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Poštnina plačana pri pošti 
8350 Dolenjske Toplice
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Povorka društev na Topliški noči.  
Foto: Goran Badovinac

Julij si bomo gotovo zapomnili po visokih temperaturah, saj smo 
doživeli kar nekaj vročinskih valov, zato so bila kopališča ob rekah 
in v termah kar polna. Prav je tako, pravijo. To je poletje - čas za 
sprostitev, osvežitev in nabiranje novih moči za dolge zimske dni, 
o katerih pravzaprav sploh še ne želimo razmišljati. Vreme je bilo 
naklonjeno tudi prirediteljem Topliške noči in prireditev v sklopu 
občinskega praznika, obiskovalci pa so vnovič dokazali, da radi 
pridejo v Dolenjske Toplice. Naj bo tako tudi v prihodnje. Tokratni 
Vrelec je odsev prav tega prazničnega dogajanja. 

V prejšnji številki Vrelca smo bralce in bralke spraševali: V Termah 
Dolenjske Toplice je možno pripraviti poročni obred v parku in 
v hotelu! a.) da, b.) ne. Pravilen odgovor je da. Dve vstopnici za 
kopanje v Wellness centru Balnea prejme Cvetka Florijana Zajec, 
Prapreče 20 a, 8360 Žužemberk. Novo nagradno vprašanje 
se glasi: Navedite eno znano osebnost, ki je obiskala Terme 
Dolenjske Toplice. Odgovore do 15. avgusta 2015 pošljite na 
naslov: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske 
Toplice, s pripisom za Glasilo – nagradno vprašanje. Odgovoru 
obvezno pripišite tudi davčno številko, sicer nagrade ne bo možno 
izročiti. Nagrajenec(ka) bo objavljen(a) v naslednji številki. 
Nagrada: 2x vstop v bazene v Wellness centru Balnea v Dolenjskih 
Toplicah. Nagrado poklanjajo Terme Dolenjske Toplice. 

Glasilo izdaja Občina Dolenjske Toplice
Uredniški odbor: Mojca Kren, odgovorna urednica, uredniki Rosana Dular,  
Helena Kulovec, Primož Primec in Janez Šafar. 
Priprava za tisk in tisk: Birografika BORI d. o. o. 
Naklada: 1400 izvodov
Glasilo Občine Dolenjske Toplice je vpisano v razvid medijev Ministrstva za kulturo 
Republike Slovenije pod zaporedno številko 250.
Glasilo dostopno tudi na www.dolenjske-toplice.si. 
Obvestilo uredniškega odbora: Zadnji rok za oddajo člankov je 18. v mesecu.  
Prispevke lahko oddate na spletnem portalu: mojaobčina.si/dolenjske-toplice.si oziroma 
jih izjemoma pošljete na elektronski naslov: glasilo.dolenjske.toplice@gmail.com.  
Za prispevke, ki bodo na gornja naslova prispeli kasneje, uredništvo ne more jamčiti,  
da bodo objavljeni v tekočem izvodu glasila.
Uredništvo si pridržuje pravico do preoblikovanja besedil v vsebinsko in oblikovno 
primerne članke.

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
V družbi predsednika podelili 
grb in županove zahvale 

TOPLIŠKA NOČ 2015 6

Rdeči alarm v gozdovih zaradi podlubnikov 18

22. julija 1998 je državni zbor razglasil samostojnost Občine 
Dolenjske Toplice in na ta dan občani praznujejo občinski praznik. 
Vsako leto je prav na ta dan slavnostna seja občinskega sveta, ki 
pa je bila letos, ko mineva 800 let od prve omembe Toplic v pisnih 
virih, še posebej slovesna. Praznovanju se je pridružil predsednik 
države Borut Pahor, oplemenitil pa ga je nastop zasedbe Concilium 
musicum Wien.

„V tem svečanem trenutku vam želim vcepiti malo svojega optimizma. 
Čeprav vsak dan poslušamo, kako je pri nas hudo, kako ni denarja, da 
ni dela, se pri nas življenje vseeno vrti. Gradimo vodovod, delamo ceste in 
pločnike, sveti vse več luči javne razsvetljave. Seveda ne gre v velikih zamahih, 
ampak po stari ljudski modrosti, ki pravi, da se stegni le toliko, kolikor imaš 
dolgo odejo. Obljubljam, da bo tako tudi naprej,“ je v svojem nagovoru 
izpostavil domači župan Jože Muhič, vesel, da se je slovesnosti ob tako 
visokem jubileju udeležil tudi predsednik. „Iskreno se zahvaljujem, ker 
ste me povabili medse, da skupaj praznujemo vaš občinski praznik, ob tej 
priložnosti vam tako v osebnem imenu kot imenu države iskreno čestitam, 
pa tudi zato, da skupaj proslavimo 800-letnico omembe vašega kraja, ki 
ima spričo tega slavno preteklost, spričo nekaterih razvojnih kazalcev danes 
pa sem prepričan, da tudi slavno prihodnost,“ je med drugim dejal Pahor.  

4Suhokranjski vodovod naj bi bil končan leta 2020!

Predsednikov prihod
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Milena in Jože Fabijan sta prejemnika grba občine 

Milena in Jože Fabijan, po domače »Rošlova«, prihajata z Dolenjih 
Sušic. Že vrsto let sodelujeta skupaj pri vseh pobudah in delovnih 
akcijah ter dogodkih družabne narave v občini Dolenjske Toplice. Jože 
je bil tudi občinski svetnik in izjemno aktiven pri izgradnji vodovoda, 
električnih napeljav, telefonskega omrežja, cest ter vaških poti. Pri 
vsaki akciji je sodeloval tako finančno kot tudi z lastnim trdim delom. 
Milena je bila neprecenljiva pomoč pri vodenju domačega podjetja, 
njen glas pa danes razveseljuje pri poslušanju ljudskih pevk Rož´c. 
Milena in Jože sta se s tesarsko-krovsko dejavnostjo ukvarjala skoraj 
vso delovno dobo, bila sta zelo znana, ugledna in iskana daleč naokoli. 
V to dejavnost sta vpeljala tudi njune tri sinove. 
Ljubezen do lesa pa se ne kaže le v strehah, ki sta jih izdelala. Mojster 
Jože je namreč postavil zelo veliko mlajev, tudi to tradicijo pa 
nadaljujejo njuni sinovi. Delo njegovih spretnih rok je tudi 17 božjih 
obeležij – lesenih križev, ki stojijo v bližnji in daljni okolici. 
Njuno skupno življenje je bogato z ljubeznijo, dobroto, vero in 
nesebično pomočjo pomoči potrebnim. Življenje je včasih žalostno 
in Jože pravi, da zlahka skrije solze žalosti. A življenje je tudi srečno in 
solz sreče ne more skriti. In ni mu treba, le naj se še večkrat pokažejo. 
Letos sta praznovala 50. obletnico poroke in ob tem jubileju je bila 
z njima vsa vas, vsa skupnost, ki je tako potrdila njun neprecenljiv 
doprinos k razvoju vasi in občine.  
Predlog za občinsko priznanje je podal Janez Tekavčič z Dolenjih 
Sušic, izbrala ga je komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ter potrdil občinski svet Občine Dolenjske Toplice.

MOJCA KREN 

Na seji, ki jo je povezoval igralec Pavle Ravnohrib, so podelili 
najvišje priznanje občine, grb, ki sta ga za zelo uspešno delo izjemnega 
pomena za občino prejela Milena in Jože Fabijan z Dolenjih Sušic. 
Ob tej priložnosti je župan podelil še pet zahval, in sicer Danielu 
Krivcu za 10-letno strokovno, zanesljivo, brezhibno in pravočasno 
opravljeno delo ter vzorne odnose tako z občani kot vodstvom občine, 
policistoma Andreju Müllerju in Janu Zavodniku, ker sta, čeprav 
življenjsko ogrožena, s posebno hrabrim in strokovnim ukrepanjem 
preprečila družinsko tragedijo, Dušanu Gorencu ob jubilejnem 120. 
darovanju krvi in Dragici Bobnar za dolgoletno skrbno in odgovorno 
delo z najmlajšimi otroki v vrtcu Gumbek.  
Praznovanje so sklenili s koncertom v čast 800-letnice prve omembe 
Toplic z glasbo habsburškega dvora - koncert sodi v sklop festivala 
Seviqc Brežice - predsednik republike in župan sta nato v vitrino 
Rastoče knjige vložila še topliško monografijo, predsednik pa se je 
vpisal tudi v zlato knjigo občine.  
  

OBČINSKA UPRAVA 

Vse zainteresirane občane obveščamo, da bo razpis za pridobitev 
subvencije s področja kmetijstva objavljen predvidoma konec 
avgusta 2015 v Vrelcu in na spletnih straneh Občine Dolenjske 
Toplice www.dolenjske-toplice.si.

Napoved razpisa za kmetijstvo 

Predsednik in župan sta v vitrino Rastoče knjige vložila monografijo 
Dolenjske Toplice v odsevu časa.

Concilium musicum WienPodelitev grba
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MOJCA KREN 

Na občinski seji 17. junija so svetniki sprejeli rebalans proračuna. 
Zakaj je bil ta potreben? 
Pri pripravi proračuna zgodaj spomladi so bila zagotovila za 
sofinanciranje suhokranjskega vodovoda s strani države in 
evropskih skladov tako medla, da si projekta nismo upali umestiti v 
proračun. Sedaj pa se razmere kristalizirajo, sredstva so praktično že 
zagotovljena in da bi do njih lahko prišli, moramo imeti proračunsko 
zagotovljeno lastno udeležbo in veljavno sprejet načrt razvojnih 
programov z vključenim in časovno razdelanim projektom. To je 
bistvo tega rebalansa, vse druge spremembe so obrobne. Še vedno pa 
se lahko kaj zalomi. 
Moram pa ob tem pohvaliti članice in člane odborov in občinskega 
sveta, ki so sprejeli rebalans soglasno. Kot kaže, so se prepričali, da 
je proračun, pa čeprav je negotov, nujno potreben za nemoteno 
delovanje občine in da ga, ko je čas, brez večjih težav spreminjamo.  
  
Če bo ministrstvo tokrat res držalo obljubo, te so bile že 
večkrat dane, a ne izpolnjene, potem boste torej nadaljevali s 
suhokranjskim vodovodom še letos. Katere so naslednje faze? 
Naslednja faza je povezava med Velikim Rigljem in vodohranom 
v Toplicah. S tem bo zagotovljena krožna povezava obeh naših 
vrtin, kar pomeni, da bo v sistemu vedno krožila voda in bo zato v 
vsakem trenutku sveža, v primeru okvar pa bo oskrba s pitno vodo 
zagotovljena sicer po malo daljši poti, a bo zanesljiva. O nadaljnjih 
prioritetah pa se bomo še dogovarjali. 
  
Kakšna je potem zdaj časovnica glede suhokranjskega vodovoda, 
kdaj bi bil projekt lahko povsem zaključen? 
Projekt bo financiran iz finančne perspektive 2014–2020, torej mora 
biti gotov leta 2020. Ker se je glede na staro časovnico vse skupaj 
zavleklo in malo razvleklo, se bomo glede prioritete lažje prilagodili 
tako svojim finančnim zmožnostim kot težavnosti terena. O vseh 
odločitvah bomo sproti obveščali javnost.  
  

Kako pa bo z odškodninami pri suhokranjskem vodovodu? 
Žal so se že pokazale težnje redkih občanov, da bi ob gradnji 
vodovoda še malo oželi občinsko blagajno ali si izborili kakšne druge 
privilegije. Vendar to tako ne gre. Če bi njihovemu zgledu sledil vsak 
občan, ki bo imel prekopano parcelo, ne bi mogli delati ničesar ali 
pa bi občina bankrotirala. V največji možni meri pa bomo ravnali 
tako, da bo škode na pridelkih čim manj in da bomo po posegu 
vrnili zemljišče v prvotno ali kvečjemu boljše stanje. Za morebitno 
simbolično odškodnino pa se bomo odločili le v primerih, kjer bo 
za občino predstavljala drastično nižji strošek kot ureditev ali odkup 
uporabljene parcele, seveda v dogovoru z lastnikom.  

Projekt Cerod 2 je po odločitvi vseh županov občin družbenic 
zaustavljen. V načrtu je priprava novega, manj obsežnega 
projekta. Kaj to pomeni glede odlaganja odpadkov, kako naprej? 
Tudi sam sem se na koncu zavzel in glasoval za zaustavitev projekta 
Cerod 2, ker je za občane postal predrag. S tem, kdo je boter petletne 
kalvarije s pripravami na njegovo izgradnjo in končno zaustavitvijo, 
se bodo gotovo še ukvarjali kriminalisti in sodišča, župani pa smo se 
po zadnjih izračunih stroškov uprli previsoki obremenitvi denarnic 
naših soobčanov te in naslednje generacije in smo projekt zaustavili. 
Iščemo pa novo rešitev, ki bo finančno sprejemljiva. A brez skrbi: 
smeti bomo še vedno brez večjih zapletov lahko odvažali, po občutno 
nižjih cenah, kot bi jih, če bi sedaj začeli graditi Cerod2.  
  

Konec aprila ste v soglasju s svetniki imenovali komisijo, ki vam 
bo predlagala rešitve glede zapore ceste na Dolenjem Polju, 
o kateri smo v Vrelcu že veliko pisali. Kako daleč je komisija z 
ugotovitvami, ste že dobili kakšne predloge? 
Komisija je delo že zaključila s soglasnim spoznanjem, da cesta 
ni niti dimenzionirana niti zgrajena za tranzitni promet, zato zanj 
ostaja zaprta. Dovoljen pa je še vedno lokalni promet, torej za 
tamkajšnje prebivalce, obrtno dejavnost in lastnike parcel, vključujoč 
vinogradnike iz naše občine, ki imajo vinograde v Straški gori. 
Naj pripomnim še, da je predlog za prav takšno prometno ureditev na 
pobudo vaške skupnosti Levi breg obravnaval prejšnji občinski svet, 
a ga je vehementno zavrnil. Sklep komisije je pokazal, da sem ravnal 
prav, ko ga nisem upošteval.  
  
Odločitev o tej zapori, kot ste že večkrat poudarili, sprejme 
župan. Kaj bo vaše vodilo pri tem? 
Odločitev sem že sprejel in dosledno upošteval predlog komisije, ki 
je v mejah zakonitosti in pravil prometne stroke. Prometni znak za 
zaporo ceste ostaja, dodatna tabla pa dovoljuje lokalni promet.  
  
Občina vsako leto v proračun dobi koncesnino za gozdove. Za 
kakšen znesek gre letos in kako ga boste porabili? 
Letošnja koncesnina znaša 186 tisoč evrov in je bomo, kot predpisuje 
država, dve tretjini namenili za ureditev gozdnih in ostalih cest, 
tretjino pa za nego gozdov, gozdnih učnih poti in podobno. Če se 
bodo zainteresirani občani držali obljube in sodelovali s finančnimi 
prispevki in fizičnim delom pri pripravi tamponov in urejanju bankin, 
bomo za ta denar asfaltirali precej krajših odcepov cest v skupni 
dolžini celega kilometra. 

INTERVJU Z ŽUPANOM 
Suhokranjski vodovod naj bi bil končan leta 2020!

Tudi v tokratni številki smo župana Jožeta Muhiča povprašali o aktualnih temah – o suhokranjskem vodovodu, Cerodu 2, zvišanju cen 
komunalnih storitev in še čem. Več pa v intervjuju. 

Naslednja faza je povezava med Velikim Rigljem in  
vodohranom v Toplicah.

