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Kolofon

Naslovnica

Glasilo izdaja Občina Dolenjske Toplice
Uredniški odbor: Barbara Barbič, odgo-
vorna urednica, ostali člani so Primož 
Primec, Rosana Dular, Juš Šenica in Joži-
ca Kotar
Priprava za tisk in tisk: Jože Dolinšek, s.p.
Naklada: 1400 izvodov
Glasilo Občine Dolenjske Toplice je vpi-
sano v razvid medijev Ministrstva za kul-
turo Republike Slovenije pod zaporedno 
številko 250.
Glasilo dostopno tudi na www.dolenjske-
toplice.si.
Obvestilo uredniškega odbora: zadnji rok 
za oddajo člankov je 18-ti v mesecu. Pri-
spevke lahko pošljete preko elektronske 
pošte na naslov vrelec.dt@gmail.com. Za 
prispevke, ki bodo prispeli po navedenem 
datumu uredništvo ne jamči, da bodo ob-
javljeni. Uredništvo si tudi pridržuje pra-
vico do preoblikovanja besed v vsebinsko 
in oblikovno primerne članke.

Zimska pravljica. Foto: Saša Erjavec

Beseda urednice
Številne v decembru izrečene želje so 
najverjetneje že utonile v pozabo, do-
dobra smo že zakoračili v novo leto 
novih priložnosti in novih načrtov. V 
naši dolini so slednji spričo menjave v 
vodstvu občine še toliko bolj izraženi; 
spremembe, kakršnekoli že pričakuje-
mo in si jih želimo, vsekakor ne pridejo 
čez noč. Župan Franc Vovk je že sprejel 
nekaj odločitev, ki bodo vplivale tudi na 
življenje v dolini, obvestila glede tega 
najdete v nadaljevanju glasila, čeprav se 
je v prvem mesecu predvsem seznanjal 
s stanjem, kakršno na upravi je. Zaradi 
tega do konca januarja še ni sestavljen 
proračun, kar je pojasnjeno v nadaljeva-
nju, predstavljali ga bomo verjetno lah-
ko v februarskem Vrelcu. Želja in potreb 
je veliko, denarja vedno primanjkuje. 
Naj bodo odločitve takšne, da bomo de-
cembra lahko vsi z zadovoljstvom gle-
dali na leto 2019! V posebnem članku je 
predstavljena tudi dejavnost Večgenera-
cijskega centra Skupaj, ki v naši občini 
vsak mesec pripravlja vrsto zanimivih 
in brezplačnih predavanj, delavnic, dru-
ženj. Veseli bi bili, če bi se jih udeleži-
lo še več domačinov. Prosim, podrobno 
preberite članek na 12. strani in vabljeni 
k udeležbi! 

V kolikor imate kak vsebinski predlog za 
Vrelec ste še vedno vabljeni k sodelova-
nju, pošljite elektronsko pošto na naslov 
vrelec.dt@gmail.com ali me pokličite 
osebno na številko 051/606-424. 

Barbara Barbič

Sočasne gradnje – 
izziv pri pripravi proračuna

Organizacija čebelarskega 
praznika leta 2020 Topličanom

Barbara Barbič 

Barbara Barbič 

Predlog proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 do januarske seje občinskega 
sveta še ni pripravljen. Župan odgovarja, zakaj. 
Do zaključka meseca svetniki in svetnice 
novega občinskega sveta še niso prejeli 
osnutka za letošnji proračun; župan Franc 
Vovk pojasnjuje, da pri pripravi predloga 
proračuna vsi na občinski upravi aktivno 
sodelujejo, a da bi ga uvrstili na januar-
sko sejo občinskega sveta, v odmerjenem 
času enostavno ni bilo dovolj podatkov. 
»Največja težava, ki sem jo zaznal takoj ob 
prevzemu funkcije, so sočasne gradnje, ki se 
izvajajo skupaj s Suhokranjskim vodovodom. 
Menim, da je bilo nad temi investicijami iz-
vajanega premalo nadzora. V glavnem gre za 
kanalizacije, dela potekajo prepočasi,« pri 
tem pove župan in dodaja, da je pri pre-
gledu stanja preveril tudi, ali je zadovolje-
no zakonu. V primeru evropskih projektov 
zakonodaja narekuje, da je obseg sočasnih 
investicij dovoljen do višine 30 odstotkov 
osnovne investicije. V našem primeru Su-
hokranjski vodovod velja dobrih šest mili-
jonov evrov, vzporednih  investicij je lahko 
za okrog milijon osemsto tisoč. Težave, kot 
vidimo občani sami, nastopajo nekje drug-
je. »Jasno je, da izvajalci težijo k pridobitvi 
čim več posla, pri čemer pa rado pride do 
dvojnega efekta; da posla ne morejo opravi-
ti, kar se močno kaže tudi v našem primeru. 

Osrednje slovesnosti tretjega svetovnega 
praznika čebel v naši državi bomo leta 2020 
gostili v Dolenjskih Toplicah. Kot je znano, 
Združeni narodi so v letu 2017 na slovensko 
pobudo 20. maj razglasili za svetovni dan 
čebel; uspeh je plod sodelovanja med Če-
belarsko zvezo Slovenije kot pobudnico ter 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano oziroma državo. Slovenska zveza 
je takoj po novem letu izrazila pobudo, da 
bi tretji praznik pripravili pri nas. Pobudo je 
župan Franc Vovk podprl; uradno mu jo je 
na sestanku sredi januarja na občinski upra-
vi predstavil  predsednik Čebelarske zveze 
Slovenije Boštjan Noč s sodelavko Barbaro 
Dimc, na sestanku sta bila prisotna tudi dr-
žavna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strni-
ša in predstavik domačih čebelarjev Franc 
Kapš. »Menim, da je pobuda v promocijskem 
smislu pozitivna za celotno občino, po drugi 
strani pa jo jemljem kot veliko priznanje do-

Gradbišča so odprta, z deli izvajalci močno 
zamujajo, ne le pri sočasnih gradnjah, pač 
pa tudi pri primarni investiciji.« Novi župan 
ocenjuje tudi, da so bili sodelavci na občin-
ski upravi premalo vključeni v spremljanje 
vseh teh investicij, tudi zato je pridobitev 
vseh potrebnih podatkov nekoliko težja. 
Ocenjuje, da je imela občina ob koncu leta 
na računu slab milijon evrov, obveznosti na 
račun sočasnih investicij pa naj bi imela za 
okrog milijon dvesto tisoč. »Vse to je pot-
rebno pregledati in pretehtati, zato menim, 
da s pripravo osnutka proračuna ni za hiteti, 
potrebno ga je sestaviti s tehtnim premisle-
kom pa četudi kakšen teden kasneje.« 
Župan je sicer ob zaključku redakcije 
Vrelca sklenil prvi mesec na funkciji. Na 
vprašanje, kako bi povzel ta prvi mesec v 
smehu doda, da je prijetno, a na tej točki 
preobremenjeno. »Dela je veliko, čuti se od-
sotnost direktorja, a pri pripravi proračuna 
si prizadevajo tudi ostali sodelavci na upravi. 
Večkrat sem se odpravil na teren, poslušal 
ljudi, skušam razumeti situacije in jih zape-
ljat v pravo smer. Veliko pripomb je vezanih 
na že omenjene sočasne gradnje, potrudili se 
bomo, da bodo vse te investicije končane do 
poletja.«

mačim čebelarjem za njihovo delo,« pri tem 
ocenjuje župan Vovk. Na sestanku so ome-
nili tudi velik potencial, ki ga ima za čebe-
larstvo Kočevski rog; izražena je bila ideja, 
da bi lahko dom na Podstenicah vključili v 
programe usposabljanja na področju mede-
nja in čebelarjenja, morda v okviru Sloven-
ske čebelarske akademije. 

  

  

Razpis za direktorja občinske uprave 
V prejšnji številki Vrelca smo napovedali, da bo v aktualni sledil razpis za direktorja 
občinske uprave, a sistemizacija delovnih mest na občinski upravi, ki je trenutno še 
vedno v veljavi, ni popolnoma v skladu z veljavno zakonodajo, na osnovi katere se 
zaposlujejo direktorji občinskijh uprav. Župan Franc Vovk bo zato najprej na re-
dni seji predlagal občinskemu svetu, da sprejme spremenjeni odlok. Na podlagi tega 
bo razpis za direktorja občinske uprave nadknadno v začetku februarja objavljen na 
spletni Občine Dolenjske Toplice in pristojnega Zavoda za zaposlovanje RS.

Franc Kapš, Barbara Dimc, mag. 
Tanja Strniša, Franc Vovk in Boštjan 
Noč. (Foto: Majda Gazvoda)
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Iskanje nove rešitve za odcep ulice Pod Cvingerjem 

Cesta zopet na voljo vsem občanom

Bomo dobili nazaj zbirno reciklažni center?

Razpis za ravnatelja OŠ Dolenjske Toplice

Zakaj ne bo športnika leta? 

  

  

  

  

  

Barbara Barbič

Barbara Barbič

Barbara Barbič

Barbara Barbič

Barbara Barbič

Povezava Roške in Pionirske ulice. Kot je 
znano, gre za okrog milijon sto tisoča-
kov vreden projekt, ki ga sofinancira dr-
žava. 13. decembra lani je župan Franc 
Vovk podpisal pogodbo z izvajalcem del, 
novomeškim Malkomom. Po načrtu gre 
povezava mimo blokov in se priključi na 
most čez Sušico. »Pri podrobnem pregledu 
projekta ocenjujem, da bi se nemara v tistem 
delu, ko gre za odcep na ulico Pod Cvinger-
jem, našla primernejša rešitev od trenutno 
zastavljene. Menim, da je bil predvideni od-

Lokalna cesta na Dolenjem Polju, ki pelje 
mimo kampa Mali raj oziroma avtomeha-
nične delavnice Bradač, je zopet odprta za 
ves promet. »Omejitev prometa po tej cesti 
je bilo vsekakor neprijazno dejanje do ljudi, 
ki so cesto pred tem uporabljali. Zato sem 
takoj po nastopu funkcije preveril podatke o 

Po prekinitvi del na izgradnji posodobljene 
čistilne naprave v Dolenjskih Toplicah pred 
tedni se ta nadaljujejo. Občina, izvajalec 
del in novomeško Javno podjetje Komunala 
kot skrbnik naprave so uspeli uskladiti vsa 
nejasna vprašanja tehnične narave, ki so se 
pojavljala še mesec dni nazaj in zaradi ka-
terih so bila dela prekinjena. Izvajalec del 
je zaradi prekinitve zaprosil za podaljšanje 
roka izvedbe del za dva meseca, novi rok je 
postavljen na konec aprila. Hkrati na obči-
ni iščejo možnost, da bi v prostor umestili 
zbirno reciklažni center, saj zanj s posodo-

Aktualni ravnateljici topliške šole se izte-
ka petletni mandat, objavljen je bil že novi 
razpis za to mesto. Ravnatelja imenuje svet 
šole; sestavlja ga pet zaposlenih v šoli, tri-
je predstavniki občine in trije predstavniki 
sveta staršev šole in vrtca. Na razpis sveta 
šole so se javili trije kandidati: poleg ak-

V Občini Dolenjske Toplice je bil februarja 
v zadnjih nekaj letih običaj izbora špor-
tnika leta. Letos ga ne bo. Z vprašanjem, 
zakaj, se obrnemo na župana Franca 
Vovka, ki odgovarja, da ima občina odlok 
o občinskih priznanjih, v katerem so na-
vedena vsa področja življenja, tudi šport. 
»Ocenjujem, da je podeljevanje nagrade 
športnik leta na nek način preveč ozko, saj 
se v tem primeru zelo hitro lahko pojavijo 
vprašanja, zakaj nimamo posebnih nagrad 

cep, ovinek, ki naj bi na ulico Pod Cvinger-
jem zavil nasproti odcepa za ulico Na griču, 
sprojektiran na način, kot je bil, zaradi la-
stništva zemljišč. V naravi to ne bo najbolj 
prijetna rešitev, zato si bomo do zaključka 
del prizadevali najti morebiti ustreznejšo,« 
pove župan. V okviru projekta bo najprej 
potrebno premakniti leseni kozolec, ki je 
v lasti občine. Občina v želji ohranitve ko-
zolca poziva domačine, ki bi imeli idejo, 
kam ga prestaviti, naj svojo idejo predlo-
žijo občini, saj trenutno rešitve ni. Sprva 

prometni situaciji predvsem z vidika varnosti 
na tej cesti in ugotovil, da ni nobene razlike. 
Nikakor ni možno trditi, da je bila pred ome-
jitvijo prometa situacija slabša kot je danes,« 
pojasnjuje župan Franc Vovk. Dodaja, da 
se gostota prometa povečuje povsod in da 
ta razlog ne zdrži ukrepa omejitve prome-

bljeno čistilno napravo, ki zahteva tudi do-
daten bazen, prostora najverjetneje ne bo. 
Center občanom predstavlja skoraj nujo pri 
zbiranju odpadkov; ob vsakoletnih čistilnih 
akcijah smo ugotavljali, da so naši gozdovi 
čistejši tudi zaradi tega centra, smetnja-
ki po občini – ki so pokali po šivih tudi že 
pred ukinitvijo delovanja centra – so zdaj še 
bolj polni. Župan Franc Vovk zagotavlja, da 
občina pospešeno išče možno rešitev, meni, 
da bo morda potrebno odkupiti kak dodaten 
kos zemlje, a izraža prepričanje, da bodo na 
občini našli ustrezno rešitev. 

tualne ravnateljice Maje Bobnar še Anton 
Zupet iz Škocjana in Andreja Koščak iz 
Trebnjega. Svoje predstavitve bodo podali 
na januarski seji občinskega sveta (redak-
cija Vrelca je bila zaključena pred sejo). 
Mnenje o kandidaturah, ki sicer ni obvezu-
joče, podajo občina, svet staršev in učitelj-

za kulturo, derimo, podjetništvo in ostala 
področja. Naši športniki dosegajo lepe re-
zultate, ob vsaki priložnosti jih je potrebno 
pohvaliti, podelitev priznanj pa je možna 
v okviru odloka, ki govori o občinskih na-
gradah in priznanjih, ki jih podeljujemo ob 
občinskem prazniku«. Vovk nadaljuje, da 
bo občina vsekakor še naprej spodbujala 
delovanje vseh društev, tudi športnih, ki, 
kot poudarja, povezujejo številne občane, 
dosegajo izjemne rezultate. Ena možnost 

je bila namera, da se kozolec prestavi h 
kolesarskemu parku ŠKD Pank Kura, a na-
mera je zaradi previsokih stroškov presta-
vitve in obnove, ki si jih društvo ne more 
privoščiti, padla v vodo. 
Rok izgradnje povezave je oktobra, izvaja-
lec ocenjuje, da je rok realen. »Gradnja bo 
vsekakor povzročila kar nekaj težav v pro-
metu, imela bo nekaj negativnih vplivov na 
življenje, zato že zdaj prosimo za razumeva-
nje. Izvajalec se bo trudil, da bo negativnih 
vplivov čim manj.«

ta. Z odločbo občinske uprave je promet 
zopet sproščen za vse, ohranja pa se ome-
jitev hitrosti 30 kilometrov na uro. Tablo 
o omejitvi prometa, ki je bila postavljena 
do nedavnega, je CGP iz Novega mesta, ki 
ima z občino pogodbo o vzdrževanju cest, 
odstranil, promet je sproščen za vse. 

