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Kolofon
Glasilo izdaja Občina Dolenjske Toplice

Uredniški odbor: Barbara Barbič, odgovorna urednica, 

ostali člani so Primož Primec, Rosana Dular, Juš 

Šenica in Jožica Kotar

Priprava za tisk in tisk: Jože Dolinšek, s.p.

Naklada: 1400 izvodov

Glasilo Občine Dolenjske Toplice je vpisano v razvid 

medijev Ministrstva za kulturo Republike Slovenije 

pod zaporedno številko 250.

Glasilo dostopno tudi na www.dolenjske-toplice.si.

Obvestilo uredniškega odbora: zadnji rok za oddajo 

člankov je 18-ti v mesecu. Prispevke lahko pošljete 

preko elektronske pošte na naslov vrelec.dt@ 

gmail.com. Za prispevke, ki bodo prispeli po 

navedenem datumu uredništvo ne jamči, da bodo 

objavljeni. Uredništvo si tudi pridržuje pravico do 

preoblikovanja besed v vsebinsko in oblikovno 

primerne članke.
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Beseda urednice
Zima. V domači občini se veseli december 

začenja veselo, s tradicionalnim Tednom 

Teatra v Toplicah. Gotovo bodo tudi tokrat 

prireditve KUD-a Vesel teater v domači 

KKC privabile številne obiskovalce, 

nedvomno bodo dvorano zapustili 

izpolnjeni. Tudi ganjeni, vsaj po ogledu 

mednarodno nagrajenega filma Roka Bička 

Družina. Topličani že veste, da gre za 

zgodbo družine Rajk, ki je zaradi svoje 

drugačnosti posebna. Tisti, ki ste videli vsaj 

kak odlomek tega filma, veste, da družina v 

resnici živi v stiski. Mama Alenka, pokojni 

oče Boris in sin Mitja so posebni, sin Matej 

bi lahko živel življenje povprečnega 

Slovenca, če ga odraščanje v drugačni 

družini ne bi zaznamovalo in izločilo. 

Družina živi v hiši, ki nezadržno propada, 

denarja za obnovo ni. Oni dan sem srečala 

Topličanko, ki je komentirala, da bi nas bilo 

lahko v resnici sram. Nas. Domačine. Ker v 

primeru te družine nismo že prej stopili 

skupaj in pomagali. Bomo po ogledu filma, 

ki nam odkriva njihovo stisko, to vendarle 

storili? Film bo po topliški predstavitvi na 

ogled tudi v Novem mestu in drugod po 

Sloveniji, povsod bodo za Rajkove ob tej 

priložnosti zbirali pomoč, k akciji je 

pristopil tudi novomeški Rdeči križ. 

Podrobnosti, kam nakazati pomoč, najdete 

v nadaljevanju Vrelca. Dajmo. Pomagajmo. 

In bodimo hvaležni, ker lahko. Pa čeprav le 

nekaj evrov. Bodimo hvaležni ves mesec 

december, večkrat stopimo skupaj in se 

podprimo. Vsem bo lepše.

Vesel december in prijetno branje,

Barbara Barbič

Naslovnica
Zevsova ugrabitev Ganimeda (Obok pritličja 

Hudičevega Turna v Soteski po sanaciji).

Foto: Katarina Turk

Spoštovane občanke in občani,

z veseljem vam sporočam, da smo dobili 

g r a d b e n o d ovo l j e n j e z a p r vo f a zo 

obvoznice, to je za preboj med Roško in 

Pionirsko cesto. V ta projekt smo vložili 

veliko naporov tako v Občini kot na 

Ministrstvu za infrastrukturo ter morali 

pogoltniti nekaj sila neokusnih zalogajev, 

a je bilo vredno!  Če bi se nam ta prilika 

izmuznila, bi za nekaj mandatov, če ne za 

vedno, na obvoznico lahko pozabili. Tako 

pa ostaja kot realen rok za dokončanje 

izgradnje naslednja jesen, čeravno imajo s 

pripravo vsega potrebnega za naš skupni 

projekt na ministrstvu še veliko dela. 

Resda bo potrebno pred zapičeno prvo 

lopato še veliko truda tudi z naše strani, da 

Končno: Gradbeno dovoljenje 
za preboj Roška-Pionirska!

V nedeljo, 12. novembra, je v KKC-ju 

Dolenjske Toplice potekal 4. Martinov 

koncert ansambla Topliška pomlad z 

gosti. Ob tej priložnosti je župan občine 

Dolenjske Toplice Jože Muhič ansamblu 

podelil zahvalo ob deseti obletnici 

delovanja za razvoj in prispevek k pre-

poznavnosti narodno-zabavne glasbe ter 

skrbi za promocijo domače občine.

Dan kasneje so župani občin Dolenjske 

Toplice, Straža in Žužemberk podelili 

z a h v a l o d o s e d a n j e m u ko m a n d i r j u 

Policijske postaje Dolenjske Toplice 

Milanu Leskovarju za dolgoletno delo v 

Slovenski policiji, za izkazano požrtvoval-

nost in posebno hrabrost pri reševanju 

ljudi in premoženja ter pri opravljanju 

Župan je podelil dve zahvali
Primož Primec 

varnostnih nalog na območju omenjenih 

občin. Novembra je dosedanji komandir 

topliške postaje odšel v pokoj.

bomo čim bolj ugodno izpolnili zaveze 

protokola o sodelovanju pri izgradnji 

obvoznice, ki sva ga sredi letošnjega 

junija svečano podpisala z resornim 

ministrom dr. Petrom Gašperšičem. A smo 

z gradbenim dovoljenjem že na varni 

strani.

Ob tem se želim zahvaliti vsej občinski 

upravi in zunanjim sodelavcem, ker so 

opravili veliko delo, članicam in članom 

občinskega sveta, ki so spremljali in v 

veliki večini podpirali vsak korak v tej 

smeri ter vsem tistim lastnikom dotičnih 

parcel, ki so postavili splošno korist pred 

svojo lastno.   

Srečno!

Vaš župan Jože Muhič
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Pismo občanke:

Občinski svet je na seji dne 18. 10. 2017 sprejel 

sklep o spremembi cen programov predšolske 

vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu 

Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec 

Gumbek. Cene programov je občutno zvišal, 

saj cena programa za 1. starostno obdobje 

sedaj znaša 477,59 evrov, kar je za 31,70 evrov 

več kot do sedaj. Cena ostalih dveh programov 

pa je višja za dobrih deset evrov. Starši se 

sprašujemo o upravičenosti takšnega zvišanja, 

zlasti glede na dejstvo, da je bil vrtec Gumbek 

že sedaj med dražjimi vrtci. Cene programa za 

1. starostno obdobje v okoliških vrtcih so 

namreč več kot 50,00 evrov nižje, kar je 

razvidno iz spodnje tabele. Nižje so tudi cene 

programa za 2. starostno obdobje. Cene vrtcev 

v Novem mestu so sicer višje, vendar še vedno 

nižje od cen v topliškem vrtcu.

Poleg tega bi opozorila na neskladje sklepa z 

ustavo. V 3. členu sklepa, ki je bil sprejet 18. 10. 

2017, je namreč navedeno, da sklep začne 

veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, cene pa se uporabljajo od 

1. 11. 2017 dalje. Glede na to, da je bil sklep 

objavljen v Uradnem listu RS št. 59 z dne 27. 

Vprašanje glede 
zvišanih cen vrtca

10. 2017, bo petnajstnevni rok potekel šele na 

ponedeljek, 13. novembra (ker je zadnje dan 

roka sobota, rok poteče šele v ponedeljek). To 

pomeni, da sklep velja za nazaj. Prvi odstavek 

155. člena ustave določa, da zakoni, drugi 

predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka 

za nazaj. Povratna veljava je izjemoma 

dovoljena le, če zakon določi, da imajo 

posamezne njegove določbe učinek za nazaj, 

in to le v primeru, če to zahteva javna korist in 

če se s tem ne posega v pridobljene pravice 

(drugi odstavek 155. člen ustave). Predpis 

lokalne skupnosti torej v nobenem primeru ne 

more imeti retroaktivne veljavnosti. Zato je 

sklep v delu, v katerem  velja za nazaj, v 

neskladju z ustavo. Posledično občinski svet in 

župana pozivam, da se navedeno neskladje z 

ustavo odpravi. Če bo občinski svet vztrajal pri 

svoji odločitvi, lahko župan vloži pri ustavnem 

sodišču zahtevo za oceno skladnosti sklepa z 

ustavo in zakonom. Nenazadnje pa lahko 

pobudo za postopek ustavnosodne presoje 

predpisov poda vsak, ki ima pravni interes 

(torej tudi starši, ki imamo otroke v vrtcu). 

Menim, da je čas, da posamezniki pokažemo, 

da poznamo svoje pravice in tudi ukrepamo, 

da te pravice zaščitimo. Le tako lahko tiste, ki 

sprejemajo odločitve, prisilimo, da le te 

sprejemajo premišljeno in odgovorno.

Odgovor občinske uprave, ki ga je 

pripravila Majda Gazvoda:

Skladno s 31. členom Zakona o vrtcih cene 

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 

predlaga vrtec,  določi pa pristojni organ 

občine ustanoviteljice. Osnovna šola 

Dolenjske Toplice je 25. 9. 2017 na Občino 

posredovala predlog za zvišanje cen vzgojnih 

programov vrtca s 1. 11. 2017. Predlog cen je 

oblikovan skladno z veljavnim Pravilnikom o 

metodologiji za oblikovanje cen programov v 

vrtcih, ki izvajajo javno službo. Kot elementi 

za oblikovanje cen programov se upoštevajo: 

stroški dela, stroški materiala in storitev ter 

stroški živil za otroke. Delež stroškov dela 

znotraj cene programa je 84 odstotkov za prvo 

starostno obdobje in 78 odstotkov za drugo 

starostno obdobje. Vzrok za tokratno zvišanje 

cen vrtca so bile prav spremembe pri 

obračunavanju plač zaradi sprostitve ukrepov 

glede izvajanja Zakona o uravnoteženju javnih 

financ in sprejetja Aneksa h kolektivni 

pogodbi za dejavnost VIZ (povečanje plač 

pomočnicam vzgojiteljic za dva plačna 

razreda in plačni skupini J za dva do tri plačne 

razrede).

Število zaposlenih v vrtcu je skladno s 

Pravilnikom o normativih za opravljanje 

dejavnosti predšolske vzgoje in izhaja iz 

potrjene sistemizacije. Odvisno pa je od 

organiziranosti vrtca (lokacije), števila in vrste 

oddelkov, odprtosti vrtca, zagotavljanja 

sočasne prisotnosti vzgojitelja in pomočnika 

vzgojitelja v oddelku. Pri primerjavi cen 

programov je tako potrebno upoštevati tudi 

navedeno.

Predlog sklepa za obravnavo na Občinskem 

svetu je bil pripravljen za datum sklica seje, ki 

je predvidel tudi objavo sklepa v uradnem listu 

in veljavnost od 1. novembra dalje. Datum seje 

smo na občinski upravi spreminjali na 

kasnejši termin, v sklepu pa nismo upoštevali 

spremembe. Občina bo pri uveljavitvi sklepa 

ponovno preverila veljavnost in vsekakor 

ravnala na zakonit način.  

Na uredništvo Vrelca smo prejeli vprašanje glede zvišanja cen vrtca v okviru domače šole, 

ki ga zastavlja mama in občanka. Njene podatke hranimo v uredništvu. Pojasnila na njene 

pomisleke glede višje cene za topliške vrtčevske otroke smo poiskali na občini, 

ustanoviteljici zavoda.

Javno vprašanje glede jaškov

Na uredništvo Vrelca smo prejeli vpra-

šanje glede težave, s katero se soočajo 

vaščani Podhoste; že dlje časa se soočajo s 

problemom jaške javne kanalizacije, ki so 

nameščeni na izredno prometni cesti 

Soteska – Črnomelj. „Promet je zelo gost, ob 

vsakem avtomobilu se sliši ropot pokrovov. 

To je postalo nevzdržno, to nas vznemirja vse 

dneve in noči. Lahko se tudi sami zapeljete 

po tej cesti in preverite, kakšen ropot prena-

šamo iz dneva v dan. Nekaj se je že poskušalo 

sanirati, a neuspešno. Odgovorne prosimo, 

Barbara Barbič   

da se težava odpravi v najkrajšem možnem 

času in vas sprašujemo, do kdaj bo to.“

Odgovor na vprašanje vaščanov Podhoste 

smo poiskali pri direktorju občinske 

uprave Radu Javorniku, ki pravi, da se s 

težavo, ki izhaja še iz postavitve kanali-

zacije ob regionalni cesti, se v sodelovanju 

z JP Komunala Novo mesto občina ubada 

že kako leto in pol. „V tem času smo 

preizkusili nekaj možnih rešitev; kot 

začasna rešitev se je pokazala možna za-

tesnitev jaška s posebno maso, ki pa ima to 

slabo lastnost, da takoj, ko se jašek odpre, 

svoje funkcije več ne opravlja. Preizkusili 

smo tudi plastične jaške, ki se na tej cesti ne 

obnesejo, plastika se zvije, ne zdrži. Njihov 

zvok sicer ni tako rezek, kot je v primeru 

kovinskih, a rešitev ne bi bila trajna. Po 

iskanju smo vendarle našli tip pokrova, ki ga 

bomo v prihodnjem letu, ko bo tekla sanacija 

te ceste, namestila.“ Na vprašanje, zakaj 

tega ne storijo že prej, Javornik pojasni, da 

zato, ker je potrebno zamenjati ves 

betonski pokrov, kar je povezano z asfal-

tiranjem. Dokončno naj bi težavo v 

Podhosti odpravili do poletja prihodnje 

leto.