Iščemo pa novo rešitev, ki bo finančno sprejemljiva.
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Kako je pa s poslovilnim objektom v Soteski? Bo rušenje? 
Soteska je s svojima gradovoma, Hudičevim turnom, Krko in 
cerkvijo biser topliške občine in si zasluži, da jo uredimo tako, da si 
bo tako ime tudi zaslužila. Cerkev Sv. Erazma je kulturni spomenik 
in bi morala biti ponos in paša za oči. Žal pogled nanjo kazi opustela 
in razmajana nekdanja poslovilna vežica, ki nikoli več ne bo služila 
svojemu namenu. Lastniško je pol občinska, pol pa od župnije, 
oba z gospodom župnikom pa meniva, da jo je treba odstraniti. Na 
enakem stališču vztraja tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine. 
Opremo, ki je sedaj v njej, bi v tem primeru namestili v učilnici 
tamkajšnjega župnišča. V sklopu ureditve okolice cerkve bi še 
asfaltirali obe parkirišči ter uredili Auerspergove nagrobnike. 
Spoštujem mnenje tamkajšnjih krajanov in tudi njihovo zavzetost, 
da so poslovilno vežico vzdrževali in jo ohranili takšno, kot je. 
Vendar je, gledano skozi današnje oči, odslužila svojemu namenu 
in je čas, da se od nje poslovimo. 
Niti g. župnik niti jaz pa ne želiva narediti ničesar, kar bi bilo v 
nasprotju z mnenjem tamkajšnje večine. Zato bomo takoj po 
počitnicah v Soteski pisno, najbrž z vaškim referendumom, 
povprašali vaščane, ali želijo urejeno neposredno okolico njihove 
cerkve ali ne. Njihovo večinsko mnenje bomo seveda upoštevali.  
  

Stanovanje v Dolenjskih Toplicah, ki ga ima v lasti občina, je 
prazno. Kaj boste storili z njim, kako ga boste uporabili? 
Stanovanje bomo v kratkem oddali v najem. Pripravili smo kriterije 
za izbiro najemnika, ker želimo, da imajo vsi, ki se bodo zanj 
potegovali, enake možnosti in na naši spletni strani smo objavili 
razpis. Zainteresirane vabim, da se javijo.  
  
Proračun za leto 2015 dovoljuje tudi nadomestno zaposlitev 
vodje režijskega obrata. Ste že razpisali to delovno mesto? 
Nismo ga še razpisali, ker bi se, kot sem se dogovoril s svetniki, prej 
rad prepričal, ali zmoremo tudi brez njega oziroma z notranjimi 
prerazporeditvami. Imam namreč visoka pričakovanja in mislim, 
da jih z obstoječim kadrom ne bomo dosegli. 
Gre za dvoje. Prvič: KKC bi se moral v nekaj letih najmanj 
60-odstotno financirati sam, v petih pa že popolnoma. Za finančno 
uspešnost je pomemben predvsem kongresni turizem, ki bi 
povečal tudi gostinski promet in zapolnjeval zmogljivosti manjših 
sobodajalcev. Vendar je za to treba trdo delati, osebno obiskovati 
potencialne uporabnike in iskati nove tržne niše. Sedaj smo v veliki 
meri samo servis domačinom. Drugič: veliko več se da narediti pri 
privabljanju enodnevnih turistov. Imamo veliko turističnih točk, 
ki bi bile za ožje zainteresirane skupine izredno zanimive, a so 
nam znane le v manjši meri, tržimo jih pa sploh ne. Vse bolj sem 
prepričan, da samo z obstoječim kadrom, ki je po odhodu prejšnjega 
vodje KKC okrnjen, ne bo šlo. Mislim, da si z nezaposlitvijo vodje 
režijskega obrata sami delamo škodo. Če že ne na kratek, pa prav 
gotovo na dolgi rok. To bom, ko bom našel pravega človeka, ki me 
bo prepričal in jamčil, da bo znatno dvignil prepoznavnost topliške 
občine in postavil KKC na trdne temelje, popravil. 

Na seji so svetniki potrdili tudi pravilnik za najem KKC-ja 
in ostalih objektov v lasti občine. Kaj ta prinaša, zakaj je bil 
potreben? 
Ta pravilnik je bil potreben predvsem zato, da lahko ravnamo 
gospodarno in enako do vseh uporabnikov občinskega premoženja, 
da se prostore in opremo uporablja namensko in da nosijo uporabniki 
tudi vsaj minimalno odgovornost. Pred sprejemom na občinskem 
svetu smo ga predstavili našim društvom, ki so ga, z dvema izjemama, 
pozdravila.  
  

Znova so višje tudi cene komunalnih storitev. Zakaj se občina 
v teh težkih časih odloča za zmanjševanje subvencije in s tem 
povišanje cene uporabnikom? 
Vsakdo si sam plačuje elektriko, televizijo, telefon, mobitel, prevoze, 
časopise in še kaj. Sam naj bi si plačal tudi porabljeno vodo ter 
odvoz in shranitev kosovnih in fekalnih odpadkov. Tako je po vsem 
civiliziranem svetu. Prav tako, kot so težki časi za občane, so tudi za 
občinski proračun. Zaradi državne prisile je občina morala plačevati 
namesto občanov del tovrstnih stroškov, ki so dosegli višino do 150 
tisoč evrov letno, v letu 2014 okroglih 123 tisoč evrov, kar pa je bila 
tudi za občinsko blagajno prehuda obremenitev.  
  
Kdaj bo torej uporabnik v topliški občini moral plačati polno 
ceno komunalnih storitev? 
Po strategiji, ki jo je sprejel prejšnji občinski svet, naj bi subvencije 
postopno zmanjševali še dve leti, nato pa jih ukinili. Takrat bomo 
celotne stroške komunalnih storitev nosili občani sami. A o tem bo 
vsako leto odločal občinski svet, razen če ne bo občinskih subvencij 
državna uredba ukinila že prej. Letos se bo položnica za individualno 
hišo s štirimi osebami in vsemi storitvami povišala za 3,86 evra ali 
slab evro na osebo, če kanalizacije nimajo pa za 1,07 evra ali približno 
četrt evra na osebo. S tem bodo proračunski izdatki v ta namen glede 
na lansko porabo prepolovljeni, če bo komunala še ta mesec začela 
obračunavati po novem. 
  

V juniju je le izšla dolgo pričakovana monografija Dolenjskih 
Toplic. Kakšen je skozi vaše oči pomen tovrstnega dela za kraj in 
ljudi, ki živijo tu? 
Takšno delo smo Topličani še kako potrebovali. O Toplicah obstaja 
skozi vso zgodovino veliko pisnih in slikovnih dokumentov, o 
novejši zgodovini pa tudi pričevanj. Vse pomembnejše vire so 
avtorji poiskali in jih v njej predstavili. Tako je nastalo enkratno, 
obsežno delo, ki zelo dobro, kot pravi sam naslov, opisuje Toplice v 
odsevu časa. Naj nas dobro predstavlja drugim in nam dviga ponos 
in samozavest! 

Prometni znak za zaporo ceste ostaja, dodatna tabla pa 
dovoljuje lokalni promet.

Stanovanje bomo v kratkem oddali v najem.

Imam namreč visoka pričakovanja in mislim, da jih z 
obstoječim kadrom ne bomo dosegli.
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MOJCA KREN

TOPLIŠKA NOC 2015 

Starodobniki, pražen krompir, točenje medu, že tradicionalno 

pa kuhanje golaža treh županov

ˇ

Sredi sobotnega popoldneva Sokolski trg poln še praznih miz, 
stojnice samevajo, v kotu pod lipo in ob presušeni Sušici trije kotli, 
ob njih pa pridne članice topliškega društva podeželskih žena 
držijo za kuhalnice, izpod katerih nastajajo trije golaži. Vročina 
jim ne prizanaša, ob plinskih gorilnikih pa je ta še nekoliko višja. 
Pridružijo se jim še trije župani: topliški, rekovški in tuheljski, 
da dokončajo začeto. Da skuhajo tri odlično dišeče golaže in 
pomagajo ljudem v stiski. Vonjave so bile očitno dovolj močne, 
saj je nekaj deset minut kasneje slika že povsem drugačna: trg do 
zadnjega kotička napolnijo obiskovalci od blizu in daleč. In imajo 
kaj videti: povorko, ki so jo tokrat sklenili starodobniki, ki so s tem 
zaključili svoje celodnevno vroče popotovanje po Dolenjski in Suhi 
krajini, stojnice, na katerih ponujajo različne izdelke domače in 
umetnostne obrti, otroške delavnice, prvič v sklopu Topliške noči 
lahko preizkusijo pražen krompir in si ogledajo, kako se toči med, 
znova jih nasmeje skeč domačega KUD-a Vesel teater, gasilci pa 
vnovič poskrbijo za odlično zabavo z ansamblom Korenine, prav 
tako za lačne želodce in žejna grla. 

Opis slik:
1. Nakit, pletene košare, lončeni izdelki, izdelki iz aronije in še kaj bi se našlo na stoj-

nicah, kjer so rokodelci in obrtniki obiskovalcem predstavljali svoje delo. Ljudje 
so se ustavljali in kramljali z njimi, ali so kaj tudi kupili, pa jih nismo vprašali.

2. Kaj bi brez krompirja, bi najbrž zatrdil marsikdo. Ta gomolj res lahko pripra-
vimo na nešteto načinov. To zagovarjajo tudi člani Društva za priznanje praže-
nega krompirja kot samostojne jedi, ki so na Topliški noči prepražili ogromno 
krompirja - enega za vegetarijance z oljem oljne ogrščice in posebnimi vegetari-
janskimi ocvirki in enega po receptu naših babic. A ta jed ima še ogromno različic, 
pravijo. Prizadevajo si namreč, da bi izdali knjigo receptov pražen krompir na 
365 načinov in so pri tem dokaj uspešni, saj so jih zbrali že 100 različnih. Lju-
bitelji praženega krompirja pa bodo na svoj račun lahko prišli 5. septembra, ko 
bo v Mokronogu 15. svetovni festival praženega krompirja. Na sto in en način. 

3. Približno 250 ljudi je sodelovalo v letošnji povorki, v kateri se občanom predsta-
vijo vsa društva, ki delujejo v občini in teh je okrog 20. Ob tej priložnosti lahko 
namreč slišijo, s čim se ukvarjajo, kakšne prireditve pripravljajo in kako uspešni 
so pri svojem delu. Sodeč po slišanem, topliška društva združujejo pridne, prija-
zne in vztrajne ljudi, ki znajo in zmorejo. 

4. Za piko na i sobotnega dne so zaslužni gasilci z gasilsko veselico, na kateri je 
za zabavo poskrbel ansambel Korenine, člani PGD Dolenjske Toplice pa za vse 
ostalo: jedačo, pijačo, srečelov. Zabava je bila zagotovljena.

5. Otroci so pod vodstvom Alenke Peterlin tudi tokrat ustvarjali. Na mizi so imeli 
kamenčke, školjke, rakce in nastale so morske slike, ki jih bodo lahko obesili v 
svojih sobah.
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Opis slik:
6. "Smrdi," se je pritožila soseda, sicer doma iz Ljubljane, ki je na Selih kupila 

vikend, da bi lahko konce tedna preživljala v miru in na prijetnem podeželskem 
zraku. A kaj ko spet smrdi. Pritožila se je sosedi, ta pa je vso krivdo zvalila na 
drugo sosedo, s katero si radi, tako po slovensko, izmenjata katero krepko. Mo-
ški, tokrat v vlogi poštarja, pa stvari postavi na svoje mesto in reši tudi tako 
zahteven projekt, kot je gradnja kanalizacije oziroma kopanje po "moji" zemlji. 
Člani KUD-a Vesel teater so v skeču, v katerem so se obregnili ob kanalizacijo na 
Selih, znova do solz nasmejali svoje množično občinstvo. 

7. Kaj vse se da videti v zgolj enem dnevu, so spoznali udeleženci panoramske vo-
žnje po Dolenjski in Suhi krajini do Toplic. Karavana starih hroščev je v orga-
nizaciji Kluba ljubiteljev VW Dolenjske in Bele krajine ter občin na pot krenila 
zgodaj dopoldne iz Šentjerneja, nato pa prepotovala deset občin. In udeleženci 
so v vsaki občini spoznali kaj novega, druženje pa zaključili na Topliški noči, kjer 
so si številni z zanimanjem ogledali njihove starodobnike, za katere člani kluba 
pridno in vzorno skrbijo. Namen druženja je bil dosežen: promocija dolenjskih 
občin in dokaz, da se tudi v domačih krajih da videti marsikaj zanimivega. 
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Opis slik:
8. Priljubljena zasedba Kingston je dodobra ogrela že tako razgreto ozračje 

nad Toplicami in poskrbela za odličen uvod v sobotno dogajanje. V petek 
zvečer se je namreč na Sokolski trg zgrnila množica ljudi, ki je uživala v 
uspešnicah Cela ulica nori, Luna na obalo, Tam tam tam in še mnogih 
drugih. 

9. V sklopu praznovanja so letos prvič pripravili brezplačne vodene oglede 
po različnih turističnih kotičkih občine ter tako še dodatno poskrbeli za 
turistično promocijo.

8
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Opis slik:
10. Župani so vajeni sestankov, pogajanj, usklajevanj ... Najbrž pa niso vajeni ku-

halnic, še posebej ne, ko tako pritiska vročina, goreči plin pod ogromnimi lon-
ci pa stanje le še poslabša. A treba je zdržati tudi v izrednih razmerah. In so. 
Domači župan Jože Muhič ter gosta iz pobratenih občin Mladen Hercigonja, 
namestnik župana Tuhlja, in Predrag Đorđević, župan Rekovca, so se vnovič 
potrudili in kuhali za dobrodelne namene. Zbrani denar bo šel, kot že zadnjih 
nekaj let, v šolski sklad. Seveda pa ne bi šlo brez pridnih pomočnic, ki so ves čas, 
tudi takrat, ko so možje odšli na moško debato, skrbele, da se je jed lepo kuhala. 
Nepogrešljive so bile članice društva podeželskih žena Anica Bobnar, Ivica Gor-
še in Fanika Avguštin.  

11. Boruta Peterlina lahko večkrat srečamo z za današnji čas nenavadno fotograf-
sko opremo. Ustvarja namreč fotografije po stari tehniki mokri kolodij na steklu. 
Tokrat je portretiral, a kot pravi, se Topliške noči rad udeleži predvsem zaradi 
druženja in spoznavanja ljudi. 

10

11
Prireditve ob občinskem prazniku so omogočili: 
Občina Dolenjske Toplice, Krka d. d., Terme Krka 
Dolenjske Toplice, GVS d. d., Zavarovalnica Triglav, Sokol 
bar, Danijel Kum s. p., Pagras d. o. o., Ciril Avguštin s. p., 
Rich Computers, Elektrarna Pavlin d. o. o., Feroles d. o. o., 
Jože Bradač s. p., Rudi Šenica s. p., Avtoprevozništvo Anton 
Gorše, FAN d. o. o. ter Televizija Vaš kanal in Dolenjski list. 
  

ZAHVALA 
Topliška noč je osrednja občinska prireditev občine Dolenjske 
Toplice, v katero so pri organizaciji vpeti tudi zaposleni z 
občinske uprave ter posamezniki. Na tem mesu se vodja 
prireditve Primož Primec zahvaljuje Petru Tomažinu, Urošu 
Mavsarju, Juretu Draganu, Boštjanu Badovincu, Mateji Vrtar, 
Tonetu Finku, Luki Aščiču, Anici Bobnar, Ivici Gorše in Faniki 
Avguštin za nepogrešljiv prispevek k uspehu prireditve. Hvala.