Na težavo s smetnjaki oziroma ekološki-
mi otoki je redakcijo Vrelca opozorila tudi 
občanka Ivana Pelko. Že pred časom je 
zaprosila za dodaten zaboj za steklovino 
na otoku pri mostu čez Sušico v Dolenjskih 
Tolicah, ki ga je JP Komunala tudi postavi-
la, a očitno to ni bilo dovolj. Stanje pri za-
bojnikih je porazno, med drugim se, pou-
darja Pelkova, poleg smetnjakov pojavljajo 
škatle s steklovino, ki jih ljudje ne odvržejo 
pravilno v zabojnik. Pelkova poziva obča-
ne, naj pravilno ločujejo odpadke in skrbijo 
tudi za red pri zabojnikih.

ski zbor; ko svet šole dobi ta mnenja, izbere 
ravnatelja, za mnenje nato zaprosi še aktu-
alnega pristojnega ministra. Ta ima mesec 
dni časa za pripravo svojega mnenja. Glede 
na časovnico lahko imenovanje ravnate-
lja ali ravnateljice torej pričakujemo sredi 
marca. 

podpore tem rezultatom je po njego-
vih besedah občinski razpis za dodelitev 
sredstev, v razumnih okvirjih bodo, za-
gotavlja, prisluhnili tudi potrebam špor-
tnikov, ki bi se nemara pojavile čez leto. 
»Dejstvo, da ne bomo več imeli izbora in pri-
reditve torej ne pomeni, da občina ne bo več 
podpirala športne dejavnosti. Nasprotno. 
Na nek način tudi tisti denar, ki bi bil sicer 
namenjen prireditvi, raje namenimo njihovi 
dejavnosti,« sklene župan. 
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»Veliko rezerve imamo tudi v ljudeh in odnosih«

»Moje želje so podobne željam vseh občanov« 
Barbara Barbič 

Barbara Barbič 

Jože Gril (Foto: Osebni arhiv)

Marija Papež (Foto: Osebni arhiv)

Na listi Nove Slovenije – krščanskih demokratov je bil v novi občinski svet izvoljen Jože 
Gril, upokojeni gradbinec. 

Na listi Lizero je bila v novi občinski svet izvoljena Marija Papež, upokojenka z dolgo-
letnimi izkušnjami na področju gospodarstva. 

Jože Gril ob vprašanju glede svoje življenj-
ske poti najprej poudari, da gre ta zelo hitro. 
Rojen je bil v kmečki družini, ki mu je, pou-
darja, pomagala razviti talente in ga spodbu-
jala. Po končanem šolanju si je ustvaril dru-
žino, v zadnjem času, pravi, ga navdušujeta 
dva vnuka. Je upokojeni gradbinec z lepimi 
izkušnjami na področju razvoja in tehnolo-
gije, kot občinski svetnik je že deloval, ravno 
tako pustil svoj pečat v različnih odborih. Na 
vprašanje, kako ocenjuje delo občine doslej, 

Marija Papež ob svoji predstavitvi pou-
dari, da so jo starši obdarili s skromnostjo, 
pridnostjo in vztrajnostjo. Slednja, pravi, 
ji je pomagala, da je uspešno pridobila vi-
soko izobrazbo in 45 let delala v gospo-
darstvu, od tega 35 let na vodstvenem 
položaju ene najbolj uspešnih gospodar-
skih družb v državi. Pravi, da se je na upo-
kojitev pripravljala, a kljub temu je težko 
zapustila krasen kolektiv in krog prijate-
ljev v službi. »To je do neke mere botro-
valo odločitvi za kandidaturo za občinski 
svet. Čutim, da imam še dovolj znanja in 
energije, da bom lahko nadaljevala v pre-
teklosti že začeto delo v društvih in organih 
občine, prepričali so me tudi predstavniki 
liste, ki niso politično opredeljeni in očitno 
uživajo zaupanje občanov.« Pravi, da bi se 
svojim volivcem rada oddolžila za zaupa-
nje z vsaj delno izpolnitvijo predvolilnih 
obljub. Preteklo delo občine ocenjuje kot 
– v danih razmerah – zadovoljivo, dobro 
pa predvsem pri pridobivanju sredstev iz 
države in Evrope. »Žal je ostalo precej še 
nerealiziranih ali pa delno realiziranih pro-
jektov, ki jih bo potrebno dokončati. Večkrat 
je bila izražena slaba volja občanov zaradi 
prekopanih, nezasutih jaškov in na pol na-
rejenih pločnikov.« Papeževa meni, da bo 

pravi, da za te ocene ni pristojen. »Čas bo 
pokazal koliko stvari je bilo dobro opravljenih, 
pa tudi stvari, ki niso bile pravilno izpeljane, 
kaj hitro 'pokukajo izpod listja'.« Gril meni, da 
je najprej v občini potrevno sanirati ceste, 
ki so tudi zaradi izgradnje Suhokranjskega 
vodovoda v obupnem stanju, kar povzroča 
negodovanje občanov. »Kot posameznik ne 
morem nič spreminjati, lahko pa doprinesem s 
konkretnimi predlogi na svetu občine. Prednost 
imajo gotovo ceste in pločniki, ki so lahko tudi v 

potrebno paziti na enakomeren razvoj 
vseh vasi, pri čemer izpostavlja, da Gra-
dišče, njena vas, skozi katero se vsako-
dnevno sprehajajo gostje, nima niti javne 
razsvetljave niti urejenega pločnika, dva 
zelo nevarna dostopa na glavno cesto, 
ki ogrožata življenje prometnih udele-
žencev. Na vprašanje, kje bo lahko sama 
doprinesla k boljšemu delovanju sveta, 
odgovarja, da ji kljub dolgoletnemu delu 
v gospodarstvu tudi delo proračunskih 
uporabnikov ni tuje, tri mandate je bila 
predsednica Nadzornega odbora občine, 
vključena je v Odbor za družbene dejav-
nosti in Komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. »Lahko rečem, da so 
v vse komisije imenovani kompetentni ljud-
je, ki bodo lahko s svojim znanjem in izkuš-
njami veliko pomagali v dobrobit občanov. 
Pomembno je povezovanje in konstruktiv-
no sodelovanje.« Pri morebitnih rezervah 
občine omeni pridobivanje evropskih 
sredstev, predvsem pa izpostavi rezerve 
v ljudeh, predvsem mladih in izobražev-
nih, v izboljšanju medsebojnih odnosov 
in medgeneracijskem sodelovanju ter so-
sedskih odnosih, dodaja, da imamo tudi še 
ne povsem izkoriščene naravne danosti. 
Papeževa si želi vsem občanom prijazno 

makadamski izvedbi. Morda se vam sliši čudno, 
samo v primeru, da so brežine dobro utrjene, 
pesek na mestu, kjer bi moral biti pločnik ustre-
zno uravnan in steptan, se lahko vsak pešec 
primerno umakne s cestišča in s tem se zagotovi 
prometna varnost,« poudarja Gril in doda, da 
v tem primeru ne bi bilo asfalta in robnikov, 
zato pa vse pripravljeno, da se ta del grad-
bene faze lahko uredi v naslednjem mandatu 
občine. Na vprašanje, kakšen bi lahko bil nje-
gov doprinos k delovanju sveta odgovarja, da 
lahko vsak svetnik največ doprinese s tem, da 
je seznanjen s tekočimi projekti in s podporo 
začrtanim programom razvoja. »Kot svetnik 
bom sodeloval s celotno občinsko upravo in 
tako ugotavljal, katera področja so nujna, da 
jih prednostno podprem. Vemo, da je odprtih 
kar nekaj idejnih projektov, vendar mora biti 
sito dovolj gosto, saj je potrebno upošteva-
ti sredstva, ki so na voljo.« Na vprašanje, kje 
meni, da ima občina še rezerve, odgovarja, da 
teh ni, če občina dobro posluje. »Denar mora 
krožiti, če ne, je nekaj narobe, nismo izkoristili 
vseh ponujenih možnosti – npr. sredstva, ki jih 
namenja država ali pa Evropa. Vendar se mo-
ramo vsi zelo dobro zavedati, da ta sredstva ne 
pridejo sama od sebe, ampak je potrebno pri 
tem poglobljeno delo občinske uprave.« Gril 
predstavitev sklene z besedami, da si vsi ob-
čani gotovo želijo, da bi občina v štirih letih 
poslovala uspešno in imela začrtano pot tudi 
za naprej. »To so tudi moje želje, dodam lah-
ko le še, da je potreben tudi razvoj na področju 
turizma.« 

občino, prijetno delovno in okolje za biva-
nje. Zaključi z mislijo Lorda Byrona: »Vsi, 
ki so deležni radosti, jo morajo deliti, saj se 
je sreča rodila kot dvojčica«.
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»Potrebno si je zastaviti ključne projekte!«

»Čaka nas še veliko dela!«
Barbara Barbič 

Barbara Barbič 

Aleš Pršina (Foto: BB)

Jure Filipovič (Foto: Osebni arhiv)

Na listi Slovenske ljudske stranke je bil v novi občinski svet izvoljen tudi Aleš Pršina, 
nosilec kmetijske dejavnosti iz Dolenjskih Toplic. 

Na listi SDS je bil v novi občinski svet na nedavnih lokalnih volitvah izvoljen tudi Jure 
Filipovič, zaposlen v novomeški Tiskarni. 

Aleš Pršina meni da se kot rojeni Topličan 
ne potrebuje posebno predstavljati, saj ga 
večina občanov dobro pozna. Po opravljeni 
srednji kmetijski šoli se je zaposlil doma na 
kmetiji. Pravi, da ko je je človek enkrat za-
poslen doma kot kmet, službe ne more me-
njati, če ne želi, da kmetija propade. Doma 
je zaposlena tudi njegova žena Patricija, 
poudarja pa, da brez pomoči treh otrok tudi 
ne bi šlo. Na vprašanje, zakaj se je odločil 
za kandidaturo – čeravno je bil svetnik tudi 
že prej – odgovarja, da je vsled dolgoletne-
ga članstva v Slovenski ljudski stranki kan-
didatura logična posledica. »To je moj drugi 
mandat v občinskem svetu. Rad bi nadaljeval 
delo in s tem soodločal pri načrtih in razvoju 
občine. Čutim veliko odgovornost do volivcev, 
ki so mi namenili svoj glas.« Pri ocenjevanju 
dela občine v preteklih letih poudarja, da je 
bilo poskrbljenih za kar nekaj novih prido-
bitev za občane, da pa je še veliko projektov, 
ki se morajo končati v tem mandatu. »Lahko 
bi se naredilo še veliko več, pri čemer ni nujno, 
da se zapravlja denar samo za velike investici-
je. Marsikje bi se dalo privarčevati na najbolj 
osnovnih stvareh,« razmišlja Pršina in pri 
tem poleg nenadzorovane porabe občinske 
uprave izpostavi tudi prireditve. Ne njihovo 
število, pač pa denar, ki se nameni za njiho-
vo izvedbo. Svetnik Pršina pri prednostnih 
nalogah občine omeni nujno dokončanje 
začetih projektov Suhokranjskega vodovoda 
in posodobitve čistilne naprave, ki bi morala 
biti po njegovem mnenju zgrajena že pred 
leti. »Dodal bi še preboj Roška – Pionirska in 

