
vodstvom Dunje Gartner in skupine iz Šmarjeških 
Toplic. Naslednja dva dneva je telovadbo vodila Zdenka 
iz naselja, od četrtka naprej smo telovadili sami. Prvi 
dan nas je bilo 5, nakar se je število udeležencev počasi, 
a vztrajno povečevalo. 
Skupina Otočec je v svojem delovanju posebnež: naša 
telovadba je daljša, traja polno uro. Grishinovim 1000 
gibom, ki trajajo pol ure, smo dodali še dodatne vaje. In 
druga posebnost: zelo visok odstotek moških – v svojih 
vrstah jih imamo kar osem.
V zadnjem letu delovanja smo naredili premik k večji 
prepoznavnosti skupine v okolju. Sodelovali smo z ZD 
Novo mesto in prejeli vabilo za test hoje. Testa hoje 
se je udeležilo 11 članov. Udeležili smo se praznovanja 
krajevnega praznika in se tako predstavili KS Otočec.
Sicer pa se radi udeležimo dogodkov, ki jih mesečno 
organiziramo, uvod v dogodek je telovadba. Nekateri od 

Videvate nas vsako jutro ob delovnih dnevih, v vsakem 
vremenu, kako telovadimo na igrišču pred Gasilskim 
domom. Smo skupina v okviru društva Šola zdravja s 
sedežem v Domžalah. Društvo zajema 100 delujočih 
skupin po vsej Sloveniji, prva skupina pa je začela delovati 
v Celju leta 2009. Ustanovitelj prve skupine, idejni vodja 
Šole zdravja in avtor telovadnih vaj, imenovanih »1000 
gibov«za gibljivost kompletnega telesa, je dr. Nikolay 
Grishin, ruski vojaški zdravnik. Glavna dejavnost društva 
je jutranja telovadba, vodijo pa jo usposobljeni vaditelji 
prostovoljci. Poleg telovadbe pa predstavlja pomemben 
delež v delovanju skupine tudi socialni vidik, to je 
druženje ob kavici, ob praznovanju rojstnega dne, ob 
dogodkih ipd.
Kot skupina delujemo že tri leta, naše članstvo se 
povečuje, povečuje se tudi raznolikost dogodkov, ki 
jih organiziramo. Trenutno imamo 6 aktivnih vaditeljev 
prostovoljcev. Telovadbo vodijo Vera Košiček, Pavla 
Vidrih, Pavla Černe, Fani Kastelec, Peter Zupančič 
in Andreja Rifelj. Izdelali smo DVD o vsakoletnem 
delovanju skupine.  
Začetki delovanja skupine Otočec segajo v leto 2012. 
Na petek, 28. septembra smo imeli uvodni seminar 

dogodkov so postali že tradicionalni. 
Vemo, da mnogi opazite, da 
telovadimo. Marsikdo se strinja, 
da telovadba oz. gibanje, zlasti v 
tretjem življenskem obdobju, človeka 
ohranja vitalnega in bolj zdravega. 
Zato ne pomišljajte preveč in se nam 
pridružite! Vsakdo je dobrodošel! 
Telovadbe se udeležite tolikokrat kot 
želite in telovadite toliko kot želite 
oziroma zmorete!

Zapisala Andreja Rifelj, vodja in usta-
noviteljica skupine

Društva se predstavijo
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KULTURNO DRUŠTVO OTOČEC

Kulturno društvo Otočec bo v prihajajočem letu 
praznovalo jubilejno obletnico delovanja. Kar 40 let so 
člani društva aktivni na gledališkem področju, dočim 
pevsko področje že dalj časa miruje. Najbolj v ospredju 
je torej delovanje gledališke skupine Teater Otočec. 
Trenutno je v skupini 15 aktivnih članov.

Za izbor iger in režijo je odgovoren Jernej Strgar. Igralsko 
zasedbo sestavljajo: Zdenko Rifelj, Zdenka Dragman, 
Martin Gorenc, Špela Terkov, Miha Šiško, Nina Brgan, 
Robi Macedoni, Brigita Macedoni in Primož Gregorčič. 
Ekipo v ozadju pa tvorijo: Simona Terkov in Cvetka 
Piberčnik (šepetalki), Marijan Piberčnik (luč) ter Milan 
Dragman in Slavko Žura (podporna ekipa).

Skupina najraje posega po komedijah domačih in tujih 
avtorjev. V zadnjem času so na oder postavili že več kot 
10 komedij in eno dramo. Nazadnje so izbrali komedijo 
slovenskega avtorja Vinka Möderndorferja z naslovom 
Oblast. Zgodba se vrti okoli družine kapitalista Anteja 
Pešaliča, ki ni več zadovoljen samo z denarjem in 
kapitalom. Ob pomoči hčerke Vanese in njenim Jocotom 
želi postati poslanec. Le kako se zgodba razplete? Tudi 
letos bodo odigrali nekaj ponovitev te komedije, tako 
da si razplet ogledate v živo. 

