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Kolofon
Glasilo izdaja Občina Dolenjske Toplice.

Uredniški odbor: Barbara Barbič, odgovorna 
urednica, ostali člani so Primož Primec, Ro-
sana 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 Repu-
blike Slovenije pod zaporedno številko 250.

Glasilo dostopno tudi na www.dolenjske-to-
plice.si.

Obvestilo uredniškega odbora: zadnji rok za 
oddajo člankov je 18-ti v mesecu. Prispev-
ke lahko pošljete preko elektronske pošte na 
naslov vrelec.dt@gmail.com. Za prispevke, ki 
bodo prispeli po navedenem datumu, uredni-
štvo ne jamči, da bodo objavljeni. Uredništvo 
si tudi pridržuje pravico do preoblikovanja be-
sed v vsebinsko in oblikovno primerne članke.

Beseda urednice

Naslovnica:

Primož Primec

Pred domačo občino je zadnje leto dru-
gega mandata aktualnega župana Jože-
ta Muhiča. Z njim smo se pogovarjali o 
trenutnih investicijah in kaj nas še čaka v 
zadnjem letu pred volitvami.

Pred vami je zadnje leto vašega druge-
ga mandata. Med ljudmi velja splošno 
prepričanje, da se največ dela v zad-
njem letu pred volitvami. Kaj se bo de-
lalo pri nas?

Nisem čakal na predvolilni čas, veliko smo 
asfaltirali vsako leto, še največ letos. Še 
naprej bomo z napredovanjem Suhokranj-
skega vodovoda obnavljali tudi asfalte in 
gradili pločnike,  obenem bomo asfalti-
rali tudi trase cest, kjer so veliki stroški 
vzdrževanja. Glede na pisne pobude ob-
čanov imamo v naslednjem letu v načr-
tih asfaltiranje štirih nekaj stometrskih 
odsekov v skupni proračunski vrednosti  
70.000 evrov.

Suhokranjski vodovod je zagotovo ena 
naših najdražjih investicij v zgodovini 
samostojne občine. Dotika se skoraj 
vsake vasi in vsakega občana. Kaj vse 
je bilo in še bo storjeno v sklopu izgra-
dnje vodovoda? Kdaj bo dokončan?

Ne le ena najdražjih, pač pa daleč najdraž-
ja investicija. V grobem: cevje vodovoda 
je umeščeno po vaseh Rigelj, izvedena je 
povezava Mali Rigelj - Bušinec, nadalje 
Cerovec, Selišče, oboje Sušice, do zbiral-
nika na Lubancu ter po Drenju, po Soteski, 
Loški vasi, pravkar tudi po Podturnu. Sle-
di izdelava vodnega zbiralnika na Drenju 
in črpališča v Soteski. Sočasno potekajo 
obnove vodovodnih priključkov iz starih 
na nove ter izvedbe vodomernih jaškov za 
nove naročnike. V polnem teku je sanaci-
ja asfaltov, pripravljamo vse potrebno za 
gradnjo pločnikov. Sočasno smo umestili 
tudi kanalizacijsko povezavo med Polja-
nami in Cerovcem ter na Seliščih. Fizično 
mora biti celoten projekt končan do konca 
avgusta naslednje leto, da bodo do konca 
leta stekle tudi vse finančne in druge po-
godbene aktivnosti.

Kako je s financiranjem vodovoda?

Razmejitve financiranja med državo, 
Evropsko skupnostjo in Občino ter finanč-
ni tokovi so definirani. Občina najprej 
preko vodilne občine, to je Žužemberk, 
plača situacijo izvajalcu ter vloži državi 
zahtevek za refundacijo. Tu pa se je po-
leti nekaj zataknilo, ker so »posodobili« 
informacijski sistem, ki jim nagaja. Zato s 

plačili malo zamujajo, a imamo čvrsto za-
gotovilo, da bodo prišli v oktobru tega leta 
na tekoče.

Z izgradnjo vodovoda so se preplastile 
tudi nekatere ceste. Ceste so tista stvar, 
na katere so občani najbolj občutljivi. 
Kako komentirate nejevoljo ljudi, pred-
vsem zato, ker tudi po več kot eno leto, 
ceste, ki so bile prekopane, niso asfal-
tirane?

Nejevolji ljudi ne morem oporekati, ker 
sem bil nejevoljen tudi sam. Res so se iz-
vajalci del srečevali z množico problemov 
in motenj, a z boljšo organizacijo svojega 
dela in z boljšim sodelovanjem z drugimi 
deležniki v projektu bi se dalo to težavo 
znatno omiliti. Sedaj so dotične ceste več 
ali manj vse asfaltirane in nejevolje naj ne 
bi bilo več. Naj povem, da mi je žal, da se 
je to dogajalo in da bom vztrajno pritiskal 
na izvajalce, da bodo boljši.

Ostaniva pri cestah. Meseca oktobra je 
bila podpisana koncesijska pogodba za 
vzdrževanje cest. Kdo je bil izbran in 
kaj vse bo delal?

Izbran je bil edini ponudnik, ki se je pri-
javil na naš razpis, t.j. družba CGP d.d. 
iz Novega mesta, s katerim smo podpi-
sali koncesijsko pogodbo za vzdrževa-
nje občinskih cest za obdobje petih let, z 
možnostjo podaljšanja za največ tri leta. 
Letna ocenjena vrednost vseh storitev po 
pogodbi znaša 166.000 evrov. Dolžnosti 
koncesionarja so predvsem zagotavljanje 
vseh storitev, predpisanih z zakonom, ki 
določa vzdrževanje občinskih cest za za-
gotavljanje prometne varnosti in prevo-
znosti ter nadzor nad njihovim stanjem. 
Koncesionar bo izvajal pregledniško 
službo, redno vzdrževal prometne povr-
šine, cestne objekte, bankine, brežine, 
odvodnjavanje ter vegetacijo na celotnem 
omrežju lokalnih cest in javnih poti v ob-
čini. Koncesijska pogodba vključuje tudi 
izvajanje zimske službe, ki se bo izvajala 
po predhodno pripravljenem in potrjenem 
operativnem načrtu zimske službe, kot je 
bilo to v praksi že do sedaj.

Pri cestni infrastrukturi sta daleč naj-
pomembnejša izgradnja obvoznice 
mimo Dolenjskih Toplic in ureditev 
križišča v Podhosti. Kako je s tema dve-
ma projektoma?

Bodoča obvoznica bo zgrajena v treh fa-
zah. Prva faza je prestavitev dela Pionirske 
ceste 200 metrov bolj južno, na obstoječe 
križišče regionalne ceste z lokalno cesto 
Dol. Toplice – Dol. Sušice. V bistvu je to  

Intervju Jože Muhič, župan

Nove pridobitve na vsakem 
koncu občine

Letošnje indijansko ali babje poletje, če 
želite, je bilo res nadvse izdatno s svojim 
sončnim in toplim vremenom. Septem-
ber je sicer izstopal glede na dolgoletno 
povprečje po svojih deževnih dneh, zato 
pa nas je oktober razvajal čisto do konca. 
„Kot bi bilo v posmeh pridelovalcem, ki so se 
od spomladi naprej otepali slabih vremen-
skih razmer,“ je ob Prazniku topliškega 
jabolka pokomentirala državna sekretar-
ka kmetijskega ministrstva mag. Tanja 
Strniša. Veljala je bojazen, da bo letošnje 
praznovanje spričo slabega pridelka bolj 
revno, a prizadevnim članom in članicam 
Društva podeželskih žena ter ostalim so-
delujočim gre res vsa pohvala za izvrstno 
prireditev. Utrinke s slednje si oglejte v 
nadaljevanju Vrelca, ki ga vsebinsko za-
čenja domači župan Jože Muhič. Intervju 
z njim je opravil Primož Primec, beseda 
teče o tekočih investicijah. Za presene-
čenje meseca v dolini je gotovo poskrbel 
svetnik Vid Klančičar, ki je odstopil s 
svetniškega mesta; razloge za razočara-
nje preberite v nadaljevanju Vrelca, kjer je 
najti še vrsto ostalih dogodkov, utrinkov 
in napovedi. V kolikor imate tudi sami 
vsebinski predlog za glasilo, ga posreduj-
te na elektronski naslov vrelec.dt@gmail.
com ali me pokličite po telefonu na števil-
ko 051/606-424. Vsake bodisi pripombe 
ali predloga sem vesela.

Prijetne praznike in miren november vam 
želim.

            Barbara Barbič

Cerkev v Gorici
Katarina Turk
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preboj Roška – Pionirska  z  umestitvijo 
štirikrakega križišča na sedanjem mestu 
ter premestitev dela ulice Pod Cvingerjem. 
Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega 
dovoljenja.  Nedavno smo posredovali še 
zadnjo dopolnitev na Upravno enoto. To-
rej lahko gradbeno dovoljenje pričakuje-
mo v kratkem. Takoj zatem bomo podpi-
sali soinvesticijsko pogodbo z Direkcijo RS 
za ceste, če bo šlo vse po pričakovanjih, bo 
preboj gotov do poletja.

Druga faza je novogradnja cestne pove-
zave Dolenjske Toplice – Meniška vas z 
oblikovanjem novega krožišča približno 
na mestu sedanjega štirikrakega križi-
šča. Predvidena dolžina novogradnje je 
okoli 330 m, vključno z  mostom preko 
Sušice. Za natančno umestitev te trase 
vodimo intenzivne dogovore z Zavodom 
za varstvo kulturne dediščine in Direkcijo 
RS za ceste. Glede na trenutno in pričako-
vano frekvenco prometa bi morala biti ta 
etapa čim krajša, vendar bi taka umesti-
tev posegla v zgodovinski park, čemur se 
upira ZVKD. Iščemo najbolj sprejemljivo 
med sedmimi variantami. Žal čas teče 
zelo hitro in če ne bo kmalu konsenza, se 
bomo v trškem jedru še dolgo dušili v hru-
pu in bencinskih hlapih, medtem ko bodo 
drugje veselo gradili obvoznice. Lahko pa 
bomo hodili gledat, kje so si pred stoletji 
zamislili park. Naj to priliko izkoristim za 
apel vsem tistim, ki na kakršenkoli način 
vplivajo na gradnjo obvoznice in z njo na 
razvoj Toplic, naj sestopijo s svojih okopov 
in naj bodo razumni. Tretja faza bo preu-
reditev prometa pred šolo.

Za izgradnjo križišča v Podhosti trenutno 
izbirajo izvajalca del, podpis pogodbe pri-
čakujemo v roku dveh mesecev. Prvo lopa-
to bomo, po planu, zapičili že letos.

Jeseni je bil objavljen razpis za izgra-
dnjo nove čistilne naprave. Zakaj je 
bilo to potrebno, kdo je bil izbran in 
kakšna je časovnica projekta?

Že leta je znano, da je stara topliška čis-
tilna naprava premajhna in v določenih 
delih tudi dotrajana, kar pomeni, da je 
potrebno zgraditi novo, večjo. Nekateri 
škodljivi elementi v iztočni vodi so pre-
koračili dovoljene meje. V skladu z zako-
nodajo smo izdelali projektno nalogo ter 
razpisali natečaj za projektiranje in izgra-
dnjo sodobne ČN za 4000 populacijskih 
enot. V dobro občanov smo se odločili in 
objavili, da bo izbran tisti izvajalec, ki bo 
ponudil najnižjo ceno izgradnje plus stro-
škov 10-letnega vzdrževanja, seveda ob 
pogoju, da jamči za kakovost iztočne vode. 
Zmagalo je velenjsko podjetje ESOTECH, 
ki je ponudilo ceno 860.000 evrov. Ker je 
eden izmed neizbranih ponudnikov vložil 
zahtevek za revizijo, ne znam točneje na-
povedati časovnice, a zagotovo bo konča-
na do naslednje jeseni.

Potreba po novi čistilni napravi se je 
pojavila, ker je obstoječa premajhna. 

To se je začasno uredilo z odvozom od-
padne vode. Ta odvoz je bil zaračunan, 
kar krepko. Kako ste ta problem uredili 
z novomeško Komunalo?

Zgodba o čistilni napravi je dolga in pe-
stra, našim občanom je bila že večkrat 
predstavljena. Ves čas smo bili pripravlje-
ni na začetek gradnje in čakali na vedno 
znova obljubljene razpise za sofinancira-
nje, a teh ni in ni bilo. Pristojni inšpektor 
nam je postavil rok, do katerega moramo 
stanje sanirati. Ker še vedno ni bilo no-
benega upanja, da bi dobili kakršnakoli 
sredstva, smo se skupaj z JP Komunala od-
ločili, da bomo višek komunalnih odplak 
izpred ČN začasno odvažali, nismo pa na-
tančno vedeli, koliko. Izvajalca, ki je imel 
ustrezno opremo, je po predpisih o javnem 
naročanju izbralo JP Komunala. Pod pre-
tnjo visoke kazni smo na začetku odvažali 
trikrat dnevno, z meritvami vsebin iztoč-
ne vode pa smo količine odpeljanih fekalij 
zmanjševali. Skupaj z JP Komunalo smo 
pristopili tudi k začasni sanaciji ČN, ki je 
omogočila bistveno zmanjšanje količine 
odvoza, od avgusta 2017 pa odvozov ni 
več. Hkrati smo se intenzivno pripravlja-
li na celovito rekonstrukcijo ČN. Ves čas 
smo se opirali na znanje in izkušnje JP Ko-
munala.

Po prvih prejetih računih za odvoz smo 
protestirali zaradi zelo visoke cene, ne-
kako hkrati pa se je tudi iztekla pogodba 
med JP Komunala in izvajalcem. JP Komu-
nala je zato objavilo javni razpis za odva-
žanje.  Približno od novega leta dalje so 
bili stroški odvozov v pričakovanih okvi-
rih. Z JP Komunala smo korektno razmejili 
odgovornost za previsoke račune in za na-
čin poravnave. Naj pri tem poudarim, da 
so bili stroški odvozov nekajkrat nižji, kot 
bi bila kazen, če ne bi odvažali.

Z obnovo čistilne naprave se začasno 
zapira Zbirni center za odpadke. Kako 
bo z njim v bodoče?

Začasno bo potekalo zbiranje kosovnih 
odpadkov na nadzorovan način zadaj za 
Mercatorjem na Selih. Javnost bomo o 
spremembi načina seveda pravočasno ob-
vestili.

S socialnega področja sta v ospredju 
skrb za naše najmlajše in najstarejše. 
Kdaj bo zgrajen nov vrtec in kdaj, če 
sploh, dom starejših občanov?

Za vrtec, ki ga res nujno potrebujemo, 
trenutno pripravljamo Projekt za izved-
bo in Projekt za gradbeno dovoljenje ter 
vse potrebno za pridobitev pravice graditi 
na zemljišču, ki je v lasti Zveze prijate-
ljev mladine Slovenije. Prvi vrtičkarji  se 
bodo vanj vselili najprej čez tri do štiri 
leta. Obstoječe kapacitete žal ne pokrivajo 
niti trenutnih potreb, zato bodo do takrat 
nekateri malčki, žal, morali ostati zunaj. 
Zanje iščemo druge možnosti, kot sta dru-
žinsko varstvo in subvencije za zasebno 
varstvo.