Jure Filipovič se je po končani srednji 
ekonomski šoli zaposlil v Tiskarni v No-
vem mestu; ko govori o svoji življenj-
ski poti, izpostavi, da je poročen in oče 
dveh otrok. Omeni tudi, da je njegova pot 
prepletena s športom in prijatelji iz vasi. 
V občinski svet je bil izvoljen drugič za-
pored, za kandidaturo, pravi, se je odločil, 
ker je videl, da se stvari dajo spremeniti, 
če stopimo skupaj in če je na prvem mes-
tu interes delovanja v dobro občanov. Ko 
se ozira nazaj na delo v preteklih letih, 
meni, da bi bili lahko uspešnejši, če bi le 
delali preudarno in na projektih, ki so za 
občane prvotnega pomena. »Zastaviti bi si 
bilo potrebno ključne projekte kot so vrtec, 
šola, komunalna urejenost, ceste in turizem 
ter graditi na njih. Proračuna ni neomejeno 
in če nimaš dobrega plana kako denar ob-
račati, se zgodi, da ostaneš brez vsega, kar 
se je zgodilo tudi nam.« Pri prednostnih na-
logah novega občinskega vodstva Filipovič 
omeni dokončanje posodobitve čistilne 
naprave, takoj zatem pa projekt novega 
vrtca in obnovo šole. Poudarja, da z dislo-
ciranimi enotami vrtca izgubljamo veliko 
denarja, posledično imamo najdražji vrtec 

pol mandata bo minilo. Novi vrtec je nujen, a 
grez sofinanciranja s strani države ne bo šlo. 
Mislim, da bo treba veliko več truda vložiti v 
pridobivanje sredstev iz kohezijskih skladov.« 
Glede vrtca dodaja, da si je potrebno zasta-
viti cilj, da ga pridobimo v tem mandatu, a 
da se bomo najverjetneje morali sprijazniti 
z novo lokacijo. Na vprašanje, kje vidi svoj 
doprinos k učinkovitejšemu delu sveta Pr-
šina odgovarja, da je sprejel mesto pred-
sednika odbora za komunalo, spremljal bo 
dogajanje na na področju infrastrukture 
in komunale, dodaja, da sta mu blizu tudi 
področja kmetijstva in športa. »Tudi v tem 
mandatu bom pripomogel pri kakšnem no-

v regiji. »Tudi šola je dotrajana in potrebna 
nove telovadnice. To so vse zadeve, o kate-
rih se že predolgo pogovarjamo, realizacije 
pa ni. Proračunskega denarja ni dovolj, so 
pa evropska sredstva, ali javno-zasebno 
partnerstvo.« Filipovič je prepričan, da bi 
bila s takšnimi pristopi vsa pereča aktual-
na vprašanja lahko rešena že v preteklem 
mandatu. Izpostavi še prometno varnost 
občanov in potrebo urejenih pločnikov. Na 
vprašanje, kje bo lahko osebno doprinesel 
k delovanju sveta odgovori, da lahko vsak 
svetnik največ pripomore s tem, da pris-
luhne ljudem in njihove težave prenese v 
občinski svet. Prepričan je, da je potrebno 
vzpostaviti tudi bolj učinkovito občinsko 
upravo, ki bo prijazna do ljudi, bila prip-
ravljena pomagati, hkrati pa bila dovolj 
strokovno usposobljena, da bo znala poi-
skati denar za ključne projekte. Velike re-
zerve vidi na področju turizma, od katere-
ga bi lahko imela tako občina kot občani 
še veliko več, pravi. »Čez štiri leta si želim 
mladim družinam prijazno občino, ki jo bodo 
turisti radi obiskovali, saj bo čista, urejena, 
in povezana. Nudila bo ogromno možnosti 
za sprehode, kolesarjenje ter razvajanje tako 

vem projektu iz teh področij.« Pršina meni, 
da je imela občina doslej premalo posluha 
za turizem in gospodarstvo, prepričan je, da 
je vzpodbud za omenjeni področju premalo. 
»Turizem niso samo TIC in prireditve na plečih 
občinskega proračuna. Denar iz pobrane turi-
stične takse se mora vračati v razvoj turizma. 
Smo redka občina, pa še turistična po vrhu, 
ki nima niti metra kolesarske steze!« Pršina 
sklene, da bi moralo biti vodilo občine, da se 
vsem občanom izboljšajo bivalni pogoji, da 
je potrebno prisluhniti njihovim željam in 
predlogom. »Mladim moramo dati možnost, 
da si ustvarijo dom v domačem okolju in da se 
ne odseljujejo v mesta. Skratka, veliko mora-
mo še postoriti, čaka nas še veliko dela.« 

v termalnem smislu kot tudi v smislu okuša-
nja lokalnih dobrot. Upam, da se te idealne 
napovedi vsaj delno uresničijo, za to si bom 
prizadeval.«
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Dolenjske Toplice najboljše v Termah Krka 
Barbara Barbič 

V nekaterih slovenskih zdraviliščih so novo leto pričakali polno zasedeni; z rezultati so 
lahko več kot zadovoljni tudi v Termah Krka, največjo rast njenih enot pa beležijo ravno 
Dolenjske Toplice. 
Turizem je še vedno v vzponu; po uspe-
šnem letu 2018 prvi tedni novega leta 
kažejo na nadaljevanje trenda rasti, ki 
ga beležijo tudi v Termah Krka. Rezulta-
te poslovanja za preteklo leto objavlja-
jo marca, že zdaj pa je jasno, da so bili 
uspešnejši kot leto poprej. »Rast smo 
skozi leto beležili v vseh treh zdraviliških 
enotah Term, največjo pa so dosegle Terme 
Dolenjske Toplice,« za Vrelec pojasnjujejo 
v Termah. Od januarja do septembra lani 
je prodaja zdraviliško-turističnih sto-
ritev znašala 28,8 milijona evrov, kar je 
štiri odstotke več kot v primerljivem ob-
dobju leta 2017. »V hotelih Term Krka na 
Dolenjskem in v obmorskem centru Talaso 
Strunjan smo v tem času dosegli približno 
toliko nočitev kot v prvih devetih mesecih 
2017. Število ustvarjenih domačih nočitev 
se je povečalo za dva odstotka, delež no-
čitev tujih gostov pa je ostal tolikšen kot 
v 2017 - na eni tretjini,« pojasnjujejo v 
Termah in dodajajo, da je bila zasede-
nost namestitvenih kapacitet Term Krka 
v prvih devetih mesecih lanskega leta 
73-odstotna, na približno enakem nivoju 
kot leto poprej.

Dolenjske Toplice: nočitve rastejo 
V Termah Dolenjske Toplice se je število 
nočitev v lanskem letu povečalo; več je 
bilo predvsem nožitev domačih gostov, 
nočitve tujcev so v kolaču nočitev lanske-
ga leta predstavljale približno četrtino. 
Med tujimi gosti Dolenjske Toplice najraje 
obiskujejo Italijani in Srbi, v lanskem letu 
je bilo tudi precej gostov iz Nizozemske, 
Avstrije, Hrvaške in drugih držav nekdanje 
Jugoslavije.
»Tudi velneški center Balnea, ki se ponaša 
s pestro ponudbo storitev in programov za 
boljše počutje, je v letu 2018 obiskalo več 
gostov kot v letu poprej,« zadovoljstvo do-
polnijo v Termah in dodajajo, da poleg ho-
telskih gostov center radi obiskujejo tudi 
dnevni obiskovalci, med katerimi je veliko 
stalnih gostov. Poleg kopanja v termalnih 
bazenih in savnanja je v Balnei priljublje-
na tudi ponudba masaž in storitev za nego 
telesa.

Novost: tobogani
V Termah Krka poudarjajo, da tako v Do-
lenjskih Toplicah kot v drugih poslovnih 
enotah veliko pozornosti namenjajo ra-
zvoju in nadgradnji ponudbe v vsebinskem 
in infrastrukturnem smislu. »Tako bo tudi 
v prihodnje. S kakovostnimi storitvami in 
programi ter individualnim pristopom, ki ga 
gostje nadvse cenijo, bomo skrbeli za njihovo 
dobro počutje, za njihovo zdravje.«
V Termah Dolenjske Toplice so v zadnjih 
tednih najbolj opazna dela na zunanji ko-
pališki ploščadi, kjer gradijo nov bazen s 
tobogani. V nov termalni bazen dimenzij 
12 x 14 metrov s 130 centimetri globine 
bodo vodile štiri toboganske cevi različnih 
oblik in hitrosti. Kompleks s tobogani, ka-
terega investicijska vrednost je približno 
850.000 evrov, bo umeščen na dosedanji 
zelenici za kopališkim barom in nekoli-
ko odmaknjen od osrednjega kopališča. 
»Konstrukcija bazena in stopnišča bo lepo 
urejena; na stopnišče bo nameščena lesena 
fasada, podobno kot na stavbi Wellness cen-
tra Balnea. Zasajenih pa bo tudi nekaj novih 
dreves,« pomisleke o tujku, ki naj bi kazil 
podobo parka ob vstopu v Toplice zavra-
čajo v Termah. 
Prvim kopalcem bodo nove vodne dogodi-
vščine na voljo že konec aprila oziroma za 
prvomajske praznike. 

Načrti za prihodnost
Vizija razvoja tako skupine Terme Krka 
kot njenih Term Dolenjske Toplice bo tudi 
v prihodnje usmerjena v storitve za krepi-
tev zdravja naših gostov in turizem dob-
rega počutja, poudarjajo. »Tudi v prihodnje 
bomo utrjevali položaj, ki ga imamo na po-
dročju medicinske rehabilitacije pri boleznih 
in poškodbah gibal, pa tudi na področju pre-
ventivnih programov, sprostitve, aktivnega 
oddiha z raznimi doživetji, zelenega turizma 
in kakovostnih gostinsko-turističnih stori-
tev.«

Delavci iz tujine
Medtem ko je turizem kot gospodarska pa-
noga še vedno v vzponu, je v porastu tudi 
iskanje delovne sile na tem področju. Tudi 
v Termah Krka so se zatekli k zaposlova-
nju tujcev. Poudarjajo, da nove sodelovace 
zaposlujejo skozi vse leto, in sicer tako na 
področju hotelirstva in gostinstva kot na 
področju velnesa in zdravstva. »Zaposluje-
mo predvsem že izkušene sodelavce, zaposli-
tev pa nudimo tudi začetnikom. Pri iskanju 
primernih kandidatov najprej raziščemo 
lokalno okolje,« zatrjujejo v Termah in do-
dajajo, da v kolikor sodelavcev ne uspejo 
najti v domačem okolju, iskanje razširijo. 
»Trenutno imamo tako tudi v Termah Do-
lenjske Toplice – v kuhinji in strežbi - nekaj 
novih sodelavcev iz območja nekdanje SFRJ, 
ki so se odlično in zavzeto vklopili v novo 
okolje.«

Tobogana se bodo razveselile zlasti mlade družine. 

Obvestilo 
S 1. januarjem se je spremenil delovni 

čas Lekarne Dolenjske Toplice. 
Po novem je lekarna odprta:

ponedeljek: 12. do 19. ure;
torek: 7.30 do 15. ure; 
sreda: 7.30 do 15. ure;
četrtek: 12. do 19. ure;
petek: 7.30 do 15. ure. 

V primeru, da bo ambulanta delovala 
izven odpiralnega časa lekarne, se bo 

slednja prilagodila. 
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Šli smo na obisk, domov prišli z rabljenimi vozilom

Aktiven začetek leta za topliške gasilce 

   Mitja Zupančič

Primož Žlak 
V času od zadnje objave v Vrelcu smo gasilci 
PGD Dolenjske Toplice posredovali trikrat. 
Že takoj na začetku novega leta, 2. januar-
ja, smo dobili prijavo, da gori ob gozdu na 
Cvibljah, Ugotovili smo, da je lastnik nad-
zorovano kuril lesene odpadke pri spravilu 
lesa, naše posredovanje ni bilo potrebno. 
Skoraj takoj zatem smo dobili še obvestilo o 

požaru lesenih odpadkov na Roški cesti; po-
žar smo pogasili, materialne škode ni bilo. 
Za seboj imamo tudi eno hujših intervencij 
v zadnjem času za našo gasilsko enoto, po-
sredovanje pri smrtni prometni nesreči, ki 
je opisana v posebnem članku. 
Sredi januarja smo na gasilskem povelj-
stvu občine novoizvoljenemu županu 

Francu Vovku predstavili dosedanje delo 
gasilcev, dosežke ter organiziranost služb 
zaščite in reševanja v občini. Na dnevnem 
redu sestanka so bile tudi volitve na mes-
to gasilskega poveljnika občine. Novoiz-
voljeni poveljnik je Aleš Lavrič, član PGD 
Soteska. Čestitamo in želimo čim več ga-
silskih uspehov. 

Poleg intervencije in vaje smo opravili tudi čiščenje okolice gradu.

Žalostne posledice nesreče, ki je terjala dve življenji. (Foto: PU Novo mesto)

  

  

Topliški gasilec prvi na mestu nesreče 
Barbara Barbič 

V začetku januarja je regionalna cesta pri Kočevskih Poljanah terjala dve življenji. V 
nesreči je posredoval tudi topliški gasilec, ki opisuje svojo izkušnjo.

Tudi gasilci PGD Soteska imamo za seboj pestrih nekaj mesecev; pripravili smo vajo, 
sodelovali v intervenciji in kupili rabljeno vozilo.

Aleš Gradišar, član PGD Dolenjske Toplice, 
je gasilec že 30 let, na intervencijah posre-

Pregled dela v zadnjih tednih začnimo s še 
zadnjo operativno vajo v lanskem letu v 
okviru GPO; pripravili smo jo na Drenju pri 
podjetju Lakles. Za vajo so bila sprožena vsa 
društva v občini. Po sami vaji smo zaposle-
nim demonstrirali gašenje ognja, jih sez-
nanili z osnovami gašenja v začetni fazi in 
poudarili, kaj vse je potrebno storiti za čim 
uspešnejšo intervencijo. Lastnik podjetja je 
gasilcem razkazal celoten objekt, v katerem 
je lakirnica in njihov sistem protipožarne 
zaščite. Pregledali smo tudi okolico, hidrante 
in kapnie po vasi. V podjetju so bili zadovolj-
ni s prikazanim, gasilci pa z malico. Podjetju 
in gasilcem bi se zahvalil za sodelovanje, saj 
smo v enem dopoldnevu naredili veliko za 
požarno preventivo in varnost. S podobnimi 
vajami bomo nadaljevali pri ostalih podje-
tjih. Naslednji dan smo organizirali delovno 
akcijo čiščenja grmovja v gradu. V dogovoru z 
občino smo počistili, kar je bilo v naši moči in 
tako pripomogli pri delih, ki so potrebna na 
začetku obnove gradu.
V petek, 7. decembra, smo sodelovali v 
pravi intervenciji; na Drenju je prišlo je 

duje 12 let. Česa takšnega, kot je bila janu-
arska nesreča pri Kočevskih Poljanah, še ni 

do dimniškega požara. K sreči je ta ostal 
v dimniku. 
V nedeljo, 16. decembra, smo odšli na obisk 
h kolegom Primorcem, domov pa prišli z 
rabljenim vozilom GVGP-1. Vozilo smo ku-
pili s strai PGD Avče. V dobrem stanju je. 