Od sredine oktobra pa je skupina sodelovala pri ustvar-
janju celovečernega dokumentarnega filma Usodna 
zmota. Gre za slovensko-italijansko koprodukcijo, ki 
pripoveduje zgodbo o največji sodni zmoti v Sloveni-
ji. Leta 1974 je bil Martin Uhernik iz Gabrja po krivem 
obdolžen za umor soseda Jakoba Luzarja. Za sodelo-
vanje pri umoru so obdolžili tudi njegovo ženo Ano. 
Čez čas postane jasno, da so Uhernika obsodili zgolj na 
osnovi govoric in domnev. Zato po krivem obdolženi 
skupaj z odvetnikom vloži zahtevo za obnovo procesa. 
Po 30 letih kalvarije slovenska sodna oblast razveljavi 
sodbo. Večina članov se je prvič preizkusila v vlogi film-
skih igralcev. Čeprav so bile vloge manjše, ta izkušnja 
vsekakor privedla do novih znanj in spoznanj.

Vzporedno pa že potekajo priprave na novo gledališko 
igro, ki bo na odru zaživela v naslednjem letu. Vajeti 
pri izboru in režiji je tokrat prevzel član z najstarejšim 
stažem v skupini, Zdenko Rifelj.

Člani skupine radi povedo, da so se med njimi spletle že 
prave prijateljske vezi. Radi so skupaj na odru, na vajah 
pa tudi neformalna druženja jim niso tuja. 

Kulturno društvo Otočec

Društva se predstavijo
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Smo Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce. Usta-
novljeno je bilo z namenom oživiti našo vinorodno go-
rico Trško goro in našo zidaniško tradicijo. Z veseljem 
se udeležimo vsakega dogodka na Trški gori s kulturno 
točko. Društvo je oživelo zgodbo zidanice in jo pripo-
vedujemo preko zanimivih oblačil kot Botra Jožefina, 
Trškogurske čibe, Trškogorske ljudske pevke, mlade či-
bike, Trškogurci in muskonterji Za srce. Botra v jerba-
su, kot je bila tradicija, prinese prazničen kruh, v srce 
spleteno pletenico, pušeljc iz bršljana in cviček. Čibe in 
čibike lepo postrežejo goste, pohodnike, pevke pa za-
pojejo vinogradniške, pivske in Marijine pesmi.

Lepo sodelujemo z Društvom vinogradnikov Trška gora 
in našo cvičkovo princeso Evo Somrak, ki je tudi naša 
že prepoznavna čiba. Od našega nastanka sodelujemo 
s stojnicami na Slakovem pohodu pri zidanici Verček in 
na mali maši na Trški gori. Stojnice so polne zanimivih 
trškogorskih spominkov in zidaniških dobrot. Za sloven-
ski kulturni praznik izdelamo iz snega ogromno Trško-
gorsko srce.

Letos smo na pobudo cvičkove princese Eve Somrak 
in v sodelovanju z vinogradniki organizirali v cerkvi na 
Trški gori po zahvalni maši za dobro letino koncert Pe-
sem na Trški gori, ki bo postala tradicionalna. Prihodnje 
leto bomo izvedli pred cerkvijo na Trški gori z amaterski 
gledališčem in glasbeniki opereto Na Trški gori našega 
D. Bučarja. Želeli bi odpreti tudi info točko na Trški gori. 
Nameravamo oživiti verski turizem, pohodništvo in pu-
šenšank.

Vse delamo z ljubeznijo in želimo vse objeti v naše Tr-
škogorsko srce.

Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce                                                                  
Jožica Verček, ustanoviteljica in predsednica društva

Člani Turističnega društva Otočec vsako leto zadnjo so-
boto v januarju organiziramo pohod S cvičkom med vi-
nogradi. Tudi letos nam je vreme pričaralo pravo zimsko 
pravljico s snegom in sončnimi žarki, ki so nas spremljali 
na poti, ki je potekala po gozdnih, makadamskih ter as-
faltnih poteh vinskih goric Grčevje in Trška gora. Pohoda 
se je udeležilo okoli 500 pohodnikov. 
Zbrali smo se pri gasilskem domu na Otočcu, se regi-
strirali, plačali štartnino, ki je znašala deset evrov, nato 
pa se okrepčali s toplimi napitki in posladkali s pecivom.  
Po uvodnem nagovoru smo se ob deveti uri podali na 
pot, ki je bila dolga 16 kilometrov.
Na postojankah so nas pričakala številna društva: No-
gometni klub Paha, Konjeniško društvo Sv. Jurij Grčevje, 
Društvo vinogradnikov Grčevje, Zidanica Kobe, Turi-
stično kulturno društvo Trškogorsko srce in postojan-
ka Turističnega društva Otočec. Pri vseh smo preizkusili 
razne dobrote, od kruha do piškotov, okrepčali pa smo 
se z najboljšimi vini na Dolenjskem. Pri Zidanici Colnar 
je nato sledila malica, ob zvokih harmonike pa smo tudi 
zaplesali in zapeli. Sledil je še povratek do izhodiščne 
točke.

