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Poštnina plačana pri pošti 
8350 Dolenjske Toplice
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Cvetlični vrt. Foto: Primož Primec

Letos mineva 800 let od prve omembe Dolenjskih Toplic, zato so 
na občini skupaj z različnimi društvi in ostalimi soorganizatorji 
pripravili različne dogodke, najpomembnejše najdete na zadnji 
strani tokratnega glasila. Se pa v začetku junija obeta prava poslastica, 
saj bodo avtorji predstavili dolgo pričakovano monografijo o 
Dolenjskih Toplicah, o kateri ste lahko v Vrelcu že brali, prav tako 
pa je o njej veliko napisanega tudi tokrat. Sicer pa tečejo še zadnji 
tedni šolskega leta, skupaj z učenci, dijaki in študenti pa se vsi 
veselimo poletja in prostih dni. 

V prejšnji številki Vrelca smo bralce in bralke spraševali: Kako se 
lahko iz Hotela Balnea sprehodimo do Wellness centra Balnea? Dve 
vstopnici za kopanje v Wellness centru Balnea prejme Jože Kodelič, 
Lašče 10 a, 8361 Dvor. Novo nagradno vprašanje se glasi: Ime 
zdraviliškega zdravnika, ki je bil nekaj časa lastnik Term 
Dolenjske Toplice je: a) dr. Peter Deržaj ali b) dr. Konstantin 
Konvalinka? Odgovore do 15. junija 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 20. v mesecu. Prispevke 
lahko pošljete na elektronski naslov: glasilo.dolenjske.toplice@gmail.com ali na naslov: 
Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, s pripisom Za Glasilo. 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.

V aprilu so se svetniki sestali na dveh sejah, o prvi smo pisali že v prejšnjem 
Vrelcu, druga pa je bila 22. aprila, ko so svetniki med drugim nadaljevali 
pogovor o zaprtju ceste na Dolenjem Polju, ki je dvignilo toliko prahu. 
Že nekaj dni pred sejo se je na pobudo župana zgodil sestanek vseh 
vpletenih, na katerem so se dogovorili, da ustanovijo komisijo, ki jo 
sestavljajo predstavniki vseh strani in stroke. Ta bo na podlagi določenih 
ugotovitev in dejstev predlagala nadaljnje ukrepi glede ceste, ki do takrat 
ostaja zaprta za ves promet razen za stanovalce in obiskovalce Malega 
Raja. Končno odločitev bo sprejel župan. 

Soglasno potrdili zaključni račun 
Župan Jože Muhič in Rado Javornik, direktor občinske uprave, 
sta svetnikom predstavila zaključni račun občine za leto 2014. Z 
realizacijo so v občinski upravi zadovoljni, na prihodkovni strani je bila 
ta 3.613.000, na odhodkovni pa 3.512.000 evrov. Prihodki so bili tako 
glede na veljavni proračun realizirani 87,6-odstotno, kar je nekoliko več 
kot v letu 2013, ko je bila realizacija 80-odstotna, in manj kot v letu 2012 
in 2011, ko je bila ta nekaj več kot 95-odstotna. Realizacija odhodkov pa 
je bila lani glede na načrtovane odhodke 76,5-odstotna, medtem ko je 
bila v letu 2013 69,9-, 2012 90,5- in 2011 87,8-odstotna. Občina je imela 
zadnji dan leta 2014 na računu 554 tisočakov. “Res smo veliko privarčevali, 
a z razlogom. Eden je ta, da letos tako ne bomo imeli negativnega stanja, 
drugi pa so bile volitve, nisem namreč želel morebitnemu novemu županu 
pustiti prazne blagajne,” je pojasnil župan. Direktor pa je dodal, da je bila 
realizacija od načrtovane precej nižja le pri suhokranjskem vodovodu, 
pogodba s pristojnim ministrstvom namreč še do danes ni podpisana. Bo 
pa predvidoma junija končana prva faza vodovoda od Malega Riglja do 
Bušinca, ki ga je občina gradila z lastnim denarjem, a z zagotovilom, da 
bo ta vložek upoštevan pri projektu. Lani jim prav tako ni uspelo urediti 
oddelka vrtca v Topliški vasi, tudi ta projekt tako nadaljujejo še letos. 

Pravilnika o najemu KKC-ja niso potrdili 
Na dnevnem redu je bil tudi sprejem pravilnika o najemu Kulturno 
kongresnega centra Dolenjske Toplice in ostalih objektov ter opreme 
v lasti Občine Dolenjske Toplice. Kot je pojasnil Primož Primec iz 
režijskega obrata, so pravilnik sestavili na podlagi osemletnih izkušenj, 
odpraviti pa želijo predvsem anomalije, ki se dogajajo. Nekatera društva 
namreč KKC uporabljajo brezplačno, vadbo pa zaračunavajo in tako 
služijo tudi na račun občine. Med svetniki se je razvila debata v smeri, 
da bi morali v pripravo pravilnika vključiti tudi društva in ga pripraviti 
v soglasju z njimi. Po novem pravilniku bi namreč morala vsa društva 
plačevati najemnino, domača sicer nižjo, kar bi lahko pomenilo, kot 
je izpostavila Jožica Kotar, tudi padec obiska, saj bi morala društva 
potem za svoje prireditve zaračunavati vstopnino, kar pa ni namen. 
S tem so se strinjali tudi ostali, ki se jim je zdelo nesmiselno, da bi 
zaračunavali sami sebi. Javornik je pojasnil, da gre tu bolj za določitev 
pravil igre - če bi morala društva plačati najemnino, bi pri razpisu 
dobila nekaj več denarja in bi se to izravnalo. A svetniki so glasovali 
proti temu pravilniku, zato bodo o spremenjeni različici najverjetneje 
razpravljali na prihodnji seji. 

O razvojnem centru in krajevni knjižnici  
Franci Bratkovič, ki je 1. aprila prevzel vodenje Razvojnega centra 
Novo mesto, je predstavil njihove dejavnosti, med drugim je izpostavil 

S SEJE OBČINSKEGA SVETA 
Odločitev o cesti na Dolenjem 
Polju po predlogih komisije

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju 6
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Prva predstavitev monografije  
Dolenjske Toplice v odsevu časa 12
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nova podjetja. Na področju regionalne destinacijske organizacije 
nameravajo uvesti destinacijsko kartico, ki bi turistu nudila določene 
ugodnosti ter ga popeljala tudi v kraje, ki niso nujno ob glavni cesti. 
Sicer pa je ta hip v ospredju predvsem regionalni razvojni program, 
ki je pomemben predvsem z vidika črpanja sredstev v novi razvojni 
perspektivi 2014-2020. Tako je tudi topliška občina vključena v nekaj 
projektov, in sicer v projekte socialne in zdravstvene infrastrukture, 
Krka, reka življenja ter Revitalizacija stavbne dediščine. 
Veliko pohval je bilo na seji slišati glede Krajevne knjižnice Dolenjske 
Toplice, ki sodi pod novomeško Knjižnico Mirana Jarca. Kot sta 
poudarila direktor novomeške knjižnice Borut Novak in topliška 
knjižničarka Zvonka Peterlin z občino dobro sodelujejo, lani so 
tako s skupnimi močmi prišli do novega prostora. A ker je prostorska 
stiska še vedno velika, si v knjižnici želijo, da bi se morda lahko 
preselili v KKC, kjer bi bili bližje uporabnikom. Župan je pojasnil, 

da na občini preverjajo različne možnosti. Dejstvo je namreč, da se v 
knjižnici veliko dogaja, številke pa kažejo, da sta se tako vpis članov 
kot obisk v zadnjih letih precej povečala. Tudi ali predvsem po zaslugi 
knjižničarke, ki, kot so ugotavljali svetniki, z različnimi dejavnostmi, 
kot so urica pravljic, bralna značka Mavrična ribica ipd, poskrbi, da se 
vedno kaj dogaja. Največ pozornosti posvečajo predvsem otrokom, 
saj je, kot je dejala Peterlinova, to pomembno za njihov razvoj. 
Občani si sicer knjige in ostalo gradivo lahko izposodijo v prostorih 
krajevne knjižnice, v treh vaseh - Meniški vasi, Podturnu in Soteski - 
pa ustavi tudi bibliobus, ki ga nameravajo v knjižnici zaradi starosti 
in dotrajanosti, in pri tem računajo tudi na pomoč občin, zamenjati. 
Sicer pa je župan svetnikom na seji podal tudi informacijo o 
kadrovski zasedenosti občinske uprave in KKC. Kot je poudaril, je 
v Dolenjskih Toplicah v primerjavi s primerljivimi občinami manj 
zaposlenih glede na število prebivalcev, imajo pa tudi nižje plače, 
kot je povprečje v primerljivih občinah. 

Na osnovi 5. in 6. člena Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice (Ur. l. RS, št. 124/08), 
Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2015 (Ur. l. RS, 

št. 8/15) in Letnega programa kulture v Občini Dolenjske Toplice za leti 
2015 in 2016 Občina Dolenjske Toplice objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v 

letu 2015

1. Naročnik: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 
Dolenjske Toplice 

2. Predmet javnega razpisa in okvirna višina sredstev:
-  redna dejavnost registriranih kulturnih društev (2.000,00 €), 
-  programi ljubiteljske kulturne dejavnosti (8.000,00 €) in
-   izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljske kulturne 
dejavnosti (400,00 €).

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov: 
-  da kulturne programe izvajajo na območju Občine Dolenjske Toplice,
- da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, da imajo svoj sedež 
v Občini Dolenjske Toplice in imajo v svoji dejavnosti registrirano 
kulturno dejavnost, samostojni kulturni ustvarjalci morajo imeti 
stalno prebivališče v Občini Dolenjske Toplice, 
- da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o plačani članarini,
- da izvajajo kulturne programe najmanj eno leto,
- da je prijavi na javni razpis priložen zapisnik občnega zbora članov 
društva s poročili, bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za 
preteklo leto ter planom dela za tekoče leto;
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da vodijo evidenco o vajah in nastopih,
- da vsaj enkrat letno v Občini Dolenjske Toplice pripravijo in 
izvedejo samostojno kulturno prireditev, da sodelujejo pri izvajanju 
občinskega programa kulturnih aktivnosti, 
- da ob prvi prijavi na javni razpis po zgoraj navedenem pravilniku 
predložijo kopijo statuta društva in da nato ob vsaki spremembi 
statuta predložijo tudi kopijo sprememb.  

4. Merila za izbor izvajalcev: Pri izbiri programov, prireditev 
in projektov se upošteva naslednje osnovne kriterije: redno in 
kakovostno delo društva, delež sredstev iz občinskega proračuna 
glede na celotne prihodke preteklega leta, za izvedene samostojne 
prireditve se štejejo vse prireditve, organizirane in izpeljane na 

območju Občine Dolenjske Toplice v trajanju najmanj 45 min, 
število vaj, honorar mentorju predstavlja nagrado mentorju, 
izobraževanje mentorja in strokovno literaturo, programski stroški 
so vezani na izvedbo programa (note, oblačila, rekviziti, tehnična 
oprema, inštrumenti …), materialni stroški predstavljajo stroške 
elektrike, ogrevanja, administracije … vrednoti se samo aktivne 
člane. Naštete kriterije se točkovno ovrednoti. Sofinanciranje je do 
višine predvidenih sredstev v sprejetem letnem programu za kulturo 
v Občini Dolenjske Toplice. Medsebojna razmerja med izvajalcem in 
naročnikom se uredi s pogodbo.

5. Obdobje, do katerega bodo dodeljena sredstva izplačana: do 
31. 12. 2015.

6. Način oddaje in rok za prijavo na razpis: Vloge oz. prijave 
morajo biti na naslov naročnika oddane na obrazcih naročnika do 
ponedeljka, 1. julija 2015, v zaprti kuverti z naslovom vlagatelja in 
oznako: »RAZPIS KULTURA 2015«.

7. Odpiranje in obravnava vlog oziroma prijav ter obveščanje 
o izboru: Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji razpisa. Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, 
da jih dopolnijo v roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelj ne dopolni, se zavrže. Komisija bo popolne 
vloge vrednotila v skladu s sprejetimi merili in predlagala programe, 
izvajalce ter predvideno višino sredstev sofinanciranja. Prijavitelji 
bodo o izboru obveščeni z odločbo. 

8. Razpisna dokumentacija in informacije: Razpisno 
dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo v času uradnih 
ur v sprejemni pisarni Občinske uprave Občine Dolenjske Toplice, 
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, na voljo pa je tudi na spletni 
strani občine: www.dolenjske-toplice.si. Informacije in pojasnila 
glede razpisa posreduje Majda Gazvoda, 07 38 45 191, majda.
gazvoda@dolenjske-toplice.si. 

Številka: 610- /2015(0106)-1
Dolenjske Toplice, 21. 5. 2015

        
Župan

Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič 
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V skladu s 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13-skl. US: 
U-I-43/13-8) in 30. členom Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list 
RS, št. 93/07) župan Občine Dolenjske Toplice objavlja

PONOVNI JAVNI POZIV K ODDAJI POBUD IN 
PREDLOGOV

za pripravo sprememb in dopolnitev
Prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice

(Uradni list RS, št.  90/09, 22/10,  85/11, 10/12,54/12, 41/13, 65/13, 16/14)
v nadaljnjem besedilu OPN Občine Dolenjske Toplice).

Rok za oddajo pobud in predlogov je do 30. avgusta 2015.