Glede doma ostarelih pa nimam dobrih 
obetov. Vse temelji na finančni računici. 
Da bi dom z n. pr. petdesetimi stanovalci 
posloval s pozitivno ničlo, bi morala biti 
kot prvo tretjina stroškov bivanja  pokrita 
s strani države, ki za tovrstno sofinancira-
nje podeljuje preko območne enote ZZZS 
koncesije. Novomeška enota ZZZS kon-
cesije ni dobila, ker je število čakajočih 
na njenem območju premajhno. In drugo, 
najemnine za zgradbo ne bi smelo biti. Še 
en moment je pomemben, namreč, da je 
stanarina, ki jo plača stanovalec, navzgor 
omejena. Če na kratko povzamem: če bi 
n. pr. Občina zgradila zgradbo, ki bi stala 
dobra dva milijona evrov in jo brezplačno 
odstopila upravljalcu doma ostarelih in če 
bi bilo čakajočih dovolj, da bi država po-
delila koncesijo in posledično  prispevala 
tretjino stroškov, bi se ta računica izšla. A 
v tem času je to, žal, neizvedljivo.

Pogovor sva začela s tem, da je pred 
vami zadnje leto drugega mandata. 
Boste kandidirali naslednje leto?

Še ne vem. Sem že več let upokojen, po 41 
letih delovne dobe, zaslužim si že mirno 
upokojensko življenje, ali ne? Nekdanji so-
delavci me vabijo, da bi skupaj posodobi-
li, naredili in prodali še nekaj energetsko 
elektronskih sistemov, ki smo jih pred leti 
izpopolnili do te mere, da smo dobivali po-
sle v konkurenci z renomiranimi svetov-
nimi proizvajalci. Na ta del svojega življe-
nja 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 druge-
ga, mu bom čestital in zadovoljen odšel po 
svojih poteh.« Pustimo času čas.
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Barbara Barbič  

Svetniki domače občine so na svoji redni 
oktobrski seji med drugim sprejeli reba-
lans letošnjega in posledično proračuna 
za prihodnje leto, sprejeli nove cene za 
vrtčevske otroke in znižali dovoljeno hit-
rost voznikov na Dolenjem Polju.  

Bistvena sprememba v letošnjem prora-
čunu je nastala zaradi prestavitve prete-
žnega dela financiranja gradnje čistilne 
naprave v prihodnje leto, saj se je posto-
pek v procesu izbiranja najugodnejšega 
ponudnika upočasnil zaradi zahtevka za 
revizijo. „Občina ga je sicer že zavrnila, a 
gre za zakonske določbe in roke, ki jih seve-
da moramo upoštevati,“ pojasnjuje direktor 
občinske uprave Rado Javornik in doda-
ja, da se 600 tisoč evrov tako premakne 
v prihodnje leto. Javornik nadaljuje, da 

je občina ob tej priložnosti popravila ne-
kaj ostalih malenkosti proračuna. „Nekaj 
je iz naslova plač zaposlenih zaradi plačnih 
anomalij, dvignili smo tudi sredstva za ob-
jave v Uradnem listu. Gre za akte, sprejete 
na občinskih sejah, česar je nekoliko več, kot 
smo predvidevali. Nekaj manj izdatkov je za 
računalniško opremo, saj smo ugotovili, da 
posegi, ki smo jih lani izvedli na tem podro-
čju, zadostujejo za ustrezno zagotavljanje 
varnosti.“ V investicijsko vzdrževanje jav-
nih poti je občina dodala 38 tisoč evrov za 
asfaltiranje zdaj makadamskih odsekov, ki 
povzročajo težave pri vzdrževanju, obča-
nom pa nemalo težav predvsem v primeru 
dežja in večji nalivov.

Svetniki so potrdili tudi nove cene vrtca; 
s 1. novembrom za topliške otroke velja 
dražji vrtec. Skladno z 31. členom Zakona 
o vrtcih cene programov v vrtcih, ki iz-

vajajo javno službo, predlaga vrtec, ceno 
programa pa določi pristojni organ občine 
ustanoviteljice. Topliški svetniki so imeli 
sicer več pripomb na podražitev, a na kon-
cu so jo vendarle potrdili. „Razlog za višjo 
ceno je odprava plačnih anomalij na podla-
gi aneksa h kolektivni pogodbi. Sprejema-
nje ravno ni šlo gladko, nove cene svetniki 
niso radi podprli, a na koncu je bila potrje-
na, saj druge rešitve enostavno ni,“ pri tem 
poudarja direktor občinske uprave Rado 
Javornik. Nova polna cena za prvo staro-
stno obdobje tako znaša 477,59 evrov, za 
drugo starostno obdobje 338,15, za kom-
binirani oddelek pa 367,53 evrov.

Svetniki so na seji med drugim potrdili 
tudi novo omejitev hitrosti na Dolenjem 
Polju, in sicer od mosta do konca naselja. 
Pobuda je prišla s strani vaščanov. Doslej 
je tam veljala omejitev hitrosti 50 km/h, 
nova omejitev znaša 30 km/h. Svetniki 
so pri tem ugotavljali, da se vozniki na 
tamkajšnjem ozkem cestišču zaradi mo-
rebitnega srečanja z nasproti vozečim že 
danes težko vozijo hitreje.

Odstop z mesta 
svetnika občin-
skega sveta

Barbara Barbič

Na zadnji seji Občinskega sveta Ob-
čine Dolenjske Toplice je z mesta 
svetnika odstopil Vid Klančičar, ki 
hkrati odstopa tudi z vseh ostalih 
funkcij v občinskih delovnih telesih. 
Svojo odločitev je obrazložil v kratki 
izjavi: „Ne gre za osebne razloge, po-
manjkanje časa ali kaj podobnega. V 
bistvu gre za razočaranje in spoznanja, 
ki so se že nekaj časa kopičila. In ne gre 
zgolj za lokalno dogajanje, ampak za 
odpor do celotnega sistema upravljanja 
države, pod krinko demokracije. Ne bom 
nadaljeval s podrobnostmi, ker s tem ne 
bi ničesar spremenil, kot tudi ne bi, če 
bi nadaljeval s svetniško funkcijo. Ne 
gojim nobenih zamer ali kaj podobnega 
do aktualnega vodstva. Enako iskreno 
želim občinskemu svetu sprejemanje 
dobrih odločitev in uspešno delo.“

Gre že za tretjo menjavo v aktual-
nem sklicu, pri čemer je šlo v primeru 
odstopa nekdanje svetnice Jožice Ko-
tar za vnaprejšnji dogovor pred voli-
tvami, ki sta ga sklenila z aktualnim 
svetnikom Albinom Murnom. Kdo 
bo nadomestil Vida Klančičarja na 
njegovem mestu, bo znano po speljani 
zakonsko določeni proceduri. Novega 
svetnika bomo v Vrelcu predstavili 
takoj za tem, ko bo odločitev potrjena.

Projekti »Skupaj 
za boljšo družbo«

Sonja Kolenc

Zbornica komunalnega gospodarstva je 
na pobudo slovenskih komunalnih podje-
tij, katerih član je tudi JP Komunala Novo 
mesto oblikovala pobudo Skupaj za boljšo 
družbo z namenom spodbujanja izboljša-
nja naših vsakodnevnih navad, da bi pos-
tali bolj odgovorni do sebe, okolja in nav-
sezadnje tudi do svoje denarnice. V pobudo 
Skupaj za boljšo družbo smo se vključili, 

ker nam ni vseeno, v kakšni družbi živi-
mo in to želimo sporočiti tudi vam, našim 
uporabnikom. K sodelovanju vabimo tudi 
druga podjetja, organizacije in društva, 
ki lahko na lokalnem nivoju pripomorejo 
k realizaciji naših skupnih ciljev, to je pri-
spevati k boljši družbi, odgovornejšemu 
ravnanju in spremembam na bolje za vse 
nas. Kako lahko zmanjšujemo količine od-
padkov, ponovno uporabimo izdelke, pije-

600 tisočakov gre v prihodnje 
leto, že letos se podraži vrtec

mo vode iz pipe in ne plastenk, kupujemo 
več stvari iz druge roke itd.?

V Sloveniji imamo srečo. Kakovost naše 
pitne vode je odlična in kadarkoli odpre-
mo pipo, se lahko v trenutku odžejamo, ne 
da bi morali za to v trgovino. Poleg tega 
pitje vode iz pipe ne povzroča nepotrebnih 
odpadkov, medtem ko biološka razgradnja 
plastenk za vodo lahko traja tudi do tisoč 
let. Zakaj bi potem zapravljali denar, dra-
goceno energijo in naravne vire za nekaj, 
kar priteče skoraj zastonj iz pipe v našem 
lastnem domu, medtem ko 18 odstotkov 
svetovnega prebivalstva nima dostopa do 
pitne vode? Navdušite tudi ostale družin-
ske člane, prijatelje, sodelavce, da začnejo 
piti vodo iz pipe.

Enkratno je stvari uporabljati večkratno. 
Tisto, česar ne potrebujemo več, ni odpa-
dek, pač pa priložnost, da predmet v enaki 
obliki uporabi nekdo drug ali pa z manjši-
mi posegi dobi drugo življenje. Ko namreč 
zavržemo določen izdelek, zavržemo tudi 
vse vire, ki so bili porabljeni v njegovem 
življenjskem ciklu. Ponovna uporaba ni 
zgolj enkratno dejanje, temveč je odnos do 
stvari, miselnost in življenjska filozofija.

Nujno moramo zmanjšati tudi količino 
zavržene hrane! Zadnji podatki za Slove-
nijo so pokazali, da vsako leto zavržemo 
170.000 ton hrane, kar je približno 82 ki-
logramov na prebivalca. To pomeni, da 
zavržemo tretjino vse kupljene oziroma 
pripravljene hrane, kar ni zgolj obreme-
njujoče za okolje, ampak tudi za naše de-
narnice. Načrtujte svoje nakupe, preverite 
datume uporabnosti na izdelkih, redno 
vzdržujte svoje hladilnike, smiselno upo-
rabite tudi ostanke hrane, višek hrane pa 
zamrznite.
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Marjan Menger, inšpektor

Inšpektor Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva Občine Dolenjske Toplice, 

Občine Mirna 
Peč in Občine 
Žužemberk bo v 
prihodnjih mese-
cih na območju 
občine Dolenjske 
Toplice posebno 
pozornost posve-
til objektom, iz 
katerih so pada-
vinske vode spe-

ljane na občinske ceste in objektom ob 
občinskih cestah, ki na strehah nimajo 
nameščenih snegolovov. V zadnjem času 
je bilo izvršenih precej nadzorov v zvezi s 
tem, a je kljub temu  nepravilnega odvaja-
nja vode na občinske ceste še precej, kar je 
še posebej opazno ob obilnih padavinah. 
Vode, ki so iz objektov speljane na cesto,  
povzročajo nevšečnosti in predstavljajo 
nevarnost vsem udeležencem cestnega 
prometa,  povečajo količino vode na cesti, 
spirajo cestno površino in ob zmrzali lah-
ko povzročijo poledico.

Veliko nevarnost  v zimskih mesecih pred-
stavljajo tudi strehe objektov  ob občin-

skih cestah brez nameščenih snegolovov, 
posebej takrat, ko so padavine obilne. Na 
cesto lahko, kadar ni snegolovov, zgrmi 
precejšnja količina snega.

V Odloku o občinskih cestah (Uradni 
list RS, št. 26/2007) je v 1.točki drugega 
odstavka  45.člena določeno, da je prepo-
vedano odvajati na cesto vodo, odplake in 
druge tekočine, v tretjem odstavku 47. čle-
na pa je določeno, da morajo imeti  sosedje 
ob občinski cesti na strehah objektov, s 
katerih se lahko na občinsko cesto vsuje 
sneg, pritrjene snegolove.

Nadzor bo v prihodnjih mesecih izvajan 
načrtno, po posameznih območjih in uli-
cah, zato poskrbite za morebitno odpravo 
nepravilnosti  oz. za ureditev odvajanja 
vode na občinsko cesto ter za namestitev 
snegolovov na streho objekta ob občinski 
cesti še pred prihodom inšpektorja, ki vam 
lahko zaradi ugotovljenih nepravilnosti 
oz. nespoštovanja naloženih obveznosti v 
skrajnem primeru izreče tudi globo v viši-
ni 210 oziroma 500 evrov.

Barbara Barbič

V Termah Dolenjske Toplice so z letošnjo 
sezono lahko zadovoljni; v prvi polovici 
leta so ustvarili kar za 16 odstotkov več 
tujih gostov kot v primerljivem obdobju 
lanskega leta. Po načrtih je stekla tudi 
prenova zdravstvenega centra.

„Obnovitvena dela v zdravstvenem centru 
Term Dolenjske Toplice, ki so se začela le-
tošnjo pomlad, so končana. V teku so še 
manjša zaključna dela, nato pa bo delo v 
prenovljenem centru steklo s polno moč-
jo,“ na vprašanja glede prenove odgovar-
ja Andreja Zidarič, ki je v Termah Krka 
odgovorna za odnose z javnostmi. Dodaja, 
da so prenovljeni prostori za individual-
ne kopeli (biserne kopeli, podvodna ma-
saža, kopeli prilagojene za težje mobilne 
paciente), prostori za masaže, prostori za 
elektroterapijo, prostori, kjer izvajajo te-
rapije s parafinskimi oblogami in parafan-
gom ter prostori za individualne vaje. „S 
prenovo, v katero smo vložili približno 870 
tisoč evrov, smo gostom zdravilišča zago-
tovili najvišjo raven zdravstvenih storitev, 
Terme Dolenjske Toplice pa bodo še naprej 
eden najuspešnejših, najkakovostnejših in 
tudi najbolj zasedenih centrov za medicin-
sko rehabilitacijo v Sloveniji,“ še navaja Zi-
daričeva.

Dela naj bi bila povsem končana še pred 
prvonovembrskimi prazniki, do zaključka 
redakcije Vrelca smo pridobili eno foto-
grafijo, ki daje približno slutiti prenovljeni 
videz zdravstvenega dela.

