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Kolofon
Glasilo izdaja Občina Dolenjske Toplice

Uredniški odbor: Barbara Barbič, odgovorna urednica, 

ostali člani so Primož Primec, Rosana Dular, Juš 

Šenica in Jožica Kotar

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

Naklada: 1400 izvodov

Glasilo Občine Dolenjske Toplice je vpisano v razvid 

medijev Ministrstva za kulturo Republike Slovenije 

pod zaporedno številko 250.

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

Obvestilo uredniškega odbora: zadnji rok za oddajo 

člankov je 18-ti v mesecu. Prispevke lahko pošljete 

preko elektronske pošte na naslov vrelec.dt@ 

gmail.com. Za prispevke, ki bodo prispeli po 

navedenem datumu uredništvo ne jamči, da bodo 

objavljeni. Uredništvo si tudi pridržuje pravico do 

preoblikovanja besed v vsebinsko in oblikovno 

primerne članke.

2 Občina sporoča

Beseda urednice

Miren avgust v topliški dolini, ko je bilo 

med ljudmi najpogosteje slišati po-

govore o vročini in suši. Tudi naša 

občina je oškodovance pozvala, da 

prijavijo škodo, ki je nastala v tekoči 

kmetijski proizvodnji zaradi posledic 

suše v letošnjem letu. Letošnja suša bo 

kot kaže zagotovo presegla prag za 

razglasitev naravne nesreče; območja, 

kjer poškodovanost pridelkov presega 

30 odstotkov, lahko računajo na finan-

čno pomoč iz državne proračunske 

rezerve. Po drugi strani gre poletno 

vreme na roke turističnim ponud-

nikom, ki si tudi letos manejo roke. 

Podrobneje o poletnih rezultatih v 

prihodnji številki Vrelca, v aktualni smo 

strnili avgustovsko dogajanje v dolini 

in se osredotočili na začetek novega 

šolskega leta. Domača šola se resda 

sooča z več težavami, ki pa naj ne 

vplivajo na vedoželjne glave, lačne 

novega znanja. Šolarjem veliko uspeha, 

šolnikom pa potrpljenja! Prijetno 

branje vam želim in vas še naprej vabim 

k soobl ikovanju Vrelca; predloge 

pošljite na elektronski naslov vrelec.dt 

@gmail.com ali me pokličite osebno na 

številko 051/606-424.

Barbara Barbič

Naslovnica
Že diši po jeseni. 

Foto: B.B. 

Občina Dolenjske Toplice je v letošnjem 

letu v sklopu investicijskega vzdrževanja 

javnih poti na novo asfaltirala krajši 

odsek ceste Mali Rigelj - Hrib – Verdun, in 

sicer v dolžini 400 metrov ter v širini 3 

metre. Pogodba je bila sklenjena z 

izbranim izvajalcem del CGP d.d. iz No-

vega mesta, končna vrednost investicije 

znaša slabih 24.000 evrov. Preostali del 

asfaltiranega odseka ceste so krajani 

izvedli v lastni režiji s pomočjo spon-

zorjev.

Košček ceste, ki veliko pomeni
Primož Primec, Občinska uprava    

Julija so se začela težko pričakovana dela na 

izgradnji novega križišča v Podhosti, s 

katerim bo rešena problematika nepregled-

nosti vključevanja na državno cesto. Projekt 

se je začel že pred časom z odkupom zemljišč 

in objektov, potrebnih za izvedbo posegov, 

sredi julija pa se je na novo postavila trasa 

Začetek del v Podhosti
Primož Primec, Občinska uprava    

elektrike in drugih infrastrukturnih vodov. Za 

potrebno projekta so bili tudi že odstranjeni 

trije objekti v naselju. Investicija, ki bo 

predvidoma končana spomladi prihodnje 

leto, je ocenjena na okrog 800 tisočakov, 

domača občina bo zagotovila 22 odstotkov 

potrebnega denarja.

Križišče v Podhosti, ki že kaže prve obrise težko pričakovane prenove.

Slavnostna otvoritev tokrat nekoliko drugače; župan Jože Muhič zadovoljnim 

vaščanom maha z občinsko zastavico.

Simboličen prerez traku; naj cesta 

dobro služi svojemu namenu.



3Dogajalo se je

Imena ljudi, vklesana na podhoškem 

spomeniku, nemo pričajo o žrtvah 2. 

svetovne vojne, ki so tragično zaznamovala 

to dolino. Njih se še posebej spominjamo 16. 

avgusta vsako leto, ob spominskem dnevu 

Občine Dolenjske Toplice. Ta imena še 

oživljajo v mnogih očete, strice, brate in 

daljne sorodnike. Bili so to preprosti ljudje, ki 

so ljubili svoje domače, svojo zemljo, svoje 

vasi in zato so se odzvali klicu domovine. 

Zaradi te odločitve je nanje pokazal prst 

izdajalca in morali so umreti.

Med njimi je bil tudi Franc Mlinar. Rojen je 

bil v Ameriki, kamor sta se podala njegova 

starša za boljšim kosom kruha. Francev oče je 

delal kot rudar v ameriških rudnikih. V 

nesreči v rudniku je umrl in njegova žena se 

je z malim Francem vrnila v rojstno Podhosto 

Ob spominskem dnevu naše občine
Helena Miša Kulovec  

na Poglajnovo domačijo. Tu je Franc odraščal 

kot pastorek v Zupančičevi družini, ker se je 

mati ponovno poročila. Kot se ga spominja 

njegova polsestra Francka Kužnik, je bil 

Franc velik, svetel in lep fant. Poročil se je z 

Ivano Bradač. Mlada družina je stanovala 

pri Ambroževih v sobi na podstrešju. Tudi 

delavnico je imel Franc, kjer se je zadrževal, 

če mu je čas dopuščal. Družino je preživljal z 

oglarjenjem. Veliko časa je posvetil načrtu za 

svojo leseno hišo v Logu. Pa je prišla vojna in 

Franc je odšel v partizane. Pridružili so se mu 

vsi iz skupine oglarjev in v partizanih je 

postal njihov vodja. Tisto poletje pred roško 

ofenzivo je tudi on prišel domov. 16.       

avgusta je sijalo toplo sonce in Franc je po 

delu počival. Nečakinja Fanika Horvat je 

bila tisti čas v vasi z vaškimi dekleti. Vaščani 

so kmalu opazili, da vas obkoljuje italijanska 

konjenica. Fanika je skočila domov, da je 

opozorila strica. Že je bil za hišo, ko se je 

spomnil na suknjič. Skočil je ponj, a na pragu 

so ga italijanski vojaki prestregli in ga 

odpeljali, tako kot ostale, v „Bolfovo štalo“. 

Kasneje so ga skupaj z ostalimi v Vavti vasi 

ustrelili.

Ženske na kolenih prosile milosti

Življenje brez očeta se Franc Mlinar mlajši 

spominja z bridkostjo. Ko so očeta ujeli na 

pragu Ambroževe hiše, kjer so stanovali, je bil 

oblečen v obleki in kljub vročini je imel na 

sebi tudi suknjič. Mama, šest mesecev noseča 

z Ivanom, je očeta spremljala do Bolfovih. 

Sam je bil takrat star devet let in s sestro sta 

ostala doma. Tudi druge žene so spremljale 

svoje može, očete, ali brate. Slišal se je glasen 

jok, ženske so pokleknile in Italijane prosile 

naj njihove može izpustijo, a je bilo vse 

zaman.

Po vojni so se preselili v Konciljevo, danes 

Selakovo hišo, kjer so imeli sobo, kuhinjo in 

stranišče. Živeli so revno. Mama in Franc 

sestro so hodili pomagat ljudem na njive, da 

so si prislužili živež. V tistih časih hudega 

pomanjkanja so drug drugemu pomagali, da 

so lahko preživeli. Ko je mama pripravljala 

drva za zimo, si je tako hudo poškodovala 

nogo, da je ostala brez nje. Pri hoji si je 

kasneje pomagala s protezo. Ko je bil dovolj 

star, je organizacija zveze borcev poskrbela, 

da je prišel do poklica. Izbral si je poklic 

trgovca. Dobil je nekaj štipendije, se v šolo 

vozil z vlakom (do postaje v Straži pa seveda 

peš) in se hranil v menzi. Življenje brez očeta 

je bilo hudo. Ko so otroci najbolj potrebovali 

njegov nasvet, stisk roke, ali topel objem, ga 

ni bilo. Bila je le uboga mama, ki  jih je po 

svojih močeh v velikem pomanjkanju ob 

pomoči zveze borcev pripeljala vsakega od 

nas do svojega cilja.

Spominski dan občine Dolenjske Toplice je bil določen spomladi leta 2013. Ta dan je 16. 

avgust, ko se spominjamo poboja šestnajstih talcev. Letošnjega praznovanja so se 

udeležili tudi predstavniki policijsko veteranskega društva Sever za Dolenjsko in Belo 

krajino.

Delovna akcija zaposlenih na občini in javnih delavcev

Pred časom je bila sprejeta  odločitev, da 

organiziramo skupno akcijo zaposlenih 

okoli Mačkovega doma pri Bazi 20. Želeli 

smo očistiti in urediti okolico objekta, 

katerega lastnik je Tovarna zdravil Krka, 

najemnik pa je naša občina, ki je že sprožila 

postopek za prekinitev najemne pogodbe.

22. avgusta smo se zaposleni na občini, 

vključno z županom Jožetom Muhičem 

ter javnimi delavci  udeležili delovne 

akcije. Posekali smo robido in grmovje 

okoli objekta, obrezali in odstranili 

posušena ter podrta  drevesa, pokosili in 

Željko Hohnjec, Režijski obrat KKC   

pograbili travo, odpadlo vejevje, obrezali 

okrasno grmičevje.  Veliko starih in 

zavrženih lesenih predmetov, ki so bili 

razmetani okoli objekta,  smo  pospravili 

in sežgali. Proti koncu akcije se nam je še 

pridružil še Vilko Grandovec, ki je popisal 

pomanjk l j ivost i  na vodovodnih in 

ogrevalnih inštalacijah,  ki jih bo skladno s 

pogodbo o najemu potrebno odpraviti. 

Veseli in zadovoljni, da smo naredili dobro 

in koristno delo, smo se ob 12. uri vrnili  na 

svoja delovna mesta in nadaljevali z 

rednim delom.
Zadovoljstvo po opravljenem delu

Poklon spominu na poboj šestnajstih talcev. (Foto: Franc Kulovec)



4 Intervju

So v šoli na pragu novega šolskega leta 

kake  vidne  spremembe v  smislu 

prostorske ureditve?

Najbolj vidna je gotovo nadstrešek za učence, 

ki čakajo na avtobus. Ideja je zorela že nekaj 

časa, učenci so doslej avtobus čakali na 

odprtem. V dveh učilnicah na razredni 

stopnji smo zamenjali talne obloge, lotili 

smo se tudi preureditve pralnice, kjer so se 

pojavljale težave z odtoki in z dotrajano 

opremo, namestili smo še dve klimatski 

napravi, in sicer v knjižnico in kabinet, ki ga 

imamo za dodatno strokovno pomoč. Po 

načrtih, ki jih je svetoval Zavod za grad-

beništvo, je izvajalec, ki ga je izbrala občina, 

zaključil sanacijo težav z radonom. Do 

začetka šolskega leta bodo opravljene 

interne meritve, septembra pa še uradne.

Ob vsakem novem šolskem letu se 

postavljajo  novi  cil j i ;  kakšne  si 

postavljate vi?

Predvsem želimo čim bolj kakovostno 

izpeljat pouk v dani prostorski situaciji. 

Nadaljevali bomo s prednostno nalogo 

Zdrava šola, ki jo bomo še nadgradili, v vrtcu 

pa se bomo lotili formativnega spremljanja 

otrok, kar je trenutno na področju vrtčevske 

vzgoje aktualno in se izvaja v mnogih vrtcih. 