Občina Dolenjske Toplice želi kot pristojni pripravljavec občinskih 
prostorskih aktov pridobiti podatke o dejanskih težnjah prostorskega 
razvoja, izhajajočih iz potreb gospodarstva, družbenih dejavnosti in 
varstva okolja, in sicer tako na nivoju podjetij ter institucij kot tudi 
posameznih občanov, da bi jih lahko pravočasno vključila v pripravo 
sprememb in dopolnitev OPN Občine Dolenjske Toplice in jih 
medsebojno usklajevala.
Vabim vse zainteresirane, da nam posredujejo svoje potrebe, 
razvojne interese, pobude in mnenja s področja načrtovanja prostora 
na območju Občine Dolenjske Toplice. Občina bo v okviru teh 
sprememb in dopolnitev OPN Občine Dolenjske Toplice obravnavala 
samo pobude in predloge, prispele v razpisnem roku.
Pobude, ki morajo biti ustrezno utemeljene, lahko oddate osebno na 
Občini Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice, v času 
uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. 
ure ter ob petkih od 8. do 14. ure, oziroma lahko pobude posredujete 
tudi pisno na isti naslov ali po elektronski pošti na naslov: obcina@
dolenjske-toplice.si 
Pobude in predloge za spremembe in dopolnitve OPN Občine 
Dolenjske Toplice podajte na obrazcu, ki je na voljo na Občini 
Dolenjske Toplice in na spretni strani: http://www.dolenjske-toplice.
si/page/page.asp?id_informacija=833&id_meta_type=6. Dodatne 
informacije dobite na telefonski številki 07 38 45 185.
Če ste pobudo že podali, je evidentirana in bo obravnavna v sklopu 
priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Dolenjske Toplice. V 
zgoraj razpisnem roku je lahko še dopolnite ali spremenite.
Ta poziv je objavljen na spletni strani Občine Dolenjske Toplice 
:http://wwwhttp://www.dolenjske-toplice.si/page/default.asp, na 
oglasni deski občine Dolenjske Toplice ter v časopisu Vrelec.

Jože MUHIČ
Dolenjske Toplice, 

župan
 Občine Dolenjske Toplice

A)PROGRAMI NEPROFITNIH IZVAJALCEV NA PODROČJU 
HUMANITARNIH DEJAVNOSTI v okvirni višini 4.500,00 EUR, 
B) PROGRAMI VSEH OSTALIH NEPROFITNIH IZVAJALCEV, 
KI IMAJO SVOJ SEDEŽ V OBČINI Dolenjske Toplice v okvirni 
višini 4.000,00 EUR. 

2. Na razpis za sofinanciranje programov se lahko prijavijo naslednji 
izvajalci: organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za 
izvajanje dejavnosti oz. programov, opredeljenih v javnem razpisu.

3. Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Dolenjske Toplice,
- društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti, imajo lahko 
svoj sedež tudi izven območja občine Dolenjske Toplice, njihovi člani 
pa morajo biti tudi občani občine Dolenjske Toplice, 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo 
dokumentacijo, kot jo določa zakon,
- da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji 
programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.

4. Kriteriji in merila za vrednotenje programov v občini so kot sestavni 
del opredeljeni v pravilniku za vrednotenje programov organizacij in 
društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in 
stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Dolenjske 
Toplice (Uradni list RS, št. 92/05 in sklep Občinskega sveta Občine 
Dolenjske Toplice št. 032-01/261/2008 0106 z dne 14. 2. 2008).  

5. Župan Občine Dolenjske Toplice sklene pogodbe o sofinanciranju, 
v kateri se časovno opredeli roke za izplačilo sredstev in način nadzora 
nad porabljenimi sredstvi.

6. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev programov je 
do vključno 15. julija 2015. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje 
za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisnega 
roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno na občinski upravi v času 
uradnih ur do konca razpisnega roka. Vse vloge morajo biti vložene na 
predpisanih obrazcih. Nepravočasne vloge se zavrže, nepopolne vloge 
pa mora predlagatelj na poziv občinske uprave dopolniti. Če predlagatelj 
v postavljenem roku vloge ne dopolni, se jih s sklepom župana zavrže.

7. Izvajalci programov v Občini Dolenjske Toplice dostavijo svoje 
ponudbe v pisni obliki v zaprti kuverti z oznako: “Za sofinanciranje 
društev – ne odpiraj«, na naslov Občina Dolenjske Toplice, 
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice.
8. Predlagatelji programov lahko dvignejo razpisno dokumentacijo oseb-
no na sedežu Občine Dolenjske Toplice v času uradnih ur. Občina je 
dolžna na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlaga-
teljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. Vsa potrebna dokumentacija 
bo objavljena tudi na spletni strani www.dolenjske-toplice.si. 

9. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo na sedežu 
občine ali prek telefona 07 38 45 191 (Majda Gazvoda). 

10. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 45 dni po zaključku 
razpisnega roka. Občina lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez 
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih 
sredstev iz proračuna občine.

Številka: 093- /2015(0106)-1 
Datum: 21. 5. 2015

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič 

Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, na 
podlagi 6. in 7. člena pravilnika za vrednotenje programov organizacij in 

društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in 
stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Dolenjske 

Toplice (Uradni list RS, št. 95/05) in Odloka o proračunu Občine 
Dolenjske Toplice za leto 2015 (Uradni list RS, št. 8/15) objavlja 

 JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju 

humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih 
dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Dolenjske Toplice 

v letu 2015

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
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Na osnovi 8. in 9. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Dolenjske Toplice (Ur. l. RS, št. 124/08 in spremem-
be), Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2015 (Ur. 
l. RS, št. 8/15) in Letnega programa športa v Občini Dolenjske Topli-

ce za leti 2015 in 2016 Občina Dolenjske Toplice objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2015

1. Naročnik: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenj-
ske Toplice 

2. Predmet javnega razpisa in okvirna višina sredstev:
- Interesna športna vzgoja otrok in mladine 7.500,00
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v 
kakovostni in vrhunski šport 4.500,00

- Kakovostni in vrhunski in šport 5.000,00
- Športne, rekreativne prireditve in rekreativne lige 3.000,00
- Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov 400,00

- Športna rekreacija in šport invalidov 3.200,00
- Delovanje športnih društev 2.500,00

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov: 
- da imajo sedež v Občini Dolenjske Toplice in tam tudi delujejo; 
- da so registrirani za opravljene športne dejavnosti, društvu, ki je 
ustanovljeno na novo se sredstva zagotovi po realizaciji programa; 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in orga-
nizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti; 
- da imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih 
programa, plačano članarino, če so organizirani v skladu z Zakonom o 
društvih;
- da društvo ob prijavi na javni razpis posreduje zapisnik zbora članov 
društva s poročili za preteklo leto, plan dela za tekoče leto ter podatke iz 
bilance stanja in izkaza poslovnega izida; 
- da vodijo evidenco o vadbi, ki mora vsebovati: datum, čas trajanja vadbe, 
poimenski seznam članov vadbene skupine, evidenco o njihovi prisotnosti 
ter ime in priimek vodje skupine, ki za vsak dan vadbe posebej s podpisom 
potrjuje resničnost podatkov;
- da ob prvi prijavi na javni razpis po zgoraj navedenem pravilniku predlo-
žijo kopijo statuta društva in da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo 
tudi kopijo sprememb. 

4. Merila za izbor izvajalcev: Pogoji in merila so sestavni del razpi-
sne dokumentacije. Osnovni kazalci razširjenosti posamezne športne 
panoge so število članov s plačano članarino, število registriranih tek-
movalcev, kazalci uspešnosti pa uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih 
in državnem prvenstvu. Programe izvajalcev se točkovno ovrednoti. 
Sofinanciranje je do višine predvidenih sredstev v sprejetem letnem 
programu športa v Občini Dolenjske Toplice. Medsebojna razmerja 
med izvajalcem in naročnikom se uredi s pogodbo.

5. Obdobje, do katerega bodo dodeljena sredstva izplačana: do 
31. 12. 2015.

6. Način oddaje in rok za prijavo na razpis: Vloge oz. prijave morajo 
biti na naslov naročnika oddane na obrazcih naročnika do srede, 1. 
julija 2015, v zaprti kuverti z naslovom vlagatelja in oznako: »RAZPIS 
ŠPORT 2015«.

7. Odpiranje in obravnava vlog oziroma prijav ter obveščanje o 
izboru: Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in 
kriteriji razpisa. Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove 
tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo 
v roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj 
ne dopolni, se zavrže. Komisija bo popolne vloge vrednotila v skladu s 
sprejetimi merili in predlagala programe, izvajalce ter predvideno višino 
sredstev sofinanciranja. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni s sklepom. 

8. Razpisna dokumentacija in informacije: Razpisno dokumentacijo 
lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pi-
sarni Občinske uprave Občine Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 
Dolenjske Toplice, na voljo pa je tudi na spletni strani občine: www.
dolenjske-toplice.si. Informacije in pojasnila glede razpisa posreduje 
Majda Gazvoda, 07 38 45 191, majda.gazvoda@dolenjske-toplice.si 

Številka: 671- /2015-1
Dolenjske Toplice, 21. 5. 2015
         

Župan
Občine Dolenjske Toplice

 Jože Muhič

JAVNI NATEČAJ 
Izdelava spominka in protokolarnega darila, ki predstavlja obči-

no Dolenjske Toplice. 

Organizator
Organizator nagradnega natečaja za izbiro uradnega spominka in proto-
kolarnega darila topliške občine je Občina Dolenjske Toplice, Sokolski 
trg 4, Dolenjske Toplice.

Smernice
Predmet nagradnega natečaja je izbor novega ali že obstoječega spo-
minka, ki predstavlja občino Dolenjske Toplice, in izbor uradnega pro-
tokolarnega darila občine Dolenjske Toplice. Izdelki naj predstavljajo 
naravne in kulturne lepote Dolenjskih Toplic ali spominjajo na tradicijo 
in izročilo krajev v občini.
Občina želi z natečajem izbora izdelkov prispevati k boljši in slikovitejši 
promociji Dolenjskih Toplic. 

Razpis nagradnega natečaja
Celoten razpis je objavljen na spletnih straneh občine Dolenjske 
Toplice: www.dolenjske-toplice.si.

Rok za oddajo izdelka je 20. junij 2015.
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Na predvečer praznika dela smo v Turističnem društvu Pod 
Srebotnikom tudi letos pripravili že tradicionalno kresovanje na 
Malem Riglju. Kot soorganizatorji celotnega dogodka so že drugo 
leto zapored sodelovali člani Društva vinogradnikov Dolenjske 
Toplice. S seboj so prinesli veliko dobre volje in dobrega vina. Ob 21. 
uri je kres prižgal predsednik društva vinogradnikov Brane Fabijan. 

Robert in Jasmina Tekavčič sta se odločila, da nekdanji gostilni 
Lovec, ki je nekaj let samevala, spet vdahneta življenje. Po nakupu 
celotne stavbe sta se lotila dela in konec aprila je vrata odprl Pub 

Pri mostu. Na uradnem 
odprtju je za dobro 
glasbo poskrbela skupina 
Kok band, za izbrano 
kulinariko kuharji hotela 
Kempinski Portorož, 
za sladek sprejem pa 
članice topliškega društva 
podeželskih žena. Pub je 
blagoslovil župnik Dušan 
Kožuh, pri rezanju traku 
pa je družini na pomoč 
priskočil župan Jože 
Muhič. V prijetnem 
ambientu ob Sušici so 
na voljo vse vrste pijač 
in sladic, v prihodnje 
se gostom obetajo še 
prigrizki, v zgornjih 
prostorih pa že nastajajo 
tudi apartmaji. 

Slavnostna govornica je bila poslanka v državnem zboru Violeta 
Tomić, ki je govorila o osvobodilni fronti, o sprevrženosti in 
agresivnosti tistih, ki odrekajo domoljubje vsem, ki so vodili Slovence 
v upor zoper genocidno usodo, kakršno so nam namenili sovražniki, 
in poudarila, da OF ni tista, ki je razdelila slovenski narod. Dotaknila 
se je tudi Dobrniča in pomena delegatk tega srečanja. Poudarila je še, 
da so bili slovenski partizani v skupini narodov zmagovalcev. 
Obiskovalce proslave je pozdravil domači župan in se zahvalil vsem 
tistim, ki so krvaveli in umirali, da danes živimo v miru in svobodi. 
Program je sooblikovala in vodila naša Barbara Barbič, ki je proslavi s 
svojim toplim glasom, sproščenostjo in prikupnostjo dala še poseben 
ton. Z zanimivimi vprašanji je spodbudila partizanke, 91-letno 
Ivanko Voje, 90-letno Francko Kužnik in takratno pionirko Zalko 
Bučar, da so pripovedovale o življenju med NOB in o zmagi. Po 
končani proslavi so mi dejale: »Kaj vse bi še lahko povedale, a je bilo 
premalo časa.« 
Na proslavi so nastopili domači MePZ, prikupna in dobra pevka 
Valentina Fink, ki jo je na klavirju spremljal Tomaž Zupančič, iz 
svoje harmonike pa je partizanske pesmi izvabil Mitja Bukovec. S 
prizorčkom po zgodbi Ele Peroci Kje so tiste stezice so sodelovali 
tudi mladi Topličani, ki so zapolnili vrzel, ko so vodje otroške 
dramske skupine KUD menda zaradi preobremenjenosti odpovedale 
sodelovanje. Nastopili so Ajda in Sara Povše, Ita in Tit Ćatović, 
Luka Pršina in Matic Špelič. Skupinico je ob nastopu dobro 
usmerjala Nadja Pršina. 
Po proslavi je ob dobrotah, ki so jih pripravile naše članice, in 
kozarčku domačega vina naših vinogradnikov stekel pogovor. 
Pohvale o proslavi so kar deževale. Posebno vzdušje pa je nastalo, ko 
je Mitjevo harmoniko raztegnil mladenič iz Avstrije in iz nje izzval 
naše partizanske pesmi. Proslave se je namreč udeležilo 22 mlajših 
Avstrijcev, ki so naslednji dan prisostvovali odprtju spomenika v 
spomin na ustanovitev avstrijske partizanske skupine v Beli krajini. 
Žal pa na proslavi kljub velikemu številu domačinov ni bilo naših 
šolarjev. 
Ob koncu bi se v imenu pripravljalnega odbora proslave rada zahvalila 
vsem nastopajočim in sodelujočim na pogostitvi ter se opravičila 
Anamariji, ki zaradi neusklajenosti med mano in Primožem ni bila 
seznanjena z nastopom. 

