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Občina sporoča

Beseda urednice

Na naslovnici Vrelca tokrat obnovljeni oltar
topliške cerkve, ki ga je ﬁnančno podprla
tudi domača občina. Ta je lahko nadvse
zadovoljna s sporazumom glede soﬁnanciranja preboja med Roško in Pionirsko
cesto, ki ga je dosegla s pristojnim ministrstvom. Podrobnosti v nadaljevanju. Občani
ne spreglejte opozorila glede nadzora nad
ločevanjem odpadkov; žal se pomena
skrbnega ločevanja očitno tudi v naši
občini še ne zavedajo vsi, v zabojnikih za
papir se najdejo celo veliki kosi lesa, v
zabojnikih za mešane odpadke trava in
vejevje ter ostali odpadki, ki tja nikakor ne
sodijo. Inšpektor bo izdajal ustna opozorila,
lahko vas doleti tudi denarna kazen. V žep
boste morali seči tudi, če boste kršili
spremenjeni režim parkiranja v Toplicah.
Odlok o tem je že v veljavi, v praksi bo
uveden najkasneje do sredine julija. Vse
podrobnosti preberite v nadaljevanju
Vrelca, kjer najdete tudi številne prijetne
dogodke, ki smo jim bili maja priča v
topliški dolini, nove uspehe naših športnikov, prizadevanja gasilcev, utrinke s poti
Toličanov ... Prijetno branje in še naprej
vabljeni k sodelovanju. V kolikor imate
predlog za Vrelec, ga pošljite na elektronski
naslov vrelec.dt@gmail.com ali me pokličite osebno na številko 051/606-424.

Država za preboj milijon
evrov, občina 200 tisočakov
Barbara Barbič
Župan Jože Muhič in minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič sta v sredo, 23. maja, v
prostorih KKC-ja podpisala sporazum o soﬁnanciranju začetka gradnje obvozne ceste jedra
Dolenjskih Toplic.
na področju prometne infrastrukture v SloS podpisom sporazuma o soﬁnanciranju sta
veniji, da je po državi odprtih 700 investicijobčina in ministrstvo dorekla strukturo
skih projektov in da je za redno vzdrževanje,
ﬁnanciranja za prvo fazo izgradnje obvoznice
gradnjo in investicije v ceste v letošnjem
Dolenjske Toplice. Ocenjena vrednost celotproračunu predvidenih 204 milijone evrov.
ne obvoznice je pet milijonov evrov, od tega
Prva faza začetka izgradnje obvozne ceste v
je vrednost prve faze približno 1,2 milijona
Dolenjskih Toplicah vključuje prestavitev
evrov. 84 odstotkov investicije (dober milijon
dela lokalne ceste in rekonstrukcijo križišča
evrov) bo krila država, preostanek (dobrih
oziroma preboj med Roško in Pionirsko cesto.
200 tisoč evrov) pa občina. Občina je z dogoDela se bodo začela konec letošnjega poletja,
vorom glede soﬁnanciranja prve faze gradnje
predvidoma bodo končana v prvi polovici
obvoznice upravičeno zadovoljna, do za
prihodnjega. Druga faza bo obsegala gradnjo
občino več kot ugodnega sporazuma je prišlo
cestne povezave med regionalnima cestama
na podlagi naporov tako župana Jožeta
Vavta vas - Dolenjske Toplice in Dolenjske
Muhiča kot vseh ostalih v projekt vpletenih
Toplice - Meniška vas, v tretjo fazo pa sodi
zaposlenih na občinski upravi. Minister dr.
rekonstrukcija lokalne ceste Dolenjske
Peter Gašperšič je ob podpisu izpostavil, da
Toplice - Meniška vas mimo osnovne šole.
so bili v tem mandatu narejeni veliki premiki

Barbara Barbič

Naslovnica

Obnovljen glavni oltar v cerkvi sv. Ane v
Dolenjskih Toplicah. Obnovo je podprla
tudi domača občina.
Foto: Alenka Peterlin.
Minister Gašperšič in župan Muhič zadovoljna po podpisu sporazuma. Foto: MZI.

Kolofon

Glasilo izdaja Občina Dolenjske Toplice
Uredniški odbor: Barbara Barbič, odgovorna
urednica, ostali člani so Primož Primec, Rosana
Dular, Juš Šenica in Jožica Kotar
Priprava za tisk in tisk: Jože Dolinšek, s.p.
Naklada: 1400 izvodov
Glasilo Občine Dolenjske Toplice je vpisano v
razvid medijev Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko 250.
Glasilo dostopno tudi na www.dolenjsketoplice.si.
Obvestilo uredniškega odbora: zadnji rok za
oddajo člankov je 18-ti v mesecu. Prispevke
lahko pošljete preko elektronske pošte na
naslov vrelec.dt@ gmail.com. Za prispevke, ki
bodo prispeli po navedenem datumu uredništvo ne jamči, da bodo objavljeni. Uredništvo si
tudi pridržuje pravico do preoblikovanja besed
v vsebinsko in oblikovno primerne članke.

S kolesom varno od
Ljubljane do Dolenjskih Toplic
Barbara Barbič
Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je konec maja z župani občin Škoﬂjica,
Grosuplje, Ivančna Gorica, Žužemberk in
Dolenjske Toplice podpisal dogovor o
sodelovanju pri izvedbi kolesarske povezave
4P – prijetna pot prijateljstva in povezovanja.
Z dogovorom bo določen koordinator, ki bo
med občinami usklajeval aktivnosti, potrebne za izvedbo kolesarske povezave, saj bo
treba določiti dokončno umestitev odsekov
in tras državnih in občinskih kolesarskih
povezav v prostor ter obseg in način zagotavljanja denarnih sredstev posameznih
občin in Direkcije za infrastrukturo RS. Do-

govor o sredstvih bodo podpisniki opredelili s
soﬁnancerskimi sporazumi.
Ob podpisu dogovora je minister Gašperšič
izpostavil, da bo imela Slovenija do leta 2023
zgrajeno mrežo preko tisoč kilometrov
državnih in regionalni kolesarskih poti.
Direkcija za infrastukturo je s številnimi slovenskimi občinami že podpisala dogovore za
izvedbo kolesarskih povezav in marsikje so
projekti že v teku. Investicija je vredna skoraj
250 milijonov evrov, skoraj 60 odstotkov
denarja prispeva država. Samo v letošnjem in
prihodnjem letu je v ta namen v proračunu
namenjenih 18 milijonov evrov.
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Pozor, spremenjen režim parkiranja v Toplicah
Barbara Barbič
Občinski svet je na aprilski seji sprejel odlok o ureditvi mirujočega prometa v občini, kar
občini daje podlago, da novo ureditev spelje v praksi.
Namen sprejema novega odloka je ureditev
času, pove direktor občinske uprave Rado
mirujočega prometa v občini s posebnim
Javornik, najkasneje sredi julija. Občina bo
ozirom na samo naselje Dolenjske Toplice. V
postavila opozorilne table, na katere bodite
ta namen je občina izdelala podrobno študijo
pozorni. Kakšne bodo spremembe? Uvedeno
skupaj z Zavodom za prometno varnost iz
bo omejeno parkiranje za dve uri, in sicer na
Ljubljane. Študija kot podlaga za pripravo
parkirišču Zdraviliški trg (med župniščem in
odloka vsebeije posnetek obstoječega stanja
pošto) ter na obeh parkiriščih za KKC-jem.
z izvedenim štetjem parkiranja, analizo
Na dve uri bo parkiranje omejeno od
parkirnih površin in predlog ureditve parponedeljka do petka med 7. in 17. uro.
kiranja. Odlok je bil podan v javno obravNeomejeno parkiranje velja na parkirišču na
navo, kjer so bile izražene pripombe na
Ulici Maksa Henigmana (leva stran proti
ureditev parkiranja, na sam odlok pa ne.
centru) in na parkirišču pri pokopališču.
Odlok je v veljavo stopil petnajsti dan po
Parkirnega režima na parkiriščih pri osnovni
objavi v Uradnem listu RS (25. aprila), v
šoli se v tej fazi ne spreminja, ravno tako ne
praksi bo uveljavljen v najkrajšem možnem
bo prišlo do zaprtja Sokolskega trga za
promet, kakršen je bil predlog omenjene
študije, zarisana bo dodatna parkirna površina za dostavna vozila na Sokolskem trgu
za potrebe dostave. Na vseh parkiriščih je
dovoljeno neomejeno parkiranje vozilom z
dovolilnico. Merila za izdajo dovolilnice
predpiše župan.
Na tistih parkiriščih, ki imajo omejeno
parkiranje na dve uri (od ponedeljka do petka
od 7. do 17. ure), bo potrebno označiti začetek
parkiranja na vidnem mestu v avtomobilu. V
kolikor boste imeli vozilo parkirano dlje časa,
vam preti kazen v višini 40 evrov (polovička
20). Direktor Javornik pri tem izpostavlja, da
naj vozniki predvidijo, koliko časa bodo

parkirali in v primeru, da bi njihov opravek v
Toplicah lahko trajal dlje kot dve uri, naj
izberejo tisto parkirišče, kjer za parkiranje ni
časovne omejitve. Ob tem poudarja še, da
zaposleni na občini ne bodo prakirali na
parkirišču tik za KKC-jem, po zagotovilu
direktorja domačih term Andreja Božiča
tudi zaposleni v termah ne bodo parkirali na
tistih parkiriščih, kjer bo parkiranje omejeno. Ta parkirišča bodo namenjena,
poudarja Javornik, zgolj tistim, ki pridejo v
Dolenjske Toplice po opravkih. Odlok
predvideva možnost plačljivega parkiranja, a
občina se za to za zdaj ni odločila. V kolikor
bo na tem področju sprememba, mora
predlog parkirnin najprej sprejeti občinski
svet.
Na javni razpravi je bila predvsem izpostavljena problematika parkiranja na površinah
med hotelskimi stavbami v jedru Toplic.
Direktor Javornik pri tem pove, da je občina
dobila s strani term zagotovilo, da bodo skušali težavo odpraviti. Na omenjenem območju namreč ni opozorilne table za prepoved
parkiranja, ki bi dajala podlago redarki za
ukrepanje. Table postavi občina. Javornik pri
tem pove, da so se v termah na sestanku z
občino obvezali, da bodo poskrbeli, da ne bo
parkiranja na površinah med hotelskimi
stavbami. »Če se bo kljub temu pokazala
potreba, bo občina poskrbela za opozorilne
table,« sklene Javornik.

Odstranitev nekdanje vežice v Soteski
Občinska uprava
Spoštovani občani Soteske in okoliških vasi,
ki imate pokopališče v Soteski.
V občinski upravi si prizadevamo, da bi bila
naša pokopališča čim bolj urejena. Pokopališče v Soteski je eno najlepših v naši občini,
tako po legi, kot po sami urejenosti grobov in
površin znotraj obzidja. Ker je pa pomembna
tudi zunanja urejenost, vključno s parkirišči,
v največji možni meri urejamo tudi te površine. Žal pa parkirišče pri pokopališču v
Soteski vsako močnejše deževje poškoduje
skoraj do neuporabnosti. Gramoz, vejevje in
ostali odpadki pristanejo v meteorni kanalizaciji in na asfaltiranih delih cestišča ter še
dodatno poslabšujejo vozne razmere na cesti
(pesek in led pozimi) ter pretočnost sistema
za odvodnjavanje meteornih vod. Ob tem se
lahko upravičeno postavlja vprašanje, zakaj
tako velika naložba v odvodnjavanje, če
sistem ne more služiti namenu.
Da bi uredili parkirišče in vrnili cerkvi Sv.
Erazma poln sijaj, je potrebno najprej
odstraniti razpadajočo zgradbo, ki je nekoč
služila za mrliško vežico. Le ta danes nima
nobenih pogojev, da bi služila v ta namen

(uporabno dovoljenje za tak namen zahteva
pogoje kot so urejenost komunalne infrastrukture - WC, kuhinja, sanitarni standardi
…. ). Sicer pa krajani sami dobro veste, da že
dolga leta ni bila v funkciji. O tem, kaj bo s to
stavbo in parkiriščem, lahko odloča le
lastnik, seveda z vsemi primernimi dovoljenji: gradbeno dovoljenje, soglasje ZVKD,
dovoljenje Škoﬁje …). Lastnika (Občina
Dolenjske Toplice in Župnija Soteska) sta
soglasna, da se objekt mrliške vežice, ki sicer
po dodatni »obnovi« pred leti še bolj kazi
podobo cerkve in kraja, odstrani, da se naredi
na pokopališče dostop za invalide, uredi
oporni zid in asfaltira parkirišče. O mnenju je
sicer župnik v nedeljo 20. maja po maši
povprašal udeležence maše. 31 ljudi je bilo
zato, da se zadeva tako uredi, nihče ni dvignil
roke proti. To je bila dragocena informacija o
mnenju ljudi. Sestankov na to temo ne bo
več, ker, kot že poudarjeno, o stvareh
odločata lastnika, Občina in Župnija. Skupaj
želimo iti s časom naprej ter urediti pokopališče in okolico tako, da bosta v ponos vsem
občanom.