Barbara Barbič  
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Zahtevek za revizijo upravičen

Kot smo v Vrelcu že poročali, nadgradnja topliške čistilne naprave se še nekoliko odmika, 

in sicer zaradi revizije natečaja za projektiranje in izgradnjo. Zahtevek za revizijo je bil 

upravičen, postopek bo najverjetneje potrebno ponoviti.

Občina Dolenjske Toplice je pred meseci 

razpisala natečaj za nadgradnjo čistilne 

naprave za 4000 populacijskih enot; po 

prvotnih predvidevanjih naj bi se s posegom 

začelo že v letošnjem letu. Na natečaju je 

bilo izbrano podjetje Esotech iz Velenja, 

eden izmed neizbranih ponudnikov je vložil 

zahtevek za revizijo. „Revizijski zahtevek je 

državna revizijska komisija spoznala kot 

upravičenega, menijo, da smo postavili 

neenake pogoje,“ pojasnjuje direktor 

občinske uprave Rado Javornik. Že po 

zaključeni redakciji Vrelca je bil napovedan 

sestanek s pripravljalcem dokumentacije za 

natečaj; občina še preučuje možnosti 

nadaljnjega ravnanja. „Pri natečaju smo 

sledili temu, da izberemo tistega, ki bo ponudil 

najnižjo možno ceno za investicijo in deset let 

vzdrževanja. Pri stroških so med drugim 

ponudniki vpisovali podatke na podlagi vhoda 

cene električne energije in potrebne obdelave 

blata. Ponudnik, ki se je pritožil, meni, da smo 

podali napačne podatke glede elektrike, saj da 

naj bi bila pri tem prenizka cena, pri obdelavi 

blata pa naj bi bila postavljena cena 

previsoka. Na občini oziroma pripravljalec 

natečaja smo podatke pridobili s strani 

Javnega podjetja Komunala. Še enkrat, mi 

smo upoštevali cene, ki jih zaračunava JP 

Komunala,“ pojasnjuje Javornik. Dodaja, da 

občina tudi po tej reviziji sledi temu, da bo 

poseg oziroma nadgradnja čistilne naprave 

za občino čim bolj ugoden. „Zdaj je nastopil 

še dodaten čas za razmislek in primerjavo 

konkurentov med seboj,“ sklene Javornik. V 

pogojih natečaja je rok za izvedbo od 

podpisa pogodbe do tehničnega prevzema 

300 dni.

Barbara Barbič 

Za vse dogodke (brezplačne ali plačljive), ki 

so na sporedu v Veliki dvorani KKC 

Dolenjske Toplice, si je potrebno zagotoviti 

vstopnico. Vstopnice za ogled predstav 

lahko dobite na blagajni KKC Dolenjske 

Toplice. Vstopnice lahko rezervirate preko 

telefona 07 384 51 88 ali preko elektronske 

pošte tic@dolenjske-toplice.si. Vse 

rezervirane vstopnice morate dvigniti 

najkasneje en dan pred dogodkom.

Pozor, red v KKC-ju

Cesta bo širša  

Direktor občinske uprave Rado Javornik 

pojasnjuje tekoča dela na izgradnji 

Suhokranjskega vodovoda. Poudarja, da je 

bilo od Dobindola proti Dolenjskim 

Toplicam praktično asfaltirano vse, kar je 

bilo potrebno, razen cesta skozi Gorenje 

Sušice. „Tam smo si vzeli čas, da smo z JP 

Komunala opravili obnovo priključkov, 

medtem ko naj bi bila cesta asfaltirana v prvem 

tednu decembra. Natančno smo skupaj z 

vaščani poiskali prave možnosti za odvodnja-

vanje, narejeni bosta dve ponikalnici, rešeni 

bodo dolgotrajni problemi z zastajanjem vode. 

Širina ceste bo takšna, kot je, položili bomo 

dvoslojni asfalt.“ Javornik nadaljuje, da so 

pod streho potrebna dela na Drenju, 

vključno z odvodnjavanjem in ureditvijo 

bankin. Na Cerovcu naj bi bil asfalt položen v 

prvem tednu decembra, sledila bodo dela od 

Cerovca proti Griču oziroma Podturnu. Tam 

že potekajo dela na vodovodu in kanalizaciji 

ter pri ostalih predvidenih infrastrukturnih 

posegih. Dela bodo potekala čez zimo. Kar se 

tiče Dolenjega Polja; sprva je bil na tem 

odseku asfalt predviden komaj za prihodnje 

leto, a se je po besedah direktorja v zadnjih 

tednih pokazala možnost obnove priključ-

kov že zdaj, decembra naj bi bil položen tudi 

asfalt. „V pogovorih smo še z lastniki zemljišč 

ob tej poti; ne čez vas, pač pa ob ravnini od 

strnjenega naselja proti cesti Soteska – Novo 

mesto. Cesto bomo nekoliko razširili, da bo 

promet tam varnejši.“

Topliški izdelki v Sarajevu

Sredi decembra bo v Sarajevu potekal 

Diplomatski zimski bazar v dvorani 

Skenderi ja . Bazar  je  tradicionalna 

prireditev, na kateri sodelujejo številna 

diplomatska predstavništva in mednarodne 

organizacije v Bosni in Hercegovini. 

Plemenito poslanstvo bazarja je dobro-

delnost, saj  so vsa zbrana sredstva 

namenjena pomoči potrebnim ljudem, 

zlasti otrokom v BIH. Izdelke za ta bazar je 

prispevala tudi domača občina. Zbrane 

i z d e l k e  j e  Ž a r k u  H e n i g m a n u  i z 

Slovenskega veleposlaništva v Sarajevu 

predal domači župan Jože Muhič.

Primož Primec  Barbara Barbič 
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„A o lokalnih volitvah že razmišljate?“

Po slovenskih predsedniških volitvah se posamezne liste že pripravljajo na državnozborske in lokalne, ki bodo sledile v jeseni prihodnje leto. 

Med občani Dolenjskih Toplic je že nekaj časa aktualno vprašanje, koga bomo volili oziroma med katerimi kandidati se bomo odločali.

Aktualni župan Jože Muhič je na vprašanje 

glede svoje morebitne ponovne kandidature 

na županskih volitvah odgovarjal že 

nekajkrat, nazadnje v oktobrski številki 

Vrelca, ko je povedal: „Še ne vem. Sem že več 

let upokojen, po 41 letih delovne dobe, 

zaslužim si že mirno upokojensko življenje, ali 

ne? Nekdanji sodelavci me vabijo, da bi skupaj 

posodobili, naredili in prodali še nekaj 

energetsko elektronskih sistemov, ki smo jih 

pred leti izpopolnili do te mere, da smo dobivali 

posle v konkurenci z renomiranimi svetovnimi 

proizvajalci. Na ta del svojega življenja in dela 

sem še vedno ponosen. Na mojo odločitev bo 

morda vplivala tudi gneča na volilnih listih. 

Nekaj pa je gotovo: če bom kandidiral, bom 

pasivno, v smislu: 'Če me želite še en mandat za 

župana, vam bom z veseljem služil. Če boste 

izbrali drugega, mu bom čestital in zadovoljen 

odšel po svojih poteh.' Pustimo času čas.“

Med ljudmi se poleg aktualnega župana v 

kontekstu prihodnjih lokalnih volitev 

omenjajo še štiri imena; pri vsakem smo 

preverili, ali že kaj razmišljajo v tej smeri.

Tanja Strniša trenutno, kot občani dobro 

veste, opravlja dela in naloge državne 

sekretarke na kmetijskem ministrstvu. „V 

krogu najtesnejših sodelavcev Dejana Židana 

sem že sedem let, tudi v prihodnje se bolj vidim 

v njegovi bližini. Seveda je ta prihodnost 

odvisna od razpleta na državnozborskih 

volitvah, a glede možne kandidature na lokalni 

ravni nisem razmišljala. Res je, da mi to 

vprašanje občani zastavijo, a do resnega 

pogovora na to temo še ni prišlo. Za zdaj torej o 

tem ne razmišljam.“

Franc Vovk: „Bom, na prihodnjih volitvah 

bom ponovno kandidiral  za župana 

Dolenjskih Toplic. Vprašanje 'zakaj' seveda 

ponuja mnogo odgovorov. Bil je čas, ko sem 

dejavno soustvarjal življenje in prihodnost 

kraja. Že nekaj časa nisem pri tem tako 

aktiven, kar gre v določeni meri pripisati tudi 

naravi dela, ki ga opravljam. Dogajanje v 

občini kljub temu podrobno spremljam; 

nekoliko drugačno je, kot sem ga soustvarjal 

jaz. Trdno sem prepričan, da se da delovati 

drugače, boljše, predvsem v smeri dobrobiti 

vseh občanov. To prepričanje mi narekuje, da 

poskušam ponovno postati župan. O tem 

sem razmišljal kar nekaj časa in se odločil; če 

mi bo zdravje služilo, kot mi danes, bom torej 

na prihodnjih volitvah nastopil kot kandi-

dat.“

Barbara Barbič 

Alojz Puhan: „Res je, da razmišljam o 

kandidaturi, a odločitve še nisem sprejel. 

Ljudje se seveda pogovarjajo, tudi name se 

obrnejo s tem vprašanjem. Omenjajo imena, 

kot ste jih omenili vi. Osebno, kot že rečeno, 

odločitve še nisem sprejel, opraviti bo potrebno 

še nekaj določenih pogovorov na to temo, tudi 

strankarskih; če odločitev ne bo slonela na 

trdnih temeljih, se zanjo ne bom odločil. Moje 

vodilo je bilo v vsem času političnega udejstvo-

vanja transparentnost, tudi tokrat bo tako.“

Robert Tekavčič: „Za to vprašanje oziroma 

odgovor se mi zdi še nekoliko prezgodaj, do 

volitev je še slabo leto. Puščam času čas, vsaka 

odločitev zahteva določen čas, predvsem pa 

poglobljen razmislek. Namenov, da bi se že 

zdaj resno pripravljal kot kandidat na volitvah, 

nimam. Odločitev je odvisna tudi od tega, kako 

bom začutil okolico, kakšne so želje ljudi, v prvi 

vrsti pa je tu družina in tudi posel, ki ga 

trenutno opravljam. Nisem še star 40 let, 

trenutno se bolj nagibam k temu, da imam na 

področju gospodarstva še realne izzive pred 

seboj. Res je, da je to vprašanje v zraku, lahko 

se hitro spremeni, vse pa je odvisno od moje 

ekipe. Trenutno kaže, da me bosta oba lokala, 

ki ju vodim, še potrebovala.“

Sofinanciranje obrestne mere

Razvojni center Novo mesto je letos prvič izvajal shemo 

Sofinanciranje obrestne mere podjetniških posojil na območju 

Dolenjske. V izvedbi povabila je sodelovala tudi Občina Dolenjske 

Toplice. Na poziv sta se prijavili dve podjetji s štirimi vlogami. Za 

namen subvencioniranja obrestne mere bo občina do konca leta 

izplačala sredstva v skupni višini dva tisoč evrov (442,65 evrov 

podjetju Žaga Soteska d. o. o. in 1.557,35 evrov podjetju Ferročrtalič 

uvoz-izvoz d. o. o.). S predstavniki izbranih podjetij je pogodbo 

podpisal župan občine Dolenjske Toplice Jože Muhič.

Primož Primec  
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December je mesec, ki se ga gotovo 

najbolj veselijo otroci. Kako se ga vi 

spominjate?

Ko sem bila jaz majhna, je bilo pri nas veliko 

pričakovanje Miklavža, ki smo ga otroci 

najbolj čakali. Že nekaj dni pred njegovim 

prihodom nas je mama opozarjala, naj 

bomo pridni, naj pospravljamo. Vsak je 

napisal svoje pisemce, kaj si želi. Dali smo 

ga v lonec ali skledo in šli spat. Vedeli smo, 

da okrog hodi tudi Parkelj. Oče je šel v klet, 

rožljal z verigo in vsi smo verjeli, da je prišel 

Parkelj. Hitro smo zaspali in zjutraj pre-

gledali, kaj smo dobili. Najbolj se spomnim 

napolitank, dobili smo tudi jabolka, krhlje 

in vsak po eno igračo. Kakšno družabno 

igro. Dedka Mraza so nam pripravili v 

takratnem zdravilišču, kjer je bila v službi 

moja mama. Dobili smo predvsem slad-

karije in volno, iz katere nam je mama kaj 

spletla.

Kako pa veseli december danes pribli-

žate otrokom v vrtcu?

Že v začetku meseca se pogovarjamo o 

mesecu pričakovanja, veselega vzdušja. Ne 

le zaradi obdarovanja, pač pa predvsem 

zaradi veselja. Pomembno je, da smo veseli 

tudi mi, kar otroci začutijo. Okrasimo 

igralnice, pripravimo dramatizacije igric, 

silvestrujemo, prepevamo pesmice o zimi 

in dedku Mrazu. Ta vedno obišče otroke, jim 

prinese paket igrač in kako slaščico. Tako je 

bilo včasih v vrtcu in tako je še danes. 

December je poseben mesec, osebno se ga 

„Razlike se opažajo tudi v decembrskih željah“
Barbara Barbič  

veselim ravno tako kot otroci. Vedno tudi 

omenjamo vse tri može, ki nas decembra 

obdarujejo.

Imate občutek, da danes v mladih 

družinah bolj poudarjajo Božička?

Mislim, da otroke obdarujejo kar vsi trije. 

Otroci v vrtec prinesejo pokazat, kaj so 

dobili, pogovarjajo se o tem. Zelo redko 

kakšen otrok ne dobi vsaj kakšne malen-

kosti tudi za Miklavža, recimo. Takšni 

običajno pravijo, da njih obišče dedek Mraz.

Se pri otroških željah in decembrskemu 

obdarovanju pozna kriza zadnjih let?