V letu 2016 bomo še popestrili naš tradicionalni pohod, 
zato vljudno vabljeni, da se nam 30. januarja 2016  pri-
družite in se poveselite z nami. 

Na koncu bi se še rad zahvalil vsem sodelujočim dru-
štvom, KS Otočec, predvsem pa članom TD Otočec saj 
brez njih takšne prireditve ne bi mogli izpeljati. Hvala!

Jure Rifelj, predsednik TD Otočec

TRŠKOGORSKO SRCE

TURISTIČNO DRUŠTVO OTOČEC

Društva se predstavijo
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TENIŠKI KLUB KRKA OTOČEC - 32 naslovov državnih prvakov

Teniški klub Krka Otočec ima v svojih 
vrstah uspešne tekmovalke in tek-
movalce, ki so že osvojili 32 naslo-
vov državnih prvakov in 7 naslovov 
podprvakov, kar je odraz kvalitetne-
ga in načrtnega dela z vsemi otroki 
od petletnikov v teniškem vrtcu do 
članske vrste.
Načrtno strokovno delo z mladimi 
teniškimi igralci in množičnost bo-
sta ob  organizaciji mednarodnih 
turnirjev in drugih pomembnih do-
godkov tudi v prihodnje prednostna 
cilja kluba. Ob strokovnem pristopu 
pri vadbi se je povečala stalnost in 
množičnost pri vpisu v različne pro-
grame (teniški vrtec, teniška šola, 
tekmovalna sekcija), obenem se je 
dvignila kakovost teniške igre pri 
vseh 48 otrocih v klubu.

V letu 2015 smo si v klubu postavili cilj, 
da še bolj izboljšamo delo, treninge 
in program vadbe za najmlajše in 
s tem povečamo vpis novih otrok 
v Teniško šolo. V januarju  smo 
nadaljevali s promocijo mini tenisa 
v vrtcih VO NM in v osnovnih šolah 
na  Otočcu, Brusnicah, Šmarjeti. 
To aktivnost za najmlajše smo 
razširili še v OŠ Grm in OŠ Center 
v Novem mestu. Iz množičnosti, ki 
bo še vedno glavni cilj, je naš klub 
namenil več energije kvalitetnejšemu 
programu in metodam dela z otroki. 
Tudi trenerska ekipa se je razširila 
z novimi  trenerji, kar je omogočilo 
še bolj individualen pristop pri 
povečanem vpisu otrok v naš klub.

Za najmlajše smo organizirali 
zaključek teniške šole in podelitev 
spričeval. Prav tako smo  izpeljali te-
niški turnir na mini in midi polja in te-
nisa za otroke iz celotne Dolenjske, 
Kočevja. Piko na i pa smo postavili z 
organizacijo in izvedbo turnirja TZS  
-  državnega prvenstva do 12 let  in  
16 let, kjer smo uspešno gostili naj-
boljših 300 otrok v teh kategorijah.

Zelo smo bili uspešni na tekmovalnem področju, saj smo ustvarili: 
Živo Falkner, Niko Zupančič, Bora Schweigerja Mužarja in Evgenijo 
Burger – tekmovalce, ki zmagujejo na domačih in državnih prvenstvih 
in tudi napadajo mednarodna tekmovanja ITF do 18 let in TE do 14 let. 
V klubu imamo trenutno  zelo perspektivni igralki do 14 let – Živo Falkner 
(na fotografiji) in Niko Zupančič,  ki sta v svojem letniku med najboljšima v 
Sloveniji in tudi v Evropi  ter šest zelo perspektivnih fantov v kategoriji od 
7 - 13 let.

Letos so v tujini tekmovali naši tekmovalci: Bor Schweiger Mužar, Nika 
Zupančič, Evgenija Burger, Živa Falkner, Viktor Mijatovič, Saša Tepavčevič, 
Tim Rangus, Andraž Rešetič, Jakob Kavšek.
Delamo še na področju sodelovanje na kampih v Evropi in na mednarodnih 
tekmovanjih.
Tudi na veteranskem področju smo bili bolj aktivni. Veterani so organizirali 
dva srečanja in tekmovanja s pobratenimi klubi ter veteranski turnir v 
mešanih parih za celo Slovenijo. 
Lahko rečemo, da smo organizirali  veliko število prireditev in tekmovanj, pri 
katerih so sodelovali in bili aktivni vsi člani kluba.

Dodobrodelni teniški turnir “KRKA CUP 2015”

Pri organizaciji različnih dogodkov pa ne poskrbimo samo za tekmovalno 
noto, ampak tudi za dobrodelnost in koristnost našega kluba v prostoru, 
kjer živimo in delamo. Takšen turnir in osrednji dogodek v letu je že 13. 
tradicionalni dobrodelni teniški turnir »KRKA«, ki ga izpeljemo konec maja 
in v začetku decembra 17. Miklavžev turnir. Na teh turnirjih zberemo do 80 
udeležencev in ljubiteljev teniške igre iz cele Slovenije in nekaj gostov iz 
tujih ambasad z osnovnim ciljem, zbrati sredstva, ki jih doniramo: otrokom 
v novomeški vrtec – nakup športnih pripomočkov, za fundacijo dr. Danila 
Türka leta 2012 ali za gratis vadbo otrok v osnovnih šolah Dolenjske. K 
samemu dogodku povabimo tudi otroke iz vrtca in osnovnih šol, ki uživajo 
v športnih aktivnostih na dogodku.
Tako  bomo delali tudi v letu 2016….