Rešitev je spričo okoliščin edina
smiselna.

4 Občina obvešča
Poostren nadzor nad ločevanjem odpadkov
Barbara Barbič
Inšpektorji medobčinskih inšpektoratov in
redarstev Mestne občine Novo mesto, občin
Mirne Peči, Žužemberka, Straže, Dolenjskih
in Šmarjeških Toplic, Škocjana ter Šentjerneja v sodelovanju z javnim podjetjem
Komunala Novo mesto d.o.o., na podlagi
določil občinskih odlokov o ravnanju s
komunalnimi odpadki začenjajo z akcijo
opravljanja poostrenih nadzorov nad ločevanjem komunalnih odpadkov. Akcija
preverjanja ločevanja odpadkov je usmerjena
v nadzor nad odlaganjem in ločevanjem
odpadkov pri večstanovanjskih objektih ter
na ekoloških otokih. Opaziti je, da se je
vsebnost neustreznih odpadkov povečala v
rumenih zabojnikih za embalažo ter v
zelenih zabojnikih za ostanek odpadkov oz.
mešane komunalne odpadke. To povzroča
probleme pri nadaljnji pripravi in predelavi
odpadkov in zvišuje stroške obdelave, saj je
za kvalitetno predelavo in reciklažo odpad-

kov potreben čim bolj čist odpadek, takega pa
se lahko doseže le na izvoru nastanka.
Kot pojasnjuje Marjan Menger, vodja
medobčinskega inšpektorata, nadzor poteka
v glavnem na ekoloških otokih, enega so že
opravili. Opažajo, da je ogromno nepravilnosti v tem, da uporabniki vrečko z odpadki
odložijo poleg kontejnerja. »Ko smo takšno
vrečko skupaj s komunalnimi delavci odprli in
odpadke sortirali, smo ugotovili, da kakih 80
odstotkov vsebine ne sodi v zabojnik za mešane
odpadke, pač pa v zabojnik za embalažo.
Zvečine so pri nas najprej in najbolj polni ravno
zabojniki z mešano embalažo; če bi torej ljudje
ločevali pravilno, bi se odpadki porazdelili in ne
bi prihajalo do tega.« V kolikor pri nadzoru v
vrečki najdejo karkoli, kar lahko vrečko
nedvoumno poveže z uporabnikom, bodisi,
da gre za kako položnico, naslovljeno pošiljko ali kaj podobnega, lahko uporabniku sledi
denarna kazen. Pri nadzoru bi lahko pregle-

dali tudi celoten zabojnik in vse odpadke v
njem, a za to pri nas ni podlage v občinskem
odloku, pove Menger. Kot takšen bi bil potreben spremembe.

Stanje na ekološkem otoku med
Cerovcem in Velikim Rigljem, ki je bil
predmet inšpekcijskega nadzora
22. maja. Foto: MIR.

Obvestilo glede salonitnih plošč
Občinska uprava
Obveščamo vas, da od maja 2018 dalje ni več
dovoljeno odlagati azbestnih odpadkov
(salonitnih plošč) in ostalih nevarnih odpadkov na našem zbirnem centru.
Skladno z uredbo o ravnanju z nevarnimi
odpadki je potrebno salonitne plošče naložiti
na paleto ter poviti s folijo in oddati pooblaščenim organizacijam za zbiranje
tovrstnih odpadkov. Salonitne plošče, ki so
primerno pripravljene ter povite na paleti,
lahko oddate samo na CEROD-u (Centru za
ravnanje z odpadki) v Leskovcu - Brusnice.

S strani Komunale Novo mesto smo na
domove prejeli tudi terminski plan odvoza
ostalih nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.
Komunala bo to vrsto odpada zbirala v naši
občini 2. oktobra letos med 11.30 in 14.30 uro
na parkirišču osnovne šole.
Odpadkov, ki nastajajo iz opravljanja
dejavnosti prav tako ni dovoljeno odlagati na
občinskem zbirnem centru. Podjetniki obrtniki morajo z odpadki ravnati v skladu s
predpisi oziroma načrtom ravnanja z odpadki, ki ga imajo sprejetega v svojem podjetju.

Salonitne plošče po novem na našem
zbirnem centru več ne zbiramo.

Pohvala za hiter odziv
Sredi februarske zimske pravljice se mi je ob
pomoči pri čiščenju snega pešpoti po Topliški
vasi v Dolenjskih Toplicah utrnila ideja kako
bi bilo lepo, da še dodatno spodbudimo ljudi
k doslednejšemu ločevanju odpadkov. Na pol
poti od lekarne do gasilskega doma je v
Dolenjskih Toplicah ekološki otok in med
ostalimi zabojniki sta tam tudi dva zabojnika
za stekleno embalažo (veliki in manjši, cca
240 ltr). Prišel sem na idejo, da bi takšen mali
240 ltr zabojnik za steklovino postavili tudi
na ekološkem otoku tik ob lekarni v Topliški
vasi. Poklical sem g. Ivana Šaška na
Komunalo NM, mu povedal za pobudo in
dobil njegovo (moško) besedo, da bo
Komunala Novo mesto to storila, ko bo
skopnel sneg.
Prijetno presenečen sem bil, ko sem videl, da

je dana beseda obveljala. Da je v tej naši
prelepi Sloveniji še kdo, ki da kaj na čast in
izpolni svojo dano besedo! Vse premalo je
takšnih. Žal. Tehnično to za Komunalo Novo
mesto ni bil velik zalogaj, po človeški plati pa
je to nekaj velikega, neprecenljivega. Vrača
zaupanje v ljudi! Vrača zaupanje v dobro! V
vseh nas je ta dobrota vtkana, v vseh nas je
pozitivnost in človeškost, le da včasih po
lastni nerodnosti tega ne znamo in ne
zmoremo pokazati sočloveku. A vidim, da se
stanje izboljšuje in prav je tako.
Tudi zato naj zapišem, da prav tvorno
sodelujem s predlogi z gospodoma Štukljem
in Šaškom in lepo je vedeti, da ima v svoji
ekipi g. Klemenčič takšne pozitivne ljudi.
Samo tako naprej ekipa Komunale Novo
mesto! Tudi za to, da bomo živeli v še

čistejšem okolju. Mi in naši veseli razposajeni
zanamci.
Na tem mestu še pohvala za ureditev Poti
zdravja, ki ji je trda zima pustila posledice.
Brez aktivnosti režijske službe občine Dolenjske Toplice na eni in prizadevnih prostovoljcev na drugi strani (ga. Vida SirkŠenica, Marija Vohar, Martin Šmid in
Dušan Peterlin), bi bilo stanje na za
občane važnem koščku oaze miru in zdravja, to dosti bolj nevarno in neurejeno. Zato
gre, vsem skupaj in vsakemu od njih, moja
iskrena zahvala. Pozornost bi edino usmeril
na novo, dodatno nevarno preko poti
nagnjeno smreko na približno 1/3 poti
gledano od štartne oznake v smeri cilja.
mag. Marko Bidovec

Dogajalo se je
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Nova nagrada iz tujine za Berryshko
Barbara Barbič
Destilarna Berryshka z Obrha je marca prejela dve novi prestižni nagradi v okviru
tekmovanja World-Spirits Award, ki že vrsto leto poteka v avstrijskem Bad Kleinkircheimu.
Z optimizmom zrejo naprej, letos so začeli tudi z izdelavo domačega viskija.
Tekmovanje World-Spirits Award poteka že
vrsto let, je eno pomembnejših na evropskih
tleh. Udeležujejo se ga številne destilarne iz
vseh koncev sveta, pri čemer organizatorji
sprejmejo le petsto vzorcev. Profesionalni
preizkuševalci vzorce okušajo slepo; dobijo
le vzorec, ne vedo, od kod prihaja. »Na
tekmovanju ocenjujejo vse vrste žganih pijač,
mi smo poslali naš brinjevec in gin. Za
slednjega smo dobili srebrno nagrado za
kakovost, brinjevec pa je dobil zlato odličje,«
zadovoljno pove direktor Berryshke, Samo
Kenda. Za svoje proizvode je destilarna z
Obrha dobila že več nagrad, med drugim so
jih nagradili tudi v Londonu in San Franciscu.
»Vsaka taga nagrada nam da dodatnega
zagona, predvsem pa zavedanje, da smo na
pravi poti. Nagrade jemljemo kot potrditev
našega dela. Pripomorejo k prepoznavnosti
blagovne znamke in posledično pomagajo k
boljši prodaji.«
Alkoholne pijače v Berryshki proizvajajo od
leta 2012. Kot je znano, ime so si izpeljali iz
angleške besede berry (jagoda), saj njihovi
izdelki praviloma vsebujejo jagode; bodisi

brinove, borovničeve in podobno. Ker ciljajo
tudi na tuje trge, so izbrali tujezveneče ime. V
tem času prepoznavnost znamke res narašča
tudi na tujem. »Gre sicer počasi, a z gotovostjo
napredujemo. Izvažamo na Češko, v Nemčijo,
Veliko Britanijo, nekaj poskusov je bilo izvoza
na Kitajsko, v jeseni bomo verjetno stopili tudi
na ameriško tržišče.« V ZDA naj bi sprva
izvažali predvsem gin, ki je trenutno precej
trendovska pijača. Kenda pri tem pojasnjuje,
da iz zgodovine izhaja, da je gin sprva nastal
na Nizozemskem, nato so ga posvojili
Angleži, ki ga danes promovirajo kot svojega.
Na angleških tleh je bil popularen od nekdaj,
v 70-tih in 80-tih tudi v ostalem delu Evrope,
nato pa so ga izpodrinile ostale alkoholne
pijače. »V zadnjem času je spet prišel na
površje. Je kakovostna pijača, ki ne povzroča
glavobola, seveda če ga ni preveč. Pri proizvodnji se uporabljajo zelišča, gin postaja vse
bolj moderen. Poudaril bi, da ima Berryshka
prvi slovenski gin, ki je tudi mednarodno
prepoznaven.«
Poleg gina Berryshka izdeluje brinjevec in
brinjevec, staran v hrastovem sodu, ki je bil

Samo Kenda s prvim slovenskim London ginom.
Foto: Berryshka.

nagrajen v Londonu. Imajo vrsto sadnih
likerjev, dolgo vrsto čokoladnih izdelkov,
letos so začeli izdelovati praline, ki jih lahko
v njihovi trgovini obiskovalci kupijo po kosih.
Pred kratkim so začeli tudi s proizvodnjo
viskija. »Posebnost viskija iz Berryshke je v tem,
da so vse njegove vsebnosti domače. Žito je
kupljeno s strani domačih proizvajalcev, vse
potrebne postopke pri izdelavi naredimo doma,
kar je vsekakor še ena posebnost naše
destilarne. Ime za svoj viski še nismo izbrali.
Rekli smo si, da imamo še dovolj časa, saj bo
zorjenje trajalo vsaj kaki dve leti,« se nasmeji
Kenda. Za ostale svoje produkte vseh surovin
ne dobijo doma, oskrbujejo jih predvsem
pridelovalci iz območja nekdanje Jugoslavije.
V Berryshki z optimizmom gledajo naprej;
lepo so se prijeli vodeni ogledi njihove
destilarne, vsak petek, soboto in nedeljo je
lokal odprt od 12. do 21. ure, vodeni ogledi
potekajo ob 15., 17. in 19. uri, po novem
nudijo tudi torte, različne sladice in koktejle.
Kenda na koncu na vprašanje glede vizije
destilarne poudari, da bodo ostali na nivoju,
karkšnega so dosegli. »Če bi želeli konkurirati
velikim proizvajalcem, bi morali postaviti
tovarno, kar pa si ne želimo. Ostajamo butični
proizvajalec, ki neguje predvsem kakovost.«
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Intervju