9
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TIC DOLENJSKE TOPLICE 

1. narodnozabavni vikend  
v Toplicah

Delo oziroma odločanje v 
občinskem svetu si je drugače 
predstavljal. „V proračunu je malo 
manevrskega prostora za naložbe, 
menil sem, da bomo imeli svetniki več 
besede pri tem,“ pravi in dodaja, da 
občina preveč denarja porabi za delovanje sama sebe. Že če bi stroške 
vrtca prevzela država, bi to na občinski ravni pomenilo ogromno. 
Pršina pravi, da se vedno zavzema za dobre stvari, čeprav je 
včasih videti, da ni tako. „Sam vem, zakaj smo, recimo, dvignili cene 
komunalnih storitev. A ljudem je to težko razložiti. Videli bodo le višje 
zneske na položnicah.“ Sicer ga delo v občinskem svetu zanima, meni 
pa, da je morda preveč skoncentrirano, saj na eni seji občinskega sveta 
hkrati obravnavajo preveč točk in se je potem težje poglobiti v vsako 
stvar. „Vedno sem za kompromise v dobrobit občine, a proti temu, da se 
posamezniki okoriščajo na račun vseh občanov, kar se je v preteklosti že 
dogajalo,“ razloži svoj pogled na odločanje in delo v svetu. 
Na vprašanje, kaj Toplice nujno potrebujejo, odgovori, da 
razbremenilno cesto oziroma ureditev Pionirske ceste, da bo pot v 
šolo varnejša, sicer pa meni, da se premalo vlaga v mladino, občina 
je podhranjena tudi kar se športnih objektov tiče. Ne le v Dolenjskih 
Toplicah, ampak tudi po vaseh. „Za proračun ureditev kakšnega igrišča 
ne bi bil tako velik zalogaj, ljudem pa bi to veliko pomenilo,“ je prepričan. 
Prav tako bi bilo več treba delati na kmetijstvu in turizmu, ki v smislu 
individualne ponudbe nikakor ne zaživi, pri čemer s prstom ne pokaže 
le na občino, ampak predvsem na državo, saj so administrativne ovire 
mnogokrat previsoke. 
In kdo je Aleš Pršina, ko ni svetnik? Po končani srednji kmetijski šoli 
se je za kakšno leto zaposlil v Revozu, danes pa sta tako žena kot on 
zaposlena na domači kmetiji, ki ima pri njih že dolgo tradicijo. Na 
pomoč pri delu, ki ga nikoli ne zmanjka, saj poleg reje perutnine 
doma pridelujejo tudi večino žita za prehrano živali, jima priskočijo 
tudi trije otroci, na kmetiji pa sta tudi oče in mama, ki uživata zaslužen 
pokoj. Je pa Pršina že od malih nog navdušen hokejist in je še danes 
močno vpet v delo Hokejskega kluba Dolenjske Toplice. Za ta šport 
je navdušil tudi svoje otroke. Hkrati je tudi navijač in je za Slovenijo 
stiskal pesti in navijal tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu na 
Češkem. Sicer pa se z družino in prijatelji, kadar mu le čas dopušča, 
rad odpravi tudi v slovensko ali hrvaško hribovje in si tako nabere 
nove moči za mnogokrat naporen vsakdanjik. Na kmetiji je pač tako, 
da je treba izkoristiti prosti trenutek takrat, ko ga lahko. 

MOJCA KREN

V tokratnem Vrelcu predstavljamo svetnika Aleša Pršino, 
člana Slovenske ljudske stranke, ki ga vsi Topličani zagotovo 
dobro poznajo predvsem po perutninarstvu, s čimer se v družini 
ukvarjajo že 45 let. Za kandidaturo v svet se je odločil tudi 
zato, da bi pomagal ljudem na kmetijah in da bi soodločal pri 
občinskih zadevah.

Kdo sedi v občinskem svetu? 

ALEŠ PRŠINA  
„Vedno sem za 
kompromise v 
dobrobit občine!“

JOŽE MUHIČ, župan

Zadnji konec tedna v juniju smo v Dolenjskih Toplicah kot uvod v 
poletje pripravili koncert ansambla Topliška pomlad (26. junij) ter v 
nedeljo, 28. junija, še prvo tekmovanje harmonikarjev na Slakov način. 
Komisijo so sestavljali glasbenika Peter Fink in Jaka Janc ter Primož 
Primec, vodja TIC-a Dolenjske Toplice. 
Tekmovanja se je udeležilo kar 34 harmonikarjev obeh spolov in vseh 
starosti, ki so prišli z vseh koncev Slovenije.
Vsak je zaigral eno Slakovo skladbo. Tekmovalci so bili po mnenju 
strokovne komisije ocenjeni glede na glasbene in tehnične kriterije. 
Prvo mesto je osvojil Božidar Štiberc iz Ljutomera, drugo Gašper 
Veselič iz Radomelj in tretje Vesna Zarabec iz Ajdovca. Podelili so 
tudi dve nagradi za odličen nastop z manj Slakovega navdiha, ki sta ju 
dobila Marko Zmazek iz Hrastnika in Sandra Murgelj z Otočca. Za 
konec so vsi tekmovalci skupaj zaigrali Slakove skladbe: Ej, prijatelj, V 
dolini tihi in Sosedov Francelj. 

Zadnjič sem se pridušal, da pisem gospe Neve Železnik v tej rubriki ne 
bom več bral. A sedaj, ko se je spravila nad terme, ne morem požreti 
dejstva, da zavestno, z ozkogledimi opažanji, odganja turiste iz Toplic. 
Verjamem, da se tudi na kopališču zgodijo napake, vem pa tudi, da je 
tako med turisti kot sicer vedno nekaj glasnih nergačev, ki niso nikoli 
z ničemer zadovoljni. Ti so za novinarje kova Neve Železnik dragocen 
vir »informacij«. Moje védenje o termah pa je drugačno. Gosti, ki 
me obiščejo ali ustavijo na pločniku, so praviloma zelo zadovoljni in 
se radi vračajo. Zadnji med njimi je bil gospod Boris Pahor. Tudi sam 
včasih preživim konec tedna v kakšnih toplicah in našim, Dolenjskim, 
lahko v primerjavi z drugimi izrečem vse pohvale. 
Ko so mi moji sodelavci pripovedovali, s kakšnim gnevom je gospa 
Neva nasprotovala otroškemu živžavu, ko so od sosedov pridobivali 
soglasja za izgradnjo enote vrtca v Topliški vasi, sem bil prepričan, da 
pretiravajo. A zdaj, ko sem prebral njeno zadnje pismo, jim popolnoma 
verjamem. Oboje izkazuje silno željo, da bi se v naših Toplicah 
vzpostavilo red po njenem okusu: čim manj turistov, pregnati otroke, 
da ne bi bilo več slišati njihove radoživosti, in živeti v tihem kraju ter 
čakati na vsako priložnost, da lahko koga oblatiš. 
Ne bo vam uspelo, gospa Železnik! 
Za nasvet pa še stara ljudska modrost: Dobro premisli, preden o nekom 
izrečeš grdo besedo, in ne zamudi priložnosti, da bi izrekel dobro! 

Drugačen pogled skozi 
Topliško kritično oko
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IVANA PELKO

Tabor mladih Moč humanosti

V začetku letošnjih počitnic je v naši občini prvič potekal že 
10. tabor za mlade prostovoljce Rdečega križa pod okriljem 
Območnega združenja RK Novo mesto in v sodelovanju naše 
krajevne organizacije. Na njem je sodelovalo 27 srednješolcev iz 
osmih srednjih šol in pet mentorjev. Bivali so v topliški osnovni šoli, 
kjer so poskrbeli tudi za njihovo prehrano.
  
Pri pripravi programa sem sodelovala tudi sama, saj je bilo 
potrebnih kar nekaj dogovorov na terenu. V dopoldanskem času 
so mladi obiskali občane v domovih starejših občanov (Črnomelj 
in Novo mesto), posamezne jubilante tudi na domovih, se z njimi 
pogovarjali, prisluhnili njihovim zanimivim življenjskim zgodbam 
in pri posameznikih opravili tudi manjša hišna dela. Pri socialno 
ogroženi družini v Podhosti so uredili okolico in zložili drva za zimo. 

V popoldanskem času pa smo poskrbeli, da so se pod vodstvom 
Primoža Primca sprehodili po Toplicah in spoznali občinsko 
središče. Ogledali so si tudi Bazo 20 ter novo učno pot, ki je nastala 
s pomočjo pridnih rok učencev in mentorjev domače šole. V 
sodelovanju s Termami Dolenjske Toplice so se osvežili v zunanjem 
bazenu in si zvečer pripravili piknik na jasi. Ob večerih pa so potekale 
športne dejavnosti in mladi so prek socialnih iger ter različnih 
delavnic spoznavali zgodovino in delovanje Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca ter se medsebojno spoznavali in se povezovali. 
V njihovem in svojem imenu se zahvaljujem vodstvu osnovne šole 
in Term Dolenjske Toplice, domačim  gasilcem in Primožu Primcu, 
ki so pripomogli, da so se mladi prostovoljci na taboru lepo počutili 
in spletli nova medsebojna prijateljstva ter si nabrali pozitivne 
medgeneracijske izkušnje. Hvala tudi mentorjem za dobro vodstvo 
in razumevanje z mladimi. Zahvala pa gre tudi vsem prostovoljcem s 
strani naših starejših krajanov, ki so jim v tem tednu polepšali skupne 
trenutke. Tudi zame je bil ta teden druženja z njimi nekaj posebnega, 
saj so me popeljali v čas mojega nepozabnega pedagoškega poslanstva. 
Hvala jim in lepe počitnice jim želim. 

PRIMOŽ PRIMEC

Sprejem za policista PP 
Dolenjske Toplice

Župan Jože Muhič je 15. julija pripravil sprejem za policista Policijske 
postaje (PP) Dolenjske Toplice Jana Zavodnika in Andreja 
Muellerja. 
Prejela sta namreč medaljo za hrabro dejanje, ki jima jo je podelil 
Marjan Fank, generalni direktor Policije in državni sekretar za 
Policijo, in sicer za hrabro ukrepanje v hiši na Dolenjih Sušicah. 
Na slavnostni seji občinskega sveta občine 22. julija jima je župan 
izročil še zahvalo, ker sta,  čeprav življenjsko ogrožena, s posebno 
hrabrim in strokovnim ukrepanjem preprečila družinsko tragedijo na 
območju občine Dolenjske Toplice. 



VR
EL

EC
   

 I 
  š

te
vil

ka
 1

9
3

  
12

  3
1.

 ju
lij 

 2
01

5
do

ga
ja

lo
 s

e 
je

/
ku

ltu
ra O smrti neradi govorimo, pa vendar je del našega življenja. Nihče se 

ji ne more izogniti. Naša stiska je toliko večja, ko umirajo ljudje, ki jih 
imamo radi, ali ko umiramo sami. Vendar govoriti o smrti, pomeni 
govoriti o življenju. In ker radi živimo, smo 16. junija v Krajevno 
knjižnico Dolenjske Toplice povabili aktivne člane društva Hospic 
z Dolenjske, ki so nam z veseljem predstavili delovanje njihovega 
društva. Z obiskom sta nas počastila tudi predsednik Območnega 
odbora društva Hospic Dolenjske, Bele krajine in Posavja Jani 
Kramar ter predsednica Slovenskega društva Hospic Renata Jakob 
Roban. 
Slovensko društvo Hospic je nevladna humanitarna organizacija, ki 
nudi celostno oskrbo umirajočim in njihovim svojcem. Zagotavljajo 
največjo možno kakovost bolnikovega življenja do njegovega 
naravnega konca. Storitve izvajajo brezplačno, in sicer na domu, 
v bolnišnicah in hiši Hospic v Ljubljani. Celostno oskrbo izvaja 
strokovni tim Hospica v sodelovanju s prostovoljci, ki s svojo sočutno 
prisotnostjo pripomorejo, da bolnikove zadnje ure niso samotne. 
Omilijo občutke nemoči in dokazujejo, da je vsak dan pomemben. 
Poskrbijo za družabnost, varnost, pomoč pri gibanju in hranjenju. 
Z vzpostavljanjem tesnih vezi z bolnikom in s svojci pripomorejo k 

polnosti njihovega bivanja. Ta čas ob koncu življenja je lahko zelo 
intenziven. Je zrcalo našega življenja. Je osmišljanje dogodkov v 
preteklosti, je proces sprave s seboj in z bližnjimi. Je proces za dosego 
notranjega miru. 
Smrt bližnje osebe je velika prelomnica v življenju vsakega človeka. 
Razumeti bistvo in proces žalovanja je zahtevno in stresno obdobje. 
Kako ravnati, ko se znajdemo v procesu žalovanja, ko se nam s smrtjo 
ljube osebe sesuje svet in mislimo, da življenje za nas nima več smisla? 
Pogosto je o teh občutkih težko govoriti z najbližjimi. Včasih je lažje 
spregovoriti z ljudmi, ki hodijo po enako težki poti sprejemanja 
izgube drage osebe, ali s strokovnimi delavci, ki poznajo poti 
žalovanja in oblike pomoči. Pomembno je, da se zavedamo, da nismo 
sami. Društvo Hospic nudi tudi program žalovanja, ki je namenjen 
odraslim osebam v procesu žalovanja, ki so doživele smrt bližnje 
osebe v zadnjih treh letih (otroka, partnerja, starša, prijatelja …) ne 
glede na način smrti (po bolezni, nenadni smrti, nesreči, samomoru 
…). Izgube na žalost v naša življenja posegajo nenajavljene, žal 
tudi v otroška leta. Otroci so še posebej občutljivi, ko pride do 
izgube. Društvo Hospic zato izvaja tudi program žalovanja otrok in 
mladostnikov, ki so izgubili svojce. 
Hvala aktivnim članom društva Hospic Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja za izčrpno predstavitev njihovega delovanja, ki je 
odraz  sočutja, topline, srčnosti in spoštovanja do vsakega človeka. Če 
se tudi vi znajdete v stiski in potrebujete pomoč,  pokličite na njihov 
območni odbor Dolenjske, Bele krajine in Posavja (051 454 845). 

ZVONKA PETERLIN

Predstavilo se je društvo 
Hospic 

HELENA MIŠA KULOVEC, v imenu hvaležnih staršev in starih staršev 

Prijetno presenečenje

Anamarija Fink, študentka glasbe, je otrokom naše doline ponudila 
urice učenja klavirja v tečajni obliki. Kot je sama dejala, je hotela 
preveriti svoje prve korake v pedagoški svet. Uspela je. 
Skupinica, ki je obiskovala te njene urice, je osvojila ritem, spoznala 
note in se naučila dvoročno igrati na klavir. Svoje znanje je vsak 
otrok pokazal s samostojnim igranjem dveh skladbic po lastni izbiri 
na prireditvi, na katero so bili povabljeni starši in sorodniki. Vsi smo 
bili navdušeni nad njihovim znanjem. Po besedah Anemarije, da je 
izhajala iz otrok, in glede na uspeh, ki so ga pokazali otroci, vem, da je 
na pravi poti, ki pelje v skupino dobrih učiteljev. 
Anamarija, iskrene čestitke in hvala ti za delo z našimi otroki. 
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Rastoči knjigi, ki v občini Dolenjske Toplice deluje že tretje leto, se je 
17. junija pridružila podružnica na Podstenicah. Čebelarji so želeli, 
da je knjiga dostopna tudi v njihovem domu v veliki spodnji dvorani, 
saj jo obišče kar nekaj skupin in posameznikov. 14. julija pa smo 
dobili še enajsto rastočo knjigo po vrsti, in sicer v polharskem domu 
na Pogorelcu, za kar ima največje zasluge oskrbnik tamkajšnje koče 
Cvetko Zupančič. Izrazil je željo, da bi bilo dobro, če bi obiskovalci 
koče v v teh poletnih dneh lahko spoznali tudi nekaj pomembnih 
ljudi, ki so živeli ali živijo v občini Dolenjske Toplice in tu ustvarjajo.  
Sedaj imamo poleg štirih postavitev v Dolenjskih Toplicah (osnovna 

šola, krajevna knjižnica, zdravilišče in kulturno-kongresni center) še 
enajst podružnic rastoče knjige, poleg omenjenih še v Podhosti, Loški 
vasi, Podturnu, na Selih, v Soteski, Občicah, Kočevskih Poljanah, 
Meniški vasi in Gorenjih Sušicah.  
Kaj vse to pomeni? Da imajo občani Dolenjskih Toplic radi knjige, 
radi berejo, radi jih pokažejo tudi drugim, se zanimajo za domače 
avtorje in jih seveda vsako leto tudi nadgrajujejo. To je bila največja 
nadgraditev za topliško rastočo knjigo, saj so ravno to pomlad 
nadgradili državno rastočo knjigo v Ljubljani in Novem mestu, ki je 
rojstno mesto slovenske rastoče knjige. 