Teniški klub Krka Otočec, Dušan Hočevar

Društva se predstavijo
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NOGOMETNI KLUB OTOČEC

NOGOMETNI KLUB ŠENTPETER 

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 10 
igralcev, trije pa so pri klubu od 
samega začetka. Udeležujemo se 
nogometnih turnirjev in sodelujemo 
v občinski rekreacijski nogometni 
ligi v Novem mestu pod okriljem AŠ 
NM.
Spletna stran www.nk-otocec.si

Janez Smrekar

Na dan krajevnega praznika v soboto, 
27.6.2015, so člani nogometne 
ekipe ŠENTPETER organizirali 2. 
nogometni turnir na asfaltu.  Turnir 
je potekal pri OŠ Otočec ves dan, saj 
je sodelovalo kar 13 ekip.

Napete tekme si je prišlo pogledati 
kar nekaj domačinov,  vsi pa smo 
navijali za zmago otoških ekip, in 
sicer ekipe Šoferska, Otočec in 
Šentpeter. Popoldan nas je ujel 
dež, vendar to ni ustavilo zagretih 
nogometašev, ki so se odlično borili 
do konca.  

Celotno dogajanje so organizatorji popestrili z glasbo, dobrim vzdušjem in na koncu podelili pokale za prve 4 
najboljše. Četrto mesto je osvojila ekipa Šoferska, tretjo Bršljin, drugo Mokro Polje, zmagovalci turnirja pa so bili 
ekipa Miklavž iz Šentjerneja. 
Letos so člani ekipe NK Šentpeter prostovoljno ponudili pomoč krajevni skupnosti Otočec pri vzdrževanju zelenih 
površin okoli kulturnega in gasilskega doma. Fante ste lahko večkrat videli pri košnji trave. 

Sara Tratnik

ŠPORTNO DRUŠTVO STARI GRAD
Športno društvo Stari grad deluje 
kot neprofitna organizacija od leta 
1977, današnji aktivni člani delujemo 
že vrsto let. Prioriteta našega dru-
štva je: pospešiti razvoj rekreativne-
ga športa v našem okolju in ustvariti 
boljše pogoje za udejstvovanja v 
športu.

Zaenkrat deluje znotraj društva le 
nogometna ekipa. Pohvalimo se 
lahko z lepimi rezultati in širjenjem 
športnega duha. Že nekaj let 
nastopamo v rekreacijski ligi pod 
okriljem Agencije za šport Novo 
mesto, ki obsega celotno novomeško 
občino in novo nastale občine 
(Žužemberk, Mirna Peč, Šmarješke 

Toplice, Dolenjske Toplice in Straža). 
Lahko se pohvalimo z našim 
dosedanjim največjim uspehom, 
uvrstitvijo v prvo rekreativno ligo. 
Seveda pa se spominjamo tudi lepih 
dosežkov na turnirjih v preteklih 
sezonah. 
     

Martin Kralj
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MIZARSTVO BARLES s.p. se ponaša z 10-letno tradicijo 
kvalitetne izdelave, jasnimi cilji in opredeljeno strategijo ra-
zvoja. 
Primarni cilj je zadovoljiti kupca, ki ga dosežemo s sveto-
vanjem, z  iskanjem inovativnih rešitev, upoštevanjem želja 
in potreb kupca ter z uporabo najsodobnejše tehnologije. 
Izdelujemo pohištvo po vaših merah od kuhinj, kopalnic, 
spalnic, otroških in dnevnih sob, vrat, pisarn, miz, klopi 
ipd.. . Po potrebi izvajamo tudi popravila na vašem že ob-
stoječem pohištvu.
Želite podrobnejše informacije? Pokličite ali pišite, z vese-
ljem se odzovemo.

Sponzorji - podjetja se predstavijo



25

Smo podjetje DENIG, zaključna dela v gradbeništvu Deni Guculović s.p. iz Trške Gore, ki za vas ugodno 
in kakovostno izdelamo toplotno izolacijske fasade (pomoč pri eko skladu), oblečemo napušče, kitamo in 
prepleskamo stene in vgradimo mavčne plošče. 
Več na www.denig.si ali nas kontaktirajte na email: info@denig.si ali tel: 031/689 944

Sponzorji - podjetja se predstavijo
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UGODNO: 

Kopanje s kosilom

 za odrasle 18 eur, 

za otroke 12 eur.

Prenovljeni Otočec vabi 
Dragi krajani,
na Otočcu smo v zadnjem času uvedli veliko novosti, ki so za vas, domačine, zelo dobrodošle. 
Prijazno vas vabimo, da jih spoznate in uporabljate – za rekreacijo, za boljše počutje, za zabavnejši prosti čas.  