Uspešna sezona

Slovenska zdravilišča so v prvi polovici 
leta zabeležila devet odstotkov več tu-
jih gostov kot v enakem obdobju lani, za 
šest odstotkov pa je bilo več tudi njihovih 
prenočitev. Največ tujih gostov je bilo iz 
Avstrije in Italije. Ti skupaj ustvarijo že 
več kot 52 odstotkov vseh prihodov, ka-
žejo podatki Skupnosti slovenskih na-
ravnih zdravilišč. Skupina Terme Krka je 
v prvem polletju letošnjega leta ustvarila 
za šest odstotkov več nočitev kot v prvem 
polletju leta 2016, pri čemer so zabeleži-
li za tri odstotke več domačih nočitev in 
za 16 odstotkov več nočitev tujih gostov. 
Med tujimi gosti so največ nočitev (četrti-
no) ustvarili Italijani, med gosti iz drugih 

držav pa je najbolj narasel obisk ruskih 
gostov (za več kot 70 odstotkov) in Nizo-
zemcev (za 30 odstotkov). „Zasedenost ka-
pacitet v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, 
v obmorskem Strunjanu in na Otočcu je bila 
tudi ob koncu poletne sezone višja kot v pri-
merjalnem lanskem obdobju, več nočitev kot 
lani pa smo v naših hotelih zabeležili tudi v 
septembru,“ na naša vprašanja še odgovar-
ja Andreja Zidarič.

S tem Terme Krka nadaljuje uspešno rast; 
lani so ustvarili nekaj manj kot 355.000 
prenočitev, kar je štiri odstotke več kot 
leta 2015. Število prenočitev domačih 
gostov je bilo večje za osem odstotkov, 
presežek so zabeležili tudi pri obisku tu-
jih gostov. V Termah Krka so lani dosegli 
69-odstotno povprečno zasedenost ho-
telskih zmogljivosti in to glede na predla-
ni presegli za tri odstotne točke. Za letos 
so napovedali nadaljnjo krepitev števila 
prenočitev in prihodkov od prodaje, v ta 
namen so pospešili promocijo dobičkono-
snejših storitev.

Inšpekcijski nadzor nad 
odvajanjem vode in nad 
nameščenimi snegolovi

Prenova zdravstvenega  
centra je zaključena

Prenovljeni so tudi prostori za individualne kopeli. (Foto: Terme Krka)
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Barbara Barbič

KUD Vesel teater v začetku decembra, 1., 
2. in 3. v mesecu, pripravlja že 12. Teden 
Teatra v Toplicah. Po premoru tokrat do-
mači igralci in igralke na oder postavljajo 
novo komedijo, na ogled bo večkrat na-
grajeni film Roka Bička Družina, predsta-
vil se bo tudi topliški dramski podmladek. 
Pogovarjala sem se z Vanjo in Sandijem, 
obrazoma topliških „Veselčkov“.

Letošnji TTT je nekoliko drugačen od 
tistih v prejšnjih letih. Zakaj?

Sandi: Izkušnje so pokazale, da smo v 
prejšnjih letih dogajanje enostavno preveč 

zgostili, za domačo publiko je bilo v nekaj 
dneh enostavno preveč predstav. V kolikor 
bi v goste povabili še eno gostujočo za-
sedbo, bi s tem tvegali manjši obisk na tej 
predstavi, česar pa si nikakor ne želimo.

Vanja: Letošnji TTT je poleg tega povsem 
lokalno zastavljen, predstavljamo se le do-
mačini. Imeli smo v mislih povabilo še ene 
prijateljske zasedbe, na Dolenjskem smo 
se ljubiteljski gledališčniki lepo povezali, 
a na koncu je pretehtala odločitev, da se 
predstavimo le domači ustvarjalci.

Nekaj časa je že minilo, kar vas s 
predstavo nismo videli na gledaliških 
deskah …  

Vanja: Ja, po Bruselj hotelu smo se kar 
nekaj časa lovili, da smo začeli delati novo 
predstavo. Odšla sem na porodniško, do-
bili smo zamenjavo, nato je odšla še Špela 
Novak Petovello, zgubili smo kaki dve se-
zoni in predstavo na koncu opustili. Dobili 
smo sicer Špelino zamenjavo, a ker je os-
tala ekipa igro že naštudirala, nekako niti 
ni bilo pravega potrpljenja zanjo. Proces 
priprave je dolgotrajen. Za to komedijo, ki 
jo zdaj postavljamo na oder, nam je reži-

serja in hkrati avtorja igre Roka Sando pri-
poročil naš nekdanji režiser Miran Golob. 
Rok je s Senovega, iz bližine, kot avtor je 
bil večkrat, predvsem pa smo iskali mlade-
ga režiserja, ki bi prinesel nove energije, ki 
bi si želel sodelovanja.

V Londonu je študiral angleško knji-
ževnost in kreativno pisanje, v Seno-
vem ima svoje ljubiteljsko gledališče. 
Ste se hitro ujeli, je rad sprejel izziv?

Vanja: Ja, kar hitro je sprejel ponudbo. 
Nekajkrat smo se sestali, se pogovorili, 
predstavili smo se mu. Najprej je razmi-
šljal, da bi poiskal igro drugega avtorja 
za nas, nato pa je prišlo do zamisli, da bi 

vendarle igro sam tudi na-
pisal. Predstavljamo torej 
komedijo, ki je pisana za 
nas, ki je napisana neka-
ko na igralce, kakor nas je 
spoznal. Proces se je s tem 
pospešil, ne glede na to 
pa imamo mesec dni pred 
predstavo vaje tudi trikrat 
tedensko po nekaj ur. Je 
kar naporno. (smeh)

Gre torej za 12. TTT po 
vrsti, vaše korenine pa 
segajo še nekaj let nazaj 
…

Vanja: Zasnove današnje-
ga društva so se oblikovale še pod okriljem 
KUD-a Dolenjske Toplice, nato pa smo se 
leta 2001 odcepili in začeli z otroškimi 
igricami in uličnimi skeči. Leta 2006 smo 
na oder postavili komedijo Bosa v parku, 
sledila je Kriza pri Novakovih, 
Tat, Gospa poslančeva, Prst, 
Avtopilot, Bruselj hotel.

Kateri je bil – po vajinem 
mnenju – največji mejnik va-
šega delovanja?

Sandi: Gotovo film Sramota, 
pred tem pa še predstava Mati. 
Gre za dramo, ki je bila napisa-
na med drugo svetovno vojno 
v naših koncih. Na takratnem 
osvobojenem ozemlju se je tu 
zbralo precej kulturnikov, ki so 
se odločili za uprizoritev igre, 
ki bi jo odigrali na zboru odpo-
slancev v Kočevju. Igra je bila napisana in 
naštudirana v manj kot dveh tednih, kar se 
za današnje razmere zdi skoraj neverjetno. 
Leta 2011 smo praznovali 10-letnico delo-
vanja in zdelo se je na mestu, da se lotimo 
nečesa novega. Pobudnik projekta je bil 
Andrej Hudoklin.

Vanja: Velika dodana vrednost te predsta-
ve je gotovo film, ki je bil posnet ob bok 
predstavi, režiral ga je Rok Biček. S tem 
filmom smo predstavili ozadje zgodbe in 
gledalca mehko vpeljali v zgodbo. Projekt 
nam je pri srcu tudi zato, ker smo se pred 
tem lotevali lahkotnejših tematik, tu pa je 
šlo za dramo, nadgrajeno s filmom. Pro-
jekt je ekipo izredno povezal, tudi odziv 
publike je bil neverjeten, pustil nam je res 
neizbrisljiv pečat. Prvič smo takrat tudi 
dobili občutek, kako je delati s profesio-
nalcem, kar je Rok Biček takrat že bil.

Drugi mejnik je bil gotovo film Sramo-
ta, po katerem ste dosegli tudi širšo 
prepoznavnost.

Vanja: Res je. To, da dobi neko ljubiteljsko 
društvo priložnost sodelovanja s filmski-
mi profesionalci ob celovečernem filmu, 
je silna redkost. Film nam je predstavljal 
svojevrsten izziv, šlo je za neponovljivo 
izkušnjo. Tudi če bi se še kdaj lotili česa 
podobnega, bi bilo gotovo drugače. Za nas 
je bil ta projekt nekakšen skok v nezna-
no; kako so z nami ravnali kostumografi, 
recimo, maskerji. Tudi odziv ljudi je bil 
izjemen, nepričakovan. Računali smo na 
osem predstav, izpeljali smo jih 14, dvo-
rane so bile razprodane. Seveda smo pri-
čakovali, da bo film naletel na odziv, zato 
smo šli tudi precej samozavestno v projekt 
ne glede na to, da smo imeli z njim velike 
stroške. Hkrati smo bili tudi distributerji 
filma, s tem se nismo še nikoli pred tem 
ukvarjali. Dela je bilo ogromno.

Odziv je bil najverjetneje tudi zaradi 
tematike same; zgodba Martina Uher-
nika je dvigala precej prahu. Še vedno 
ga …

Sandi: Res je. Mislim, da so ljudje v kino 
prišli tudi po odgovor, kdo je v resnici kriv. 
Da smo s filmom res dosegli prepoznav-
nost, pa med drugim dokazuje tudi to, da 
nas – mene vsaj – na cesti še vedno usta-

vijo in pobarajo o filmu. Ljudje pohvalijo.

Kako pa je film sprejel sam Martin 
Uhernik starejši?

Vanja: Prišel je na premiero, tam vsem iz-
razil svoja čustva. Z njim zatem niti nismo 

Intervju Vanja Lukšič in Sandi Bradač

„To ni več hobi! Igri smo 
predani z vsem srcem!“

Predstava Mati. (Foto: B. Aš)

Predstava Prst. (Foto: B. Aš)
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imeli kontaktov, sin nam je povedal, da je 
vesel, da je zgodba prišla na film. Še vedno 
sicer so ljudje, ki menijo, da je kriv; težava 
je v tem, da dokler ne bodo našli krivca, bo 

senca dvoma še vedno na Uherniku. Ven-
dar zgodba takšnega epiloga ne bo dobila, 
saj je zastarala.

Je po teh obeh prelomnicah padla od-
ločitev, da tudi vnaprej sodelujete le s 
profesionalnimi režiserji?

Sandi: Gotovo. Do takrat smo živeli v 
prepričanju, da zmoremo sami, da smo 
se nečesa vendarle skozi leta naučili. A to 
nikakor ne drži. Še danes nimamo dovolj 
izkušenj, režiser gleda z drugačnimi očmi, 
opozori na stvari, ki jih na odru sami ne 
vidimo. Z vsemi režiserji, s katerimi smo 
sodelovali, smo imeli res srečno roko.

Vanja: Nikoli pred tem nismo študirali li-
kov, recimo. Nikoli nismo študirali svoje-
ga lika, kakšnega človeka kdo predstavlja. 
Kakšen kdo je – velik, debel, kakšen? Pri-
stop je res povsem nekaj drugega.

Sandi: Tudi med njimi samimi. Rok, s 
katerim zdaj sodelujemo, je torej tudi te-
kstopisec in kot tak je imel že pristop do 
bralnih vaj drugačen. Ob vsakih smo se 
naučili ogromno novega, bolj čutili svoj 
lik, zapomnili in videli več stvari o njem.

Komedija, ki se je tokrat lotevate, se 
v vaš repertoar vrača po nekajletnem 
premoru.

Vanja: Res je. Zdi se mi, da smo imeli pred 
tem rahlo krizo. Nekako nam ni šlo tako, 
kot smo si želeli, ni bilo prave energije, 
Bruselj hotel smo igrali le nekajkrat. Tudi 
kasneje; ni bilo prave energije, ni bilo za-
gona. Odločitev, tehtna odločitev za ko-
medijo je prišla v pravem trenutku; pot-
rebovali smo nekaj takšnega, da nas spet 
dvigne. Vajam v štirih letih posvetiti og-
romno časa, z igro pa nato nastopiti le ne-
kajkrat, je milo rečeno za takšno društvo, 
kot smo mi, groza. Poanta je v tem, da se 
gre na oder, da se žanje energija publike.

Sandi: Bolje je dobro naštudirati dobro 
igro, jo igrati tudi dve sezoni. Nastop je 
tisto nekaj, česar si želimo, kar  nas napol-
ni. Ko pridemo z nastopa, ko se še druži-

mo, ko so debate, kje smo ga polomili, kaj 
smo dobro naredili. To je tisto! To je tisto, 
kar daje tudi energijo za naprej.

Kaj pa po vseh teh letih opa-
žate pri publiki? Najbolj si-
gurna odločitev je vsekakor 
komedija. A vseeno;  ponud-
ba ljubiteljskih gledališč je 
široka …

Sandi: Pri domači publiki ne-
nazadnje niti ni pomembno, kaj 
igramo, pridejo nas podpreti. 
Ob lanskoletnem TTT-ju deni-
mo nismo imeli svoje predstave 
in domačini so bili razočarani. 
Mislim, da nam lani nasploh 
festival ni najbolje uspel rav-
no zaradi tega. Imeli smo sicer 
film, a želeli so si – kot slišim – 
tudi predstave.

Vanja: Čeprav velja, da je komedija res 
najbolj sigurna odločitev, sem osebno 
prepričana, da ljudi gane tudi drama. 
Težava je v tem, da je potrebno gledalca 
nekako prepričati, da si pride to dramo 
ogledati; če piše 'komedija', bo veliko raje 
prišel. Drama kot takšna že lahko odvrne.

Sandi: V mestu je sicer nekoliko drugačna 
slika, po vaseh, manjših krajih, kjer zveči-
ne igramo, pa je nekako druge sorte publi-
ka, bi rekel.

Kaj pa – po drugi strani – skozi vsa ta 
leta opažate pri sorodnih društvih? 
Ljubiteljskih društvih?

Vanja: Ogromno so na-
predovala, to je res ne-
verjetno. Številni so že na 
meji polprofesionalnega 
gledališča, odločajo se za 
profesionalne režiserje.

Sandi: Tisti, ki se ne, tis-
ti zaspi. Naše društvo se 
vsako leto denimo javi na 
Linhartovo srečanje v or-
ganizaciji Javnega sklada 
za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti; niti ne toli-
ko, da bi nas gnala želja 
po nagradi, pač pa želja 
po povratni informacijo 
selektorja. Gre za profe-
sionalno kritiko. Čeprav 
… po drugi strani so tudi med selektorji 
razlike.

Kaj pa ljubiteljska kultura kot taka. Za-
seda primerno mesto?

Vanja: Menim, da ne. Če vzamem le pri-
mer Novega mesta; tam ljubiteljsko dru-
štvo težko napolni dvorano Kulturnega 
centra Janeza Trdine. Po drugi strani pa, 
če razmislim, menim, da tudi sami sebe 
nemara premalo cenimo. Da se ne zave-
damo, na kakšnem nivoju smo, koliko smo 
zrasli. Že določitev cene za predstavo nam 
zna včasih predstavljati težavo. Vsekakor 

so med ljubiteljskimi gledališči razlike, od 
najboljših do bolj skromnih, vprašanje pa 
je tudi glede publike; v Škofji Loki, denimo, 
kjer deluje polprofesionalno gledališče, ne 
vzamejo kar vsake ljubiteljske skupine. 
Nam je sicer gostovanje v manjših dvora-
nah povsem ljubo, publika je drugače od-
zivna, od sebe pustijo drugačno energijo.

Kam naprej?