HELENA MIŠA KULOVEC, 
Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB

Letošnje proslave ob dnevu upora proti okupatorju so bile v večini 
primerov posvečene 70-letnici zmage nad fašizmom in nacizmom. 
Tudi naša je bila posvečena temu dogodku, s poudarkom na 
delovanju domačink v borbi proti okupatorju. 

Proslava ob dnevu upora 
proti okupatorju

MOJCA KREN
BORUT PETERLIN

DARJA ŠTANGELJ, TD Pod Srebotnikom

V središču Toplic zdaj bolj 
živahno

Kresovanje na Malem Riglju

Priložnost za druženje, zabavo in peko slastnih klobas na odprtem 
ognju smo izkoristili v polni meri in preživeli lep večer, ki se je ob 
vsem dogajanju kaj hitro prevesil v pozno noč. Prijetna toplota ognja 
nam je dajala toplo zavetje. 
Hvala vinogradnikom in vsem, ki ste se nam pridružili. Prihodnje leto 
se pa spet vidimo! 
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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 …), smo 
osnovali nov turistični produkt »Destinacijska kartica ugodnosti«. 
Vabimo vas, da se udeležite ene od predstavitev produkta, ki bodo: 
• v torek, 2. junija 2015, ob 18. uri v prostorih Turističnega 

kompleksa Jezero, Trdnjava 3, Kočevje; 
• v četrtek, 4. junija 2015, ob 18. uri v Kulturni dvorani Šmarjeta, 

Šmarjeta 33, Šmarješke Toplice; 
• v petek, 5. junija 2015, ob 18. uri v Gostišču Koren, Dolga vas 5, 

Žužemberk. 

“Mislim, da je odgovorno od vsakega 
občana, da ponudi svoj čas in znanje 
za skupnost, v kateri živi. Ne samo v 
strukturi lokalne skupnosti, ampak tudi 
v številnih društvih, ki so njeno pravo bogastvo. Ne želim slišati tistih, ki govorijo, 
da nimajo časa, ker imamo prav vsi na razpolago enakih 24 ur, pomembno 
je le za kaj jih želimo porabiti. Če temu pravite politično udejstvovanje, pa 
naj bo tako,” odgovori na vprašanje, zakaj je zanj pomembno politično 
udejstvovanje oziroma prisotnost v okolju, družbi. Ko je v prejšnjem 
mandatu kandidiral za občinskega svetnika in bil izvoljen, kje bil bolj 
optimističen, kot je danes. “Sedaj še toliko bolj ugotavljam, da sta napredek in 
blagostanje občine odvisna predvsem od ambicioznosti in učinkovitosti župana 
ter občinske uprave. Pravzaprav se mi v tem trenutku ideja po združevanju 
občin ali vsaj postavitvi medobčinskih skupnih služb zdi zelo smiselna in 
logična posledica časa recesije ter odsotnosti dela na večjih projektih,” pravi 
zdaj, ko ima že nekoliko več izkušenj. Ker je prepričan, da je občinski 
svet močan le, ko deluje kot celota, se je za razliko od prejšnjega sestava 
tokrat zavzemal, da se ne bi delili na opozicijo in koalicijo. Kot pomembni 
stališči, ki so ju svetniki skupaj zavzeli, izpostavlja nasprotovanje novi 
zaposlitvi v občinski upravi in zavrnitev predloga novega pravilnika, da se 
lokalnim društvom zaračunava najem prostorov v KKC. 
“Mislim, da ne,” odgovori na vprašanje, ali se je občina v zadnjih letih 
dovolj razvila. “Priložnost je v izjemnih naravnih danostih in potencialu 
ljudi. Zmotno je pričakovati, da bo občina edino gonilo razvoja. Njena naloga 
je, da pripravi ustrezne predpise in infrastrukturo, ki bo ponujala priložnost 
gospodarstvu. Nedvomno so v našem okolju aktualni turizem in drobno 
gospodarstvo ter kmetijstvo s pridihom ekološke pridelave. Ampak, kako 
zagnati to kolo? Vsak lahko začne iskati odgovor pri sebi. Tudi tako, da se 
kakor koli lokalno družbeno aktivira.” 
Topličani sicer Klančičarja poznajo tudi kot podjetnika. Sam zase pravi, 
da je trmast in vztrajen, saj lahko le tako napreduješ. Svoje podjetje, ki ga 
vodi skupaj z ženo, je ustanovil že pred 17 leti in danes uspešno posluje 
ter zaposluje. Ponosen je na vse to, kar mu je v uspelo v življenju, svoje 
izkušnje pa si želi v prihodnje prenesti na svoje tri otroke. Do te točke 
v življenju so ga vodili tudi vzorniki, različni v različnih življenjskih 
obdobjih, v zadnjem času pa ga navdušuje Kitajec Jack Ma, ustanovitelj 
spletnega velikana Alibaba. 
Še do pred kratkim je bil zelo aktiven glasbenik, najbolj prepoznaven v 
skupini Kontrabant in po pesmi Regrat u salat, ki jo je uglasbil. Bil je tudi 
organizator tradicionalnega množičnega kolesarskega vzpona na Bazo 
20, zadnja leta pa je zelo dejaven na šahovskem področju in predsednik 
Šahovskega kluba Dolenjske Toplice. Veliko tudi teče ali pa se s precej 
mlajšimi preganja po hokejskem igrišču. 

Vsi smo prepričani, da bomo dolgo živeli, vendar se z minljivostjo in 
odhodi naših bližnjih, sorodnikov, prijateljev in znancev srečujemo 
vsak dan. Ljudje, ki se spopadajo s težko boleznijo, so najbolj ranljivi, 
krhki, najbolj potrebni sočutja in naše pomoči. Tega se še posebej 
zavedajo prostovoljci v društvu Hospic. Njihovo poslanstvo je skrb 
za hudo bolne in njihove družinske člane v času poslavljanja od 
življenja. Delujejo v želji, da bi tako kot rojstvo tudi smrt postala 
naravni element življenja, s tem pa naraven tudi odnos do umiranja in 
žalovanja v slovenski družbi. 
Da bi ideja Hospica dosegla čim več ljudi, vse vabimo, da prisluhnete 
aktivnim članom njihovega društva v torek, 16. junija 2015, ob 19. 
uri  v Krajevni knjižnici Dolenjske Toplice. 
Veselimo se srečanja z vami! 

ZVONKA PETERLIN, Knjižnica Dolenjske Toplice 

MOJCA KREN

Peti svetnik, ki ga predstavljamo v Vrelcu, je Vid Klančičar, član 
Socialnih demokratov. Je eden tistih, ki so občinska gradiva prebirali 
in o različnih projektih odločali že v prejšnjem sestavu občinskega 
sveta in je tako eden izkušenejših kar se tega tiče. Prepričan je, da je 
občinski svet močan le takrat, ko deluje kot enotna ekipa. 

Minljivost nas uči živeti

Kdo sedi v občinskem svetu? 

RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO

Predstavitev novega 
turističnega produkta

VID 
KLANČIČAR 
“Priložnost je v izjemnih 
naravnih danostih in 
potencialu ljudi!”
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“Kadar se ujameta dve želji - se rodi sreča.” Ta sposojeni citat še kako 
drži za Mileno in Jožeta Fabijana, ki sta v tem letu dopolnila 50. 
obletnico poroke. Praznovanje je bilo 9.maja. Začelo se je s sveto 
mašo, ki jo je opravil domači župnik v cerkvi Svete Trojice na Cerovcu. 
Pri cerkvi smo ju pričakali vsa družina, mnogo sorodnikov in številni 
prijatelji. Pripeljala sta se s starodobnikom bentlyjem, ki ga vozi njun 
vnuk Nejc in je bil skupaj z vnukinjo Manco priča zlatoporočencema. 
V prijetnem in na trenutke ganljivem obredu sta si izmenjala nova 
zlata prstana, saj sta prejšnja s trdim delom popolnoma obrabila. 
Po domače »Rošlova« Milena in Jože sta se ukvarjala s tesarsko 
krovsko dejavnostjo skoraj vso delovno dobo, bila sta zelo znana, 
ugledna in iskana daleč naokoli. V to dejavnost sta vpeljala tudi njune 
tri sinove. 
Na poti domov so ju presenetili vaščani Dolenjih Sušic, od koder 
sta doma, in ju pričakali v velikem številu, da jima čestitajo za vse 

doseženo, zaželijo vse dobro in izročijo simbolično darilo v imenu 
Društva krajanov Sušica. Domači gostilničar je poskrbel, da jima 
je lahko vsakdo nazdravil s šampanjcem. Krajani smo poskrbeli za 
okrasitev, ki se za tak dogodek spodobi, med drugim smo postavili 
tudi mlaj. Mojster Jože jih je namreč postavil zelo veliko, še sam ne ve 
koliko. Delo njegovih spretnih rok je tudi 17 božjih obeležij – lesenih 
križev, ki stojijo v bližnji in daljni okolici. 
Na domačem vrtu pa je bilo vse pripravljeno za veselo druženje, ki 
je trajalo pozno v noč. Glasba, hrana, vinček iz domačega vinograda, 
sonce, maškare ... in mnogo veselih ljudi, ki se jima imamo za kaj 
zahvaliti in ju imamo radi. Njuno skupno življenje je bogato z 
vero, ljubeznijo, dobroto in nesebično pomočjo. Življenje je včasih 
žalostno in ata Jože pravi, da zlahka skrije solze žalosti. A življenje 
je tudi srečno in solz sreče ne more skriti. In ni jih treba, le naj se še 
večkrat pokažejo. 

NEVA ŽELEZNIK

HELENA MIŠA KULOVEC, 
Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB 

Igrišče za otroke 

Zlata poroka pri Fabijanovih 

Ob 70. obletnici zmage nad 
fašizmom

Pisala sem že o tem, da otroci Topliške vasi v naselju brcajo žogo, 
rolajo ter kolesarijo po zelenicah naselja. Ker naselje ni bilo mišljeno 
kot otroško igrišče, se tisti, ki nimajo majhnih ali malo večjih otrok, 
stalno pritožujejo, da se dela škodo. Jasno je, da sprehajalne poti ter 
zelenice ne morejo biti nogometno igrišče ali poligon za rolerje, 
kolesa in skiroje. Samo vprašanje časa je, kdaj bodo otroci razbili prvo 
šipo ali poškodovali prvi avto. 
Ker bi otroci morali imeti prostor za igro, si vsi želimo, da bi dobili 
kakšno igrišče v bližini. Za manjše kakšen peskovnik in gugalnico, 
za večje košarkarski koš in gol pa kakšno trpežno klop, kjer bi lahko 
sedeli, klepetali in se družili. 
Kot nalašč za otroško igrišče se nam mnogim zdi dvoje zapuščenih in 
zanemarjenih zemljišč poleg Topliške vasi. Eno se drži parkirišča tega 
naselja, drugo je ob Sušici s kozolcem v sredini. Vemo, da zemljišči 
nista občinski, kdo je lastnik pa ne. Zagotovo pa to ve naša lokalna 
skupnost. Zato upamo, da bodo naši politični predstavniki stopili do 
lastnika in ga prosili, če za nekaj let odstopi zemljišče, ki ga on očitno 
ne potrebuje. Potem bi lahko tam, morda s pomočjo staršev otrok 
Topliške vasi, uredili skromni igrišči zanje. Tako bi ubili dve muhi na 
mah: razveselili bi otroke, hkrati pa bi se znebili še dveh zanemarjenih 
zemljišč, ki turistični občini gotovo nista v ponos.  

Člani Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Dolenjske 
Toplice smo se 9. maja udeležili proslave ob 70. obletnici osvoboditve 
v Ljubljani. Slavnostni govornik je bil tovariš Milan Kučan, ki ga je 
ob prihodu pozdravil bučen aplavz. V svojem govoru je izpostavil, 
da so se tako nekdanji partizani kot tudi uradna politika že večkrat 
opravičili za povojne poboje, zato po njegovem mnenju te tematike 
ne bi smeli več izrabljati za netenje novega sovraštva. »Zaradi mladih 
se je treba spraviti s preteklostjo,« je dejal. 
Množica udeležencev je pokazala, kako rada ima partizanske pesmi, 
kako rada jih posluša in nenazadnje tudi prepeva. Tudi tokrat je bilo 
tako, saj je staro in mlado z navdušenjem spremljalo petje partizanskih 
pevskih zborov. Lepo je bilo videti pohodnike, med njimi so bili 
otroci vrtcev, šolarji, dijaki, rekreativci in nekaj ponosnih nosilcev 
rdečih peterokrak. Tovariško vzdušje je zavladalo tudi po končani 
proslavi ob petju in plesu ter srečanju s starimi tovariši. 
Nekaj naših tovarišev je počastilo 9. maj s pohodom okoli Novega 
mesta, ki so se ga udeležili tudi dijaki srednjih šol ter učenci osnovnih 
šol Šmihel in Drska. 
Kaj pa pri nas? Čeprav so naši učitelji glede raznih oddaj prek šolskega 
radia zelo pridni, so bili zvočniki po učilnicah pred dnem upora, 
prvim majem in dnem zmage tiho. 

JOŽICA BOJANEC 
ALENKA PETERLIN
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DUŠAN GORENC, KPL Kanja

UB, LK Dolenjske Toplice

Košarkarski turnir trojk Dolenjske Toplice 2015

Kvadratlon 2015

Lokostrelci uspešni na pomladnih tekmah

KK DOLENJSKE TOPLICE

V soboto, 20. junija 2015, bomo člani KPL Kanja organizirali 
tradicionalni kvadratlon. 
Tekmovanje bo za vse starostne skupine, discipline pa bodo izbrane 
glede na vremenske pogoje 
in število tekmovalcev. Vabljeni vsi člani Kanje in občani. Kam? Na 
pristajališče v Podturnu.  
V primeru dežja bo prireditev naslednji dan, v nedeljo, 21. junija 
2015, ali pa v jesenskem terminu. 