Vabljeni na kopanje in savnanje v nov sprostitveni center 
V Hotelu Šport je zrasel nov sprostitveni center. V termalnem bazenu z dolžino 20 m se lahko dobro naplavate in razvajate na 

ležiščih s podvodno masažo. Za najmlajše je na voljo otroški bazenček s toboganom. Ob lepem vremenu lahko počivate in lovite 
sončne žarke na zunanji terasi. V finski in turški savni se razstrupite, okrepite odpornost in se sprostite na udobnih ležalnikih, 

ob  postrežbi svežega sadja. 

DARILO za krajane Krajevne skupnosti Otočec: 
20% popusta za kopanje in savnanje na Otočcu. 

Popust velja do 31. decembra 2015, uveljavite pa ga z osebnim dokumentom.

Ko se vam ne ljubi kuhati doma …  
Vabljeni na kosilo ali večerjo v restavracijo hotela Šport, kjer vam je na voljo pester izbor okusnih jedi. 

Kulinarične pustolovce in romantične duše vabimo v restavracijo Grad Otočec. 
Hotel Šport: 4-hodni meni za odrasle stane le 12 eur, za otroke pa 8 eur. Grad: vznemirljiv degustacijski meni le 26 eur. 

Rezervacije: T: 07 38 48 601.

Na zabavo za mišice 
V športnem centru Otočec se lahko rekreirate vse leto. Igro tenisa, badmintona in fitnes si 

lahko zagotovite 60% ceneje, če kupite vsaj 20 vstopnic.  
Naročila vstopnic: E: borut.pucelj@terme-krka.si  T: 051 684 539 | Rezervacija igrišča: T: 07 38 48 657

Darila za vaše najbližje
Razveselite jih z darilnim bonom Term Krka. Darilni bon lahko naročite po telefonu ali e-pošti, ga kupite na spletu ali pa 

na recepcijah vseh hotelov in wellnessov Term Krka.  E: booking@terme-krka.si  T: 08 20 50 300  www.terme-krka.si

Zagotovite si celoletno razvajanje do 60 % ceneje!
Ugodna predprodaja vstopnic za kopanje, savnanje, masaže in pakete razvajanja. Velja le še do 21. decembra 2015.

Nakup: E: predprodaja@terme-krka.si ali na recepcijah wellness centrov Term Krka.

Zaposleni v Termah Krka vam želimo 
   zdravo in zadovoljno 2016.

Iz vroče savne na sneg - užitek, ki ga lahko doživite na Otočcu.

Sponzorji - podjetja se predstavijo
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IZDELOVALEC LESENIH PREDMETOV
JOŽE BARBORIČ S.P.
Žihovo selo 5a
8222 Otočec
GSM.: 031 219 931
e-pošta: 
sebastjan.barboric@gmail.com

Izdelujemo izdelke domače in umetnostne obrti:
 - kopije etnoloških in arheoloških predmetov,
 - glasbila (tamburice, kitare),
 - restavriranje pohištva...

Novo v ponudbi:
 - izdelava pohištva po meri,
 - unikatno pohištvo,
 - izdelava rezbarij...

Sponzorji - podjetja se predstavijo
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KAMNITA SEKIRA Z OTOČCA

V strugi, nekaj deset metrov niže od mostu, ki pri vasi Otočec prečka reko Krko, je bila najdena kamnita sekira z 
luknjo za nasaditev. Dobrih enajst centimetrov dolga sekira je izdelana iz rjavozelenega kamna, na katerega se je 
v vodi naložil še lehnjak.
Kamnite sekire sodijo med najstarejše arheološke  pred-
mete, saj povečini izvirajo iz  mlajše kamene dobe, v 
uporabi pa so bile še tudi v bakreni dobi. Okvirno jih 
postavljamo v  čas od šestega do četrtega tisočletja pr. 
n. št. Tako lahko upravičeno ugotavljamo človekovo pri-
sotnost na območju Otočca že skoraj pred osem tisoč 
leti.
Ob sekiri z Otočca pa s tega področja poznamo iz iste-
ga obdobja še kamniti sekiri in kamnito orodje najdeno 
v Lutrškem selu. Kamnite sekire so med bogato arhe-
ološko dediščino, med množico arheoloških najdišč in 
predmetov tega območja, le prvi in najstarejši predmeti. 
Kamnito sekiro z Otočca hrani Dolenjski muzej Novo 
mesto, predmeti iz Lutrškega sela pa se nahajajo v Na-
rodnem muzeju Slovenije v Ljubljani.