Pri nas imamo strokovni kader, ki za ta 

namen usposablja tudi druge učitelje. Gre za 

spremljanje osebnega napredka vsakega 

otroka. Osebno kot ravnateljica pa si želim v 

čim krajšem času razrešiti prostorsko 

problematiko, ki jo imamo.

Ste kot ravnateljica zadovoljni z 

dinamiko reševanja tega problema?

Aktivnosti potekajo, vendar gre za izzive, ki 

jih je nemogoče razrešiti od danes na jutri. 

Kot ravnateljica si seveda želim, da bi se te 

aktivnosti odvijale malo hitreje; z občino 

sicer dobro sodelujem, težav, s katerimi se 

soočamo, se zavedajo. Po mojih informacijah 

so se v letošnjem letu ali se še bodo storili 

bistveni koraki naprej kar se tiče dokumen-

tacije za novi vrtec, počasi se stvari 

premikajo. Dejstvo pa je, da s septembrom 

prihodnje leto potrebujemo še eno učilnico 

„Predvsem poskušam 
ohranjati človečnost 
in dobre odnose“

Barbara Barbič  

za učence in da bo občina morala za to 

poskrbeti. Prihodnje leto namreč šolanje 

zaključi generacija, ki je napolnila le en 

razred, prvošolčki pa bodo napolnili dva 

razreda; letos imamo torej 17 oddelkov, 

prihodnje leto jih bo 18. Leto dni se nemara 

sliši dovolj časa, po drugi strani pa je za 

reševanje takšnih težav to zelo kratko 

obdobje. Menim, da bi to morala biti 

prioriteta. Kot ravnateljica si želim več 

okvirnih terminov, da bi lažje sledili 

časovnici.

Eno je prostorska stiska na šoli, drugo pa 

je obnova obstoječe. Ko so vas nazadnje 

na vaše povabilo obiskali svetniki 

domačega občinskega sveta, je bilo 

izpostavljeno, da se skozi leta šola ni 

ustrezno obnavljala. Ne le za časa vašega 

mandata.

Šola je stara 44 let. Obnavljala se je v tolikšni 

meri, kolikor je bilo za ta namen za-

gotovljenih sredstev. Bila so obdobja 

varčevanja, ki so za sabo seveda potegnila 

situacijo, kakršna je. Je pa potrebno 

izpostaviti, da je bila opravljena energetska 

sanacija šole, okna so zamenjana, izolacija in 

fasada sta zamenjani, notranji prostori pa so 

res ostajali več ali manj enaki in se jih je le 

pregrajevalo. Očitno je bila gradnja tako 

kakovostna, da so se težave v večjem obsegu 

začele kazati šele v zadnjih letih.

Kot tudi težave zaradi prostorske stiske v 

vrtcu, kajne?

Vem, da so se želje po novem vrtcu kazale že 

v preteklosti, narejena je bila idejna zasnova 

za širitev prostorov vrtca, v kraju so se iskale 

tudi druge lokacije za vrtec.  Ni pa bilo 

finančnih sredstev in ker so bili vsi otroci na 

nek način sprejeti, želja ni bila uslišana. 

Dokler ni zavrnjenih otrok v vrtcu, težko 

izkazuješ potrebe po dodatnih prostorih.

Ali bo v letošnjem šolskem letu poskr-

bljeno za vse otroke, ki bi želeli v vrtec?

Razpis je bil izveden aprila, otroci, ki pogoje 

izpolnjujejo 1. septembra, so bili vsi sprejeti. 

Starši so dajali vloge tudi kasneje, žal vseh 

otrok ne bomo mogli sprejeti. S 1. sep-

Maja Bobnar. Nekdanja učenka topliške šole, ki je postala njena 

ravnateljica. Šola v kraju se sooča s številnimi izzivi, v prvi vrsti 

prostorskim. Kako to vpliva na delovni proces? Kako je z 

reševanjem težav z radonom, kako s prostorsko stisko v vrtcu? Na 

pragu novega šolskega leta pogovor z vodjo topliške šole.

Intervju: Maja Bobnar, ravnateljica  

tembrom bosta na čakalni listi dva otroka, od 

oktobra dalje pa postopoma v posameznih 

mesecih še devet otrok, glede na izpol-

njevanje starostnega pogoja za vpis v vrtec. 

Kadar je odklonjenih otrok dovolj za eno 

skupino, je občina ustanoviteljica dolžna 

poskrbeti za ustrezno rešitev. Pri sedanjem 

stanju število ni preseženo. Do sedaj pa se je 

občina vedno potrudila pri iskanju rešitve.

Kako ste sicer v praksi zadovoljni z 

začasno rešitvijo, z dvema dislociranima 

enotama vrtca?

Zelo dobro se v teh prostorih počutijo tako 

strokovni delavci kot otroci, rešitev pohvalijo 

tudi starši. Po drugi strani se pojavljajo 

težave pri sami organizaciji dela, takšna 

ureditev nam predstavlja velik logistični 

zalogaj, velike težave so zlasti takrat, ko pride 

do večje bolniške odsotnosti.

Ali prostorska stiska, ne le v vrtcu, pač pa 

tudi v šoli, vpliva na učni proces?

Idealnih pogojev nimamo. Absolutno 

premajhna je naša telovadnica, športno 

vzgojo izvajamo v razmerah, kakršne pač 

imamo, veliko se poslužujemo zunanjih 

površin. Verjamem, da tega predmeta ne 

moremo izvajati, kakor bi ga v ustrezni veliki 

dvorani s primernimi rekviziti. Težave 

imamo tudi  kar  se  tiče  poučevanja 

praktičnega dela gospodinjstva ter pri 

dodatnem in dopolnilnem pouku oziroma pri 

individualnem delu, saj nimamo ustreznih 

prostorov, ki bi zagotavljali  mir. Če 

povzamem, s kakovostnejšimi prostori 

menim, da bi bila tudi kakovost dela boljša.

Kako pa ste v letošnjem šolskem letu 

uredili  oziroma zagotovili  šolske 

prevoze?

Z občino smo težave, ki so se pojavljale v 

preteklosti, uspešno prebrodili. Že v lanskem 

letu smo otroke vozili s šolskim kombijem in 

z minibusom, ki bo letos še nekoliko večji, 

potreb po prevozih otrok s šolskim kombijem 

letos ni.

Nekaj pripomb je bilo v preteklosti slišati 

tudi na račun šolske prehrane. Zanima 
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me, kako skrbite za kakovost?

Ravno v lanskem letu je strokovna delavka z 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

pregledala naše jedilnike in ugotovila, da so 

usklajeni s pravili zdrave šolske prehrane. Je 

pa res, da otroci radi jedo tisto, kar jim je 

všeč, kar pa ni nujno zdravje.V resnici veliko 

truda usmerjamo v to, da našim otrokom 

zagotovimo zdravo prehrano, v najvišji 

možni meri, ki nam jo dopušča zakon se tudi 

odločamo za lokalne dobavitelje, ki se javijo 

na razpis. Vem, da bi si pridelovalci želeli tega 

še več, a tozadevne usmeritve določa krovno 

ministrstvo.

Imate primere otrok, ki so vegetarijanci 

oziroma takšne, ki morajo imeti zaradi 

zdravja prilagojeno prehrano?

Menim, da je vsak naš obrok sestavljen tako, 

da lahko vsak otrok dobi tudi obrok brez 

mesa. Za vegetarijance posebej ne kuhamo, 

imamo pa veliko različnih diet. Predvsem se 

v vrtcu pojavljajo različne alergije, prehrano 

za takšne otroke vsekakor na podlagi 

zdravniškega potrdila prilagodimo. Pri teh 

primerih se trudimo za dobro sodelovanje s 

starši v dobrobit otroka.

Če se dotakneva še stroke in uspeha. Ali 

spremljate topliške otroke, ko zapustijo 

vašo šolo?

Ne, sistematično tega ne spremljamo. 

Svetovalna delavka je tista, ki sodeluje s 

srednjimi šolami predvsem ob novih vpisih 

in takrat se izmenja nekaj informacij. 

Ugotavljamo, da naši učenci, ki se odločijo za 

srednjo šolo, ki  odgovarja njihovim 

sposobnostim in uspehu, več ali manj brez 

težav izdelujejo srednješolske programe. Pri 

tistih, ki pa morda nekoliko precenijo svoje 

sposobnosti, se včasih pojavijo težave. Da bi 

zaznali, da bi imeli učenci z naše šole pri 

nadaljevanju šolanja težave v kakšnem 

večjem obsegu, teh informacij nimam.

Se vam kot ravnateljici zdi, da pristojno 

ministrstvo v šole prepogosto uvaja 

spremembe?

Spremembe uvajajo skoraj vsaki dve leti, 

zadnje so se nanašale na uvajanje tujih 

jezikov. Osebno se zavedam, da je znanje 

jezikov pomembno, smo sestavni del Evrope. 

Uvajanje tujih jezikov  v šolski sistem kot 

obvezni ali neobvezni izbirni predmet pa 

morda vendarle ni najboljša pot. Predvsem 

želje staršev so velike, tudi na naši šoli 

predvsem po nemškem jeziku kot neob-

veznemu izbirnemu predmetu. Težava 

nastane, ko je premalo prijav; v lanskem letu 

smo tako to zadevo izvajali v okviru 

interesnih dejavnosti. Glede sprememb pa 

sem mnenja, da se novitetam da premalo 

časa, ki je potreben, da se pokažejo dobre in 

slabe plati, da se opravi temeljita in 

poglobljena analiza. Menim, da se s 

spremembami pri nas morebiti res malo 

preveč hiti.

Kako na naši šoli skrbite za to, da gredo 

učitelji v korak s časom? Ali jih k temu 

vzpodbujate?

Udeležujejo se izobraževanj, študijske 

skupine so primarna zadeva, na katero jih kot 

ravnateljica usmerjam in se jih tudi 

udeležujejo. Vzpodbujam jih tudi, da se 

prijavljajo na mednarodne projekte, kot je 

denimo Erasmus+, ki predstavlja pozitivno 

izkušnjo tako za otroke kot za naše strokovne 

delavce. Na posameznih področjih, ki jih 

pokrivajo, si tudi sami izbirajo izobraževanja, 

na katera jih pošljemo v okviru danih 

možnosti. Glede tega se dogovarjamo 

individualno z  vsakim posameznim 

učiteljem.

Sami ste bili na tej šoli učenka, nato 

učiteljica razrednega pouka, pomočnica 

ravnateljice in zdaj ravnateljica. Kako ste 

kot učenka gledali na delo ravnatelja, 

kako danes in v kolikšni meri imate pri 

opravljanju svojega dela proste roke?

Ob mojem začetku šolanja na topliški šoli je 

bil ravnatelj Vinko Cirinski, nato Pavle 

Kastelic. Danes sem ravnateljica tudi 

učiteljem, ki so me poučevali. Ravnatelj se je 

včasih pojavljal v razredu, pogovarjali smo se 

na hodnikih, zdi se mi, da je bilo včasih večje 

spoštovanje tako do ravnatelja kot učiteljev. 

Ko sem sama začela s poučevanjem na šoli, so 

me kolegi izredno dobro sprejeli, ko pa sem 

postala ravnateljica, se je moja vloga 

spremenila. Ravnatelj je vodja, ki nekatere 

stvari mora odrediti; včasih je to prijetno, 

včasih ne. V takšnih primerih je potrebno 

potegniti jasno mejo med privatnim in 

službenim, pri čemer osebno nimam težav. 

Poskušam seveda biti človeška, pride do 

stvari, ki se me osebno dotaknejo.

Kaj je tisto največje vodilo pri vašem 

delu?

Trudim se graditi na kvalitetnem, spoštlji-

vem in poštenem odnosu tako s sodelavci kot 

z učenci in starši. Vzamem si čas za pogovor 

in skupaj poiščemo ustrezno rešitev. Trudim 

se biti dosledna; današnji mladini je 

potrebno podati okvirje in pri njih dosledno 

vztrajati. Če ni vztrajanja in doslednosti, se 

meje hitro prestopijo.