Ja, se. Predvsem se vidi po darilih, ki jih 

otroci dobijo. Eni dobijo različne igrače na 

baterije, ki govorijo, hodijo, drugi dobijo 

enostavnejše. Takšni otroci večinoma 

rečejo, da bodo takšno darilo naročili za 

rojstni dan. Razlike se žal opazijo. So pa 

otroške želje pogosto povezane z različnimi 

junaki iz risank in pravljic, filmov, decem-

bra si večinoma želijo igrač.

Kdaj ste začeli svojo kariero?

Leta 1980 sem začela službovati, konec 

septembra sem zaokrožila 37 let delovne 

dobe. Odraščala sem v Dolenjskih Toplicah, 

že od otroštva naprej sem imela rada 

otroke. Po osnovni šoli sem se odločila za 

pedagoško gimnazijo, po dveh letih sem 

odšla na vzgojiteljsko šolo v Ljubljani. Že od 

nekdaj sem si želela dela z otroki, ko 

pogledam nazaj, si res težko predstavljam, 

da bi delala karkoli drugega. Rada imam 

svoj poklic; všeč mi je, ker otroci niso 

zamerljivi, tudi če jih opozorim na kakšne 

napake, če ga okregam, še vedno pride in se 

stisne.

Ste ves čas službovanja v Dolenjskih 

Toplicah?

Ne. Začela sem v Straži, na prakso sem 

hodila tudi v Novo mesto, tako da sem si 

pridobila izkušnje v vseh starostnih 

kategorijah. Po opravljenem strokovnem 

izpitu in potem, ko sem rodila drugo hčerko, 

ko je topliška šola dobila prizidek, sem leta 

1987 prišla službovati v Toplice.

Kakšne so razlike pri delu v vrtcu; če 

primerjamo čas, ko ste začeli in danes?

Včasih so bili otroci bolj umirjeni, bolj so 

čakali, otroke smo morali bolj vzpodbujati, 

medtem ko bi danes vsi radi ves čas nekaj 

počeli, vsi bi radi nekaj povedali, zelo so 

aktivni. Čas, v katerem živimo, je otrokom 

prinesel  vel iko novih možnosti  za 

raziskovanje, veliko več vedo. Včasih je bilo 

delo bolj umirjeno, včasih smo imele v 

skupini tudi po 30 otrok, način dela je bil 

bolj frontalen, medtem ko danes delamo po 

skupinah.

Se vam zdi, da bi vas sistem, kakršen je, 

kdaj omejeval pri delu?

Mislim, da ne. Delamo po kurikulumu, 

sledimo zastavljenim ciljem. Celoten vrtec 

si zada eno prednostno nalogo, ki jo nato 

vsebinsko delimo po skupinah. Imamo še 

precej proste roke, vsekakor pa moramo 

svoje delo utemeljevati, dokazovati, ali 

sledimo letnemu načrtu. V lanskem letu 

smo denimo s skupino otrok, starih 5 do 6 

let, raziskovali potok Sušica; med drugim 

smo hodili po suhi strugi potoka, kar je bilo 

otrokom neizmerno všeč. Gledali so, kam je 

šla voda, preučevali kamne in rastje.

Kaj menite okrog spremembe, ki je bila 

uvedena že pred leti, da je v prvem 

razredu poleg učitelja še vzgojitelj?

Topliška šola se je v ta sistem priključila v 

drugem krogu uvajanja spremembe v 

slovenske šole. Menim, da je sprememba 

dobrodošla; opažam, da se otroci prvi 

mesec šolskega leta še bolj opirajo na 

vzgojiteljico, pogosteje jo prosijo za pomoč 

in jo kaj sprašujejo. Poznajo jo že od prej, že 

December je mesec pričakovanj za vse, najbolj se ga gotovo veselijo otroci. Tudi v vrtcu v Dolenjskih Toplicah vzgojiteljice vsako leto ta 

mesec približajo otrokom, se pogovarjajo o željah, pričakujejo decembrske dobre može. V topliškem vrtcu že od konca 80-tih let deluje 

Marjetka Jordan, vzgojiteljica Metka, kot ji pravijo otroci. Večina jo ima za drugo mamo, spominjajo se je številne generacije.

Intervju
Intervju Marjetka Jordan

Če se ozrem nazaj, si ne morem predstavljati, da bi počela karkoli drugega. 

Foto: BB.
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iz vrtca. Sčasoma seveda sprejmejo tudi 

učiteljico, a na začetku je v večji meri 

vzgojiteljica tista, h kateri se obračajo.

V sodobnem svetu je v ospredju 

tekmovanje, dokazovanje. Se to opaža 

že med otroci? Je že v tem času opaziti 

tudi nestrpnost?

Seveda se tu in tam najde otrok, ki želi biti 

vedno v ospredju; želi biti prvi v koloni, 

vedno želi nekaj povedati, preglasi ostale, 

včasih se tudi z neprimernim obnašanjem 

želi izpostaviti in opozoriti nase. Da bi se 

tega zavedali, torej tekmovalnosti, to ne. 

Nekateri si pač želijo več pozornosti. Kar pa 

se tiče nestrpnosti, jo je res žal opaziti tudi 

pri najmlajših. Nekoga recimo moti, če 

poleg njega sedi določen otrok, nekomu 

noče dati roke, prihaja tudi do prerivanja. 

Menim, da so v ozadju zamere, do katerih 

pride med igro, da bi delali razlike med 

seboj po tem, v kakšni družini kdo odrašča, 

po materialnih stvareh, ki mu jih lahko 

privoščijo starši, tega v vrtcu ni. Je pa res, da 

včasih kdo komu „prepove“, da bi se s kom 

družil, da kakšnega otroka ne sprejmejo v 

igro. V takšnih primerih posežemo vmes in 

se pogovorimo.

Je morda v vaši karieri kak trenutek, ki 

se ga še posebej spomnite?

(razmislek) Zelo rada opravljam svoj poklic, 

vsak dan je poseben zaradi kakšnega 

trenutka. Ob koncu šolskega leta mi včasih 

pristopi kak starš in se mi zahvali. Seveda se 

me to dotakne, a svoj poklic jemljem z vso 

resnostjo, odgovornostjo in ljubeznijo do 

otrok ne glede na to, kako ga gledajo drugi. 

Pogosto otrokom povem, da jih imam vse 

rada in da zato ne želim, da bi  se 

neprimerno obnašali, recimo. Zelo rada jih 

opazujem, ko so veseli, ko nastopajo, 

recimo, ko so uspešni.

Kaj je po vašem mnenju največji izziv 

sodobnih staršev? Tudi če jih primerjate 

s svojimi izzivi kot mame?

Opažam, da si starši pogosto želijo, da bi se 

otroci marsičesa naučili že v vrtcu; nekateri 

si želijo, da bi otroci že v vrtcu pisali, šteli, 

računali. Med otroki so velike razlike; če 

govorimo o grafomotoričnih sposobnostih, 

eni določene spretnosti dobijo šele po pol 

leta, eni potrebujejo več časa, drugi manj. 

Opažam, da nekateri starši prehitevajo čas, 

želijo si, da bi bil njihov otrok čim bolj 

uspešen, bolj jim je pomembno znanje, kot 

denimo obnašanje pri mizi ali zavezovanje 

čevljev, tiste praktične veščine, ki so pač tudi 

pomembne za otrokov razvoj. Otrok potre-

buje tudi naš čas, da jih poslušamo, da se z 

njimi igramo, da se pocrkljamo. Ne smemo 

posploševati, niso vsi starši, ki bi želeli 

prehiteti čas, a tega je bistveno več kot 

včasih.

Tudi sami ste mama, zdaj že tudi babica 

trem vnukom. Je drugačen odnos babice 

do otrok kot mame? Ste kot babica bolj 

popustljivi?

(smeh) Verjetno da. Odvisno sicer od 

situacije, a stari starši smo gotovo nekoliko 

bolj popustljivi. Vsekakor je drugačen 

odnos, z njimi smo manj časa, tako da jim 

morda tudi malo več dovolimo. Sem babica 

trem vnukom, deček je Luka, dve deklici sta 

Tinkara in Neža.

Kaj počnete, ko niste vzgojiteljca?

Včlanjena sem v Društvo podeželskih 

žena, ki sem se ji pridružila, ko so 

ustanovile folklorno skupino. Z veseljem 

z njimi plešem že deseto leto, plešem tudi 

pri kočevarski folklorni skupini. Poleg 

tega sodelujem še pri kakšnih dodatnih 

delavnicah z otroki v Dolenjskih Top-

licah, vsekakor pa dela ne zmanjka niti 

doma.

Na kaj ste najbolj ponosni v svojem 

življenju?

(dolg premor) Zelo sem ponosna, da smo po 

izgubi mojega moža in očeta dveh hčera 

prišle do tu, kjer smo, da sta moji hčerki 

postali to, kar sta. Ponosna sem, da ni bilo 

večjih težav, da smo živele normalno 

življenje brez pomanjkanja. Obe imata svoj 

poklic, svojo družino. Sama vsega tega 

gotovo ne bi zmogla, če ne bi imela 

ogromne podpore v svoji širši družini in v 

krogu prijateljev, ki so mi pomagali tako 

moralno kot fizično. Ponosna in hvaležna 

sem.

Kaj pa bi sporočili Topličanom?

Naj se družijo. Naj vzpodbujajo tudi svoje 

otroke, da se družijo, da nastopajo. Otroci 

to izredno radi počnejo, radi se pokažejo. 

Naj starši pripeljejo otroke na delavnice, 

naj se družijo in povezujejo. To je dobro 

sporočilo in popotnica tudi za naprej.
Vzgojiteljca Metka na delovnem mestu med otroki. Foto: osebni arhiv.

Otroci se radi pokažejo, radi nastopajo. Vzpodbujajmo jih, dajmo jim veljavo! 

Foto: osebni arhiv.



8 Gasilske dejavnosti

V sklopu meseca požarne varnosti smo gasilci, ki delujemo v občini 

Dolenjske Toplice, izvedli občinsko gasilsko tekmovanje v Soteski, 

na katerem so se pomerile tekmovalne ekipe naših gasilskih 

društev. Za preventivo najmlajših smo v vrtcu Gumbek izvedli 

gasilsko vajo, kjer so si najmlajši ogledali prikaz gašenja požara, 

preizkusili pa so se tudi pri uporabi gasilske tehnike in gašenju s 

cevjo. Že najmlajšim smo tako približali naše delo, ki ga občanom 

skušamo na več prireditvah tekom celega leta. V galeriji nekaj 

gasilskih oktobrskih utrinkov.

Primož Žlak, občinski gasilski poveljnik   

Mesec požarne varnosti

Zadnjo novembrsko soboto so člani PGD 

Soteska in Lovske družine Novo mesto 

pripravili  pohod v spomin Gorana 

Markoviča;  mineva druga obletnica 

tragične nesreče, ki je vzela njihovega 

prizadevnega in priljubljenega člana. 

Pohoda se je udeležilo 45 pohodnikov in 

pohodnic. Roman Lavrič pove, da so se 

podali iz Gorenjega Polja naprej na Preloge 

do lovske koče novomeške družine. Ustavili 

so se pri Goranovem obeležju na usodnem 

ovinku, se spomnili nanj in prižgali sveče v 

njegov spomin. Po okrepčitvi v koči so se 

vrnili preko Straškega hriba domov.

Barbara Barbič   

Po Goranovi poti

Goran, počivaj v miru! 

Foto: Roman Lavrič

Gasilska vaja ob Sušici

V soboto, 4. novembra, popoldne, smo v Dolenjskih Toplicah gasilci PGD Dolenjske 

Toplice in prostovoljci izvedli gasilsko vajo ob in v potoku Sušica. Uspešno smo jo 

izpeljali, z izvedbo smo zadovoljni. 

V okviru gasilske vaje smo reševali 

ponesrečeno osebo, ki je bila v nezavestnem 

stanju. Odstranili smo drevesa, ki jih je že 

naplavilo na rob Dolenjskih Toplic, kar je 

bilo v veliki večini plod dela bobrov. Z 

odstranitvijo smo preprečili povodenj, ki bi 

lahko prizadela kraj. Povodenj Sušice bi 

lahko poškodovala premostitvene objekte in 

naredila veliko škode. Z vajo smo tako 

preizkusili pripravljenost naše operativne 

enote ob morebitnih nesrečah. Vaja je bila 

nenapovedana, kljub temu se je odzvalo 

veliko operativcev. Poleg vaje se je pokazalo 

tudi, da smo za tako reševanje na vodi in v 

vodi zelo podhranjeni z opremo, zato je bilo 

potrebno zelo veliko improvizacije. 

Pokazalo se je tudi, da mimoidoči niso 

pokazali nobenega zanimanja za poško-

dovano osebo, ki je bila približno petnajst 

minut na naplavinah; scenarij vaje je bil 

zastavljen tako, da bi lahko na pomoč 

poklical tudi kakšen od očividcev. Upajmo, 

da kaj podobnega ne bomo potrebovali 

nikoli. Hvala vsem, ki ste sodelovali na vaji in 

pri pripravah ter vse pohvale organizatorju 

in vodji vaje Borisu Beletu.

Bogdan Muška ml., poveljnik PGD Dolenjske Toplice  

Vaja, s katero smo preverili opremo, 

pripravljenost in storili dobro delo.
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Čebele in čebelarji so se spet izkazali

Letošnja letina medu je bila na našem območju skromna kot že dve leti pred tem. 

Prizadevno delo čebelarjev je kljub skromni in kratkotrajni paši vendarle omogočilo, da 

so čebelarji natočili nekaj medu, čeprav bolj v skromnih količinah. Z delom smo kljub 

temu lahko zadovoljni.