Vanja: Radi bi dobili podmladek, težavo 
imamo z menjavami, težko je. Včasih so 
nas sami pocukali za rokav, da bi igrali, 
zdaj skoraj prosjačimo za kako vlogo. Ljud-
je nimamo časa … Igro je potrebno vzeti 
kot obvezo, kot odgovornost. Nenazadnje 
tu nismo sami, za nami je ekipa. Želimo si 
skratka novih izzivov, želimo si uprizori-
tve drame, tudi na področju filma se nam 
spet odpira. Januarja naj bi sodelovali pri 
filmu o Cankarju, vendar o tem je še pre-
zgodaj govoriti.

Kaj si v vseh teh letih, ko gojite ljube-
zen do ljubiteljskega ustvarjanja, šteje-
te za največji uspeh? Na kaj ste najbolj 
ponosni? Ne le kar se tiče predstav …

Vanja: 16 let smo že skupaj, a vedno, ko 
se lotimo nove predstave, se med nami 
pretaka posebna energija. Našli smo se 
takšni, ki smo v tem ljubiteljskem gleda-
lišču z vsem srcem. Seveda pridejo dnevi, 
ko je človek utrujen, naveličan, a pridejo 
predstave, ki res napolnijo ter znova in 
znova povežejo. To niti ni več zgolj hobi, 
svoji dejavnosti smo predani z vsem srcem.

Sandi: Da bi rekli, zdaj bomo pa za kako 
leto nehali, ne gre. Svojevrstna droga je, 
gledališki oder. Če dolgo časa nič ne igra-
mo, to pogrešamo, v tem primeru se loti-
mo vsaj kakšnega skeča.

Kaj bi sporočili Topličanom?

Vanja: Želimo si njihove podpore še nap-
rej. Podpora domačinov je vedno prva in 
tudi najbolj pristna, saj nas poznajo tudi 
sicer, kot sosede, znance. Želimo si njihove 
udeležbe na TTT-ju, s čimer nam pokažejo 
največjo podporo. In … Topličani, še nap-
rej spremljajte televizijo. Nikoli se ne ve, 
kdaj bomo spet v kakšnem filmu. (smeh)

Snemanje filma Sramota. (Foto: Čebram)

Bosa v parku. (Foto: KUD Vesel teater)
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Društvo Kočevarjev 
staroselcev

25 let Društva Kočevarjev staroselcev. 
Pred svojim kulturnim centrom v Občicah 
so četrt stoletno delovanje obeležili s pri-
jetnim programom in druženjem, ki sta le 
še utrdila že v lanskem letu jasno določe-
ne nove smernice bolj transparentnega in 
povezovalnega programa.

„Veselimo se 25. obletnice društva. Po raz-
padu držav s komunistično ideologijo je 
bilo pričakovati, da bo v zgodovini zopet 
našla svoj prostor resnica ter da bo zamo-
lčana polpretekla zgodovina zopet našla pot 
do ljudi,“ je med drugim v svojem govoru 
izpostavil aktualni predsednik društva 

Marjan Štangelj. Izpostavil je, da si v 
društvu želijo, da bi tudi preko njihovega 
delovanja ljudje spoznali usodo neke sku-
pine ljudi, ki je tu živela šesto let: „Nato 
pa so zaradi političnih okoliščin in zablod 
plačali najvišjo možno ceno, to je ceno po-
polne izgube lastne domovine, posledično 
pa tudi, z umiranjem Kočevarjev, raztepe-
nih po vsem svetu, izgubo lastne identitete.“ 
Posledice njihove izselitve so vidne v po-
polnem opustošenju njihovega nekdanje-
ga poselitvenega območja, je še izpostavil 

Štangelj, ki se je kot predsednik društva 
ob njegovi 25-letnici ponovno zavezal k 
ohranjanju spomina na prednike.

Ob tej priložnosti je župan občine Jože 
Muhič društvu podelil priznanje za nego-
vanje dediščine, spodbujanje in negovanje 

dobrih medsosedskih odnosov ter za sode-
lovanje in pomoč pri vsestranskem razvo-
ju. Zbrane so nagovorili tudi ustanovni 
član Johanes Hans Jaklitsch, ki je nedav-
no potrjen kot častni predsednik društva, 
predstavnik Koroške deželne vlade mag. 
Udo Puschnigg in predsednik Arbeitsge-
minschafta Karl Hönigmann. V goste je 
s čestitkami prispela tudi avstrijska vele-
poslanica v Sloveniji mag. Sigrid Berka, 
ki je obljubila, da bo Avstrija društvu še 
naprej pomagala pri ohranjanju dediš-
čine. Na prireditvi, ki sta jo vodila Darja 
Zamida Pečaver in Primož Primec, so 
nastopili pevci Cantate Domino iz Kočevja 
in folklorni pari društva, sledilo je še dru-
žabno srečanje, kjer so se na novo poveza-
le številne prijateljske vezi.

Kam naprej?

Ob takšnem mejniku društva se samo po 
sebi zastavlja vprašanje o nadaljnjih po-
teh. „Prvo in osnovno je zaščita našega pre-
moženja, ki smo ga pridobili z donacijami s 
strani Republike Avstrije od začetka delova-
nja društva do danes. Stavba je zaradi slabe-
ga vzdrževanja propadala; ni bilo ustrezne-
ga rednega vzdrževanja, prišlo je do škode 
tudi v notranjosti. Škodo bomo sanirali, že 
v letošnjem letu smo s strani avstrijske ko-
roške deželne vlade v ta namen pridobili 11 
tisoč evrov,“ odgovarja predsednik Štan-
gelj. Nadaljuje, da imajo v načrtu izvedbo 
tečaja nemškega jezika, pri čemer si želijo 
tudi vključitve tečaja kočevarščine, glede 
česar imajo nekaj težav s predavateljem, ki 
upajo, da jih bodo odpravili. Pobude so, da 
bi se družili na spominskih večerih, kjer 
bi obujali nekdanje življenje Kočevarjev, 
ravno tako, da bi odhajali na tematske 
izlete po kočevarskih vaseh. Eden izmed 
osnovnih ciljev je tudi povezovanje z raz-
seljenimi rojaki; nekaj skupin iz tujine so 
v letošnjem letu že sprejeli. „Predvsem pa 
se bomo trudili, da bomo društvu povrnili 
porušen nekdanji ugled in še nadgradili de-
lovanje,“ sklene Štangelj.

„Društvu bomo 
povrnili nekdanji ugled“

Prireditev si je ogledala tudi avstrijska veleposlanica v 
Sloveniji mag. Sigrid Berka.

V kočevarskih narodnih nošah so nastopili plesalci in 
plesalke domačega društva.
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Konec meseca je bila končana obnova 
vrtnega paviljona Hudičev turn v Soteski, 
za katera je občina denar uspela pridobiti 
pri pristojnem ministrstvu. Restavrator-
ska dela dajejo povsem drugačen pridih 
notranjosti, z zunanjimi posegi je turn re-
šen vdora vlage. A nakazujejo se že nove 
težave, turn bo čim prej potrebno prekriti.

Močno načeta streha Hudičevega turna; 
predstavniki občine so s pomočjo izkuše-
nega skodlarja prišli do ugotovitve, da bo v 

prihodnjih letih potrebna menjava kritine. 
“Smrekove skodle so prekrite trikratno, tako 
da na podstrešju turna najverjetneje ven-
darle ne zamaka. To bi se nenazadnje videlo 
na stropu,” meni direktor občinske uprave 
Rado Javornik, ki pri tem poudari, da del 
vendarle ne gre odlašati. Kje dobiti potre-
ben denar, izdatek ni bil predviden?  “Na 
pristojnem ministrstvu obstajajo interven-
tna sredstva, a najprej moramo 
namero uskladiti z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine. Okto-
bra smo medtem vložili vlogo za 
financiranje sanacijskih del, ki so 
opravljena okrog turna. Drenaža 
je bila več kot potrebna, pri tem 
smo imeli vso podporo zavoda,” 
pove Javornik.  Zunanja dela so 
veljala osem tisoč evrov.

Obnovljene poslikave

Že pred tem je domača občina, 
kot smo v Vrelcu že poročali, s 
strani ministrstva uspela pri-
dobiti nekaj denarja za konser-
viranje – restavriranje stenskih 
poslikav v pritličju objekta in 
obnovo vhodnega portala. Po-

godbena vrednost investicije je slabih 45 
tisoč evrov, ministrstvo bo prispevalo tre-
tjino. Na razpisu je bila kot najugodnejša 
ponudnica izbrana Anja Urbanc, samo-
zaposlena v kulturi, konservatorka – re-
stavratorka, ki je s pomočniki z obnovo 
poslikav začela avgusta, tik pred koncem 
oktobra so bila dela pri koncu.

“V tem času smo s površin poslikav odstra-
nili vse sekundarne nanose; nečistoče, soli in 
plesni ter tako dobili originalno barvo. Iz-
vedli smo obsežno izsoljevanje sten. Največja 
težava se je pojavljala z vlago, ki povzroča 

migracijo soli iz zidnega nosilca na površino. 
Utrdili smo stenske poslikave in zid ter po-
kitali manjkajoče dele, na koncu pa izvajali 
še retušo,” dela pojasnjuje konservatorka 
- restavratorka. Z odstranitvijo nečistoč 
se je izjemno barvita poslikava ponovno 
pokazala v vsej svoji lepoti. Med naslika-
nimi drevesi so se po več desetletjih spet 
prikazali nekateri prej skriti prizori, kot 

na primer štorklja, rački in dva lovca, ve-
lika zgolj nekaj centimetrov. Na koncu je 
Urbančeva skupaj s sodelavci z barvnimi 
črticami dodajala barvo tam, kjer manjka. 
Poslikava na ta način deluje bolj celovita, 
hkrati pa ohrani pridih starine, ki priča 
o njeni  tristoletni zgodovini. Sodelovali 
so konservatorji – restavratorji in slikarji 
Mateja Kavčič, Tadeja Kajzar Trajko-
vski in Sebastjan Starec. “S svojim delom 
smo izjemno zadovoljni; zlasti proces izso-
ljevanja ima zelo dobre učinke. Poslikava je 
očiščena, barve so izjemno žive.” Pri delu, 
poudarja Urbančeva, se izogibajo uporabi 
sintetičnih materialov, ki so načeloma bolj 
stabilni, a po daljšem časovnem obdobju 
lahko potemnijo, se začnejo luščiti, pod 
njimi stena ne diha. Uporabljajo pigmente 
v prahu, ki jih mešajo z vezivom na osnovi 
apna. Na vprašanje, koliko znaša predvi-
dena življenjska doba posega, Urbančeva 
odgovarja, da je to enostavno nemogoče 
predvideti. “Načeloma naj bi bili naši po-
segi stabilni in dolgotrajni, a danes so dru-
gačni vplivi. Zrak je precej bolj umazan kot 
v preteklosti, več je nečistoč, več motilcev, ki 
vplivajo. “

Po potezah mojstra

Notranjost Hudičevega turna je v celoti 
poslikana s prizori gozda, lova in antične 
mitologije. Avtorstvo poslikav pripisujejo 
nizozemskemu slikarju Almanachu, ki je 
del svojega življenja preživel tudi na Slo-
venskem in pri nas ustvarili več izjemnih 
umetnin. Poleg poslikave v Hudičevem 

turnu je poslikal še strop Celjske 
grofije (Celjski strop), dvorca Iški 
turn in Bokalce ter strop franči-
škanske obednice. Almanach, ki 
velja za mojstra iluzionističnega 
slikarstva in najpomembnejšega 
slikarja 17. stoletja pri nas, je v 
Hudičevem turnu na stene obo-
kanega pritličja naslikal gozd z 
motivi divjih živali in lovci ter 
štiri vodnjake in bogato okrašene 
kamnite portale z motivi antične 
mitologije. Na kupolastem stro-
pu prepoznamo motiv Zevsove 
ugrabitve Trojanskega princa 
Ganimeda, okoli osrednjih likov 
pa so na nebu naslikani angeli in 
razvnobarvne ptice.

Hudičev turn prenovljen,  
a dela še čakajo

Anja Urbanc, konservatorka – resta-
vratorka pri delu. (Foto: BB)

Delovni proces. (Foto: Anja Urbanc)

Potrebno se je bilo povzpeti do stropa, ki je po zaključku del povsem osvežen. 
(Foto: Anja Urbanc)
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STRAN 10 – Dogajalo se je

Prireditev: Barbara Barbič 

Ocenjevanje: Martin 
Mavsar in Natalija Pelko, 
KGZS Novo mesto

Od 13. do 15. oktobra je v Dolenjskih To-
plicah potekal že 17. Praznik topliškega 
jabolka. Prireditev je vsebinsko zasnova-
na večdelno. Poleg kulturno-družabnega 
dela se v okviru prireditve na stojnicah 
predstavijo številni ponudniki kmetijskih 
pridelkov in izdelkov, čebelarji, gostinci, 
ponudniki suhe robe in še nekaj ostalih 
manj zastopanih ponudnikov ostalih iz-
delkov. Pomemben sklop prireditve pred-
stavljajo tudi strokovne vsebine, ki jih 
vsako leto pripravijo sodelavci s Kmetij-
sko gozdarskega zavoda Novo mesto.

Topličani, bolje rečeno prizadevni članice 
in člani domačega Društva podeželskih 
žena so v topliški dolini poskrbeli za svo-
jevrsten rekord. Potem ko je jabolčni za-
vitek, sladico, ki jo vsi bolj poznamo pod 
imenom 'štrudelj', ob lanskem Prazniku 
topliškega jabolka v dolžino meril 88 me-
trov, je letošnji dosegel skoraj neverjetnih 

128 metrov. Na vprašanje, ali gremo lah-
ko prihodnje leto še dlje, je predsednica 
društva Marija Šuštaršič odgovorila, da 
za prihodnje leto snujejo že novo presene-
čenje. Letošnji zavitki, ki so jih postavili v 
dolgo kačo na ploščadi pred KKC-jem, so 
bili vsi ocenjeni z izvrstno oceno domače-
ga kuharskega mojstra Petra Kotarja. „Ne 
le, da so vabljivi na pogled, štrudlji so vsi 
zelo okusni. Če bi omenjenim metrom dodali 

še krajčke, bi bila številka še višja,“ je po-
vedal. Bojazni, da je spričo letošnje slabe 
letine takšen dosežek praktično nemogoč, 
so se k sreči torej izkazale za popolnoma 
neutemeljene.