Informacije : 031 379 628  (Poldi) 

Po lanskem letu, ko smo dočakali zavidanja vreden jubilej, se bomo 
letos novim zmagam naproti podali z novim generalnim pokroviteljem 
in s še večjo angažiranostjo ambasadorja turnirja Matjaža Smodiša. 
Tako kot vsako leto bomo tudi letos pripravili pester tekmovalni del. 
Zopet smo dodali kategorijo »veterani plus« (starejši od 50 let). 
Organizirano bo tekmovanje v metanju trojk in zabijanju ter številne 
nagradne in zabavne igre za igralce in gledalce. Pripravili smo bogate 
nagrade. 
Ponovno bo nastopilo kar nekaj dekliških ekip, posebej pa se bomo 
posvetili najmlajšim. Dopoldne računamo na velik obisk otrok in 
njihovih staršev, saj bo turnir hkrati tudi zaključek košarkarske šole 
za najmlajše. 
Pripravili smo pester spremljevalni program za tekmovalce in 
obiskovalce. Nastopili bodo akrobati, plesalke, plesno navijaška 
skupina, plesalci plesnega studia, obiskali nas bodo znani košarkarji, 
družbo nam bo delal Lipko, maskota evropskega prvenstva v košarki, 

organizirane bodo nagradne igre, med drugim tekmovanje v metanju 
na koš z robotom. 
Tudi letošnji turnir bo imel dobrodelno noto, saj bomo zbirali 
prispevke za otroke, ki so pomoči potrebni. Zadnji nekaj let smo 
uspešno zaključili akcije in pomagali otrokom na smučarski tečaj, 
košarkarju kupili prenosni računalnik in tiskalnik ter sedmim 
otrokom omogočili letovanje na morju, lani smo štipendirali pet 
otrok prek projekta botrstvo. Dober namen šteje in vsak prispevek 
je dobrodošel, predvsem pa način, da naše najmlajše učimo, kako 
pomembno je danes imeti čut za tiste, ki so pomoči potrebni. 
Hvala vsem, ki podpirate to akcijo in seveda tudi turnir trojk ter 
prisrčno vabljeni v Dolenjske Toplice, kjer bo pestro, zabavno in 
poskrbljeno za vse. 
Košarkarski turnir trojk bo v soboto, 20. junija 2015. Informacije: 
031 385 523 (Igor), 041 674 180 (Darko). 

Naši lokostrelci tekmujejo po različnih lokacijah. Tekme so na 
prostem, tako da lahko uživajo v lepotah Slovenije.  
25. aprila se je v Kamniku odvijal Centralni evropski pokal, na 
katerem sta nastopila Barbra Pia Križe (5.) in Žan Lukšič (24.). 
9. maja je bila v Kurenu uspešna tekma za naše starejše člane. Za 
slovenski 3D pokal je s sestavljenim lokom Aljoša Mohorčič 
dosegel 12.  mesto. Lovski lok je Damjanu Brulcu prinesel 1. 
mesto, v samostrelu pa sta stopničke osvojila Matjaž Lešnjak (1.) 
in Anton Avguštin (3.). 
Najštevilčnejša udeležba je bila 10. maja v Mariboru. Na tekmi za 
slovenski tarčni pokal so tekmovali člani Barbra Pia Križe (5.) in 
Iztok Fink (11.), med mlajšimi pa Žan Lukšič (2.), Jure Štangelj 
(19.), Manca Kumelj (2.), Blanka Gorše (3.), Erik Bele (7.), 
Nejc Hönigman (11.), Gašper Pršina (12.) in Matej Šenica 
(17.). 

Leto je naokoli, prihajajo toplejši dnevi in s tem tudi čas veselic. Soteški 
gasilci smo letos pohiteli in tako med občinskimi gasilskimi društvi prvi 
prirejamo veselico. Ta se bo zgodila v soboto, 13. junija 2015, ob 20. 
uri pri gasilskem domu v Soteski. Za hrano, pijačo in srečelov bomo 
poskrbeli gasilci, da pa ne bo sedenja bo poskrbel ansambel Toneta 
Rusa s Fanti z vseh vetrov. Morda pa to ni vse, lahko da pripravljamo še 
kakšno prijetno presenečenje, zato pridite in vstopimo skupaj v poletje. 
Na pomoč! 

PGD SOTESKA

Veselica v Soteski
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Monografija ob 800. obletnici Dolenjskih Toplic
nadaljevanje iz prejšnje številke 

dr. ROBERT PESKAR,  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

V dosedanjih napovedih monografske publikacije o Dolenjskih Topli-
cah z naslovom Dolenjske Toplice v odsevu časa, ki jo je izdala Občina 
Dolenjske Toplice, sofinancirala pa Krka, tovarna zdravil, d. d., iz No-
vega mesta, smo v zadnjih dveh številkah te revije v določeni meri že 
predstavili vsebino knjige. Ostalo nam je le še nekaj prispevkov, ki prete-
žno zadevajo zgodovinske in druge dogodke v 19. in 20. stoletju in naši 
dobi. Kot smo omenili, je vsebinski koncept, ki ga je pripravil Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto, sle-
dil ideji, da je treba kraj predstaviti z najrazličnejših vidikov. Zato so v 
monografiji najprej predstavljene naravne danosti našega prostora, ki 
jim sledijo orisi začetkov bivanjske zgodovine in drugih kulturno-zgo-
dovinskih ter socialnih pojavov in seveda materialnih ostalin preteklosti. 
Med slednje, o kateri še ni bilo govora, sodi posebna topliška stavba, ki 
je predmet prispevka zgodovinarja mag. Matjaža Ravbarja, to je Inva-
lidski dom. Avtor je na podlagi arhivskih listin iz različnih arhivov pri nas 
in v tujini osvetlil nekatere ključne zgodovinske dogodke, pomembne 
ne samo za objekt, ki je bil najbrž zgrajen v 18. stoletju, ampak za celoten 
kraj. Leta 1818 je namreč tedanji lastnik objekta knez Viljem Auersperg 
stavbo daroval vojaškemu erarju, kar je posledično pomenilo, da so v to-
pliško zdravilišče začeli prihajati tudi vojaki. Ti so sprva imeli nastanitev 
in kopanje zastonj, kasneje pa je morala tudi vojska plačevati vstopnino 
za bazene. Brezplačen lastninski prenos na vojaške oblasti se je v luči ka-

snejših dogodkov izkazal kot premišljena poslovna poteza, saj se je med 
prvo svetovno vojno v Toplicah zdravilo okoli 16.000 vojakov. Po drugi 
svetovni vojni je objekt izgubil vojaško funkcijo, danes je v stanovanjski 
funkciji. 
Naslednji prispevek krajinskega arhitekta in konservatorja Mitje Simiča 
o topliških parkovnih ureditvah pa sodi med teme, ki doslej še niso bile 
predmet posebnih obravnav. Zato je nedvomno zanimiva prva avtorjeva 
ugotovitev, da je bilo v 19. stoletju parkovnih ureditev v kraju več, zlasti 
impozanten je bil stari park na levem bregu Sušice, ki so ga začeli urejati 
že leta 1829 in je bil prvi javnosti dostopen park na Dolenjskem. Vendar 
kasneje razvoj topliških parkovnih ureditev ni sledil razvoju, kakršnega 
poznamo v drugih zdraviliških krajih pri nas, tako da je današnja slika 
urejenih in oblikovanih zelenih površin v Toplicah tudi zaradi kasnejših 
neposrečenih prenov precej neizrazita. Je pa pomembna avtorjeva ugo-
tovitev, da bi se dalo že z manjšimi posegi stanje izboljšati. 
Prav tako zanimivo tematiko obravnava prispevek dr. Marka Koščaka 
o topliškem turizmu med preteklostjo in prihodnostjo. Avtor v uvodu 
ugotavlja, da se je podobno kot v drugih najstarejših termalnih središčih 
v Sloveniji (Dobrna, Rogaška Slatina) tudi v Dolenjskih Toplicah orga-
niziran razvoj zdravilišča začel šele v 17. stoletju, čeprav prve zametke 
izrabe termalnih vrelcev izraža že listina iz leta 1470, v kateri je omenje-
no naravno kopališče v Toplicah. Toda posebej jasno vizijo v razvoju je 
zaznati v drugi polovici 18. stoletja, ko je dal knez Henrik zgraditi nov 
Kopališki dom in leta 1777 izdati prvo študijo o zdravilnosti termalne 
vode, ki jo lahko štejemo med prve publikacije za pospeševanje turizma 

Vojaki pred pročeljem Invalidskega doma. Fotografija na razglednici, 
ki jo hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, je bila posneta med 
prvo svetovno vojno.

Podoba topliškega trga v petdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Fotografijo hrani Marko Pršina. Med sprehodom po gozdni učni poti Rožek. Foto: Marko Pršina.
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na Slovenskem. Sicer pa je avtor opozoril na pomembno vlogo Krkinih 
zdravilišč za prepoznavnost Dolenjske kot turistične destinacije, pri tem 
pa opozoril še na različne razvojne možnosti topliškega turizma, kot so 
izkoriščanje naravnih danosti, tematske poti, kulturna dediščina, kulina-
rika, prireditve z etnološko tematiko ... 
Zatem sledi zanimiv prispevek absolventke etnologije Tjaše Zupančič 
o društvih in družabnem življenju v Toplicah. Gre za temo, ki prav tako 
doslej še ni bila posebej obravnavana, čeprav je bilo v Toplicah od konca 
19. stoletja naprej izredno število različnih društev. Omenimo naj samo 
Bralno in pevsko društvo, gasilce, čebelarje, Dekliško Marijino družbo, 
Družbo sv. Cirila in Metoda, Slovensko ljudsko izobraževalno društvo, 
Sokole, Orle, Društvo kmetskih fantov in deklet, zdraviliško komisijo, 
gledališko dejavnost in druge. Do konca druge svetovno vojne je bilo za 
vse omenjene značilno, da so bili eni katoliško, drugi pa bolj liberalno 
usmerjeni. Med tema dvema poloma so se ustvarjali stalni konflikti, ki so 
v Sloveniji še danes močno prisotni. So pa bila nesoglasja enako izrazita 
tudi v družbenopolitičnem življenju že od konca 19. stoletja naprej, kar 
pa je že predmet naslednjega prispevka zgodovinarke in konservatorke 
Judite Podgornik Zaletelj. Avtorica je obravnavala zlasti razmere v času 
prve in druge svetovne vojne, ki sta Toplice močno zaznamovali. V času 
prve se je poleg ranjencev s fronte pojavila še španska gripa, v času druge 
pa so bile Toplice, čeprav po kapitulaciji Italije tu ni bilo stalne sovražni-
kove postojanke, pravzaprav v središču dogajanja. V Toplicah so se še pred 
vojno v času vladavine Karađorđevićev uveljavile komunistične ideje, ki 
so se širile ravno skozi nekatera že prej omenjena društva. V nadaljevanju 
je avtorica še opozorila, da so konec vojne Toplice dočakale gospodarsko 
izčrpane in delno porušene. Po vojni je sledila obnova kraja, ki jo je še 
posebej pospešilo veliko zborovanje ob deseti obletnici ustanovitve prvih 
štirih slovenskih partizanskih brigad. V zaključku prispevka so orisane 
tudi okoliščine ustanovitve samostojne občine leta 1998. 

Kronološko smo prišli skorajda na prag 21. stoletja. To je čas, ko se je 
tudi v Toplicah precej gradilo in prav sodobna arhitektura Dolenjskih 
Toplic je tema prispevka, ki ga je pripravil arhitekt Rok Žnidaršič. 
Tudi ta tematika doslej še ni bila predmet posebnih obravnav, zato je 
pomembna avtorjeva ugotovitev, da Toplice premorejo več kakovostnih 
primerov sodobnega arhitekturnega ustvarjanja. Med prve tovrstne gra-
dnje sodi poslovilni objekt na pokopališču, ki je sicer že v času gradbenih 
del precej buril strasti. A se je izkazalo, da gre za kakovostno arhitekturo, 
ki je ustvarila izrazit dialog z oblikovanjem neposredne okolice. Po ka-
kovosti prav tako izstopa most čez Sušico arhitekta Jureta Kobeta in še 
posebej njegova stavba Kulturno kongresnega centra. Vrhunec sodobne 
topliške arhitekture pa predstavljata Wellness center Balnea in hotel Bal-
nea (avtorja Alenka Dešman in Dušan Končar s sodelavci), ki sta bila 
leta 2009 nominirana za Plečnikovo priznanje. 
Z navedenim smo prišli skorajda na konec naše monografije. Kot smo že 
zapisali, sledijo še trije prispevki, ki vsebinsko zaokrožajo in dopolnjujejo 
njeno uporabnost. Najprej je arhivist mag. Mitja Sadek pripravil seznam 
arhivskega gradiva, hranjenega v Zgodovinskem arhivu Ljubljana in Ar-
hivu Republike Slovenije. Temu sledi biografski leksikon oziroma pri-
spevek o pomembnejših osebnostih, ki sta ga pripravili Darja Peperko 
Golob in Mateja Kambič, ter kronika dogodkov v Dolenjskih Toplicah, 
delo mag. Dušana Štepca, ki kronološko povzema najpomembnejše 
mejnike v topliški zgodovini. Kar 555 strani obsežno monografijo zaklju-
čujejo obsežen seznam uporabljenih virov in literature, kazalo grafičnega 
gradiva ter navedba avtorjev prispevkov. Prav v njihovem imenu vas ob 
zaključku projekta prisrčno vabimo k branju topliških odsevov časa. 

Nastop Invalidskega pevskega zbora v nekdanjem Sokolskem domu 
13. avgusta 1944. Fotografijo hrani Muzej novejše zgodovine 
Slovenije.

Nastop Invalidskega pevskega zbora v nekdanjem Sokolskem domu 
13. avgusta 1944. Fotografijo hrani Muzej novejše zgodovine 
Slovenije.