Namenjeno je gozdnim požarom, saj ima 
rezervoar z vodo in visoki tlak. Z njim bomo 
lahko privlekli prikolico tudi tja tam, kjer 
jo s kombijem nismo mogli. V vozilo bomo 
lahko dali tudi nekaj dodatne opreme. Leto 
smo pa zaključili s silvestrovanjem, za kar 
gre zasluga članicam in njihovi vodji. Z ga-
silskim pozdravom: Na pomoč!''

doživel. V zgodnjem ponedeljkovem jutru, 
7. januarja, so iz centra sprožili potrebo po 
intervenciji. »Imel sem dopust, hitro sem se 
odpeljal v Dolenjske Toplice in se z gasilskim 
kamionom odpeljal proti mestu nesreče. Tam 
je že bilo reševalno vozilo, od gasilcev sem 
prispel prvi. Najprej sem zaradi nevarnos-
ti naleta zavaroval mesto nesreče,« opisuje 
Gradišar. V tem času so že prispeli tudi no-
vomeški poklicni gasilci, pomagal jim je pri 
tehničnem posegu, v nesrečo vpletena vo-
zila so bila močno poškodovana. »Takoj, ko 
sem prispel na mesto nesreče, nisem vedel, da 
sta dva mrtva, to so kasneje povedali reševalci. 
Grozno je bilo, zelo se me je dotaknilo,« pove 
Gradišar in doda, da je bila zanj kot gasilca 
to velika izkušnja. 
Kot poudarja PU Novo mesto je šlo za eno 
hujših nesreč na naših regionalnih cestah. 
Voznico, ki je peljala iz smeri Podturna pro-
ti Kočevskim Poljanam, je na cesti začelo 
zanašati, zaradi česar je zapeljala na levo 
smerno vozišče. V tistem trenutku je iz sme-
ri Črnomlja pripeljal voznik Dacie. Vozili sta 
siloviti trčili. V vozilo Dacia pa je nato trčil 
še voznik Golfa. Umrla sta sopotnika v vozi-
lu povzročiteljice.
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Nastop, ki je napolnil dvorano do zadnjega kotička. 

Razstava v Dolenjskem muzeju, vredna tudi pozornosti Topličanov.

Razstava 1918, ali nam prineseš MIR? 
Dolenjska in Dolenjci med prvo vojno
Razstavo smo v Dolenjskem muzeju Novo mesto pripravili ob stoletnici konca prve voj-
ne, z njo obeležujemo tudi 100 let od ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov 
(SHS). Zakaj je zanimiva in pomembna tudi za Topličane?
Pozornost namenjamo predstavitvi različ-
nih področij življenja in dogodkov na Do-
lenjskem v celotnem vojnem času, s pou-
darkom na letu 1918. Gradivo je povezano 
tako z Dolenjci, ki so se kot vojaki borili 
na različnih frontah, kot tudi z ljudmi in 
dogodki nasploh v tem času na Dolenj-
skem. Orožje v pravem pomenu besede na 
razstavi namenoma ni predstavljeno, saj 
želimo, da nas to opomni, da se vojna ni 
odvijala le na bojišču in z orožjem v roki, 
ampak tudi v zaledju, kar je takrat Dolenj-
ska bila. 
Obiskovalec se lahko seznani z odhodom 
vojakov na vojno, tedanjim življenjem Do-
lenjcev nasploh, kulturnim utripom, do-
brodelnimi akcijami, zbiranjem kovin za 

vojne namene (še posebej odvzemom zvo-
nov), begunci, vojnimi ujetniki, vojaškimi 
bolnišnicami in pokopališči, koncem voj-
ne in pojavom španske gripe, ustanovi-
tvijo Države SHS, spominskimi obeležji in 
življenjem treh posameznikov. 

Razstava, vredna pozornosti tudi za 
Topličane
Za Topličane je verjetno zanimiva celotna 
razstava, saj se lahko na njej seznanijo z 
življenjem v času prve vojne na celotnem 
Dolenjskem, vključno z območjem Dolenj-
skih Toplic. Še posebej pa lahko izpostavi-
mo teme, ki so podkrepljene s predmetno, 
slikovno in dokumentno dediščino, ki iz-
haja s topliškega območja: 

Delovanje topliške vojaške bolnišnice je 
med drugim predstavljeno s srebrno ča-
stno medaljo Rdečega križa z vojnim ok-
rasjem na mašnici za ženske iz leta 1916 
in častnim znakom Rdečega križa 2. stop-
nje z vojnim okrasjem na vojnem traku iz 
istega leta, ki ga je prejel dr. Konstantin 
Konvalinka, zdravnik in poveljnik Re-
zervne bolnišnice Rdečega križa v Do-
lenjskih Toplicah. Transport ranjenih in 
bolnih vojakov v to bolnišnico osvetljuje 
bronasta častna medalja z vojnim okras-
jem na vojnem traku, ki jo je prejel Franc 
Šurla iz Gornje Straže, vodja transportov 
ranjencev v tej bolnišnici. 
Odvzem zvonov za vojne namene smo 
predstavili z zvonom iz pokopališke ka-
pele Matere Božje sedem žalosti, ki med 
prvo vojno ni bil odvzet za vojne namene 
in je lahko zvonil zadnjo uro tako mnogim 
padlim domačinom - vojakom, ki so še da-
nes pokopani v tujini, kot tudi umrlim vo-
jakom v krajevni bolnišnici in so še danes 
pokopani na topliškem pokopališču.
Informacijo o pokopališču dodatno pred-
stavlja načrt grobov. Kot zanimivost pa 
lahko izpostavimo, da je bila v letu 1917 
v vznožju topliškega pokopališča posa-
jena t. i. vojna lipa, ki naj bi spominjala 
in opominjala kasnejše rodove na prvo 
vojno. Žal se lipa ni ohranila do danes. Z 
vojaškim rogom, ki ga je uporabljal Mar-
tin Turk iz Gorenjih Sušic na soški fronti, 
zaključujemo razstavo. Objavljeno je tudi 
nekaj portretov Topličanov – vojakov prve 
vojne. 
Pri pripravi razstave nam je prijazno po-
magalo kar nekaj domačinom, za kar se 
jim lepo zahvaljujemo. Gradivo in infor-
macije na temo prve svetovne vojne, še 
posebej v povezavi z Dolenjsko in Dole-
njci, v muzeju še vedno zbiramo in bomo 
veseli vseh odzivov.

Praznična pesem MePZ Dolenjske Toplice 
   

   

Ivana Parovel 

Marjeta Bregar, Dolenjski muzej Novo mesto 

Tudi pred božično-novoletnimi prazniki 
2018 so pevci in pevke MePZ Dolenjske To-
plice pod vodstvom Boštjana Tisovca prip-
ravili tradicionalni koncert, katerega gostje 
so bili člani Tamburaške skupine Zagradec. 
Program, ki je bil sestavljen iz posvetnega in 
božičnega dela, sta povezovali Anja in Tina 
Tisovec. Uvodoma je zbrane nagovoril žu-
pan Franc Vovk, v drugem delu pa je pred-
sednik zbora Marjan Dular podal pregled 
aktivnosti, izrazil hvaležnost požrtvovalnim 
pevcem, ki nekateri vztrajajo že celih 19 let, 
se zahvalil vsem podpornikom in sponzor-
jem, tudi publiki in vsem izrekel najbolj-
še praznične želje. Moto večera je bil: »S 
kulturo v srca ljudi.«Vsem nastopajočim je 
uspelo. Ko si prežet z lepoto, spoštovanjem 
in pozornostjo, si bolj dojemljiv za vse lepo 
okrog sebe. Morda bi bil primernejši glasbe-
ni zapis koncerta, a nekateri boste gotovo 
veseli besednega in foto zapisa, ki je moj 
prostovoljni prispevek nastopajočim.
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Prikupne članice zmagovalne zasedbe Frajerke. 

  

Rotarijci v Dolenjskih 
Toplicah spet za dober namen 

Barbara Barbič 
Rotary klub Dolenjske Toplice skupaj z domačo občino tudi letos pripravlja že tradici-
onalen valentinov koncert, katerega zbrani denar bodo namenili domači šoli. Junija v 
naši občini rotarijci pripravljajo še en dobrodelni dogodek. 
Rotary klub Dolenjske Toplice, ki deluje od 
leta 2006, svojo humanitarno dejavnost us-
merja na lokalno in širše občmočje v Slove-
niji pa tudi širše. »Pohvalimo se lahko s kar 
nekaj projekti, ki so marsikomu  rešili življenj-

sko stisko, v OŠ Dolenjske Toplice omogočili 
varnejše delo z najmlajšimi, osnovnošolcem iz 
socialno ogroženih družin pa udeležbo v pla-
čljivih programih,« pove predsednik Rotary 
kluba Dolenjske Toplice, dr. Tomaž Savšek 

in doda, da so v okviru svoje dobrodelne 
dejavnosti tudi v Malaviju v Afriki v okviru 
projekta Sonca prihodnosti pomagali pre-
makniti mejnike izobrazbe otrok. Prav tako 
vsako leto s sredstvi, ki jih prispevajo člani 
kluba, štipendirajo najmanj enega srednje-
šolca. 
Eden izmed že tradicionalnih dogodkov, ki 
ga skupaj pripravljata Rotary klub Dolenj-
ske Toplice in domača občina, je valentinov 
koncert. Na letošnjem koncertu, ki bo 25. 
februarja, bo na odru KKC Dolenjske Toplice 
nastopil slovenski kantavtor in producent 
Bort Ross s svojo glasbeno skupino, na 
konceretu se mu bo pridružil Mladinski pev-
ski zbor domače šole. Izkupiček od prodaje 
vstopnic bo v celoti namenjen OŠ Dolenjske 
Toplice z namenom, da se bodo otroci, ki ži-
vijo v hudih stiskah, v letošnjem letu lahko 
udeležili ekskurzij in šole v naravi, sodelo-
vali v nadstandardnih programih in dobili 
šolske potrebščine ali učne pripomočke, ki 
so sicer finančno breme družin.
V letošnjem letu Rotary klub Dolenjske To-
plice pripravlja še drugi tradicionalni dogo-
dek, Kolesa sreče, ki bo prvo soboto v juniju. 
Kolesarili bodo v okolici Dolenjskih Toplic 
s ciljem, da javnost osveščajo o problema-
tiki avtizma med otroci in zbirajo sredstva 
za pomoč družinam, ki živijo z avtizmom. 
»Kot predsednik kluba si želim, da se bo čim 
več ljudi iz lokalnega okolja odzvalo na naše 
dogodke. Smo odprti za javnost in tudi nove 
člane. Krepitev članstva, tudi z ljudmi iz lokal-
nega okolja, ki so pripravljeni narediti nekaj 
dobrega in nekaj več za družbo, je ena od mo-
jih prioritet v tem letu,« pri tem pove Savšek. 
Na vprašanje, ali smo v času izzivov Slo-
venci pripravljeni na pomoč, pove, da ima-
mo izreden občutek za solidarnost. Rotary 
International sicer deluje na petih področij: 
klubska, poklicna, mladinska, mednarodna 
in humanitarna dejavnost. Na humanitar-
nem področju pomagajo tam, kjer so ljudje 
zaradi nepredvidljivih in nenadnih oko-
liščin prišli v stisko ali pa je ta iz različnih 
razlogov spregledana. 

Zmaga za Frajerke
   Ivana Parovel
Konec decembra je v KKC-ju Dolenjske Topli-
ce potekal že tradicionalni festival narodno-
zabavne glasbe. Prva posebnost te prireditve 
je bila razprodana dvorana. Druga posebnost 
je bila glasovnica, ki smo jo obiskovalci dobili 
ob vstopu v dvorano, na kateri smo na koncu 
festivala obkrožili številko pred ansamblom, 
kateremu smo namenili svoj glas. V uvodu je 
vidno zadovoljen župan Franc Vovk pozdra-
vil polno dvorano navdušenih navijačev, nato 
so se zvrstili nastopi 14 ansamblov. V času, 
ko so zbrali in prešteli glasovnice občinstva 
in strokovne žirije, nam je igral ansambel 
Blaža Hotevca, lanskoletni dobitnik Zlatega 
termalčka. Komisija je 3. mesto na letošnjem 
festivalu namenila Skupini Pika na i, 2. mesto 
ansamblu Petovia kvintet, 1. mesto pa Frajer-
kam. Skupina Lenarti so prejeli posebno nag-

rado žirije. Publika je Bronastega termalčka 
namenila ansamblu Divja kri, Srebrnega 
ansamblu Roka Kastelica, Zlatega termalčka 

pa ansamblu Norost, ki je imel to čast, da je s 
ponovnim nastopom zaključil luštno in vzne-
mirljivo prireditev.



10 Dogajalo se je

Prizadevanja za višjo kazen 
   Javna agencija za varnost prometa 

Nasmejani po opravljenem plemenitem delu. 

Danica in Dušan Gorenc, zakonca, predana prostovoljstvu.

Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) je z novim letom začela s preventivno ak-
cijo Mobilni telefon. Preko občinskega sveta za varnost prometa na akcijo opozarja tudi 
občane Dolenjskih Toplic; pozornost naj velja vse leto, ne le v času akcije!  
Uporabo mobilnih telefonov sicer ne be-
ležimo med vzroke prometnih nesreč, 
vendar so zaradi stalne uporabe vse več-
ji motilci pozornosti za varno udeležbo v 

prometu. In to ne velja le za voznike vozil, 
temveč tudi za pešce in kolesarje. Številne 
študije, kot tudi znanstveni eksperiment, 
ki ga je z nevro znanstveniki opravila 

agencija, dokazujejo, da mobilni telefon 
na voznika vpliva negativno. Vozniku, ki 
uporablja mobilni telefon med vožnjo se 
poslabša reakcijski čas, počasnejše zaz-
nava in reagira na prometno signalizaci-
jo, njegov zavorni čas je daljši, zmanjšano 
pa je tudi zaznavanje okolice in prometa. 
Zaradi uporabe mobilnega telefona obsta-
ja tudi večje tveganje pri odločitvah. Oči 
gledajo, vendar možgani ne vidijo! Predvi-
dena globa za voznike, ki telefonirajo med 
vožnjo, je 120 evrov. Raziskava Agencije 
za varnost prometa kaže, da med vožnjo, 
kljub prepovedi, uporablja mobilni telefon 
kar 75 odstotkov voznikov v Sloveniji. Lani 
je policija ugotovila 22.704 kršitev in izda-
la 17.465 plačilnih nalogov zaradi uporabe 
mobilnih telefonov med vožnjo ter izrekla 
5.239 opozoril voznikom. 
Ta problematika ostaja ena izmed priori-
tet AVP, kjer se bodo še naprej zavzemali 
za strožjo zakonodajo pri sankcioniranju 
kršiteljev. Po njihovem predlogu bi upora-
ba mobilnega telefona za vožnjo veljalakot 
hujši prekršek, za katero bi kršitelj poleg 
denarne kazni v višini 250 evrov dobil tudi 
3 kazenske točke.