Ob uradni otvoritvi praznika je zbrane 
nagovoril domači župan Jože Muhič, ki 
je pohvalil prireditev in delo vseh vplete-
nih, s pohvalami na račun Društva pode-
želskih žena ni skoparila niti državna se-
kretarka na kmetijskem ministrstvu mag. 
Tanja Strniša, ki je poudarila pomen 
takšnih prireditev. „Ne gre le za jabolko 
kot tako, gre za vse druge plodove, sadove 
trdega in vztrajnega 
dela na podeželju,“ je 
menila in  izpostavila 
pomen lokalne pride-
lave in lokalne hrane, 
vsekakor pa ni obšla 
niti štrudla. „Ta v To-
plicah še posebej lepo 
diši,“ je pristavila. Na 
uradni otvoritvi je 
zbrane nagovoril tudi 
direktor Kmetijsko 
gozdarske zbornice 
Novo mesto Jože Si-
mončič, nastopili so 
plesalci Društva Ko-
čevarjev staroselcev, 
pesmico o jabolku so 
predstavili prvošolci, navdušili so plesalci 
akrobatskega rock 'n rolla, predvsem do-
mačin Luka Brulc s soplesalko Julijo.

Prireditev so ob lepem sončnem vremenu 
popestrili člani domačih vinogradnikov, 
manjkali niso čebelarji, predstavljali so se 
rokodelci, potekala je razstava kmečkih 
pridelkov, v avli KKC-ja pa so se mize šibi-
le pod različnimi razstavljenimi jabolčni-
mi dobrotami. Na delavnicah so na svoj 
račun prišli najmlajši, odprta je bila mede-
na pot, na kmetiji Šercelj ter čokoladnici 
in destilarni Berryshka so gostom v degu-
stacijo ponudili svoje izdelke, Sadjarstvo 
Bučar je v prodajo ponujalo domača pride-
lana jabolka, na voljo so bile sveže spečene 
tople palačinke in pečena jabolka.  

V nedeljo je prireditev popestril nastop 
Topliške pomladi, razglasili so dobitnice 
priznanj za najboljši jabolčni zavitek. Iz-
postavimo, da je letos največ točk zbral 
zavitek prizadevne članice Društva po-
deželskih žena Metke Zupančič. Čestita-
mo! Ne le njej, pač pa čisto vsaki članici 
društva, ki je prispevala svoj trud in delo, 
da je tudi 17. Praznik topliškega jabolka 
uspešno pod streho. Popestrili so ga tudi 
godbeniki iz naše pobratene hrvaške ob-
čine Tuhelj. Sledi strokovni članek sode-
lavcev Kmetijsko gozdarske zbornice Novo 
mesto.

Ocenjevanje sadnih sokov in sadnih 
kisov

V okviru letošnjega Praznika topliškega 
jabolka je potekalo že peto ocenjevanje 
sadnih sokov in sadnih kisov. Ocenjevanje 
je potekalo v torek, 10. oktobra, na Kme-
tijsko gozdarskem zavodu v Novem mestu. 
Ocenjevalna komisija v sestavi: Andrej 
Bajuk - predsednik, Tadeja Vodovnik 

Plevnik, Andreja Absec, Martin Mavsar 
in Tatjana Kmetič Škof je ocenila 27 
vzorcev. Od tega je bilo devet vzorcev bi-
strih jabolčnih sokov, štirje vzorci motnih 
jabolčnih sokov, pet vzorcev ostalih zvrsti 
sokov ter devet vzorcev sadnih kisov. Pri 
bistrih sokovih so zlato priznanje prejeli 
štirje vzorci, srebrno dva in bronasto tri-
je vzorci. Najbolje je bil ocenjen bistri sok 
s kmetije Mavsar iz Krškega. Pri motnih 
sokovih so trije vzorci prejeli zlato in eden 
srebrno priznanje. Najbolje je bil ocenjen 
motni sok s kmetije Ratajc iz Rovišča pri 
Studencu. Med mešanimi sokovi so trije 

Sončen, topel, dišeč in bogat 
praznik topliškega jabolka

FOTOGRAFIJE:
1: Prizadevne članice Društva pode-
želskih žena pri peki palačink. Patricija 
in Jerca. 

2: Nekdanji sodelavki, danes obe članici 
društva. Tinca in Berta.

3: Rekordni štrudelj se je vil tudi pre-
ko malega mostu čez Sušico. Silva je 
postregla z njim in z nasmehom.

4: Zakonca Cirnski s svojo nekdanjo 
učenko Tanjo Strniša, danes državno 
sekretarko na kmetijskem ministrstvu. 
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4
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vzorci prejeli srebrno priznanje, en vzorec 
je prejel bronasto priznanje, prav tako en 
pa je prejel priznanje za sodelovanje. Naj-
bolje je bil ocenjen malinov sok s Kmečke-
ga turizma Obolno  pri Ivančni Gorici. Pri 
sadnih kisih sta dva vzorca prejela zlato 
priznanje in dva srebrno, štirje vzorci so 
prejeli priznanje za sodelovanje. Najbolje 
je bil ocenjen jabolčni kis s kmetije Bučar 
iz Bušinca.

V letošnjem letu smo prejeli v ocenjevanje 
nekaj manj vzorcev kot lansko leto. Naša 
splošna ocena je, da se kvaliteta kisov 
postopoma izboljšuje. Še vedno je nekaj 

napak pri slabše ocenjenih vzorcih, od ka-
terih sta najpogostejši vonj po etil acetatu 
in okus po miševini, nekaj vzorcev pa je 
imelo premajhno vsebnost ocetne kisline. 
Osnova za okusen bistri in motni jabolč-
ni sok so zdrava in dozorela jabolka. Pri 
letošnjem ocenjevanju slednjih dveh vrst 
sokov smo pri nekaterih vzorcih pogreša-

li prav to. Skupna ocena po zaključenem 
ocenjevanju in podeljenih priznanjih je, 
da najboljšim pridelovalcem sadnih sokov 
in sadnih kisov v vrhu počasi in vztrajno 
delajo družbo nekateri novi pridelovalci, 
ki so izpopolnili svoje znanje in prilagodili 
tehnologijo do te mere, da so tudi njihovi 
izdelki odličnega okusa.

Razstava predelave sadja

Slovenija je sadjarska dežela, saj pri nas 
uspeva kar 30 različnih sadnih vrst. Naj-
bolj zastopana sadna vrsta so jablane. 

Pridelamo veliko več jabolk, kot jih poje-
mo. Letos, zaradi pozebe, razstava jabolk 
ni bila mogoča. Na razstavi smo prikazali 
opremo in pripomočke za predelavo sad-
ja: predelavo sadja v sok, sušenje sadja in 
kisanje oziroma predelavo sadja v sadno 
vino in kis ter žganjekuho. Na praktičnem 
prikazu predelava soka smo prikazali do-
ločanje zrelosti jabolk in primeren čas za 

predelavo. Razstavi smo priključili tudi iz-
delke kmetij, ki že imajo registrirano pre-
delavo živil rastlinskega izvora. Predsta-
vili so se Kmetija Bučar z jabolčnimi kisi z 
dodatki, sadnimi namazi in predelavo žit 
z Dolenjskih Toplic, Kmetija Jarkovič s so-
kom iz aronije in svojo blagovno znamko 
Robin hot omak iz čilija, kmetija  Jurečič 
s sušeno zelenjavo, zelišči in olji obe iz 
Podbočja, Kmetija Mlakar z ekološko po-
nudbo moke, Kmetija Gognjavec z omaka-
mi iz čilija s Trebnjega, Kmetija Vodnjov 
z ekološkimi sušenimi sadnimi lističi iz 
Primskovega,  Kmetija Karlovček s sadnim 

sokom, kisom in rastlinskimi olji, Kmetija 
Golob s predelavo zelišč in sadja iz Šen-
tjerneja, Kmetija Berce z rastlinskimi olji 
iz Mokronoga,    Kmetija Medle z zelenja-
vo in vloženo zelenjavo iz Rateža, Kme-
tija Kostrevc s kislim zeljem in repo tudi 
z Rateža, Kmetija Pavlovič z sadnimi na-
mazi in sadnimi vini iz Metlike, Kmetija 
Klepec s široko paleto mlevskih izdelkov, 
testeninami, olji in tinkturami iz zelišč iz 
Metlike, Kmetija Žagar s opcijskimi mar-
meladami in sokovi za hotele ter kisom iz 
Vinice in Kmetija Vidmar s sokom iz aro-
nije iz Semiča.

5. Vedno nasmejani Peter, kuharski 
mojster, ki ni skoparil s pohvalami. 

6: Plesalci in plesalke Društva pode-
želskih žena. Hvalevredno! 

7: Dobitnice priznanj za najboljše 
štrudle. Največ točk je zbrala vedno na-
smejana Metka.

8: Slabša letina Bučarjevim ne odžene 
prijaznosti do strank. Kupujte domače! 

9. Zadišal je tudi kostanj, s katerim so 
postregli vinogradniki.

10: Jabolčno tihožitje, ki ga je izdelala 
umetnica Vera.

5
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Barbara Barbič

KUD Dolenjske Toplice je v letošnjem letu 
pripravil že deseti, jubilejni ex–tempore v 
domači dolini, ki se ga je udeležilo dvajset 
ustvarjalcev. Letošnja posebnost je goto-
vo skupno delo vseh sodelujočih, poliptih 
z naslovom Utrinki iz Toplic. Razstavlje-
na dela si oglejte v avli KKC-ja.

Kulturno umetniško društvo Dolenjske 
Toplice je bilo ustanovljeno leta 2000, že 

v prvem letu delovanja se je pokazala že-
lja, da bi povezovalo tudi likovne ustvar-
jalce. Že v prihodnjem letu je z vodenjem 
likovne sekcije začel domači akademski 
slikar Jože Kumer, ki je sekcijo vodil do 
leta 2012. Med drugim je bil pobudnik za 
slikarska srečanja v Toplicah, organiziral 
ga je med letoma 2002 in 2005. Leta 2012 
je vodenje sekcije prevzela Rezka Arnuš, 
ki je slikarska srečanja ponovno uvedla. 
„Brez njenega izjemno prizadevnega dela 

in podpore moža Braneta do teh vsebinsko 
bogatih srečanj gotovo ne bi prišlo,“ je trud 
ljubiteljske likovne ustvarjalke pohvali-
la predsednica domačega KUD-a Brigita 
Zupančič Tisovec. 

Na desetih srečanjih je sodelovalo ok-
rog 130 ustvarjalcev; v topliški dolini so 
ustvarjali akademski slikarji, študentje 
Akademije za likovno umetnost, likovni 
pedagogi in ljubiteljski ustvarjalci. Le-
tos jih je ustvarjanje povezalo sredi sep-

tembra in konec oktobra, ko so svoja dela 
na slavnostni otvoritvi v avli KKC-ja pos-
tavili na ogled.

Na prireditvi, ki jo je z vzpodbudnimi be-
sedami in zahvalo odprl domači župan 
Jože Muhič, programsko pa popestrili 
članici otroške dramske sekcije ter pevci 
in pevke KUD-a, so se vsi zbrani s poseb-
no zahvalo in glasnim aplavzom še enkrat 
zahvalili Arnuševi. Zaželeli so ji še veliko 

ustvarjalnih in povezovalnih trenutkov. 
Izmed topliških ustvarjalcev so poleg nje 
na srečanju sodelovali Tadej Kramaršič 
in Vera Lukšič, ljubiteljska slikarja, Nata-
ša Mirtič, akademska slikarka in magistra 
grafike, ki izhaja iz Sel pri Dolenjskih To-
plicah, Peter Škerl, ilustrator in oblikova-
lec vidnih sporočil ter Jože Kumer, prvotni 
idejni oče tovrstnih srečanj v Toplicah. 
„Samo srečanje je bil bolj množično, kot 
običajno, kar je razveseljivo, sploh glede na 
to, da ustvarjalci nekako za takšna srečanja 
pogosto ne najdejo več časa. V organizaci-
jo ex-tempora je ogromno energije vložila 

Rezka s pomočjo moža Braneta. Sestavila in 
povezala sta srečanje; gre za zalogaj, ki si 
ga osebno ne bi rad privoščil,“ se nasmeje 
Kumer, ki je imel tudi sam v dneh okrog 
srečanja časovno stisko in je svoje delo 
končal tik pred zdajci. „Svoje delo sem tako 
izdelal pod svojo kritiko, medtem ko so vsi 
drugi opravili perfektno delo. Vsi so se iz-
jemno potrudili, iskreno lahko povem, da je 
razstava res dobra.“ Ogledate si jo lahko v 
avli KKC-ja do 20. novembra.

Zvonka Peterlin, Knjižnica 
Dolenjske Toplice

20. november je dan slovenskih splošnih 
knjižnic in praznik mnogih, saj je v splo-
šne knjižnice včlanjenih preko pol mili-
jona prebivalcev Slovenije. Le-ti obiščejo 
knjižnice skoraj 10-milijonkrat letno. V 
knjižnicah si izposojajo največ knjižno 
gradivo, obiskujejo prireditve, se udele-
žujejo izobraževanj, uporabljajo računal-
nike in internet, berejo časopise in revije 
in še mnogo drugega. 

Letošnji praznik slovenskih splošnih 
knjižnic se bo odvijal ves teden od 20. do 

24. novembra; knjižnične ustanove prip-
ravljamo številne prireditve, med tudi 
Knjižnica Mirana Jarca iz Novega mesta 
in krajevne knjižnice. V ponedeljek, 20. 
novembra, ko bo potekala osrednja na-
cionalna prireditev,  podarjamo članom, 
ki se želijo vpisati v knjižnico, enoletno 
članarino. V torek, 21. novembra, bomo 
v krajevni knjižnici Dolenjske Toplice 
izpostavili slovenskih TOP 10 naslo-
vov najbolj branih slovenskih avtorjev. 
Zelo  zanimiva prireditev pa bo za naše 
najmlajše v sredo, 22. novembra, ob 17. 
uri v Zdraviliškem parku (v primeru dež-
ja v knjižnici). Organizirali bomo otroški 
bolšji sejem, na katerem bodo otroci po-

darili in si izmenjali knjige, igrače in dru-
žabne igre. Sledila bo ustvarjalnica, na 
kateri bo vsak otrok izdelal  lastna bralna 
očala. Na bolšji sejem smo povabili tudi 
Nodija,  ki bo s svojimi norčijami razve-
seljeval malčke. 

Te dni 10-letnico delovanja v okviru no-
vomeške ustanove praznuje tudi naša 
knjižnica Dolenjske Toplice. Imamo pre-
ko 500 aktivnih članov, ki so naši re-
dni obiskovalci in zvesti bralci. Gradivo 
tedensko dopolnjujemo in skrbimo za 
knjižne novosti. V teh desetih letih smo 
priredili mnogo pravljičnih uric, ustvar-
jalnih delavnic, srečanj z otroki iz vrtca 
in šole, literarnih večerov, izobraževanj,  
razstav, in še in še. Hvala za vaše zaupa-
nje,  zvestobo in mnogo prijetnih trenut-
kov, ki smo jih preživeli skupaj.