Tekst in foto: Borut Križ, Dolenjski muzej Novo mesto

Kulturna dediščina kraja

OTOČEC IN REKA KRKA

Dolenjska reka Krka je bila do prebivalcev ob njej vse-
skozi radodarna s svojimi naravnimi bogastvi: voda za 
plovbo ter pitje, kuhanje in pranje, z ribami, raki, vodni-
mi pticami, lehnjakom. Njena vodna moč je poganjala 
mnogo obratov, predvsem številne mline in žage. Ob 
poplavah pa jim je zadajala tudi mnogo gorja v svojem 
spodnjem toku. 
Na območju nekdanje občine Št. Peter so na Krki, na 
njenem levem bregu, delovali trije mlini. 
V Mačkovcu sta delovala mlin in elektrarna, ki sta bila 
do druge svetovne vojne v lasti lastnika gradu Bajnof 
pod Trško goro, Roberta Germa. Njegov oče Karl Germ 
je že leta 1892 mlin posodobili in ta je veljal za prvi valjč-
ni mlin na Dolenjskem. Valjčni mlin je deloval tudi po 
drugi svetovni vojni do leta 1970. 
Med gradom Otočec in vasjo Šempeter sta nekdaj stala 
grajski mlin in žaga. V Dolenjskem muzeju sta ohranjeni 
dve zanimivi fotografiji, ki ju je posnel nekdanji grajski 
oskrbnik J. Klevišar. Ena prikazuje otoško žago leta 1930 
z velikim zunanjim kolesom, ki ga ravno popravljajo, 
druga pa zunanjost mlina leta 1942 z ohranjenim enim 
kolesom in že poškodovano streho. Otoški mlin in žago 
z jezom lahko opazimo tudi na veduti gradu Otočec 
Jožefa Wagnerja.
Tretji mlin, ki danes še stoji in je last družine Rifelj, je 

deloval v vasi Lešnica. V preteklosti naj bi pripadal gra-
ščakom s Starega gradu. Mlin je dve generaciji vodila 
družina Rifelj, po domače Malenski. Do leta 1950 so v 
mlinu delovale tudi stope na vodni pogon za phanje 
žita. Mlin je imel tri pare kamnov in je obratoval do prve 
polovice sedemdesetih let 20. stoletja. 
Na tem območju sta se stoletja ohranjala tudi živahen 
ribolov in lov na rake. Pisatelj Janez Trdina omenja v za-
dnji tretjini 19. stoletja poklicnega ribiča in rakarja Žaka 
iz Št. Petra. V terenskih zapisih etnološkega kustodiata v 
Dolenjskem muzeju najdemo podatek, da so ribe lovili 
z mrežami in vršami. Ujete ribe so do petka (post), ko 
so jih nosili v prodajo, hranili v trikotnih zabojih iz desk, 
imenovanih polterji, ki so jih pustili v vodi. V Žihovem 
selu je v obdobju med obema vojnama živel poklicni 
ribič Franc Vrtačič, ki je imel ribiško lovno pravico v ri-
biškem zakupnem okraju Otočec, zakupnica celotnega 
ribiškega okraja je bila otoška grofica Rodriga Marg-
heri. Vrtačičeva žena je ob petkih v jerbasu nosila ribe 
stalnim strankam v Novem mestu ter tudi na tržnico. 
V zapisih je omenjen nočni ribolov z gorečo škopo na 
čolnih; ribiči so večje ribe, ki jih je privabila svetloba, 
nabadali na osti. Ta divji ribolov je bil pozneje zakonsko 
prepovedan. 

Kamnita sekira iz struge reke Krke pri Otočcu
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Zanimivi sta tudi ohranjeni renesančni freski iz gradu 
Otočec, ki prikazuje ribiča s sakom in brodnika. Morda 
je slikar upodobil prizora, ki ju je videl prav na Krki.

Kot svojevrstno posebnost naj omenim otoški splav ali 
velik čoln na pogon z velikim lopatastim kolesom, ki je 
v obdobju med obema vojnama vozil med Št. Petrom in 
Dolenjo vasjo. Z njim so prevažali tudi opeko iz manjše 
opekarne, ki je bila prav tako v lasti otoških graščakov. 

Ivica Križ, Dolenjski muzej Novo mesto

Otoški splav na 
kolo, med obema 
vojnama. Foto: J. 

Klevišar.
Iz arhiva 

Dolenjskega muzeja.

Vodno kolo otoške žage, 1930. Foto: J. Klevišar. Iz arhiva 
Dolenjskega muzeja.

Otoški mlin na Krki, 1942. Foto: J. Klevišar.
Iz arhiva Dolenjskega muzeja.

Josef Wagner, Otočec, okoli 1845,  litografija,
hrani Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana

Kulturna dediščina kraja
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HELENA MURGELJ
Rada sodelujem s krajem