Pogled na sodoben hotel Balnea iz zdraviliškega parka.
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Fotografska razstava Sprehodi po Rogu
MARIDI ČERNE

Razstava prikazuje pogled v življenje neokrnjene narave Kočevskega 
roga. Čudoviti posnetki svetlobnih odtenkov, rastlinstva in živalstva 
so bili posneti v gozdu brez računalniških zvijač in popravkov. Kone-
čnik, čigar oče je bil poklicni lovec, zna najti živali v njihovem narav-
nem okolju, ne da bi ga te opazile ali bi jih motil; seveda pa je fotograf 
na lep posnetek pripravljen čakati ure. 
Po uvodnem pozdravu Andreja Černeta, predsednika Zveze koče-
varskih organizacij, je otroška skupina Zavoda Mošnice obiskovalce 
razveselila s programom v kočevarskem jeziku. V pogovoru z avtor-
jem razstave je Miha Petrovič uspel z zanimivimi vprašanji iz njega 
izvabiti veliko detajlov o umetniški in življenjski poti fotografa, goz-
darja in amaterskega športnika. Na vprašanje, kako mu uspe vse to, 
je Konečnik z nasmeškom odgovoril: ˝Vsak človek ima na voljo 24 ur 
na dan. Od posameznika je odvisno, kako jih bo izrabil. Mene boste, na 
primer, zelo težko našli za ‘šankom’.˝ Obiskovalce je presenetil s poja-
snilom, da sploh ni najbolj težko fotografirati medveda; najtežje je v 
objektiv ujel divjega petelina in jelena; prvi je postal zelo redek, drugi 
pa je zelo čuječ. 
Vsi, ki smo imeli priložnost spoznati avtorja razstave, čigar dela so 
objavljena v številnih publikacijah, se veselimo foto delavnice pod 
njegovim mentorstvom, ki jo bo 12. septembra organiziral Zavod 
Mošnice. Poleg strokovnega znanja ta mirni mož v pogovoru čisto 
mimogrede deli tudi dragocene življenjske izkušnje. Med drugim je 
povedal, da se v življenju tudi prostovoljno delo pogosto obrestuje, 
saj je tako spoznal najbolj čudovite ljudi, ki so vedno pripravljeni po-
magati. Prav ti ljudje so mu npr. omogočili, da je obiskal številne tuje 
države, kjer je lahko pridobival nova znanja. 
Po koncu uradnega dela so člani Turističnega društva Pod Srebotni-
kom vse prisotne razveselili z okusno zakusko. 

Otroci otroške gledališke skupine Gledališče otroke išče so se pred-
stavili skupini 40 učiteljev iz vse Slovenije. 
Nastopali so s skečem Z avtobusom na izlet na izobraževalnem do-
godku eTwinning, ki se je odvijal 15. maja v hotelu Balnea. S svojo 
prepričljivo igro so navdušili učitelje, ki poučujejo na vseh ravneh iz-
obraževanja. Organizatorji dogodka so se jim zahvalili s simboličnimi 
in uporabnimi darilci. 
Mentorice smo zadovoljne, ko vidimo, kako njihovi talenti uspešno 
prihajajo na dan ob različnih priložnostin in na različnih igralskih pri-
zoriščih. Bravo mladi gledališčniki! 

V sklopu praznovanja 800. obletnice prve omembe (Dolenjskih) To-
plic v pisnih virih ter ob izzidu znanstvene monografije o Dolenjskih 
Toplicah je 19. maja v KKC-ju potekala predstavitev tega dela za članice 
in člane topliškega občinskega sveta ter člane delovnih teles. 
Uvodoma je nekaj besed povedal župan Jože Muhič, delo pa sta pred-
stavila dr. Robert Peskar kot glavni urednik in Marko Pršina kot li-
kovni urednik. 
Predstavitev monografije za širšo javnost bo v petek, 5. junija 2015, v 
veliki dvorani KKC-ja, ko bo moč knjigo tudi kupiti. 

V Dvorani Augusta Schaura v Kočevskih Poljanah so 24. aprila odprli fotografsko razstavo Sprehodi po Kočevskem rogu Janeza Konečnika. 
Razstava je brezplačno na ogled do konca septembra po maši ali predhodni najavi. 

mag. URŠKA BUČAR, mentorica PRIMOŽ PRIMEC 

Mladi topliški igralci navdušili 
slovenske učitelje

Prva predstavitev monografije 
Dolenjske Toplice v odsevu časa
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Zaključek pravljičnih srečanj

Pravljična urica o porednem 
zajčku

Odprtje razstave Popotnik sanj

ZVONKA PETERLIN, Knjižnica Dolenjske Toplice

ZVONKA PETERLIN, Knjižnica Dolenjske Toplice

PRIMOŽ PRIMEC, predsednik KUD Dolenjske Toplice

V Krajevni knjižnici Dolenjske Toplice smo 21. aprila pripravili urico 
pravljic in ustvarjalno delavnico. Kljub toplemu, sončnemu popol-
dnevu, ki je vabilo v naravo, se nas je v knjižnici zbralo lepo število 
ljubiteljev pravljic. S pomočjo lutk smo knjižničarka in dve mamici 
uprizorili prisrčno pravljico Poredni zajček, ki jo je pred mnogimi leti 
napisala pisateljica Branka Jurca. Pravljica je še vedno aktualna, saj 
govori o tesnem prijateljstvu med deklico Tinko in zajčkom. Navdu-
šeno se lovita, igrata, skrivata in preživljata veliko lepih trenutkov v 
pomladnem času. Žal Tinka izda njuno prijateljstvo in to se za vedno 
konča. 
Otroci so navdušeno spremljali lutkovno pravljico, nato pa je sledi-
la ustvarjalna delavnica. Izdelovali smo zajčke iz kartona. Eni so bili 
rjavi, drugi sivi, tretji pa kar pisani, kot bi bili velikonočni. Sledilo je 
presenečenje v obliki čokoladne tortice, ki jo je spekla mamica Tanja, 
ki je praznovala rojstni dan. Otroci so tortico z veliko slastjo pojedli v 
svojem pravljičnem kotičku. Za nekaj trenutkov je bilo v knjižnici vse 
tiho, slišal se je le žvenket vilic. 

V Krajevni knjižnici Dolenjske Toplice otroci in njihovi starši skozi 
vse šolsko leto pridno obiskujejo urice pravljic in ustvarjalne delavni-
ce. Vedno je živahno in zanimivo, saj se otroci pogosto poistovetijo s 
pravljičnimi junaki. Ker pa nas topli sončni žarki vedno bolj vabijo v 
naravo, smo 19. maja pripravili zaključno srečanje v tem šolskem letu. 
V velikem številu smo se zbrali na ploščadi pred KKC-jem, v senci 
mogočnih starih   kostanjev. Vreme je bilo idealno, otroci pa so bili 
polni energije, razigrani, sproščeni, da jih je bilo veselje gledati. V so-
delovanju s sodelavkami iz KMJ Novo mesto smo pripravile različne 
ustvarjalne delavnice. Izdelovali smo knjižne kazalke in lična darilca 
iz savskih kamnov, ki smo jih dekorirali s servietno tehniko. Otroci so 
iz platna in filca izdelali še belokranjskega Cicibana, na karton pa so 
si nalepili tudi Župančičevo pesmico Ciciban in čebela. Tako starši 
kot otroci so bili zelo domiselni in ustvarjalni. Obiskala nas je tudi 
novodobna čarovnica, ki nam je mešala štrene. Pripeljala se je kar na 
rolerjih. Ena izmed mamic nas je ponovno presenetila s slastnimi ko-
lački. Njena domišljija ne pozna meja. 
Z urami pravljic bomo ponovno nadaljevali v jeseni,  na ustvarjalnih 
delavnicah pa se nam lahko pridružite že poleti, in sicer v ponedeljek, 
13., 20. in 27. julija, dopoldne. 
Veselimo se ponovnega srečanja z vami! 

Člani KUD Dolenjske Toplice smo 12. maja v sodelovanju z domačo 
občino v KKC-ju Dolenjske Toplice pripravili razstavo Bojana Ki-
skega, grafika iz Karlovca. 
Rojen je bil 15. marca 1988  v Karlovcu, kjer je tudi končal osnovno 
šolo. Leta 2007 je maturiral na srednji grafični šoli v Dugi Resi. Leta 
2008 se je vpisal na Akademijo likovne umetnosti na Širokem Bregu 
Univerze v Mostarju. Študiral je na oddelku za grafiko pod mentor-
stvom profesorja Igorja Dragičeviča ter diplomiral junija 2013 in 
pridobil naziv magister grafike in profesor likovne kulture.  
Odprtje razstave je popestrila pianistka Anamarija Fink, odprl pa jo 
je akademski slikar Jože Kumer. 

Gostovanje KUD Dolenjske 
Toplice v Karlovcu

KUD DOLENJSKE TOPLICE

Članice in člani likovne sekcije KUD Dolenjske Toplice so 6. maja v 
Karlovcu na pobudo tamkajšnjega društva ULAK Karlovac pripravili 
razstavo svojih likovnih del. Prisotnih je bilo pet likovnikov, na raz-
stavi pa se s po tremi deli predstavlja vseh sedem slikarjev. Razstavo 
je odprl predsednik KUD Dolenjske Toplice Primož Primec, med 
kulturnim programom pa je nastopil kitarist Rok. 
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V Dušanov avto je prisedla še četverica, tokrat z novo članico Martino, 
ki nas je s svojimi šalami že na poti spravila v dobro voljo. 
Avto smo pustili v dolini pod vasjo Topol, nato pa peš nadaljevali po 
asfaltirani cesti proti Grmadi. Pri kmetiji odprtih vrat na Gonteh smo 
se razveselili še naših članov, zakoncev Černe, ki sta v hrib krenila 
nekoliko pred nami. Potem pa le še dobrih 20 minut in skupaj smo 
dosegli vrh. 
Grmada ni tako visok vrh, se pa z njega razlega čudovit razgled na 
velik del Slovenije. Videli smo celotne Kamniške Alpe, na severu se je 
bohotil Triglav, na JZ Snežnik pa še naše Gorjance sem lahko pokazal. 
Da pa ne bi bila tura preveč enolična, smo napravili krožno pot mimo 
Tošča (1021 m) proti domu na Govejku. Le za trenutek sta Černetova 
omahovala, nato pa se odločila, da z nami nadaljujeta pot. “A je še 
daleč,” je duhovičil Dušan, Tine si je zažel napolitanke, vsi pa bi raje 
hodili navzdol kot v klanec. V resnici pa nas je bila ena sama dobra 
volja, še posebej dobro razpoložena sta bila Černetova, ki bi jima bilo 
resnično žal, če ne bi šla z nami. 
Na pol poti sem se resnično razveselil starega znanca, ki že leta in leta 
vsako leto ob tem času dela kopo in kuha oglje. Skupinska slika z njim 
bo ostala lep spomin. 
V koči na Govejku nas je pričakala prijazna oskrbnica, nam vsem pa 
se je prileglo pivo. Samo še dobre pol ure v dolino in naša krožna pot 
je bila zaključena. 

Ko sem videl, da so bili po opravljeni turi vsi člani srečni, se mi je 
porajala misel, da je včasih brezpredmetno spraševati, koliko ur bo 
trajala neka pot. 
Kako prijetno je druženje v planinah, lahko izveste pri udeležencih 
ture: Martini Makše Fink, Vidi Šenica, Tinetu Šmidu, Dušanu 
Kraševcu ali pa pri meni. 

Planinski pohod na Polhograjsko grmado 

Izlet tokrat malo drugače

MARJAN MARKOVIČ

HELENA MIŠA KULOVEC, Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB

Mesec je šel kar prehitro naokrog in že je bila na vrsti nova planinska tura. Tokrat sem izbral Polhograjsko grmado (898 m), drugi najvišji 
vrh Polhograjskih dolomitov.

Letos smo se člani Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB odločili, da bomo odšli na izlet na Poljano pri Prevaljah, kjer so 16. maja 
pripravili proslavo ob 70-letnici zadnjih bojev v 2. svetovni vojni na evropskih tleh. 

S štajerske avtoceste smo zavili v Savinjsko, Šaleško in nato Mežiško 
dolino, se na poti okrepčali s trojanskimi krofi, čajem in kavo ter pra-
vočasno prispeli na cilj. 
Proslava se je začela z glasnim pokanjem možnarjev po okoliških hri-
bih. Janez Stanovnik, slavnostni govornik, nas je pozval k ohranjanju 
spomina ter k slogi in spravi. Opisal je dogajanja na Koroškem, kjer 
so potekali zadnji boji 2. svetovne vojne na evropskih tleh. Poudaril 
je, da zmaga nad sovražniki ni bila samo vojaška zmaga, ampak tudi 
zmaga vrednot in načel, ki so zapisane v ustanovni listini Združenih 

narodov. Iz žepa suknjiča je vzel 
drobno majhno modro knjižico, 
jo visoko dvignil v zrak in dejal, 
da bomo lahko uresničevali nje-
ne člene, če bomo strpni in bomo 
v strpnosti spoštovali drug dru-
gega. O spravi je rekel: »Sprava 
ima dve korenini. Ena je pieteta do 
žrtev, do mrtvih ne glede na versko 
ali politično prepričanje, druga je 
spoštovanje naše preteklosti. Pie-
teta je nekaj, kar so nam matere 
ob rojstvu vsadile v našo dušo in 
srce. Pieteta pomeni, da smo vsaj 

po smrti vsi enaki in da greši proti osnovnemu zakonu civilizacije tisti, ki 
kakor koli deli kosti.« Seveda je bil njegov glasen, z dokazi obogaten 
govor nagrajen z bučnim aplavzom. Ta pa ni bil nič manjši po petju 
pevskih zborov in recitacijah učencev iz osnovnih šol. 
Po končani proslavi smo se na povratku ustavili v vasi Sele pri Ravnah 
na Koroškem. Pripravili so nam okusno in obilno kosilo in imeli smo 
kar nekaj časa, namenjenega izmenjavi vtisov in klepetu. 
Nad izletom, tokrat nekoliko drugačnim, smo bili vsi navdušeni, saj 
nam je bilo naklonjeno lepo vreme, vozili pa smo se po skoraj nepo-
znani in zanimivi pokrajini, v kateri je življenje v glavnem krojilo fuži-
narstvo, kasneje železarstvo in lesarstvo. 