75 članov Čebelarskega društva Straža – 

Dolenjske Toplice imamo 2290 panjev v 

111 čebelnjakih, od tega je 1198 panjev v 

občini Dolenjske Toplice, 429 panjev v 

občini Straža, 721 panjev imajo člani še v 

sosednjih občinah. Povprečno ima vsak 

član 30,5 panjev.

12 članov društva je dalo 16 vzorcev na 16. 

mednarodno ocenjevanje medu v Semiču, 

kjer smo v mednarodni konkurenci med 

225 vzorci dosegli sedem zlatih priznanj 

ali 9,3 odstotka vseh zlatih, štiri srebrna in 

pet bronastih priznanj. 40 odstotkov ali  95 

vzorcev je bilo gozdnega medu. Prav tej 

konkurenci je društvo doseglo vseh sedem 

zlatih priznanj. Čebelarstvo Krese je že v 

preteklem letu doseglo šampiona kot 

najboljši med v Sloveniji, letos v Semiču pa 

je Čebelarstvo Krese doseglo 2. in 3. mesto 

ter dva pokala. Zlata priznanja so dosegli 

še Bojan Pirc, Čebelarstvo Šercelj, Cveto 

Fink, Simon Dolinšek in Urška Murn. 

Srebrna priznanja za dva vzorca gozdnega 

medu je dobil Franc Kapš, za kostanjev 

med Bojan Murn in za smrekov med še 

Cveto Fink. Bronasta priznanja so dosegli 

Bojan Murn, za dva vzorca Čebelarstvo 

Šercelj in Bojan Murn ter za edini vzorec 

hojevega medu na ocenjevanju še Če-

belarstvo Šercelj. Priznanja so dokaz, da se 

s prizadevnim delom, kljub letošnjim 

slabim naravnim pogojem, da pridobiti 

odlični med.

Kot že vseh enajst let medenega in kasneje 

tradicionalnega slovenskega zajtrka je 

društvo tudi letos 17. novembra sodelovalo 

pri podaritvi 45 kozarcev medu na OŠ 

Vavta vas in OŠ Dolenjske Toplice. Tega 

dne sta Fani in Franc Kapš predstavila 

čebelarstvo na OŠ Vavta vas, Roman 

Košale pa na OŠ Dolenjske Toplice, kjer sta 

se tradicionalnega zajtrka udeležila 

državna sekretarka kmetijskega ministr-

stva mag. Tanja Strniša in župan Jože 

Tone Andrejčič, Čebelarsko društvo Straža – Dolenjske Toplice 

Ponosni nosilci čebelarskih priznanj.

Muhič. Obe osnovni šoli našega območja, 

kot številne šole in ustanove po Sloveniji, 

so tega dne ob 10. uri zopet zapeli pesem 

Čebelar Lojzeta Slaka.

Naše društvo tudi letos izvaja čebelarske 

razstave na štirih osnovnih šolah, pred-

stavitve čebelarstva pa kar na devetih 

šolah. Čebelarji pričakujemo ugodno 

prezimitev čebel, nadejamo se, da bodo 

prihodnje leto boljše vremenske razmere 

za ugodno pašo. Čebelarji ČD Straža – 

Dolenjske Toplice želimo vesele praznike 

in srečno v novem letu 2018. Naj medi!

Podprite naša društva, nič vas ne stane!

Društveno dogajanje je pomemben del življenja v naši občini. Veliko občanov je članov občinskih društev, ki s ponosom in vnemo 

skrbijo, da je vsakdan v naši občini lepši, varnejši ali športno in kulturno pestrejši. In vsakdo, ki plačuje dohodnino, lahko našim 

društvom še dodatno pomaga.

Pomagate lahko tako, da društvom 

podarite do 0,5 odstotka svoje dohodnine; 

to vas nič ne stane, društvom pa veliko 

pomeni. V naši občini je pet društev, ki jim 

lahko podarite del svoj dohodnine in tako 

pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če se 

za to ne odločite, gre vaših pol odstotka 

nazaj v državni proračun. Tam vsako leto 

ostane več kot štiri milijone evrov, 

neporabljenih, čeprav verjamemo, da bi jih 

ravno naša društva znala najbolje in 

najkoristneje porabiti.

Vsakdo se verjetno najprej spomni naših 

prostovoljnih gasilcev, ti si vedno zaslužijo 

našo pomoč. Ima pa najbrž vsakdo poleg 

gasilcev še kakšno svoje najljubše občinsko 

društvo, tudi njim lahko podarite svojih pol 

odstotka. Če bi radi pol odstotka razdelili 

med več društev, lahko storite tudi to – 

izberete jih lahko do največ pet. Kako lahko 

darujete? Preprosto. Lahko darujete preko 

sistema e-Davki ali se pozanimate pri 

Center nevladnih organizacij Slovenije 

društvih samih. Lahko pa obiščete spletno 

stran dobrodelen.si. Tam vas čaka seznam 

vseh društev iz naše občine – poiščete jih po 

poštni številki, označite jih, vpišite svoje 

podatke, si natisnite obrazec in ga do konca 

leta odnesite ali pošljite na finančni urad. 

Vaša odločitev velja do preklica oziroma 

spremembe prejemnikov. Bodite dobro-

delni še letos, da bo že prihodnje leto tudi 

zaradi vas življenje v naši občini še lepše, 

boljše, varnejše. Hvala.

Topliški šoli podarili računalnik

V okviru akcije podjetja Revoz, d. d. 

(WOMEN@RENAULT), smo pridobili pet 

rabljenih računalnikov. Računalniki so še 

delujoči, z operacijskim sistemom Windows 

7. Akcija je potekala v sodelovanju delavcev 

Revoza, ki so predlagali svoje kandidate, ki bi 

jim podjetje lahko doniralo rabljene 

računalnike. Tako sta Franci Murn in 

Roman Lukšič predlagala tudi našo šolo. 

Oktobra smo računalnike prevzeli v podjetju. 

Že prihod v podjetje je drugačen kot v šoli, saj 

OŠ Dolenjske Toplice   

tam veljajo strogi varnostni ukrepi. Kljub 

temu pa smo se lahko z osebnim avtom 

zapeljali po njihovem zemljišču, prevzeli 

računalnike ter pod budnim očesom 

varnostnikov tudi zapustili območje tovarne, 

seveda bogatejši za pet računalnikov. Dodali 

jim bomo še zaslone, miške in tipkovnice ter 

jih namenili uporabi v knjižnici in po 

razredih. V imenu OŠ Dolenjske Toplice se 

zahvaljujem podjetju Revoz, pa tudi staršem, 

ki nas podpirajo. Še posebna zahvala gre 

Veseli nove pridobitve.

Romanu Lukšiču in Franciju Murnu. Takšne 

akcije so dobrodošle, saj vsak košček IKT 

opreme pripomore k večji IKT pismenosti 

naših osnovnošolcev. Hvala.
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Rož'ce pravijo, da rade gredo kamorkoli, kjer jih ljudje radi poslušajo.

„Pele bomo, dokler bomo Jožico imele“
Barbara Barbič 

Ljudske pevke Rož'ce, ki delujejo v okviru Društva podeželskih žena, obeležujejo deseto 

obletnico. Tudi v letošnjem decembru pripravljajo koncert, izdale pa bodo tudi že tretjo 

zgoščenko.

„Smo topliške Rož'ce, mal' smo že uvele, da 

pesmi ne bi v pozabo 'šle, vam jih bomo kar 

zapele.“ Tako skupino predstavi Mici 

Tomažin, že od vsega začetka članica 

skupine ljudskih pevk, ki delujejo pod 

vodstvom Jožice Kotar. Pravi, da so bili 

njihovi začetki bolj skromni; na pobudo 

članic Društva podeželskih žena se je zbralo 

nekaj pevk, ki naj bi s pesmijo popestrile 

dogodke društva. „Na začetku nismo sploh 

vedele , kaj  in  kako bomo, al i  bomo 

nadaljevale, ali bo iz tega sploh kaj nastalo. 

Ko pa sem videla, da ženske s takšnim 

navdušenjem prihajajo na vaje, da tako rade 

pojejo, smo vse dobile malo več veselja,“ se 

spominja Kotarjeva. Doda, da so po 

negotovih začetkih kmalu prihajale prve 

pohvale, kar je pevkam dalo dodatnega 

veselja. Sama se je udeležila nekaj 

seminarjev za ljudsko petje, predvsem za 

postavljanje tretjega glasu in ko so se lotile 

še tega, so prihajali tudi nastopi. Rož'ce so 

nekajkrat z nastopi v okviru Javnega sklada 

za ljubiteljske kulturne dejavnosti dosegle 

regijsko raven, slišali in pohvalili so jih tudi 

strokovnjaki na tem področju. Rade pojejo 

na prireditvah, v domovih starejših 

občanov, pri prijateljskih skupinah. Gradiva 

jim ne zmanjka, volje tudi ne.

Prvi nastop so imele v okviru Topliške noči, 

zapele so venček ljudskih pesmi, se spominja 

Vera Ljubica Fink: „Bile smo vesele, oblečene 

v naših oblekah in po našem nastopu sprem-

ljale še folklorno skupino. Po nastopu sem iz 

ozadja slišala pripombo nekega možakarja, 

češ, da smo pa res prave 'kmečke'. A po nastopu 

smo si rekle: 'Upale smo si, rade pojemo in 

bomo pele, dokler bomo našo Jožico imele.' Prvi 

nastop je bil za nas res lep.“ Kotarjeva pri tem 

izpostavi, da jih nekateri jemljejo kot pevski 

zbor, kar je povsem napačno. Ljudsko petje je 

star način petja, ne poje se po notah, pač pa 

tako kot takrat, ko je ljudska pesem 

nastajala. Ta pesem ima poseben status in v 

Sloveniji se v zadnjih letih vse bolj oživlja. 

Rož'ce so ob peti obletnici izdale svojo prvo 

zgoščenko, ki so jo posnele pri Petru Finku, 

leta 2014 je nastala druga, ob desetletnici pa 

pričakujejo še tretjo. Predvsem pa so pevke 

dobre prijateljice, rade se družijo ne glede na 

starostne razlike v skupini; najstarejša jih 

šteje 85 let, najmlajša 56. „Enkrat nam je ena 

gospa rekla, da smo res 'taprave'. Majhne, 

velike, drobne, debele, stare, mlade, vse,“ se pri 

tem nasmeje Finkova, Tomažinova pa v 

svojem slogu na vprašanje, kaj bi še rada v 

skupini, odgovori: „Pravim si, dokler bom 

lahko s Sel peš hodila na vaje v Toplice, bom še 

prišla. Rada bi še veliko let živela in dolgo 

pela.“

Rož'ce tudi tokrat pripravljajo vsako-

letni koncert, in sicer v nedeljo, 10. 

decembra ob 17. uri v KKC-ju v Dolenjskih 

Toplicah. Prireditev bo vodil Darko 

Povše, v gosteh bodo nastopili pevci 

Folklorne skupine Kres iz Novega mesta, 

Klančakovi godci, Ljudski pevci izpod 

Gorjanc in Pršmentani faloti s Štajerske.

Oder gasilskega doma zamenjali za 

KKC. Foto: Janja Luzar.

Po treh koncertih, ki jih je ansambel Topliška 

pomlad izvedel v gasilskem domu v 

Podturnu, smo se letos odločili, da ga 

izvedemo v topliškem KKC-ju. Odločitev je 

bila pravilna. Izkazalo se je, da je bila v 

nedeljo, 12. novembra, dvorana kulturnega 

centra premajhna za vse obiskovalce. 

Množica ljubiteljev narodno-zabavne glasbe 

je uživala v dobri dve uri trajajočem 

koncertu, na katerem smo izvedli lastne 

skladbe in priredbe iz bogate glasbene 

zakladnice. Na koncertu so poleg Topliške 

pomladi nastopili še ansambel Blaža 

Hutevca, ansambel Dolinarji, Obsoteljski 

slavčki, Veseli Dolenjci in Mladi Belokranjci, 

za humorne vložke pa sta poskrbela Leon 

Špelič in Dušan Luthar iz KUD-a Vesel 

teater. Koncert so si  mnogi, zaradi 

premajhne dvorane, lahko ogledali tudi v 

neposrednem prenosu v avli KKC-ja.

Igor Mavsar    

4. Martinov koncert 
ansambla Topliška pomlad

Župan Občine Dolenjske Toplice Jože 

Muhič je ansamblu ob tej priložnosti podelil 

zahvalo ob deseti obletnici delovanja, za 

razvoj in prispevek k prepoznavnosti 

narodno-zabavne glasbe ter skrbi za 

promocijo domače občine.



11Glasba

Na enem izmed koncertnih večerov v nekdanjem topliškem Kewdru. Foto: Zula.

„Vedno znova se malo zaljubim“
Barbara Barbič 

Tomi Zupančič. Domačini ga poznamo kot kitarista zasedb Stara šula in MRFY. Glasba 

zavzema pomemben del njegovega življenja, med drugim se sam loteva tudi izdelave 

kitar.

Tomaž Zupančič  je ob pogovoru še 

podoživljal svoj zadnji koncert, ki ga je 

obiskal; samo po sebi se je ponujalo 

vprašanje, kateri koncert v življenju bi 

izpostavil, v smislu, da mu je največ dal. 

„Težko rečem. Vsak koncert me na novo gane. 

Pred tedni sem bil v Kino Šiška v Ljubljani na 

koncertu klaviaturista Coryja Henryja; po 

dogodku sem se fotografiral z njim, povedal 

sem mu, da je zame eden največjih in moj 

vzornik pri igranju klaviatur. Zame je bila to 

velika čast, da sem se lahko pogovoril z njim. 