JANEZ VOVK Š. N.

MARIJA ANDREJČIČ, vodja lokalnega tima rastoče knjige

Pustite slavca, naj pesmi poje Vzletišče Peter 

Rastoči knjigi na Podstenicah in Pogorelcu

Peter, oh Peter, 
mladi dolenjski mož, 
pogumen, vztrajen, marljiv, 
z njegovo pomočjo 
se ta kraj vzletišče je zgradil. 
  
Bil med vodilnimi te akcije, 
mnogo poti in skrbi je opravil 
predno vse skupaj 
vzletišče je postalo. 
  
Ptički so že peli, 
gozd ozelenel, 
vzletišče narejeno. 
  
Usoda z njem se poigrala, 
za naprej načrte mu prekrižala, 
da užival bi lepote tega vzletišča. 
  
Njegovi kolegi, 
društvo Kanja, 
tako so sklenili, 
za ves trud in skrbi njemu v spomin 
naj se to vzletišče 
po njem imenuje Peter. 

Da je med ptički v gozdu samo eden, 
ki najlepše pesmi poje 
in prekaša druge, ker ne menja melodije svoje, 
zapisal zdavnaj je že naš Prešeren. 
  
Le kdo mu besedila piše, 
ker poje tako lepo ubrano? 
Za vse je sam, vse mu je naravno dano, 
da virtuoz je zelene gozdne hiše! 
  
Ne morem kosati se s slavcem, 
čeprav se trudim, so moja besedila prazna, 
največkrat žalostna, brez veselja kazna, 
morda mi kdaj uspelo bo ob času pravem. 
  
Življenje moje lepšajo mi vnuki, 
pesmice o njih so tiste, nedolžno čiste. 
Ko odrasli bodo in brali moje liste, 
vem, da smeha polno bo, pa kakšna solza tudi. 
  
O njih bom pisal še na rodni grudi, 
dokler roka se mi ne utrudi, 
in poslušal slavca iz hoste ob njegovi uri… 
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Križe je imela eno konkurentko in jo je ugnala. Tadej Murn je 
tekmoval med tremi tekmovalci in pristal v sredini, torej na drugem 
mestu. Večja konkurenca je bila v kategoriji Žana Lukšiča, premagal 
je sedem tekmovalcev in se uvrstil na drugo mesto. Matej Šenica je 
pristal na enajstem mestu v svoji kategoriji. 
27. junija so tekmovali na Hrvaškem, v Dugem Selu. Na tekmi so 
bili Iztok Fink, Barba Pia Križe in Žan Lukšič. V kvalifikacijah je 
Fink usvojil osmo mesto, Lukšič tretje, Križetova pa šesto. Sledile so 
kvalifikacije, ki jih je oteževala vročina. Fink je svoj rezultat izboljšal 
in pristal na sedmem mestu. V drugem krogu ga je namreč izločil 
hrvaški tekmovalec Mario Vavro, ki je prav v dvoboju s Finkom 
dosegel državni rekord, torej težka konkurenca. Lukšič se je povzpel 
na drugo mesto, Križetova pa na sedmo. 
V Ljutomeru Križetova ni imela konkurence, je pa tekmovala z 
osebnim rezultatom, kar je dober psihološki trening za ostale tekme. 
Iztok Fink se je tokrat uspešno povzpel na tretjo stopničko med 15 
konkurenti. Žan Lukšič je ponovno stal na zmagovalni stopnički med 
kadeti. Erik Bele je usvojil četrto mesto, Tadej Murn pa tretje. V 
nadaljevanju tekme so se nekateri pomerili še v dvobojih. Križetova je 
tokrat osvojila deveto mesto, Fink četrto, Lukšič pa tretje. 
11. julija pa se je tekme v arrowheadu v Gornjem Gradu udeležila 
trojica naših tekmovalcev. Marko Berus je ponovno premagal vso 
konkurenco, Anja Šimec je bila edina tekmovalka v svoji kategoriji, 
Miha Šimec pa je bil četrti. Bravo, tekmovalci LK Dolenjske Toplice! 

Na igrišču ŠTD Lubanec so se na lepo sončno nedeljo, 28. junija, 
odvijali dramatični dvoboji v malem nogometu med ekipami 
Dobindola, Gor. in Dol. Sušic ter Uršnih sel, kjer bi vsak lahko 
premagal vsakega. Na koncu so se gostitelji pokala izkazali za prave 
kavalirje in z motom “Pomembno je sodelovati ...” pokal za najboljšo 
ekipo prepustili nogometašem Uršnih sel. Drugo mesto so zasedle 
Dol. Sušice, tretje Gor. Sušice, četrto pa Dobindol. 
Čar tovrstnih tekmovalnih srečanj je poleg prijetnega druženja še to, 
da so razvrstitve ekip nejasne vse do zadnjega sodnikovega piska. 

Poletna hokejska šola je potekala od 26. junija do 12. julija in v tem času 
se je treniralo dvakrat dnevno po dve uri. Letos jo je obiskalo rekordno 
število otrok, in sicer 30, starih od pet do 15 let. Prav vsi člani oziroma 
sodelujoči so odnesli kopico novega znanja in fizične moči.  
Naj se posebej zahvalimo Tevžu Burazinu, ki je prišel z Bleda, kjer 
igra za člansko ekipo ter hkrati z opravljeno trenersko licenco poučuje 
tamkajšnji podmladek. Pohvale gredo tudi domačemu igralcu Jerneju 
Pejanoviču in idejnemu snovalcu letošnje šole Petru Šarloharju. V 
veliko čast nam je tudi to, da se je našemu vabilu odzval slovenski 
reprezentant na ledu Marcel Rodman, ki je v naši šoli sodeloval dva 
dni in je bil navdušen nad videnim. Posebna zahvala gre tudi staršem, 
saj so svoje otroke dvakrat dnevno vozili iz različnih smeri. 
Nedeljski zaključek je privabil veliko ljudi, največ seveda staršev. Po 
odigrani medsebojni tekmi smo podelili nagrade (hokejska oprema) 
otrokom, ki so najbolj napredovali, ter se družili ob igrišču s peko in 
torto s slikami iz šole. 
Naj povemo še to, da bo HK Dolenjske Toplice mladi dejaven vso 
poletje vsako sredo in nedeljo ob 18. uri.  

LK DOLENJSKE TOPLICE 

MATIJA B., ŠTD Lubanec 

HK DOLENJSKE TOPLICE

MARKO ZAMAN, organizator druženja

Lokostrelci uspešni v Sloveniji 
in na Hrvaškem 

Nogometni turnir za pokal Dobindola

Poletna hokejska šola 2015

Nogometno druženje  
v Kočevskih Poljanah 

V Kočevskih Poljanah se je odvilo že 4. nogometno druženje, tokrat 
se ga je udeležilo šest ekip. Na koncu so bili najsrečnejši igralci ekipe 
Unijončki,ki so v finalu odpravili ekipo Vaška skupnost Občice. V 
tekmi za tretje mesto je slavila ekipa Smuški veteran. 
Ob igrišču se je tudi tokrat zbralo veliko gledalcev, ki so ves čas glasno 
spodbujali igralce in igralke. Ob koncu druženja je sledila podelitev 
pokalov in praktičnih nagrad, nato pa še malica in zabava.  
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V termah z dušo se pomladi tudi vaša duša …

Dolenjska kašča domačih dobrot in izvirnih daril 

ANDREJ BOŽIČ, Terme Krka, vodja PE Terme Dolenjske Toplice

Slikovita gričevnata pokrajina, bogata z gradovi, prepredena z rekami in 
gozdovi ter zanimivimi izletniškimi točkami. Zeleno okolje in zdravilna 
termalna voda ... Smo del vsega tega, naravnih danosti in lepot, ki jih z 
veseljem in odkrito vestjo spoštujemo ter skrbimo zanje. 
Poletje privablja v naš kraj še več ljudi kot druga letna obdobja. Všeč so 
jim okolica, ponudba, predvsem pa občutek domačnosti, ki ga začutijo 
že ob prihodu. Stalni gostje vsakič doživijo nekaj novega, novi začnejo 
mozaik podob in doživetij v Dolenjskih Toplicah šele sestavljati. 
  
Poletne vodne dogodivščine 
Bazeni našega kopališča so v teh dneh polni osvežitve željnih kopalcev 
– tako gostov hotelov kot enodnevnih obiskovalcev. Notranji in 
zunanji termalni bazeni Wellness centra Balnea so zanje zanimivi tudi 
zaradi vodnih in zračnih masaž, vodnih slapov, zaves, gejzirjev pa tudi 
atrakcij za otroke, kot je, na primer, gusarska ladja. 
Poleg zadovoljstva gostov je na vrhu naših vsakdanjih prizadevanj 
tudi njihova varnost. Zato naši zaposleni kopalce vseskozi opozarjajo 
na upoštevanje pravil kopališkega reda, predvsem tistih, ki se nanašajo 
na obvezno tuširanje in skakanje v vodo, ki je prepovedano. Kot 
upravljavci kopališča si želimo, da na njem vlada red, vendar smo na 
žalost marsikdaj preslišani. 
  
Z roko v roki 
Letos smo za kraj, goste in domačine naredili že veliko opaznega … 
V sodelovanju s podjetjem TISA d. o. o. in s soglasjem Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije obnavljamo stoletni zdraviliški 
park, pred kratkim smo obnovili pročelje nekdanje gostilne Rog pa 
tudi fasado znamenitega hotela Kristal ter fasado med hotelom Vital 
in Centrom za medicinsko rehabilitacijo. Poleg tega smo uredili 

razsvetljavo na parkirišču pri cerkvi in s še mnogimi drobnimi 
potezami pripomogli k lepši podobi kraja. 
Zaposleni v Termah Dolenjske Toplice verjamemo v načelo, da lahko 
uspemo le, če z roko v roki sodelujemo z okoljem, v katerega smo 
umeščeni. Dobro sodelovanje zdravilišča z Občino Dolenjske Toplice 
in tudi drugimi turističnimi ponudniki nam je v veliko veselje. Skupaj 
smo namreč lahko še uspešnejši … 
Ljudje pozabijo, kaj so kdaj slišali, pozabijo tudi, kaj so kje videli. 
Nikoli pa ne pozabijo, kako so se kje počutili. Terme Dolenjske 
Toplice - Center zdravja, Wellness center Balnea z zunanjimi in 
notranjimi bazeni, sodoben hotel Balnea ter hotela Vital in Kristal 
s pestro zgodovino, obilo možnosti za sprostitev, šport, prijetne, 
aktivne, zdrave počitnice … Naravi smo zaupali ustvarjanje udobja 
in jo hkrati vpeli v izvirne arhitekturne rešitve, ki nam pomagajo 
pričarati prijetne trenutke. Za dušo in telo. 
S ponosom vse vabimo v našo družbo. 

Dolenjska kašča je nova trgovina, ki bo zagotovo obogatila ponudbo v 
Dolenjskih Toplicah in občanom ter domačim in tujim obiskovalcem 
term približala tradicijo, spretnosti in ustvarjalnost Dolenjske in 
Slovenije. 
V Dolenjski kašči bodo lahko izbirali med dobrotami, kot so 
med, marmelade, suhe salame in klobase, siri, domači piškoti, 
sokovi, žganja, vina, ki so jih na svojih kmetijah, v sadovnjakih in 
vinogradih predelali dolenjski kmetje. Posebno pozornost namenjajo 

rokodelskim izdelkom z oznako tradicionalne in umetnostne obrti, 
ki nastaja izpod rok ustvarjalcev vseh generacij. Police bodo polne 
izdelkov iz lesa, keramike, polsti. Najmlajše pričakujejo lesene igrače, 
ročno narejene punčke iz cunj, drobnarije za šolo, ljubitelji naravne 
kozmetike pa bodo lahko izbirali med številnimi vonji naravnih mil, 
mazil in drugih izdelkov za razvajanje. 
Dolenjska kašča se je udomačila v prostorih nekdanje poslovalnice 
NLB in bo odprta vsak dan od 1. avgusta dalje. 
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Indijanski nasvet vzel zares in zdaj piše zgodbo o aroniji
MOJCA KREN 

OSEBNI ARHIV

Roberta Strnišo Topličani najverjetneje najbolj povezujejo z lesom, saj se 
dolga leta ukvarja s prodajo pohištva za opremo hotelskih sob, restavracij, 
klubov in stanovanjskih hiš ne le doma, ampak predvsem po svetu. Tudi 
danes se še vedno delno ukvarja s tem in ima podjetje v New Yorku, a 
njegova strast in vizija sta zdaj drugje. V rastlini iz družine rožnic - aroniji, 
katere učinke Slovenija šele spoznava. 
Zgodbo je začel pisati onkraj luže, v Washingtonu, ko je pred nekaj leti 
obiskal sejem zdrave hrane. Tam je srečal Indijance, ki ga že od nekdaj 
zanimajo. Prav ti so mu prvi razkrili do takrat njemu še neznano rastlino, 
ki jo oni poznajo in kot zdravilo uporabljajo že stoletja - aronijo. Ni mu 
dala miru. Po intenzivnem raziskovanju ga je pot pripeljala v Bolgarijo 
k profesorju dr. Christu Kratchanovu, ikoni poznavanja te čudežne 
jagode, ki na plovdivski univerzi za medicino z ekipo že prek 30 let 
proučuje njene zdravilne učinkovine. Skupaj sta se odločila napolniti 
prvo serijo 100 % soka BIO aronije in s tem postavila temelje trženja 
tudi v Sloveniji. Profesor ga je povezal s pridelovalci aronije v Bolgariji 
in mu svetoval pri najemanju prvih zapuščenih plantaž. Pomagal mu je 
navezati stike s profesorico dr. Iwono Wawer z varšavske univerze za 
medicino, ki je avtorica ene najboljših knjig z dokazi o zdravilnih učinkih 
aronije. Na Poljskem ga je pot vodila do ostalih pridelovalcev in nazadnje 
do profesorja Piotra Eggerta, človeka, ki že 40 let vzgaja sadike, ki niso 
vzgojene iz semena ali potaknjencev, ampak iz koreninskih sistemov 
matičnih nasadov njegovega deda. Gre za visoko kakovostne sadike z BIO 

certifikatom, ki jih Strniša ekskluzivno distribuira po Sloveniji in Italiji 
pa tudi širše. Danes ima tako po svetu kar nekaj hektarov površin, kjer 
raste aronija, iz nje pa v podjetju Kreativa pod blagovno znamko Aronija 
Slovenija izdelujejo različne izdelke. »Od skromnih začetkov, ko smo na 
trgu ponujali le sok BIO aronije, je danes na voljo že lepa paleta proizvodov, 
kot so suhe jagode aronije, džemi, kandirana aronija, sok jabolka z aronijo, 
čaji in aronija, oblita s fino temno, mlečno ali belo čokolado. V tem trenutku 
lahko razkrijem novost. Obrnil sem se na dobrega znanca, strokovnjaka in 
proizvajalca ene najboljših čokolad v Sloveniji, Velenjčana Luča Žganka, s 
katerim bova sodelovanje nadgradila še s pralineji za poslovna in novoletna 
darila,« razloži Strniša, ki je, prepričan v svojo zgodbo, posekal vinograd 
in sploh prvi začel s plantažnimi nasadi aronije na Dolenjskem, prodal pa 
tudi že kar nekaj sadik lastnikom za lastne nasade tudi širše po Sloveniji. 
Najbolj presenečen pa je bil, ko mu je sredi lanskega leta zazvonil telefon, 
na drugi strani pa glas italijanskega odvetnika slovenskih korenin Sama 
Sanzina. Čeprav se nista poznala, je ta vztrajal na srečanju z njim, saj je 
želel narediti podobno zgodbo v Italiji. Srečala sta se in Topličan mu je 
dejal, da za takšno zgodbo potrebuje veliko denarja, poguma in volje. 
Brez zadržkov mu je predal vse dotedanje znanje, skupaj pa sta si ogledala 
njegove najete plantaže na Poljskem. Iz tega se je razvilo prijateljstvo in 
partnerstvo. Danes odlično sodelujeta in za leto 2017 je v načrtu začetek 
gradnje največje tovarne za predelavo aronije le deset kilometrov od 
slovensko-italijanske meje, v Furlaniji. “Slovenija zame ni izziv, priložnosti 

Kontrola plodov v nasadu s prof. Piotrom Eggertom. Aktivnosti z ekipo na sejmih po Sloveniji in tujini.