Na Otočec sem prišla leta 1993. Tu 
sva si z možem Lojzetom zgradila 
stanovanjsko hišo. Takoj, ko sva se 
nastanila, sem želela spoznati tudi 
ljudi. Kar si človek želi, ni težko. Naj-
prej sem spoznala bližnje  sosede, 
nato bolj oddaljene, največ pri maši 
ob nedeljah. Vzpostavila sem sti-
ke tudi na cesti, v trgovini, na pošti. 
Že pozdrav, pogled, bežen nasmeh 
so obrodili poznanstva in prijatelj-
stva. Moja velika želja je bila tesno 
sodelovati s krajem. Sodelovanje se 
je okrepilo z aktivnim delovanjem v 
društvih. Tri mandate sem bila v žu-
pnijskem pastoralnem svetu, v kra-
jevni organizaciji Rdečega križa in 
v turističnem društvu. V naši župniji 
sem vodila tudi najmlajšo skupino 
skavtov – volčiče in volkuljice in se 
vsako leto vključila v Oratorij. 
Sodelovanje se je okrepilo, ko sem 
začela fotografirati in pisati pri-
spevke za različne medije. Postala 
sem »dopisnica«. Sodelujem z vse-
mi društvi in organizacijami v naši 
krajevni skupnosti in tudi s slednjo. 
Z veseljem sprejmem vsa povabila, 
če mi le dopušča čas. S fotografsko 
razstavo Moj kraj Otočec, ki sem 
jo pripravila v letu 2006 v Pavlino-
vem hramu ob veliki podpori Bran-
ka Pavlina, takratnega predsednika 

Iz naših krajev

Društva vinogradnikov Grčevje, v 
Grčevju sem predstavila življenje in 
delo društev in zanimivosti krajev v 
naši krajevni skupnosti. To razstavo 
sem imela tudi v OŠ Otočec. Ob 
100-letnici gasilstva na Otočcu sem 
ob pomoči takratnega predsednika 
PGD Otočec Franca Ivnika naredi-
la fotografsko razstavo z naslovom 
Gasilci in naš kraj. Ob 150-letnici 
župnije Št. Peter – Otočec sem leta 
2013 kot soavtorica z Jernejem Str-
garjem sodelovala pri obsežnem 
knjižnem delu Šentpetrska fara skozi 
čas 1863-2013. 
Z veseljem poslikam pomemb-
ne dogodke in zanimivosti v kraju, 
mladoporočence, zlatoporočence, 
zakramente svetega krsta in birme, 
različna praznovanja in zapišem ter 
prispevke odpošljem v različne me-
dije. Že nekaj let zapored pripravim 
ob srečanju starejših krajanov, ki ga 
pripravi župnijska Karitas, tudi kul-
turni program. Sodelovanje z društvi 
in našo krajevno skupnostjo me bo-
gati, saj tako bolj spoznavam ljudi in 
svoj kraj, kateremu pripadam. Lepo 
je živeti v tako prijetnem kraju, kot 
je Otočec in se družiti z ljudmi, ki te 
spoštujejo in imajo radi.
                                                                                                                                             
Helena Murgelj

Drugo srečanje štirih 
društev v Grčevju
Zadnjo avgustovsko soboto so se 
drugič zapored srečala štiri društva 
v naši krajevni skupnosti s sedežem 
v Grčevju. Zbrali so se na prostoru 
strelišča na Vrhu pri Pahi. Letos je 
srečanje pripravila Lovska družina, 
sodelovali so še vinogradniki, kon-
jeniki in nogometaši. Vinogradniki 
so poskrbeli za predavanje, ki je bilo 
zanimivo za vse prisotne, saj jih ima 
večina vinograde. Z zanimanjem so 
zbrani prisluhnili gospodu Matjažu 
Baumgartnerju o pripravi na trgatev. 
Predavatelj je dejal, da letina lepo 
kaže, vendar se lahko še vedno po-
javijo težave. Spomnil jih je, na kaj 
morajo biti posebej pozorni. Ob 
koncu  predavanja jim je odgovoril 
na zastavljena vprašanja. Okrepča-
li so se z divjačinskim golažem in 
odojkom, vse skupaj pa so popla-
knili z različnimi vini. 
Zbrane je obiskal in pozdravil tudi 
novomeški župan Gregor Macedo-
ni, ki je zelo naklonjen delovanju 
društev v Mestni občini Novo me-
sto. Zaželel jim je prijetno druženje. 
Izvedli so tudi meddruštveno tek-
movanje v štirih igrah. Pomerili so se 
v streljanju glinastih golobov, strelja-
nju na gol, pikadu in tekmovanju s 
smučmi. V skupnem seštevku so sla-
vili vinogradniki. Srečanje je popestril 
domači ansambel, ki je poskrbel za 
prijetno počutje. V naslednjem letu 
bo organizator Konjeniško društvo 
sveti Jurij Grčevje.
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Peto družabno srečanje krajanov Herinje vasi
Konec avgusta so se tradicionalno zbrali vaščani naselja 
Herinja vas pod vodstvom skupine, ki jo vodi prizadevna 
in skrbna krajanka Zdenka Borse. Herinja vas je vasica z 
okoli 100 prebivalci. Zbrali so se že petič in tako je okoli 
70 krajanov obeležilo letošnji mali jubilej. Zbrali so se 
na prostoru nogometnega kluba Paha. Po divjačinskem 
golažu so se za zabavo pomerili v družabnih igrah: 
skakali so v vrečah, vlekli vrvi, metali aviončke, ki so jih 
sami izdelali, streljali na gol in metali obročke na drog. 
Igre je spretno vodil in povezoval na humorni način 
Andrej Novak. Pri igrah so sodelovale ženske, moški in 
otroci. Vsi zbrani, tako tekmovalci kot navijači, so zelo 
uživali in se zabavali. Poslušali so glasbo, meh harmonike je raztegoval Anže Jenko. Ob harmoniki so tudi zapeli. 
Otroci so igrali nogomet, pa tudi odrasli so v večernem času odigrali pravo tekmo. Bilo je zelo veselo in zabavno, 
saj so nedeljsko popoldne in večer preživeli v prijetnem druženju in pogostitvi. Obljubili so si, da se ponovno 
snidejo naslednje leto.
Helena Murgelj