   Ivana Pelko 
Krvodajalcev tudi poledica ni ustavila
Naši krvodajalci so se zopet izkazali; po-
vabilu na akcijo se jih je odzvalo kar 20. 
Kljub težkim razmeram na cesti, so se 
v ponedeljek, 7. januarja, po poledene-
li cesti, ki je to zgodnje jutro vzela dve 
življenji na našem območju, krvodajalci 
podali na pot do Novega mesta na našo 
prvo letošnjo krvodajalsko akcijo. Ko sem 
ob 7.45 prišla na Center za odvzem krvi, 
so »ta pridni » že odhajali. Med njimi je 
bil tudi naš novi župan Franci Vovk, ki 
sem ga presenetila ravno pri malici. Na-
šemu vabilu se je sicer ta dan odzvalo 20 
krvodajalcev, vse sem povabila na kosilo 
in druženje v domače Terme. Ob 13. uri 
se nas je tam ste zbralo kar 15. Lep spre-
jem, dobra postrežba in obilno kosilo, 
vse to nas je prepričalo, da se bomo ob 
letu tu zopet dobili. Povedati moram, da 
so posamezni krvodajalci zaradi različ-
nih vzrokov odšli na odvzem krvi tudi že 
v tednu pred in po naši akciji in tudi te 
smo upoštevali pri udeležbi. Naj omenim, 
da sta se te akcije udeležila tudi Danica 
in Dušan Gorenc, ki je to dragoceno te-
kočino tokrat daroval že 133-krat in je 
naš absolutni rekorder, Danica pa je na 
odvzem prišla že 51-krat. Res, pridna sta, 
saj sta redna krvodajalca in tudi udele-
ženca naših akcij. Ta dan je bila rekor-
derka med ženskami v številu odvzemov 
Milena Henigman, ki je kri darovala že 
60-krat. Čestitamo.
Dragi krvodajalci, iskrena hvala prav 
vsem udeležencem naše akcije in tudi 
tistim, ki darujete kri po lastnem urni-
ku. Mislim, da se zavedate, da ste naj-
bolj spoštovani prostovoljci, ker z vašim 
neprecenljivim darom teče drugim ano-

nimnim prejemnikom življenje dalje. Se 
vidimo na naši drugi letošnji akciji, julija 

ob občinskem prazniku. Ostanite zdravi 
in dobrodošli sredi poletja.
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Novi izjemni uspehi domačih atletov
   Majda Križe 
Štirje naslovi državnega prvaka in dve 
srebrni medalji mladih topliških atletov 
na državnem prvenstvu za mlajše deč-

ke in deklice, stare do 13 let. 19. januar-
ja so mladi atleti naše občine tekmovali 
na svojem zimskem državnem prvenstvu 

v Celju, kjer so se s svojimi suverenimi 
nastopi odlično odrezali. Kljub temu, da v 
zimskem času nimamo dobrih pogojev za 
vadbo, sta jih njihova volja in angažira-
nost za trening pripeljali med najboljše v 
državi. Med skoraj 300 nastopajočimi sta 
bila v svoji kategoriji  najboljša posame-
znika in edina z dvema naslovoma: Petja 
Markovič, ki je s svojim rezultatom 10,42 
m zmagala v troskoku, svoj drugi naslov 
je osvojila v skoku v daljino, in Aljaž Za-
dravec, ki je svoji prvi zlati medalji na dr-
žavnih prvenstvih osvojil v skoku v dalji-
no s 5,35 m in troskoku s 10,90 m. Svojih 
osebnih rekordov in odličnih rezultatov 
so se razveselile tudi Ema Zamida, ki si  
je v skoku v višino priskakala 2. mesto in 
srebrno medaljo z osebnim rekordom 136 
cm, Mija Muren, ki si je svojo prvo me-
daljo na državnih prvenstvih za 2. mesto 
priborila v troskoku, Lara in Nika Ašič pa 
sta skakali v daljino in svoja osebna re-
korda popravili čez 30 cm.
Vsem atletom čestitamo! Sreča in zadovoljstvo ob zasluženih uspehih.  

Mir in zimska idila.    
(Foto: Valentin Vončina)

Rahlo utrujeni, a zadovoljni. (Foto: Valentin Vončina)

  

Za upokojence ni zimskega počitka
Barbara Barbič 

Člani in članice Društva upokojencev Dolenjske Toplice so leto zaokrožili delovno, kjer 
so sklenili prijetno s koristnim, za seboj pa imajo tudi že dva januarska pohoda. 
»Leto smo zaokrožili s silvestrovanjem, kot 
se tudi spodobi, pred tem pa smo opravili 
precej obiskov naših članov,« pove predse-
dnik domačih upokojencev Dušan Kra-
ševec. Doda, da so obiskali 172 članov, 
starejših od 80 let, od tega 24 po bližnjih 
domovih za starejše občane. Pred tem so 
že novembra pogostili tudi člane jubilan-
te, tiste, ki so obeležili okrogle obletnice. 
Lansko leto je bilo takšnih 69, srečanja se 
jih je udeležilo 49. Preko leta so poverje-
niki in poverjenice društva obiskali tudi 
24 članic in članov, ki so dopolnili 90 let 
in več. 
Druženje bo eno osnovnih vodil društva 
tudi v letošnjem letu; po občnem zboru 
članov, ki sledi februarja, bodo marca 
pripravili prireditev ob mednarodnem 
dnevu žena, maja pa se udeležili prvih 
dnevov medgeneracijskega sožitja, ki 
bodo sredi maja potekali na ljubljanskem 
Gospodarskem razstavišču. Topličani 
bodo na prireditvi aktivno sodelovali, 
nastopili bodo literati in članice, ki se 
ukvarjajo z izdelavo ročnih del. Te bodo 
svoja dela razstavile tudi na občnem 
zboru. »Po aktivni pomladi bo sledilo tudi 
takšno poletje. Vse naše načrtovane de-
javnosti naši člani najdejo na naši spletni 
strani,« pri tem doda Kraševec. 
8. januarja so se domači upokojenci kljub 
hladnemu in oblačnemu vremenu poda-
li na prvi društveni pohod v novem letu, 
in sicer na Mali Rigelj. Pot jih je čez Grič 
mimo Poljan in cerkve sv. Andreja vodi-
la na Mali Rigelj. Zbralo se je dobrih 30 
članov, ki so se veseli in zadovoljni spričo 
prijetnega rekreacijskega druženja vrnili 
čez Veliki Rigelj domov. 
Sledil je pohod v okviru projekta Spoz-
navajmo Dolenjsko; tokrat so bili gosti-

telji pohoda člani Društva upokojencev 
Škocjan. Skupaj se je na pohodu zbralo 
189 upokojencev, od tega 14 članov topli-
škega društva. »Pot nas je vodila mimo vin-
skih goric, naselij, pokazali so nam lokalne 
znamenitosti in nam pojasnili svojo zgodo-
vino od Ilirov in Keltov naprej. Na koncu so 
nas res obilno pogostili in se tako še enkrat 
več izkazali za izvrstne gostitelje,« o izku-
šnji obiska pri sorodnem društvu pove 
predsednik topliškega društva. Pohodi v 
okviru projekta Spoznavajmo Dolenjsko 
poteka že četrto leto, vanj je vključenih 
17 društev z dolenjskega in kočevskega 
območja. Topliško društvo bo pohod orga-
nizirali 16. julija, tik pred praznovanjem 
občinskega praznika. 
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   Zvonka Potočar, strokovna sodelavka projekta VGC Skupaj 

Med izvedenimi delavnicami so bile tudi kuharske. 

Projekt za vse 
generacije občanov Dolenjskih Toplic
Zakaj spremljati in obiskati dogodke, ki jih organiziramo v občini v okviru projekta 
VGC - Večgeneracijski center Skupaj? 
Predvsem zato, ker so namenjeni vsem 
občanom, od najmlajših do najstarejših. 
Izobraževanje in informiranje, druženje in 
sprostitev, novo znanje in spretnosti, učno 
pomoč in podporo želimo približati čim 
širšemu krogu prebivalcev občine ter s tem 
prispevati k boljši kakovosti življenja obča-
nov in delovanju občine.
VGC Skupaj deluje v občini vse od začetka 
leta 2017 in bo potekal do septembra leta 
2021. V dosedanjih dveh letih smo izvedli 
1.012 pedagoških ur programa na 198 raz-
ličnih aktivnostih, ki se jih je udeležilo 466 
oseb. Zabeležili smo 1.758 obiskov, saj se 
je ista oseba lahko udeležila več dogodkov. 
Aktivnosti so potekale v Kulturno kongres-
nem centru in njegovi okolici, v prostorih 
osnovne šole in na igrišču ter v Knjižnici 
Dolenjske Toplice. Praviloma se delavnice 
in predavanja vrstijo skozi vse leto obi-
čajno vsak ponedeljek in četrtek od 17.00 
dalje. Lahko jih po potrebi organiziramo 
tudi v drugem terminu, seveda v dogovoru 
z zainteresirano institucijo, društvom ali 
zaključeno skupino udeležencev.
Delavnice so vodili zaposleni in številni 
zunanji sodelavci RIC-a Novo mesto ter 
prostovoljci iz domačega okolja. Ugota-
vljamo, da so nekatere vsebine še vedno 
slabo obiskane, zato se bomo v prihodnje 
še bolj usmerili na posamezna društva in 
aktivnosti približali prebivalstvu. Kolikor 
bo možno, jih bomo izpeljali na lokaci-
jah, kjer se zbirajo in družijo njihovi člani. 
Zato pozivamo vsa društva in organizacije, 
da izkoristijo možnost, ki jo projekt VGC 

Skupaj omogoča, da v sodelovanju z nami 
izpeljemo dogodke po meri in za potrebe 
njihovih članov. S tem bomo še bolj sledi-
li ključnim ciljem projekta, to je približati 
ponudbo različnih vsebin še večjemu šte-
vilu uporabnikov. 
V letu 2018 se posebej lahko pohvalimo s 
pestro in dobro obiskano ponudno za otro-
ke v času počitnic, tudi na šoli v obliki učne 
pomoči učencem ter kuharskimi in ustvar-
jalnimi delavnicami. Učenje angleščine 
ter širjenje in utrjevanje računalniško-di-
gitalnih znanj je bilo na voljo spomladi in 
jeseni. Prav tako so potekale delavnice za 

osebnostno rast in podporo družini v obliki 
predavanj o komunikaciji, odnosih, vzgoji 
in metodah učenja. Želeli bi si vašega od-
ziva in pobud, kaj ponuditi v letu 2019 no-
vega, posebnega in še bolj koristnega ter 
navsezadnje tudi privlačnega. 
Projekt VGC Skupaj sofinancirata MD-
DSZEM in ESS, finančno ga podpira tudi 
občina, zato so delavnice za udeležence 
brezplačne. Objave dogodkov sprem-
ljajte na spletni strani občine, v občin-
skem glasilu, na plakatih in zloženkah. 
Za vse informacije in prijave smo vam na 
voljo na tel. številkah 05 907 57 10 ali 031 
329 567 (Zvonka Potočar) in na e-naslovu 
zvonka.potocar@ric-nm.si.

VGC SKUPAJ VABI V FEBRUARJU 2019
Brezplačne aktivnosti za vse generacije

Februarja bomo organizirali različne ustvarjalne delavnice, počitniške aktiv-
nosti za otroke, predavanja za starše in učitelje.

SAMOSTOJNE VEGE JEDI, četrtek, 7. 2. 2019, ob 17.00, OŠ Dolenjske Toplice
Spreminjanje navad v prehrani je posledica potrebe po bolj zdravem življenju. Na 
delavnici boste dobili koristne nasvete, kako manj zdrava živila nadomestiti s tistimi, 
ki naše telo manj obremenjujejo. Suzana Plut bo z vami delila svoje bogate izkušnje 
in znanje, kar boste lahko vnesli v svoj način priprave jedi.

Digitalna pismenost za starejše in usposabljanje za uporabo IKT
Zadnje srečanje: 4. 2. 2019, 17.00-19.30, v računalniški učilnici na OŠ Dolenjske To-
plice. Delavnice vodi Mile Božič, izkušen predavatelj računalniških vsebin.

Projekt VGC Skupaj sofinancirata MDDSZEM in ESS ter finančno podpira obči-
na, zato so delavnice za udeležence brezplačne. Objave dogodkov spremljajte 
na spletni strani občine, v občinskem glasilu, na plakatih in zloženkah.

Za vse informacije in prijave smo vam na voljo na tel. številkah 05 907 57 10 ali 031 
329 567 (Zvonka Potočar) in na e-naslovu zvonka.potocar@ric-nm.si.

POVABILO NA 
MERITVE

ZBOR ČLANOV 
KORK

Kar hitro se je leto obrnilo in KORK Dol. 
Toplice že pridno uresničuje svoj pro-
gram. Občane vabimo na meritve pri-
tiska, krvnega sladkorja in holesterola. 
Naša občanka,  prostovoljka in medicinka 
Vida Novinec vas bo s svojo ekipo čakala 
v soboto, 16. februarja, od 8.30 do 11. ure 
v avli KKC v Dol Toplicah. Se vidimo.

Ivana Pelko

KORK Dol. Toplice obvešča občane, da 
bo zbor članov v petek,1. februarja ob 
17. uri v sejni sobi KKC v Dol.Toplicah. 
Zbor bomo pričeli s predavanjem dr. 
Nežke Dular »Naše noge in skrb za-
nje«.

Ivana Pelko



13Kultura 

   Zvonka Peterlin 

Gostje Term so zvečine vsi 
presenečeni nad izbiro in brezplačno 
izposojo gradiva.

Ena izmed številnih delavnic za otroke. Vedno je prijetno in poučno.

Krajevna knjižnica, prerez leta 
Krajevna knjižnica Dolenjske Toplice je organizacijska enota knjižnice Mirana Jar-
ca Novo mesto, ki jo je oktobra 2007 ustanovila domača občina. Knjižnica uspešno 
opravlja svojo dejavnost na območju občine, pogosto jo obiščejo tudi občani sosednjih 
občin in seveda gostje zdravilišča. Prijetno so presenečeni nad  pestrim in bogatim 
izborom knjižnega gradiva, ki ga redno dopolnjujemo. 
Poleg osnovnih knjižničnih dejavnosti in 
nalog, ki jih opravljamo, si prizadevamo, 
da bi bila knjižnica prostor prijetnega dru-
ženja in medsebojnega sodelovanja, razvi-
janja bralne kulture, prostor, ki prispeva k 
boljšemu bivanju tako posameznikov kot 
lokalne skupnosti. Trudimo se, da bi občani 
knjižnico začutili  kot hram miru, varnosti, 
navdiha, izobraževanja, prijetnih srečanj, 
ne glede na starost, narodnost, izobrazbo 
in veroizpoved. Vsak je dobrodošel. In ker  
se naša knjižnica nahaja v manjšem kraju, 
imamo to prednost, da se obiskovalcem lah-
ko posvetimo individualno in jim nameni-
mo več časa. Svetujemo jim pri izbiri knji-
žnega gradiva, jim ga pomagamo poiskati in 
podajamo informacije iz naših zbirk. 