Udeleženci izleta in proslave na Poljani
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Na že tradicionalnem majskem srečanju starejših smo se v jedilnici 
osnovne šole zbrali 15. maja. Za program sta poskrbeli mentorici 
Jožica Erjavec in  Nina Pavlin s skupino učencev. Nagovoru 
predsednice KORK Ivane Pelko, ravnateljice Maje Bobnar, župana 
Jožeta Muhiča in predstavnika OZRK Dušana Gorenca  je sledila 
podelitev priznanj zaslužnim aktivistkam za njihovo delo v KORK. 
Zahvalo OZRK so prejele: Ljubica Klobučar za 11-letno delo 
ter Dorica Turk, Anita Majer in Jožica Lampe  za 9-letno delo v 
KORK. Zahvalili smo se tudi štirim aktivistkam, ki bodo na skupščini 
OZRK prejele priznanja RKS: Tončka Medic -  zlato priznanje 
za 42-letno delo v KORK, Maja Bobnar -  srebrno priznanje za 
12-letno mentorstvo MČRK, Zvonka Avguštin - bronasto priznanje 
za 27-letno delo v KORK, Milena Čibej -  bronasto priznanje za 
22-letno delo v KORK. 
Predsednica pa je presenetila prisotne in trem občanom - Mariji 
Šporar, Zofiji Fifolt in Dušanu Stojiću, ki so ta dan praznovali 
rojstni dan - čestitala in jim izročila darila. Posebna zahvala z darilom 
za udeležbo pa je veljala tudi štirim občanom, ki imajo že več kot 
3X30 let. To so naše korenine, ki so še kar pri močeh in se ne dajo: 
Ana Mežnar (98 let), Ana Blatnik (97 let), Frančiška Kužnik (91 
let) in Jože Tomlje (94 let). 
Naj povemo še, da so nam vino darovali domači vinogradniki in 
Janez Hrovat, Patricija Pršina je prispevala jajca za sladico, popust 
pri nabavi medu za darila pa nam je dal Jože Turk. Vsem iskrena 
hvala, prav tako pa tudi ekipi v kuhinji za okusno pripravljen obrok in 
aktivistkam za vso pomoč. 

Društveni pohod na Mirno goro
ELICA PAVLIČ, DU Dolenjske Toplice

KORK DOLENJSKE TOPLICE

ELICA PAVLIČ, DU Dolenjske Toplice

Majsko druženje starejšihPohod in meddruštveno 
srečanje na Ljubnu 

Na Ljubnu pri cerkvi Sv.Vida so člani Društva upokojencev Uršna sela 5. 
maja pripravili že tradicionalno srečanje upokojencev iz Straže, Uršnih 
sel in Dolenjskih Toplic. Lepo število naših članov (27) je srečanje 
združilo s pohodom v povsem poletnem vremenu. Na Ljuben smo 
krenili izpred društvenih prostorov v Dolenjskih Toplicah ter preko 
Cviblja, Rebri in Drganjih sel osvojili Sv.Vid. Veliko število članov 
našega društva je pohod skrajšalo s prevozom. Pot je bila prijetna, 
saj je maja narava v najlepših barvnih odtenkih. Enkraten pogled 
smo imeli na kočevske gozdove, topliško dolino, Rigelj, posejan 
z zidanicami … Ob prijetnem klepetu, pogledu na vinograde in 
zidanice smo množično obiskano prizorišče srečanja hitro osvojili. 
Člani DU Uršna sela vedno znova dokazujejo, da niso le dobri 
organizatorji, temveč tudi odlični gostitelji. Predsedniki društev 
so nagovorili udeležence, nato je sledilo druženje z okrepčilom. Za 
prijetne postanke ob pohodu so poskrbeli člani našega društva. 
Sv.Vid je med pohodniki in kolesarji vedno bolj priljubljen, saj 
preseneča z neokrnjeno naravo in lepoto, domačini z gostoljubnostjo 
in to je tisto, zaradi česar se vedno radi vračamo. Odhajali smo z 
mislijo, da se naslednje leto spet srečamo. 

Cilj pohoda v čudovitem sončnem dnevu je bila 1048 metrov visoka 
Mirna gora, najvišji vrh Bele krajine. Zbrali smo se na Grčicah, krenili 
po smučišču Bela, se ustavili ob kočevarskem obeležju, postavljenem 
leta 1930, v nekdanjem zaselku Gače iz 16. stoletja, se ozrli v dolino in 
prek travnikov, zasejanih z regratovimi cvetovi, zrli na našo Dolenjsko 
in še naprej do Alp, Snežnika, Kuma ... Prečili smo vrh smučišča in se 
po markirani gozdni poti mimo izvira studenca odpravili v prelepo 
dolino, na obrobju katere so ostanki kočevarske vasi Ponikve. 
Vidni so ostanki žage, stoletna drevesa, vodnjak, gozdna učna pot, 
pastirska pot. V bližini čebelarji vzrejajo čebele matice. Kmalu smo 
osvojili naš cilj, dom na Mirni gori, ob katerem so ostanki cerkvice 
sv. Frančiška Ksaverja, iz zvonika pa je nastal razgledni stolp. Pogled 
seže do Gorjancev, Kleka na Hrvaškem in na celotno Belo krajino. 
V bližini je zelo zanimiva stara bukev. Oskrbniki koče so nam odprli 
vrata in postregli z odlično gostinsko ponudbo, ki nam je zelo prijala. 
Del skupine je osvojil vrh Mirne gore in se po drugi poti vrnil na 
Gače, večina pa se nas je po markirani poti spustila do vznožja gore 

in se preko Škrilj vrnila na izhodišče. S številčno udeležbo (37) smo 
dokazali, da nismo le upokojenci, ki vrtnarimo, obdelujemo polja 
in vinograde, zidamo, smo varuške, pač pa se tudi radi družimo in 
hodimo po naših slovenskih gričkih in gorah, ki se jih ne naveličamo. 
Vsakič opazimo kaj novega, pa čeprav je to le en lep čudovit cvet ali 
pogled v dolino, ki očara in kliče nazaj. 
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mlajše, ki je 16. maja potekalo pri osnovni šoli i nna jasi. Udeležili so 
se ga pionirji in pionirke ter mladinci in mladinke iz celotne Gasilske 
zveze Novo mesto. 
Tekmovalo je 64 tekmovalnih enot. V kategoriji pionirk in pionirjev 
se je pomerilo 36 ekip, in sicer v disciplinah razvrščanje, vaja z vedrov-
ko in štafetni tek na 400 metrov. 28 ekip mladink in mladincev pa se je 
pomerilo v disciplinah razvrščanje, vaja z ovirami za mladince ter šta-
fetni tek z ovirami na 400 metrov. (Rezultati tekmovanja so objavljeni 
na spletni strani Gasilske zveze Novo mesto.) 
Za izvedbo tekmovanja se zahvaljujemo vsem gasilcem iz topliške do-
line, vsem ekipam pa čestitamo za dosežene rezultate. 

Konec aprila smo na Občinskem gasilskem poveljstvu Dolenjske 
Toplice zaključili nadaljevalni tečaj za gasilca. Tečajniki iz gasilskih 
društev iz celotne topliške doline so konec aprila uspešno zaključili 
nadaljevalni tečaj za gasilca in s tem pridobili čin gasilec. 
Tečajniki so svoje pridobljeno znanje na teoretičnem delu tečaja 
praktično uporabili na zaključni vaji. Izvedli so gašenje ob požaru v 
industrijskem objektu; notranji napad in gašenje z uporabo izolirnih 
dihalnih aparatov, postavitev napajanja gasilske cisterne iz hidranta, 
postavljanje cevovodov ter zunanje gašenje objekta. 
Tečaj je uspešno zaključilo 21 gasilskih pripravnikov. Želimo jim veli-
ko operativnih uspehov ter uspehov pri nadaljnih usposabljanjih. 
Z gasilskim pozdravom “Na pomoč!” 

Na lepo sončno nedeljsko dopoldne 26. aprila se nas je več kolesarjev 
društva pa tudi ostali povabljenci odpravilo na kolesarski potep po 
občini Dolenjske Toplice. Zbrani na igrišču ŠTD Lubanec na Gorenjih 
Sušicah smo se odpeljali v smeri Dolenjskih Toplic, nadaljevali 
proti Dolenjem Polju, Soteski, Podturnu, Dolenjskim Toplicam, se 
vmes večkrat ustavili in svoje popotovanje zaključili v Dobindolu z 
okrepčilom. Že drugi tovrstni izlet nam je minil v lepem druženju, 
zato smo vsi skupaj delili misel, da se ob letu ponovno snidemo. 

PRIMOŽ ŽLAK, OGP Dolenjske Toplice

PRIMOŽ ŽLAK 
občinski gasilski poveljnik Občine Dolenjske Toplice

MATIJA B., ŠTD Lubanec

IVANA PELKO, KORK Dolenjske Toplice

Pionirsko in mladinsko 
tekmovanje gasilske zveze

V občini imamo 21 novih gasilcev.S kolesom po občini Dolenjske 
Toplice

OŠ Šmarjeta druga na 
državnem tekmovanju 

V mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli 
rtič je 9. maja potekalo 9. državno preverjanje usposobljenosti osnov-
nošolskih ekip prve pomoči. Tekmovalo je deset osnovnošolskih ekip 
iz vseh regij. 
Najprej so se pomerili v teoretičnem znanju o prvi pomoči in gibanju 
Rdečega križa, v nadaljevanju pa so na petih delovnih mestih prikazali 
veščine nudenja prve pomoči na imitatorjih poškodb z realno prika-
zanimi poškodbami. 
Naša ekipa OŠ Šmarjeta je zasedla odlično 2. mesto, prva je bila OŠ 
Dobrova, tretja pa OŠ Antona Žnideršiča.
V znak zahvale za vloženi trud pri osvajanju znanj in veščin iz prve 
pomoči so vsi člani ekip prejeli simbolične nagrade. 
Za podporo ekipam so bili vabljeni vsi predsedniki krajevnih organi-
zacij, tekmovanja pa se je udeležila le KORK Dolenjske Toplice. 



17
VR

EL
EC

   
 I 

  š
te

vil
ka

 1
91

  
  3

1.
 m

aj
  2

01
5

dr
uš

tv
en

o 
živ

lje
nj

e
Člani Društva za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu smo imeli 
25. aprila spomladansko čistilno akcijo. Zbrali smo se v Podturnu, 
nato pa se odpravili očistit partizanska grobišča na različnih krajih 
Kočevskega roga. Čiščenje smo z malico zaključili v Polharskem 
domu na Pogorelcu. 

V PGD Podturn smo že drugo leto zaključili gasilske urice za otroke, 
stare od 5 do 9 let. V prostorih gasilskega doma smo se od oktobra do 
aprila srečevali dvakrat na teden. Rdeča nit srečanj so bile igre z vodo 
ter pogovori o gasilcih. Izvedli pa smo še veliko drugih zanimivih 
dejavnosti (igre z žogo, pohod s svetilkami ...). 
V marcu so se trije otroci udeležili tekmovanja v znanju gasilskih 
veščin in tako s ponosom zastopali naše društvo. Najbolj zanimivo 
pa je bilo, ko smo v aprilu obiskali gasilsko društvo Trebnje. Ogledali 
smo si gasilski dom in njihova vozila. 
Zadnjo urico v tem letu smo izvedli tekmovanje v igrah z vodo, v 
katerem so sodelovali otroci in starši. Tekmovalni duh se je pokazal 
tako pri otrocih kot starših. Po tekmovanju je Alojz Puhan, 
predsednik našega društva, pozdravil prisotne, se zahvalil za izvedene 
urice, otrokom, ki so obiskovali gasilske urice, pa podaril kape z 
logotipom PGD Podturn. Zatem je vse prisotne povabil v gasilski 
dom, kjer smo srečanje zaključili s pogostitvijo in prijetnim klepetom. 
Na pomoč! 

Krvodajalska akcija, programsko-volilna konferenca s predavanjem, 
seja širšega in ožjega odbora, delitev izrednih paketov, meritve (80 
udeležencev), pobiranje članarine (980 članov in 603 € prostovoljnih 
prispevkov), obisk petih jubilantk, obisk občanov v šestih domovih, 
na domovih in v bolnišnici ter socialno ogroženih družin, sodelovanje 
v akciji Zelemenjava, sodelovanje z občino, osnovno šolo, OZRK in 
centrom za socialno delo, različne pomoči družinam in posameznikom, 
udeležba predsednice na seji OZRK in omenjena pomoč družini 

Iveković - vse to je v KORK zaznamovalo prvo četrtletje tega leta.  
Tudi v maju so se odvile številne dejavnosti. Akcija »Košarica« v 
treh trgovinah in osnovni šoli, priprava paketov in poročila, obisk 
prvošolcev in priprava daril, srečanje starejših, obiski v domovih, 
obisk dveh jubilantk, srečanje z Gornjo Radgono v Novem mestu, 
izredna delitev paketov, čaka pa nas še tabor mladih v okviru OZRK, 
ki ga bomo konec junija izvedli v naši občini in bodo srednješolci 
pomagali našim občanom.  

PGD DOLENJSKE TOPLICE 

MENTORJI GASILSKIH URIC, PGD Podturn 

DRUŠTVO ZA VZDRŽEVANJE PARTIZANSKIH GROBIŠČ V ROGU

BLAŽ ŠTANGELJ
Prevzem gasilskega vozila 

Gasilske urice PGD Podturn

Spomladanska čistilna akcija

V soboto, 6. junija 2015, od 9. ure dalje vse vabimo v gasilski 
dom v Dolenjskih Toplicah, kjer bo prevzem novega gasilskega 
vozila za prevoz moštva. Hkrati bomo imeli dan odprtih vrat, ko 
si bo moč ogledati naše delo, vozila, tehniko in prikaz posredo-
vanja ob prometni nesreči. 