Barvito v barvito jesen

Moja knjižnica praznuje

Udeleženci 10. slikarskega srečanja v Toplicah. Zahvala za ves trud in požrtvovalnost Rezki Arnuš.
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Barbara Barbič

Zadnji, ki ga v Vrelcu predstavljamo kot 
dobitnika županove zahvale ob letošnjem 
občinskem prazniku, je Avgust Bradač. 
Zahvalo je prejel za obnavljanje in vzorno 
vzdrževanje kulturnih spomenikov naro-
dnoosvobodilnega boja, negovanje in šir-
jenje pozitivnih vrednot NOB in dolgole-
tno vzorno vodenje krajevnega združenja 
Zveze borcev za vrednote NOB.

Avgust Bradač v prvi vrsti pove, da zah-
valo jemlje kot priznanje celotnemu Kra-
jevnemu združenju Zveze borcev za vred-
note NOB. „Če ne bi bilo tudi ostalih, ki so 
aktivno vpeti v dejavnosti, ki jih izvajamo na 
območju občine, ne bi bilo vidnih sadov dela. 
Od leta 2003, ko smo si zadali obnovo vseh 
obeležij na območju občine, smo zgledno 
sledili zadanim ciljem in jih tudi dosegli. Kot 
predsednik združenja sem nad tem seveda 
nadvse zadovoljen, predvsem pa sem vesel, 
da me obkrožajo ljudje, s katerimi smo te 
cilje dosegli.“ V okviru krajevnega združe-
nja na območju občine skrbijo za vzdrže-
vanje spomenikov in spominskih obeležij, 
medtem ko za grobišča skrbi Društvo za 
ohranjanje partizanskih grobišč na Rogu. 
Članstvo med obema se prepleta.

Bradač je funkcijo predsednika krajev-
nega združenja s strani Metoda Roma 
prevzel že pred 17-timi leti, pri čemer 
poudari, da je bil ob nastopu star 48 let 
in kot tak v očeh nekaterih starejših čla-
nov, zlasti tistih, ki so aktivno sodelovali 
v narodnoosvobodilnem boju, za vodenje 
društva premlad. Zaupanje je očitno ven-
darle več kot upravičil, saj združenje vodi 
že več mandatov. „Funkcijo sem sprejel na 
podlagi ideološkega prepričanja. Stari starši 
sploh po očetovi strani so bili aktivni v 
narodnoosvobodilnem boju, v mamini 
družini sta bila oče in brat internirana 
na Rab, od koder se oče ni vrnil. Rasel 
sem ob pripovedovanju zgodb iz druge 
vojne, ob vrednotah narodnoosvobo-
dilnega boja. Pri tem bi dodal, da je bil 
v mamini družini brat, ki se je zaradi 
okoliščin odločil za drugo stran, a v 
moji družini zaradi tega ni bilo nikoli 
čutiti nikakršnih napetosti.“ Na vpra-
šanje, zakaj torej na širši ravni tako 
dolga desetletja ne pride do sprave v 
pravem pomenu besede, Bradač od-
govori, da je do simbolične sprave 
prišlo že julija 1990, udeležila sta se 
je takratni predsednik Milan Kučan 
in takratni nadškof in metropolit dr. 
Alojzij Šuštar, ki sta se skupaj ude-

ležila prve spravne slovesnosti v samos-
tojni državi. „Zakaj torej ta razdvajanja še 
vedno nekateri odpirajo? Menim, da pred-
vsem zato, ker jim tako odgovarja. Predvsem 
pred državnozborskimi volitvami.“ Bradač 
pri tem poudari, da mladine po drugi stra-
ni ta tematika sploh več ne zanima, vanjo 
se ne poglabljajo niti v šolah. Meni, da je 
zgodovinsko druga vojna že verodostojno 
prikazana, po njegovem mnenju je iskanje 
drugačne plati po skoraj 80-tih letih brez 
smisla. „Po tako dolgem obdobju res lahko 
dobijo prostor interpretacije, ki niso resnič-
ne. Prav bi bilo torej, da se časa spominja-
mo, da mladino poučujemo, kaj se je zgodilo, 
in sicer predvsem zato, da do česa takšnega 
ne bi več prihajalo.“

Janja Jurečič,  
NIJZ OE Novo mesto

V današnjem času, ki mu vlada pospešen  
tempo življenja, velikokrat pozabimo, kdo 
smo in kaj si sploh želimo. Toliko nalog 
in obveznosti je vsak dan pred nami in 
velikokrat stvari ne gredo po naših načr-
tih. To nas pahne v začaran krog neza-
dovoljstva in želimo še bolje in še več dati 
od sebe. Stres je beseda, ki nam je že zelo 
domača in prevečkrat pozabimo, kako ru-
šilno moč ima v našem življenju.

Veliko časa preživljamo tudi na delovnem 
mestu, kjer nas vsakodnevno čakajo vsak 
dan nove naloge in zahteve ter nemalokrat 
tudi slabi pogoji dela ter slabi odnosi v de-

lovnem kolektivu ali v odnosu z nadreje-
nimi. Kadar se težave nakopičijo in jih ne 
zmoremo reševati sproti, lahko občutimo 
različne težave v duševnem in/ali teles-
nem zdravju.

Ravno letošnji Svetovni dan duševnega 
zdravja, ki ga obeležujemo vsako leto 10. 
oktobra, je v ospredje postavil skrb za du-
ševno zdravje tudi na delovnem mestu. 
Delovno mesto je lahko pomemben varo-
valni dejavnik dobrega duševnega zdravja, 
in sicer če zaposleni doživljamo pozitiven 
občutek koristnosti in potrditve pri delu, 
če imamo podporo sodelavcev, če smo lah-
ko pri delu  kreativni, ... Delovno mesto pa 
ima lahko tudi negativen vpliv na počutje 
posameznika. Predvsem če delavec nima 
nadzora nad delovno obremenitvijo in ni 
vključen v sprejemanje odločitev, če gre 
za slabe delovne pogoje (hrup, svetloba, 
temperatura, slab zrak ipd.), negotovo za-
poslitev, nasprotujoče si zahteve in kon-
fliktnost vlog na delovnem mestu, slabe 
odnose med zaposlenimi, pomanjkanje 
podpore sodelavcev in nadrejenih. Vsak 
dolgotrajnejši stres pa lahko vodi v dušev-
ne težave in motnje. Od le-teh sta danes 
najbolj v ospredju depresija in tesnoba.

Kako si lahko pomagamo sami?

Podatki kažejo, da v Sloveniji približno če-
trtina zaposlenih stres doživlja pogosto ali 
vsakodnevno. Kot najpogostejši razlog za 
stres vprašani največkrat navajajo obre-
menitve na delovnem mestu. Torej je skrb 
za dobro duševno zdravje in počutje zapo-
slenih pomembna odgovornost družbe in 
delodajalcev, pa tudi  skrb in odgovornost 
posameznika. Kot posamezniki si lahko 
pomagamo tako, da se naučimo učinkovi-
tih tehnik spoprijemanja z vsakodnevnim 
stresom, da razmislimo o svojih vredno-
tah in osebnem poslanstvu  ter  o tem, kam 
vlagamo svojo energijo in čas, da spre-
menimo svoj življenjski slog, ki vključuje 
zdravo, raznovrstno prehrano in telesno 
dejavnost, da si vzamemo čas za počitek in 
sprostitev ter da, ko začutimo, da ne zmo-
remo več, poiščemo strokovno pomoč ali 
pomoč prijatelja, sodelavca. Ravno tako pa 
je pomembno, da se naučimo biti sočut-
ni do drugih, da prepoznamo, kdaj je kdo 
od naših bližnjih ali sodelavcev v stiski in 
takrat z empatijo pristopimo do njega.

Današnji svet je prežet z egoizmom in tek-
movalnostjo, najbolj mu manjka pristne 
človeške topline in sočutja. Vsi se lahko 
kadarkoli znajdemo na razpotju med du-
ševnim zdravjem in boleznijo, zatorej pos-
lušajmo in slišimo se ter si stopimo nap-
roti.

Bradač: Združenje vodim že 17 
let, zahvala pa je priznanje vsem

Skrb za duševno zdravje

Avgust Bradač županovo zahvalo jemlje 
kot priznanje celotnemu združenju, 
predvsem ožjim sodelavcem, s katerimi so 
dosegli zastavljene cilje.
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Neja Ban, 8. b in 
Ana Fabjan, 8. a

V sredo, 20. septembra, smo imeli učenci 
osmih in devetih razredov tehniški dan 
z naslovom Dnevi tehnične kulture, ki je 
potekal na Šolskem centru Krško – Sevni-
ca, vodja pa je bila Helena Jordan.

Neja: Čez dan smo imeli učenci različ-
ne delavnice, ena izmed njih je bila tudi 
o okolju. Spoznali smo, kako pomembno 
je, da skrbimo za naše okolje. Pogovarjali 
smo se tudi o tem, koliko reklam vsak dan 
dobivamo na dom in ali so te res potreb-
ne. S pomočjo ankete smo ugotovili, da 
reklamni material, ki ga dobivamo v na-
biralnike, sploh ni pomemben za naše živ-
ljenje, zadovoljstvo, uspešnost, zdravje in 
podobno ter da popusti, ki jih v reklamah 
največkrat ponujajo, človeka prav nič ne 
osrečijo in tudi ne nujno spodbudijo k na-
kupu omenjenega izdelka. Spoznali smo 
tudi, da so osnovne sestavine papirja vla-
knine iz lesa, da se vsega zbranega papirja 
ne da reciklirati, da se pri tisku uporablja-
jo okolju škodljive barve in podobno. Pri 
tej delavnici smo se nato preizkusili tudi 
v znanju razvrščanja različnih odpadkov. 
Večina nas je mislila, da odpadke dobro 
poznamo, na koncu pa smo bili negativ-

no presenečeni, saj smo se kar nekajkrat 
zmotili. Ob koncu delavnice smo poleg na 
novo pridobljenega znanja domov odnes-
li tudi letak, ki naj bi naše starše prepri-
čal, da uporabijo nalepko „STOP REKLA-
MAM“ in s tem pripomorejo k zmanjšanju 
papirnih odpadkov.  

Delavnica - poskusi z izpušnimi plini

Ana: Začeli smo s pihanjem v apnenico. 
Trije učenci so dobili epruveto z malo 
apnenice in slamico. V njo so pihali, dokler 
se ni apnenica prebarvala v mlačno. To se 
je zgodilo zaradi pihanja v epruveto in se 
je CO2 pomešal z apnenico. Naslednja na-
loga je bila prelivanje tekočega dušika. V 
posodico tekočega dušika smo spustili go-
rečo palčko in v bližini dušika se je ogenj 
ugasnil. Sledil je suhi led iz zmrznjene-
ga CO2. Z rokavico ga je vodja delavnice 
spustil v posodo z vodo in z nje se je začel 
delati dim oz. megla. Potem je vprašal, 
katera sveča bo prej ugasnila, če v poso-
do s tremi svečami spustiš tekoči dušik. 
Nismo bili enotni glede odgovora. Prva je 
ugasnila spodnja oz. zadnja. Za naslednji 
poskus smo potrebovali mineralno vodo 
radensko, saj smo preverjali, kako kisla je 
voda. Predzadnji poskus je bil z gorenjem 
ognja v različnih barvah mavrice. Najbolj 

se je videla barva zelena, kjer je gorel klor. 
In zadnji poskus je bil s klorom vodo in 
aluminijem. Aluminij smo raztopili v 'er-
lenmajerici' in z gorilnikom - paro spuš-
čali v vodo, zmešano s klorom. Ko so se 

na vrhu nabrali mehurčki, smo jih pobrali 
na roko in z vžigalnikom smo se z ognjem 
približali mehurčkom, ko so ti zagoreli, a 
vročine nismo začutili. Poskusi so bili zelo 
zanimivi, delavnica je bila zabavna.

Lea Tisovec, vzgojiteljica

Zadnjo septembrsko sredo nas je zjutraj v 
vrtcu pričakalo prav posebno preseneče-
nje. Vstopili smo v gozd, kjer je botra Je-
sen pripovedovala pravljice, pela pesmice 
in ponujala jesenske pridelke. Vsepovsod 
je bilo polno listja, lubja, maha … Tudi 
nagačene živali so našle svoje kotičke 
v pravljičnem gozdu. Nizi listov so lepo 
poplesavali v vetru, v ozadju pa so se ogla-
šali ptički, sova, kukavica 
in druge gozdne živali. Pot 
nas je, označena s storži, 
vodila po šoli v zgornji vr-
tec, kjer se je presenečenje 
nadaljevalo. Na stopnicah 
so bile škatle presenečenja, 
kjer smo tipali, kaj se skri-
va v njih. Nekaj okroglega, 
kosmatega, mehkega … Nad 
stopnicami nas je budno 
opazoval sokol in na podes-
tu srnjak, ki je izgubil rogo-
ve, kot so dejali otroci. Pot 
se je nadaljevala do naših 
garderob, kjer je bila prip-
ravljena čutna pot. Otroci 
so z zanimanjem večkrat 

šli po poti. Tudi jesensko listje in mah je 
bilo zanimivo na svetlobni mizi. Vonj, ki 
se je razširil po prostoru, je nežno spomi-
njal na gozd. Nad presenečenjem niso bili 
navdušeni samo otroci, temveč tudi star-
ši, babice in dedki, ki so otroke pripeljali v 
vrtec. Presenečenje smo si z otroki pogle-
dali tekom dopoldneva in ga še enkrat po-
doživeli. Največ vprašanj se je pojavljalo, 
kam je šla botra Jesen, kje je, ali bo prišla 
nazaj …?

Jumicar
Tit Ćatović, 
5. a razred

Program Jumicar; najprej smo ime-
li v razredu predavanje o prometu, o 
hoji po cesti. Predaval nam je gospod 
Zmago. Potem smo šli na igrišče. Tam 
je bil postavljen poligon s prometni-
mi znaki, semaforjem. Vozili smo av-
tomobilčke po prometnih predpisih. 
Dan je bil zanimiv, poučen. Učenci 
četrtih in petih razredov se zahva-
ljujemo občini Dolenjske Toplice za 
ta program. Naučil sem se, da sta po-
membni pri hoji po cesti mirna hoja 
in opazovanje. Najpomembnejše pa je 
ostati živ.

Dnevi tehniške kulture v Krškem

Prijetno s koristnim. Na tehniškem 
dnevu smo se veliko naučili.