Vsak koncert me gane. Vedno znova se malo 

zaljubim. Gane me predvsem iskrenost.“ 

Topličani Tomaža poznamo predvsem po 

njegovem glasbenem udejstvovanju v 

skupinah; sicer gre za študenta lesarstva, ki 

je kitaro začel preigravati v 3. razredu. „Moj 

prvi učitelj je bil Ivo Meleh s Sel. Dal mi je 

ogromno veselja. Ko pa je sestra Tjaša 

spoznala svojega partnerja Andreja Barbiča, 

me je večkrat pohecal okrog mojega igranja, 

nato pa mi sčasoma pokazal kitarski rif 

AC/DC. Bil sem fasciniran,“ se nasmeji. 

Nadaljuje, da je po prvih prijemih na kitari 

ogromno vadil in po kakem poldrugem letu 

ga je Andrej povabil, da bi z njimi „malo 

igral“ pri sosedu Roku Primcu. „Tako zelo me 

je pritegnilo, da se podal pobudo, da bi začeli 

resneje ustvarjati skupaj. Bil sem v 13-tem 

letu. Do tako imenovanega Krismas đema v 

Kewdru smo naštudirali nekaj pesmi in iz tega 

je nastala zgodba Stare šule. Pisalo se je leto 

2009.“ Mladega glasbenika s Sel je vse bolj 

vleklo v muziko, pove, da je po nešteto urah 

vadbe na kitari prešel še na klaviature. 

Nenehno se trudi pridobivati nove glasbene 

izkušnje, spoznavati nove ljudi, ki ustvarjajo 

na tem področju. Na vprašanje, ali je na 

prvem mestu študij ali glasba, si vzame dolg 

premislek, nato pa odgovori, da mu „študij 

kar gre poleg glasbe“. Opravlja 3. letnik 

univerzitetnega študija lesarstva v Ljubljani, 

lesarska je bila tudi srednja šola. V smislu 

nadaljevanja izobraževanja je razmišljal o 

konzervatoriju v Ljubljani. „Zaradi pozne 

odločitve si nisem pridobil dovolj teoretičnega 

znanja, tako da se nisem odločil za vpis. Zdaj 

ponovno razmišljam o tem. Za glasbo diham, 

tako da je to nekje logična odločitev.“

Izdeluje svoje kitare

Kitarist se je ob koncu četrtega letnika 

lesne šole lotil projektne naloge izdelave 

kitare; tudi med študijem lesarstva preučuje 

akustične lastnosti lesa, kako različen les 

vpliva na zvok in podobno. „Ja, izdelujem 

kitare, moja prva je bila 12-strunska. 

Sodeloval sem na evropskem tekmovanju 

Euroskills, v ekipi smo bili trije in dosegli 5. 

mesto, zaradi česar nam ni bilo potrebno 

izdelati naloge. A jaz sem si izdelavo kitare 

zadal in jo tudi opravil.“ Na vprašanje, ali bi jo 

prodal, seveda odgovori, da je zanj njena 

vrednost neprecenljiva. Še naprej izdeluje 

kitare, ravnokar je izdelal klasično za 

flamenko, ki jo bo, pravi, najbrž prodal. Cena 

ročno izdelanih kitar dosega vrednost okrog 

dva tisoč evrov. Tudi v prihodnje bo, je 

prepričan, glasba krojila pomemben del 

njegovega življenja. Trenutno deluje v dveh 

skupinah. „V zasedbi  Stara  šula  je 

generacijska razlika, fantje so precej starejši 

od mene, z njihove strani sem se ogromno 

naučil. Predvsem od Andreja, ki je neverjeten 

frontmen, kot človek pa velik modrec. 

Posledično sem se družil s starejšimi, mislim, 

da je tudi to vplivalo na to, da sem hitro postal 

zrel. Sodeloval sem na skoraj vseh jam 

sessionih v Novem mestu, tam sem spoznal 

svoje današnje kolege v skupini MRFY. 

Podobnih let smo, že od začetka smo vedeli, 

česa si želimo. Kar delamo, je iskreno, 

ustvarjamo modernejši indie pop, bi rekel, 

delujemo v Ljubljani, povezujemo se z ostalimi, 

ustvarjajo se nove priložnosti.“ Glede na to, da 

je Tomi študent in glasbenik, se ponuja še 

vprašanje, ali se mu zdi, da so današnji mladi 

bendi dovolj družbenokritični. „Zdi se, da 

študentje ne začutijo potrebe, da bi se upirali. 

Ta pasivnost je seveda žalostna, tudi sam sem 

nad tem kar nekoliko razočaran,“ razmišlja. 

Ob koncu pogovora pristavi še, da vse, kar je 

na svoji mladi glasbeni poti dosegel, ne bi 

bilo možno brez izredne podpore in 

razumevanja staršev.

Tomi med svojimi glasbili. Foto: BB.
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Skrivnosti najboljšega zavitka   
Barbara Barbič 

Na nedavnem ocenjevanju najboljših jabolčnih zavitkov v okviru prireditve Topliško jabolko je strokovna komisija najvišjo oceno podelila 

izdelku Metke Zupančič. V imenu vseh gospodinj v občini sem jo pobarala o skrivnostih njenega štrudla.

Metka Zupančič je po mnenju strokovne 

komisije spekla najboljši jabolčni zavitek 

izmed vseh prispelih na ocenjevanje 

Topliškega jabolka. Metka, se zavedate, da 

vam vse gospodinje po malem zavidajo? 

„No, ne vem, če je bilo kaj ljubosumja, a 

ženske imamo malce tekmovalnega duha v 

sebi, to je res,“ se nasmeje prizadevna 

članica topliškega Društva podeželskih 

žena. Doda, da je sama že pred tremi leti 

dobila najvišjo oceno za zavitek in ko je 

leto zatem sledilo srebrno priznanje, je 

bila kar razočarana. Šteje le zlato, pravi. 

Njen najvišje ocenjeni zavitek je bil 

pripravljen iz pirine moke. „Okusi so 

različni, vsak ima svojega, a za komisijo 

mora biti zavitek pripravljen na način, da 

zadosti vsem zahtevam. Osebno sem se 

največ naučila na tečaju v okviru Društva 

podeželskih žena, ki smo ga imele pri 

Patriciji Pršina, vodila ga je Valerija 

Poreber.“ Metka se drži njenih napotkov; 

zavitek pripravi iz dveh tretjin bele moke 

in tretjine polnozrnate pirine moke, ki jo 

sama zmelje na namiznem mlinčku. „Torej 

testo je iz tako imenovane žive moke, ki da 

tudi največ okusa. S preležano moko se sicer 

lažje dela, a sveža da bolj poln okus, okus po 

žitu.“ Testo, poudarja, je potrebno dolgo 

mesiti, da se sestavine lepo povežejo, 

počivati mora pol ure, nato se ga razvleče. 

Za nadev je pomembno, da se uporabi 

dobro pregreta domača smetana, zelo 

dobra jabolka, pomembne so prave koli-

čine cimeta in vanilije. „Sama uporabljam 

sladkor iz burbonske vanilije, ki daje pose-

ben okus.“ Metka nadaljuje, da je pomem-

bna tudi enakomerna porazdelitev nadeva 

in seveda temperatura pečice. „Odvisno je, 

ali se peče zjutraj ali zvečer, razlika je v moči 

električne energije, ki je zvečer močnejša. 

Zvečer je pečico potrebno nastaviti na nekaj 

stopinj manj,“ svojo skrivnost podeli 

Metka Zupančič in doda še, da ne smemo 

pozabiti niti na najbolj pomembno 

sestavino: „To je ljubezen. Sigurno se čuti, 

če je izdelek narejen z ljubeznijo, veseljem ali 

ne.“
Metka Zupančič in ostale prejemnice priznanj za najboljše jabolčne zavitke.

V ponedeljek, 20. novembra, je v KKC-ju 

Dolenjske Toplice potekala prireditev v 

počastitev 5. rojstnega dne Rastoče knjige 

topliške doline. Osrednji del večera je bil 

pogovor z Mašo Marguč, avtorico knjige 

Dr. Konstantin Konvalinka, Zdravnik iz 

Dolenjskih Toplic. Z njo se je pogovarjala 

Carmen L. Oven. Vse zbrane sta na 

začetku prireditve nagovorila domači 

Primož Primec    

župan Jože Muhič in slavnostni govornik 

mag. Igor Teršar, generalni direktor 

Direktorata za ustvarjalnost na Ministr-

stvu za kulturo. Vsi skupaj so tudi za nova 

dva centimetra dvignili topliško kopalko, 

s pomočjo idejnega očeta Rastoče knjige 

dr. Janezom Gabrijelčičem. Večer je s 

skladbami popestril Gregor Bučar na 

klavirju.

Obletnica Rastoče knjige topliške doline

Zima, čas za pripravo različnih sladic. Na 

nedavnem obeleževanju 25-letnice Društva 

Kočevarjev staroselcev so med drugim 

prikazali pripravo njihove posebnosti, 

kočevarske potice pobolice. Prikaz je 

pripravila Darja Štangelj, ki se je recepta 

naučila s strani Tince Dralka. Ta običajno 

pobolico pripravi za skupine turistov, ki 

obiščejo kočevarski center. Recept je 

prehajal iz roda v rod, objavljen je tudi v 

knjigi receptov Društva podeželskih žena 

Dolenjske Toplice, izdani leta 2010, 

prispevala ga je Justi Rabzelj. Posebnost 

potice je vlečeno testo, ki se ga pripravi iz 40 

dag gladke moke, enega jajca, malo olja in 

malo mlačne slane vode. Medtem ko testo 

počiva, pripravimo nadev iz šestih rume-

njakov, 30 dag sladkorja, 20 dag rozin, 20 

dag masla ali smetane, treh žlic ruma, 

naribane limonine lupinice, kvasa, 20 dag 

mlečnega kruha in snega šestih beljakov. 

Sestavine dobro premešamo, testo razva-

ljamo, ga namažemo z malo olja in z 

nadevom ter enakomerno zvijemo. Pečemo 

pri 180 stopinjah do zlatorumene barve. 

Teknilo vam bo!

Barbara Barbič

Kočevarska 
potica pobolica

Janez Gabrijelčič, župan Jože Muhič, Maša Marguč in Igor Tršar. Nasmehi pričajo 

o prijetnem večeru.
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Atene
Rosana Dular in Marija Murn, učiteljici 

V oktobru smo na Osnovni šoli Dolenjske Toplice v okviru programa Erasmus+ izvedli tretjo 

mobilnost z učenci v glavno mesto Grčije. Atene so nas navdušile.

V okviru programa smo si ogledali šolo v 

Atenah, se srečali z županom njihovega 

okrožja , izvedl i  prodajni  se jem in 

predstavili aktivnosti, ki jih izvajamo na 

partnerskih šolah. Učenci so bivali pri 

gostujočih družinah in spoznavali njihovo 

kulturo. Ogledali smo si znamenitosti 

mesta in se odpeljali na dva izleta v okolico 

Aten. Zadnji dan so nam starši v šoli 

pripravili kosilo s tradicionalnimi grškimi 

jedmi. Po enem tednu bivanja v Atenah smo 

se zadovoljni, predvsem pa z lepimi 

spomini vrnili domov. Glede na to, da so 

Atene skoraj pet milijonsko mesto, je le-to 

na naju naredilo močan vtis. Za pot do 

njihove šole sva vsakodnevno ob vožnji z 

metrojem porabili eno uro. Očarala nas je 

njihova odprtost, nasmejani obrazi, 

prijaznost in seveda kulinarika. Svoje vtise 

so zapisali tudi učenci.

Manca Sintič: Ko sem šla domov z družino, 

ki me je gostila, smo se že takoj razumeli. 

Bili so zelo prijazni. Živeli so v zelo lepem 

stanovanju. Imela sem svojo sobo in 

kopalnico. Starši in učenka, pri kateri sem 

bivala, so znali dobro govoriti angleško, 

zato smo se veliko pogovarjali. Spoznala 

sem tudi njeni dve sestri. Bili sta zelo 

prijazni. Na koncu tedna, ko sem šla domov, 

so mi podarili majhno darilo. Njena starša 

sta me za poletne počitnice povabila v 

Grčijo.

Tjaša Blatnik: Moje izkušnje v Grčiji so 

bile povsem čudovite, čeprav je življenje v 

njihovem mestu precej pestro in predvsem 

drugačno od našega. Najbolj mi je bilo všeč, 

ko smo si ogledali svetovno znamenitost 

Akropolis in Pozejdonov tempelj. Ni mi bilo 

všeč, ker smo zelo veliko hodili. Izkušnje pri 

družini so bile predvsem nepričakovane. 

Hrana pri njih je zelo drugačna. Angleško 

govorijo zelo dobro, ker vsi obiskujejo še 

dodatne zasebne ure angleščine izven 

pouka. Grčija mi je bila zelo všeč, predvsem 

zaradi morja.

Živa Fink: Grki zelo radi jedo meso in 

s l a d ko  h r a n o . K j u b  t e m u , d a  s e m 

vegetarijanka, sem lahko ostala sita. Za 

zajtrk sem običajno jedla piškote, mleko in 

zelo sladke rogljičke. Pri kosilu najprej 

dobijo vrč vode in kruh. Skoraj pri vsakem 

obroku jedo kruh. Zelo pomembna je tudi 

grška solata, v kateri je njihov tradicionalni 

sir, črne olive, olivno olje in zelenjava. 

Njihova hrana ima zelo poseben, drugačen 

okus kot slovenska, vendar mi je bila kljub 

drugačnosti všeč. Za večerjo smo običajno 

hodili ven. Grki po navadi jedo za večerjo 

njihovo tradicionalno jed suflaki. Suflaki je 

mesna jed, zato je jaz nisem jedla, oni pa jo 

obožujejo. Mene so peljali na sladico, 

imenovano crepa. Crepa je sladica podobna 

palačinki z veliko čokolade. Bila mi je bila 

zelo všeč. Zelo sem vesela, da sem lahko 

okusila kanček drugačnosti. Če boste kdaj v 

Grčij i , je  vredno poskusiti  njihove 

tradicionalne jedi, ne bo vam žal. Imajo še 

cel kup drugih tradicionalnih jedi, ki jih še 

nisem jedla.