Precej šolnikov je, ki potožijo nad starši, 

ki danes veljajo za nekakšne odvetnike 

svojih otrok. Kako komentirate?

Menim, da bi morali otroci nositi odgovor-

nost za svoje delo in za svoja dejanja. Morda 

se res veliko otrok zanaša na svoje starše; 

osebno menim, da znajo biti odgovorni in 

samostojni, le možnosti jim moramo dati. 

Delo namesto otrok ne bo prineslo rezul-

tatov. Staršem vedno govorim, da je vzgoja 

tek na dolge proge, rezultati se ne opazijo z 

danes na jutri.

Kaj pa pritiski staršev na učitelje, ki jih je 

menda vse več?

Verjamem, da so danes učitelji  bolj 

obremenjeni s starši kot je bilo to včasih, ko 

je bil šolski sistem precej drugačen. 

Verjamem, da čutijo pritiske in da to ni 

enostavno. Pogosto pred kako odločitvijo 

pridejo po nasvet bodisi k meni, bodisi k 

svetovalni delavki. Včasih je potrebno 

odločitve prespati, da ne pride do odločitve v 

afektu. Pritiski so, so posamezni starši, ki so 

recimo bolj zahtevni, zanima jih več stvari, 

na takšne pogovore se mora učitelj bolj 

pripraviti.

Kaj pa položaj učiteljev, šolnikov kot 

takšnih? Sindikat je precej dejaven …

Kar se tiče plač zaposlenih v šolstvu bi se 

moral sistem urediti tako, da ne bi prihajalo 

do takih odstopanj pri vrednotenju različnih 

delovnih mest zaposlenih. Trenutno se te 

anomalije odpravljajo. Vsak seveda hodi v 

službo zaradi plačila; če je nezadovoljen s 

svojo plačo, je to kasneje povezano s 

kakovostjo opravljanja njegovega dela.

Sami ste zadovoljni s svojim položajem?

Delo ravnatelja je kompleksno, odgovorno. V 

te vode se nisem podala zaradi plačila; 

potrebovala sem nove izzive, zavedala sem se 

svojih organizacijskih sposobnosti, vešče 

komunikacije z ljudmi. Šele po letu, dveh 

sem resnično spoznala, koliko dela mi je 

naloženega. Da se je potrebno ukvarjati tako 

z vzdrževanjem šole kot s pedagoškim in 

finančnim vodenjem. V kolektivu je preko 70 

zaposlenih, kar je kar precejšnja organizacija. 

Ministrstvo nam sicer dajo avtonomijo, ko pa 

želimo uveljaviti kako svojo idejo, pa nas 

precej hitro postavijo v svoj okvir.

Na kaj ste najbolj ponosni v svojem 

življenju?

Ponosna sem na družino, ki sem si jo 

ustvarila, ponosna, da imata tudi moji hčerki 

čut za sočloveka, da se znajdeta v različnih 

življenjskih situacijah. Ponosna sem tudi, da 

mi je družina ob odločitvi, da bom postala 

ravnateljica, stala ob strani, po drugi strani 

pa tudi na svojo profesionalno pot od 

učiteljice do pomočnice in ravnateljice. 

Preizkusila sem se v različnih vlogah, tisto, 

kar delam dobro, poskušam še nadgraditi. 

Iščem dodatna znanja in dodatne veščine.

Kaj bi sporočili Topličanom?

Zdi se mi pomembno, da bi se bolj zavedali, 

da stojimo na skupnem bregu. Ko se v 

Dolenjskih Toplicah zgodi kaj hudega, 

znamo stopiti skupaj. Želela bi, da bi bilo tudi 

sicer še več sodelovanja, da bi šli na skupno 

pot, na kateri bi gradili pozitivno in dobro 

tako za kraj kot za šolo in otroke.
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Kočevski rog. Pred četrt stoletja je bilo 

zaznati, da so partizanska grobišča 

prepuščena sama sebi in propadanju. Čistili 

so jih otroci šol, sistematičnega vzdrževanja 

ni bilo. Na pobudo 22-tih ustanoviteljev iz 

občin Kočevje, Semič, Novo mesto in 

Dolenjske Toplice je pred četrt stoletja prišlo 

do ustanovitve društva, ki naj bi skrbelo za 

ohranitev partizanskih grobišč in spo-

menikov na Rogu. Predsednik društva je 

postal Jože Bučar, nasledil ga je Alojz 

Puhan, ki je julija na tem mestu začel drugi 

mandat. „Trenutno imamo okrog 350 članov, 

ki plačujejo članarino, podpornikov društva pa 

je še bistveno več, prihajajo iz vse Slovenije,“ 

pove Puhan in dodaja, da program društva še 

danes temelji na vrednotah NOB in spo-

štovanju zgodovinskih dogodkov na Rogu. 

Člani skrbijo za ohranjanje grobišč in 

spomenikov na vsem Rogu razen za Bazo 20, 

ki sodi pod oskrbo Dolenjskega muzeja iz 

Novega mesta. Grobišča so očiščena najmanj 

dvakrat letno, in sicer pred dnevom boja 

proti okupatorju in pred dnevom mrtvih. „V 

zadnjem času smo končno uredili članstvo, k 

25 let skrbi za partizanska grobišča
Barbara Barbič  

sodelovanju smo pridobili tudi nekaj mlajših 

članov. Zavedamo se, da moramo svoje 

delovanje nekoliko posodobiti in poskrbeti za 

to, da ga še bolj približamo mladini. Naših 

akcij se udeležujejo tudi otroci in vnuki članov, 

kar je vzgojno, upamo, da so med njimi tudi 

takšni, ki bodo nadaljevali naše delo,“ 

izpostavi predsednik društva, ki pod črto 

minulega dela izpostavi tudi urejeno Pot 

upora, 12 kilometrov dolgo označeno krožno 

pot z izhodiščem na Bazi 20. V prihodnje si 

Puhan želi še boljšega sodelovanja s 

krajevno organizacijo Zveze borcev, med 

načrti pa omeni še obnovitev nekaterih 

spomenikov, na katerih so že slabo vidni 

napisi in načeta obzidja. Delovanje društva 

poleg članarine omogočajo še sponzorji, 

nekaj denarja na razpisu pridobijo tudi s 

strani domače občine. „Ugotavljam, da se 

načela partizanstva vse bolj spoštuje, 

predvsem pa bi izpostavil, da so vsi pokopani 

na Rogu žrtve vojne; tudi mrtvi, pokopani pod 

Krenom. Menim sicer, da se razdvajanje po 

drugi vojni še lep čas ne bo končalo. Osebno si 

seveda tega ne želim, a žal za dokončanje 

razdvajanj ni niti politične volje. Pravilneje in 

bolj smiselno bi seveda bilo, da bi vsi spoštovali 

načela človečnosti in boja za boljši jutri,“ ob 

25-letnici delovanja sklene predsednik 

Društva za vzdrževanje partizanskih grobišč 

v Rogu Alojz Puhan.

Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu je v začetku julija obeležilo 25-letnico 

delovanja, za svoje delo je med drugim prejelo zlato plaketo s strani Zveze združenj borcev 

za vrednote NOB, in sicer za skrb, vzdrževanje in urejenost spomenikov, grobov in grobišč 

padlim na Rogu. Načela društva si želijo prenesti na mlajše rodove.

„Ne moremo in ne smemo pozabiti“
Barbara Barbič

Spominjanja

Ob 25-letnici delovanja je društvu 

predsednik Zveze združenj borcev za 

vrednote NOB Slovenije Tit Turnšek 

podelil zlato plaketo.

To, kar so nam priborili, moramo 

ohraniti naprej. To mora biti vodilo 

vsakega državljana, meni Jože Bučar.

„Po vojni sem bil lovski čuvaj na Rogu, pri 

svojem delu sem med drugim z žalostjo 

opazoval propadanje partizanskih grobišč. 

Takratnemu direktorju Cirilu Štrumblju sem 

omenil, da jih bom začel pospravljati in 

obljubil mi je, da se mi bo pridružil ter 

povabil tudi ostale na upravi,“ se spominja 

Jože Bučar. Postopoma so uredili vsa 

grobišča na pobočju Roga, hkrati pa 

poskrbeli tudi za ustanovitev društva, do 

katere je prišlo 22. maja 1992. Že kot 

najstnik je skrbel za table ob grobiščih; 

večkrat je prihajalo do tega, da so jih 

neznanci bodisi odstranjevali ali jim 

dodajali neprimerne napise. „Med vojno 

sem videl ogromno ranjencev, ki so jih mimo 

naše domačije vozili v Rog. V hlevu smo jim 

zasilno uredili prostor za spanje, mama jim 

je skuhala na stotine litrov čaja. Povem vam, 

to so bili mučeniki. Pozimi so spali zunaj, 

trpeli so nečloveško bolečino. Njihove tožbe 

so mi ostale v ušesih za vedno. Po vojni sem 

bil furman na Rogu, nikoli nisem šel mimo 

kakšnega izmed grobišč, da se ne bi ustavil in 

položil nabranih rož,“ pove Jože Bučar.  

Bil je med ustanovitelji Društva za vzdrže-

vanje partizanskih grobišč v Rogu, danes je 

častni predsednik. Ponosen je na svoje 

delo. „Mislim, da je prav, da se delo društva 

nadaljuje. Padli so se borili za naš narod, za 

nas. Trpeli smo grozote vojne, bili smo lačni, 

prezebli, pretepeni. Spomnim se krikov 

ranjencev, tudi žensk, ki so jim amputirali 

okončine. Vojne ne moremo in ne smemo 

pozabiti. Jaz sem svoje izkušnje prenesel 

naprej na mlajše rodove, saj drugače ne gre!“ 

Bučarjeva mama je bila kočevarskega rodu, 

sam je konec vojne dočakal kot nepismen, 

v šolo ga niso pustili. Na vprašanje, kako 

gleda na delitve, ki desetletja po vojni še 

vedno razdvajajo narod, odgovori, da mora 

biti zanj človek predvsem človek. „Pomem-

bno je tudi to, da ta človek spoštuje to, kar je 

bilo za slovenski narod priborjenega v drugi 

svetovni vojni. Ostale delitve me ne zani-

majo.“ Kljub starosti in nekaterim zdrav-

stvenim tegobam se še vedno redno 

udeležuje akcij društva, še danes se tudi 

sam ustavi na grobiščih, v Rogu je pogosto, 

tam ima družina svoj gozd. Na vprašanje, 

kaj mu pomeni županova zahvala, odgo-

vori, da nanjo gleda kot na priznanje 

prijateljstva, kar veliko pomeni tudi za 

delovanje društva.

Na zadnjem praznovanju občinskega praznika je županovo zahvalo prejel tudi Jože Bučar, dolgoletni predsednik Društva za vzdrževanje 

partizanskih grobišč v Rogu. Zahvala mu veliko pomeni, pravi danes častni predsednik tega društva, ki si želi še več mlajših članov. V 

naslednjih številkah Vrelca sledijo še predstavitve ostalih prejemnikov županovih zahval.



7Skupna dediščina

Ob 75-letnici roške ofenzive

V okviru prireditev Poletje v Kočevskem rogu in ob 75-letnici roške 

ofenzive je sredi avgusta v Rogu potekal pohod ob tem jubileju. 

Kočevski rog je bil že poleti 1942 središče slovenskega narodno-

osvobodilnega boja in revolucije. Vodstvo gibanja je delovalo na 

Kamenjaku in Kraljevem kamnu. Ko je italijanska vojska Kočevski 

rog popolnoma obkolila, se je začela njihova roška odisejada. Rešili 

so se z umikom v Bunker 42. Pohodniki so pod vodstvom Jožeta 

Sajeta, strokovnega sodelavca Dolenjskega muzeja v Kočevskem 

rogu, počastili spomin na roško ofenzivo in tudi na pesnika Mirana 

Jarca, ki je takrat padel na bližnjem Pugledu. Poletne prireditve v 

Rogu bomo v Vrelcu strnili v septembrski številki.