Iz naših krajev

ŽUPNCA – ZA VEDNO 

Od leta 2010 je zadnja sobota v avgustu naša. To je dan 
za naš pohod. Dan za slovo od visokega poletja, počitnic, 
enega leta; dan, ko se preštejemo in pogovorimo, 
pozabavamo – kakor hočete. 
Letos smo se že šesto leto zapored zbrali na Župnci. 
Kje je zdaj to, povprašate. Verjamem, da je starejšim 
krajanom Otočca to ime znano, za mlajše in priseljene 
pa naj prevedem: govorim o Starinah in še eni hiši 
za nameček. Gostilna Pri Štefki je namreč danes že 
na Krožni poti, takrat ko Otočec še ni imel ulic, pa je 
bila tudi ta del Župnce, kjer je zgradilo svoje domove 
večina otrok Ivanke Rataj. Le sin Ivan je ostal v domači 
hiši, v starem delu Otočca, in hči Jelka je našla dom 
v Ljubljani. Ostali – Jože, Marija, Anica, Ivanka, Štefka 
in Olga – so poselili Župnco in tako smo bratranci in 
sestrične odraščali skupaj. Spletli in ohranili smo tesne 
vezi, ki so ostale močne tudi potem, ko smo se razselili, 
zato ni prav nič presenetljivo, da je spontana ideja o 
družinskem srečanju pred šestimi leti naletela na odličen 
odziv. In če so bili prva leta še potrebni opomniki, da se 
zadnjo soboto v avgustu dobimo na Župnci, je zadnje 
leto to postalo že nepotrebno. Ta dan je rezerviran za 
naše druženje. Še več, pohoda, ki smo se ga prvo leto 
udeležili predvsem bratranci in sestrične (s podporo 
posameznih družinskih članov), se vsako leto udeleži 
več pohodnikov, naših otrok in njihovih partnerjev ali 
prijateljev. Pot, ki jo ubiramo, je iz leta v leto podobna, 
vendar kljub temu prav nič enolična. Z Župnce se pod 
vodstvom zastavonoše odpravimo mimo šole proti 
cerkvi sv. Jurija v Grčevju in še malo naprej do Francijeve 
zidanice, kjer imamo daljši počitek. Po dobri uri ali 

več se odpravimo do končnega cilja – ta je vsako leto 
drugje. Ni pomembno, ali zaključimo pri Meliti, Mojci 
in Majdi, Joži, Marici ali pri Andreju – vedno se imamo 
enako dobro in zabavno. Utrujenost po pohodu hitro 
mine in še se najde dovolj energije za petje in celo ples. 
Priznati je treba, da nam pri tem pomagajo tudi mlajši 
člani naše družine.
Župnski pohod je pravzaprav srečanje treh, zadnja 
leta celo štirih generacij. Zjutraj vse zbrane pohodnike 
pozdravijo najstarejši člani naše velike družine; večina 
izmed njih se nam pridruži tudi na zaključni zabavi. 
Najmlajši družinski člani (četrta generacija) pa gredo 
kar z nami. Ni kaj, velika družina smo in če bi se zbrali 
vsi, bi nas bilo že prek sedemdeset. Čeprav vedno kdo 
manjka, pa vezi ostajajo. Naš pohod bo drugo leto že 
sedmi po vrsti in je nedvomno že postal tradicionalen. 
Jožica Jožef Beg

Pred odhodom z Župnce je čas za prvo skupinsko 
fotografijo. Foto: Tanja Jerič



Gradnja ceste do mostu v Otočcu, leto 1954.
Foto: Jože Klevišar. Hrani ZVKDS.

Nagradno vprašanje:
Katera stavba danes stoji na 
mestu, kjer je hiša z gankom?
Odgovore pošljite na dopisnici 
do 30. januarja 2016 na naslov: 
Krajevna skupnost Otočec, 
Šentpeter 1, 8222 Otočec.

Izmed vseh prispelih pravilnih 
odgovorov bomo na februarski 
seji sveta KS Otočec izžrebali 
nagrajenca, ki bo prejel lepo 
nagrado. Podatke o nagrajencu 
bomo javno objavili.

Sandra Murgelj
Rdeča vrtnica

Med zelenjem je rdeča,
lepa vrtnica doma,

ostri trni nje so slava,
žamet listov nežnost vsa.

Njena je lepota,
vredna več kot kup zlata,

njeni ni milini kos nobena deklica.
V zelene liste svoj rdeči žamet skrije,

s trni se v sovražnika zarije.
Njen odtenek je rdeče,

ljubezni barve vsake sreče. 