Jesensko presenečenje 
v vrtcu Gumbek

Presenečenje je doseglo svoj namen.
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Marjan Markovič, vodja 
planinske skupine pri 
DU Dolenjske Toplice

Konec septembra je čas, ko 
se planinskim kočam zap-
rejo vrata, a nekatere vse-
eno odprejo vrata ob koncu 
tedna; še posebno če je vre-
menska napoved ugodna. 
Prav zato sem za našo turo 
predlagal planino na Kof-
cah, ki leži pod masivom 
mogočne Košute. 26 članov 
se nas je s šestimi avtomo-
bili podalo proti Tržiču in 
nato po ozki cesti do parkir-
nega prostora pod kmetijo 
Matizovec, ki leži na približ-
no 900 metrih nad morjem. 
V največje veselje mi je bilo 
opazovati naše upokojence, 
ki so brez težav premagovali 

strmo pot proti koči, kjer je bilo na naše 
presenečenje že veliko pohodnikov. Pogled 
proti vrhu Košute ni bil prav nič obetaven, 
saj ga je zakrivala megla, ki ni obetala, da 

se bo razkadila. Odločili smo se, da bomo 
v eni skupini osvojili tretji najvišji vrh po-
gorja, ostali pa so se podali po krajših po-
teh po planini. Točno polovica nas je kre-
nila proti Velikemu vrhu (2088 m), ki smo 
ga po dobri uri in pol tudi osvojili. Vrh res 
ni bil obsijan s soncem, a vseeno smo og-
njeno kroglo videli skozi meglico, ki je kar 
vztrajala na svojem mestu. Zadovoljstva 
je bilo med nami vseeno dovolj, dali smo 

si opravka s fotoaparati in si iz 
rok v roke veselo podajali slad-
ke dobrote. Na povratku smo 
morali biti zelo previdni, ker je 
bilo mokro. Mogoče sem komu 
presedal, ker sem stalno opo-
zarjal na previdnost, a v mojih 
mislih je šlo predvsem za va-
ren sestop. Resnično dobre vo-
lje smo se pridružili našim pri-
jateljem pri koči. Tudi njim ni 
bilo dolgčas. Nekateri so šli do 
planine na Šiji na kavo, ostali 
pa so šli skoraj na pol poti za 
nami proti vrhu. Nazaj v doli-
no smo bili še posebej razigra-
ni, ustavili smo se še v Tržiču v 
odlični slaščičarni na kavi. Če 
vprašate, kam pa na naslednjo 
turo? Na Nanos, seveda!

Dušan Gorenc, KPL Kanja

Člani KPL Kanja smo bili letos izbrani na 
razpisu za organizacijo Državnega prven-
stva v natančnem pristajanju za jadralne 
padalce. Po dveh terminih v juniju in sep-
tembra nam je zagodlo slabo vreme, zato 
smo tekmovanje izvedli 7. oktobra skupaj 
s hrvaškimi tekmovalci v Radoboju, saj so 

imeli oni takrat potrjen termin pri svetov-

ni zvezi FAI. Organizirali smo Državno 
prvenstvo in Državno Open; svoje znanje 
so tako lahko prikazali tudi svetovni moj-
stri jadralnega padalstva.

Poteza se nam je kot organizatorjem zelo 
obrestovala, saj so bili dosežki izjemni v 
obeh kategorijah. V državnem prvenstvu 
smo člani Kanje dosegli 3. mesto v sestavi 

Franc Prelovšek, Špela Krnc in Dušan 
Gorenc. Med posamezniki je Dušan za-
sedel 5. mesto, Špela 9. mesto, Franc pa 
12. mesto. Med ženskami pa največje pre-
senečenje sodelujočih in organizatorjev: 
16-letna Špela, članica Kanje, najmlajša 
udeleženka doslej na državnih prvenstvih, 
je na svoji prvi tekmi v karieri zasedla fe-
nomenalno 2. mesto med žensko konku-
renco, ponaša se z nazivom viceprvakinje 
Slovenije. Ta rezultat ni prišel naključno, 
saj smo v klubu spremljali in kreirali njen 
razvoj v zadnjih dveh letih. Njen prvi in-
štruktor, Jaka Gorenc, večkratni svetovni 
prvak, je svoje delo opravil z odliko. Špe-
la je brez dvoma ena najperspektivnejših 
tekmovalk v tem športu. Za treninge in 
motivacijo je skrbel Špelin dedek Martin, 
za tekmovalne nasvete in vse, kar sodi po-
leg, pa gre zasluga sotekmovalcu Dušanu. 
Jaka je bil na tem tekmovanju prvič v vlo-
gi glavnega sodnika. Tudi njegovo delo je 
bilo s strani tekmovalcev, opazovalcev in 
delegata opravljeno zelo korektno in dele-
žno vseh pohval.

Ekipa Kanje je na tekmovanju dosegla še 
en rekord; v ekipi lahko nastopajo štirje 
tekmovalci, v vsaki seriji pa štejejo trije 
najboljši rezultati. Mi smo bili samo trije, 
imeli smo najmlajšo udeleženko (Špela, 16 
let) in najstarejšega (Franc, 69 let). To je 
dalo bronasti kolajni še poseben pomen, 
saj so vsi udeleženci obeh tekmovanj z 
bučnim aplavzom pozdravili to novico. Po 
tekmovanju smo s strani svetovnih asov 
tega športa prejemali čestitke in pohvale; 
ponosni smo, da smo Topličani spet pri-
spevali k razvoju jadralnega padalstva.

Društveni planinski pohod 
na Kofce in še naprej

Nasmejana druščina, ki se bo gotovo še skupaj podala v gore!

Prvi dve Špelini kolajni

Topličani, ki jim v svetu jadralnega padalstva čestitajo tudi svetovni asi. 
(Foto: KPL Kanja)
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Milica Lukšič,  
DU Dolenjske Toplice

… to so besede, ki jih je na eni od okrog-
lih miz Festivala za tretje življenjsko ob-
dobje izrekel Milan Pavliha, predstavnik 
Socialne zbornice Slovenije, in z njimi po-
udaril festivalsko misel 'vsi smo ena ge-
neracija'. Festival krepi medgeneracijsko 
povezovanje.

Letošnji že 17. festival za tretje življenjsko 
obdobje je potekal v organizaciji druž-
be Proevent, Zveze društev upokojencev 
Slovenije ter Ministrstva za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti. 
Festival je časovno in vsebinsko vezan 
na 1. oktober, mednarodni dan starejših; 
v ta namen pripravlja številne pogovore 
in predstavitve za zdravo in aktivno sta-
ranje. Soustvarjalo ga je 2.200 posame-
znikov, Cankarjev dom pa je v treh festi-
valskih dneh obiskalo 17.000 obiskovalcev 
iz vse Slovenije. Tudi letos je bila medna-
rodna udeležba, prišli so tudi predstavniki 
iz Makedonije, Srbije in Italije.

Zadnjo septembrsko sredo smo tudi člani 

Društva upokojencev Dolenjske Toplice 
obiskali festival v Cankarjevem domu v 
Ljubljani. Program je bil izredno pester: 
na voljo so bili izobraževalni dogodki, kul-
turni dogodki na dveh medgeneracijskih 
odrih, predstavitve podjetij in turističnih 
agencij, različne delavnice in razstave. 
Vsak je izbral to, kar ga zanima. Nekaj se 

nas je odločilo tudi za voden ogled Ljublja-
ne z avtobusom. Vsak si je dan oblikoval 
po svoje, čas se je našel tudi za prijetno 
druženje in klepet.

V ZDUS kotičku je bila na ogled razstava 
voščilnic »Srečno 2018«, ki so prispele na  
ZDUS natečaj. Na natečaju sta sodelovali 
tudi naši likovnici Vera Lukšič in Rezka 
Arnuš; voščilnica slednje je bila nagraje-
na, za kar ji čestitamo.

Milica Lukšič, 
DU Dolenjske Toplice

V četrtek, 21. septembra, je bil prelep 
sončen dan, ravno pravšen za srečanje 
prostovoljcev projekta „Starejši za višjo 
kakovost življenja doma“ ali krajše „Sta-
rejši za starejše“ Pokrajinske zveze Do-
lenjske in Bele Krajine v Kostanjevici na 
Krki. Društvo upokojencev Dolenjske To-
plice je vključeno v projekt od leta 2007.

Koordinatorju projekta, Jožetu Lukšiču, 
pri izvajanju projekta pomaga 13 anketar-
jev in 16 prostovoljcev. Ti nudijo različne 

oblike pomoči: druženje, sprehodi, pomoč 
pri hišnih opravilih, dostava iz trgovine, 
prevoz k zdravniku, dostava humanitar-
nih paketov in drugo. V lanskem letu so 
prostovoljci opravili 620 obiskov in nudili 
668 različnih oblik pomoči.  Evropski par-
lament je junija letos projektu „Starejši 
za starejše“ kot edinemu iz Slovenije po-
delil nagrado »Državljan Evrope“, ker je v 
njem prepoznal, da „predstavlja izjemen 
primer dobre prakse na področju prosto-
voljstva, ki omogoča bolj kakovostno in 
neodvisno življenje starejših, skozi priza-
devanja za boljše razumevanje in razvoj 

kulture sodelovanja med generacijami 
pa odseva pomembne evropske vrednote 
prostovoljstva, humanizma, solidarnosti, 
povezanosti, vzajemnega razumevanja 
in sočutja“. Slovesna podelitev nagrade v 
Sloveniji je bila konec junija v Hiši Evrop-
ske unije, v Evropskem parlamentu v Bru-
slju pa bo oktobra.

Srečanje v Kostanjevici na Krki smo upo-
kojenci začeli v večnamenskem prostoru 
OŠ Jožeta Gorjupa, kjer so nam učenci šole 
in  člani DU Loški potok pripravili prije-
ten program. Nagovorili so nas, se nam 
prostovoljcem zahvalili in zaželeli uspeš-
no delo še naprej: podpredsednica ZDUS 
Vera Pečnik, vodja projekta Rožca Šonc, 
predsednik PZDU Jože Jazbec in ravna-
teljica šole Melita Skušek. Po programu 
smo si šli ogledat samostan Kostanjevica, 
Galerijo Jožeta Gorjupa in samo mestno 
jedro Kostanjevice na Krki. To je edino in 
najmanjše mestece na otoku. Mestne pra-
vice je dobilo leta 1252. Mesto je kultur-
ni spomenik prve kategorije in je v celoti 
zaščiteno. Ker je bil lep sončen dan, je bil 
sprehod po mestu prijeten, hkrati pa po-
učen. Spremljala nas je lokalna vodička. 
Krka je v tistem času narasla in dosegla 
prve hiše. Del ceste pri cerkvi je bil še zalit 
z vodo. Po ogledu mesta smo se zadovoljni 
vrnili v šolo, kjer so nas pogostili s kosi-
lom. Po prijetnem druženju smo se z avto-
busi odpeljali proti domu. Bilo je zabavno, 
poučno in prijetno. Podrobnejši zapis sre-
čanja preberite na spletni strani Občine 
Dolenjske Toplice.

Brez tastar'ga mlad' ne zraste ...

Prijetno druženje s koristnimi novimi spoznanji. Lepo nam je bilo.

Srečanje sorodnih upokojenskih 
društev Dolenjske in Bele krajine

Obisk Kostanjevice je bil prijeten; čeprav smo tako blizu, nas na ta izjemen 
košček naše dežele redko zanese pot.
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Helena Miša Kulovec

V prvi polovici letošnjega oktobra smo na 
domu v Meniški vasi obiskali Tonka Mi-
lića ob njegovem 90. rojstnem dnevu. Bilo 
je lepo sončno dopoldne, ko smo pozvonili 
pri vhodu. Vrata nam je odprl čil, nasme-
jan Tonko, nas prisrčno pozdravil in s svo-
jim temperamentom prebil neko napetost 
v nas. Bil je vesel našega župana Jožeta 
Muhiča, saj sta se tokrat prvič srečala. Ob 
zdravici in prigrizku, ki ga je pripravila 
hčerka Jadranka, je pogovor hitro stekel.

V svojih pripovedih se Tonko rad vrača v 
Dubrovnik, kamor sta se starša kmalu po 
njegovem rojstvu preselila iz rodne majhne 
vasice Krušica. V družini z devetimi otroki 
sta morala starša krepko poprijeti za delo, 
da sta preživela številčno družino, za delo 
pa so morali poprijeti tudi otroci. Starejši 

otroci so morali poskrbeti za mlajše, mo-
rali so zalivati vrt, sekati drva, dostavljati 
mleko in skrbeti za živali. „Zamislite si“, se 
nasmehne Tonko, „v Dubrovniku smo imeli 
krave, koze, kokoši in celo konja.“ Otroci so 
imeli čas tudi za igro in ušpičili so marsika-
tero vragolijo. Tonko je bil odličen učenec 
in se je po končani osnovni šoli vpisal v gi-
mnazijo, kjer je bil njegov sošolec nekdanji 
topliški zdravnik Žuanić. Z njim sta se po 
mnogo letih zopet srečala ravno v topli-
škem zdravilišču. Pa je otroštvo prekinila 
vojna. Do osvoboditve Dubrovnika se je s 
sovrstniki skrival pred sovražniki, z osvo-
boditvijo mesta pa se je vključil v osvobo-
dilno gibanje. S četrto Splitsko udarno bri-
gado se je odpravil proti Trstu. Na tej poti 
je Tonko doživel vse grozote vojne, vključ-
no z grozljivo borbo na Santa Dominiki. 
Sodeloval je pri osvoboditvi Trsta.

Ostal je v vojski in nadaljeval šolanje 
v Beogradu in Sarajevu. Leta 1952 ga je 
službena pot pripeljala v Slovenijo, kjer 
je spoznal Menišanko, edinko sloven-
skega prvoborca Bradača. Poročila sta se 
in v zakonu sta se jima rodili dve hčerki. 
Zaradi službovanja v vojski so se morali 
velikokrat seliti, veliko časa pa so žive-
li tudi ločeno. Zaradi pomoči tašči, ki je 
ostala sama, in zaradi študija otrok je 
Tonko prosil za premestitev v Slovenijo. 
Službo je dobil kot operativec 31. divizije. 
Že pred upokojitvijo je bil neprestano na 
poti med Meniško vasjo in Ljubljano. Po 
smrti žene in kasneje tašče je Tonko ostal 
v Meniški vasi, kjer sam skrbi zase.

Nikoli ni pričakoval, da bo živel v Slove-
niji, a kot sam pravi, je usoda hotela dru-
gače. Rad ima Menišane, rad poklepeta z 
njimi, ob tem pa žalostno pripomni, da je 
teh, ki jih je poznal, vedno manj. Rad ima 
Slovenijo, rad pohvali naš jezik in med 
mnogimi lepimi besedami mu je zelo pri 
srcu „domotožje“. In zopet smo v mestu 
njegovega otroštva, za katerega pravi: 
»Po toliko letih se v meni vse bolj prebuja 
nostalgija za mojim Dubrovnikom«.

Na moje vprašanje, ali ga danes v življe-
nju kaj jezi, odgovori: „Od politike sem 
dvignil roke in o tem ne govorim.“ Brez 
odlašanja pa je odgovoril, da se veseli 
obiskov vnukov, se pohvalil, da ima že 
pravnukinji in izrazil željo, da bi bili več 
skupaj. V isti sapi pa jih je že opravičeval, 
da razume njihovo pomanjkanje časa in 
zaposlenost. Tonkovo življenje je bogato, 
bogata pa je tudi njegova notranjost. Je 
sicer kot školjka, ki skriva svojo mehkobo 
in čustvenost za trdo lupino. Ja, tak je naš 
Tonko.