Aktualna etapa prenove Hudičevega turna v 

Soteski bo obsegala konserviranje-restavri-

ranje stenskih poslikav v pritličju objekta in 

obnovo vhodnega portala. Pogodbena 

vrednost investicije je slabih 45 tisoč evrov; 

Ministrstvo za kulturo RS bo za izvedbo del 

prispevalo tretjino potrebnega denarja. Na 

razpisu za to etapo obnove, ki bo potekala 

predvidoma do konca oktobra, je bila izbrana 

Anja Urbanc, samozaposlena v kulturi, 

konservatorka-restavratorka. V tej fazi 

obnove bodo iz sten odstranjene soli, ki 

prodirajo zaradi kapilarne vlage, in vse 

nečistoče in drugi recentni nanosi, ki so se 

nabirali na površini poslikav in jih pre-

krivajo, da niso vidne. V tej fazi bodo tudi 

utrdili originalne poslikave, s čimer bodo 

preprečili nadaljnje propadanje. Manjkajoče 

dele bodo pokitali, kolikor to še ni bilo 

storjeno v prejšnji etapi, izvedla se bo tudi 

retuša. „Manjkajočih delov poslikav se ne bo 

Barbara Barbič  

rekonstruiralo, tako da prostor vendarle ne bo 

deloval kot nov. Gre za konservatorski pristop k 

obnavljanju umetnine. Če manjka toliko 

poslikave, kot je manjka v tem prostoru, jo je 

brez fotografij originalnega stanja nemogoče 

dopolniti, saj nikakor ne moremo vedeti, na 

kakšen način je bilo delo opravljeno. Na točki, 

kjer bi se začelo predvidevanje, pa se je nujno 

potrebno ustaviti. Vsako predvidevanje je 

napačno. Zaradi tega bomo v prostoru opravili 

nevtralno retušo, s katero bomo skrili pokitane 

dele. Naslikani prizori bodo bolj vidni in 

prostor bo pridobil občutek celovitosti,“ 

pojasnjuje Urbančeva.

Vsak dan novo presenečenje

Postopek za odstranjevanje soli in nečistoč 

zahteva precej kemikalij; amonijevo sol 

konservatorka-restavratorka raztopi v vodi, 

zmeša s celulozno oblogo, kar nanese na 

steno, po eni uri pa začne z izpiranjem. To 

izpiranje poteka približno tri tedne; v tem 

času se soli, ki so se nabrale v steni, počasi 

izločijo. Postopek med drugim tudi utrjuje 

nosilec poslikave. Snov je strupena, zato je 

ob njej potrebno nositi zaščitno opremo. 

„Vsak dan ob odstranjevanju nečistoč odkri-

jemo kako novo podrobnost poslikave, ki prej ni 

bila vidna. Šlo je za prizore gozda, vodnjakov in 

portalov, vmes pa se najdejo drobne postave, 

živali, ki s čiščenjem postajajo spet vidne. Našli 

smo rački, štorkljo, dva zelo drobna lovca, 

katerih obraza sta velika komaj kaka dva 

centimetra,“ pri tem pove Urbančeva. Kot 

konservatorka-restavratorka deluje po vsej 

Sloveniji, pri čemer poudari, da je soteški 

turn vsekakor nekaj posebnega; Hudičev 

turn je edini zidani vrtni paviljon na Sloven-

skem, tovrstni objekti so bili večinoma 

leseni. „Redko naletim na občino, ki bi imela 

toliko posluha za takšno delo; tako z občino kot 

z Zavodom za varstvo kulturne dediščine OE 

Novo Mesto res dobro sodelujem in to 

sodelovanje gre le v dobro prostora.“ Očitno 

Hudičev turn žanje veliko zanimanje 

mimoidočih. Ko opazijo, da so vrata odprta, 

se vsak dan v njem ustavi več domačinov in 

gostov, ki si z zanimanjem ogledajo 

notranjost in postopek prenove, še doda 

Urbančeva. Časovnico obnove je med drugim 

prilagodila tudi organizaciji porok v 

prostoru, od začetka obnove se jih bo v nekaj 

tednih zvrstilo kar pet.   

V lanskem letu se je naša občina javila na razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih 

projektov na področju nepremične kulture dediščine; uspešna je bila s prijavo obnove 

vrtnega paviljona Hudičev turn, ki se je začela sredi avgusta.

Skrita presenečenja Hudičevega turna

Barbara Barbič  

Štorklja poslikave v Hudičevem turnu, 

ki jo je zob časa popolnoma prekril, 

zdaj pa je spet vidna.

V okviru obnove bo na novo urejena tudi drenaža vrtnega paviljona.
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Nekdanja vas Podstenice v Kočevskem rogu 

je imela v tridesetih letih 20. stoletja okoli 

80 prebivalcev v 16 hišah, kjer so složno 

živeli tako Nemci kot Slovenci, v treh 

družinah pa  so živeli mešane zakonske 

zveze. Vas je živela od gozdarstva, živinoreje 

in poljedelstva. Naselje je imelo ljudsko 

osnovno šolo, gostilno, Auerspergovo hišo, 

cerkev sv. Urha, napajališče za vprežno 

živino furmarjev, Pogačnikovo žago in 

gozdarsko hišo. Prebivalci naselja so morali 

že ob nastanku naselja zgraditi vodnjake 

zaradi velike oddaljenosti od stalnih virov 

vode. Do najbližjega potoka je kar tri ure 

hoda. Zgradili so velike vodnjake hruškaste 

oblike, oboki so izdelani z oblikovanimi 

kamni.  

Življenje ljudi na skopi zemlji je bilo zelo 

težavno, zato so se množično izseljevali. 

Posebno prelomnico predstavlja začetek 2. 

svetovne vojne, ko so nemški Kočevarji 

želeli živeti v svoji domovini Nemčiji, 

oddaljeno po zračni razdalji le 33,5 km.

1. in 2. decembra 1942 se je v okviru XIX. 

šturma iz vasi odselilo 52 prebivalcev 

Podstenic. Z vlakom iz železniške postaje v 

Semiču so se preko Karlovca in Zagreba 

odpeljali v Nemški rajh na območje Posavja 

in Posotelja. V izpraznjeni vasi so nastale 

razne partizanske ustanove in v roški 

ofenzivi 17. julija 1942 so Italijani vas 

požgali. V vasi so se ohranili nedotaknjene 

le kapelica in vodnjaki.

Po vojni so do leta 1991 vzdrževali le par 

vodnjakov, ko so se odselili še zadnji 

prebivalci vasi. 70 let po vojni so številni 

Tone Andrejčič, Čebelarsko društvo Straža – Dolenjske Toplice  

vodnjaki polne vode kljub temu, da nimajo 

dotoka deževnice iz streh. Graditelji so tako 

znali izdelati odlične vodnjake.

Čebelarsko društvo Straža – Dolenjske 

Toplice je očistilo vodnjak nad čebelarskim 

domom in ga že 17 let uspešno uporablja. 

Leta 2014 so čebelarji na drugi strani ceste 

pod domom zgradili društveni čebelnjak, 

19. novembra 2015 pa so za potrebe 

čebelnjaka in na pobudo gozdarjev začeli 

obnavljati zapuščeni bližnji vodnjak.

Vodnjak, ki je hranil svojo skrivnost

Odstranili smo zaraščeni nadzemni del 

vodnjaka in začeli odstranjevati razne 

odpadke. Po odstranitvi večjega dela vode in 

nesnage smo iz dna vodnjaka izvlekli še 18 

granat italijanske izdelave in okoli 24 bojnih 

metkov. Poklicali smo policijo in piro-

tehnike, ki so najdeno orožje popisali, 

primerno skladiščili za prevoz v skladišče v 

Brezovico pri Ljubljani, kjer so ga kasneje 

odpeljali na uničenje.

Razstrelivo so partizani verjetno v bojnih 

akcijah leta 1942 zaplenili italijanski vojski 

in ga skladiščili na Podstenicah. V času 

roške ofenzive so v naglici del razstreliva 

odvrgli v bližnje z vodo napolnjene 

vodnjake in ga potem pozabili. Vodnjak je 

tako 74 let ohranjal svojo skrivnost.  

Vodnjak smo z betonskimi kvadri ponovno 

zgradili v višino enega metra in ga obdali s 

kamnitimi ploščami, da daje zopet starinski 

videz. Po izgradnji betonske plošče na 

vodnjaku je prišlo na vrsto popolno čiščenje 

vodnjaka.

Dobrodošla pridobitev

Podjetje Mapei d. o. o. Novo mesto smo 

zaprosili za donacijo cementne malte za 

zaključno obdelavo vodnjaka. Mapei je 

organiziral strokoven ogled in doniral 10 

vreč namenskega izdelka Planiseal 88 za 

štirikraten premaz vodnjaka. Premaze 

smo opravili v novembru 2016, ko je bilo 

zunaj hladno, v vodnjaku pa je toplota 

zemlje osušila stene. Hkrati smo tudi 

napeljali vodo do kletnega prostora 

čebelnjaka in na vrt za napajanje čebel. V 

začetku decembra 2016 smo s čisto vodo 

temeljito oprali stene vodnjaka in do 

polovice pretočili vodo iz vodnjaka nad 

čebelarskim domom.

V letošnjem letu smo od čebelnjaka 

napeljali žleb do vodnjaka, montirali filtre, 

postavili pokrov in ročno črpalko za vodo. 

V letu in pol je opuščeni vodnjak dobil 

novo, lepšo in uporabno funkcijo ne samo 

za čebelnjak ampak tudi ostale uporab-

nike. Nove pridobitve so najbolj veseli 

čebelarji, kjer se oskrbujejo z vodo za 

prevozne enote čebel velikega dela Kočev-

skega roga, ko so na gozdni paši.

Veliko presenečenje je Čebelarsko društvo 

Straža – Dolenjske Toplice doživelo 26. 

junija letos, ko je CGP asfaltiral 200 m 

regionalne ceste mimo čebelarskega 

doma, da  smo se tako znebili neznosnega 

cestnega prahu za vsakim avtomobilom, 

kaj šele za vsakim tovornjakom.

S prostovoljnim delom čebelarjev društva, 

donacijo s strani podjetja Mapei je vodnjak 

z  minimalnimi sredstvi polepšal del 

kulturne krajine. Podstenice so tako v 

zadnjih desetletjih temeljito spremenile 

podobo opuščene vasi in s tem postale še 

bolj privlačne za obiskovalce.

Člani Čebelarskega društva Straža – Dolenjske Toplice smo leta 2015 začeli obnavljati 

zapuščeni vodnjak na Podstenicah in delo v letošnjem letu uspešno pripeljali do konca. V 

obnovo smo vložili številne prostovoljne ure dela, na pomoč nam je priskočilo tudi podjetje 

Mapei.

Obnova vodnjaka na Podstenicah

Potrebne so bile ure in ure prostovoljnega dela.Dobrodošla pridobitev zlasti za čebelarje.
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Nov uspeh domačega režiserja Roka Bička

Dokumentarni film Družina režiserja Roka Bička je v sekciji Teden kritike na 70. mednarodnem filmskem festivalu v Locarnu, kjer je doživel 

tudi svetovno premiero, najbolj prepričal žirijo in prejel glavno nagrado. Ker se znotraj Tedna kritike predstavi le sedem filmov, je uspeh še 

toliko večji, so sporočili s filmskega centra.