Intervju: Vera Lukšič

„Če sem imela vsaj pet minut,
sem jih namenila čopiču“
Barbara Barbič
Topličanka Vera Lukšič je nedavno s samostojno razstavo v KKC-ju zaokrožila 20-letnico
slikarskega ustvarjanja. Četudi je z ljubiteljskim slikarstvom začela relativno pozno, je zanj
prejela številna priznanja. Pravi, da razstavljala ne bi več, čopiča pa tudi še ne bo postavila v
kot. Dejavno se udejstvuje tudi v skupini ljudskih pevk Rož'c in v Društvu podeželskih žena.
Povabilu na pogovor se je rada odzvala in čeprav pravi, da o svojem delu ne govori rada, ima
kaj povedati ...
Ker ste ravno obeležili dve desetletji
ustvarjanja, se samo po sebi zastavlja
vprašanje, kako ste začeli.
Ko sem se upokojila, me je soseda Rezka
Arnuš pobarala, da bi se v Novem mestu
pridružila slikarskim delavnicam tamkajšnjega društva upokojencev. Najprej sem
pomislila, da sem prestara za takšne nove
začetke, ko pa sem zamisel predstavila
hčerkama, mi je Rebeka kupila risalne liste in
barvice. Leto dni sem, ko so šli vsi spat,
ustvarjala, da sem se preizkusila. Čez leto dni
me je Rezka spet povabila k pridružitvi
slikarske skupine in odločila sem se. Stara
sem bila 54 let. Delavnice je vodil likovni
pedagog Marjan Maznik, ki mi je res pomagal
pri ustvarjalnih začetkih.
Pridružili ste se Kulturnemu društvu
Mavrica, mentorji so se menjavali ...
Res je. Po Mazniku nas je vodil slikar Jože
Kotar, tudi Jože Kumer nas je usmerjal. Zdi se
mi, da je bilo včasih bolj sproščeno. Po 20-tih
letih ustvarjanja sem se odločila za svojo
zadnjo razstavo, ki naj bi bila nekakšen
pokazatelj mojega dela v teh letih. Ustvarjala
bom še, ne vem pa, če bi se odločila še za
kakšno razstavo. Preveč stresno je.
Kaj ste pa počeli do upokojitve? Vas je že
prej mikalo slikarstvo?
Bila sem delavka v Novolesu, zadnjih pet let
sem čistila v Dolenjki. Nikoli v vsem obdobju
svojega službovanja nisem pomislila na
risanje. Res pa je, da sem z velikim veseljem
gledala slike, želela sem si kupiti kakšno res
lepo. Zdaj mi tega ni potrebno več, naredim si
jo sama. (smeh)

vidi Sitarjeva hiša in topliška cerkev. Seveda je
moj napredek od takrat viden. Pridobila sem
izkušnje, nenazadnje imam za seboj 20 let
dela z mentorji. V tem času sem sodelovala s
KUD-om Mavrica, od začetka pa tudi v topliški slikarski sekciji. Spomnim se pastela zidanice, kjer sem naredila kar nekaj začetniških
napak, a sem jo kljub temu dala v okvir. Danes
se mi več ne zdi tako slaba. (smeh)
Kje vse ste razstavljali svoja dela? Ste z
njimi hitro zadovoljni ali ste kritični do
sebe?
Sodelovala sem na skupinskih razstavah po
več krajih v Sloveniji od Brezovice, Krškega,
Sevnice, Mokronoga, Črnomlja, Metlike, v
tujini pa v Nemčiji, Italiji, na Madžarskem,
Hrvaškem, kjer smo sodelovali na slikarskih
kolonijah. Na razstavah rada slišim kakršnekoli kritike, naj bodo dobre ali slabe. Slabe
sprejmem in o njih razmislim. Seveda pa sem,
tako kot vsi, bolj vesela pohvale. Rekla bi, da
sem sama precej kritična do sebe, z delom
nisem hitro zadovoljna. Postavim ga na določeno mesto, da dozori. Pogosto še kaj dodelam in popravim, kar pa ni vedno najboljša
odločitev, slika se na ta način utrudi. Moj prvi
ocenjevalec je moj soprog France, za mnenje
povprašam tudi hčerki Rebeko in Vanjo.

Vera Lukšič med svojimi deli v avli
KKC-ja.
certiﬁkate in nagrade zlata paleta. Prejela
sem več priznanj in certiﬁkat za akril, pastel
in abstrakcijo. Priznanja sem prejela tudi v
okviru slikarskih srečanj v Brezovici in na
Bučki, Zveza društev upokojencev pa mi je
podelila nagrado za voščilnico.
Če bi se še enkrat odločili, kaj boste počeli
v življenju, bi se že prej odločili za to pot?
Ja. Če bi imela možnost, vsekakor. Ko sem bila
stara sedem let, mi je umrla mama, bila sem
najmlajša od sedmih otrok, odraščali smo na
Uršnih selih. Bili smo bolj samorastniki,
nihče se ni prav dosti brigal zame, z družino
se je prej bolj ukvarjala in skrbela za nas
mama. Kmalu sem se zaposlila, kmalu si
ustvarila svojo družino. Za takšno dejavnost
prej enostavno ni bilo časa. Sem pa hvaležna,
da sem si lahko po upokojitvi privoščila
ustvarjanje, tako po časovni kot ﬁnačni plati.
Materiali so kar dragi, izobraževanja ravno
tako. A nikoli mi ni bilo žal niti centa, ki sem
ga dala v ta namen.
Ni pa to edina vaša kreativnost ...
Ne, neizmerno rada tudi prepevam. Že od
začetka sem članica Društva podeželskih
žena Dolenjske Toplice, že deset let pojem v
skupini ljudskih pevk Rož'ce. Včasih se nam
kaj zalomi, starejše smo, glasovi so že
nekoliko utrujeni, težko si vse zapomnimo. A,
kakor pravijo, smo naredile napredek od začetka in rada slišim takšne pohvale. Predvsem
pa se ob petju sprostim, skupina je prijateljsko povezana. V moji družini smo vsi radi prepevali, oče in vsi otroci. To ljubezen sem ohranila do danes. Če bi se morala odločati med
slikarstvom in petjem, bi izbrala slednjega.

Kaj vam pomeni ustvarjanje?
Sprostitev. Užitek. Ko sem naredila prvo sliko,
ki mi je bila res všeč, sem jo z velikim
veseljem pokazala Rezki. Ko sem jo nesla v
oceno še mentorju Mazniku in ko jo je
pohvalil, sem dobila velik ustvarjalni zagon.
Če sem le imela nekaj minut časa, sem ga
namenila temu, da sem vsaj kakšno potezo
potegnila s čopičem. V okviru društva smo se
udeleževali kolonij v tujini, druženje mi je res
očitno manjkalo. Do takrat je bilo samo delo.

Kam vas najbolj vleče? K upodabljanju
česa?
Zelo rada imam arhitekturo, predvsem stare
stavbe. Rada imam tudi naravo, vodo. Ne
vem, ali je za to kriva Sušica, ki jo imamo pod
hišo. Pogosto stojim pri njej in jo opazujem.
Lepa je predvsem ko naraste, ko se odene v
živo zeleno barvo. Rada upodabljam tudi
rože. Mikajo me portreti, a tega najbrž ne
bom dosegla. Ko vidim, da mi ne gre, se
umaknem. Zelo so mi všeč Jakčeva dela in
tudi dela Kotarja, Kumra. Rada bi ustvarjala
tudi abstraktno, nekaj del sem naredila, a to
se mi zdi zame kar težak zalogaj. V KKC-ju so
razstavljeni akrili, začela sem s pasteli,
lotevala sem se tudi akvarela. Sodelovala sem
tudi na tečaju vinorela, kjer smo delali s
posušenim vinom sorte merlot. S to vinsko
goščo nastanejo res lepa dela.

Na kaj ste najbolj ponosni v svojem
življenju?
Na družino. Zelo sem vesela, da smo povezani. Poleg treh otrok, Bojana, Rebeke in
Vanje, imam šest vnukov, najstarejši je star že
30 let, najmlajši pa štiri.

Se spomnite omenjene prve svoje risbe, s
katero ste bili zadovoljni? Kako gledate
na svoj napredek od takrat?
Tisto sliko sem delala po Kumrovi, na njej je
stavba, kjer je zdaj lokal Pri mostu, delno se

Da ste v slikarskem smislu res dosegli
zavidljiv nivo, potrjujejo nagrade, ki ste
jih prejeli.
Združenje slikarskih društev Slovenije v
različnih kategorijah podeljuje priznanja,

Kaj bi sporočili Topličanom?
Naj bolj vzljubijo kulturo. Naj se udeležujejo
razstav, predstav, kulturnih dogodkov. V
ozadju je ogromno dela in ogromno truda,
lepo je opaziti, da to kdo ceni.

Kultura
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V Pragi je zvenela
slovenska pesem topliškega zbora
Brigita Zupančič-Tisovec
nim sponzorjem in donatorjem (objavljeni
Člani MePZ KUD Dolenjske Toplice smo se z gosti med 11. in 13. majem potepali po Češki;
so na spletni strani KUD-a), podjetju FS
odzvali smo se povabilu slovenskega društva Jože Plečnik v Pragi.
prevozi (voznikoma g. Vovku in g. Špecu) ter
Naš program ogledov, ki ga je vodila naša
Kot smo se strinjali na koncu, je bilo potočlanom
naše tehnične in podporne ekipe.
stalna vodička Minka, je bil precej zgoščen.
vanje kratko in sladko, a kljub temu naporno
Zahvala
pa
velja tudi odboru za organizacijo
Plznu in vodenemu ogledu pivovarne je
in bogato.
in
neutrudnim
članom zbora, ki smo prispesledila degustacija njihovega piva. Praga
Da je ta Odisejada uspela, se v imenu MePZ
vali vsak po svojih močeh.
ponuja nešteto lepot in zgodovinskih
KUD Dolenjske Toplice zahvaljujem številznamenitosti in nekaj teh smo si ogledali:
Praški grad in Hradčane, stolnico sv. Vida,
Karlov most in Zlatno uličko, staro mestno
jedro in znamenito astronomsko uro.
Ta dan smo člani MePZ KUD zaključili s
slovesnim nastopom v polni Plečnikovi
cerkvi Presvetega srca Jezusovega v Pragi. V
programu smo pod vodstvom zborovodje
Boštjana Tisovca nastopili s še dvema
zboroma iz Slovenije: mešanim pevskim
zborom Lisca iz Sevnice in moškim pevskim
zborom Franc Klančnik iz Šmartnega ob
Paki. Nastopajoči smo bili poplačani s toplim
sprejemom in aplavzom, pa tudi solzami
domotožja.
V nedeljo, ko smo se vračali domov, smo
spotoma skočili še na ogled majhnega
češkega mesteca Česky Krumlov, ki slovi po
Praga nas je s svojimi številnimi lepotami navdušila.
lepi arhitekturi v mestnem jedru in gradu.

VOŠČILO
Vsem občanom Dolenjskih Toplic želimo veliko dobrega,
številne uspehe in osebnega zadovoljstva v letu 2018, v
našem medsebojnem
sodelovanju
pa izvedbo
zanimivih
VGC SKUPAJ
VABI V JUNIJU
2018
vsebin
in
dogodkov
Večgeneracijskega
centra
Skupaj,
kar bo
Brezplačne aktivnosti za vse generacije vsak ponedeljek in četrtek,
obogatilo
občane ter
celotno
občino.
ob 17.00 v občanke
Kongresnoin
kulturnem
centru
Dolenjske
Toplice.

Brezplačna
delavnica prve pomoči in uporabe AED,
VGC
SKUPAJ VABI
četrtek, 28.
6. 2018, obza
17.00
na brezplačnevdelavnice
in predavanja
vse generacije, ki
Poučili
se v
boste
osnovah
prve pomoči,
s čimer lahko
življenje
bodo
tudi
letuo2018
potekali
ob ponedeljkih
in rešite
četrtkih
ob
ponesrečenemu. Spoznali boste tudi AED - avtomatski eksterni
deﬁbrilator, to je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati
zastoj srca pri človeku. Z električnim sunkom lahko srce ponovno požene
in s tem reši življenje. Delavnico bomo izvedeli v sodelovanju z OZ
Rdečega križa Novo mesto.

Bliža se poletje in čas počitnic, zato že pripravljamo športne aktivnosti za
otroke ter družabne igre in počitniške delavnice za otroke, ki bodo potekale v
KKC Dolenjske Toplice in v okolici osnovne šole.
Še vedno se lahko vključite v skupino, ki ob ponedeljkih med 17.00
in 19.15 obiskuje računalniške delavnice na Osnovni šoli Dolenjske
Toplice. Znanje, ki ga boste pridobili, boste lahko takoj in s pridom
uporabili.
Objave dogodkov spremljajte na spletni strani občine. Vabljeni k
udeležbi.
Za vse informacije in prijave smo vam na voljo na tel. številkah 05 907 57
12 ali 031 329 567 (Zvonka Potočar) in na e-naslovu zvonka.potocar@
ric-nm.si.
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Aktivne podeželske žene
Županova zahvala prizadevnim članicam DPŽ
Ivana Parovel, DPŽ DT
Župan Jože Muhič se je zahvalil prizadevnim članicam Društva podeželskih žena, ki s
svojim delom popestrimo številne dogodke v domači občini. Zahvale smo bile vesele.
Prepričana sem, da ste bralci Vrelca seznanprireditve in ste deležni skrbnih nastopov in
jeni z aktivnostmi Društva podeželskih žena
pogostitev. Še najbolj pa to občutijo članice
Dolenjske Toplice. Prav tako obiskovalci in
in člani društva, ki namenjajo svoj prosti čas
domačini, ki obiskujete naše razstave in
petju, plesu, peki domačih dobrot ter seveda

Prisrčna hvala županu in vsem iz občinske uprave, ki ste se potrudili, nas
presenetili in razveselili!

organizaciji prireditev in razstav. Pa vendar
nas je župan Jože Muhič presenetil, ko je
najbolj aktivne člane in članice v zahvalo za
trud povabil na piknik. Pripisal je še: "S seboj
prinesi le dobro voljo, za ostalo poskrbimo mi!"
Piknik nam je pripravil sredi aprila v
Soteski. Sledila so sama presenečenja. V
uvodnem delu je "Dramska sekcija Občinske uprave" izvedla skeč, katerega avtor je
župan. Zaposleni na občinski upravi so nato
zavzeto razdelili hrano povabljenim. Sledil
je županov govor, poln hvaležnosti za
uspešno in plodno sodelovanje. Predsednica društva Mimi Šuštaršič se je zahvalila
za izkazane pozornosti, župan pa nas je
povabil še v bližnji muzej in v Hudičev turn,
kjer sta nas mlada violinista prepričala o
akustiki. Primož Primec in župan sta nas
seznanila z zgodovino turna in gradu ter
problemi pri poskusu obnove včasih najlepšega gradu na Dolenjskem. Ob zaključku
srečanja je vsaka članica dobila lončnico iz
rok župana, še prisotni člani pa iz predsedničinih rok. Spomini na prijetno druženje
nam bodo vzpodbuda pri naših nadaljnjih
aktivnostih.