Kontrola plodov v nasadu s prof. Piotrom Eggertom. V nasadu s polno rodnostjo.
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vidim v tujini, ki je bolj prijazna do poslovnih priložnosti. Ravno sem se 
vrnil iz New Yorka, kjer sem kolegom na največjem sejmu hrane in pijače, 
FancyFoodShow 2015, predstavil projekt. Prepričan sem, da smo na pravi 
poti in nič nas ne ustavi,” pravi. Če danes aronijo pobirajo iz nasadov v 
Bolgariji, na Poljskem, v Sloveniji in še kje, pa bo v prihodnje rasla tudi 
na Kanarskih otokih. Kako? Enostavno - pred pol leta se je tja odpravil na 
dopust. Najel je avto in se zapeljal po otoku. Na sredini so mrtvi vulkani 
in zemlja polna mineralov. Meni nič tebi nič se je oglasil na tamkajšnjem 
kmetijskem ministrstvu in vprašal, kaj potrebuje, da naredi plantažo 

aronije. Obljubili so mu podporo, zato sta na otoku z znancem, ki tam 
goji aloe vero in oljke, ob zadnjem obisku posadila aronijo na različne 
konce. Rastline so sprva doživele šok, zdaj pa pognale. »Če bo ministrstvo 
res omogočilo zalivanje in podprlo projekt do zamišljene faze, bodo to prve 
plantaže aronije na Kanarskih otokih,« je navdušen Strniša. 
Tako se zgodba širi in razvija. Še sam ne ve, kam ga bo peljala, zagotovo pa 
v tej rastlini s številnimi zdravilnimi učinki, ki je tudi pri nas že zamenjala 
kakšen vinograd, vidi svojo prihodnost. 

S prof. dr. Iwono Wawer z oddelka medicinske fakultete v Varšavi, avtorico 
ene najboljših knjig o aroniji »The power of nature«.

S prof. dr. Christom Kratchanovom, ki že tri desetletja proučuje aronijo in 
njene zdravilne lastnosti na univerzi za medicino v Plovdivu.

MOJCA KREN

Kartica drugačnih doživetij

Turistična destinacija Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko-ribniško 
svojim gostom nudi številne naravne in kulturne privlačnosti, ki jih 
ponudniki dnevno bogatijo s svojimi storitvami in izdelki. Resnično 
najlepših in najbolj avtentičnih doživetij so turisti deležni ravno pri 
ponudnikih, ki goste z veliko mero ljubezni sprejmejo medse. 
Z namenom krepitve teh doživetij pri ponudnikih, ki nudijo storitve in 
izdelke za turiste (gostinstvo, rekreativne dejavnosti, turistične nastanitve, 
domača obrt, kulturna in naravna dediščina …), so razvili turistični 
produkt „Kartica drugačnih doživetij«. 
Kartica predstavlja promocijsko orodje, s pomočjo katerega bodo tudi 
v nadaljevanju povezovali pestro ter bogato turistično ponudbo regije 
Jugovzhodna Slovenija kot turistične destinacije. Kartico bodo gostje 
prejeli brezplačno, edini pogoj pa je vsaj ena nočitev pri ponudniku 
nastanitev na Dolenjskem, Beli krajini in Kočevsko-ribniškem. 
Trenutno je v Kartico drugačnih doživetij vključenih 32 ponudnikov, 
nabor pa bodo redno dopolnjevali ter osveževali tako na spletni strani 
www.visitdolenjska.eu kot na brezplačni mobilni aplikaciji.  
Ponudnike s širšega področja turistične dejavnosti (gostinstvo, nastanitve, 
muzeji, galerije, šport, rekreacija, trgovina) vabijo, da se jim pridružijo ter 
obogatijo nabor turistične ponudbe Kartice drugačnih doživetij.  
Podrobnosti o vključitvi ter elektronska prijavnica so za ponudnike na 
voljo na strani www.rc-nm.si/turizem. Vse dodatne informacije pa dobijo 
na telefonski številki 07 337 29 90.
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JAN ZAVODNIK, vodja policijskega okoliša

KE STRAŽA-PODTURN, Zavod za gozdove Slovenije

Policija svetuje Rdeči alarm v gozdovih zaradi 
podlubnikov 

Daljša obdobja toplega in sušnega vremena v letošnjem letu ter 
prisotnost poškodovanih in oslabljenih iglavcev, ki so ostali v 
gozdovih po lanskem žledolomu, so dramatično povečali ogroženost 
slovenskih gozdov zaradi podlubnikov. Po najnovejših podatkih 
Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) se je v drugi polovici letošnjega 
junija močno povečalo število odkritih žarišč napada podlubnikov, 
kar je slaba napoved pred poletjem, ki je kritično glede obsega 
poškodb zaradi podlubnikov v gozdovih. 
Škodo lahko namreč omejimo le s pravočasnim sanitarnim posekom 
napadenih iglavcev in tesnim sodelovanjem lastnikov gozdov z javno 
gozdarsko službo. Na ZGS ugotavljamo, da mnogo lastnikov gozdov 
še posebej v takšnih razmerah ni kos izzivom, ki jih zahteva dobro 
gospodarjenje z gozdom in da ti lastniki gozdov škodijo sebi, sosedom, 
gozdu in drugim uporabnikom socialnih in ekoloških funkcij gozdov. 
Višje temperature in manj padavin so pospešile razvoj podlubnikov na 
smreki, zato so se krošnje, ki so jih smrekovi lubadarji napadli v aprilu 
in maju 2015 obarvale rumeno do rjavo, iglice pa so začele odpadati. 
Pod skorjo teh dreves se razvija nova generacija lubadarjev, ki je sedaj 
večinoma v razvojni fazi ličink. V višjih predelih (nad približno 700 m 
nadmorske višine) so krošnje napadenih dreves praviloma še zelene 
in se bodo začele barvati v rjavo v naslednjih tednih.  
S posekom s podlubniki napadenih dreves iglavcev lastniki gozdov 
ne smejo odlašati. Treba jih je posekati, spraviti iz gozda ter olupiti 
ali predelati preden se na njih razvije nova generacija podlubnikov. 
Rok za posek napadenih dreves je od 14 do 21 dni. Lastnikom 
gozdov ni treba čakati na označitev dreves za posek s strani ZGS in na 
izdajo odločbe o sanitarnem poseku, ampak lahko takoj pristopijo k 
poseku odkritih napadenih dreves v svojem gozdu, o tem pa morajo 
le obvestiti pristojnega revirnega gozdarja ZGS. Prvi znak napada je 
črvina, ki jo čistijo podlubniki iz svojih rovov in se nabira za luskami 
lubja ter okoli koreničnika drevesa. 
ZGS izvaja intenziven nadzor v ogroženih gozdovih, tudi s pomočjo 
gozdarskega kadra z manj ogroženih območij in zaposlenih v okviru 
javnih del. Glede na razsežnost letošnjega problema podlubnikov 
učinkovito izvajanje varstva gozdov ni možno brez sodelovanja 
lastnikov gozdov. Zbrani podatki (2012–2015) kažejo, da 87 
odstotkov novih žarišč napada podlubnikov v zasebnih gozdovih 
odkrijejo revirni gozdarji ZGS, le 13 odstotkov pa lastniki gozdov 
sami. Kljub temu, da jih lahko gospodarska škoda, ki jo napadi 
podlubnikov povzročajo, zelo prizadene, lastniki gozdov v povprečju 
premalokrat pregledajo svoje gozdove (v danih razmerah bi bilo 
to primerno storiti enkrat tedensko) in prepozno začnejo s sečnjo 
napadenih dreves.  
Pozivamo vse lastnike gozdov, da redno in pogosto pregledujejo 
svoje gozdove, kjer so prisotni iglavci, in naj bodo pozorni na znake 
napada podlubnikov. O odkritih, s podlubniki napadenih drevesih 
naj obvestijo lokalno pristojnega revirnega gozdarja, se takoj 
lotijo poseka napadenih dreves in izvedejo vse varstvene ukrepe za 
preprečevanje nadaljnjega širjenja teh škodljivcev v gozdovih. 

V juniju smo policisti PP Dolenjske Toplice na območju občine 
Dolenjske Toplice obravnavali sledeča kazniva dejanja: 
- tatvino bakrene pločevine s strehe mrliške vežice v Dolenjskih 

Toplicah, 
- tatvino bakrenih žlebov s strehe objekta na Selih pri Dolenjskih 

Toplicah, 
- poškodovanje tuje stvari, in sicer čebelnjaka v Starih Žagah, 
- vlom v svečomat na pokopališču v Dolenjskih Toplicah, 
- tatvino orodja iz počitniške hiše na Podstenicah. 
Ugotavljamo, da na območju topliške občine izstopajo kazniva 
dejanja, ko si storilci prisvajajo barvne kovine, predvsem baker. Zato 
občane opozarjam na višjo pazljivost, predvsem v dnevnem času. 
Storilci tovrstnih dejanj si kraje, kjer nameravajo izvršiti tatvino, 
ogledajo že prej. Pozorni bodite na tuje ljudi, ki vam niso poznani 
in se sumljivo gibljejo v vaši okolici. Če srečate takšne osebe, o tem 
obvestite policijo na 113. 
Prometnih nesreč v juniju nismo obravnavali, kar pomeni, da je stanje 
prometne varnosti ugodno. 
V prihajajočem času, ko odhajate na dopuste, pa vas opozarjam, da še 
pred odhodom od doma poskrbite za nekaj osnovnih zaščitnih 
ukrepov: 
• zaklenite vrata in zaprite okna, 
• ključev ne puščajte na “skritih mestih”, kot so nabiralniki, 

predpražniki, lončki za rože, 
• ne puščajte doma dragocenosti in denarja, 
• o svoji odsotnosti ne puščajte sporočil na telefonskem odzivniku, 
• ne obveščajte vsakogar, da odhajate na dopust, 
• naj vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje 

rolete, 
• doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite dokumente in 

ključe, tudi rezervne, 
• povejte sosedom, kako ste dosegljivi, 
• preglejte zavarovalne police, kako je s kritjem škode pri vlomu, 
• zapišite si serijske številke vrednejših predmetov ali jih celo 

fotografirajte, po možnosti pa tudi označite (umetniške slike, 
nakit, tehnične predmete idr.). 

Nenazadnje pa vam želim čim manj nevšečnosti med preživljanjem 
vašega dopusta in da se vrnete zdravi in polni sveže pozitivne energije. 
Če imate kakršno koli vprašanje, predlog ali informacijo, ki bi nam 
koristili pri našem delu, mi to lahko sporočite na tel. številko 07 38 43 
890 ali elektronsko pošto jan.zavodnik@policija.si. 
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Med prispelimi rešitvami majskega nagradnega sudokuja smo izžrebali 
Hano Fink, Kočevske Poljane 12, 8350 Dolenjske Toplice, ki prejme 
pico v Gostišču Kolesar. Tudi tokrat vam pravilno rešen nagradni sudoku 
lahko prinese nagrado – prav tako pico v Gostišču Kolesar – nagrado je 
možno unovčiti dva meseca po izidu Vrelca. Prislužite si jo tako, da pravilno 
izpolnjen nagradni sudoku izrežete ali prepišete in pošljete na naslov 
Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, pripis Glasilo – sudoku, 8350 
Dolenjske Toplice, in sicer do 15. julija 2015. Izmed vseh pošiljateljev/ic 
bomo izžrebali dobitnika/co nagrade in ga/jo objavili v prihodnji številki 
glasila, ko bomo dodali tudi rešitve tokratnih sudokujev. 

Navodilo: Prazna polja izpolnite tako, da 
bodo v vrstici in stolpcu vse številke od 1 
do 9. To velja tudi za vsakega od kvadratov 
3 x 3. Možna rešitev je vedno le ena.

Rešitev iz prejšnje številke:

STANE BEVC, univ. dipl. ing., KGZS – Zavod Novo mesto 

Strnišča lahko zasejemo z deteljami

Predvideva se vroče poletje, ki navadno močno zmanjša pridelek krme za 
govedo. Na strnišča lahko posejemo tudi detelje, ki vsekakor lažje prena-
šajo pomanjkanje vode kot pa trave. Pri tem se zelo odlikuje lucerna oz. 
nemška detelja. 
Detelje dajejo sorazmerno velike pridelke krme za govedo. Mlado deteljo 
lahko uporabimo tudi pri pitanju prašičev in reji plemenskih svinj. Zani-
mive so tudi z vidika ugodnega vpliva na rodovitnost tal, saj nam v zemlji 
puščajo velike količine dušika in z močnimi koreninami rahljajo zemljo. 
Tako so znane kot predhodni posevek, kot ugodilke za posevke žit, koruze 
in drugih. Detelje so tako najkoristnejši člen v kolobarju. Z naših njiv so 
izginile zaradi prevelike porabe ročnega dela (ni jih bilo možno posušiti 
drugje kot v kozolcu). Zdaj imamo kar dva možna načina, ki omogočata 
pridelovanje detelj - siliranje v bale in dosuševanje v sušilnicah za seno. Ob 
cenah beljakovinskih krmil sta oba gospodarna. Seveda pa jih je možno 
uporabiti tudi kot svežo krmo za govedo, saj vsebujejo veliko beljakovin 
pa tudi mineralov, npr. kalcija. 
Treba je poudariti, da so posevki detelj tudi subvencionirani, kar zviša sub-
vencijske prihodke na kmetiji.  
Znano je, da nam detelje v travni ruši zmanjšujejo potrebo dušika pri gnoje-
nju travinja. S pomočjo bakterij vežejo dušik iz zraka. Ta je pozneje na voljo 
tudi travam, zato so detelje na travnikih tako koristne. Da jih nimamo več 
v travni ruši, so krivi močno intenziviranje pridelovanja krme na travnikih, 
uporaba večjih odmerkov dušika in zgodnja košnja. Mineralna gnojila se 
v zadnjih obdobjih dražijo, zato bodo detelje v travni ruši na manj inten-
zivnih travnikih še kako zaželene. Možno je seveda tudi vsejavanje detelj v 
travno rušo, ki pa bo uspešno le, če bomo ustvarili pogoje za njihov razvoj. 
Posevek lucerne lahko na kmetiji premosti pomanjkanje paše. Te ob večjih 
sušah zelo hitro zmanjka in takrat lahko koristimo posevek lucerne, ki bo 
ob zmerni suši še vedno normalno rasel. 
Lucerno moramo vsaj enkrat na leto spustiti v polno cvetenje, če hočemo, 
da bo imela kot posevek daljšo življenjsko dobo. Tako bo obstala tudi na 
travnikih in dajala kakovostno svežo krmo ter odlično seno ali silažo. 
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Uspela krvodajalska akcija in meritve 

Društveno pohodniško potepanje na Dobrač 

KORK DOLENJSKE TOPLICE

DUŠAN KRAŠEVEC, predsednik DU Dolenjske Toplice

Tudi letos je Krajevna organizacija RK Dolenjske Toplice za občinski praznik 
pripravila dve akciji. Prva je bila 13. julija, ko je kar 30 krvodajalcev darovalo 
kri za anonimne prejemnike. Upoštevali smo vse občane, ki so v tekočem 
tednu prišli na odvzem, saj nekateri delodajalci v ponedeljek ne dovolijo 
odsotnosti za to dejanje. Za nas in krvodajalca Dušana Gorenca je bil to 
poseben dan, saj je to neprecenljivo življenjsko tekočino prav ta dan prvi 
v občini daroval že 120-ič. Čestitke je prejel od domačega župana Jožeta 
Muhiča, sekretarke OZRK Barbare Ozimek, zdravnice Mojce Šimc in 
predsednice domačega KORK Ivane Pelko. Seveda so mu čestitali tudi ostali 
krvodajalci, ki se redno udeležujejo naših akcij, in vsem res iskrena hvala za 
njihovo plemenito dejanje. Da je pa bil ta dogodek zabeležen, sta poskrbela 
TV Vaš kanal in Dolenjski list, prispevka sta na ogled na spletu. Prav vsem 
krvodajalcem želimo, da jim zdravje dobro služi, da naslednje leto v januarju 

in juliju naši akciji ponovimo. Druženje smo zaključili v domačem gostišču 
Račka, kjer smo že stalni gostje ob takih priložnostih in smo vedno lepo 
sprejeti. Tudi njim hvala.
Druga akcija pa je bila 18. julija, ko je naša občanka Vida Novinec 
s svojo ekipo medicink v avli KKC opravila preventivne meritve 
tlaka, sladkorja in holesterola. Ker smo v KORK s prostovoljnimi 
prispevki ob pobiranju članarine zbrali okoli 600 evrov, smo kupili dva 
nova aparata, da ni bilo tako dolge čakalne vrste. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujemo vodji domače lekarne, mag. farmacije Greti 
Tomljanovič za prijaznost in popust pri nabavi. 
Hvala občanom za udeležbo (101 obisk) pa tudi Vidi Novinec, Almi 
Iveković, Melaniji Grandovec in Ani Lavrič za njihovo dobro delo. 
Občani pa lepo vabljeni na naslednje meritve, ki bodo februarja 2016. 