Gregor Bučar: V Grčiji smo si ogledali 

veliko različnih krajev, med drugimi tudi 

Akropolo in tovarno Apivita, ki po mojem 

mnenju ni bila preveč zanimiva. Najboljši 

kraj, ki smo si ga ogledali, je bil Pozejdonov 

tempelj. Tam je bilo najbolj zanimiv razgled 

na morje in skalne stene. Zanimiv je bil tudi 

obisk muzeja Akropolis, v katerem je veliko 

r a z l i č n i h  k i p ov,  m a k e t  i n  d r u g i h 

starodavnih predmetov. Potovanje v Grčijo 

mi bo za vedno ostalo v lepem spominu.

Atene z bogato zgodovino navdušijo 

slehernega obiskovalca, tudi nas so.

Novoletna prireditev in bazar 

OŠ Dolenjske Toplice

Praznični december je tu in letošnje tradicionalno 

druženje z vami bomo na OŠ Dolenjske Toplice 

organizirali malo drugače.

 Vabimo vas, da se nam pridružite v sredo, 13. 

decembra, in v četrtek, 14. decembra, ob 17. uri v 

prostorih šole na novoletni prireditvi in bazarju, kjer 

se bodo predstavili učenci šole in otroci vrtca.

V sklopu novoletnega bazarja se bodo z izdelki 

predstavili učenci posameznih razredov. Ustvarjali so 

jih na podjetniškem dnevu v sklopu mednarodnega 

projekta Erasmus+.

V sredo ste še posebej vabljeni starši otrok vrtca, v 

četrtek pa starši otrok šole.

 Maja Bobnar, prof.,

ravnateljica OŠ Dolenjske Toplice
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Društveno martinovanje 
Ivana Parovel, DU Dolenjske Toplice 

Avtobus nas je odpeljal v Novo mesto na 

Drgančevje, kjer smo si pogledali razstavo, ki 

govori o razvoju industrije motornih vozil 

Novo mesto. Začetki segajo v leto 1954, ko so 

v Montaži začeli sestavljati DKW osebna in 

dostavna vozila. Leta 1958 so uresničili 

lastno konstrukcijo dostavnega vozila in 

spremenili ime podjetja v Industrijo 

motornih vozil (IMV). Pozneje so začeli 

izdelovati počitniške prikolice Adria, 

namenjene predvsem izvozu. Proizvodnja 

osebnih avtomobilov je dosegla evropsko 

raven leta 1972, v sodelovanju z Renaultom. 

Podjetje IMV se je razvilo v tri velike, za 

novomeško gospodarstvo, zelo pomembne 

tovarne: Revoz d.o.o., ki letno proizvede več 

kot 200.000 avtomobilov, Adrio Mobil d.d., 

ki izdeluje in razvija počitniške prikolice, 

avtodome in mobilne hišice, in TPV, ki 

izdeluje pomembne avtomobilske sklope in 

lahke tovorne prikolice.

Klub prijateljev IMV je bil ustanovljen z 

namenom, da bi javnosti predstavljal razvoj 

avtomobilske in prikoličarske industrije na 

Dolenjskem. Ob podpori  in pomoči 

številnih, pa tudi Tehniškega muzeja 

Slovenije, so leta 2012 pripravili pričujočo 

razstavo, ki jo sproti dopolnjujejo iz 

proizvodnje treh naslednic IMV-ja. 

Sprehodili smo se med razstavljenimi 

eksponati in obujali spomine. Prijetno 

druženje smo nadaljevali z večerjo pri Leseni 

žlici. Nazdravili smo Martinu, še posebej 

naši Martini, ki so jo počastili tudi 

"Ramplači". Že tako prijetno druženje smo 

obogatili še s petjem in plesom, do polnoči 

pa smo bili, prav vsi, doma. Več podrobnosti 

najdete na spletni strani topliške občine.

Srečanje jubilantov
Dušan Kraševec, 
DU Dolenjske Toplice       

Tradicionalno so se tretji petek v novembru 

srečali letošnji jubilanti društva. Že vrsto 

let se srečujejo člani, ki smo v tekočem letu 

dopolnili okrogle obletnice in vsi tisti, ki 

obeležujejo več kot 90 let. Lepo število se jih 

je zbralo v gostilni Pri Henriku v Loški vasi. 

Uvod so z nastopom popestrili šolarji 

domače šole, nekaj vzpodbudnih besed je 

jubilantom namenil domači župan Jože 

Muhič, o dejavnostih v društvu in pomenu 

takih dogodkov sem zbrane spomnil Dušan 

Kraševec. Sledila je pogostitev in prijetno 

druženje. Marsikdo je po dolgem času srečal 

svojega vrstnika sošolca, sodelavca, pa tudi 

sovaščana, s katerim se že dolgo nista sre-

čala. Namen takšnih srečanj je predvsem 

druženje, da se sivi vsakdan, spremeni v 

prijeten svetel dan, ki si ga običajno, ko smo 

sami doma, le stežka pričaramo. Vsem 

slavljencem še enkrat iskrene čestitke ob 

prazniku.

Dušan Kraševec, predsednik topliškega upokojenskega društva, je tridesetim 

udeležencem društvenega martinovanja pripravil nenapovedano presenečenje, ki smo si 

ga z veseljem ogledali.

Z zanimanjem smo si ogledali 

razstavo vozil in obujali spomine na 

katrco, petko in ostala Renaultova 

vozila ter počitniške prikolice Adrie.

KPL Kanja

v nedeljo, 24. decembra, organizira

BOŽIČNI POHOD Z 

BAKLAMI

Zbirno mesto in odhod bo na ploščadi 

pred KKC-jem v Dolenjskih Toplicah ob 

17. uri.

Hoje bo za približno eno uro.

Organizator pripravlja tudi 

presenečenje.

Štartnine ni, vabljeni pa ste občani, 

gostje in vsi, ki ste radi v dobri družbi.

Bakle prinesite s seboj, kupili pa jih 

boste lahko tudi na zbirnem mestu.

Informacije na tel.: 031 379 628 - Dušan

V primeru slabega vremena se 

tekmovanje prestavi na naslednji dan, na 

nedeljo.

Od žužemberškega 
do šumberškega gradu 

Elica Pavlič, DU Dolenjske Toplice

Sredi novembra smo se člani upokojenskega 

društva zbrali pri gradu v Žužemberku; s 

pohodom do Šumberskega gradu smo 

povezali nekoč zelo uporabljene poti in 

spoznali zanimive legende obeh gradov.

Predsednik turističnega društva iz Žužem-

berka Vlado Kostevc se je velikodušno 

odzval našemu vabilu in nam povedal nekaj 

zanimivosti o zgodovini obeh gradov. Suha 

Krajina nas vabi z neokrnjeno naravo, zeleno 

Krko, naravno in kulturno dediščino, ki nudi 

nešteto možnosti za številne aktivnosti. Pot 

nas je vodila na Cvibelj, kjer je največja 

partizanska grobnica v Sloveniji, ki ima 

status kulturnega spomenika državnega 

pomena in status spomina tujih armad. Pot 

smo nadaljevali čez Reber do Vrtač in Arčelce 

vse do razvalin gradu Šumberk z izjemno 

zgodovino in zanimivo legendo.

Prva znana omemba je iz leta 1141, ko so 

grad upravljali grofje šumberški, potomci 

stranske veje dinastije Breško-Selških. 

Grofje Šumberški so bili pomemben člen v 

verigi političnega, gospodarskega in 

kulturnega dogajanja in se pogosto 

omenjajo v 12. in 13. stoletju. Eden zadnjih 

potomcev je bil krški škof Ulrich III. Grad je 

bil opuščen že za časa Valvazorja. Je med 

najstarejšimi gradovi na Kranjskem in se 

nahaja na 540 m visokem hribčku nad vasjo 

Gorenji  Podšumberk. Danes je grad 

razvalina. Do njega vodi cesta, ki v drugem 

delu poti preraste v ozko pot med drevjem. 

Prijetno druženje, ki ga je od časa do 

časa popestrilo tudi sonce. 

Zadovoljni smo se vrnili domov.

Na vzhodni strani grajskega griča pa je še 

vedno ohranjena grajska kapelica, nastala v 

prvi polovici 12. stoletja, posvečena sv. 

Katarini Aleksandrijski. Zanimiva legenda 

pravi, da sta grad Šumberk in Kozjek zgradila 

brata velikana, ki sta si podajala kladivo in 

pila vodo iz Temenice.

Ob povratku smo se spustili do vasi Sela pri 

Šumberku, kjer je doma Tone Pekolj, si 

ogledali trg s cerkvijo Janeza Kersnika in 

kmalu prišli do »Drvene kafane«, kjer je 

sledil počitek ob odlični malici v domačem, 

prijetnem okolju. Navdušeni smo nad lepoto 

tega dela naše Slovenije in še se bomo vrnili. 

Miranu iz Boršta hvala za vodenje!
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Druga na svetovni lestvici 
Barbara Barbič     

Topličan Luka Brulc in njegova soplesalka 

Julija, plesalca Plesne šole Pan, zadnje leto 

tekmujeta v akrobatskem rock'n'rollu v B 

razredu. Ob zaključku redakcije Vrelca sta 

zasedala drugo mesto v skupnem seštevku 

svetovnega pokala, ki vsebuje vse tekme 

tega tekmovanja v letošnjem letu. Ostali sta 

še dve tekmi, in sicer ena konec novembra v 

Moskvi in še zadnja, finale svetovnega 

pokala, ki bo pri nas v Ljubljani. Žal je imel 

uspešni plesni par v letošnji sezoni nekaj 

težav. „Jesensko-zimski del sezone sva začela 

s poletnimi pripravami v Izoli, kjer si je Julija 

poškodovala ahilovo tetivo, za za češnjo na 

torti pa še zbolela. Vse skupaj naju je oddaljilo 

od treningov za dober mesec, zato sva tudi 

spustila tekmovanje na Madžarskem,“ pove 

Luka Brulc, ki kljub težavam ne more skriti 

optimizma. Pove, da sta se po poškodbi 

izjemno dobro pobrala, močno trenirala ter 

na svetovnem pokalu v Belgiji že plesala v 

finalu in osvojila 6. mesto. Pomanjkanje 

treningov je naredilo svoje, a nesigurnost 

spričo želje po plesu, po tekmovanjih, 

potovanjih vztrajno puhti. „Obožujeva 

potovanja in tekme svetovnega pokala kot tudi 

domače tekme in nastope. Doma izredno rada 

pleševa, ker na ta način Slovencem pokaževa, 

kaj akrobatski rock'n'roll sploh je, poleg tega 

za to obliko plesa navdušiva potencialne nove 

plesalce.“ S svojimi izrednimi uspehi sta 

idola številnim mlajšim plesalcem, ki jim z 

vsakim tekmovanjem vedno znova 

dokažeta, da se s trdim delom, treningi in 

željo da prebiti tudi v sam svetovni vrh. 

Luka se nam je oglasil tik pred tekmo v 

Moskvi; na vprašanje, ali imata na plesnih 

potovanjih tudi kaj časa za oglede mest, ki 

jih obiščeta, je povedal, da le kakšen dan. 

Vsaj enkrat letno pa si izbereta eno mesto, 

kjer tekmujeta, ter tam ostaneta še kakšen 

teden kot turista. „Tako sva recimo prevozila 

celotno Belgijo in si ogledala prečudovita 

mesta kot so Brugge, Bruselj in obalo, tri leta 

nazaj sva bila v Sochiju in Moskvi, letos pa sva 

se zopet odločila, da si ogledava del velike 

Moskve, ki nama je še ostala izpred treh let.“ 

Luka z veseljem doda, da bosta imela tokrat 

priložnost trenirati skupaj z ruskimi pari v 

klubu Spartak Moskva. Izredno se veselita 

spoznavanja in druženja, saj na tekmah za 

to ni veliko časa. „Na naju obeh je Moskva 

pustila neverjeten vtis. Fenomenalno mesto z 

izjemno zgodovino in veličino. Fantastično 

turistično mesto z veliko pravili. Kar Rus reče, 

to pač velja,“ se nasmeje Luka. Doda, da si 

tudi vnaprej želita čim več nastopov doma 

in kakšne turneje v tujini ter obljubi, da bo v 

prihodnje še več atraktivnosti v njunih 

nastopih s prostoletečimi saltami. Karkoli 

to – za nas, plesne laike – to sploh pomeni. 

Bomo videl i  v  njunem naslednjem 

topliškem nastopu. „Pa navijajte za naju,“  

pogovor sklene uspešen plesni Topličan. 

V okviru praznika topliškega jabolka sta na ploščadi pred KKC-jem zbrane zopet navdušila plesalca akrobatskega rock'n'rolla Luka 

Brulc in Julija Horvat Zeilhofer. Trenutno sta v svoji kategoriji druga na svetovni lestvici, konec novembra sta se podala na novo 

preizkušnjo v Moskvo. 

Julija in Luka s trenerjem Boštjanom 

Pavčkom. Foto: Osebni arhiv

Za trdnejše zdravje 
Mimi Šegina

Delo na sebi je najbolj naporno in 

zahtevno, saj ni nikogar, ki bi nas preganjal 

in nam žugal, razen naše vesti. Zdravje 

vnemar zapravljamo v mladosti, da bi ga 

potem na jesen življenja močno pogrešali. 