Obisk Posočja. Prijetno in koristno.
Ivana Parovel, DPŽ DT
Strokovna ekskurzija. Predlani smo bili v Prekmurju, lani na Gorenjskem, letos pa smo
spoznavali zanimivosti Posočja.
obiskali Mlekarne Planika, katerih izdelke
Vodstvo DPŽ je podprlo zamisel naše članice
gotovo poznate. Seznanili smo se z zgodoDarinke Nardin, ki nas je, ob pomoči
vino planinskega pašništva in razvojem
voznika avtobusa, tudi vodila. Najprej v
sirarstva. Ponosni so na vrhunsko kvaliteto
Idrijo, kjer smo si ogledali Mestni muzej.
svojih izdelkov, kar jim priznava tudi Evropa.
Sledil je kratek postanek v kraju Most na Soči,
Turistična atrakcija Posočja pa je prav gotovo
nato smo na poti do Tolmina občudovali Sočo
veličasten most na Soči, ki se boči nad
in v pomladno zelenje odeto hribovje, v
čudovito reko. Vračali smo se ob Soči, skozi
ozadju le-teh pa mogočni Krn. V Tolminu
Novo Gorico do Ajdovščine, kjer nas je že
smo obiskali Zadrugo Salamerijo Alpija, kjer
čakala večerja, nato pa vožnja domov in čas
smo si ogledali proizvodnjo njihovih sušenih
za razmislek. Čudovit dan, ki je bil poln
in pasteriziranih mesnih izdelkov, ki jih
naravnih lepot pa tudi spoznanj o življenju, o
izdelujejo na klasičen način zorenja, brez
običajih in navadah skozi čas, je počasi
dodanih pospeševalcev. V Kobaridu smo nato

ugašal. Ostali pa bodo lepi spomini in ponos
in hvaležnost v srcih številnih udeležencev,
zakaj hodili smo po zemlji naši in pili nje
prelesti.

Načrtovano ali slučaj? Prireditev ob 10letnici folklorne skupine Društva podeželskih žena je potekala ravno ob tednu
ljubiteljske kulture od 11. do 20. maja, ki je
bil letos posvečen prav folklori. V desetih
letih je topliška skupina rasla, se kalila na
številnih nastopih, na nedavni prireditvi pa
polno dvorano gostov navdušila z novim
spletom plesov, katerega avtorica je Branka
Moškon, dolgoletna vodja novomeške
folklorne skupine Kres. Nekaterim plesalcem in plesalkam je Klavdija Kotar z
novomeškega JSKD-ja podelila priznanja za

dolgoletno udejstvovanje v ljubiteljski kulturi, nastopili so tudi številni gostje;
folklorna skupina topliške osnove šole,
otroci iz Metlike, tamburaška skupina Serenate iz Pirana, folklorna skupina Kres iz
Novega mesta. Zbrane ja nagovorila Tanja
Strniša, državna sekretarka na kmetijskem
ministrstvu, sicer tudi sama članica DPŽ,
podžupanja Mojca Šenica pa je ob odsotnosti župana folklorni skupini predala
njegovo zahvalo. Sam jo je predsednici skupine Bredi Fink podelil že prej. Pohvale za
izjemen napredek!

Folklornih 10 let
Barbara Barbič

Čestitke za lep večer!

V Tolminu v Salameriji Alpija.

Gasilske dejavnosti

9

Izobraževanje operativnih
enot GPO Dolenjske Toplice
Bogdan Muška, Poveljnik GPO
Člani Prostovoljnega gasilskega društva Dolenjske Toplice smo sredi maja pri podjetju
Ciciban pripravili skupno srečanje vseh operativnih gasilskih enot v občini. Srečanje je bilo
odprto za širšo javnost.
Med samim srečanjem smo gasilci pregledali
manjšo prikazno vajo, prikazali smo gašenje
večino operativne opreme vseh gasilskih
požara v objektu, reševanje poškodovanega
enot PGD Dolenjske Toplice, prikazali gasilgasilca v objektu s polno interventno opresko vozilo s cisterno GVC-24/50, ki je tudi
mo, nudenje prve pomoči gasilcu, napajanje
glavno napadalno vozilo v naši občini za
sosednjih vozil, ki so prikazala kako se gasi
požare in prav tako tudi za naletno varovanje
travnik ter testiranje tudi delo s penilom. Po
pri prometnih nesrečah in seveda tudi pri
vaji so se z delom gasilca pobliže seznanili
drugih intervencijah. Prikazali smo tudi vozitudi ostali občani in otroci; med drugim so
lo za prevoz moštva GVM-1, ki je predelano
lahko oblekli del gasilske opreme, se preizkutako za posredovanje ob prometnih nesrečah
sili s špricanjem z vodo in še bi lahko naštekot tudi kot podpora z nekaj osnovne opreme
vali. Po vsem zgoraj naštetem delu smo
za prvo interveniranje. PGD Podturn se je
naredili še postroj gasilcev po enotah in vajo
prikazal z manjšim gasilskim vozilom za
zaključili z manjšo pogostitvijo v topliškem
gašenje gozdnih požarov GVV-1, ki je
gasilskem domu.
namenjen gašenju manjših požarov, prvemu
interveniranju do prihoda avtocisterne in
večjih požarov v naravi ter seveda še pri
drugih intervencijah. PGD Soteska je prikazala novo in starejše vozilo za prevoz moštva
GVM-1, prikolico s 500 litri vode in črpalko, ki
je namenjena prvemu interveniranju ob
požarih, do prihoda drugih društev z vodo.
PGD Dobindol je poleg vozila za prevoz
moštva GVM-1 pripeljalo še priklopno vozilo
z motorno brizgalno, s katero lahko naredijo
odvzem vode iz zunanjih virov in tako gasijo
požare.
Ob pregledu vse opreme smo izvedli še
Jasna navodila so vodilo k uspehu.

Vaja je pokazala tako naše prednosti
kot tudi kakšno slabost, ki jo bomo
odpravili.
Po vaji lahko zaključimo, da je bila ta
uspešna; če stopimo vsa štiri gasilska društva
v občini skupaj, lahko rešimo čisto vse.
Vsekakor bo potrebno še naprej delati tudi na
skupnih operativnih vajah in nakupiti še
nekaj opreme, ki jo nujno potrebujemo. Že
julija bo potekalo novo izobraževanje pod
okriljem PGD Dobindola. Še gasilski podrav:
Na pomoč!

Gasilci na Florjanovi maši
Mitja Zupančič, Poveljnik PGD Soteska
Florjanova maša je že tretje leto zapored
potekala v petek, 4. maja. Letos smo bili za
organizacijo zadolženi gasilci iz Soteske.
Maše se je udeležilo lepo število gasilcev iz
sosednjih in občinskih prostovoljnih gasilskih društev. Na priporočilo topliškega župnika Dušana Kožuha si želimo, da bi obisk
maše postal tradicionalen, zato je na nas
gasilcih, da najdemo gostitelja za drugo leto.
Gasilci se tudi iskreno zahvaljujemo župniku
za darovano nabirko v vrednosti slabih 500
evrov.
Po maši je župnik blagoslovil novo gasilsko
vozilo, ki smo ga kot zadnji dobili gasilci iz
Soteske ter tako zaključili štiriletni plan
nakupov gasilskih vozil za vsa društva v
občini. Gre za Renault Trafﬁc GMV. 25
tisočakov za nakup vozila je prispevala
občina, za nadgradnjo vozila za gasilske
potrebe smo s pomočjo sponzorjev poskrbeli
gasilci sami. Staro vozilo za prevoz moštva je
letnik 2000, po veljavni zakonodaji ni več

GASILSKA VESELICA
V SOTESKI
Slovesno na Florjanovi maši, kjer smo
se priporočili za čim manj nesreč.
primerno za prevoz otrok. Odločitve, kaj
bomo storili z njim, še nismo sprejeli, to
bomo storili nekje do konca leta, najkasneje
do spomladi prihodnjega leta. Odločitev je
povezana tudi s ﬁnančnimi sredstvi, zato
soteški gasilci vse občane prav lepo vabimo
na gasilsko veselico, ki bo v soboto, 9. junija.
Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!

Sobota, 9. junij 2018 ob 20. uri.
Za veselo in plesno vzdušje bo skrbel
ansambel Petan,
za hrano in pijačo pa soteški gasilci.
Vabljeni tudi na prevzem novega
gasilskega vozila, ki se bo začel uro
pred veselico.
Lepo vabljeni!
Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!
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Svetovni dan čebel tudi v Toplicah
Barbara Barbič
Na pobudo Slovenije smo v nedeljo, 20. maja, prvič obeležili svetovni dan čebel. Dogodku
čebel smo sicer v soboto pred samim
smo se pridružili tudi v Dolenjskih Toplicah.
dnevom obeležili tudi v Dolenjskih Toplicah,
prireditev ob tej priložnosti je potekala na
"Slovenija z razglasitvijo posebnega dneva,
tržno-komunikacijske aktivnosti. Med
ploščadi pred KKC-jem. JSKD Novo mesto je
posvečenega čebelam, na globalni ravni
drugim so s sloganom "Be(e) responsible"
pripravil otroško delavnico izdelovanja ljudpomembno prispeva k osveščanju in dvigu
državo novembra lani predstavljali na
skih glasbil, na stojnicah pa so se predstavili
razumevanja o pomembnosti čebel. Čebele in
svetovni turistični borzi v Londonu in izdali
naši čebelarji, Čebelarsko društvo Stražadrugi opraševalci so namreč neprecenljivi pri
več publikacij na temo čebelarskega turizDolenjske Toplice ter ponudniki lokalno
preskrbi s hrano, ohranjanju pestrosti v naravi
ma. Gotovo ima Slovenija v tem smislu še
pridelane hrane in dobrot.
ter zdravju ljudi," so ob tej priložnosti zapisali
veliko rezerv, tudi naša občina. Svetovni dan
na uradu vlade za komuniciranje. V Sloveniji
je na tisoč prebivalcev skoraj pet čebelarjev,
kar državo uvršča med svetovne velesile.
"Razglasitev svetovnega dneva čebel si lahko
Slovenija šteje za velik uspeh ter priznanje," so
poudarili z urada vlade za komuniciranje.
Gre za uspeh, za katerega je v veliki meri
zaslužno Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in državna sekretarka na
tem ministrstvu, Topličanka, mag. Tanja
Strniša. Naša država je tako širše prepoznana po skrbi za čebele, hkrati pa pridobiva
na ugledu kot država odličnih čebelarjev in
azvitega čebelarskega sektorja. Kot so pri
tem sporočili s Slovenske turistične organiPri stojnicah z medenimi dobrotami so se ustavljali domačini in gostje.
zacije, tematiko čebel in čebelarskega turizFoto: Primož Primec.
ma že vrsto let intenzivno vključujejo v

Tradicionalni piknik SDS
Jure Filipovič

Poslanka Anja Bah Žibert in članici
domače folklorne skupine po
prireditvi ob 10-letnici skupine.

V soboto, 12. maja, so se tradicionalno zbrali
člani in simpatizerji Slovenske demokratske
stranki pri Podhoščanu v Podhosti. Tudi dež
ni mogel odgnati veselega druženja, zbralo
se je okoli 30 članov in simpatizerjev
stranke. Zbranim sta se pridružila in jih
nagovorila tudi poslanka Anja Bah Žibert
ter generalni sekretar stranke SDS Janez
Mežan. Žibertova se je zvečer udeležila še
prireditve ob 10. obletnici Folklorne skupine
DPŽ Dolenjske Toplice, kjer je bila navdu-

šena nad izjemnim prikazom slovenske
tradicije tega konca Slovenije, tudi nad
ljudskimi pevkami Rož'ce. Izjemno pohvalo
pa bi radi izrekli tudi ekipi nogometašev, ki
so se zbrali pod imenom Slovenske demokratske stranke in so 27. aprila osvojili 1.
mesto na turnirju za pokal občine Dolenjske
Toplice. Za pokal se je potegovalo osem ekip,
fantje iz ekipe SDS so pokazali največ
hrabrosti in, ker hrabre spremlja sreča, tudi
osvojili letošnji pokal.