Branje kot naložba
Ker se zavedamo, da branje otrokom pred-
stavlja dobro življenjsko popotnico, smo 
tudi  v lanskem letu smo nadaljevali s šte-
vilnimi  dejavnostmi za otroke:
Urice pravljic: izvajali smo jih enkrat me-
sečno od oktobra do maja, ko smo pripra-
vili  zaključno prireditev v zdraviliškem 
parku, iskali dom Muce Copatarice, nato pa 
sami šivali copatke. S pravljicami želimo 
motivirati otroke in starše k rednemu obi-
skovanju knjižnice, k branju, k poslušanju 
in pripovedovanju pravljic že v najzgodnej-
šem obdobju.
Ustvarjalne delavnice: poleg mesečnih de-
lavnic, ki potekajo v knjižnici, smo v sode-
lovanju z občino pripravili  še velikonočno 
delavnico, poletne ustvarjalne delavnice in 
delavnico ob Prazniku topliškega jabolka na 
ploščadi pred KKC.
Mavrična ribica: s predšolsko bralno značko 
želimo pritegniti v skupno sodelovanje ot-
roke, starše, knjižnico in vrtec. Ob tem, ko 
otroci sami pripovedujejo pravljice, se urijo 
v govornem izražanju, oblikovanju stavkov 
in tudi v premagovanju treme pred nasto-
pom. V šolskem letu 2017/2018 je bilo pri-
znanje podeljeno kar 65 otrokom iz naše 
občine. Zaključna prireditev v izvedbi lut-
kovne skupine Bukvica iz Krškega je pote-
kala v domačem KKC-ju.
Vrtec na obisku: vse skupine vrtca Gumbek 
nekajkrat letno obiščejo knjižnico, kjer jim 
knjižničarka pripoveduje pravljice, nato pa 
otroci z velikim zanimanjem sami prebirajo 
slikanice in se družijo.
Šola na obisku: bibliopedagoške ure, 
predstavitev knjižnice in pomen branja.
Knjižnica na obisku: je oblika dejavnosti, 
kjer knjižničarka obišče vse skupine otrok 
v vrtcu Gumbek in dislociranih enotah s 
polnim kovčkom knjig. Namen teh obiskov 
je otrokom približati čudoviti svet branja 
skozi pravljice v slikanicah in skozi osebo, s 
katero se otroci srečujejo v knjižnici.
Poletni pustolovci: bralna značka za osnov-
nošolce v času poletnih počitnic.
Igralni dan in lego delavnica: v času zimskih 
počitnic so otroci imeli priložnost kreativ-

no in kakovostno preživeti svoj prosti čas; 
igrali so družabne igre, iskali skriti zaklad 
med knjižnimi policami, reševali literarni 
kviz in s pomočjo LegoStoryStarter izdelali 
svoj strip.
Rastem s knjigo: nacionalni projekt, kjer so 
sedmošolci  OŠ Dolenjske Toplice dobili v 
dar mladinsko knjigo in obiskali KMJ v No-
vem mestu. 

Branje kot sprostitev in širjejne obzorij
Tudi v lanskem letu smo v okviru Rastoče 
knjige nadaljevali z literarnimi večeri za 
odrasle, na katerih smo gostili kulturne 
ustvarjalce iz domače občine. Marca smo 
začeli z bralno značko za odrasle. Predpi-
sano gradivo s področja umetnosti je pri-
tegnilo precej novih bralcev.  Maja smo or-
ganizirali izmenjavo starih knjig in slikanic 
na ploščadi pred KKC. Zaradi velikega zani-
manja smo dejavnost nadaljevali skozi vse 
leto pred vhodom v knjižnico, v letošnjem 
letu pa načrtujemo postavitev modrih po-
lic, kamor bodo obiskovalci lahko odložili 
svoje stare knjige in izbrali  nove. Spomla-
di smo organizirali tudi izmenjavo semen 
in sadik ter prebirali knjige s področja vr-
tnarstva. Povezali smo se z Društvom šola 
zdravja in izpeljali dogodek že tretje leto. 
Poleti smo nekajkrat  postavili na ogled del 
našega knjižnega gradiva v zdraviliškem 
parku ter se družili  z gosti zdravilišča in 
domačini  ob prebiranju knjig v senci mo-
gočnih kostanjev.
Skozi vse leto smo v knjižnici postavlja-
li na ogled tematske razstave: o Francetu 
Prešernu,  Otonu  Župančiču, Andersenu, 
Ivanu Cankarju in drugih avtorjev, razstav-
ljali smo izdelke ustvarjalnih delavnic in 
fotografsko obeležili vse dogodke. Občane 
smo preko medijev redno obveščali o delo-

vanju knjižnice in o dogodkih, ki so se od-
vijali v njej.
Za konec naj  omenim laskavi naziv Branju 
prijazna občina, ki ga je decembra prejela 
tudi občina Dolenjske Toplice za aktivno 
delovanje in povezovanje v lokalni skup-
nosti na področju bralne pismenosti in bral-
ne kulture. In ravno knjižnica je ena izmed 
osrednjih institucij, ki uspešno spodbuja 
prebivalce, da gojijo branje kot temeljno 
vrednoto družbe.
Želimo si, da bi naša knjižnica sledila ra-
zvoju primerljivih krajevnih knjižnic v Slo-
veniji in   bila prostorsko dostopna vsem  
prebivalcem. Tudi v prihodnje si bomo pri-
zadevali, da bo knjižnica prostor prijetnega 
druženja, v katerega se  bodo obiskovalci z 
veseljem vračali.
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Novoletne lučke so druga za drugo ugaša-
le in življenje je začelo prihajati na stare 
tire. Čeprav je lučka njenega življenja po-
nosno gorela, upirajoč se vsem težavam, 
ji je v tem času zmanjkalo moči, lučka je 
ugasnila in Francka je odšla tja, kjer je 
večni mir.
Težko je bilo njeno življenje, saj je že pri 
desetih letih izgubila mamo, pri enajstih 
je bila že pestunja. Ko je pri Pečjakovih v 
Vavti vasi služila, jo je tu zatekla vojna. 
Odzvala se je klicu domovine in začela 
s Pečjakovim gospodarjem nositi hrano 
partizanom. Nato je odšla h Kavščkovim, 
kjer se je s partizani še bolj povezala. Ita-
lijani so jo iskali in nekajkrat se je pred 
njimi skrila v Kavščkovo klet. Pogosto  so 
bila v njej tla pokrita z vodo, ki je Italijane 
premotila, da niso brskali po kleti. Kadar 

smo prišli k njej na obisk, so iz nje vreli 
spomini o tistih hudih časih; njen polbrat 
je bil eden izmed podhoških talcev, ležala 
je v jarku polnem vode, ko so sovražniki 
streljali nanjo in se je šele ponoči mokra 
in premražena vrnila domov, pa s skokom 
skozi okno je ušla Čerkezu …
Prišla je svoboda. Odšla je v službo, spozna-
la svojega bodočega moža in zaživela sta v 
Meniški vasi. Ostala je doma, skrbela za svo-
je otroke in delala po njivah in vinogradih 
doma in drugod. Rada je bila med veselimi 
in dobrimi ljudmi, kljub težavam, ki so jo 
doletele. Izgubila je moža, otroci so pomrli, 
ostala ji je le bolna hči. Pa težav še ni bilo 
konec. Izdale so jo noge in s hudo pljučno 
boleznijo se je začel zanjo »križev pot«.
Morala je v Dom starejših občanov Šmi-
hel. Ko smo jo pred novim letom obiska-

li, je kar oživela in začela hvaliti življe-
nje v domu, a ko je začela pripovedovati 
o svojih zdravstvenih težavah, so njene 
oči postale solzne, glas in besede so ji s 
težavo prihajale iz ust. Ob odhodu nas je 
pospremila do vrat z naročilom: »Pa kma-
lu spet pridite«.
In res smo bili kmalu pri njej, a ob njenem 
grobu. Poslovili smo se od nje in pred 
očmi so nam bežale slike naših srečanj. 
Francka je bila rada med svojimi Meni-
šani in dokler ji je zdravje še dopuščalo, 
je na svojih poteh po vasi trosila prijazne 
pozdrave, poglede in nasmehe, rada je 
poklepetala, a opazila je, da danes ne 
moreš skoraj z nikomer več  poklepetati 
zaradi hitrega načina življenja. Vsi ljudje 
hitijo, zanjo pa je prišel čas počitka, zato 
naj počiva v miru. 

Umrla je Francka Kužnik
  Helena Miša Kulovec

ZAHVALA

VABILO 

Svet se često zdi kot val,
ki obalo oplakuje,
a življenje je vihar,
ki z valovi se bojuje. 
Pride čas ...,
ko si zmučeno srce želi
le spati
in v sen večni potovati. 

Za dobroto tvojih rok ostala je beseda 
»hvala«, ki v srcih bo ostala in večno 
lep spomin nam dala. 

Ob nepričakovani izgubi dragega 

JOŽETA FIFOLTA

se iskreno zahvaljujemo vsem znan-
cem in prijateljem iz domovine in tu-
jine, ki ga boste ohranili v lepem spo-
minu in ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti. Posebna hvala za ganljivo 
organizacijo pogreba članom in prija-
teljem Društva štirikolesnikov Kran-
ška banda in Pogrebni službi Novak. 
Iskrena hvala tudi župniku, vsem so-
delavcem in vsem, ki tukaj niso ome-
njeni, a so nam nudili podporo, tople 
besede in denarno pomoč. Še enkrat 
hvala in srečno pot!

Njegovi domači 

Člani in članice Društva upokojencev Dolenjske Toplice! 

Vabljeni na občni zbor društva, ki bo v ponedeljek, 11. februarja, ob 16. uri v jedilni-
ci domače šole. 

Nagovor bosta imela predsedik društva Dušan Kraševec in župan Franc Vovk. 

Sledil bo kulturni program v izvedli članov in šolarjev domače šole, nato še 
brezplačna pogostitev za vse. 

Lepo vabljeni! 
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Jože Fifolt (desno) in žal tudi že pokojni Peter Zupančič (levo) sta odlično 
odigrala vlogi v Nušićevi Sumljivi osebi.

Komur je življenje težko, mu bo zemlja lahka 
(misel Henryk Sienkiewicz)

Življenje pokojne Martine, tete Martine, 
ni bilo lahko. Rojena je bila pred 86 leti, v, 
za tiste čase, težko in neizprosno Podgor-
sko okolje. In ravno to težko in neizprosno 
življenje jo je izoblikovalo v osebo, ki se 
nikoli ni predala, v osebo, ki je v težkih 
trenutkih našla rešitev za trenutno situ-
acijo, v borko za vsakodnevno preživetje 
in kasneje borko za boljše življenje treh 
otrok ter na stara leta, ponovno, v borko 
za lastno življenje. Dolga in težka je bila 
ta bitka, na koncu, kot vedno, za človeka 
ki se bori s smrtjo, izgubljena. 
Začeti v življenju iz popolnega niča, z eno 
delavsko plačo in dvema paroma delav-
nih rok, s tremi majhnimi otroki, za njih 
ustvariti dom, zgraditi hišo, kupiti njive, 
jih obdelovati doma, pa še v tabrhu ter 
hoditi na šiht na Gozdno; to je bilo njeno 
življenje, ki si ga danes, še posebej mladi 
ljudje, težko predstavljajo. 
Vendar, takšno je bilo v tistem času njeno 
življenje. Delo in skrb za vsakdanjik. Skro-
mno življenje, a vendar nikoli v revščini. 

Igralci nikoli ne umrejo,

njih liki večno ostanejo na odru.

Skriti so za kulisami ali scene v kotu

in čakajo, da spet se odrske luči prižgejo.

Z vlogo pisarja na sodišču,

katero si, Jože, odigral na starem 

soteškem odru,

si s prav posebno mimiko na koncu

pripeljal smeh v publiki k vrelišču.

Tam za odrom so še ostali igralci Zarje:

Tone, Micka, Vera, Peter, vsi Jožeti in 

Martina.

Čakajo, da jih bo močna luč zbudila,

ki bo osvetlila oder, da zaigrali bodo 

spet bogato znanje.

Hudo mi je, ker so to neuresničljive 

sanje… 

Janez Vovk v imenu 

soteških igralk in igralcev 

Potrebno je bilo znati preživeti z malim 
in to je teta Martina znala od nekdaj. Bila 
je mojstrica nemogočega; iz tistega ma-
lega je znala ustvariti dovolj za vsak dan 
in vedno ji je uspelo še kaj prihraniti. Ne 
le da je bila pridnih rok, tudi iznajdljivost 
in pamet sta ji bili dani ob rojstvu in ta ji 
je služila do zadnjega diha. Njena zdrava 
kmečka pamet, njena iznajdljivost in bi-
strost ter njena vztrajnost so ji utirali pot 
tudi tam, kjer je marsikdo ni zmogel.
Prišli pa so lepši časi tudi zanjo, ko se je 
bistveno lažje živelo. Bil je denar tudi za 
drobne radosti, vendar privoščiti si pri-
boljšek – tej misli ni dala ne časa ne pros-
tora, da bi se usidrala v njeno zavest. 
Težko življenje in trdo delo so žal kmalu 
načeli njeno zdravje in dolga leta se je bo-
rila z bolečinami zaradi artritisa, kasneje 
je sledila je še izguba noge in obsojena je 
bila  na invalidski voziček. Ob skrbni negi 
domačih, predvsem ob pomoči Mojce in 
Braneta, je nekoliko lažje sprejela to dej-
stvo. Priklenjenost na voziček je tako lažje 
premagovala doma, ob kavici in klepetu s 
svojimi kolegicami. Neizprosnost življenj-
ske preizkušnje je šla še dalje in tako je 

zadnji dve leti preživela v domu starejših 
občanov v Novem mestu. Za premagova-
nje vsakodnevnih ovir in doseganje za-
danih ciljev v življenju človek potrebuje 
močno voljo in motivacijo. Oboje je Marti-
na našla v veri; v veri v Boga in onostran-
sko življenje. Naj ji bo življenje tam lepše 
in lažje. V Svetem pismu piše: »Vsak, kdor 
prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor 
trka, se mu bo odprlo.«

Ob slovesu Martine Gorše

SLOVO IGRALCA
(v spomin JOŽETU 
FIFOLTU)

  Erna Biček Gorše



16 Nasvet in obvestilo 
Načrt pridelave zelenjave
  Natalija Pelko: KGZS – Zavod Novo mesto 
Pozimi imamo čas za pripravo načrta za pridelavo zelenjave na vrtu, pri čemer upošte-
vamo že znana pravila kolobarja, ki ga je dobro obnoviti in si tudi izposoditi kakšno 
novo knjigo o vrtu. Opozorim naj na nekaj pristopov, ki lahko olajšajo delo na vrtu. 