V obrazložitvi nagrade, vredne 8000 

švicarskih frankov, je žirija zapisala: 

"Brez namigovanja in obsojanja film 

opazuje notranje delovanje slovenske 

družine. V času drzne propagande je 

slednja eksplicitno predstavljena na način, 

da so vsa ocenjevanja in presoje pre-

puščene občinstvu, ravno tako kot tudi 

družbene okoliščine v naših evropskih 

sosednjih državah in nenazadnje tudi 

varnost, ki v najtežjih časih služi kot 

razširjena družina." Festivalski kritik Jay 

Weissberg pa je za Variety med drugim 

zapisal, da je Bičku v dokumentarnem 

filmu skozi nenavaden pogled uspelo 

podati zgodbo na preprost način, ki pa 

kljub vsemu ne poenostavlja zelo zaple-

tenega življenja glavnega lika. Matej 

Rajk namreč ni predstavljen ne kot junak 

in ne kot antijunak, koncept družine pa je 

postavljen v veliko širši koncept od 

pojmovanja tradicionalne družine. Na 

kratko, gre za impresiven in vznemirljiv 

dokumentarni film, ki bo zagotovo 

premikal meje na prihodnjih festivalih 

dokumentarnega filma, so še sporočili s 

Slovenskega filmskega centra (SFC).

Bičkova Družina je nastala v produkciji 

Cvinger filma, Zavoda za kulturne 

dejavnosti, v njej pa nastopajo Matej 

Rajk, Nia Kastelec, Barbara Kastelec, 

Alenka Rajk, Mitja Rajk, Boris Rajk, 

Ivka Gruden, Emanoela Škulj, Robert 

K r e s e , A l e k s e j K a s t e l e c , E s t e r a 

Dvornik in Gabrijela Simetinger. Gre 

za prvo slovensko-avstrijsko koproduk-

cijo v zadnjih 20-tih letih, ki sta jo 

finančno podprla SFC in Avstrijski filmski 

inštitut. Družina bo slovensko premiero 

doživela na jubilejnem 20. Festivalu 

s l o v e n s k e g a  fi l m a  v  č e t r t e k , 1 4 . 

septembra, ob 19. uri.

Barbara Barbič

Sobota, 2. september 2017

Planinska  skupina  Dvor  pri  PD  Krka  Novo  mesto  vabi  na  tradicionalno 16. srečanje občanov,  županov  in  planincev  na  Svetem  Petru  – tromeji 

občin Dolenjske Toplice, Žužemberk in Kočevje. Letošnji gostitelj srečanja je občina Dolenjske  Toplice.  Srečanje se bo začelo  ob  13.  uri  s kratkim  

programom,  ki  ga  bomo  nadaljevali z družabnim srečanjem. Občina gostiteljica bo poskrbela za okrepčilo za pohodnike in ostale udeležence. 

Na  Sveti  Peter  se  lahko  povzpnete  peš iz vasi Podgozd po dobro markirani poti, od koder boste za vzpon potrebovali približno 1,5 ure (cca 680 m 

višinske razlike). Avto je mogoče parkirati na koncu vasi.   

Na pot se lahko odpravite tudi iz vasi Lašče po gozdni cesti, peš ali z avtomobilom.  Za vzpon boste ravno tako potrebovali približno 1,5 ure, višinska 

razlika pa je za cca 200 metrov manjša kot pri prejšnji varianti. Z avtomobilom se lahko pripeljete tudi tik pod vrh in peš prehodite le zadnji vzpon. 

Dodatne informacije: Andrej Banko 041/377-922 ali Mirko Vidmar 041/855-522. 

Srečanje bo v vsakem vremenu.

Srečanje na tromeji sv. Peter (888 m)

Rok Biček in selektor Moritz Leuenberger. (Foto: Marin Mikelin)

Prizor iz dokumentarnega filma Družina.  
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„V Ameriki ni prostora za nekaj vmes“

Špela Novak Petovello. Topličanka, ki živi v ZDA. Avgusta je svojega soproga prvič pripeljala 

v Slovenijo k svoji primarni topliški družini. Bila sta precej „oblegana“, pravi, številni 

prijatelji, znanci, člani širše družine so želeli vsaj na kratko poklepetati. Svoje izkušnje je 

strnila tudi za Vrelec.

Kdaj si odšla v ZDA in kakšen je bil tvoj 

prvotni namen tega potovanja?

V ZDA sem odšla pred tremi leti, predvsem z 

željo po neki novi izkušnji. Želela sem si 

novih izzivov in selitev na drug konec sveta, 

kjer nisem poznala ničesar, razen jezika. Ideja 

se mi je zdela super. In sem šla …  

Kako je odločitev sprejela tvoja družina?

Z navdušenjem in ponosom, pravi mami. Jaz 

mislim, da je bilo na začetku prisotnega tudi 

nekaj strahu, kar je popolnoma razumljivo. 

Ko so spoznali, da mi ni hudega, je ta strah 

izginil.

Kakšne so bile prve (pre)izkušnje v novi 

državi, na drugi celini?

Vse je bilo dosti večje kot je pri nas, dosti 

dražje. Hrana mi sploh ni bila všeč, ceste so 

ogromne in omejitve hitrosti občutno nižje 

kot v Sloveniji. To je bil vsekakor tisti prvi šok, 

ampak s časom se vsega tega navadiš, vse 

postane povsem normalno. Ljudje so se mi 

tudi sprva zdeli zelo prijazni, vendar sem 

hitro spoznala, da v tej prijaznosti ni kaj dosti 

iskrenosti in da je tam težje spoznati človeka, 

ki mu lahko zaupaš in ga kličeš prijatelj.

So se na začetku tvoja pričakovanja 

uresničila?

So in niso. Bili so vzponi in bili so padci. 

Človek mora iti čez določene preizkušnje, ki 

ga okrepijo ali pa pohodijo. V Ameriki ni 

prostora in časa za nekaj vmes. Preprosto si 

ali pa nisi.

Kje pravzaprav živiš in kaj trenutno 

počneš?

Živim v okolici San Francisca, v Kaliforniji. 

Trenutno delam kot učiteljica v zasebnem 

vrtcu, ki uči po sistemu Marie Montessori. 

Uživam v trenutnem delu, a vedno stremim k 

novim izkušnjam in izzivom.

Kakšen je odnos Američanov do tujcev?

Tam, kjer živim jaz, dober. Kalifornija je 

izjemno liberalna zvezna država, ki tujce 

sprejema pozitivno. V marsikateri drugi 

zvezni državi žal ni tako.

Kako je bilo z urejanjem dovoljenj in 

ustrezne papirologije?

To je proces, ki je časovno zamuden in 

izjemno drag. Najboljše je najeti odvetnika, ki 

pomaga z vso dokumentacijo, dokazovanji in 

tako naprej. Brez odvetnika tujca praktično 

nihče ne jemlje resno in ob najmanjšem 

prekršku ga lahko deportirajo. Ni lahko, ni pa 

nemogoče.

Kaj bi izpostavila kot največje razlike v 

življenju v Sloveniji in ZDA na dnevni 

ravni?

V Ameriki se dan začne nekoliko pozneje in 

tudi konča nekoliko pozneje. V Sloveniji je 

glavni obrok dneva kosilo, v Ameriki je to 

večerja. Osebni dohodek je v Kaliforniji 

dosti višji, vendar je tudi standard življenja 

dosti višji. Goveja juha na moji mizi pa je 

ravno tako dobra kot goveja juha na 

mamini.

Predstave Američanov med Slovenci so 

precej specifične in podobne. Kakšne so 

tvoje izkušnje?

Predstave Slovencev o Američanih so zelo 

realne, če gledamo na Američane, ki živijo na 

sredi Amerike, kjer je narod slabo izobražen, 

ozkogled. Tam živijo Trumpovi volivci. Če pa 

gledamo na Američane, ki živijo na vzhodni 

ali zahodni obali pa je zgodba bistveno 

drugačna. Življenjski standard je zelo visok, 

izobrazba je izjemno draga, a tudi izjemno 

kakovostna, tukaj imajo ideje možnost 

obroditi sadove. Jaz k sreči živim v enem 

izmed najbolj razvitih in tudi najlepših delov 

Amerike.

Kaj v ZDA najbolj pogrešaš?

Iskrene, tople ljudi. Pa domač „špeh“!

Če prav razumem, je tvoj partner tokat 

prvič v Sloveniji. Kako dojema našo 

državo?

Ja, Paul je popolnoma prevzet nad lepotami 

Slovenije in nad dobrosrčnostjo ljudi. Tukaj 

je vse bolj pristno kot v Ameriki.

Kaj pa tvoja primarna "topliška" družina; 

kako ohranjate stike? Predvidevam, da po 

Skypu ... Govoriš na ta način tudi s staro 

mamo, recimo?

Ja, stike ohranjamo predvsem preko Skypa. 

No, ate in mama se ne Skypata, ampak vedno 

pošljem tudi fotografije in moja starša ju 

redno obveščata o tem, kaj se dogaja v mojem 

življenju.

Kako so sprejeli dejstvo, da si se odločila 

za življenje tako daleč stran?

Rajši bi videli, da bi bila kje bližje, kjer bi se 

fizično lahko večkrat videli, ampak življenje 

je pač ubralo takšno pot. Morda se nekoč 

preseliva v Slovenijo ali pa vsaj kam malo 

bližje. Puščava si odprta vrata.

Kaj je mama, ko sta prišla domov, najprej 

postavila na mizo? Je bila to goveja juha?

Na poti iz letališča smo se ustavili ob cesti in 

imeli piknik s „špehom“ in domačim kruhom. 

Doma pa seveda govejo juho z ribano kašo.

Barbara Barbič

Prijetno druženje ob številnih 

spominih (Foto: Primož Primec)

Špela pred svojim ameriškim 

domovanjem, kjer poskrbi tudi za 

nekaj domače zelenjave.

Špela z možem, mamo in očetom ter bratom. 
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Počitnice so pri koncu, učenci bodo 

ponovno sedli v šolske klopi. Prvi dan 

pouka bo v petek, 1. septembra; o poteku 

prvega šolskega dne, začetku pouka in 

šolskih prevozih so bili učenci in starši že 

pisno obveščeni po pošti. Informacije so 

dostopne tudi na spletni strani šole.

Pozor! Vsi udeleženci v prometu bodite 

prve šolske dni še posebej  pozorni na 

prometno varnost otrok v okolici šole in na 

šolskih poteh. Upoštevajte navodila pri 

parkiranju v okolici šole.

Izkoristite še zadnje počitniške trenutke in 

se vidimo 1. septembra. 

Maja Bobnar, prof., ravnateljica

Začetek 
pouka v šolskem 
letu 2017/2018

Naslovnica kranjske monografije.

Novo delo za boljše vedenje o skupni preteklosti

Dobri dve leti sta od izdaje monografije Dolenjske Toplice v odsevu 

časa, za katero še vedno velja zanimanje. „Glede javnosti bi težko 

komentiral njeno sprejetost, ne vem, koliko ljudi jo je v celoti prebralo. V 

veliko zadovoljstvo pa mi je, da je v strokovnih krogih odlično sprejeta,“  

pri tem poudari Marko Pršina. Očitno je svoje delo izredno dobro 

opravil, povabili so ga še k sodelovanju priprave monografije 

Župnijska cerkev sv. Kancijana v Kranju, ki je bila izdana maja letos. 

„Slovensko konservatorsko društvo je v svojo založniško dejavnost 

uvrstilo izdajanje posebnih monografij, katerih namen je širši javnosti 

predstaviti pomembnejše kulturne spomenike ali druge teme, povezane z 

našo kulturno preteklostjo, njeno dediščino in njenim varstvom,“ v 

uvodu pojasnjuje dr. Robert Peskar, ki smo ga Topličani spoznali 

tudi kot enega izmed sodelujočih avtorjev topliške monografije. 

Peskar nadaljuje, da ni slučaj, da je prva v seriji monografij posvečena 

župnijski cerkvi sv. Kancijana v Kranju. Z vidika zgodovine 

stavbarstva gre namreč za najpomembnejšo arhitekturno stvaritev 

srednjega veka v osrednji Sloveniji in drugo najpomembnejšo 

oziroma najvplivnejšo stavbo tega obdobja pri nas.