Za boljšo pripravljenost in večjo varnost
Rok Pečak, Predsednik PGD Dolenjske Toplice
Operativni člani PGD Dolenjske Toplice
smo se aprila udeležili gasilskega sejma
Heavy Rescue Slovenija, ki so ga pripravili v
ljubljanskem BTC-ju. Na sejmu smo si lahko
ogledali najnovejše produkte ter nekatera
vozila, ki so ta trenutek namenjeni gasilstvu, na samem poligonu pa so bile
prikazane najnovejše smernice tehničnega
reševanja s hidravlično opremo Weber
Rescue. Vsa vozila, ki so bila pri prikazih
uporabljena, so bila nova, ker so le tako
zagotovili prikaz reševanje iz vozil z najnovejšimi varnostnimi sistemi. Dodatne

ojačitve v vozilih namreč gasilcem pri reševanju, ko lahko šteje tudi vsaka sekunda,
nemalokrat povzročajo preglavice.
Naslednji dan sva se iz naše strani poveljnik
ter predsednik društva udeležila še posveta
o intervencijskih službah ob prometnih
nesrečah, kjer so nam do podrobnosti
predstavili kako poteka nek dogodek od
nastanka nesreče do prihoda intervencijskih služb in zaključka dogodka. Predstavili so tudi nekaj novih stvari kot na
primer e-SPIN, ki naj bi v prihodnosti
zagledal luč sveta.

Brez gasilske fotograﬁje pač ne gre.

Dogajalo se je
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Prostovoljke Rdečega križa
pripravile prijetno druženje za starejše
Ivana Pelko, KORK DT
Prostovoljke domačega Rdečega križa smo v petek, 11. maja, v jedilnici osnovne šole
pripravile popoldansko srečanje za starejše občane.
Program je bil plesno obarvan, saj je
NOB Helena Kulovec. Po programu in
nastopilo več kot 20 vrtičkarjev in članov
nagovorih je sledila podelitev bronastih
folklorne skupine, ki deluje na šoli. Na
priznanj RKS. Za dolgoletno zelo dobro
povabilo se je odzvalo kar veliko občanov,
sodelovanje in pomoč sta dobili priznanje
celo dva jubilanta: Angela Šporar in Henrik
Občina in Osnovna šola, za predano dolgoDralka, ki sta si tako zaslužila posebno
letno prostovoljsko delo pa Terezija Kralj iz
darilce. Iz OZRK Novo mesto je prišla Anica
Gorenjih Sušic in Janja Dragan iz Soteske.
Bukovec, z udeležbo so nas počastili tudi
Mesec maj je za nas, prostovoljce Rdečega
ravnateljica Maja Bobnar, župan Jože
križa, najbolj delaven mesec. 8. maja
Muhič ter predstavnica Krajevnega zdrupraznujemo mednarodni dan Rdečega križa
ženja Zveze borcev za ohranjanje vrednot
in aktivnosti potekajo ves mesec. Naj glavne

Ivana Pelko, Maja Bobnar, Terezija Kralj, Jože Muhič, Janja Dragan, Anica Bukovec.
Foto: Primož Primec.

naštejem: imeli smo sejo ožjega in širšega
odbora, obiskali smo prvošolce, naše občane
v šestih domovih, kar štiri jubilantke, se
udeležili srečanja z mladimi v »Medgeneracijski vasi« in okrogle mize »Brez tastarga
mlad ne zraste«, se udeležili srečanja v
Gornji Radgoni, zbrali kar veliko oblačil in
obutve ter to odpeljali v skladišče na OZRK,
obiskali bolne občane, razdelili robo, zbrano
v akciji »Košarica«, ki je potekala v OŠ, VVE
ter v treh naših trgovinah, ugodno smo rešili
pet vlog za ﬁnančno pomoč in seveda
pripravili srečanje.
Naj se na tem mestu zahvalim vsem občanom in povabljenim gostom za udeležbo,
učencem in mentoricam za program, družinama Hrovat in Pršina za njihov dar,
kuharicam za zelo dobro večerjo in prostovoljkam za postrežbo. Da pa ta naš dogodek
ne bo šel tako hitro v pozabo, je poskrbel
Primož Primec, naš dežurni fotograf, ki se
vedno rad odzove našemu povabilu. Kako mu
je uspelo ovekovečiti posamezne trenutke
našega druženja, si oglejte v naši vitrini na
avtobusni postaji v Dolenjskih Toplicah.
Naj zaključim z mislijo meni neznanega
avtorja: »Ena od velikih skrivnosti življenja
je, da je zares kaj vredno tisto, kar naredimo
za druge.« Upam, da smo prostovoljke s
pripravo tega srečanja za povabljence naredile nekaj dobrega. Vsem želim veliko
zdravja, pozitivnih misli in dobrega počutja, da se ob letu osorej ponovno srečamo.

Obisk Dolenjskega lista
Maša Fink, Aiša Černe, Lina Kralj in Anej Kren
Učenci OIP Šolsko novinarstvo smo si z
učiteljico Marijo Andrejčič v začetku aprila
ogledali največjo dolenjsko časopisno hišo
Dolenjski list. Tam nas je prijazno sprejela
novinarka Mojca Žnidaršič, ki nam je
podrobno predstavila poklic novinarja in
ostale poklice, ki jih še potrebujejo v tovrstni
ustanovi. Šolanje za novinarje je kar dolgo.
Poleg osnovne šole je potrebna še gimnazija
in nato še petletni študij na Fakulteti za
družbene vede v Ljubljani. Delo novinarja ni
urejeno z osemurnim delovnikom, ampak
imajo neenakomerno razporejeni delovni
čas. To pomeni, da delajo tudi ob koncih
tedna, ko je največ prireditev in ob praznikih.
Delo za novinarje je v glavnem terensko,
prispevke pa lahko nato urejajo tudi doma.
Obvezno morajo imeti vozniško dovoljenje B
kategorije, dobro morajo govorno in ustno
obvladati slovenski jezik, na pot pa ne smejo

iti nikoli brez fotoaparata. Povedala nam je,
da svoje tiskarne nimajo, pač pa jim tiskajo
časnik v Ljubljani, kar tudi podraži tiskano
izdajo. Naročniki tiskane izdaje imajo še
druge ugodnosti, kot so: pri plačilu imajo 5odstotni popust, enkrat na leto lahko
brezplačno objavijo mali oglas, popust za
izlete v organizaciji turistične agencije
Mana, ugodnejše cene knjig za zveste
naročnike, imajo brezplačno kodo za dostop
do spletne izdaje Dolenjskega lista, vsak
naročnik prejme darilo za novega naročnika,
vsi naročniki za novo leto tudi veliki stenski
koledar. Izdajajo pa tudi spletni Dolenjski
list, ki pa prinaša tekoče informacije. Tajnica
nam je nato pokazala, kako poteka urejanje
Dolenjskega lista po straneh in priprava za
oddajo v tisk. Dolenjski list je regionalni
tednik, ki pokriva celotno Jugovzhodno
Slovenijo: Dolenjsko, Belo krajino, Posavje in

kočevsko-ribniško območje. Skratka delo
novinarja na TV, radiu in na Dolenjskem listu
ima svoje posebne značilnosti in je po svoje
zanimivo pri vsakem mediju.

V redakciji Dolenjskega lista smo z
zanimanjem poslušali, kako nastane
časopis.

12 Poti upokojencev
Človek potrebuje drugega človeka
Milica Lukšič, Društvo upokojencev DT
Marca je v Izoli potekalo obvezno letno izobraževanje koordinatorjev in vnašalcev podatkov projekta Starejši za višjo kakovost življenja doma (SZS). ZDUS ga je pripravil v hotelu Delﬁn v Izoli.
Kot uvod v izobraževanje nas je najprej
odločiti, kakšen bo njegov odnos do staranja.
pozdravila pomočnica direktorice hotela.
Dobri socialni odnosi so pomembni v vsakem
Zaželela je dobrodošlico in veliko uspeha pri
življenjskem obdobju, od njih je odvisno
delu. Vodja programskega sveta programa pri
dobro počutje posameznika. »Ples je pesem, v
ZDUS, Anka Osterman, nam je nato podala
kateri je vsak gib beseda.« (N. Kori). Ta izrek je
pregled opravljenega dela v lanskem letu.
bil uvod v drugo izvajanje Lampretove.
»Človek potrebuje drugega človeka,« je že v
Predstavila nam je plesno – gibalno terapijo.
uvodu poudarila bistvo programa, ki ga je lani
Cilj te terapije je ponovna vzpostavitev
prepoznal tudi Evropski parlament in mu
harmonije na nivoju telesa, uma in duha, kar
podelil prestižno nagrado Državljan Evrope.
je pomembno za posameznika. Gibanje nam
Prostovoljci obiskujejo starejše nad 69 let in
pomaga pri zavestni pozornosti tukaj in zdaj,
ljudje se tako zavedajo, da niso pozabljeni.
ki je pomembna za preprečevanje padcev in
V Sloveniji je bilo od začetka programa leta
demence. Z določenimi vajami igrivo
2004 opravljenih 944 tisoč obiskov in 360 tisoč
poskrbimo za ohranjanje gibalnih sposobrazličnih pomoči starejšim. V lanskem letu so
nosti, ravnotežja in koncentracije, kar poprostovoljci v Sloveniji opravili 57 tisoč
maga pri ohranjanju spomina. Irena Zajec in
obiskov in nudili preko 25 tisoč pomoči. V naši
Janez Ferjan sta nas nadalje seznanila z
občini je bilo lani 627 obiskov in 608 različnih
novostmi na področju ﬁnanciranja programa
pomoči. Da bi izvajanje projekta SZS lažje
»SZS«, nekaj časa pa je bilo namenjenega tudi
potekalo, bi po mnenju Ostermanove veliko
računalniškemu usposabljanju za program
prispevala sistemska rešitev pridobivanja
BOPRO, ki ga je vodil Miha Bogataj, nekaj
podatkov ter ocena kakovosti socialnega in
časa pa je bilo namenjenega tudi izmenjavi
zdravstvenega stanja starejših na posameznih
izkušenj, ko so koordinatorji povedali vsak
področjih.
svoje težave s terena. Predstavila sta se nam
tudi Telecom in Soča oprema, med izobražeV nadaljevanju izobraževanja smo prisluhnili
vanjem pa sta nas obiskala tudi Igor Šoltes in
Marinki Lampret, ki je govorila o socialnih
Janez Sušnik.
odnosih v starosti. Vsak človek se mora sam

Naši literati na
srečanju na Prepihu
Milica Lukšič,
Društvo upokojencev DT
Na Prepihu je v začetku aprila potekalo
vsakoletno srečanje pesnikov in pisateljev
upokojencev širšega območja. Udeležence je
pozdravil Jože Jazbec, predsednik PZDU
Dolenjske in Bele Krajine. Poudaril je
pomen pisanja in pesnikovanja v tretjem
življenjskem obdobju in zbranim zaželel še
veliko ustvarjalnosti in dobrih idej. Srečanja
se je udeležilo 34 članov iz petnajstih
društev. Vsak udeleženec je prebral eno ali
dve pesmi ali krajše prozno delo. Članici DU
iz Loškega potoka sta izvedli skeč »Družinski prepir iz starih časov« in znjim
popestrili prireditev. Potek srečanja je vodila Marija Golob. Iz topliškega društva so
svoje pesmi prebrali Marija Tomažin
(Ostani taka kot si), Anton Aš (Pohod) in
Anica Volf (Kolo, Plovba). Volfova je na
praznovanju dneva žena interpretirala eno
svojih pesmi, ker nam je bila pesem všeč,
smo jo povabili med literate. Njene pesmi so
na srečanju literatov požele lep uspeh. Prireditev so zaključile ljudske pevke »Klasje«
iz Škocjana. Imeli smo se lepo. Vsem trem
pesnikom želimo uspešno ustvarjanje še
naprej.