Naši slavljenci

Hvala za vašo kri!
Ivana Pelko, 
KORK Dolenjske Toplice

Skupaj z Območnim združenje Rdečega 
križa in domačo občino smo v krajevnem 
odboru RK Dolenjske Toplice pripravili 
družabno srečanje krvodajalcev jubilan-
tov. Zbrali smo se prvi oktobrski petek 
zvečer v sejni sobi KKC-ja. Letos je bilo 
na seznamu 36 občanov, ki to življenjsko 
tekočino redno darujejo in se udeležujejo 
obeh naših akcij januarja in julija. Odvze-
mi krvi so bili zajeti od septembra lani do 
konca avgusta letos. Dogodka so se udele-
žili: iz OZRK je prišla sekretarka Barbara 
Ozimek, iz Centra za transfuzijsko dejav-
nost Lidija Nograšek, manjkal ni seveda 
niti domači župan Jože Muhič. Kulturni 
program so izvedli trije učenci domače 
šole: Andraž Matoš, Ita Čatović in Lana 
Razboršek, spremljala jih je mentorica 
krožka RK Jožica Erjavec, za fotografske 
posnetke je poskrbel že kar naš dežurni 
fotograf Primož Primec. Priznanja sta 

podelila Barbara Ozimek in župan Jože 
Muhič.

Kot je ob tej priložnosti pri nas že v na-
vadi, KORK poskrbi tudi za darilo. Letos 
sem se oglasila v čokoladnici Berryshka, 
kjer so me izredno lepo sprejeli in tudi na-
kup omogočili s svojim sponzorstvom. Po 
uradnem delu srečanja smo odšli v Terme 
Krka na večerjo. Tu smo bili kot vsako leto 
spet lepo sprejeti in postreženi, ob pogle-

du na končni račun sem bila kar presene-
čena. Tudi tu cenijo naše krvodajalce, kar 
so pokazali s svojim prispevkom.

Naj se še enkrat zahvalim krvodajal-
cem, ker so marsikateri  življenjski zgod-
bi omogočili, da se nadaljuje, Berryshki 
in Termam za sponzorstvo, občini, ki je 
poravnala račun za večerjo, učencem in 
mentorici za program, Primožu za posnet-
ke in Maji za vso pomoč.

Tonko Milić, devetdesetletnik

Prijetno srečanje, ki je krvodajalce gotovo vzpodbudilo, da bodo nadaljevali s 
svojo dejavnostjo. (Foto: Primož Primec)

Prijetno druženje, prepleteno z nostalgijo. (Foto: Majda Gazvoda)
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Poslovil se je 
Ivan Fuks

Helena Miša Kulovec, 
Krajevno združenje borcev 
za vrednote NOB

Jesen je tu, jesen, ki jo imamo radi zaradi 
njenih barv, pridelkov, ki kličejo po spra-
vilu z vrtov, polj in vinogradov. Pravijo, da 
je jesen čas, ko drevesa najlepše šumijo. Pa 
jesen samo ne daje, tudi jemlje. Jemlje moč 
sončnim žarkom, krajša dneve in letos je 
iz naše srede vzela tudi Ivana Fuksa.

Veliko dogodkov iz njegovega življenja je 
bilo vezano na jesen. Rodil se je jeseni v 
Fuksovi družini mami »bab'ci«, ki je na 
svet pomagala kar velikemu številu ot-
rok, in očetu sedlarju. Jeseni leta 1944 se 
je kot partizan prijavil na razpis Glavnega 
štaba Slovenije v letalsko šolo in prav tako 
je v jeseni svojega življenja, po smrti svoje 
žene, ob nabiranju kostanja spoznal Zal-
ko in se vrnil v Toplice. Rad se je družil z 
nami in rad je obujal spomine na dogodke 
iz NOB.

Živo nam je ostala v spominu njegova pri-
poved o poti v Čkalov v Rusijo, kjer se je 
izšolal za pilota. Ker po njih ni prišlo le-
talo, so pot od Krasinca v Beli krajini do 
Bele Crkve prepešačili. Pot je bila dolga 

več kot tisoč kilometrov in je trajala me-
sec dni napornega potovanja, včasih tudi 
po dvajset ur na dan. Pred odhodom so 
dobili potrebna navodila za pot čez sov-
ražnikovo ozemlje, obenem pa so dobili 
tudi nalogo, da prepeljejo skupino okoli 80 
do 100 ranjencev do Pisarovine, ki je bila 
osvobojena. Bilo je mrzlo in poti zalede-
nele, kar je ranjencem in njim še posebej 
oteževalo pot. Na poti z ranjenci so padli 
v zasedo, se iz nje rešili in naslednji dan 
nadaljevali pot. 14. aprila 1945 so iz Bele 
Crkve odpotovali proti Rusiji in prispeli 
v Čkalov 14. maja 1945. Na tej poti so jih 
v mestu Uralsk Rusi napadli s kamenjem, 
misleč, da so nemški ujetniki. Ko so jim 
končno dopovedali, da so jugoslovanski 
partizani, so jih začeli objemati in se op-
ravičevati. V jeseni leta 1947 je zaključil 
šolanje za pilota in se vrnil domov v enote 
našega letalstva.

V mesecu juliju 1950 je dobil nalogo, da 
kot inštruktor sodeluje v skupinskem po-
letu z letališča Zaloka. Z njim je bil pilot 
Marinković. Takoj po vzletu je vse brez-
hibno delovalo. Iz letala se mu je nudil 
prekrasen pogled na celo Belo krajino. Bil 
je vesel in srečen, a veselje ni dolgo tra-
jalo. Naenkrat je motor letala odpovedal. 
Pod njim so bili sami gozdovi, za rešitev 
s padali sta imela le 200 metrov višine in 
ni mu preostalo drugega kot pristanek v 
gozdu z najnižjimi drevesi. Nenadoma se 
je letalo obrnilo na hrbet in strmoglavilo. 
Z glavo je udaril v komandno tablo z noga-
mi, zvitimi pod sedež, a bil je živ. V hipu 
se je spomnil na Marinkovića in vprašal: 
»Ali si še živ?« Slišal je odgovor: »Jaz sem, 
kaj pa ti?« Nasmehnil se je odgovoru in 
že naslednji trenutek se je zavedel nevar-
nosti, saj je iz rezervoarja curljal bencin. 
Hitro sta morala iz letala, ker je grozil po-

žar. Kljub razbitemu letalu sta jo srečno 
odnesla le z manjšimi ranami, buškami in 
modricami. Takrat je rekel, da se mu zdi 
neverjetno, da se človeku, ki mu preti ne-
varnost, v nekaj trenutkih pojavijo doživ-
ljaji celega življenja, saj se je tudi njemu ob 
tej nesreči zgodilo ravno to.

Bil je kot orel, ponosno je jadral skozi živ-
ljenje, upirajoč se vsem težavam, dokler 
mu konec septembra ni zmanjkalo moči. 
Verjetno so se njegove misli v tem poje-
manju moči še zadnjič sprehodile skozi 
njegovo življenje, se ustavile pri njegovih 
najdražjih in se nato predale počitku.

Ivana bomo pogrešali  na naših srečanjih, 
na naših akcijah, pogrešali bomo njegove 
prisrčne pozdrave, ki jih je ob srečanjih 
namenil vsakemu od nas. Hvala mu za vso 
pomoč in sugestije pri razvijanju vrednot 
NOB in hvala mu za prisrčnost in dobro 
voljo, ki jo je trosil med nas.

Ko je ob njegovem grobu zagorela tudi 
naša svečka, je bila v njej zahvala in veliko 
spominov, v katerih bo ostal z nami.

Nov vodnjak 
na pokopališču 
v Kočevskih 
Poljanah

Igor Mavsar,  
predsednik vaške 
skupnosti

Občina Dolenjske Toplice je sredi okto-
bra na pobudo vaške skupnosti Koče-
vske Poljane na tamkajšnjem pokopali-
šču postavila nov vodnjak. 

V začetku prihodnjega leta sledi še ob-
nova mrliške vežice, in sicer z zamenja-
vo stavbnega pohištva in novo fasado, 
kar bomo, s pomočjo domače občine, 
uredili sami člani vaške skupnosti.
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petek, 2. november ob 8. uri Mesečni sejem v Dolenjskih 
Toplicah

Ploščad pred KKC Dolenjske 
Toplice KKC Dolenjske Toplice

sobota, 4. november ob 9. uri Kmečka tržnica Ploščad pred KKC Dolenjske 
Toplice TIC Dolenjske Toplice

ponedeljek, 6. november ob 
10. uri - 27. novembra

Vsak ponedeljek - dvoransko 
kegljanje Kegljišče Vodnjak Novo mesto Društvo upokojencev Dolenj-

ske Toplice

torek, 7. november ob  9:00 Lažji pohod  v okolico Dolenj-
skih Toplic

Zbor pred društvenimi pro-
stori

Društvo upokojencev Dolenj-
ske Toplice

torek, 14. november ob 14. uri Medgeneracijsko branje OŠ Dolenjske Toplice OŠ Dolenjske Toplice

sreda, 8. november ob 9. uri – 
sreda, 29. november

Vsako sredo – druženje ob igri 
pikado

Prostori društva, Zdraviliški 
trg 8, 8350 Dolenjske Toplice

Društvo upokojencev Dolenj-
ske Toplice

sreda, 8. november ob 8. uri – 
sreda, 29. november

Vsako sredo - trening v strelja-
nju z zračno puško

KKC Dolenjske Toplice, So-
kolski trg 4, 8350 Dolenjske 
Toplice

Društvo upokojencev Dolenj-
ske Toplice

sreda 8. november ob 8. uri –
sreda, 29. november 

Vsako sredo - druženje ob 
kegljanju s kroglo na vrvici

Park Terme, Zdraviliški trg 7, 
8350 Dolenjske Toplice

Društvo upokojencev Dolenj-
ske Toplice

četrtek 9. november ob 19. uri-
30. november  

Vsak četrtek - večerna rekrea-
cijska telovadba

Osnovna šola, Dolenjske 
Toplice

Društvo upokojencev Dolenj-
ske Toplice

petek  3. november ob 8. uri – 
petek, 24. november

Vsak petek - druženje ob keglja-
nju s kroglo na vrvici

Gasilski dom, Podturn 12, 
8350 Dolenjske Toplice

Društvo upokojencev Dolenj-
ske Toplice

petek  3. november ob 9. uri – 
petek, 24. november

Vsak petek - druženje ob igri 
petanka

Gasilski dom, Podturn 12, 
8350 Dolenjske Toplice

Društvo upokojencev Dolenj-
ske Toplice

petek 10. november ob 15. uri 
(namesto sobote 11. novem-
bra)

Društveno martinovanje Odhod iz AP Dolenjske Toplice Društvo upokojencev Dolenj-
ske Toplice

sobota, 11. november ob 9. uri Kmečka tržnica Ploščad pred KKC Dolenjske 
Toplice TIC Dolenjske Toplice

nedelja, 12. november, ob 17. 
uri 

Martinov koncert ansambla 
Topliška pomlad z gosti Velika dvorana KKC Ansambel Topliška pomlad, 

vstop je prost!

torek, 14. november  ob 8.30 
uri, odhod iz parkirišča Bal-
nea ob 8. uri

Društveni pohod na grad Šum-
berk Žužemberk pri gradu Društvo upokojencev Dolenj-

ske Toplice

petek, 17. november ob 17. uri Srečanje jubilantov Gostilna Henrik Društvo upokojencev Dolenj-
ske Toplice

sobota, 18. november ob 9. uri Kmečka tržnica Ploščad pred KKC Dolenjske 
Toplice TIC Dolenjske Toplice

ponedeljek, 20. november ob 
19. uri

Obletnica rastoče knjige to-
pliške doline: pogovor z Mašo 
Marguč

KKC Dolenjske Toplice Občina Dolenjske Toplice

torek, 21. november ob  9. uri
Pohod Spoznajmo Dolenjsko – 
Mokronog Trebelno Parkirišče Balnea Dolenjske 

Toplice ob 8. uri
Društvo upokojencev Dolenj-
ske Toplice

torek, 21. november ob 18. uri Otvoritev razstave Viktorja 
Povšeta in pogovor Avla I., KKC Dolenjske Toplice TIC Dolenjske Toplice

sreda, 22. november ob 17. uri Otroški bolšji sejem knjig in 
obisk Nodija Zdraviliški park (za Rogom) KMJ, Krajevna knjižnica Do-

lenjske Toplice

sobota, 25. november ob 9. uri Kmečka tržnica Ploščad pred KKC Dolenjske 
Toplice TIC Dolenjske Toplice

torek, 28. november ob 7.30 
uri Društveni planinski pohod Parkirišče Balnea Dolenjske 

Toplice
Društvo upokojencev Dolenj-
ske Toplice



"Rastoča knjiga je več kot knjiga; je skrinja narodne zaveze;  
je duh, ki se nad časom dviga; je zvezda stalnica: ljubezen." 

 

Obletnica                                     
RASTOČE KNJIGE TOPLIŠKE DOLINE  

 

Pogovor z avtorico knjige Zdravnik iz 
Dolenjskih Toplic Mašo Marguč.  

Pogovor bo vodila Carmen L. Oven. 
 

Slavnostni govornik bo predstavnik Državnega sveta 
Republike Slovenije. 

 

Ponedeljek, 20. november 2017, ob 19:00 

KKC Dolenjske Toplice 

 

Dolinarji

Veseli Dolenjci
Mladi Belokranjci

Obsoteljski slavčki
ansambel Blaža Hutevca

Kud Vesel teater

4. Martinov koncert
ansambla Topliška pomlad

z gosti

12. 1 1 .2017
ob 17:00

Kulturno kongresni center
Dolenjske Toplice

ansambla Topliška pomlad

Prostvstop

Fotografije tokrat prispeva Soteščan Mar-
ko Majhen. „Nastale so med iskanjem gob, 
ne nabiranjem. Iskal sem seveda jurčke, a 
sem prve tri dni našel vse sorte gob, le jurčk-
ov ne. Prvi dan pod Gačami je bilo res veliko, 
še zaprtih dežnikaric in kup ostalih barvitih, 
meni nepoznanih primerkov. Naslednji dan 
sem pohajal nad Straškim hribom in po Aj-
dovski planoti. Nula od gob, a fini sprehod. 
Tretji dan za Svetim Petrom v visokih sta-
rih gozdovih. Meni so delovali krasni tereni 
za gobe, a je bilo čisto prazno. Je pa super 
svetloba, ko se sonce čez meglo prebija. No v 
naslednjih dneh je postalo pa ... nezanimivo 
jurčke iskat, ker so bili povsod. Pa z jurčki 

so se masovno pojavile še rdeče mušnice ... 
vsaj meni se je tako zdelo. Po gobah je postal 
aktualen še kostanj.“

Fotografije za rubriko lahko prispevate 
tudi vi; pošljite jih na elektronski naslov 
vrelec.dt@gmail.com