A ni treba, da je tako! Društvo Šola zdravja 

vas ne glede na leta in kondicijo vabi, da se 

nam pridružite pri jutranji vadbi. Dovolj je, 

da se ozrete po svoji okolici po oranžni 

barvi, s katero širijo dobro voljo in 

optimizem. Vsakodnevna jutranja vadba 

dela čudeže, sploh pa, če ste vztrajni in 

vam tudi megla, dež in mraz ne morejo do 

živega. Usposobljene vaditeljice vas bodo 

spremljale tekom celega leta in vas 

navduševale nad vajami 1000 gibov, ki jih 

je zasnoval dr. Nikolay Grishin in so 

namenjene raztegovanju, izboljšanju 

ravnovesja, razgibavanju sklepov in 

uživanju v naravi.

Vaje se izvajajo zunaj, stoje, v bližini vaših 

domov. Ne potrebujete nobene dodatne 

opreme, ne dragih pripomočkov, dovolj bo 

udobno in toplo oblačilo ter primerna 

obutev. Vsak trenutek je lahko nov začetek 

za vas, če se tako odločite in zberete pogum 

za prvo vadbo. Morda se niste bili navajeni 

gibati in telovaditi? Nič za to! V Šoli zdravja 

ne tekmujemo in se ne preganjamo, vsak 

izdela vajo po svojih najboljših močeh. 

Vadbe niso plačljive, letna članarina v 

znesku 20 evrov je namenjena delovanju 

društva in organizaciji izobraževanj.

Najpogostejša bolezen našega časa je 

depresija, ki jo porajajo malodušje, 

finančna kriza, zaprtost med štiri stene in 

vera, da nikoli ne bo bolje. Zato je vredno 

poskusiti in se izviti iz primeža negativnih 

novic ter poiskati nekaj novega in 

koristnega. Ne izgubljajte časa! Prihodnjo 

jesen boste tudi sami nabirali sadeže s 

svojega drevesa. Vabljeni!

Opazovanje letnih časov, naravnih ciklov nam daje občutek minevanja časa in nam vzbuja 

premislek o smiselnosti bivanja. Smo tudi mi tekom pomladi in poletja dosegli, kar smo 

načrtovali in bomo sedaj pobirali plodove svojega dela? 

Tradicionalni  

NOVOLETNI  

pohod na Pogorelec

Ponedeljek, 1. JANUAR 2018

KPL KANJA vabi  na Novoletni pohod 

iz Podturna (175m) na Pogorelec 

(826m).

Hoje je za približno 1,5 ure v 

spremstvu vodnikov.

Odhod ob  9.00 uri izpred GG v 

Podturnu.

Na vrhu se dobimo ob 11.00  uri. 

Sledi malica iz nahrbtnika ob ognju. 

Vsaka udeleženka dobi presenečenje, 

pa tudi na ostale ne bomo pozabili.

Ob ugodnem vremenu boste imeli 

priliko videti, kako bodo po 12. uri 

odleteli jadralni padalci.

Vljudno vabljeni vsi, ki vam dobra 

družba ni odveč! 
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Ob odhodu dragega Alojza Bobnarja
Hčerki Martina Klobučar in Cirila Vidmar     

Lojzetovo otroštvo ni bilo lahko, saj je 

preživel tudi vojno. Že pri štirinajstih letih je 

z očetom hodil delat v gozd. Po osnovi šoli se 

je  izučil za čevljarja. Bil je ravno  prav velik 

in postaven, zato je bil leta 1954 sprejet v 

konjenico Titove Garde v Beogradu. Po 

končani vojski so ga zaposlili v Podturnu, na 

gozdnem obratu. Kot uspešen sekač se je 

udeleževal številnih tekmovanj z motorno 

žago po Sloveniji in bivši Jugoslaviji ter 

dosegal  najvišja mesta.

Leta 1957 je začel z gradnjo hiše in si 

ustvaril družino. V času od leta 1974 do 

upokojitve, leta 1990, je  delal kot delovodja. 

Imel je rad svoje delo, ljudi okrog sebe in 

tudi so imeli radi njega. Ker Lojzetovo 

življenje brez dela ni bilo popolno, si je našel  

dodatno zaposlitev in začel z žaganjem lesa 

za ostrešje,  po celi Dolenjski. Kasneje se je 

začel ukvarjati še s pletarstvom. Zelo težko 

je vsako leto pričakoval sejem v Ribnici, kjer 

je predstavljal svoje košare in cajne.  Vedno 

nasmejan in hudomušen si je pridobil veliko 

prijateljev. Ta druženja in prijatelji, ki so ga 

obkrožali, so mu vlivali veliko volje do 

življenja, še posebno po smrti njegove žene, 

ki je odšla prezgodaj, takrat, ko  jima je bilo 

najlepše. Zanj so bila posebna tudi 

ponedeljkova druženja ob kavici pri 

Menišanu.

Njegovo življenje je bilo večkrat na 

preizkušnji; zadnja leta so ga pestile 

številne zdravstvene težave, ki pa jih je 

vedno uspešno premagoval. V zadnjem letu 

so se težave stopnjevale in ko je bil spet v 

bolnišnici, je bila božja volja drugačna. 

Odšel je tiho, a pustil velik pečat v domačem 

kraju in vse naokrog. Njegov maraton 

življenja se je tako končal, saj zadnji oviri na 

poti ni bil kos.

Sedaj naj plete, plete v daljavi … Ostali nam 

bodo lepi spomini na izjemnega človeka, ki 

nas bogatijo, v mislih družijo in v težkih 

trenutkih mirijo. Naj počiva v miru.

Vsi v življenju tečemo svoj maraton. Na tej poti je veliko križišč in veliko nepričakovanih 

ovir, kamnov in preprek. Takšno je bilo tudi življenje Alojza Bobnarja.

ZAHVALA

Vsi, ki radi jih imamo,

nikoli ne umrejo,

le v nas se preselijo.

So, in tu ostanejo.

15. novembra 2017 je prenehalo biti plemenito srce

našega dragega ata

ALOJZIJA BOBNARJA

iz Suhorja 14 pri Dolenjskih Toplicah.

Iskrena hvala vsem, ki ste se mu poklonili,

nam pa izkazali pozornost s stiskom rok, s cvetjem in svečami.

Pogrebni službi, gospodu župniku, govornikoma, dobrim 

sosedom

in vsem, ki se ga v velikem številu pospremili k večnemu 

počitku.

Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja.

Vsi njegovi.

Lojze je rad pletel, s svojimi izdelki se je rad predstavljal v domači topliški 

dolini. Foto: BB.
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V spomin Rozi Bradač
Helena Miša Kulovec, Krajevno združenje borcev za vrednote NOB

V ta svet je vstopila pred več kot devet-

desetimi leti v številni Šercljevi družini v 

Meniški vasi. Ni imela lahkega življenja. Ob 

kmečkem delu in v revščini ji je potekalo 

otroštvo. Z vojno so se težave še stop-

njevale. Dom so sovražniki zažgali, živali 

odpeljali, ona in njena družina pa so bili 

odpeljani v taborišče na Rab. Očeta so od 

njih odtujili. Kasneje so jih premestili v 

Gonars in, ko so se od tam vračali domov,  ji 

je na poti oče umrl.

Doma jih je pričakal požgan dom in ko ga je 

pomagala popravljati, si je močno poško-

dovala nogo. Po svojih močeh je pomagala 

p a r t i z a n o m  i n  k o  j e  p r i š l a  t e ž k o 

pričakovana svoboda, se je poročila s 

Tonetom Bradačem. V njihovi hiši v 

Dolenjskih Toplicah sta si z možem 

ustvarila številno družino. Kruta usoda pa 

je posegla vmes in ji vzela moža. Sama je 

ostala s svojimi otroki, ki jih je bilo 

potrebno spraviti do kruha. Hudo je bilo, a 

zmogla je, čeprav ji je usoda vzela še dva 

otroka. Vse te težave je niso potrle, celo v 

modrejšo so jo izoblikovale, saj je velikokrat 

govorila, da živimo kolikor toliko udobno. 

„Imamo streho nad glavo, vodo, elektriko, 

stranišče, posteljo in hrano,“ je dejala in 

ugotavljala, da postaja osamljenost ljudi 

vse večja.

Pa tudi tej se je uprla. Kadar je sama sedela 

pred svojo hišico, je vedno ogovorila 

mimoidoče ali pa jih poklicala na klepet. 

Tudi otroci so jo obiskovali, kolikor jim je 

čas dopuščal, mi pa smo se zatekali k njej po 

pojasnila o dogodkih iz preteklosti. Mar-

sikaj nam je povedala in pojasnila. Usoda pa 

je spet posegla vmes, morala je v dom 

starejših občanov, moči so pojenjale, 

spomin se je zgubljal … Tudi tu smo jo 

obiskovali, a vse manj nas je prepoznavala 

in z nami poklepetala.

Potem, ko je Rozi dolgo hodila po zemlji, a  

je bil to le delček njenega življenja v 

primerjavi z večnostjo, je pred nekaj dnevi 

izstopila iz zgodbe življenja in odšla od nas. 

Za njo pa že raste nov rod njenih otrok, 

vnukov in pravnukov.

V teh novembrskih dneh smo še stopali po mehki pisani preprogi listja, ki je risalo po 

poteh in vrtovih neverjetne podobe. Pogled se je ustavljal na poplesavajočem listju, ki ga je 

veter polagal k počitku. Kot list z drevesa življenja pa je odšla tudi naša Rozi.

VGC V DECEMBRU OBVEŠČA IN VABI 
(Brezplačne aktivnosti za vse generacije.)

ź Četrtek, 30. 11. 2017, ob 16. uri, KKC DT: Delavnica »Pod 

okriljem kapucinke«.

ź Ponedeljek, 4. 12. 2017, ob 16. uri, igrišče pri šoli/ KKC DT: 

Družabne igre za otroke.

ź Četrtek, 7. 12. 2017, ob 16. uri, KKC DT: Zdrave presne sladice 

– delavnica s predavanjem.

ź Četrtek, 14. 12. 2017, ob 16. uri, KKC DT: Obisk prireditve s 

starejšimi (v dogovoru z DUDT).

ź Ponedeljek, 18. 12. 2017, ob 16. uri, Knjižnica Dolenjske 

Toplice: Obisk lokalne knjižnice.

RAZIGRANE NOVOLETNE POČITNICE ZA OTROKE:

Od srede do petka, 27., 28. in 29. 12. 2017, od 9.00 do 12.00, 

KKC DT, novoletne delavnice, da bo čas med enimi in drugimi 

prazniki minil v prijetnem vzdušju, dobri družbi in ustvarjalno.

UČNA POMOČ:

Za osnovnošolske otroke je organizirana brezplačna učna 

pomoč, ki jo izvajajo prostovoljke in mentorji z izkušnjami nudenja 

pomoči pri domačih nalogah, učenju in pripravi pisnih nalog.

Za vse informacije in prijave smo vam na voljo na tel. številkah 

05 907 57 12 ali 031 329 567 (Zvonka Potočar) in na e-naslovu 

zvonka.potocar@ric-nm.si.

ZAHVALA

V sredo 8. novembra 2017, smo se na pokopališču v Soteski 

poslovili od naše drage mame

TILKE PAVLIN

iz Soteske

Iskreno se zahvaljujemo vaščanom, prijateljem, znancem, 

sodelavcem in sorodnikom za izrečeno sožalje, podarjene 

sveče in cvetje. Posebna zahvala DSO Črnomelj in g. župniku 

Kožuhu za lepo opravljen obred. Zahvala pogrebni službi Sašo 

Novak, pevcem, govorniku ter vsek, ki ste našo mamo 

pospremili na njeno zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 95. letu starosti nas je zapustila 

naša draga mama, babica in prababica

ANA PUŠIČ 

s Sel 66.

Iskreno se zahvaljujemo 

sorodnikom, prijateljem, sosedom in 

znancem da ste jo pospremili na 

njeno zadnjo pot, nam izrekli 

sožalje, darovali sveče in za sv. 

maše.

Žalujoči: vsi njeni
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Zasvojenosti sodobnega časa
Janja Jurečič, NIJZ OE Novo mesto

V življenju stremimo k nečemu dobremu, 

morda boljšemu ... k ugodju, blagostanju, 

sreči. Nenazadnje želimo priti na naš 

življenjski cilj in to kar se da v dobrem stanju. 

Iskanje našega poslanstva in zadovoljstva v 

življenju pa ne bomo zaključili z »instant« 

rešitvami, temveč s trdim delom in lastno 

aktivnostjo. Ker pa življenje pač ni gladka in 

ravna pot, nam le-to mnogokrat prekrižajo 

nove in nove ovire. In tu se znajdemo v 

precepu ali se soočiti z oviro z »golimi 

pestmi« ali pa se umakniti stran od nje z 

določeno vrsto odvisnosti, z begom, ki ga 

današnji svet ponuja na dlani.

Strokovnjaki definirajo zasvojenost kot 

kronično bolezen možganskega nagrajeval-

nega kroga in centrov, ki so povezani z 

motivacijo in spominom. Torej pri zasvoje-

nosti ne gre samo za vedenjsko težavo, ki je 

povezana s pretiranim uživanjem alkohola in 

drugih drog, temveč za neke fiziološke 

procese v naših možganih, ki stremijo k 

ugodju. Ko v današnjem času govorimo o 

odvisnostih, pa ne govorimo več samo o 

odvisnosti od drog, alkohola, tobaka ... Te 

sicer najbolj povezujemo s škodo, ki jih 

povzročijo na našem (telesnem) zdravju. Bolj 

prefinjene so odvisnosti od odnosov, hazar-

derstva, hrane … in v zadnjem času zelo 

poudarjena zasvojenost z digitalnimi mediji.