Verjetno ste mnogi opazili, da so ob javni cesti, ki pelje iz Dolenjskih Toplic do Meniške 
vasi in na odcepu za Gorenje Polje označena drevesa za posek. Zakaj?

Vedno poskušajmo upoštevati večletno 
zgodovino pridelave na površini; dobro je 
imeti zapiske o preteklih kulturah, saj je 
tudi na majhnih površinah priporočljivo 
čim bolj upoštevati načela dobrega vrstenja 
ali vključevati mešane setve. Pri neupošte-
vanju kolobarja prihaja do različnih težav. 
Težave imamo z nekaterimi škodljivimi 
organizmi in tudi z izčrpanostjo zemljišča, 
saj iste vrste zelenjave enostransko koris-
tijo hranila in puščajo za sabo sebi lastne 
ostanke določenih izločkov, ki povzročajo 
t.i. utrujenost tal. 
Vrtnine, zelišča in cvetnice imajo različno 
globino korenin. Pri večletnem vrstenju 
zelenjave na vrtu je dobro upoštevati tudi 
to np. na isto mesto ne sadimo vedno če-
bulnic, redkvice in motovilca (kar je sicer 
gre za ustrezen kolobar), ki imajo vse bolj 
plitke korenine. Zaradi izbranega vrste-
nja  lahko to ustvari plazina predvsem pri 
minimalni obdelavi tal. Hranila se nam 
izperejo pod cono korenin in za rastline s 
plitkimi koreninami niso več dosegljiva. 
Za boljšo izkoriščenost hranil, predvsem 
dušika, je boljše, če zgoraj opisan primer 
kolobarja spremenimo in vanj uvrstimo 
tudi vrste zelenjavo z globokimi korenina-
mi (zelje, paradižnik, korenje, peteršilj, …), 
ki hranila črpajo globje in preprečujejo iz-
piranje hranil pod cono korenin. Predvsem 
zaradi preprečevanja izpiranja hranil in 

Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna 
enota Straža-Podturn, je na pobudo pod-
jetja CGP d.d., ki vzdržuje javne ceste v 
občini Dolenjske Toplice, na območju 
»zdraviliškega gozda« označila devet dre-
ves za posek.
Nekatera drevesa smo označili zaradi 
vzpostavitve boljše preglednosti v križi-
šču, druga zaradi nevarnosti. Slednja dre-
vesa imajo velike krošnje, ki v času sneže-
nja zadržijo ogromne količine snega, ki ob 
sprostitvi zgrmi na cestišče v obliki večjih 
kupov. Ti kupi snega na cestišču predsta-
vljajo nevarnost za prometne nezgode ali 
poškodbe vozil, do česar je že prišlo.
Med označenimi drevesi je tudi debelejša 
jelka nasproti tenis igrišča. Njen korenič-
nik bomo v sodelovanju z lastnikom gozda 
SiDG po poseku pripravili kot učni objekt 
za šolske skupine in ostale obiskovalce 
tega gozda. Na pripravljenem štoru se bo 
na prečne prerezu videlo letno prirašča-
nje, letnice in  starost jelke, ostale last-
nosti jelke pa bodo prikazane na informa-
tivni tabli ob koreničniku.
Ta drevesa bi v sestoju ostala še nekaj de-
setletij, vendar jih moramo zaradi varnos-
ti vseh udeležencev v prometu odstraniti, 
zato obiskovalce gozda nagovarjamo, da 
se sprehodijo po sprehajalnih poteh, ki so 
nekoliko odmaknjene od javne ceste, kjer 
se bodo naužili svežega zraka in si ogleda-
li naravno rastišče jelke.

ohranjanja biološko živih tal je čedalje več 
agrotehničnih praks, ki tudi na vrtu pripo-
ročajo celoletni zeleni pokrov in minimal-
no obdelavo zemljišča, ki k temu pozitivno 
prispeva. 
Že če tla jeseni pokrijemo samo s slamo, 
veliko prispevamo k pozitivnim procesom 
življena v tleh in zmanjšanju erozije tal. 
Veliko težav pri enostranskem kolobarju 
lahko nastane tudi zaradi škodljivcev, ki 
so vsejedi (polifagi) in napadajo skupine 
rastlin, ki jih na vrtu pogosto vrstimo np. 
paradižnik, kumare, paprika so poškodova-
ni zaradi prerazmnožitve rastlinjakovega 
ščitkarja, kapusnice (zelje, cvetača, brokoli, 
kolerabice…) od bolhačev, kapusovega mo-
lja kapusove sovke in  stenic, korenovke , 
krompir, solata in sadike paprike zaradi 
strun itd ... 
V načrtovano razporeditev zelenjave pri-
poročam tudi vključitev rastlin, ki odga-
njajo ali privabijo škodljive organizme. 
Kjer je veliko uši, lahko na rob vrta sejemo 
kapucinke, ki nase privabljajo uši. Če ima-
mo pogosto težave z ušmi na bobu, grahu 
in fižolu, jih dobro odvrača kraški šetraj, ki 
ga lahko kot trajnico sadimo med rastline 
in tako običajno zmanjšamo napad in ško-
do. V mešanih setvah imamo lahko težave 
z izvajanjem varstva rastlin. Mešane setve 
priporočam predvsem na vrtovih, kjer ne 
škropimo s sredstvi za varstvo rastlin, saj 

so s tako načrtovanih vrtov pridelana ze-
lišča in cvetnice primerne tudi za na kro-
žnik, v nasprotnem primeru je pomembno, 
da upoštevamo navodila za uporabo upo-
rabljenih sredstev in v primeru zanosa 
sredstva medsetve niso primerne za v ku-
hinjo. Saditev solate med vrste česna (pot-
rebno je povečati razmik med rastlinami 
česna za okoli 25 - 30 cm) zmanjša naseli-
tev uši na solati. Če je populacija velika, pa 
iz česna lahko pripravimo škropilno broz-
go, s katero škropimo preventivno, saj uši 
česnova brozga odvrača. 
Vključevanje cvetnic na vrt privablja kori-
stne organizme, prispeva k pestrosti živ-
ljenja na vrtu in vpliva na zmanjševanje 
škode od škodljivih žuželk. Priporočam, 
da lokacijo cvetočih rastlin in začimb že 
v naprej načrtujemo in jih razporedimo 
predvsem po robovih vrta, odvračalne ra-
stline pa med posevke. Na robovih se dobro 
obnesejo cinije, kapucinke, ognjič, tagetes, 
... in začimbe kot so bazilika, janež, sladki 
komarček, koper, koriander, kumina, ... ki 
polepšajo izgled vrta in lahko popestrijo 
okus pripravljenih jedi. Priporočamo tudi 
načrtovanje pomladanske obdelave tal. Z 
njo ne začnimo prehitro. Za obdelavo pred-
vsem počakamo, da se zemljišče primerno 
osuši. Ne vemo še kako dolga bo letošnja 
zima, a v vsakem primeru je dobro pripra-
viti semena dogo kalečih rastlin, kot so če-
bula, paprika, peteršilj, drobnjak, boreč, ki 
jih želimo vzgojiti sami in se jih priporoča 
sejati v prvih setvenih terminih.

Posek dreves v zdraviliškem gozdu
   mag. Marija Černe, univ. dipl. inž. gozd.

Nasproti tenis igrišč bo koreničnik jelke z informativno tablo.
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Elektronske cigarete 

Kako pravilno ravnati – odpadno jedilno olje
   

  Helena Koprivnikar, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Komunala Novo mesto 

Elektronska cigareta je izdelek, ki s pomočjo baterije segreva posebno tekočino, da 
se spremeni v aerosol, ki ga nato vdihuje uporabnik. Njihovo uporabo odsvetujemo.
Glavne sestavine tekočin za elektronske 
cigarete so nikotin, vlažilci oziroma topila 
in arome. Elektronske cigarete so skupina 
zelo raznolikih izdelkov. Podobne so lahko 
različnim tobačnim izdelkom, predvsem 
cigaretam, nalivnim peresom, kemičnim 
svinčnikom ali USB ključkom, novejše gene-
racije elektronskih cigaret pa imajo poseben 
videz.
Na trgu so nekaj več kot deset let, zato so 
manj raziskane kot tobačni izdelki. Posle-
dic njihove dolgoročne uporabe na zdravje 
še ne poznamo. Vsebujejo številne zdravju 
škodljive snovi in zato niso neškodljive za 
zdravje. Uporabnik elektronskih cigaret 
je izpostavljen rakotvornim, dražilnim in 
strupenim snovem, obseg izpostavljenosti 
pa je zelo raznolik in odvisen od značilnosti 
izdelka in tekočine ter načina uporabe ele-
ktronskih cigaret. Precejšen obseg dokazov 
kaže, da kemične snovi v aerosolu elektron-
skih cigaret lahko privedejo do sprememb 
v telesu, ki vodijo v različne bolezni, kot so 
rak, bolezni srčno-žilnega sistema in bolez-
ni dihal. Mladostniki, ki uporabljajo elek-
tronske cigarete, več kašljajo in piskajo pri 
dihanju, v kolikor imajo astmo, pa izkusijo 
pogostejša poslabšanja bolezni. Večinoma 
aerosol elektronskih cigaret sicer vsebu-
je manjše število in ravni škodljivih snovi 
kot tobačni dim, zato so najverjetneje manj 
škodljive kot cigarete. Koliko nižje je tvega-
nje za zdravje pri uporabi elektronskih ciga-
ret v primerjavi s tobačnimi, pa trenutno ni 
možno oceniti.
Uporabo elektronskih cigaret odsvetuje-
mo, še posebej otrokom, mladostnikom, 
nosečnicam, ženskam, ki načrtujejo no-
sečnost, bolnikom s kroničnimi obolenji 
(predvsem dihal) in nekadilcem. Upo-
raba elektronskih cigaret morda lahko 

Kljub mnogim opozorilom odpadno ku-
hinjsko olje in mast še vedno prevečkrat 
pristanega v odtokih ali stranišči školjki. 

predstavlja korist le za kadilce, ki nika-
kor na drug način ne želijo opustiti kaje-
nja tobaka, a je tudi te potrebno spodbu-
jati, da kasneje opustijo tudi elektronske 
cigarete.
O učinkovitosti elektronskih cigaret v 
opuščanju kajenja je na voljo še premalo 
ustreznih raziskav in podatkov, zato jih ne 
priporočamo v te namene. Priporočamo, 
da kadilci, ki želijo opustiti kajenje, pri tem 
uporabljajo preizkušeno in dokazano varne 
ter učinkovite vrste pomoči. 
Posebej zaskrbljujoča je uporaba elektron-
ske cigarete med mladostniki in mladimi 
odraslimi, saj zvišuje tveganje za začetek 
kajenja cigaret med tistimi, ki sicer ne kadi-
jo, zaskrbljujoča pa je tudi zaradi škodljivih 
učinkov nikotina. V Sloveniji elektronske ci-
garete uporablja višji delež mladih kot odra-
slih. V raziskavi iz leta 2017 je 12 odstotkov 
anketiranih 17-letnih dijakov iz vse Slove-
nije poročalo, da so uporabili elektronske 
cigarete v zadnjih 30 dneh, medtem ko je v 

Zaradi takšnega ravnanja nastanejo veli-
ke težave v kanalizacijskem sistemu, saj 
ovirata pretok in povzročata zamašitve. 

2016 med odraslimi, starimi 25–74 let, elek-
tronsko cigareto v zadnjih 30 dneh uporabi-
lo manj kot 1 odstotek vprašanih.
Mladostništvo (adolescenca) je ključno ob-
dobje za razvoj možganov, ki se razvijajo še 
do približno 25. leta starosti. Izpostavljenost 
nikotinu v času intenzivnega razvoja mož-
ganov škoduje razvijajočim se možganom. 
Privede lahko do trajnih škodljivih učinkov 
na miselne sposobnosti, motenj v delovnem 
spominu, pozornosti, razpoloženju in za-
znavanju zvoka ter zvečane impulzivnosti 
ali tesnobnosti. Izpostavljenost nikotinu v 
mladostništvu lahko povzroči zasvojenost. 
Mladostniki so zelo in bolj kot odrasli dov-
zetni za zasvojenost z nikotinom. Zasvoje-
nost se lahko pri nekaterih mladostnikih 
razvije že po vnosu zelo majhnih količin 
nikotina oziroma v kratkem času. Mlajši ko 
je posameznik ob začetku uporabe nikotina, 
bolj verjetno bo postal zasvojen in bolj bo 
zasvojen. Nikotin pri mladostniku poveča 
tudi tveganje za zasvojenost z drugimi dro-
gami. Pomembno je, da se mladostniki izo-
gibajo uporabi izdelkov z nikotinom.