Program:  
9:00 – začetek dneva odprtih vrat 
10:00 – uradni del prevzema vozila 
11:00 – predstavitev našega dela, opreme, vozil 
12:00 – proženje sirene 
12:01 – prikaz posredovanja ob prometni nesreči 
12:30 – zaključek prireditve 
  
Na pomoč! 

Del članov društva med čiščenjem partizanskega grobišča Stari Log v 
Kočevskem rogu, ki je bilo pokopališče partizanske bolnice Stari Log. 

 KORK v prvem četrtletju in maju
IVANA PELKO, KORK Dolenjske Toplice 

KORK Dolenjske Toplice je bila v prvem četrtletju zelo dejavna. Izvedene so bile številne, tudi nepredvidene akcije. Najuspešnejša je bila za 
družino Iveković, ki jo je prizadel požar. Zbrali smo 16.208 evrov. Hvala vsem 661 družinam in posameznikom za njihov dar.
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Policija svetuje

Redarka opozarja

JAN ZAVODNIK, vodja policijskega okoliša

KARMEN CESAR, občinska redarka

Medobčinski inšpektorat in redarstvo dobiva vse več pritožb krajanov 
nad psi, ki se prosto gibajo po naseljih, predvsem vaških, in o 
pasjih iztrebkih, ki jih nevestni vodniki ali lastniki psov puščajo na 
sprehajalnih, tekaških in trim stezah, na lepo urejenih zdraviliških 
zelenicah v Dolenjskih Toplicah, s čimer povzročajo vse večje 
negodovanje turistov, trimčkarjev in vseh Topličanov. 
Po Odloku o javni snagi, čiščenju in urejanju javnih površin v 
Občini Dolenjske Toplice (UL RS, št. 38/2006) lahko v primerih 
onesnaženja teh površin s pasjimi iztrebki lastniku ali vodniku psa 
izrečem 125 evrov globe, če zaznam, da pridelka pasjega ljubljenca 
ni pospravil. 
Psi, ki se prosto gibajo, povzročajo predvsem pri otrocih in starejših 
občanih strah in občutek ogroženosti. Zakon o zaščiti živali v 3. 
odstavku 11. člena določa, da mora 
- skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo živali 
tako, da je pes na povodcu. 
Za neupoštevanje tega je določena globa od 200 do 400 evrov in jo 
lahko izreče občinska redarka. 

V istem zakonu v 12. členu pa je določeno, da morajo skrbniki 
nevarnih psov zagotoviti fizično varstvo psov na enega izmed 
naslednjih načinov: 
– da so na povodcu in opremljeni z nagobčnikom, 
– da so zaprti v pesjaku ali objektu, 
– da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na 
vhodu označen z opozorilnim znakom. 
Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, mlajšim od 
16 let. 
Za neupoštevanje tega določila je globa od 800 do 1200 evrov, 
pristojnost nadzora nad določilom ima policija. Če bom kot občinska 
redarka zaznala neupoštevanje navedenih določil na terenu, bom 
podatke o kršitvi odstopila pristojnemu organu, torej policiji. 
Z vašim sodelovanjem in opozarjanjem na nepravilnosti v vašem 
okolju lažje pripomoremo k prijetnejšemu in varnejšemu okolju! 
Pokličite nas na 07 39 45 194 ali pišite na inspektorat@dolenjske-
toplice.si.

Pred nami so vremenske otoplitve, ki jim bodo sledile tudi dežne 
padavine in več sonca. Ob dežju bo potrebna večja previdnost na cestah, 
ob soncu pa še večja, saj bo v prometu zopet več pešcev, kolesarjev, 
motoristov. Dodatna previdnost in večja pozornost bosta nujni. 
Ob večjih dežnih padavinah ali celo ob neurju svetujem, da: 
• svoje vozilo ustavite na parkirnih prostorih, nikakor pa ne na 

vozišču, 
• vozite posebej previdno in hitrost svoje vožnje prilagodite 

razmeram na cesti, 
• si pustite dovolj varnostne razdalje, saj je takrat ponavadi vidljivost 

slabša in cesta spolzka, 
• ste previdni na naplavine, ki jih lahko dež nanese na cesto. 

Motoristi naj bodo v takšnih razmerah še bolj previdni, 
• upoštevate vso prometno signalizacijo: prometne znake, talne 

označbe, semaforje itd.  
Ob lepih sončnih dneh voznikom enoslednih vozil (motoristom, 

kolesarjem …) svetujem, da: 
 • pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih 

kilometrih vožnje primerno ogrejete, 
• pri vožnji dosledno uporabljajte zaščitno motoristično čelado, ki 

je pravilno zapeta in vezir čist, 
• med vožnjo uporabljate oblačila s ščitniki, 
• imate vedno prižgane luči, 
• nosite zaščitna oblačila s čim več odsevniki, da boste bolj vidni, 
• hitrost in način vožnje motornih koles še posebej prilagodite v 

prvih minutah deževja, 
• ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali 

ste utrujeni, 
• se izogibate asfaltnim površinam, na katerih je posut pesek, razlito 

olje ali podobno. 
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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Humanitarno društvo Lizero je po marčevskem požaru v Dolenj-
skih Toplicah izvedlo akcijo zbiranja prispevkov za pomoč pri ob-
novi v požaru poškodovane stanovanjske hiše. Zbrana sredstva v 
višini 10.000 evrov smo v začetku aprila predali družinama Iveko-
vič in Šebenik kot pomoč pri popravilu strehe.
Humanitarno društvo Lizero se v imenu obeh družin zahvaljuje 
naslednjim donatorjem: Gozdnemu gospodarstvu Novo mesto, 
Pagrasu d. o. o., Avtomehaniki Šenica Andrej s. p., Franciju Bu-
kovcu, Gostilni Štravs, Slikopleskarstvu Ivan Janko s. p., Mizar-
stvu Šporar Janez s. p., Venu Brčina s. p., Darku Vidicu s. p., Dragu 
Celiču s. p., Alojzu Puhanu, Matjažu Pavlinu, družini Bučar, Veliki 
Rigelj, družini Fabjan, Roška c., Dol. Toplice, družini Gašperšič, 
Cerovec, Marjanu Klobučarju s. p., Simonu Cafuta s. p., Danielu 
Kumu s. p., Edu Drobniču s. p., Stanetu Nosetu s. p., Jožetu Počr-
vini s. p., Matjažu Dularju s. p., Iztoku Bradaču, Podhosta, Zdravku 
Vidicu, Meniška vas, ter Franciju Reparju, Podturn. 
Vsem skupaj iskrena hvala

LIZERO

Zahvala Humanitarnega 
društva Lizero

Med prispelimi rešitvami aprilskega nagradnega sudokuja smo izžrebali 
Ludvika Markoviča, Podturn 82, 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. junija 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:
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osnovni šoli, je bila že od jesenskih mesecev v slabem stanju in 
potrebna obnove. V času prvomajskih počitnic smo jo tudi začeli. 
Izvajalec del je odstranil stari leš in ga nadomestil z novim, očistil 
robnike in kar nekajkrat z valjanjem utrdil progo. Ta je tako varnejša 
za uporabo in učitelji bodo z učenci lažje vzdrževali čistost in 
urejenost. Vendar smo kmalu ugotovili, da se tekaške steze ne 
uporablja samo za tek, ampak smo na njej zasledili sledi koles in 
druge poškodbe. Potrebno je bilo ponovno valjanje in utrjevanje 
proge. 
V okolici šole je dovolj površin, ki so namenjene različnim igram. 
Tekaška proga pa je neprimerna za igro odbojke, nogometa, vožnjo s 
kolesom ali postavljanje ovir iz materialov, ki se nahajajo v bližnjem 
gozdu.  
Poleg atletke steza je v zaključni fazi tudi postavitev Topličkove učne 
poti, kjer smo postavili kozolčke za informativne table, različne 
izdelke iz lesa in druge pripomočke, ki imajo določen namen 
uporabe - namenjeni so učencem in obiskovalcem za raziskovanje. 
V vso to ureditev je bilo vloženega veliko dela (tako zaposlenih 
kot učencev), vztrajnosti, materiala in denarja. Prosim, da vsi 
popoldanski obiskovalci šole upoštevate zgoraj navedena dejstva in 
pripomorete k temu, da bomo vsi skupaj lahko še dolgo kakovostno 
uporabljali tako tekaško stezo kot Topličkovo učno pot.  

Na igrišču Osnovne šole Dolenjske Toplice smo 8. maja gostili pripadnike 
Slovenske vojske iz vojašnice Franca Uršiča iz Novega mesta. Med 10. 
in 11. uro so učencem šole, varovancem vrtca in strokovnim delavcem 
predstavili dejavnosti, ki jih izvajajo pripadniki Slovenske vojske. Zbrane 
je nagovoril tudi župan Jože Muhič, ki se je udeležil tega dogodka. 
Učenci 9. razredov so se med seboj pomerili v poznavanju 
zgodovinskih dejstev 1. in 2. svetovne vojne ter osamosvojitve 
Slovenije. Tekmovanje ni obsegalo samo znanja, ampak tudi 
spretnostni poligon. Ekipi sta bili izenačeni v znanju, zato je bil 
poligon odločilen. Učenci tretjih razredov pa so se na zelenici učili 
korakanja in obrata ter pozdrava ob dvigovanju slovenske zastave. 
Vojaki so pokazali, kako poteka vsakodnevno dvigovanje slovenske 
zastave in petje državne himne. Pri tem so jim pomagali tretješolci, pri 
petju pa so sodelovali vsi učenci. 
Na zelenici ob igrišču je bil postavljen prilagojen vadbeni poligon, ki 
je bil zelo zanimiv za otroke vrtca in prve triade pa tudi kakšen starejši 
učenec ga je preizkusil. 
Vojaki so prikazali, kako poteka pregled vozila, ki ga ustavi vojska. 
Razložili so, kaj se dogaja, kaj pregledujejo, kaj mora storiti voznik in 
kako se pregleduje vozilo. Nato pa so se učenci lahko po zanimanju 
razporedili na oglede različnih vozil, opreme in orožja. Spoznali so 
tudi vojaka, ki je novembra lani v Novem mestu iz vode rešil voznico, 
ki je ostala ujeta v avtomobilu. 
Hvala vojakom za kakovostno, strokovno in dobro organizirano 
predstavitev. 

Za novo šolsko leto 2015/2016 je od januarja do konca uradnega 
vpisa otrok v vrtec vlogo oddalo ali jo poslalo po elektronski pošti 45 
staršev. Po končanem vpisu je do sklica komisije prispela še ena vloga 
- skupaj 46 vlog, od tega 38 ustreznih. 
Komisija je upoštevala vse prispele vloge, v katerih otroci s 1. 
septembrom 2015 dosegajo pogoje za sprejem (starost 11 mesecev 
oziroma zaključen porodniški dopust). Glede na število prostih mest 
so bili sprejeti vsi otroci. 
Iz prejetih vlog je razvidno, da osem  otrok s 1. septembrom 2015 
ne bo izpolnjevalo pogojev za sprejem. Te vloge bomo ponovno 
obravnavali, ko bodo otroci dosegli starostni pogoj. 
Vsi starši, katerih otroci izpolnjujejo pogoje, so na dom prejeli 
obvestila o sprejetju otroka v vrtec, nato pa še pogodbo, s podpisom 
katere potrjujejo, da želijo otroka res vključiti v vrtec. Glede na starost 

otroka in prosta mesta v oddelkih bomo oblikovali nove skupine in 
do začetka novega šolskega leta starše o tem  tudi obvestili. 

Obisk Slovenske vojske v šoli Ureditev atletskega stadiona 
pri šoliMAJA BOBNAR, prof., ravnateljica

MAJA BOBNAR, prof., ravnateljica

Poročilo o vpisu otrok v vrtec Gumbek
ANDREJA MLAKAR, pomočnica ravnateljice vrtca 
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iTudi v letošnji pomladanski akciji so otroci prinesli veliko starega papirja, 

kar 14 ton. Pol so ga zbrali na razredni, pol pa na predmetni stopnji. Tudi 
prispevek vrtca Gumbek kaže, da pridno pomagajo pri zbiranju papirja. 
Rezultati na ravni šole so pokazali, da so na razredni stopnji največ 
zbrali učenci 5. b s 1342 kg (78,9 kg papirja na posameznega učenca), 
sledijo jim učenci 3. a s 1105 kg (69,1 kg papirja na posameznega 
učenca) in učenci 4. b z 920 kg (46 kg papirja na posameznega 
učenca). Na predmetni stopnji so se letos najbolj izkazali učenci 8. 
a s 1692 kg (105,8 kg papirja na posameznega učenca), sledijo jim 
učenci 9. b s 1542 kg (85,7 kg papirja na posameznega učenca) ter 
učenci 8. b s 1174 kg (78,3 kg papirja na posameznega učenca). 
Denar, ki sta ga s starim papirjem zbrala oba deveta razreda, bo 
namenjen lažji izvedbi valete ob koncu šolskega leta, denar, ki so ga 
zbrali ostali razredi, pa bomo nakazali v šolski sklad. 
Vsem se najlepše zahvaljujem, saj ste s svojim rednim prinašanjem 
papirja dokazali, da ste ekološko ozaveščeni in tako pripomorete k 
čistejšemu okolju. 

Prvi dan po prvomajskih počitnicah … Težko jutranje bujenje. Vsak 
bi rad še malo podaljšal sončne počitniške dni. Vendar smo našli 
rešitev, kako predramiti naše telo, naše možgane in zbujeno začeti 
še zadnji del šolskega leta. Na obisk sem povabila Dušana Peterlina 
in Šolo zdravja, ki se s svojimi člani redno srečuje na vsakodnevni 
jutranji telovadbi (razen nedelj in praznikov) na ploščadi pred 
nekdanjo gostilno Rog.   Že prvo šolsko uro sta nas na hokejskem 
igrišču pozdravila jutranje sonce in razgibavanje. Od glave do nog 
za boljše zdravje in lažje razmišljanje smo se sprva malo zadržano in 
presenečeno, nato pa sproščeno razmigali učenci razredne stopnje. 