Projekt je med drugim finančno podprlo Ministrstvo za kulturo RS; 

Marko Pršina je poskrbel za celovito grafično podobo monografije. „V 

delo sem prejel le tekst, moje delo je izbor motivov, fotografiranje, vse 

reprodukcije arhivskega in drugačnega gradiva ter oblikovanje oziroma 

priprava za tisk. Sodeloval sem z odličnim strokovnjakom, ki je natančno 

vedel, kaj želi. Z Robertom Peskarjem sem že pred tem zelo dobro 

sodeloval; on je delo uredil, hkrati je eden od treh avtorjev.“ Pršinovo 

delo pri monografiji je potekalo približno leto dni. Primerjava 

topliškega in kranjskega dela je možna le v nekaterih delih, kot je 

denimo format. „Topliška monografija je neprimerno bolj obsežna, 

predmet obravnave je celotno naselje, v Kranju pa je to le en objekt. Rekel 

bi, da sem imel kakovostnejši grafični material  v primeru kranjskega 

dela, medtem ko mi je pri topliški monografiji predstavljalo vodilo to, da 

objavim čim več materiala ne glede na kakovost.“Za monografijo o 

župnijski cerkvi v Kranju je Marku Pršini vzelo dobro leto dela, 

medtem ko je pri topliški le njegovo raziskovanje, potrebno za njegov 

Barbara Barbič 

tekst Toplice in topliške hiše, potekalo tri leta. Na vprašanje, ali je 

sprejel že kako podobno ponudbo, Pršina še ne želi govoriti. Tovrstne 

projekte preko avtorske pogodbe opravlja poleg svojega siceršnjega 

službenega dela.

Prizadevanja Slovenskega konservatorskega društva za ohranjanje materialnih ostalin preteklosti posameznih krajev ali območij. V 

založniško dejavnost je društvo uvrstilo izdajanje monografij; prvega na seznam so umestili delo o župnijski cerkvi v Kranju, pri nastajanju 

katerega je imel pomembno vlogo tudi Topličan Marko Pršina.

Javni razpis

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v začetku avgusta odprlo 

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov 

turističnega gospodarstva. Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo (v neto 

znesku brez DDV) stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in 

komuniciranja, ki se nanašajo na naslednje vsebinske sklope aktivnosti: 

ź razvoj integralnih turističnih produktov,

ź oblikovanje (podoba vsebin),

ź digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih 

digitalnih komunikacijskih 

orodij, 

ź oglaševanje. 

Roki za oddajo vlog so: 

25.9.2017, 5.3.2018, 10.9.2018 in 

11.3.2019. 

Razpisna dokumentacija je na voljo 

na spletni strani ministrstva.
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Prvo leto projekta 
Erasmus + »Mlad podjeten Evropejec«   

Rosana Dular

Za nami je prvo leto projektnih aktivnosti. Temeljni cilj projekta je razvijanje podjetništva 

pri učencih. Učimo se, kako osnovati svoje podjetje, kako izdelati produkt, ga ponuditi na 

tržišče in prodati.

Povezali smo se s srednjo ekonomsko šolo, 

ki nam svetuje in pomaga pri vodenju 

podjetniškega krožka. Vsebinsko smo se 

usmerili v pridelavo zdrave hrane in 

surovin, zato smo skrbeli za naš šolski vrt. 

Zgradili smo novo toplo gredo in pridelali 

sadike iz domačih semen za prodajo. 

Pridelali smo tudi solato in druge vrtnine. 

Naše mini šolsko podjetje „Sledi naravi“ je 

oblikovalo nekaj izdelkov, ki smo jih 

prodajal i  na sejmih v  organizaci j i 

partnerskih šol. Na mobilnosti v tujino 

odhajajo učenci, ki aktivno sodelujejo pri 

projektnih dejavnostih in soustvarjajo naše 

podjetje. Za potrebe projekta smo osnovali 

spletno stran celotnega projekta in spletno 

stran projekta na portalu eTwinning 

(platforma za mednarodne šolske projekte). 

O delovanju projekta so osnovne informa-

cije na voljo tudi na šolski spletni strani. 

Učitelji v projektnem timu smo se udeležili 

več spletnih izobraževanj, ki jih organizira 

eTwinning portal. Predavateljici višje 

ekonomske šole sta za učitelje tima izvedli 

delavnico z naslovom Kreativnost in 

inovativnost vodita k podjetnosti. Spoznali 

smo nove tehnike, metode in igre za 

razvijanje kreativnosti in inovativnosti (di-

zajnersko razmišljanje, model Canvas).

Tudi za dobrodelen namen

V naslednjem šolskem letu načrtujemo več 

obiskov lokalnih podjetnikov, izdelavo 

podjetniške igre, izvedli  bomo dan 

dejavnosti z naslovom Podjetniški dan in 

obeležili mednarodni dan jezikov ter  še 

veliko drugih aktivnosti. Oktobra bomo 

odšli z učenci na mobilnost v grške Atene. 

Učenci bodo oblikovali reklame za naše 

izdelke in tako poskušali spodbuditi 

prodajo. Celoten zaslužek od prodanih 

izdelkov bomo namenili v dobrodelne 

namene. Ker poudarjamo lokalno in želimo 

predstaviti Slovenijo, bomo ponudili 

jabolčne krhlje, medenjake z našim hišnim 

medom in mila z zelišči. V naslednjem letu 

nas čaka tudi gostovanje pri nas. V spomla-

danskem času pridejo vse partnerske 

države v Slovenijo. Organizirali bomo teden 

aktivnosti na šoli. Tema in idejna zasnova 

projekta je med učenci dobro sprejeta, ker 

omogoča drugačne oblike dela. Učenci in 

sodelujoči učitelji so za delo motivirani, ker 

projektno delo omogoča kreativnost  in 

spodbuja ustvarjalnost. Velika motivacija 

za učence je tudi potovanje v tujino in 

spoznavanje drugačnosti.

LOGO celotnega projekta. Oblikovala

ga je učenka hrvaške šole.

LOGO našega mini šolskega podjetja. 

Prevod spominčica je Forget me not,  

kar se ujema z imenom Follow the 

nature. 

V drevoredu smo postavili na ogled del 

našega obstoječega knjižnega gradiva, 

knjižne novosti in odpisane revije. Med 

obiskovalci je bilo največ gostov zdravilišča, 

ki so bili navdušeni nad branjem v hladni 

senci, zato bomo s tem projektom prav 

gotovo nadaljevali tudi prihodnje poletje. Z 

otroki smo se družili na ustvarjalnih 

delavnicah, ki smo jih ravno tako pripravili v 

parku. Poleg domačinov so prišli tudi gostje 

hotelov in skupina otrok iz vrtca Gumbek z 

vzgojiteljem Gašperjem Štihom. Najmlaj-

šim so priskočili na pomoč starši in stari 

starši.  Eno izmed delavnic je vodil ilustrator 

Peter Škerl. S svojim bogatim znanjem je 

usmerjal otroke pri slikanju s tempera 

barvami na lesene ploščice. Medgeneracijsko 

druženje je bilo zelo sproščeno, živahno in 

navdihujoče. Poletje je čas počitnic in 

dopustov, čas, ko ljubitelji knjig pridejo na 

svoj račun. To se pozna tudi pri izposoji knjig, 

Zvonka Peterlin, Knjižnica Dolenjske Toplice   

saj se knjižne police precej izpraznijo. Tudi 

gostje zdravilišča radi zavijejo v knjižnico. 

Presenečeni so nad bogato zbirko gradiva, 

včasih jim pride v roke ravno tista knjiga, ki 

so jo v domačem kraju že dolgo iskali.

Osnovnošolci, ki so sodelovali v poletni 

bralni znački, naj ne pozabijo na zaključno 

prireditev v petek, 8. septembra ob 17. uri na 

zelenici ob KMJ v Novem mestu. Gost 

popoldneva bo pevec Adi Smolar, ki je tudi 

avtor nekaj knjig za otroke. S septembrom 

zopet na stežaj odpiramo vrata naših 

prostorov, dogovorili pa smo se tudi za obisk 

bibliobusa v petek, 22. septembra dopoldne  

pred OŠ Dolenjske Toplice. Otroke bo zabaval 

radoživi Nodi.  Veselimo  se vašega obiska!

Poleti je bila krajevna knjižnica odprta za uporabnike le tri dni v tednu, vendar smo izvedli precej dodatnih dejavnosti, ki so se odvijale v 

senci mogočnih kostanjev prelepega topliškega parka.

Pestro poletje med knjižnico in parkom

Ustvarjanje z domačim ilustratorjem Petrom Škerlom.
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Na Triglavu in „soseščini“
Marjan Markovič 

Letos se pripravljam na alpinistično turo v švicarske Alpe kjer bova skušala z Branetom 

Fabjanom v navezi z zakoncema Štremfelj  osvojiti zahteven 4356m visoki Dent Blanche. Ker 

potrebujem višinsko pripravljenost, sem se odpravil za dva dni na Triglav.

Na moje veselje nisem šel sam, saj sta se mi 

pridružila Marjan Pečak in, ne boste 

verjeli, 77-letni Tone Markovič, ki nima 

izkušenj z visokogorjem, je pa naš stalni 

član na pohodih po sredogorju. Predlagal 

sem pristop na Kredarico preko zelo 

zahtevne Tominčkove poti. Na moje veselje 

smo pot prehodili brez težav, le ves čas smo 

držali pesti, da bi bil naš očak naslednji dan 

brez oblakov. Na Kredarici smo bili vsi trije 

prešerne volje, le sam vrh se ni in ni otresel 

oblaka, ki je zakrival pogled nanj. A spanec 

nam ni bil naklonjen, še posebno Tonetu ni 

bilo najbolje. Sumil sem na višinsko in 

verjetno sem imel prav. Sam je sume potrdil 

ker se je odločil, da ne bi rad bil v breme, je 

ostal v koči. Pogumno dejanje z njegove 

strani; osebno mu dam samo kapo dol, saj je 

dosegel več, kot marsikdo.

Midva z Marjanom sva tako sama krenila 

proti vrhu, ki je bil že v oblakih. Po dobri uri, 

ko sva zagledala Aljažev stolp, so se tudi 

oblaki razpršili; zdelo se je, kot da je sonce 

čakalo le na naju. Kar hitro sva se po 

opravljenem fotografiranju obrnila v 

dolino. Oblaki so se vrnili, in tisti dan ni 

nihče več videl vrha našega očaka. A samo z 

vrnitv i jo  v  dol ino  Vrat  nismo bi l i 

zadovoljni, obiskali smo še Staničev dom in 

to po nezavarovani poti. Seveda smo to 

videli šele potem, ko smo prebrodili vse 

težave in nas je na to opomnil napis na skali 

pri domu. Pot čez prag je potekala lepo 

počasi in previdno, ne glede na to je na 

najbolj ravnem delu Marjana udaril kamen 

po nosu. Popolnoma sem razumel kolega v 

dolini, ko sta se ozirala v ostenje nad nami; 

težko sta verjela svojim očem, da sta tam 

tudi sama premagovala goro.  

Ta je najbolj čudovita

Prekrasne trenutke v naših gorah sem sam 

preživel tudi na samo praznovanje 

občinskega praznika. Prvi dan sem krenil iz 

doline Vrat proti prvemu cilju, na Stenar 

(2501m), ki stoji ravno nasproti Triglava. 

Vso pot sem imel pogled na severno steno, 

ki je od tu še kako mogočna. Na vrhu sem 

stal popolnoma sam, spremljali so me le 

kozorogi in fotoaparat, ki je kar klical, da ga 

čim več uporabljam. A s samo enim vrhom 

nisem bil zadovoljen, saj me je zamikal še 

bližnji Križ (2410m), iz katerega je lep 

razgled na srednje in visoko ležeče Kriško 

jezero, ki ležita nad kočo po imenu 

Pogačnikov dom. In ravno ta koča je bila 

moj cilj, kjer sem kasneje prespal. Vsi, ki me 

poznajo, vedo, da je za mene vsaka gora 

čudovita, a kar se tiče koč v naših Alpah, 

p o s t a v l j a m  l e  t o  n a  p r v o  m e s t o .