Ob pripravi obrokov nam pogosto osta-
ja odpadno olje. Ta ostanek je potrebno 
primerno shraniti in odložiti. Olje, ki ga 
zlijemo v odtok, v kanalizacijskih siste-
mih lahko povzroči kar nekaj nevšečnos-
ti; maši odtočne cevi, onesnažuje vodo 
in otežuje procese čiščenja na čistilnih 
napravah. Ob tem je odpadno jedilno 
olje tudi vaba za podgane in druge glo-
davce, ki se zadržujejo v kanalizacijskih 
sistemih. Odpadnega olja prav tako ne 
smemo zlivati v naravo, saj se težko in 
dolgotrajno razgrajuje. Odpadno jedilno 
olje najprej ohladimo, nato ga zlijemo v 
posebno plastično, kovinsko ali stekleno 
posodo, ki jo namenimo za shranjevanje 
olja. To posodo odpeljemo v zbirni center 
za odpadke ali jo oddamo ob vsakoletni 
akciji zbiranja nevarnih odpadkov. Na ta 
način odpadno jedilno olja odlagamo na 
okolju prijazen način, hkrati pa omogo-
čimo tudi njegovo nadaljnjo predelavo v 
alternativno gorivo – biodiesel ali druge 
energente.

Različne oblike elektronskih cigaret.

Različne oblike elektronskih cigaret.
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Prijeten obisk Humanitarnega centra OZRK NM.

   

Modra polica 
Jožica Erjavec, mentorica krožka Rdeči križ OŠ Dolenjske Toplice 

Pri krožku Rdeči križ spoznavamo, kako 
postati prostovoljec ter se učimo o vredno-

tah  in načelih te svetovne organizacije. 
Učencem krožka sem nedavno predstavila 

Modro polico, ki je v Humanitarnem cen-
tru OZRK Novo mesto. Ugotovili smo, da 
lahko širimo idejo druženja s knjigo. Člani 
krožka so v svojih razredih postavili škatle 
in sošolce povabili, da podarijo knjige, ki 
jih doma ne potrebujejo več in so še upo-
rabne. Informacije o akciji so še širile po 
ostalih razredih. Bili so uspešni, nabralo se 
je lepo število različnih knjig. V torek, 20. 
novembra, pa smo v okviru krožka s podar-
jenimi knjigami obiskali omenjeni center. 
Učenci so knjige zložili na Modro polico, 
izvedeli so, kako v praksi poteka druženje 
s knjigo. Za zaključek smo si ogledali še 
skladišče Humanitarnega centra, kjer smo 
si ogledali, kako poteka predaja in shranje-
vanje podarjenih oblačil, obutve, igrač in 
ostalega.  V centru so nas lepo sprejeli, se 
nam zahvalili in učencem omogočili pri-
dobitev novih informacij in izkušenj glede 
delovanja Humanitarnega  centra.

OBVESTILO 
O VPISU V 
1. RAZRED 
Osnovna šola Dolenjske Toplice bo 
vpisovala v 1. razred osnovne šole ot-
roke, ki so rojeni leta 2013. Vpis bo  v  
ponedeljek, 11. februarja, in v torek, 
12. februarja 2019, v dopoldanskem in 
popoldanskem času pri šolski sveto-
valni delavki.

Starši bodočih prvošolcev boste k vpi-
su pisno povabljeni. Za dodatne infor-
macije lahko pokličete telefonsko šte-
vilko: 3845-212 ali 3845-200.

 Maja Bobnar, ravnateljica

Naravoslovna šola v naravi

Tehniški dan v 5. razredu 

   

   

Petja Markovič in Andraž Matoš

Mark Sajevec in Gašper Celič, 5. a 

V ponedeljek, 17. decembra, smo se učen-
ci sedmih razredov odpravili v Fieso, v je-
sensko šolo v naravi. Ob prihodu v CŠOD 
Breženka nas je pozdravil upravitelj doma. 
Imeli smo sestanek o hišnem redu, progra-
mu, hrani, spanju, prostem času … Vsak 
dan smo imeli številne zanimive dejav-
nosti: frizbi, pohod, školjkarstvo, ribištvo, 
morske živali … Bivali smo v sobah po dva, 
trije ali štirje. Prosti čas je bil zapolnjen 
z družabnimi in športnimi igrami in dru-
ženjem. Ob večerih smo imeli kviz, ples, 
sprehode. Spali smo dobro, ponoči smo se 
pogosto pogovarjali. Zelo smo uživali. Naši 
učitelji so bili drugačni, zanimivejši, veliko 
lažje smo shajali z njimi. Vsem nam se je 
šola v naravi vtisnila v lep spomin.

Že sredi novembra smo učenci 5. razredov 
izdelali zmaja in naredili še vetrokaz. Po-
stopki niso bili lahki. Potrebovali smo dve 
palici, plastično vrečko, vrvico, sekundno 
lepilo, selotejp in škarje. Za vetrokaz pa smo 

potrebovali prazen lonček, svinčnik, buciko, 
slamico, karton in malo gline. Potem ko smo 
naredili zmaja in vetrokaz, smo šli spuščat 
zmaje na igrišče. Zmaji  nekaterim učencem 
niso leteli, pa čeprav smo še tako hitro tekli.

Kako narediti lastnega zmaja.

Dnevi, ki jih ne bomo pozabili.
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KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR
FEBRUAR ZBIRANJE PRIJAV ZA LETOVANJE 

ČLANOV V HOTELU DELFIN IZOLA 
(BREZPLAČEN PREVOZ)

PISARNA DRUŠTVA DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DOLENJSKE TOPLICE

PETEK, 1. FEBRUAR, OB 17:00 OBČNI ZBOR KORK DOLENJSKE 
TOPLICE

SEJNA SOBA II., KKC DOLENJSKE 
TOPLICE

KORK DOLENJSKE TOPLICE

SOBOTA, 2. FEBRUAR, MED 8:00 IN 
16:00

MESEČNI SEJEM V DOLENJSKIH 
TOPLICAH

PARKIRIŠČE ZA KKC-JEM 
DOLENJSKE TOPLICE

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

VSAKA SOBOTA V MESECU 
FEBRUARJU

KMEČKA TRŽNICA (ČEBELARSTVO 
ŠERCELJ)

PLOŠČAD PRED KKC OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

SOBOTA, 2. FEBRUAR, MED 10:00 
IN 11:30

MEDGENERACIJSKA DELAVNICA – 
OTROK IN ODRASEL - GLINA

AVLA II., KKC DOLENJSKE TOPLICE JSKD NOVO MESTO

VSAK PONEDELJEK, OB 10:00 DVORANSKO KEGLJANJE KEGLJIŠČE VODNJAK NOVO MESTO DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DOLENJSKE TOPLICE

TOREK, 5. FEBRUAR, OB  9:00 LAŽJI POHOD  V OKOLICO 
DOLENJSKIH TOPLIC

ZBOR PRED DRUŠTVENIMI 
PROSTORI

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DOLENJSKE TOPLICE

VSAKO SREDO, OB 8:00 DRUŽENJE OB IGRI KEGLJANJE S 
KROGLO NA VRVICI

PARK TERME DOLENJSKE TOPLICE DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DOLENJSKE TOPLICE

VSAKO SREDO, OB 9:00 DRUŽENJE OB IGRI PIKADO PROSTORI DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DOLENJSKE TOPLICE

VSAK ČETRTEK, OB 9:00 KROŽEK ROČNIH DEL DRUŠTVENI PROSTORI DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DOLENJSKE TOPLICE

VSAK ČETRTEK, MED 19:00 IN 20:00 DRUŠTVENA SKUPINSKA 
TELOVADBA ZA STAREJŠE

TELOVADNICA OŠ DOLENJSKE 
TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DOLENJSKE TOPLICE

ČETRTEK, 7. FEBRUAR, OB 19:00 PROSLAVA OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU

VELIKA DVORANA KKC OBČINA DOLENJSKE TOPLICE IN 
KUD DOLENJSKE TOPLICE

VSAK PETEK, OB 9:00 DRUŽENJE OB KEGLJANJU S 
KROGLO NA VRVICI

GASILSKI DOM, PODTURN 12 DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DOLENJSKE TOPLICE

VSAK PETEK, OB 9:00 DRUŽENJE OB IGRI PETANKA GASILSKI DOM, PODTURN 12 DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DOLENJSKE TOPLICE

PETEK, 8. FEBRUAR, OB 18:00 LITERARNI VEČER OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU

SOKOL BAR, DOLENJSKE TOPLICE DU DOLENJSKE TOPLICE

PONEDELJEK 11. FEBRUAR, OB 
16:00

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA 
(KULTURNI PROGRAM, 
POGOSTITEV)

JEDILNICA OŠ DOLENJSKE TOPLICE DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DOLENJSKE TOPLICE

PONEDELJEK, 11. FEBRUAR, OB 
17:00

OTROŠKI ABONMA: BONTON ZA 
MALE LUMPE

VELIKA DVORANA KKC OBČINA DOLENJSKE TOPLICE 
ZA ABONMA IN IZVEN!

TOREK, 12. FEBRUAR, OB 8:30 POHOD NA STRAŠKI HRIB DOLENJSKE TOPLICE PARKIRIŠČE 
BALNEA 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DOLENJSKE TOPLICE

PETEK, 15. FEBRUAR, OB 17:00 OBČNI ZBOR OBČINSKEGA 
ODBORA ZVEZE BORCEV ZA 
VREDNOTE NOB DOLENJSKE 
TOPLICE

JEDILNICA, OŠ DOLENJSKE 
TOPLICE

OBČINSKI ODBOR ZVEZE BORCEV 
ZA VREDNOTE NOB DOLENJSKE 
TOPLICE

PETEK, 15. FEBRUAR, OB 19:00 VALENTINOV KONCERT MARKA 
VOZLJA Z MOJSTRI

VELIKA DVORANA KKC GLASBENA AGENCIJA MEGAŽUR

SOBOTA, 16. FEBRUAR, MED 7:30 
IN 11:00

BREZPLAČNE MERITVE PRITISKA, 
SLADKORJA IN HOLESTEROLA V 
KRVI

AVLA I., KKC DOLENJSKE TOPLICE KORK DOLENJSKE TOPLICE

TOREK 19. FEBRUAR, OB 9:00 
(ODHOD IZ DT OB 8:00) 

POHOD SPOZNAJMO DOLENJSKO 
DU MOKRONOG TREBELNO

DOLENJSKE TOPLICE PARKIRIŠČE 
BALNEA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DOLENJSKE TOPLICE

TOREK, 19. FEBRUAR, OB 17:00 URICA PRAVLJIC IN USTVARJALNA 
DELAVNICA

KRAJEVNA KNJIŽNICA DOLENJSKE 
TOPLICE

KMJ, KRAJEVNA KNJIŽNICA

TOREK, 19. FEBRUAR, OB 18:00 PREDSTAVITEV KNJIGE LINDSAYA 
ROGERSA PARTIZANSKI KIRURG. 
RAZGOVOR Z AVTORICO PREVODA 
ALENKO PUHAR.

SEJNA SOBA II., KKC DOLENJSKE 
TOPLICE

OBČINSKI ODBOR ZVEZE BORCEV 
ZA VREDNOTE NOB DOLENJSKE 
TOPLICE IN DRUŠTVO ZA 
VZDRŽEVANJE PARTIZANSKIH 
GROBIŠČ V ROGU

PETEK, 22. FEBRUAR, OB 18:00 POTOPISNO PREDAVANJE TIBET - 
KAILASH DR. FRANCI KOKALJ

SEJNA SOBA II., KKC DOLENJSKE 
TOPLICE

DU DOLENJSKE TOPLICE

SOBOTA, 23. FEBRUAR, OB 19:00 PREDSTAVA GUŠTO GRE NA 
ROMANJE

VELIKA DVORANA KKC OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

PONEDELJEK, 25. FEBRUAR, OB 
19:00

VALENTINOV KONCERT ROTARY 
KLUBA DOLENJSKE TOPLICE

VELIKA DVORANA KKC ROTARY KLUB DOLENJSKE TOPLICE

TOREK, 26. FEBRUAR, OB 7:00 DRUŠTVENI PLANINSKI POHOD PARKIRIŠČE BALNEA DOLENJSKE 
TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DOLENJSKE TOPLICE

TOREK, 26.FEBRUAR, OB 18.00 SLAVNOSTNA AKADEMIJA - 
RAZGLASITEV OSEBNOST LETA TV 
VAŠ KANAL 2018

VELIKA DVORANKKC TELEVIZIJA VAŠ KANAL NOVO 
MESTO. 
PRIREDITEV ZAPRTEGA TIPA 
(VSTOP SAMO Z VABILOM).

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.



Moj foto utrinek

otrošk
i

abonma
KKC DOLENJSKE TOPLICE

Za abonma in izven.
7€

vstopnina  

BONTON ZA MALE LUMPE

11. februar 2019, 17.00  

Gledališče Bičikleta  

IGRA: BRIGITA LEBAN
GLASBA: NINO DE GLERIA

  

BESEDILO PESMI: ANDREJ ROZMAN ROZA

O predstavi: Predstava je primerna za vse 
tiste, ki radi skačejo v besedo, vrtajo po nosu, 
stikajo po tujih torbah, vlečejo na ušesa, 
pacajo in mljaskajo med kosilom in uf, 
klepetajo v gledališču ... V naš Bonton smo 
zbrali nekaj vsakodnevnih pripetljajev malih 
in tudi velikih lumpov ter jih vpeli duhovite in 
hudomušne pesmi Andreja Rozmana Roze!
Predstava traja 30 minut.
REŽIJA IN LIKOVNA PODOBA: BARBARA 
BULATOVIĆ

PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU

S KULTURO IZ PRETEKLOSTI V PRIHODNOST

Gib kot osnovna
 prvina kulturnega 

izražanja
ČETRTEK, 7. 2. 2019 0B 19.00
KKC DOLENJSKE TOPLICE

SLAVNOSTNI GOVORNIK: 
G. FRANCI VOVK, 
ŽUPAN OBČINE 

DOLENJSKE TOPLICE

POGOVOR Z ZNANIMA DOLENJSKIMA 
PLESNIMA USTVARJALCEMA, 

GO. BRANKO MOŠKON IN 
G. BOŠTJANOM PAVČKOM

Na novega leta dan se je pri mostu v Soteski zbrala množica 
domačinov in gostov, ki so vzpodbujali štiri pogumneže ob nji-
hovem novoletnem skoku v Krko. Ozračje je merilo okrog štiri 
stopinje Celzija, voda je bila celo nekoliko toplejša. S 5-metr-
skega mostu so vanjo skočili Igor Golob, Vladimir Volf, Du-
šan Dragan in Dušan Vavpič. Številni zbrani domačini, ki se 
ob tej priložnosti že tradicijonalno zbirajo pri mostu, jih je 
nagradila z bučnim aplavzom. (Foto: Rok Nose)