Dopustovanje v Delﬁnu
Drago Zupančič, Udeleženec dopusta
mlad, ko smo po sedmih dneh zapuščali
Že skoraj tradicionalno smo se tudi letos proti koncu aprila skupaj z žužemberškimi upokojenci
Izolo, zato smo kar z navdušenjem pričaodpravili na enotedenski dopust v hotel Delﬁn v Izolo.
Še kar zimsko oblečeni smo se v dopolkali avtobus, ki nas je odpeljal proti domu
Izolo in zamujeno zagotovo nadoknadimo.
danskih urah vkrcali na avtobus v Dolenjin novim nalogam naproti.
Tudi vreme se je spreobrnilo v čisto poskih Toplicah ter hiteli proti Žužemberku,
kjer sp se nam pridružili še naši upokojenski prijatelji. Že po dveh urah vožnje
smo hitro okusili primorsko pomlad in tudi
njihovo burjo, ki nas je spremljala še
naslednja dva dni. A burja nas ni odvrnila
od prvih sprehodov po Izoli, še pred tem pa
smo se dobro namestili v hotelu Delﬁn, kjer
so tudi letos presenetili z nekaterimi
novostmi v smislu izboljšav za dobro počutje nas gostov.
Za vsakega izmed nas je bilo vsaki dan
poskrbljeno, da nam ni bilo dolgčas. Poleg
kopanja v prelepih bazenih zjutraj in zvečer
smo si krajšali čas z jutranjo telovadbo v
Simonovem zalivu, po zajtrku pa smo se
podali na raziskovalne pohode do Belega
križa, Strunjana, Portoroža, kmetije pod
bolnico in se podali po pešpoti ob obali do
Kopra. Dnevi so prehitro minili, da bi si
ogledali vse, kar smo si zadali za cilj, zato
Prijetna druščina, ki se v Izolo zagotovo še vrne.
smo sklenili, da drugo leto zopet pridemo v

Rekreacija
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Naši upokojenci na Polhograjski grmadi
Marjan Markovič, vodja planinske skupine DU DT
Vremenska napoved ni bila najbolj vzpodbudna, a prepričan sem bil, da dežja ne bo.
Odločitev, kam bi se podali, je bila stara
skoraj mesec dni, snežna odeja namreč prej
ni omogočala, da bi šli višje nad tisoč metrov
nadmorske višine. Polhograjska Grmada
(898 m) je bila kot nalašč dobra ideja za naš
pohod. Pozitivno sem bil presenečen nad
udeležbo, saj se je na parkirišču zbralo kar 17
naših pohodnikov. Z avtomobili smo se
odpravili proti izhodišču na Katarino nad
Polhovim Gradcem. Pot na Grmado je potekala bolj po grebenu, le zadnji del proti vrhu
ponuja lepo speljano serpentinasto stezo. Na
vrhu nismo imeli prav lepega razgleda, a
naše vzdušje ni bilo zato nič slabše. Glavno,
da smo lahko naredili gasilsko fotograﬁjo.
Sestop proti kmetiji na Gontah je zahteval
kar precej previdnosti, ker je bila severna
stran še zasuta s snegom. Vse se je lepo
izteklo, dodatno veselje pa sta nam pripravila še zakonca Černe, ki sta nam prišla del

poti nasproti. Prešerne volje smo se vrnili po
malo drugačni poti nazaj na Katarino, kjer
smo se v tamkajšnji gostilni privoščili kavo in
kar je pomembno, nikomur se ni mudilo
domov. Ko smo se posedali v avtomobile in

se še enkrat ozrli proti našemu cilju, so se že
kopičili oblaki, temni kot bi jih prebarval s
črno barvo. Kakšna sreča, da smo šli dovolj
zgodaj. Za naslednjič že vem kam in upam,
da v še večjem številu.

Pot je v prijetni družbi hitro minila.

Jutranja vadba
Dušan Peterlin, Šola zdravja Dolenjske Toplice
Člani Šole zdravja iz Dolenjskih Toplic vztrajamo z gibanjem in dobro voljo pri naši jutraji
vadbi že pet let. V svoje vrste vabimo tudi nove rekreativce!
obiščemo člane Šole zdravja v drugih krajih
Slovenije, se povežemo z njimi in si ogledamo znamenitosti njihovega kraja. Redno se
udeležujemo vseslovenskih in pokrajinskih
srečanj. Dobra volja in pozitivna energija, ki
jo ob tem čutimo, veliko doprinese k našemu
zdravju. Po deﬁniciji Svetovne zdravstvene
organizacije je zdravje opredeljeno kot
stanje ﬁzičnega, duševnega in socialnega
ugodja. In ker živimo v tem prelepem kraju,
imamo priložnost izkoristiti naravo za
gibanje v njej. Prav je, da jo spoštujemo, zato
tudi vzdržujemo in skrbimo za Pot zdravja, ki
se je poslužujejo tako domačini kot gostje. V
okviru Šole zdravja pogosto organiziramo
predavanja na temo zdravega načina življenZdrav duh v zdravem telesu.
ja, spomladi pripravimo izmenjavo semen in
Pridružite se nam!
sadik, udeležujemo se pohodov v naravo in še
in še. Dobro sodelujemo tudi s Termami Krka.
Lahko bi rekel, da nam vadba prehaja v kri in
Pri naši jutranji telovadbi se nam pogosto
vse več nas je, ki smo se odločili za spremempridružijo tudi gostje hotelov. Z njimi imamo
bo v svojem življenju. Potek vaj je sestavil
same lepe izkušnje. Prihajajo iz cele Slovezdravnik dr. Nikolay Grishin; dobro so
nije, pa tudi iz drugih evropskih držav. Pred
premišljene z namenom najboljšega učinka
kratkim je z nami telovadila skupina društva
na naše telo. To se pozna v boljši gibljivosti
upokojenih zdravnikov Slovenije. Bili so
telesa, krepkejših mišicah in zmanjšanju
navdušeni in presenečeni nad našimi telobolečin. Hkrati druženje mogim odpravi
vadci. Ko so se vrnili domov, mi je njihova
občutek osamljenosti in tako dobro vpliva na
predstavnica prim. Mojca Kos-Golja, dr.
psihično stanje, kar je danes vse večji
med. napisala pismo in med drugim napiproblem. Med udeleženci jutranje telovadbe
sala: »Navdušena sem bila nad vašo vsakose krepita prijateljstvo in pripadnost ne le v
dnevno vadbo, ki dokazuje, da so ljudje vedno
našem kraju, pač pa tudi širše. Občasno
bolj ozaveščeni, kako pomembna in zdrava je

redna telesna vadba. Želim vam še veliko
zdravih dni in uspešno delovanje Društva za
zdravo življenje.« Take misli so vspodba za
naše delovanje, ki nam kažejo, da smo na
dobri poti. Zato vabim vse, ki razmišljate o
tem, da bi bilo dobro storiti nekaj zase. Ne
oklevajte. Zagotavljam vam, da boste naredili
veliko dobrega za svoje počutje in tudi mi
bomo veseli vsakega novega člana. Vabljeni
in dobrodošli!

VABILO

ZNANSTVENA
KAVARNA
v okviru projekta Science literacy for
all! in študijskega krožka Znanost za
vsak dan

PREDAVANJE
»Kako dobiti največ od zdravilnih
rastlin in zelišč«,
ki ga bo vodila Sanja Lončar.
Po predavanju bo sledila izmenjava
mnenj in stališč.
Predavanje bo v četrtek, 31. maja, ob
18. uri v KKC-ju Dolenjske Toplice.
Lepo vabljeni!

14 Šport
Topliški lokostrelci:
Izjemni organizatorji, izjemni tekmovalci.
Barbara Barbič
Lokostrelski klub Dolenjske Toplice je v slabem mesecu dni pripravil in izpeljal dve zahtevni
tekmi; pri pripravi so sodelovali vsi lokostrelci, pomagali so tudi njihovi družinski člani. Žal
tovrstnih tekem ne morejo pripraviti v domači dolini.
Najprej so Topličani v Vavti vasi pripravili
je pomerilo 68 tekmovalcev iz vse Slovenije.
tekmovanje za Slovenski tarčni pokal. »V
Od članov Lokostrelskega kluba Dolenjske
organizacijskem smislu je bila to za nas prva
Toplice je Iztok Fink med člani sestavljeni
Fita tekma, tekmovalci so streljali na 70
lok zasedel izvrstno 2. mesto, Erik Bele je
metrov. Pred tem smo pripravljali le 3D
med kadeti ukrivljeni lok ravno tako dosegel
tekme,« pove predsednik kluba Bojan Brulc
srebrno odličje, med dečki ukrivljeni lok pa
in doda, da v Dolenjskih Toplicah za tovrstne
je Vid Pačever zasedel 3. mesto. Ostali
tekme žal nimamo primerne infrastrukture,
topliški tekmovalci so se v svojih kategorijah
saj za to potrebujemo športni objekt dolžine
uvrstili od 4. do 8. mesta. Ta tekma je Topli110 metrov in širine 70 metrov. Na tekmi se
čanom na nek način služila kot priprava na

Iztok Fink je le eden od topliški lokostrelcev, ki se lahko pohvali s številnimi
dosežki. Foto: DolenjskaNews.

srednjeevropski pokal. »V organizacijskem
smislu smo storili nekaj napak, na katere so
nas opomnili tekmovalci in sodniki. Pripombe
smo zelo resno obravnavali, čez slab mesec
smo namreč v Novem mestu pripravili še mednarodno tekmo, kjer pa smo za organizacijo
prejeli sme pohvale, nobene pripombe. Zelo
smo zadovoljni, sodelujoči so ocenili, da je šlo
za tekmovanje na ravni evropskih in svetovnih
tekmovanj. Pri organizaciji je sodeloval celoten
klub, ki šteje 42 ljudi, pomagali so tudi njihovi
družinski člani,« je zadovoljen Brulc. Tekmovanje so izvedli pri Osnovni šoli Bršljin v
Novem mestu, odprl ga je topliški župan
Jože Muhič. Glede na izvrsten odziv vseh na
tekmovanju Brulc ocenjuje, da bo topliškemu klubu tudi v prihodnjem letu
zaupana organizacija srednjeevropskega
pokala. Tudi v Novem mestu je šlo za
tekmovanje 70 metrov krog, pomerilo se je
170 tekmovalcev 12-tih reprezentanc iz
Makedonije, Črne gore, Srbije, Hrvaške,
Madžarske, Avstrije, Poljske, Slovaške,
Češke, Velika Britanije, Italije in Slovenije.
Od topliških tekmovalcev je Erik Bele za
reprezentanco osvojil 4. mesto, Miha Šimec
pa 8. mesto, kar je za topliški klub izjemen
uspeh. Čestitke!

Hokejisti imajo državnega prvaka, vabijo na vikend hokeja in piva
Barbara Barbič
piva šestih slovenskih butičnih proizvajalcev,
Topliški hokejski podmladek se je izjemno odrezal na državnem prvenstvu v in-line hokeju,
za hrano bo skrbel kuharski mojster Robi
njihovi starejši kolegi so se medtem dejavno pripravljali domači turnir in med drugim pri
Gregorčič iz Oštarije. Na igrišču se bo v
hokejskem igrišču postavili nov sanitarni objekt.
soboto merilo devet članskih ekip, v nedeljo
zorji, na pomoč je priskočila tudi domača
Topliški hokejski klub se je pri državnem
bo nastopalo okrog 60 otrok. Za otroke
občina, ki je med drugim poskrbela za odstraprvenstvu za otroke povezal s kolegi iz
obiskovalce bodo postavili dva napihljiva
nitev drevja in za hitro izdajo potrebne papiroPrevoj. »Na ta način so naše sestavljene ekipe
grada, na voljo bo zip-line in jahanje električlogije,« pove Volf.
bolje konkurirale tistim, ki skozi vse leto
nega bika, v soboto popoldne pa bo še
nastopajo na ledu,« odločitev pojasnjuje
Domačine hokejisti lepo vabijo na turnir
koncert skupine Žuta minuta. Pridite in
predsednik kluba Vili Volf. Očitno je bila
oziroma vikend hokeja in piva. V soboto, 2.
navijajte, podprite topliške hokejiste!
odločitev pravilna, saj imamo Topličani v
junija, bo od 15. ure naprej široka ponudba
kategoriji do 11 let tako dva državna prvaka,
to sta Bastijan Kum in Matija Pirnar, v
starostni kategoriji do 16. leta pa so naši
skupaj s Prevojčani osvojili 3. mesto. Topliške
barve v tej ekipi zastopajo Žiga Razboršek,
Tilen Blatnik, Tilen Kralj, Jure Rožič,
Marko Pirnar in Marko Janko.
Topliški hokejisti so se medtem dejavno
pripravljali na izvedbo prihajajočega
tradicionalnega turnirja v in-line hokeju na
domačem igrišču, ki bo na sporedu prvi
junijski konec tedna. Med drugim so postavili
dodaten sanitarni objekt s tuši in WC-ji. »Pri
V Toplicah hokej očitno ne bo zamrl. Klub izvrstno skrbi za najmlajše.
tem smo sami opravili ogromno prostovoljnih
Foto: HK DT.
ur, ﬁnančno so nam pomagali številni spon-

Naravna dediščina
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V zborniku Jamarskega kluba Novo mesto Dolenjski kras 7
je objavljen obširen prispevek o topliškem Cvingerju, ki ga v Vrelcu predstavljamo po delih.