Letošnja planinska potepanja smo z letnim programom zastavili tako, 
da se bi jih lahko udeležilo kar največ naših članov. Pa smo bili zaradi 
premajhnega števila prijav do zadnjega dne   v negotovosti, ali bomo 
zadevo sploh izvedli. No, uspelo nam je sestavili pisano osem- oziroma 
devetčlansko skupino (glede na to, da je šofer tudi naš član), ki se je v 18. 
junija navsezgodaj s kombijem odpeljala proti Avstriji. Postanek za kavico 
na Gorenjskem, nato pa do Karavank ter skozi predor do sosedov in kot bi 
mignil smo bili v Beljaku. Plačali smo za uporabo gorske ceste in že smo se 
vzpenjali v strm hrib. 
Zastajal nam je dih ob čudovitih pogledih na vršace in dolino pod 
nami. Zaustavili smo se na razgledni ploščadi, postavljeni nad 
400-metrskim  breznom, ki je nastal ob potresu leta 1348. Z gore naj bi na 
tem delu odneslo kar 150 milijonov kubičnih metrov materiala. Točka se 
imenuje Rdeča peč (Rote Wand). Kar precej nelagodja je bilo pri večini, 
ko smo stopili na mrežasto ploščad in se zazrli v globino. Vse pa je bilo 
poplačano s pogledom v dolino. Res prečudovito. 
Nadaljevali smo do parkirišča ter se pripravili za pohod. In smo šli. Ob 
vstopu so nas table podučile, da smo v naravnem parku, o poteku ture 
in tudi o zgodovini gore. Podali smo se po makadamski cesti in po nekaj 
kilometrih zagledali TV stolp. »Pa smo tam,« so ugotavljali nekateri. A 
ni bilo tako. Kar še kakšna ura je bila potrebna, da smo bili pri kar 165 
metrov visokem TV stolpu. Ob njem je od leta 2010 postavljena lična 
planinska postojanka. Nad njo pa dva vrha. Na nižjem blizu Hudega 
grabna stoji Nemška cerkev Marija na Kamnu (Maria am Stein ali Nemška 
kapela). Zgrajena je bila leta 1692 in je navišje ležeča cerkev na vrhu med 
vsemi starimi cerkvami tega tipa v vzhodnih Alpah. Zgradili so jo rudarji 
iz Plajberka in spominja na legendo, po kateri se je  Marija, sedeča na 
kamnu, prikazala nekemu pastirju. Od tod njeno ime. Na vrhu Dobrača 
(2166 m) stoji križ, malo nižje pa Slovenska cerkev (Windische Kapelle), 

posvečena Marijinemu vnebovzetju. Kapelo je dal leta 1690 zgraditi 
graščak na gradu Wasserleonburg, baron von Semmler, kot izpolnitev 
zaobljube. Po drugi legendi naj bi cerkev darovala gospa Semmler, lastnica 
istega gradu, potem ko je njen gluhonemi sin spregovoril, za kar je prosila 
Marijo, mati božjo. Vpisali smo se v knjigo in se fotografirali za spomin, 
nato pa odšli v kočo na toplo in na zasluženo malico. Po okrepčilu in 
počitku smo jo mahnili nazaj v dolino. 
Da pa smo se ognili makadamu, smo se povzpeli še na dva »hribčka«, na 
2049 metrov visoki Zwolfernock in 1956 metrov visoki Zehner. Spustili 
smo se do parkirišča, ker so se šli nekateri sončit na razgledno ploščad z 
ležalniki, žejni pa v gostilno. Nato smo se še fotografirali pri kombiju in 
odšli proti domu. Ustavili smo se še v Radovljici, kjer smo si v znani gostilni 
Lectar privoščili razkošno malico, si ogledali njihov lectarski muzej, se 
pomudili še pri rojstni hiši Antona Tomaža Linharta, nato pa zares odšli 
domov. Za to dan smo se naužili dovolj lepot.
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V pikadu je moška ekipa z Uršnih sel z 2760 točkami osvojila prvo 
mesto, druga je bila domača ekipa z 2462, tretja pa ekipa iz Straže z 
2203 točkami. V ženski konkurenci so sodelovale samo tri ekipe in 
se razvrstile tako: Uršna sela 2285, Dolenjske Toplice 2276 in Straža 
2244 točk. Med moškimi so bili najboljši posamezniki Janez Hrovat 
z 815, Ivan Povše s 754 in Anton Čelič s 711 točkami. Pri ženskah pa 
so bile na zmagovalnem odru Milena Rauh s 650, Anica Avsenik s 
634 in Zvonka Prosen s 625 točkami. 
Tekmovanja v kegljanju na vrvici so se udeležile štiri moške in dve 
ženski ekipi. Med moškimi je prvo mesto z 322 keglji zasedla domača 
vrsta, druga je bila ekipa z Uršnih sel s 321 podrtimi keglji, tretji pa 
so bili z 273 podrtimi keglji Dvorjani. Med ženskami so bile prav 
tako prve domačinke s 332 podrtimi keglji, druga pa je bila ekipa 
z Uršnih sel s 317 podrtimi keglji. Med posameznicami so bile 
najboljše Anica Zupančič (96 kegljev), Joži Klobučar (92 kegljev) 
in Slavi Kovač (87 kegljev). Pri moških je bil na prvem mestu Drago 
Zupančič  (90 podrtih kegljev), drugi Janez Hrovat  (87 kegljev), 
tretji pa Tone Klobučar (85 kegljev).

Županov prehodni pokal je ostal v domačem društvu, čeprav sta imeli 
dve društvi enako število točk. Boljši rezultat pri kegljanju na vrvici je 
nato odtehtal v prid domačega društva.
Vsem ekipam se zahvaljujemo za udeležbo in drugo leto nasvidenje. 

Že vrsto let si številni člani Društva za vzdrževanje partizanskih grobišč 
v Rogu prizadevajo in izvajajo čiščenje partizanskih spominskih 
obeležij in grobišč v Rogu ter skrbijo za ohranjanje narave v njihovi 
neposredni okolici.  
Tako kot vsako leto je tudi letos pri polharski koči na Pogorelcu 
potekal redni občni zbor članov. Z dvigom rok so prisotni potrdili 
poročilo o delu, finančno poročilo ter program dela za letos. Novost 
v programu dela je spominski pohod po Kočevskem rogu, ki ga je 
društvo letos organiziralo prvič.  
Po končanem občnem zboru je v prijetni pogorelski senci sledilo 
tovariško srečanje s tradicionalnim golažem in pesmijo. 

Končno smo se v četrtek, 16. julija, zopet zbrali in odkolesarili eno pošteno 
društveno kolesarko turo. Izpred upokojenskih društvenih prostorov smo 
se najprej trije odpravili proti Uršnim selam. Telefonski klic nas je nekoliko 
zaustavil in počakali smo še na enega člana. Nato pa v hrib. Na Uršnih selih 
smo zajeli nekoliko sape in že smo nadaljevali v Novo mesto, v Žabjo vas, 
do kolesaskega servisa Smole. Zamenjali smo nekaj zraka v gumah, sam 
pa sem si kupil še novo ogledalce, saj sem prejšnjega razbil. Majhna, a še 
kako koristna zadevica. Nadaljevali smo po domiselno in dobro označeni 
kolesaski stezi skozi mesto.V Srebrničah sta Tone in Dušan zaostala. 
Defekt? Ne, nekaj sta šla v nabavo. Midva z Vilijem sva pritisnila in že sva 
bila v Vavti vasi, kjer smo si nato vsi v globoki senci v bifeju Rosa privočili 
kavico in dooolge požirke vode. Ja, vročina je pošteno pritiskala. Zato smo 
pohiteli, v Toplicah naredili še gasilsko in se razkropili na domove v hlad. 
Tokrat smo si kolesarske užitke privoščili: Dušan Peterlin, Tone Pekolj, 
Vilijem Volf in avtor prispevka Dušan Kraševec. 

V počastitev praznika občine Dolenjske Toplice je društvo upokojencev 15. julija izvedlo meddruštveno tekmovanje v pikadu in kegljanju 
na vrvici za županov pokal. Na tekmovanju so  poleg domače sodelovale še ekipe iz Straže, z Dvora in Uršnih sel, ekipa Žužemberka pa se 
tekmovanja zaradi manjših težav ni udeležila.

D. Z.  
DUŠAN KRAŠEVEC

Novost spominski pohod

Društveno kolesarjenje

DRUŠTVO ZA VZDRŽEVANJE PARTIZANSKIH GROBIŠČ V ROGU

DUŠAN KRAŠEVEC, predsednik DU Dolenjske Toplice 
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Pohoda na »topliški Triglav” se je vročega julijskega dne udeležilo 
25 pohodnikov. Štirje so krenili iz Podturna, ostali pa od polharskega 
doma na Pogorelcu, kjer je bila včasih kočevarska vas. Polharski dom je 
bil ta dan odprt za nas pohodnike, Cveto Zupančič nam je gostoljubno 
pripravil dobrodošlico. Ostali bi kar tam, tako prijetna temperatura in 
narava sta se nam ponujali, a prišli smo hodit in radi bi uživali v pogledu, 
ki se ponuja z vrha, z vzletišča jadralnih padalcev, po bližnji in daljni 
okolici vse do Alp. Zavetišče Kanja nudi streho v slabem vremenu, saj 
je Pogorelec zelo obiskan, tudi pohodi ob polni luni se vrstijo že deveto 
leto. Na vrh vodi nešteto poti, izbrali smo si kar malo težjo, ki spominja 
na sredogorje, na vrhu počivali in uživali, potem se vrnili po drugi 
poti do doma, kjer smo imeli daljši postanek z malico in druženjem. V 
imenu vseh udeležencev hvala Cvetu Zupančiču! Ogledali smo si dom, 
v bližini je polharska pot, ki ponuja številne zanimivosti. Naj omenim 
habitat polha, koliševke ... V koči je možno prenočiti, imajo tudi rastočo 
knjigo, muzej pa še marsikaj bi se našlo, kar je vredno ogleda. Sledil je 
povratek do Podturna, kar veliko nas je odšlo peš pod vodstvom našega 
Staneta Šenice, ki pozna vsako stezico in nas je varno pripeljal v dolino.
Zaradi lepote kočevskih gozdov, zanimivosti kraškega sveta, ostankov 
gradu Rožek, številnih poti, vzletišča, pogledov v dolino, polharskega 
doma, predvsem pa zaradi hoje v tem čudovitem svetu, v svetu 
medveda, ki ga nismo srečali, v dobri družbi prijateljev, ljubiteljev 
hoje in druženja se bomo vedno radi vračali na ta čudoviti konec - na 
Pogorelec.

Pohod na Pogorelec

Pokrajinska zveza društev upokojencev (PZDU) Dolenjske in Bele 
krajine vabi na srečanje upokojencev, ki bo v soboto, 1. avgusta, ob 
10. uri na jasi v Dolenjskih Toplicah.  
V pozdravnem nagovoru bomo udeležence pozdravili Jože Jazbec, 
predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine, Anton Donko, novi 
predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, Jože Muhič, župan 
Dolenjskih Toplic, in Dušan Kraševec, novi podpredsednik PZDU 
Dolenjske in Bele krajine.  
V kulturnem programu, ki ga bo povezovala Nina Štampohar, bosta 
nastopili Godba ljubljanskih veteranov in folklorna skupina DU 
Črnomelj. Za ples bo igral ansambel Mavrica, za pijačo in jedačo pa 
bodo poskrbeli delavci Term Krka. 
Na prireditvi, na kateri pričakujemo 1500 udeležencev, bomo podelili 
tudi pokale ob koncu 40. športnih iger PZDU Dolenjske in Bele krajine. 
Prisrčno vabljeni. 

V Lubancu smo imeli 17. julija delovno akcijo, v kateri nas je 
sodelovalo 25. Očistili smo obe poti, ki vodita skozi vinsko gorico. 
Posekali smo grmovje, pokrpali luknje ob cestah in pokosili travo. 
Z akcijo smo veliko prispevali k preglednosti ceste in povečali 
prometno varnost. Delovna akcija, ki jo organiziramo vinogradniki, 
je že tradicionalna, vendar še nikoli ni bila tako obsežna. Na koncu pa 
smo, tako kot se spodobi po opravljenem delu, še skupaj pomalicali in 
se nekaj časa družili ob prijetnih zvokih harmonike. Sklenili smo, da 
bomo prihodnje leto delovne uspehe ponovili. 
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam priskočili na pomoč s kosilnicami, z 
motornimi žagami in ostalim ročnim orodjem. 

Ob vrsti prireditev ob Topliški noči smo na stežaj odprli tudi vrata 
našega društva. Neznosna vročina je ob odprtju ob 13. uri preprečila, 
da bi se pri nas trlo obiskovalcev. Smo pa sami v prijetnem hladu naših 
prostorov poskrbeli, da se je nekaj dogajalo. Zaigrali smo nekaj iger 
pikada in zmagovalec je, no, ni, plačal je nato predsednik napitek v 
prijetni senci lokala Pri mostu. No, pa v društvu nikakor nismo bili 
vseskozi sami. Obiskal nas je zakonski par, ki je sicer iskal informacije 
o pohodništvu, pa se je zanimal tudi za naše delovanje. Seveda 
smo mu za pohod priporočili “naš” Pogorelec. Ko smo se nekoiko 
pomudili na cesti pred prostori, nas je kar nekaj naših občanov, ki 
seveda kljub vsem obvestilom niso vedeli za naš dogodek, obiskalo in 
z zanimanjem prisluhnilo razlagam o dogajanju v društvu. Malo smo 
jih tudi razvajali s pecivom, nastalo izpod rok naših pridnih članic, in 
ohlajeno pijačo. Ob 17. uri smo vrata zaprli in se usmerili na zbor za 
povorko društev. Zbralo se nas je 25. Hvala vsem.