Od tam se nudi nepopisen pogled na dolino 

Trente, okoli nje pa vršaci s prepadnimi 

stenami. Naslednji dan nisem bil najbolj 

zgoden, ker sem upal, da bo megla nad 

Razorjem izginila. Žal nisem imel te sreče, a 

odločitev, da se nebi povzpel na to goro, ki je 

z svojimi 2601m med višjimi v naši Alpah, ni 

bila zato nič manjša. Priznati moram, da je 

vzpon zelo zahteven predvsem zato, ker je 

prišlo do velikega podora skoraj pod vrhom. 

Žal na vrhu nisem užival razgleda, sem pa 

imel zato več sreče na sosednjem vrhu, 

2453m visoki Planji, ki je poznana po 

enkratni igri narave, kjer se je mogočna 

špica naslonila na sosednjo steno in tam 

obstala. Temu fenomenu pravijo Utrujeni 

stolp in ravno zaradi tega pojava mi ni bilo 

žal stopiti na ta vrh, ki ima žal le malo 

obiskovalcev.

Oj Triglav, moj dom, kako si krasan …

Prijetno druženje na mirnopeškem koncu
Ivana Parovel  

Člani Društva upokojencev Dolenjske Topli-

ce smo se podali na prijeten avgustovski 

izlet, v okviru katerega nas je predsednica 

sorodnega društva iz Mirne Peči Maja Zagorc 

vodila do izvira Temenice. Jože Barbo, sicer 

predsednik Turistične zveze Dolenjske in 

Bele krajine, nam je predstavil Pot Slakove in 

Pavčkove mladosti, ki je dolga 12,2 km in 

povezuje osem glavnih točk Občine Mirna 

Peč. Na Domačiji Barbovih je Dragica pripra-

vila okusno večerjo, Marjan pa je raztegnil 

meh in razvedril našega duha. Vedre in zado-

voljne je šofer avtobusa odpeljal proti domu.
Del vesele druščine Zanimive stvaritve narave.



14 Dobrodelnost in društvena dejavnost  

Ker nam je mar. 
Povsod in za vsakogar.

Jožica Erjavec, mentorica krožka RK na OŠ DT 

Letošnji slogan tedna Rdečega križa je bil: 

Ker nam je mar. Povsod in za vsakogar. Teden 

Rdečega križa vsako leto poteka od 8. do 15. 

maja. To je priložnost, da poglobljeno 

razmislimo, kaj pomenijo načela, na katerih 

temelji naše gibanje: humanost, nepristran-

skost, nevtralnost, neodvisnost, prostovolj-

nost, enotnost, univerzalnost. Je priložnost, 

da se ponovno zavežemo, da bomo pri 

svojem delu upoštevali, da so vsi, ki potre-

bujejo pomoč, za nas enaki, da je edina 

prednost, ki jo priznavamo, prednost tistega, 

ki je v večji stiski.

V tednu RK so učenci OŠ Dolenjske Toplice 

dobili informacije o delovanju, pomenu 

organizacije RK. Seznanili so se z načeli RK. 

Pripravili smo radijsko uro o 8. maju, 

svetovnem dnevu RK. Uspešno smo 

organizirali Košarico RK v šoli in vrtcu 

Gumbek. Člani krožka RK so po razredih RS, 

pred pisarno svetovalne delavke šole in 

vrtcu pripravili pobarvane škatle za zbiranje 

artiklov za Košarico RK. Pomagali so pri 

informiranju o Košarici RK, pri pobiranju, 

sortiranju in popisu zbranih artiklov. 

Košarico RK smo predali KORK-u Dol. 

Toplice, ki je poskrbel, da so artikle Košarice 

RK prejeli občani naše občine, ki to pomoč 

potrebujejo. Hvala vsem, ki ste darovali za 

Košarico RK na šoli in v vrtcu.

Učence prvih razredov sta obiskali aktivistki 

KORK Dolenjske Toplice Anita Majer in 

Tinca Hrovat. Pridružili sta se jima učenki 

članici krožka RK naše šole Petja Markovič 

in Ema Zamida. Učencem prvega razreda 

sta za uvod prebrali zgodbico Križem Kapica. 

Aktivistki sta povedali, kaj in kako delata kot 

prostovoljki - aktivistki RK, učenki pa sta 

vsebino obogatili z informacijami o delu 

krožka RK. Učenci so dobili darilo in nova 

spoznanja o prostovoljstvu.

S tremi učenci krožka RK in štirimi učenci 

sedmih razredov smo se udeležili prireditve 

Medkulturnost-naše bogastvo, Bazar- Moj 

sošolec je drugačen, ki ga je organiziral 

OZRKS Novo mesto, pred HC na Drski. 

Sodelovali smo s stojnico Bosne in Herce-

govine, ki je predstavila bošnjaško kulturo. 

Učenci 7.razreda so pri pouku geografije 

raziskovali Bosno in Hercegovino in bošnja-

ško kulturo. Nastali so zanimivi plakati, 

knjigi pregovorov, recepti, zbrali so različne 

predmete, značilne za to državo in kulturo 

ter spekli peciva za stojnico. Skupaj s 

krožkom RK so pomagali odpirati vrata drugi 

kulturi in tako sledili cilju prireditve. Na 

prireditvi sta dva učenca sodelovala pri 

kulturnem programu, Patrik Höfferle je 

prebral zgodbo, Eldin Begić pa je predstavil 

stojnico naše šole - bošnjaško kulturo. Vsi 

učenci so bili na stojnici aktivni, znali so 

komunicirati z obiskovalci in podajati 

informacije. Za sodelovanje na prireditvi je 

šola prejela zahvalo in knjigi za šolsko 

knjižnico.

Tokrat je šlo v 
Podturnu brez dežja

Barbara Barbič       

Člani in članice PGD Podturn so imeli v 

zadnjih letih na dan svoje gasilske veselice 

precejšnjo smolo z vremenom, letos se je 

prvič po desetih letih zgodilo, da je bila 

veselica brez dežja. „Ja, v Podturnu je šala, 

da če ne prej, bo dež takrat, ko bo gasilska 

veselica. Letos ni bilo tako, smo pa vseeno 

postavili šotor, za katerega smo pridobili 

sponzorje,“ ob tem pove predsednik PGD 

Podturn Alojz Puhan. Zadovoljen je z 

izvedbo veselice, na kateri so prodali 14 

odojkov, jagenjčke, čevapčiče, skupaj s 

hrano in pijačo ter srečelovom jim je po 

odštetih stroških ostalo dobrih 4.600 evrov 

dobička. V okviru slovesnosti ob gasilski 

veselici so namenu slavnostno predali nov 

gasilski kombi, za katerega je glavnino 

denarja namenila domača občina, sami pa 

so za potrebno opremo zbrali dodatnih 

deset tisoč evrov. V prihodnje nameravajo 

med drugim posodobiti nekaj opreme, ki je 

poškodovana ob posredovanju požara v 

Zalogu, poleg tega bodo nadaljevali z 

urejanjem gasilskega doma, ki je bil 

postavljen leta 1952. „Prostore že zdaj 

uporabljajo domačini za različna praznovan-

ja, v domu potekajo zimske urice za otroke, 

rekreacija. Takšnih dejavnosti bi si želeli še 

več,“ poudarja predsednik Puhan.

Na domači šoli med drugim uspešno deluje tudi krožek Rdečega križa, ki bo z dejavnostjo 

nadaljeval tudi v prihajajočem šolskem letu. V prejšnjem smo med drugim uspešno 

izpeljali tudi številne dejavnosti ob svetovnem dnevu Rdečega križa in Rdečega polmeseca.

Sodelovali smo s stojnico Bosne in 

Hercegovine.

Hokejisti vabijo

Hokejski klub Dolenjske Toplice s septembrom začenja z vpisom v hokejski krožek; dokler bo 

vreme dopuščalo, bo ta potekal na igrišču pri osnovni šoli, nato pa deloma v telovadnici 

domače šole, deloma pa v dvorani na Košenicah v Novem mestu. Spodnja starostna omejitev je 

šest let. Rolerje in čelado naj imajo otroci sami, ostalo opremo lahko za silo priskrbi tudi klub. 

Strošek krožka je deset evrov mesečno, v zimskem terminu, ko otroci vadijo tudi na Košenicah, 

dvajset. Starši dodatne informacije dobite pri mentorju krožka Jerneju Pejanoviču.

Otroci hokejskega krožka sodelujejo na turnirjih, hodijo na tekme. Septembra se bodo med 

drugim podali v Tolmin, Postojno, Karlovac in Beograd, avgusta pa je osem otrok sodelovalo 

na Hokejski akademiji Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja. Vtisi s kampa so nepozabni.

VABILO

Odprto državo prvenstvo jadralnih 

padalcev v natančnem pristajanju

v Podturnu in na Pogorelcu.

Sobota, 9. september od 8.30 naprej ves 

dan.

 Prijave, razglasitev rezultatov in podelitev 

kolajn bo v gostišču Kolesar.

Organizator je KPL KANJA in zavod 

AERONIA.

V primeru slabega vremena se tekmovanje 

prestavi na naslednji dan, na nedeljo.
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Telesna dejavnost za zdravje
Brigita Zupančič – Tisovec, NIJZ OE Novo mesto    

Evropski teden mobilnosti je tradi-

cionalna evropska pobuda, ki lokalne 

skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji 

trajnostnih prometnih ukrepov. Prizade-

vanja za človeku in okolju prijaznejše načine 

mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče 

sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse 

leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. 

septembrom, ko se Evropski teden mobil-

nosti zaključi z Dnevom brez avtomobila. 

Združimo moči, delimo si prevoz je 

slogan, ki povzema osrednjo temo le-

tošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Z 

deljenjem prevoza zmanjšamo lastne 

transportne stroške in ogljični odtis, za 

nameček pa naša dnevna potovanja 

postanejo še zabaven družabni dogodek. 

Organiziranje deljenja prevoza je enostav-

no, pri tem nam lahko pomagajo številne 

aplikacije in spletne platforme. Med drugim 

ima tudi pozitiven učinek na življenje v 

lokalni skupnosti. Študije so namreč 

pokazale, da vsak deljeni avto s cest in ulic 

spravi kar 15 zasebnih avtomobilov, s čimer 

v mestih ostane na voljo več prostora za 

pešce, kolesarje, javni prevoz in življenje 

nasploh. Poleg občin se lahko pestremu 

dogajanju z registracijo svojih aktivnosti na 

platformi mobilityactions  kadarkoli 

pridružijo tudi šole, društva, podjetja in 

druge nevladne organizacije.

Tudi v naši regiji bomo aktivni; v Kočevju bo 

19. septembra potekal regijski posvet, odprt 

za širšo javnost, več aktivnosti za občane pa 

bodo organizirane po občinah. Svetujem, da 

sledite obvestilom občine. Vsa gradiva so 

objavljena na spletni strani Slovenska 

platforma za trajnostno mobilnost : 

https://www.tedenmobilnosti.si/2017/.

S športom zoper bolezni

Evropski teden športa bo potekal od 

sobote, 23. septembra do sobote, 30. 

septembra. Je pobuda Evropske komisije za 

spodbujanje športa in telesne dejavnosti v 

Evropi. Cilj kampanje s sloganom #beactive 

(bodi aktiven) je razgibati Evropo tako v 

tednu športa, kot tudi vsak dan v letu; veliko 

podporo temu je letos pripisala tudi vlada 

Republike Slovenije. Nacionalni koordinator 

ETŠ 2017 je Olimpijski komite Slovenije - 

Združenje športnih zvez, sodelujoči 

partnerji pa smo: Ministrstvo za zdravje, 

Ministrstvo za izobraževanje znanost in 

šport, Ministrstvo za kulturo, Nacionalni 

inštitut za javno zdravje, Fakulteta za šport, 

športna društva in druge nevladne 

organizacije ter lokalne skupnosti. ETŠ 2017 

spodbujamo tudi skladno z Nacionalnim 

programom o prehrani in telesni dejavnosti 

za zdravje, s katerim želimo v Sloveniji 

vzpostaviti boljše prehranjevalne in gibalne 

navade skupinam prebivalstva v vseh 

življenjskih obdobjih, ne glede na družbeno - 

ekonomski status, spol ali starost. Gre za 

celovit medsektorski pristop, s katerim si 

država prizadeva zmanjšati breme debelosti 

in drugih dejavnikov tveganja za razvoj 

kroničnih bolezni, preko ukrepov, ki 

spodbujajo zdravo prehranjevanje in telesno 

dejavnost (do leta 2025). Več informacij 

najdete na: http://ewos.olympic.si/.