Razkrita skrivnost jame na Cvingerju
Marko Pršina, Jamarski klub Novo mesto
Misel, da bi tudi tokrat jamo čistili ročno,
razumljivo nikomur ni bila povšeči. Zato je
bilo treba domisliti učinkovitejši način
dvigovanja materiala. Odločili smo se, da
bomo material dvigovali s pomočjo električnega vitla, vpetega na horizontalni jeklenici
nad jamo. Akcija, pri kateri je sodelovala tudi
občina Dolenjske Toplice, se je začela s
čiščenjem okolice jame ter dostopa. Občinski javni delavci so pokosili podrast ter požagali nekaj grmovja. S tem se je bolje
pokazala gomila kamenja, ki smo ga iz jame
ročno izvlekli pred tremi desetletji. Tega je
strojnik z malim bagrom naložil na štiri
traktorske prikolice, s čimer je na deponijo
odpeljal okoli 8 m3 materiala. Z montažo
žičnice in vitla, namestitvijo varnostnih vrvi
ter drugih potrebnih pripomočkov smo se
štirje jamarji zaposlili za celo popoldne.
Sočasno smo okolico jame in njen vhod
očistili še nevarnega kamenja. Zvečer smo še
opravili testni dvig in ker je vse delovalo po
naših zamislih, smo ob zori Cvinger zapustili
nadvse zadovoljni.
V soboto, 9. julija 2016, nas je na akcijo prišlo
šest jamarjev. Pol ure po prihodu in zagonu
električnega generatorja smo že opravili
prvi dvig v posebej za to akcijo pripravljenih
plastičnih sodih. Začetna razporeditev
delavcev je obveljala ves dan: dva sta v jami
kopala in nalagala v sod, dva sta upravljala
vitel (dviganje, odmik do deponije, spust
nazaj v jamo), dva delavca pa sta bila zaposlena s praznjenjem soda na petnajst metrov
oddaljeni deponiji. Izkazalo se je, da smo bili
ozko grlo tisti štirje na površini, kajti kopači
v jami so bili tako pridni, da je bil ob vrnitvi
praznega soda v jamo drugi sod že napolnjen
ter na voljo za dvig. Kopači v jami so se
menjali vsaki dve uri, delali smo brez
prekinitev, tekoče in hitro, tako da se je že
pred enajsto uro vitel pregrel in odpovedal
sodelovanje. Čakanje smo zapolnili s
počitkom, želodce pa s sendviči in pijačo. Ko
se je električno pomagalo ohladilo, smo
naprej delovali v ustaljenem ritmu in kup
izvlečenega materiala se je opazno večal.
Vodja cvingerskih raziskav, doc. dr. Matija
Črešnar, univ. dipl. arheolog, je pregledoval
izkopani material, vendar razen nekaj
kovinskih predmetov (domnevno ostanka
detonatorja), enega šrapnela, koščka keramike in še nekaj drobnih recentnih najdb
ni našel. Arheološki nadzor je redno opravljal tudi v jami, vendar z najdbami tudi tam
ni bil ravno uspešen. Jamarji smo v nezmanjšanem tempu vitel segrevali do pete

Matija Črešnar med delom. (Foto: Marko Pršina.)
popoldanske ure, ko smo z dvigovanjem prenehali. Med kolektivnim ogledom jame smo
ugotovili, da smo jo poglobili za okoli dva
metra. Prevladalo je mnenje, da smo plasti iz
časa po drugi svetovni vojni že izvlekli.
Čeprav smo izpolnili cilj in v enem dnevu
izvlekli okoli 10 m3 materiala, je le-tega
ostalo še veliko. Tako recimo še nismo prišli
do kakšne police iz matične kamnine ali do
stanja, ko bi vsaj en del jame na dnu lahko
počistili vsega recentnega materiala. Spodbudno pa je bilo dejstvo, da se je prostor na

dnu z vsakim novim globinskim metrom
ožil, s čimer se je manjšala tudi količina
sekundarnega materiala, ki ga je bilo še
treba izvleči. Stanje ob zaključku akcije smo
fotograﬁrali ter pregledali možna nadaljevanja. Ob jamskih stenah se je pokazalo
nekaj manjših odprtin, ki so nedvoumno
kazale na to, da se jama poševno in v globino
gotovo nadaljuje. Dan smo zaključili z
oceno, da opravljeno delo še ni dalo želenih
rezultatov, pričakovanja arheologov pa tudi
niso bila izpolnjena.

Večje kamne smo navezali na gozdarsko verigo. V ozadju je deponija
materiala. (Foto: Mihael Rukše.)
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Ali razmišljate o opuščanju kajenja?
Janja Jurečič, NIJZ OE Novo mesto (Vir: NIJZ, CINDI)
Kajenje je eden izmed javnozdravstvenih problemov, ki se jih da preprečiti. Vpliva tako rekoč
na vse organe v človeškem telesu in je na prvem mestu med vzroki umrljivosti in obolevnosti.
Kajenje je potrjeno povezano z razvojem
leta življenja ter vzrok številnih prezgodnjih
številnih bolezni in zdravstvenih težav, ki
smrti. Umirajo ljudje v aktivni dobi; med 30 kadilcu poslabšujejo kvaliteto življenja. Med
44 letom starosti vsako sedmo smrt pripinajpomembnejšimi boleznimi so predvsem
sujemo kajenju tobaka, med 45 - 59 letom
več vrst rakavih obolenj; ne samo pljučni,
starosti pa vsako tretjo. V prostoru, kjer
temveč tudi rak grla, požiralnika, želodca, rak
kadijo kadilci, vdihavajo tobačni dim tudi vsi
dojk, rak materničnega vratu ... Kot druga
nekadilci. Ko so odrasli ali otroci izpostavskupina bolezni, ki jo lahko povzroča kajenje,
ljeni tobačnemu dimu drugih, to imenujemo
pa so bolezni srca in ožilja; koronarna srčna
pasivno kajenje. Kajenje je razvada, ki si jo
bolezen, srčni infarkt, možganska kap,
mnogi kadilci ne predstavljajo prekiniti oz.
ateroskleroza ... Vsekakor pa kajenje škodopustiti. Močna želja po cigareti vodi človeka
ljivo vpliva na naša dihala in lahko povzroči
v dolgotrajno odvisnost, ki jo povzroča predme drugim tudi stalno vnetje dihalnih poti,
vsem nikotin, ki je najpomembnejša sestavidolgotrajen kašelj, kronični bronhitis in
na cigarete. Vendar pa so poleg nikotina v
astmo.
cigareti še druge zdravju nevarne in strupene
Kajenje tobaka vpliva na zdravje skozi
snovi kot npr. aceton, amoniak, arzen, butan,
celotno življenje. Škodljivi učinki na zdravje
ogljikov monoksid, formaldehid, svinec, ipd.
se lahko začnejo že pred rojstvom, če
Večina kadilcev sicer kadi tovarniške ciganosečnica kadi ali je izpostavljena tobačrete, obstajajo pa tudi drugi tobačni izdelki,
nemu dimu drugih. Kajenje nosečnice
kot so elektronske cigarete in vodne pipe, ki
škoduje zdravju še nerojenega otroka,
so priljubljene predvsem med mladostniki.
povezano je s prezgodnjim porodom, nenadNa slovenskem trgu se je v zadnjem trino smrtjo dojenčka, razcepljeno ustnico
mesečju lanskega leta pojavil tudi nov
in/ali nebom (zajčja ustnica, volčje žrelo),
tobačni izdelek, to je izdelek, v katerem se
nižjo porodno težo otroka in poškodbami
tobak segreva, ne gori (angleško ''heat-notožilja pri še nerojenem otroku.
burn''). Raziskav o teh izdelkih (kaj vsebuje
aerosol, kakšni so učniki na zdravje ipd.) je
V Sloveniji je tobak med vodilnimi preprečljimalo in večinoma so to raziskave tobačne
vimi dejavniki za smrt in za izgubljena zdrava

industrije, ki jih zaradi komercialnih interesov industrije ne moremo smatrati za
neodvisen oz. verodostojen vir podatkov.
Neodvisne raziskave in podatki kažejo, da ti
izdelki niso brez tveganja za zdravje.
Opustitev kajenja je koristna za zdravje v
kateremkoli starostnem obdobju, največje
koristi za zdravje pa posameznik izkusi, če
kajenje opusti pred 40. letom starosti. Okoli
dve tretjini kadilcev, starih 25 -74 let navaja,
da si želijo opustiti kajenje. Marsikateri bivši
kadilec je sam opustil kajenje, številni pa
potrebujejo dodatno pomoč, ki poveča
uspešnost opustitve. V Sloveniji obstaja več
vrst brezplačnih in plačljivih pomoči pri
opuščanju kajenja. Brezplačni svetovalni
telefon 080 27 77 deluje vsak dan, tudi med
vikendi in prazniki, med 7. in 10. uro ter med
17. in 20. uro. Klicalci lahko dobijo različne
informacije glede opuščanja kajenja, lahko se
dogovorijo za podporo / svetovanje v času
opuščanja kajenja in vzdrževanja abstinence.
Brezplačni so tudi programi opuščanja
kajenja, ki potekajo v zdravstveno-vzgojnih
centrih v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. Kadilci za obisk centra ne potrebujejo
napotitve s strani osebnega zdravnika, lahko
pa izbirajo med skupinskim ali individualnim
svetovanjem. Te vrste pomoči so namenjene
tudi mladostnikom.

Varno in učinkovito delo s kardansko gredjo
Martin Mavsar KGZS – Zavod NM
Povečan obseg del v pomladnem in poletnem času, pri katerih je neobhodna uporaba kmetijske
tehnike, predvsem tiste, ki jo poganja priključna gred traktorja, se poveča tudi tveganje, da ob
nepravilni uporabi in morebitni pomanjkljivi zaščiti kardanske gredi prihaja do delovnih nezgod.
Nemalokrat se takšne nesreče končajo tudi s smrtjo.
kardanska gred pravilno nameščena na traktor
V prispevku želimo opozoriti na najpomemin kmetijski stroj. Ne bodimo oblečeni v
bnejše ukrepe, ki jih je potrebno pri delu s
ohlapna oblačila, dolgi lasje naj bodo speti.
priključno gredjo upoštevati in spoštovati, da ne
Ohlapna oblačila, nespeti dolgi lasje ali kateri
prihaja do poškodb. Ob zamenjavi posameznih
drugi odstopajoči se del obleke lahko v stiku s
sestavnih delov kardanske gredi vedno zagokardansko gredjo povzroči zagrabitev in navitje
tavljajmo originalne rezervne dele. Poskrbimo,
kar ima lahko za posledico hude telesne
da so vsi deli kardanske gredi pred obratopoškodbe, v skrajnem primeru pa tudi smrt.
vanjem zaščiteni. Zaščiten mora biti tudi predel
Izklopimo priključno gred, ugasnimo motor
nastavka priključne gredi, tako na traktorju kot
traktorja in izvlecimo ključ iz ključavnice. Šele
na kmetijskem stroju. V primeru, da se zaščita
nato se lahko približamo in opravimo poseg na
poškoduje jo nadomestimo z novo originalno
kmetijskem stroju. V primeru, da opravljamo
zaščito. Zagotovimo, da je pred pričetkom dela

Upoštevajte priporočila, naj bo vaše delo varno!

dela v nočnem času ali v razmerah slabše
vidljivosti, zagotovimo osvetljenost na območju, kjer se nahaja kardanska gred. Pazimo, da se
proﬁla kardanske gredi med delovanjem
prekrivata vsaj v eni tretjini njune dolžine. Še
posebej moramo paziti pri delu s stacionarnimi
stroji, kjer je nujno približati traktor na razdaljo
vsaj tretjine dolžine priključne gredi. Pri
kardanskih gredeh z enojnim križnim zglobom
upoštevajmo kot obračanja med kmetijskim
strojem in traktorjem, ki ne sme znašati več kot
35 stopinj. Če znaša kot obračanja več, moramo
priključno gred izklopiti in šele po zaključenem
obračanju jo lahko ponovno vklopimo. Pri
kardanskih gredeh z dvojnim križnim zglobom
upoštevajmo kot obračanja med kmetijskim
strojem in traktorjem, ki ne sme znašati več kot
80 stopinj. Varnostne verižice pripenjajmo
pravokotno in čim bližje sami kardanski gredi.
Verižico je potrebno pripeti dovolj ohlapno, da
omogoča normalno zavijanje in se pri tem ne
poškoduje, oziroma ne poškoduje zaščite kardanske gredi. Prepovedana je stoja na priključni
gredi. Prav tako je v času delovanja kmetijskega
stroja strogo prepovedano prehajanje nad ali
pod kardansko gredjo. Z upoštevanjem navodil
proizvajalca, strokovnih napotkov in dobrih
praks bomo prispevali k temu, da bo nesreč pri
delu s kardansko gredjo manj.