DUŠAN KRAŠEVEC, predsednik DU Dolenjske Toplice

ROK KASTELIC, ŠTD Lubanec

JOŽE JAZBEC, predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine 

Dan odprtih vrat društva 
upokojencev 

Delovna akcija v Lubancu

Srečanje dolenjskih in 
belokranjskih upokojencev 

ELICA PAVLIČ, DU Dolenjske Toplice 
DUŠAN KRAŠEVEC, ELICA PAVLIČ 
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DUŠAN KRAŠEVEC 
BOŽO KODRIČ, DUŠAN KRAŠEVEC

Srečanje članov in prijateljev društva upokojencev na jasi

Kot je v navadi, smo se tudi tokrat prvo nedeljo v juliju na jasi zbrali člani 
in prijatelji Društva upokojencev Dolenjske Toplice. Kljub bojazni da 
bo prevroče, nam je gozd nudil senco, pa še pihljalo je. Po 17. uri se 
je začel kulturni program. Predsednik Dušan Kraševec je pozdravil 
vse goste in ostale prisotne. Med gosti so bili župan Jože Muhič, Jože 
Jazbec, predsednik PZDU, ter Rožca Šonc, vodja projekta Starejši za 
starejše pri ZDUS-u in predsednica DU Novo mesto.
V uvodnem delu kulturnega programa nam je Luka Pršina, ki ima 
rad glasbo in je zaključil 4. razred glasbene šole, zaigral dve skladbi 
na klaviature. Bilo ga je prijetno poslušati. Dramska sekcija društva 
podeželskih žena je uprizorila skeč Priprava dobrot. V njem so 
nastopili Breda Fink, Minka Pečaver Potočnik, Roman Šegula in 
Toni Zupančič. Dobro smo se jim nasmejali. Ker brez naših literatov 
ne gre, so na zaključku prebrali še vsak po dve svoji pesmi. Nastopili 
so Minka Pečaver Potočnik, Anton Aš in gost iz DU Uršna sela Pavel 
Klobučar. Antonu Ašu je priskočila na pomoč Slavica Strajnar. Po 
kulturnem programu sta nas pozdravila Jože Muhič in Jože Jazbec.
V nadaljevanju nam je Drago Zupančič predstavil uspehe naših 
športnikov na 40. ŠUI PZDU Dolenjske in Bele krajine. Najuspešnejša 
je bila ženska ekipa v kegljanju s kroglo na vrvici, ki je dosegla 1. mesto 
v regiji in se uvrstila na državno prvenstvo. Naši člani so tekmovali še 
v kegljanju in v moški konkurenci zasedli drugo mesto, streljanju z 
zračno puško, pikadu, lovu rib s plovcem in orientacijskem pohodu.
Ekipa sekcije za šport je na pikniku pripravila več družabnih iger, v 
katerih so sodelovali člani in gostje. Srečanje je bilo medgeneracijsko, 

saj so prišle tudi mlade družine pa tudi babice in dedki so s seboj 
pripeljali vnuke. V igrah so sodelovale vse generacije. Začeli so 
z metanjem obročev na drog. Prvi v tej disciplini je bil Jože Jazbec 
(4 obroči), drugi Ivan Avguštin  (3 obroči) in tretji Rajko Pugelj 
(2 obroča). V drugi igri so metali konjske podkve na drog. Zmagal 
je Pavel Klobučar iz DU Uršna sela in pometel s konkurenco. Na 
drog je vrgel pet podkev od šestih, vsi ostali tekmovalci pa le po eno. 
Pikado je bila tretja športna dejavnost. Na prvo mesto sta se z 52 
točkami uvrstila Srečko Pugelj in Jože Zupančič, drugo je zasedel 
Darko Strajnar  s 47, tretje pa  Slavica Kovač s 46 točkami. Četrta 
disciplina je bilo balinanje v krog. Najboljši je bil Pavel Klobučar s 26, 
drugi Jože Zupančič z 21, tretja pa njegova vnukinja Valentina z 19 
točkami. Peta igra je bilo kegljanje s kroglo na vrvici. Na presenečenje 
vseh se je na prvo mesto zavihtel najmlajši med tekmovalci Aljaž 
Zupančič z 21, drugi je bil Jože Kapš s 16, tretja pa Slavica Strajnar 
in Rudi Kapš s 15 točkami. V vseh disciplinah so podelili lesene 
medalje, ki jih je izdelal naš član Jože Kranjc, za kar se mu iskreno 
zahvaljujemo. 
Srečelova ne bi mogli pripraviti brez darovalcev dobitkov. Ob pomoči 
članov DU, občanov, podjetij in zasebnikov, ki so prispevali dobitke 
ali finančna sredstva zanje, se jih je nabralo lepo število. Hvala vsem, 
ki so prispevali .
Za hrano in pijačo so poskrbeli delavci Term Krka, za prijeto zabavo 
ansambel Iskra iz Novega mesta, za dobro voljo in prijetno počutje pa 
sami. Imeli smo se lepo.

MATIJA BLATNIK, ŠTD Lubanec

Ob dnevu državnosti smo tekmovali

Na dan državnosti smo člani ŠTD Lubanec že drugič organizirali 
tekmovanje v streljanju z zračno puško. Pomerile so se tričlanske 
ekipe, med katerimi je na koncu slavila ekipa seniorjev Uršna sela v 
postavi Tone Klobučar, Tone Celič in Žan Erpe s seštevkom 187 
krogov. Sledile so ji ekipe Uršna sela mladi, Gor. Sušice, Dobindol ... 
Med posamezniki je zmagal Vili Klobučar (75 krogov) pred Vojkom 
Klobučarjem (69 krogov) in Žanom Erpetom (65 krogov). 
Že drugo tovrstno tekmovalno srečanje je minilo v prijetnem vzdušju 
vseh sodelujočih z željo, da se čez leto dni zopet srečamo. 
MATIJA B., ŠTD Lubanec
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Topličkovo učno pot predali 
namenu

Sprejem najuspešnejših 
učencev pri županu

Računalnik in internet

mag. URŠKA BUČAR, vodja projekta MAJA BOBNAR, prof.,ravnateljica

JAN BELE, 7. b 

Tik pred koncem šolskega leta, 19. junija, je župan Občine Dolenjske 
Toplice Jože Muhič sprejel 23 najuspešnejših učencev Osnovne šole 
Dolenjske Toplice.  
Sprejema so se udeležili učenci, ki so prejeli zlata in srebrna priznanja 
iz znanja na državnem nivoju, in učenci, ki so se na državnih športnih 
tekmovanjih uvrstili do 10. mesta . Ob sproščenem pogovoru in 
pogostitvi jim je župan podelil različne nagrade. Učenci so se mu 
predstavili in povedali svoje dosežke v tem šolskem letu. 
Štiri dekleta iz 9. razreda - Hana Vidic, Anja Kump, Valentina Umek 
in Valentina Bojanec - pa so prejele še monografijo Dolenjske Toplice 
v odsevu časa. Dekleta so v vseh letih šolanja dosegla povprečje 4,5 in 
več ter bila tako vpisana v zlato knjigo učno najuspešnejših učencev, 
ki se nahaja v šoli. Poleg ravnateljice se je sprejema udeležila tudi 
razredničarka 9. a razreda Maja Klakočar. 

Topličkova učna pot je izdelana in v čast in veselje nam je bilo, da 
smo lahko ob koncu šolskega leta pripravili njeno odprtje, in sicer 
23. junija kot drugi del zaključne prireditve šole.
  
Takoj po podelitvi priznanj učencem in folklorni točki se je 
začel program na Medved TV. V Topličkovih novicah sta spretni 
napovedovalki Neja Ban in Iza Špelo napovedali, da smo v okolici 
OŠ Dolenjske Toplice odprli novo učno pot. V Topličkovih novicah 
smo želeli na hudomušen način predstaviti vsebine, ki jih na poti 
lahko raziskujete. Scenarij TV oddaje sva sestavili mag. Urška 
Bučar in Špela Mrvar, prof. K ustvarjanju oddaje sva povabili nekaj 
učencev, s katerimi sva sodelovali skozi celo šolsko leto na vajah za 
gledališko predstavo, z njimi posneli potreben video in foto material. 
Posnetke sem nato zmontirala v oddajo. Nina Pavlin, prof., je s 
svojim izbirnim predmetom ples posnela oglas za šolski med, ki je 
tudi predstavljal del oddaje. Neja in Iza sta se v vlogi voditeljic izkazali 
kot pravi profesionalki, zelo sproščeni pa so bili tudi vsi nastopajoči v 
posnetkih. 
Odprtje je bilo medijsko pokrito, obiskali so nas z dveh televizij (Pop 
TV, Vaš kanal) in z Dolenjskega lista. Nad potjo in oddajo/odprtjem 
so bili navdušeni. Po otvoritvi smo v jedilnici vse obiskovalce 
pogostili s sadjem, šolskim medom in zeliščnimi namazi iz šolske 
kuhinje, Robert Gregorčič iz Gostišča Oštarija pa je v družbi 
nekaj učenk kuhal ajdovo zelenjavno kašo z zelišči s šolskega vrta. V 
knjižnici smo pripravili sprejem za podpornike učne poti in se jim ob 
tej priložnosti tudi zahvalili z zahvalami, lično izdelanimi grafikami in 
brošurami. Ostali obiskovalci prireditve so lahko prispevali evro za 
brošure Topličkove učne poti in tako v šolski sklad dodali svoj del za 
vzdrževanje te poti. 
Tako. Topličkova učna pot je odprta za vse obiskovalce. Kdor želi na 
ogledu poti svoje znanje nadgraditi tudi z vsebinami iz brošure, jo 
lahko kupi v TIC-u ali šoli, zbrani denar pa bomo hranili v šolskem 
skladu za njeno vzdrževanje. Vodeni ogledi bodo na voljo v novem 
šolskem letu v dogovoru z ravnateljico Majo Bobnar, prof. ali z mano. 
Podajte se na ogled poti in uživajte v vsebinah, ki smo jih pripravili za 
učence naše šole in za vas. Naj Topličkova učna pot zaživi in nas ob 
prijazni uporabi razveseljuje čim dlje. 

Nekoč so v tovarni naredili poseben računalnik, ki je znal sam 
razmišljati. Čez nekaj let, ko je imel naloženih že veliko programov, 
mu je postalo dolgčas, zato je šel iskat prijatelje. 
Najprej je šel na Partis, kjer mu ni bilo prijetno, saj Partis ni imel časa 
zanj, temveč samo za nalaganje programov. Nato je odšel v svet iger, 
toda tam se ni nihče zmenil zanj, zato je tudi od tam odšel. 
Potem je odšel še k Youtubu, kjer je bilo najprej vse v redu. Kmalu sta 
se sprla, saj je Youtube ves čas gledal samo filme, ki računalniku niso 
bili všeč. 
Ko je tako nadaljeval z raziskovanjem, je naletel še na Internet, s 
katerim sta se zelo dobro ujela. Skupaj sta počela veliko različnih 
stvari, gledala sta filme, igrala igre, premagovala Viruse … 
Po nekaj letih druženja sta dobila prvega otroka Googla, ki sta mu 
sledila še G-mail in Lopolis. 
S svojo družino sta živela srečno vse dokler ni zmanjkalo Elektrike. 
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Dan odprtih vrat Osnovne šole Dolenjske Toplice

Naj kulturna šola 2015 Topliški talenti

MAJA BOBNAR, prof., ravnateljica

VALENTINA UMEK, BARBARA KASTELIC in EVA FABIJAN mag. URŠKA BUČAR

Znanje zajema poznavanje informacij, dejstev, opisov, spretnosti in veščin, 
ki jih pridobimo z izkušnjami, vzgojo in izobraževanjem. S pomočjo 
pridobljene informacije in spoznanja lahko oblikujemo življenje in 
medsebojne odnose ter rešujemo težave. Znanje pridobi svojo pravo 
vrednost le, če je pametno uporabljeno, če je torej uporabljeno razumno. 
Vsi se moramo zavedati, da je znanje vrednota, ki jo moramo znati ceniti. 
Menim, da učenci naše šole cenijo znanje kot vrednoto, saj so to dokazali 
pri rednem  pouku, mnogi pa tudi na tekmovanjih. 
V torek, 23. junija, smo na šoli izvedli dan odprtih vrat. Starše in ostale 
občane smo povabili na zaključno prireditev, ki je bila sestavljena iz dveh 
delov. V prvem smo izpostavili dosežke na področju znanja in športa, v 
drugem pa predstavili učno pot, ki je nastala v okviru prednostne naloge 
Živim zdravo, živim z naravo. 
Posamezni učenci so poleg rednega pouka sodelovali tudi na različnih 
tekmovanjih. Treba je bilo vložiti veliko dodatnega učenja, reševati 
dodatne naloge, sodelovati pri dodatnem pouku, učiti se v popoldanskem 
času, opravljati treninge in mnogim se je vložen trud obrestoval. 
Najuspešnejši učenci v šolskem letu 2014/2015 so: Luka Čuk, 4. a: 
zlato priznanje v znanju Vesele šole, Aljaž Vovk, 4. b: srebrno priznanje 
v znanju Vesele šole, Peter Pršina, 5. b: srebrno priznanje iz znanja 
čebelarstva, Tadej Murn, 5. b: 7. mesto na državnem prvenstvu v 
lokostrelstvu, Tomaž Pršina, 5. b: 4. mesto na državnem prvenstvu v 
lokostrelstvu, Gregor Bučar, 6. a: srebrno priznanje iz znanja čebelarstva, 
Tjaša Gorše, 7. a: srebrno Vegovo priznanje, Barbara Kastelic, 7. 
a: srebrno Vegovo priznanje, Gašper Pršina, 7. b: ekipno 4. mesto 
na državnem prvenstvu v lokostrelstvu, Erik Bele, 7. b: 7. mesto na 
državnem prvenstvu v lokostrelstvu, Sara Gril, 8. a: srebrno Vegovo 
priznanje, srebrno Cankarjevo priznanje, Blanka Gorše, 8. a: ekipno 
4. mesto na državnem prvenstvu v lokostrelstvu, Manca Kumelj, 8. a: 
8. mesto na državnem prvenstvu v lokostrelstvu, Brina Pečjak, 8. a:  5. 
mesto na državnem prvenstvu v atletiki, Maruša Kavčič Milivojević, 
8. a : srebrno Vegovo priznanje, zlato Preglovo priznanje, Matej Šenica, 

8. b: srebrno Vegovo priznanje, srebrno Stefanovo priznanje, srebrno 
priznanje iz znanja zgodovine, ekipno 4. mesto na državnem prvenstvu 
v lokostrelstvu, Anja Kump, 9. a: srebrno Preglovo priznanje, srebrno 
in zlato priznanje iz znanja zgodovine, Jan Cimermančič, 9. a: srebrno 
Vegovo priznanje, Hana Vidic, 9. a: srebrno in zlato Vegovo priznanje, 
srebrno Preglovo priznanje, srebrno Stefanovo priznanje, priznanje 
Diamantni Kenguru, Valentina Umek, 9. a: srebrno Vegovo priznanje, 
srebrno Preglovo priznanje, srebrno Stefanovo priznanje, Ajda Gorše, 
9. a: srebrno Cankarjevo priznanje, Valentina Bojanec, 9. b: srebrno 
Vegovo priznanje, srebrno priznanje iz znanja angleščine, Blaž Pelko, 
9. b: 6. mesto na državnem prvenstvu v atletiki, učenci, ki so obiskovali 
izbirni predmet ples regijskega srečanja plesnih skupin in osvojili 
srebrno priznanje, učenci 1.  razreda in učenci, ki so nastopali v predstavi 
Skrivnostni gozd, so se udeležili regijskega srečanja gledaliških skupin in 
osvojili srebrno priznanje. 
Na zaključni prireditvi so se predstavili šolski pevski zbor, učenka Lea 
Zamida, učenke izbirnega predmeta ples in folklorna skupina. 
Za nami je še eno uspešno šolsko leto. Hvala vsem mentorjem in učencem, 
da so s svojim delom in vztrajnostjo dosegli tako velike uspehe.