22. april je prav poseben dan, saj takrat praznuje rojstni dan naša 
Zemlja. Učenci in učiteljice Osnovne šole Dolenjske Toplice smo se 
odpravili v Novo mesto, kjer je potekala že 10. zaporedna prireditev ob 
dnevu Zemlje. Po dva učenca iz vsakega oddelka od 4. do 9. razreda sta 
imela prav posebno nalogo, saj sta morala fotografirati in zbirati zanimive 
informacije, ki jih bosta nato predstavila svojim sošolcem na razrednih 
urah. Po prihodu smo postavili stojnico, na kateri smo predstavili 
izdelke učencev naše šole ter otrok vrtca Gumbek. Posebnost izdelkov 
je, da so bili večinoma izdelani iz odpadnega materiala. Na stojnici smo 
predstavili šolsko gozdno učno pot, ki poteka okoli naše šole. Po začetnih 
predstavitvenih točkah posameznih dolenjskih osnovnih šol so nas 
pozdravili še gostje. Učenci so imeli dovolj časa, da so si ogledali stojnice 
ostalih osnovnih šol, se udeležili kakšne delavnice, sodelovali pri športnih 
igrah ali prisluhnili programu. Predstavili so se posamezna društva in 
klubi, med njimi tudi društvo Duh časa, ki zbira rabljeno računalniško 
opremo in jo usposobi ter podari socialno ogroženim posameznikom. 
Zbirali so tudi zamaške, oblačila, igrače in šolske potrebščine. Učenci so 
imeli priložnost, da spoznajo in se naučijo veliko novega, kako priskočiti 
na pomoč drug drugemu, konec koncev pa tudi Zemlji. Za zaključek 
prekrasnega sončnega dopoldneva pa je učence presenetila še energična 
pevka Alya. V šolo smo se vrnili obogateni z eko znanjem. 

Šola zdravja v OŠ Dolenjske 
Toplice

Prvo tekmovanje harmonikarjev 
na “Slakov” način

Pomladanska zbiralna akcija 
starega papirja

Dan zemlje

mag. URŠKA BUČAR

UREDNIŠKI ODBOR
PETRA KUTNAR, 

za Šolsko skupnost OŠ Dolenjske Toplice 

KATJA BUČAR, profesorica razrednega pouka 

Topliška občina v nedeljo, 28. junija 2015, ob 15. uri na ploščadi 
pred KKC-jem pripravlja prvo tekmovanje harmonikarjev na Slakov 
način, ki se ga lahko udeležijo harmonikarji vseh starosti in obeh 
spolov. Prijave so možne do vključno tekmovalnega dne, na dan 
tekmovanja jih bodo zaključili do 14. ure. 
Tekmovalci bodo igrali skladbe, ki jih je posnel Lojze Slak s svojim 
ansamblom po lastnem izboru. Ocenjevala jih bo tričlanska strokovna 
komisija, in sicer glede na glasbene in tehnične kriterije. Pokale in darilni 
bon glavnega pokrovitelja, Term Krka, bodo prejeli najboljši trije. 
Dva dni pred tekmovanjem, torej v petek, 26. junija, ob 20.30 pa 
bo na ploščadi pred KKC-jem koncert domačega ansambla Topliška 
pomlad.  



VR
EL

EC
   

 I 
  š

te
vil

ka
 1

91
  

22
  3

1.
 m

aj
  2

01
5

sp
om

in
ja

nj
a

Zahvala
Ob nenadni boleči izgubi moža, očeta, ata, tasta, brata in strica

FRANČIŠKA TURKA
Ob Sušici 3, Dol. Toplice,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sode-
lavcem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano 

cvetje, sveče, svete maše, darove za cerkev in denarno pomoč ter 
vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovo zad-
njo pot. Zahvaljujemo se tudi osebju nujne medicinske pomoči, 

g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Oklešen, 
pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu tišine in govornici Antoniji 
Avguštin za besede slovesa. Posebej pa se zahvaljujemo sosedam 
Anici Bobnar, Antoniji Avguštin, Mileni Čibej, Angelci Matkovič 

in Ivici Gorše za peko peciva ter družini Brulc . 
Še enkrat vsem iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

Bremena usode te niso zlomila, 
pod zadnjim bremenom pa si omahnila. 
Bolezen iz tebe vso moč je izpila, 
za tabo ostalo je le mesto spomina. 

Zahvala
V 85. letu starosti je našla večni mir in počitek naša draga mama, 

babica, prababica in tašča

EMILIJA MARC
iz Podturna

Iskreno se zahvaljujemo osebju Doma starejših občanov Novo mesto 
za vso skrb in nego zadnji dve leti. Zahvaljujemo se tudi prijateljem, 

sorodnikom, sosedom in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti ter darovali sveče. Prav tako se lepo zahvaljujemo župniku 
g. Dušanu Kožuhu za lepo opravljen obred, pevcem Tonakorda, 

pogrebni službi Oklešen, društvu podeželskih žena, RK Dolenjske 
Toplice in Gostilni Kolesar. 

Žalujoči: vsi njeni

Zahvala
V 87. letu starosti nas je zapustil

FRANC GRIL
z Verduna pri Uršnih selih

Iskreno se zahvaljujemo vsem vaščanom, posebej družini 
Sepaher, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene 

sveče in denarno pomoč ter g. župniku, ministrantom, pogrebni 
službi Oklešen za lepo opravljen obred, pevcem, gasilskim 

društvom in Bojanu Kobetu za poslovilni govor. Hvala tudi 
patronažni sestri Mariji za njene obiske na domu in vsem, ki ste 

ga pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: nečakinji Sonja in Helena z družinama

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

Zahvala
V 82. letu starosti nas je zapustil dragi

KAREL TURK
iz Podturna

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti. 
Hvala vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za darovano 

cvetje, sveče in svete maše ter vsem, ki ste pokojnika pospremili na 
njegovi zadnji poti. Hvala tudi g. župniku, pogrebnemu zavodu 

Oklešen, govorniku in gasilcem.

Žalujoči: vsi domači
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Junijske prireditve v občini
PRIREDITEV DAN, DATUM, URA KRAJ PRIREDITELJ OPOMBA

Kmečka tržnica Sobota, 30. maj 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, 30. maj 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, 31. maj 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 Torek, 2. junij 2015, 
med 8. in 16. uro Ploščad pred KKC-jem Občina Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske 

Toplice (07 38 45 188)

Trening v kegljanju s kroglo na vrvici Sreda, 3., 10., 17. in 24. 
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, 3., 10., 17. in 24. 
junij 2015, ob 9. uri KKC Dolenjske Toplice DU Dolenjske Toplice Informacije: Drago 

(041 348 781)

Kolesarjenje Vsak četrtek v juniju 
od 8. ure dalje

Start pred društvenimi 
prostori DU Dolenjske Toplice Informacije: Drago Zupančič 

(041 348 781)
Predstavitev Monografije Dolenjske Toplice v 
odsevu časa

Petek, 5. junij 2015, 
ob 19. uri Velika dvorana KKC Občina Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske 

Toplice (07 38 45 188)

Kmečka tržnica Sobota, 6. junij 2015, 
med 9. in 12. uro Ploščad pred KKC-jem Občina Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske 

Toplice (07 38 45 188)
Prevzem novega gasilskega vozila in prevoz 
moštva ter dan odprtih vrat

Sobota, 6. junij 2015, 
ob 9. uri Pri GD Dolenjske Toplice PGD Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske 

Toplice (07 38 45 188)

Voden ogled Dolenjskih Toplic Sobota, 6. junij 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, 7. junij 2015, 
med 13. in 18. uro Soteska TIC Dolenjske Toplice in 

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

Čebelarski dan odprtih vrat Petek, 12. junij 2015
KKC Dolenjske Toplice, 
OŠ Vavta vas, Podstenice 
(muzej)

Čebelarsko društvo Straža 
– Dolenjske Toplice

Informacije: Tone Andrejčič 
(051 258 283)

Dan odprtih vrat in voden ogled Polharske poti Sobota, 13. junij 2015 Polharski dom, 
Pogorelec

Društvo Druščina polharjev 
Polh na Dolenjskem 

Informacije: TIC Dolenjske 
Toplice (07 38 45 188)

Kmečka tržnica Sobota, 13. junij 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, 13. junij 2015, 
ob 9. uri

Zbor pred Hotelom 
Balnea TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske 

Toplice (07 38 45 188)

Gasilska veselica PGD Soteska z ansamblom 
Toneta Rusa s Fanti z vseh vetrov

Sobota, 13. junij 2015, 
ob 20. uri Pri GD Soteska PGD Soteska Informacije: Dušan Fifolt 

(040 504 606)

Ogled depoja starih avtomobilov v Soteski Nedelja, 14. junij 2015, 
med 13. in 18. uro Soteska TIC Dolenjske Toplice in 

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

Kmečka tržnica Sobota, 20. junij 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, 20. junij 2015, 
ob 9. uri

Zbor pred Hotelom 
Balnea TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske 

Toplice (07 38 45 188)
Gasilska veselica PGD Dobindol z ansamblom 
Grubar

Sobota, 20. junij 2015, 
od 19. ure dalje Pri GD Dobindol PGD Dobindol Informacije: Bojan Kobe 

(041 729 736)

Ogled depoja starih avtomobilov v Soteski Nedelja, 21. junij 2015, 
med 13. in 18. uro Soteska TIC Dolenjske Toplice in 

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

KRESOVANJE NA CEROVCU Torek, 23. junij 2015, 
ob 21. uri

Cerkev sv. Trojice, 
Cerovec TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske 

Toplice (07 38 45 188)

PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI Sreda, 24. junij 2015, 
ob 19. uri Ploščad pred KKC KUD Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske 

Toplice (07 38 45 188)

Voden ogled Dolenjskih Toplic Četrtek, 25. junij 2015, 
ob 9. uri

Zbor pred Hotelom 
Balnea TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske 

Toplice (07 38 45 188)
Drugi pohod 6. občin (Žužemberk, Dolenjske 
Toplice, Straža, Novo mesto, Trebnje in Mirna 
Peč) na dan državnosti

Četrtek, 25. junij 2015 Zbor pri OŠ Dolenjske 
Toplice TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske 

Toplice (07 38 45 188)

Ogled depoja starih avtomobilov v Soteski Četrtek, 25. junij 2015, 
med 13. in 18. uro Soteska TIC Dolenjske Toplice in 

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

KONCERT ANSAMBLA TOPLIŠKA POMLAD Petek, 26. junij 2015, 
ob 20:30

Ploščad pred KKC 
Dolenjske Toplice TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske 

Toplice (07 38 45 188)

Kmečka tržnica Sobota, 27. junij 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, 27. junij 2015, 
ob 9. uri

Zbor pred Hotelom 
Balnea TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske 

Toplice (07 38 45 188)

Piknik na vasi Sobota, 27. junij 2015, 
ob 19. uri

Vaški dom Dolenje 
Sušice Društvo krajanov Sušica Informacije: Robert Tekavčič 

(041 755 363)

Sveta maša za domovino Nedelja, 28. junij 2015, 
ob 10:30

Cerkev sv. Ane, 
Dolenjske Toplice Župnija Toplice Informacije: TIC Dolenjske 

Toplice (07 38 45 188)

Ogled depoja starih avtomobilov v Soteski Nedelja, 28. junij 2015, 
med 14. in 19. uro Soteska TIC Dolenjske Toplice in 

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

1. TEKMOVANJE HARMONIKARJEV NA 
»SLAKOV« NAČIN

Nedelja, 28. junij 2015, 
ob 15. uri

Ploščad pred KKC 
Dolenjske Toplice TIC Dolenjske Toplice Informacije: TIC Dolenjske 

Toplice (07 38 45 188)



Med naravne drevesne vrednote spadajo drevesa izjemnih višin, debelin, visokih starosti, redkosti ali posebnih oblik 
in rasti kot drevesni mutanti. V registru je na nivoju države zajetih nad tri tisoč dreves, največ med njimi je lip. Tudi po 
zakonu o gozdovih iz leta 1993 so vsa drevesa 
v gozdovih nad 120 cm premera naravne 
znamenitosti in kot taka deležna posebne 
zaščite in pozornosti. Med te spadajo tudi 
drevesa z izjemnimi botaničnimi, biotopskimi 
ali oblikovno estetskimi lastnostmi, ki še ne 
dosegajo tolikšnega premera. 
Tudi Kočevski rog se ponaša z velikim številom 
mogočnih dreves jelk, smrek, javorjev in 
bukev, ki vsa sicer ne presegajo teh kriterijev. 
Gotovo pa je mogočna smreka ob »Najnarski” 
cesti (ta poteka od Primoža proti ledeni jami 
pod Kunčem) vredna posebne pozornosti. 
Raste v blagi kraški vrtači pod cesto in po 
dimenzijah sodi med tri najdebelejše oziroma 
najimenitnejše v Sloveniji. Po debelini jo 
prekaša le smreka v Bohinjskem kotu, po višini 
pa Cebejeva smreka na Smolniku pri Rušah. 
Je naravnega izvora in kljub starosti (gotovo 
prek 200 let) še dobro vitalna. Letno priraste 
še osem mm. Njen prsni obseg meri 470 cm, 
visoka pa je 51 m. Smreka je v zadnjih letih še 
semenila in tudi letos kaže na obrod. 
Na drugi strani Kunča, dobra dva kilometra 
zračne razdalje v smeri jugozahoda, pa 
raste njena konkurentka z nekoliko nižjimi 
vrednostmi. Obema želimo še veliko zdravih in 
plodnih let. 

Mogočna smreka v Rogu
IVAN PLUT, Zavod za gozdove Slovenije, KE Straža Podturn