Ob slovesu
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Mariji Aš v slovo
Brigita Zupančič-Tisovec
Srce je bilo bitko in omagalo, vaš dih je
zastal. Vest o vaši smrti je zasekala med nas
in nas napolnila z žalostjo in spomini.
Življenje je kot knjiga; za listom list, za
dnevom dan, nihče ne ve, kdaj bo ta roman
napisal zadnjo stran. Življenjsko usodo
povezujeta rojstvo in smrt, vmes pa je
speljana življenjska pot, ki si jo vsak oblikuje
sam in jo na koncu tudi zaključi. Pride čas, ko
se moramo za vedno posloviti od nekoga, ki
ga imamo radi. Zdaj se poslavljamo od vas,
draga Marica, v 79. letu se je zaključila vaša
življenjska pot.
Rodili ste se 25. marca 1939 na Bušincu v
številni družini Miklavčič kot četrti otrok.
Šolo ste obiskovali v Dolenjskih Toplicah in
že kot otrok ste morali poprijeti za vsako
delo. Z možem Antonom sta se spoznala pri
šmarnicah v Gorici in se leta 1963 poročila. V
zakonu so se vama rodili štirje otroci, vendar
pa so poleg ljubezni v življenje prišle tudi
preizkušnje; prva hči je zaradi meningitisa
umrla stara komaj tri tedne. Kot gospodinja
ste skrbeli za dom, starše in otroke. Moževi
bratje in sestra so se vedno radi vračali v vaš
dom, kjer ste jim poleg drugih dobrot
Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA

V 60. letu nas je zapustil naš dragi mož, ati, brat,
stric, dedi in tast

ZDRAVKO MEŽNARŠIČ
iz Občic 5.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, vaščanom, sodelavcem nekdanjega
podjetja Aﬁt Dolenjske Toplice, podjetju Krka d.d.,
podjetju Mercator Vrhnika za izrečena sožalja,
tolažilne besede, darovano cvetje in sveče. Hvala
tudi vsem tistim,ki ste nam stali ob strani in ga
pospremili na njegovi zadnji poti.Posebna zahvala
pa gre tudi gospodu kaplanu in pogrebni službi
Oklešen za lepo opravljen poslovilni obred.
Še enkrat iskrena hvala vsem!
Žalujoči: vsi njegovi

postregli tudi z dobrim kruhom in potico, po
kateri ste bili znani.
Težka bolezen je že pred dolgimi leti postala
vaša vsakdanja spremljevalka in huda preizkušnja. Ko sva se pogovarjali o njej, ste mi
povedali, da veste, kaj vse vas čaka. Pa vendar
ste pogumno stopali po svoji poti življenja
naprej; marsikdo bi takega bremena ne
prenesel, saj je bila obsodba smrtna, zdravila,
ki so na voljo, pa lahko le omilijo simptome.
Kljub bolezni ste se trudili ter svoje otroke,
vnuke in pravnuke in njihove družine vsakič
pričakali z nasmejanim obrazom in malico. V
imenu družine se vam zahvaljujem za vašo
skrb, prijaznost in človeško toplino, hkrati pa
vse, ki ste jih morda kdaj v življenju prizadeli,
prosim, da oprostijo.
V množici spominov bi našli še veliko lepega
pa tudi bolečega. Spomini so večni, ohranjeni
so v srcih naših dragih in med nami vsemi.
Mehko naj padajo kot drobni cvetni lističi na
vaš poslednji dom. Mislec je dejal: »Živeti v
srcih tistih, ki jih zapuščamo, ne pomeni
umreti.«
Draga Mari, naj vam bo lahka slovenska
zemlja, ki ste jo ljubili.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši, beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi, med nami si.

ZAHVALA

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage žene, mame,
stare mame, prababice, sestre, tašče in tete

MARIJE AŠ

iz Gorenjega Polja
se prav iz srca zahvaljujemo vsem prijateljem,
znancem in vaščanom, ki ste nam stali ob
strani, izrekli sožalje, darovale sveče in za sv.
maše ter nam v težkih trenutkih pomagali.
Posebna zahvala Splošni bolnišnici Novo
mesto. Iskrena zahvala Brigiti Zupančič
Tisovec za poslovilne besede, gospodu
kaplanu Štefanu Hosti za lepo opravljen obred
ter pevcem in pogrebni službi Novak.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, ki ste jo v tako
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti
in vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a spomin nate, draga teta, bo vedno ostal.

ZAHVALA

V 93. letu starosti nas je zapustila naša draga
mama, babica, prababica, tašča in teta

V 95. letu starosti je tiho zaspala naša teta,
sestrična in botra

ANTONIJA GRABNAR

ANA ŠERCELJ

roj. Ambrož iz Podhoste 34.

iz Podhoste.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
vaščanom za izrečeno sožalje in tolažilne besede,
darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi osebju
žilnega in hematološkega odseka Splošne bolnišnice
Novo mesto, Združenju borcev za vrednote NOB in
Društvu upokojencev Dolenjske Toplice.Posebna zahvala
gre tudi gospodu župniku in pogrebni službi Oklešen za
lepo opravljen poslovilni obred. Še enkrat, iskrena hvala
vsem, ki ste našo mamo spoštovali, jo pospremili na
zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsem sorodnikom, vaščanom in znancem se
zahvaljujemo za izrečena sožalja, sveče, sv. maše in
denarno pomoč. Iskrena hvala pogrebni službi
Oklešen, pevcem in gospodu župniku za lepo
opravljen obred. Hvala gospe Jelki za obiske, vsem
sosedom in vaščanom za vso pomoč, gospe Mariji za
ganljiv govor, GG Novo mesto za venec in DU Dol.
Toplice. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu
pospremili k večnemu počitku. Vsem in vsakemu
posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

Žalujoči: nečak Jože in vsi, ki smo jo imeli radi.
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Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE DRUŠTEV
NA PODROČJU SOCIALNIH
IN HUMANITARNIH TER
OSTALIH DEJAVNOSTI V
OBČINI DOLENJSKE TOPLICE
V LETU 2018

predmet javnega razpisa:
A. programi neproﬁtnih izvajalcev na področju
socialnih in humanitarnih dejavnosti:redna
dejavnost in programi v skupni višini 4.500,00 EUR
B. programi vseh ostalih neproﬁtnih izvajalcev, ki
imajo svoj sedež v Občini Dolenjske Toplice: redna
dejavnost in programi v skupni višini 4.000,00 EUR
5. Kriteriji in merila za izbor in vrednotenje
programov:
Merila za izbor izvajalcev in njihovih programov so
navedena v Merilih in kriterijih za vrednotenje socialnovarstvenih, humanitarnih in ostalih programov.

1. Navedba naročnika:
Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350
Dolenjske Toplice.

ź da imajo sedež v Občini Dolenjske Toplice oziroma

2. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje socialnovarstvenih, humanitarnih ter ostalih dejavnosti v
Občini Dolenjske Toplice v letu 2018.

ź

3. Navedba upravičencev, ki se lahko prijavijo na
razpis:
ź organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neproﬁtne organizacije, ki
jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki, z
namenom, da bi reševali socialne stiske in težave
občanov;
ź invalidske organizacije kot prostovoljne in neproﬁtne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo
invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo
posebne socialne programe in storitve, utemeljene
na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in
občanov občine Dolenjske Toplice;
ź druga društva, zavodi in zveze, ki izvajajo občinske
programe na področju sociale, zdravstva in občinske
programe za izboljšanja kvalitete življenja ter druge
pomembne programe za prebivalce občine Dolenjske
Toplice.

6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

ź
ź

ź
ź

imajo lahko društva, ki delujejo na področju sociale in
humanitarnih dejavnosti, svoj sedež tudi izven
območja Občine Dolenjske Toplice, če so njihovi člani
tudi prebivalci Občine Dolenjske Toplice;
da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
da imajo zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev
načrtovanih aktivnosti,
da prijavljeno dejavnost opravljajo na neproﬁtni
osnovi;
da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo
poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za
prihodnje leto.

7. Razpisni rok:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do srede, 11. 7. 2018,
do 17. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti ali dostavljena v tajništvo Občine Dolenjske
Toplice najkasneje, v obeh primerih, do 17. ure zadnjega
dne razpisnega roka. V primeru poslane pošiljke po pošti
velja datum in ura poštnega žiga. Vloge, oddane po
preteku razpisanega roka, se zavržejo.

4. Področja programov, ki so predmet ﬁnanciranja
in višina razpisanih sredstev, ki so na razpolago za

8. Obdobje, v katerem moraj biti dodeljena sredstva
izplačana izvajalcem:

SPOT Svetovanje
JV Slovenija

Sedež SPOT JV Slovenije je v prostorih RC Novo
mesto, Ljubljanska c.26, Novo mesto, kjer delajo štirje
podjetniški svetovalci.

Projekt soﬁnancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
ra zvoj. Izvaja se v okviru javnega razpisa za
ﬁnanciranje izvajanja celovitih podpornih storitev za
potencialne podjetnike in podjetja v okviru
Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do
2022.

Storitve svetovanja se izvajajo na sedežu SPOT na
Ljubljanski c. 26, Novo mesto in na sedežih
konzorcijskih partnerjev kot v podjetjih na
terenu.

Namen operacije je podpora in pomoč potencialnim
podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim
podjetjem iz celotne regije, ki se srečujejo s
podjetniškimi izziv ter izboljšanje podjetniške
kulture.
Konzorcijski partnerji, Razvojni center Novo mesto
d.o.o., RC Kočevje Ribnica d.o.o., RIC Bela krajina in
OOZ Novo mesto, so se prijavili na Javni razpis za
ﬁnanciranje izvajanja celovitih podpornih
storitev za potencialne podjetnike in podjetja v
okviru Slovenskih poslovnih točk SPOT –
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje - za obdobje od 2018 do 2022 - SPOT
REGIJE 2018-2022.

Izvajalcem programa bodo sredstva izplačana do konca
leta 2018.
9. Informacija o razpisni dokumentaciji:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa
dalje na voljo na spletni strani Občine Dolenjske
Toplice: www.dolenjske-toplice.si ter na sedežu občine
vključno do zadnjega dneva razpisa.
10. Vsebina vlog in način njihove dostave:
Vloga je popolna:
ź če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega
razpisa,
ź če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse
sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in
razpisne dokumentacije, (prijavitelj ne sme dopolnjevati ali spreminjati predpisane obrazce razpisne
dokumentacije)
ź če je predložena v zaprti kuverti, na kateri je napisan
naslov občine (naročnika) in naslov prijavitelja ter
navedba: »za soﬁnanciranje socialnovarstvenih in
ostalih programov – ne odpiraj«.
ź če jo je vložila upravičena oseba.
11. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje
informacij
Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine
Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice,
kontaktna oseba Majda Gazvoda, tel.: (07) 38 45 191 ali na
e-naslov: majda.gazvoda@dolenjske-toplice.si
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
izidu javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z
odločbo najkasneje v roku šestdeset (60) dni od datuma
odpiranja vlog.
Številka: 093-1/2018-1
Datum: 21. 5. 2018
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič

SPOT svetovanje JV Slovenija bo na voljo vsak
delovnik med 8.00 in 14.00, ob sredah do 17 h. Prav
tako pa nudimo tudi mobilna svetovanja na sedežu
podjetja in v prostorih RIC Bela krajina, vse po
predhodnem dogovoru oziroma najavi.
Telefon: 07 337 29 84
Svetovalci:
Peter Ambrožič,
M: 040 122 872,
E: peter.ambrozic@ric-belakrajina.si
Darja Smiljić,
M:040 197 264,
E: darja.smiljic@rc-nm.si
Mašenjka Hvala,
M: 041 759 762,
E: masenjka.hvala@rc-kocevjeribnica.si
Breda Koncilja,
M: 031 705 287,
E: breda.koncilja@ozs.si

S 1. 3. 2018 pričeli z izvajanjem aktivnosti, katere
zajemajo:
ź svetovanja potencialnim in obstoječim podjetnikom,
ź registracija novih podjetij ter opravljanje sprememb podjetij preko portala eVEM,
ź organizacija različnih podjetniških delavnic in
usposabljanj
ź animiranje in povezovanje regionalnega okolja z
mreženjem subjektov podpornega okolja v regiji
ź izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih
priložnosti za mala in srednja podjetja
ź sooblikovanje nacionalnega podpornega okolja za
potencialne podjetnike in mala ter srednja podjetja
preko agencije SPIRIT

Uradne ure:
Od ponedeljka do petka od 8:00 do 14:00, sreda od
8:00 do 17:00

V Showroomu regije na sedežu SPOT točke v prostorih
RC Novo mesto pa se bodo predstavljala regijska
podjetja.

Lokacija:
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (TPC Hedera,
3. nadstropje)

Kod in kam
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Za dogodek, ki se odvija v veliki dvorani KKC Dolenjske Toplice si je treba zagotoviti vstopnico. Vstopnico za dogodek lahko dobite na blagajni KKC Dolenjske
Toplice; lahko jo rezervirate po telefonu na številko 07 384 51 88 ali po e-pošti na naslovu tic@dolenjske-toplice.si.
Prosimo, da rezervirane vstopnice dvignete najkasneje eno uro pred koncertom.

KDAJ: Nedelja, 10. junij
2018, od 14.00 dalje
KJE: Ploščad pred
KKC Dolenjske Toplice
Ansambel AUFBIKS
Folklorna skupina DPŽ Dolenjske Toplice
Plesalci plesnega studia Novo mesto
Plesalci Plesnega društva TBA
Varjenje Županovega piva in točen
sladoled za otroke.

Pivovarna Union bo
brezplačno razdelila 50 l
piva!!

Ko pomislimo na nacionalno televizijo
preteklosti in sedanjosti, je nekaj obrazov in
glasov, ki si jih bomo zapomnili za vedno.
Med njimi je zagotovo tudi legendarna
televizijska voditeljica Miša Molk, ki je svojo
televizijsko pot začenjala v za televizijo
povsem drugačnih časih. Morda veliko bolj
romantičnih?
O tem, kako je televizija oblikovala žensko, ki je
spreminjala televizijo, o tem, kaj ji naredi dan lep,
kako občuti odnose med ljudmi in današnji svet, se
bomo z Mišo Molk pogovarjali v četrtek, 7. junija
ob 19.00.
Dogodek bo povezovala Carmen L. Oven.

PRIREDITEV SO OMOGOČILI

ZA HRANO
BO SKRBELA
UTRGANA SVINJA.