Dejstvo je, da živimo v digitalni dobi in naši 

otroci se rojevajo naravnost v to dobo, zato 

jim digitalna tehnologija ni tuja, nasprotno, 

skozi le-to živijo svojo »realnost«. Ta 

realnost pa je večinoma popačena in ponuja 

hitre (instant) rešitve. Tako se mladi, pa tudi 

odrasli zapirajo v svoj digitalni svet, kjer je 

vse na dosegu, kjer se ni potrebno z ljudmi 

soočati v živo in na ta način polnijo praznino, 

ki je v njih samih. Beg pred resnično 

resničnostjo jim predstavljajo raznolike 

odvisnosti.

In kje je pot iz začaranega kroga? Predvsem v 

spodbujanju pristnih medosebnih odnosov, 

v postavljanju meja našim najmlajšim in 

našim mladostnikom, pri opolnomočenju 

človeka za konstruktivno reševanje težav ter 

soočanju s stresom in osebnimi stiskami. 

Naši možgani so, kljub temu, da stremijo k 

ugodju, še vedno naravnani tako, da 

potrebujejo žive dražljaje in žive odnose, 

torej stik. In tu je odgovor: pot iz začaranega 

kroga odvisnosti je v resničnem stiku s svetom 

in z ljudmi okoli nas.

Avtor mnogih knjig o sreči in esejist Stefan Klein je o zasvojenosti zapisal misel: 

"Zasvojenost je nesreča, ki se lahko pripeti komurkoli, ki se poda na pot iskanja sreče." In 

dejansko je zapisal temeljno resnico o zasvojenosti ...

Odpravljanje zunanjih zajedavcev pri govedu
Stane Bevc, KGZS, Zavod Novo mesto 

Preko zime se pri govedu pogosto pojavljajo 

razni zunanji zajedavci. Na koži goveda živijo 

zajedavci, kot so insekti in pajkovci. K 

insektom prištevamo uši, tekute in zolje. 

Insekti imajo tri pare nog, pajkovci štiri. 

Ločujemo jih tudi zato, ker na njih delujejo 

različna zdravila. Nekatera  delujejo na 

insekte, druga na pajkovce, zato je potrebno 

ugotoviti, za katero vrsto zajedavcev gre.

Med ušmi razlikujemo kratkonose uši, 

dolgonose uši in rdeče uši ali tekuti. 

Kratkonose uši sesajo kri goveda in 

povzročajo slabokrvnost živali. Uničujemo 

jih z zdravili, ki delujejo preko krvi živali. 

Dolgonosa uš se hrani z odmrlo kožo. Zato na 

njo ne delujejo zdravila, ki delujejo preko 

krvi živali. Pogosto so na živalih poleg teh uši 

tudi rdeče uši ali tekuti. Ti se prehranjujejo z 

dlako živali. Pogosteje se pojavljajo na 

slabotnejših živalih in to v zimskem času od 

novembra do marca. Uši in tekuti povzročajo 

pri živalih nemir in srbenje. Na koži opazimo 

poškodbe in kraste. Živali so pogosto 

nemirne in slabokrvne. Poslabša se ješčnost 

in s tem mlečnost pri kravah in prirasti pri 

mladih živalih. Ti zajedavci se najpogosteje 

nahajajo okoli ušes in rogov ali na vrhu glave, 

okoli repa in na hrbtu. Te zajedavce lahko 

opazimo pri pregledu kože ali pa lahko 

opazimo na dlako pripeta jajčeca.

V zimskih mesecih se pojavljajo tudi garje, ki 

jih povzročajo srbci, grinje in pršice. Širijo se 

s dotiki med živalmi in se prenašajo z ene 

živali na drugo. Zajedajo kožo in njene 

gornje plasti pri različnih domačih živalih.  

Zajedavci so prilagojeni na določeno vrsto 

živali. Hranijo se s celicami kože, z limfo in 

vnetnimi izločki. Garje pri vrtanju kože 

izločajo snov, ki draži kožo in povzroča 

vnetje. To pri živalih povzroča močno 

srbenje  in nemir. Živali se drgnejo ob 

predmete, brcajo z nogami, kar se dogaja 

predvsem ponoči. Zajedavci se naselijo med 

zadnjimi nogami, na križu in korenu repa. Tu 

se pojavijo kraste in debela, suha in 

nagubana koža.

Če se pojavijo ti zajedavci, zdravimo vse 

živali istočasno. V ta namen uporabimo 

antiparazitike s podaljšanim delovanjem v 

obliki poliva. Lahko uporabimo kopeli z 

insekticidi ali škropljenje ali umivanje z 

ustreznim insekticidom. Obenem moramo 

izvajati tudi dezinfekcijo hlevov, sicer 

zdravljenje ni uspešno. Vse  postopke 

(tretiranje živali in razkuževanje hleva) je 

potrebno ponoviti dva do trikrat. Med 

posameznim zdravljenjem  naj preteče 

štirinajst dni. Sredstva in navodila za 

zdravljenje dobite pri veterinarjih v 

veterinarskih lekarnah.

Kot pri vseh živalih se tudi pri govedu pojavljajo zajedavci, ki nam zajedajo živali in jim 

povzročajo težave. Kaj storiti, kako živali zdraviti?

Pomagajmo družini!

V okviru Tedna Teatra v Toplicah bo v soboto, 2. decembra, ob 17. in 20. uri na ogled film Družina domačega 

režiserja Roka Bička. Kot je domačinom znano, družina Rajk je zaradi svoje drugačnosti posebna, njihovo 

življenje in njihove stiske je režiser spremljal, snemal in jim pomagal deset let. V okviru predstavitve filma se 

zbira pomoč zanje; živijo v več kot dvesto let stari hiši, ki nezadržno propada. Z denarjem od filma in s 

kreditom so obnovili streho, za vse ostalo je zmanjkalo denarja, volje in moči. Pomagajmo!

Denarna pomoč se bo zbirala neposredno v kinodvoranah v času predvajanja filma, na dobrodelnem 

koncertu in z nakazili na TRR: SI56 0297 0025 9477 202, sklic: 00-903056, pripis: Pomagajmo družini Rajk.
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KDAJ

petek, 1. december ob 17. uri

petek  1. december ob 8. uri – 
petek, 29. december

petek  1. december ob 9. uri – 
petek, 29. december

petek, 1. december ob 18. uri

sobota, 2. december ob 8. uri

sobota, 2. december ob 9. uri 

sobota, 2. december ob 17. uri

sobota, 2. december ob 20. uri

nedelja, 3. december ob 18. uri

ponedeljek, 4. december ob 10. 
uri - 25. december

torek, 5. december ob 9. uri

torek, 5. december ob 16. uri

sreda, 6. december ob 10. uri

sreda, 6. december 10.30 uri

sreda, 6. december ob 9. uri – 
sreda, 27. december

sreda, 6. december ob 8. uri – 
sreda, 27. december

sreda 6. december ob 8. uri – 
sreda, 27. december 

četrtek 7. december ob 19. uri – 
14. december  

četrtek, 7. december ob 18. uri

sobota, 9. december ob 9. uri 

nedelja, 10. december ob 17. uri

torek, 12. december start ob 8.30 
uri, srečanje ob 10.30 uri

torek, 12. december ob 14. uri

torek, 12. december ob 18. uri

sobota, 16. december ob 9. uri 

nedelja, 17. december ob 18. uri

torek, 19. december ob  9. uri

torek, 19. december ob 16. in 
18. uri

sreda, 20. december ob 17. uri

četrtek, 21. decembra ob 17. uri

petek, 22. december ob 18. uri

sobota, 23. december ob 9. uri 

nedelja, 24. december ob 23:30

torek, 26. december ob 7.30 uri

torek, 26. december ob 10. uri

torek, 26. december ob 17. uri

sobota, 30. december ob 9. uri 

KAJ

PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČK

VSAK PETEK – DRUŽENJE OB 
KEGLJANJU S KROGLO NA VRVICI

VSAK PETEK – DRUŽENJE OB IGRI 
PETANKA

TTT: PREDSTAVA TA PRAVA

MESEČNI SEJEM V DOLENJSKIH 
TOPLICAH

KMEČKA TRŽNICA

TTT: FILM DRUŽINA

TTT: FILM DRUŽINA

TTT: PREDSTAVA POŠTNA PREVARA

VSAK PONEDELJEK- KEGLJANJE

LAŽJI POHOD  V OKOLICO 
DOLENJSKIH TOPLIC

OBISK SV. MIKLAVŽA

SREČANJE POVERJENIKOV DRUŠTVA

KROŽEK ROČNIH DEL – UVODNO 
SREČANJE

VSAKO SREDO – DRUŽENJE OB IGRI 
PIKADO

VSAKO SREDO – TRENING V 
STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO

VSAKO SREDO – DRUŽENJE OB 
KEGLJANJU S KROGLO NA VRVICI

VSAK ČETRTEK— DRUŠTVENA 
REKREACIJSKA TELOVADBA

PREDSTAVA POŠTNA PREVARA

KMEČKA TRŽNICA

VEČER LJUDSKEGA PETJA

DRUŠTVENI POHOD IN SREČANJE NA 
HRIBU (VERDUN)

MEDGENERACIJSKO BRANJE

LITERARNI VEČER

KMEČKA TRŽNICA

STAND UP VEČER S TINOM 
VODOPIVCEM IN GOSTI

POHOD SPOZNAJMO DOLENJSKO 
URŠNA SELA

OBISK DEDKA MRAZA

PRAVLJIČNA GOSTIJA

DRUŠTVENO SILVESTROVANJE

18. BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCER 
MEPZ KUD DOLENJSKE TOPLICE Z 
GOSTI

KMEČKA TRŽNICA

POLNOČNICA

DRUŠTVENI PLANINSKI POHOD

ŽEGNANJE KONJ NA ŠTEFANOVO

13. NOVOLETNI FESTIVAL 
NARODNO-ZABAVNE GLASBE 
DOLENJSKE TOPLICE

KMEČKA TRŽNICA

KJE

Ploščad pred KKC Dolenjske 
Toplice

Gasilski dom, Podturn 12, 8350 
Dolenjske Toplice

Gasilski dom, Podturn 12, 8350 
Dolenjske Toplice

Velika dvorana KKC

Ploščad pred KKC Dolenjske 
Toplice

Ploščad pred KKC Dolenjske Toplice

Velika dvorana KKC

Velika dvorana KKC

Velika dvorana KKC

Kegljišče VODNJAK Novo mesto

Zbor pred društvenimi prostori

Cerkev sv. Ane, Dolenjske Toplice

Prostori društva

Prostori društva

Prostori društva, Zdraviliški trg 8, 
8350 Dolenjske Toplice

KKC Dolenjske Toplice, Sokolski trg 
4, 8350 Dolenjske Toplice

Park Terme, Zdraviliški trg 7, 8350 
Dolenjske Toplice

Osnovna šola, Dolenjske Toplice

Velika dvorana KKC

Ploščad pred KKC Dolenjske Toplice

Velika dvorana KKC

Zbor Dolenjske Toplice, Roška cesta - 
odcep za Bušinec

OŠ Dol. Toplice

Krajevna knjižnica Dolenjske Toplice

Ploščad pred KKC Dolenjske Toplice

Avla I., KKC Dolenjske Toplice

Parkirišče Balnea Dolenjske Toplice 
ob 8.30 uri

KKC Dolenjske Toplice

Krajevna knjižnica Dolenjske Toplice

Gostilna Henrik

Velika dvorana KKC

Ploščad pred KKC Dolenjske Toplice

Cerkev sv. Ane, Dolenjske Toplice

Parkirišče Balnea Dolenjske Toplice

Cerkev sv. Roka, Gorenje sušice

Velika dvorana KKC

Ploščad pred KKC Dolenjske Toplice

ORGANIZATOR

TIC DOLENJSKE TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

KUD VESEL TEATER

KKC DOLENJSKE TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE

KUD VESEL TEATER

KUD VESEL TEATER

KUD VESEL TEATER

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

ŽUPNIJA TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

KUD VESEL TEATER

TIC DOLENJSKE TOPLICE

DPŽ DOLENJSKE TOPLICE 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

OŠ DOLENJSKE TOPLICE

OŠ DOLENJSKE TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

KMJ, KRAJEVNA KNJIŽNICA DOLENJSKE 
TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

KUD DOLENJSKE TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE

ŽUPNIJA TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE 

TIC DOLENJSKE TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE

Za vse dogodke, ki se odvijajo v Veliki dvorani KKC Dolenjske Toplice si je potrebno zagotoviti vstopnico. Vstopnice za ogled predstav lahko dobite 
na blagajni KKC Dolenjske Toplice. Vstopnice lahko rezervirate preko telefona 07 384 51 88 ali e-pošti tic@dolenjske-toplice.si. Vse rezervirane 
vstopnice morate dvigniti najkasneje en dan pred dogodkom. 



Moj foto utrinek

Na obisku v šolski knjižnici

Knjig ni nikoli preveč, zato smo veselo 

odkorakali v šolsko knjižnico, tako kot to 

počnemo v skupini Balončki vsak mesec. 

Prinesli smo že prebrane knjige in jih vrnili na 

svoje mesto. Knjižničarka nam je povedala, 

kako je potrebno ravnati s knjigami, nato pa 

nam je predstavila prav posebne in velike 

igralne knjige. Otroci so jih z zanimanjem 

ogledovali, se z njimi igrali in poslušali zvok, 

ki je prihajal iz knjig. Tako zelo so bili 

navdušeni, da bi knjige kar vsi odnesli 

domov. Kasneje so lahko prelistali še njim 

primerne slikanice. Vsak otrok si izbere 

tisto, ki mu je najbolj všeč in jo odnese 

domov, kjer jo prebere skupaj s starši. 

Nasmejanih obrazov in s knjigami v rokah 

smo se zahvalili knjižničarki in ji obljubili, 

da se kmalu vidimo.

Pomočnica vzgojiteljice Simona 

Miklavčič