Valentina Umek, Barbara Kastelic in Eva Fabijan smo se udeležile 
prireditve za naj kulturno šolo. Izpred šole smo se odpravili ob 7.15. 
Napotili smo se do prve lokacije v Mestno gledališče ljubljansko. Tam 
nam je vodička predstavila, kako težak je poklic igralca in da samo igro 
prikažejo kot kup zabave, vendar pa se v njej skriva veliko trdega dela in 
garanja. Nato smo vzeli pot pod noge in si odšli ogledat oddajo, v kateri so 
ljudje malo opisali svoje življenje. Predstavili so se z ganljivimi zgodbami, 
ki so v naših srcih pustile lepe spomine. Po ogledu smo se glede na naše 
majice v posameznih skupinah odpravili na določene točke. Naša je bila 
Narodna galerija. Tam nas je vodička popeljala v srednji, stari in novi vek. 
Nekatere slike so bile čudovite, spet drugih pa nismo ravno razumeli, 
kaj predstavljajo. Po pustolovščini preteklosti smo se urno pognali na 
Ljubljanski grad. Kar dolgo smo hodili. Stopali smo korak za korakom, 
pa se je pot kar daljšala in daljšala, dokler je ni zmanjkalo in končno 
smo bili z očmi zazrti v prečudovit grad. Nato smo morali uporabiti 
veščine skrivalnic, da smo komajda našli našo predrago ravnateljico. Zdaj 
pa je bilo konec skrivalnic, čas je bil za podelitev nagrad. Tam nas je z 
odločnim novinarskim šovom pozabavala OŠ Ledina. Sledila je napeta 
podelitev nagrad za naj kulturno šolo. Moramo priznati, da se je naša 
šola zelo dobro odrezala, saj smo bili kar peti v Sloveniji. Po podelitvi 
smo se okrepčali s kosilom in prečudovitim nastopom Ane Karneže ter 
mengeškega tamburaškega orkestra. Dan je bil odličen in hvaležne smo, 
da smo se lahko udeležile tako velikega dogodka. 

 

Na topliški šoli imamo igralske talente. Dokaz za to sta predstavi 
Skrivnostni gozd v izvedbi učencev od 4. do 9. razreda ter mentoric 
mag. Urške Bučar, Darje Mrvar, Špele Mrvar in Nine Pavlin ter 
Kdo je napravil Vidku srajčico v izvedbi učencev prvega razreda in 
mentoric mag. Urške Bučar, Nine Pavlin, Liljane Klobučar in 
Marije Pirnat. Z obema predstavama smo se udeležili območnega 
srečanja v Šentjerneju, na katerem smo se po mnenju selektorja 
Gorazda Žilavca odrezali odlično in se uvrstili na regijsko srečanje 
gledaliških skupin. Obe predstavi smo za to priložnost tako vsebinsko 
kot izvedbeno - igralsko izboljšali in dodelali. Naša pot do slave se 
je ustavila na regijskem srečanju v Semiču, na katerem smo osvojili 
srebrno državno gledališko priznanje. Iskrene čestitke vsem 
nastopajočim in mentorjem. 
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Poletje – naše in njegovo, Ivanovo. Čutimo ga v vročih dneh, soparnih 
nočeh, ob večernem prepevanju murenčkov, a žal vse manj po vonju 
posušenega sena. So pa tu poletja, ki so bila samo njegova: poletje, 
ko je nastopil prvo službo, pa poletje, ko se je upokojil, tisto strašno 
poletje, ko je izgubil ženo, in to letošnje, ko se je za vedno poslovil od 
nas. 
Ivan je luč sveta ugledal 1. februarja 1928. Takole je opisal pesnik 
njegov domači kraj v občini Apače: 

                            »Tam ob meji,  
                            kjer hajdina cveti in žito zori,  
                            tam kjer štrki spletajo si gnezda svoja,  
                            tam je rojstna vas njegova.«  

Življenje v delavskih družinah je bilo težko, zato sta se oče Janez in 
mama Marija leta 1936 odločila in odšla s trebuhom za kruhom v 
Francijo. Ko so Nemci 1940. leta napadli Francijo, je mama umrla, 
očeta pa so internirali v koncentracijsko taborišče. Z mlajšo sestro 
Marico sta ostala pri rejnikih. Star 14 let se je odločil za poklic mizarja, 
a so ga Nemci leta 1944 prisilno mobilizirali in odpeljali na prisilno 
delo v Nemčijo. Po razpadu Nemčije se je vrnil domov in se pridružil 
Narodni zaščiti, ki se je kasneje preimenovale v Ljudsko milico. Leta 
1948 je obiskoval tečaj Ljudske milice na Jesenicah in po končanem 
tečaju je bil julija istega leta premeščen na Notranjo upravo Novo 
mesto, od tu pa na postajo milice v Dolenjske Toplice. V sklopu 
službene obveznosti je služboval še 10 mesecev v Srbiji. Po vrnitvi je 
v naših Toplicah spoznal Faniko in se leta 1950 z njo poročil. Rodili 
so se jima trije otroci, žal je prvorojenka zaradi bolezni kmalu umrla. 
Po upokojitvi 1976. leta je ostal še vedno dejaven. Prevzel je delo 
vodje zavarovanja Novolesa in v letih od 1976 do 1982 svoje izkušnje 
vtkal v številne načrte narodne zaščite. Bil je vodič na Bazi 20 pa 
med ustanovitelji društva upokojencev v Dolenjskih Toplicah in dve 
mandatni obdobji tajnik društva. Pa to še ni vse. Bil je član združenja 
šoferjev in avtomehanikov, predsednik Zveze vojaških starešin, 
deloval je na obrambni liniji v krajevni skupnosti in bil član Društva 
za urejanje partizanskih grobišč v Rogu. Njegovo delo ni bilo prezrto, 
saj je dobil kar nekaj odlikovanj: medaljo dela, medaljo za varnost, 
medaljo in Orden za vojaške zasluge ter znak tovarištva. 
Bil je srečen dedek, ki so mu njegovi trije pravnuki lepšali stare dni. 
Veselil se je njihovih obiskov, in kadar so bili nekoliko preživahni, jih 
je vedno branil, češ, otrok pač mora biti tak. 
Lahko bi rekli, da je njegovo življenje zajeto v tretji kitici Maksa 
Marinčiča, ki pravi: 

                            »Ne verjamem v življenje po smrti, 
                            a trdno verujem v ljudi, 
                            brez vere težko je živeti, 
                            brez cilja ni prave poti.« 

On je po smrti svoje žene res ostal brez cilja pa tudi bolezen je začela 
trkati na njegova vrata. V tem času so mu ostale poti na pokopališče, 
klepet s prijatelji ob kavici pri Grmeku, pot domov, kjer ga je čakalo 
šolsko kosilo, morda še klepet s sinom ali snaho in kavica s sosedo 
Marico. 
Pri vsakem srečanju z znanci je pripovedoval, kako hudo je biti 
bolan in osamljen, in svoj odhod s tega sveta nenehno napovedoval 
in si ga želel. Pa ga marsikdo ni mogel razumeti. Konec marca ga na 
teh njegovih vsakodnevnih poteh nismo več srečevali. Odšel je v 

Poslovil se je Horvatov Ivan
HELENA MIŠA KULOVEC

Zahvala
ROZIKA MARKOVIČ

z Dolenjega Polja 17

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje,  

podarjeno cvetje in sveče. Hvala tudi pogrebni službi, 
pevcem in trobentaču. 

Žalujoči: vsi njeni 

Tiho in skromno, tako, kot je živela, 
je odšla od nas naša draga mama, 

tašča, babica in prababica.

bolnišnico, od tam pa po svoji želji v dom za starejše občane, čeprav je 
imel možnost iti k enemu ali drugemu sinu ali pa celo domov. V domu 
je bil zadovoljen in rad je po svojih močeh pomagal sostanovalcem, 
ravnal perilo in … Bolezen pa je napredovala in kar čez noč je njegov 
spodnji del telesa postal hrom. Tedaj pa so mu njegovi sostanovalci 
priskočili na pomoč. Bolečine so mu lajšali tudi njegovi domači z 
rednimi obiski. 
In za poletji, ki so mu dala toliko lepega in tudi hudega, je prišlo 
letošnje, ki mu je izpolnilo željo, da je odšel k počitku k svoji Faniki in 
ga seveda rešilo trpljenja. 
»Dragi Ivan, radi bi se ti zahvalili za vse, kar si storil za nas, predvsem 
pa, da si poskrbel za našo varnost, kljub temu da je bilo ob tem tvoje 
življenje velikokrat na kocki. Počivaj v miru ob svoji ljubljeni Faniki.« 
V imenu zveze borcev za vrednote NOB, društva upokojencev, 
Društva za urejanje partizanskih grobišč v Rogu in vseh krajanov. 
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Avgustovske prireditve v občini
PRIREDITEV DAN, DATUM, URA KRAJ PRIREDITELJ OPOMBA
Kmečka tržnica Sobota, 1. avgust 2015,  

med 9. in 12. uro
Ploščad pred KKC-jem Občina Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Voden ogled  
Dolenjskih Toplic

Sobota, 1. avgust 2015,  
ob 9. ur

Zbor pred Hotelom  
Balnea

TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Srečanje članov PZDU 
Dolenjske in Bele krajine

Sobota, 1. avgust 2014,  
ob 10. uri

Jasa, Dolenjske Toplice DU Dolenjske Toplice Informacije: Dušan Kraševec (041 792 878 ali  
dusan.krasevec@siol.net)

KONCERT ROCKDEFECT Sobota, 1. avgust 2015,  
ob 20:30

Ploščad pred KKC-jem TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Ogled depoja starih 
avtomobilov v Soteski

Nedelja, 2. avgust 2015,  
med 13. in 18. uro

Soteska TIC Dolenjske Toplice in 
TMS Bistra

Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Mesečni sejem v Dolenjskih 
Toplicah

Ponedeljek, 3. avgust 2015, 
med 8. in 16. uro

Ploščad pred KKC-jem Občina Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Lažji pohod v okolico  
Dolenjskih Toplic

Torek, 4. avgust 2015,  
ob 8:30

Odhod izpred društvenih 
prostorov

DU Dolenjske Toplice Informacije: Tončka (041 666 341 ali  
antonija.avgustin@gmail.com)

Trening v kegljanju  
s kroglo na vrvici

Sreda, 5., 12., 19. in 26. junij 
2015, od 8. ure dalje

Ploščad pred KKC-jem DU Dolenjske Toplice Vodji: Slavka (031 292 908) in Drago (041 348 781)

Pikado in streljanje  
z zračno puško

Sreda, 5., 12., 19. in  
26. junij 2015, ob 9. uri

Prostori društva DU Dolenjske Toplice Informacije: Pikado: Slavica Kovač - (031 633 593 - vodja 
ženske ekipe), Ivan Avguštin (041 385 579,  
janez.avgustin@gmail.com, vodja moške ekipe)
Streljanje: Jože Zupančič (031 664 978, joze.obrh@gmail.com)

Kolesarjenje Vsak četrtek v avgustu  
od 8. ure dalje

Start pred društvenimi 
prostori

DU Dolenjske Toplice Informacije: Dušan Kraševec (041 792 878 ali dusan.
krasevec@siol.net)

KONCERT JUANA 
VASLETA (SANDRA ERPE 
Z INŠTRUMENTALNIM 
INTERMEZZOM)

Petek, 8. avgust 2015,  
ob 20:30

Ploščad pred KKC-jem TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Kmečka tržnica Sobota, 8. avgust 2015,  
med 9. in 12. uro

Ploščad pred KKC-jem Občina Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Voden ogled Dolenjskih 
Toplic

Sobota, 8. avgust 2015,  
ob 9. uri

Zbor pred Hotelom  
Balnea

TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Ogled depoja starih 
avtomobilov v Soteski

Nedelja, 9. avgust 2015,  
med 14. in 19. uro

Soteska TIC Dolenjske Toplice in 
TMS Bistra

Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Pohod na Pajkež Torek, 11. avgust 2015,  
ob 8. uri

Odhod iz Dolenjskih  
Toplic, Roška cesta –  
odcep za Bušinec

DU Dolenjske Toplice Informacije: Elica (051 222 631 ali  
elica.pavlic@gmail.com)

Kmečka tržnica Sobota, 15. avgust 2015, 
med 9. in 12. uro

Ploščad pred KKC-jem Občina Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Voden ogled Dolenjskih 
Toplic

Sobota, 15. avgust 2015,  
ob 9. uri

Zbor pred Hotelom  
Balnea

TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Ogled depoja starih 
avtomobilov v Soteski

Sobota, 15. avgust 2015, 
med 13. in 18. uro

Soteska TIC Dolenjske Toplice in 
TMS Bistra

Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

KONCERT DALMATINSKE 
KLAPE MORE

Sobota, 15. avgust 2015,  
ob 20:30

Ploščad pred KKC-jem TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Ogled depoja starih 
avtomobilov v Soteski

Nedelja, 16. avgust 2015, 
med 13. in 18. uro

Soteska TIC Dolenjske Toplice in 
TMS Bistra

Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

SPOMINSKA SLOVESNOST  
OB 72-LETNICI POBOJA 
TALCEV V PODHOSTI

Nedelja, 16. avgust 2015,  
ob 16. uri

Pred spomenikom v 
Podhosti

Občina Dolenjske Toplice 
in KZZB za vrednote NOB 
Dolenjske Toplice

Informacije: Avgust Bradač (031 323 538)

Odhod na izlet na planinsko 
potepanje po Pokljuki

Četrtek, 20. avgust 2015, 
ob 7. uri

Odhod z AP Dolenjske 
Toplice

DU Dolenjske Toplice Prijave: Tilka (07 30 65 436) do zasedbe mest v avtobusu. 
Informacije: Dušan Kraševec (041 792 878,  
dusan.krasevec@siol.net)

ANSAMBEL TOPLIŠKA 
POMLAD

Petek, 21. avgust 2015,  
ob 20:30

Ploščad pred KKC-jem TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Kmečka tržnica Sobota, 22. avgust 2015, 
med 9. in 12. uro

Ploščad pred KKC-jem Občina Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Tradicionalni pohod na 
Podstenice

Sobota, 22. avgust 2015 Čebelarsko društvo  
Straža–Dolenjske Toplice

Informacije: Tone Andrejčič (051 258 283)

Čistilna akcija Sobota, 22. avgust 2015 KPL Kanja Informacije: Dušan Gorenc (031 379 628)
KONCERT VOKALNE  
SKUPINE BASSLESS

Sobota, 22. avgust 2015,  
ob 20:30

Ploščad pred KKC-jem TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Voden ogled Dolenjskih 
Toplic

Sobota, 22. avgust 2015,  
ob 9. uri

Zbor pred Hotelom  
Balnea

TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Ogled depoja starih 
avtomobilov v Soteski

Nedelja, 23. avgust 2015, 
med 14. in 19. uro

Soteska TIC Dolenjske Toplice in 
TMS Bistra

Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

KONCERT TAMBURAŠKE 
SKUPINE MLIN

Petek, 28. avgust 2015,  
ob 20:30

Ploščad pred KKC-jem TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Kmečka tržnica Sobota, 29. avgust 2015, 
med 9. in 12. uro

Ploščad pred KKC-jem Občina Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Voden ogled Dolenjskih 
Toplic

Sobota, 29. avgust 2015,  
ob 9. uri

Zbor pred Hotelom  
Balnea

TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Pohod po pešpoti Levstikove 
brigade

Sobota, 29. avgust 2015,  
ob 9. uri

Start pri pokopališču 
Dolenjske Toplice 

KZZB za vrednote NOB 
Dolenjske Toplice

Informacije: Avgust Bradač (031 323 538)

KONCERT PARTYBOYS Sobota, 29. avgust 2015,  
ob 20:30

Ploščad pred KKC-jem TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

Ogled depoja starih 
avtomobilov v Soteski

Nedelja, 30. avgust 2015, 
med 13. in 18. uro

Soteska TIC Dolenjske Toplice in 
TMS Bistra

Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)

DOLENJSKE TOPLICE  
PLEŠEJO

Nedelja, 30. avgust 2015,  
ob 15. uri

Ploščad pred KKC-jem TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske Toplice (07 38 45 188)