V regiji bo organiziranih več aktivnosti, ena 

izmed njih bo tudi Mini olimpijada, ki bo 

potekala 27. septembra v Novem mestu.

Letošnji september bo tako v Evropi kot v Sloveniji namenjen spodbujanju zdrave telesne dejavnosti: nadaljevale se bodo aktivnosti v 

okviru že tradicionalnega Evropskega tedna mobilnosti (ETM: 16. - 22. septembra), ponovno bo potekal Evropski teden športa (ETŠ: 23. - 

30. september), nadgradile se bodo aktivnosti Simbioza giba.
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6. regijski Festival zaTE – znanje aktivira te 

27.–29. 9. 2017
S proaktivnostjo do zaposlitve!

Letošnji program festivala vam ponuja informacije s področja dela, zaposlitve, 

izobraževanja in koristna znanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti ter 

kompetenc za aktivnejše življenje v prihodnosti.  

Dogodki festivala se bodo odvijali na štirih lokacijah v regiji, v Novem mestu, 

Črnomlju, Trebnjem in Kočevju. Aktivirajte se in se udeležite dogodkov festivala v 

vašem kraju!

Program dogodkov je objavljen na spletni strani RIC- a (http://www.ric-

nm.si/si/projekti/regijski/regijski-festival-zate/)

Informacije:

Ana Marija Blažič in Tina Strnad.

Svetovalni telefon: 07 393 45 52, 031 746 002

e-pošta: svetovalno.sredice@ric-nm.si 

Festival je se odvija znotraj dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto. Udeležba na 

dogodkih festivala je brezplačna, saj je ker je dejavnost financirana s strani Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport. 

„Slabo je, a za domačine bomo poskrbeli“
Barbara Barbič     

„Letošnja letina bolj slabo kaže; soočamo se s 

posledico zmrzali, poleti je udarila še suša, da 

je mera polna, je v dnevih, ko bi morala svoje 

rešiti paša na kostanju, deževalo. Praktično 

ves čas nas pestijo težave,“ pove Blaž 

Šercelj. Doda, da je za čebelarje letošnja 

slaba letina že druga zapored, s tem, da v 

lanskem letu suša vendarle ni bila tako 

huda, kot je letošnja. Paradni konj, po 

katerem so najbolj znani, ga imajo v prodaji 

lanskega. „Bojim se, da ga bo čez zimo kakšne 

vrste tudi zmanjkalo. Paleta medu, kot smo ga 

imeli na voljo v prejšnjih letih, gotovo ne bo 

tako široka.“

Slaba letina seveda vpliva tudi na ostale 

produkte, ki jih bo manj; cvetnega prahu, 

matičnega mlečka, propolisa. Če narava 

čebelam ne ponudi tistega, kar potrebujejo, 

te ne morejo vračati.

Potrošnike vsekakor – poleg kakovosti – 

zanima tudi cena. Ali bo slaba letina torej 

vplivala na višino cene medu? „Cen še do 

nedavnega nismo nameravali spreminjati, 

smo pa na tem, da jih bomo primorani, da 

bomo naš med prodajali po cenah, ki jih sicer 

priporoča Čebelarska zveza Slovenije. Naš 

med je danes nekoliko cenejši, razlika je okrog 

enega evra. Lahko se torej zgodi, da bomo 

zaradi okoliščin primorani ceno po štirih letih 

spremeniti,“ pove Šercelj, pri čemer poudari, 

da dokončne odločitve okrog tega pri njih še 

niso sprejeli, saj se prodajna sezona začenja 

konec septembra in v začetku oktobra. Da bi 

medu pri njih zmanjkalo tudi za uporabnike 

iz domače doline, se Šercelj ne boji. „Za 

domačine bomo gotovo poskrbeli. Odpovedali 

smo že nekaj sodelovanj na večjih prireditvah, 

domača stranka je vendarle tista, ki nam 

najbolj zaupa in v takšnih razmerah ji gotovo 

ne bomo obrnili hrbta.“ Šercelj pri tem 

izpostavi še izvoz; v lanskem letu so precej 

medu izvozili v Nemčijo, Švico, njihov med 

uporabljajo tudi v Združenih državah 

Amerike in Kanadi. „Neko nemško podjetje je 

med pakiralo v lične darilne pakete, ki so šli 

dobesedno za med,“ se nasmeji čebelar s Sel, 

ki pri tem resneje izpostavi, da jih za 

preživetje po letošnji slabi sezoni ne skrbi, z 

večjim strahom se ozirajo v prihodnjo 

pomlad. „Bolj nas skrbi za zdravstveno stanje 

čebel kot pa sama prodaja.“ V kolikšni meri 

je strah upravičen, bo pokazal čas; pri 

Šercljevih so sicer optimistični.

Vrtičkarji, kmetje, tudi ostali pridelovalci se letos soočajo s hudimi posledicami suše. Nobena izjema niso niti čebelarji, ki jih vremenske 

razmere pestijo že drugo leto zapored, bojijo se, da nekatere vrste medu ne bodo zadostile povpraševanju. Čebelarstvo Šercelj pri tem 

zagotavlja, da domačim potrošnikom ne bodo obrnili hrbta.

Občani bomo pri Šercljevih zagotovo lahko kupili svoj lonček medu, zagotavljajo.

Spoštovane/i! 

V noči na soboto se je na kolesar-

skem poligonu PANKTRACK na 

Močilah pripetil pravcati avto show; 

neznanec se je po progi vozil s 

terenskim vozilom. Nevedneže 

obveščamo, da je kolesarski poligon 

n a m e n j e n  zg o l j  ko l e s a r j e m ! 

Društvo PANKKURA in veliko  

občanov dobre volje je v poligon 

vložilo ogromno svojega prostega 

časa, s takšnim odnosom jim/nam 

ne izkazujete vrednega spoštovan-

ja. Hvala za razumevanje in lepo 

jesen vam želi ŠKD PANK KURA.

Ob tem še povabilo občanom dobre 

volje na delovno akcijo, ki bo v 

začetku oktobra; na panktrack 

bomo preselili Sintičev kozolec. 

Vabljeni in naš pozdrav: „Spust 

bremze!“

Štefan Grmek, predsednik ŠKD 

Pankkura
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Pridelava pire
Katarina Vovk, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto 

Ekstenzivna, sonaravna pridelava pire 

pripomore k varovanju okolja pred ško-

dljivimi vplivi dušičnih gnojil in pesticidov, 

hkrati pa bi bila dodaten zaslužek na manjših 

bolj ekstenzivnih kmetijah. Pira je zelo 

odporna na mraz, zato je setev uspešna tudi 

v novembru. Zahteva skromne talne razmere 

in ni občutljiva na neugodne vremenske 

razmere. Priporoča se setev predvsem za 

poljščinami, ki jih pozno pospravljamo, ko za 

navadno pšenico ni več ugoden čas.

Zraste nekoliko višje kot pšenica, tudi do 170 

cm. Če pretiravamo z mineralnimi hranili, 

rada poleže. Rada ima težja, za navadno 

pšenico manj primerna tla, saj na lahkih tleh 

pira trpi sušo, pridelki pa se zmanjšajo. 

Sejemo jo v času od 15. oktobra do 15. 

novembra, potrebujemo pa 160 - 250 kg 

neoluščenega semena pire/ha. Pri  setvi se 

lahko poslužujemo trosilnika umetnih 

gnojil, s katerim ga zelo uspešno porazde-

limo po površini, z branami pa potem 

zadelamo v tla. Če je setev preredka, se lahko 

njiva zapleveli. Raziskave, pa tudi naše 

izkušnje kažejo, da daje pira zadovoljive 

pridelke tudi brez dodajanja mineralnih 

gnojil. Pira dozori nekoliko pozneje kot 

navadna pšenica, v začetku avgusta. Žetev 

opravimo pred zrelostjo slame, ki se sicer 

lomi in nastajajo izgube. Pridelki pire se 

gibljejo od 1800 - 3000 kg neoluščenega 

semena/ha.

Bogata vsebnost pire

Pirino zrno je obdano s plevami, ki jih je 

potrebno pred uporabo oluščiti. Za to se 

uporabljajo posebni luščilniki, ki jih že imajo 

nekatere, predvsem ekološke kmetije. Za 

krmljenje živini se lahko uporabi neoluščeno 

seme. Luščine ali pleve so odlično naravno 

polnilo za vzglavnike, ko ga enkrat poskusite, 

vas bo takšen vzglavnik spremljal povsod, 

tudi na dopustu.

Zrnje pire vsebuje od 14 – 19 odstotkov belja-

kovin, pira je bogata z dietnimi vlakninami in 

vitamini B – kompleksa, vsebuje pa tudi 

mukopolisaharide, ki stimulirajo imunski 

sistem. Iz pirine moke spečemo kruh z 

odlično aromo in dolgo obstojnostjo. Moka 

ima 20 – 30 odstotkov lepka (glutena), zato je 

kruh boljši, če naredimo testo bolj mehko in 

ga spečemo v modelu. Pira je v primerjavi z 

drugimi žiti, še posebno navadno pšenico, 

ohranila svoje prvotne dobre lastnosti, ki pa 

se z žlahtnenjem žal izgubijo.

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji, katerih rezultati prispevajo k 

uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 

2017 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji 

v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za 

sofinanciranje je LAS STIK dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša: 

300.000 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanci-ranje:

Javni poziv je objavljen 21. 8. 2017 in je odprt do vključno 29. 9. 2017.  

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno 

po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN 

KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 29. 9. 2017 ali 

osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA 

IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, 

do 29. 9. 2017, do 13.00.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Upravičeni stroški za izvedbo operaciji so stroški, nastali po izdaji odločbe, 

s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje 

predlagane operacije.

V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum začetka 

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, 
kot vodilni partner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, objavlja

2. J A V N I  P O Z I V 
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK

upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz šestega odstavka 28. 

člena Uredbe CLLD 1. januar 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: las-stik@ciktrebnje.si

Po telefonu: 07 / 34 82 103 in 031/647 072 vsak delovnik: pon.-čet. med 9. in 

15. uro in v pet. med 9. in 13. uro. 

Zadnja vprašanja bo možno posredovati do 27. 9. 2017.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani LAS STIK: 

www.las-stik.si.

V mesecu septembru vabljeni na delavnice za predstavitev javnega 

poziva:

Pira je stara sorta pšenice, ki jo v zadnjih letih spet opazimo na naših poljih. Največkrat jo 

srečamo pri ekoloških kmetovalcih, zelo dobrodošla pa bi bila tudi v kolobarju pri drugih 

poljedelcih, posebej še na vodovarstvenih in drugih zaščitenih območjih.

D atum U ra Lokacija 

pon edeljek, 11. 9 . 2017 16 .00 Žužem berk, sejn a soba O bčin e 

Ž u žem berk, G rajski trg  2 6 

sreda, 13. 9 . 2017 16 .00 D olenjske Toplice, K u ltu rn o-

kon gresn i cen ter D olen jske T oplice, 

II. n adstropje, sejn a soba   

pon edeljek, 18. 9 . 2017 17 .00 T rebnje, C IK  T rebn je, II. n adstropje, 

u čiln ica 4 , K idričeva u lica 2 

sreda, 20. 9 . 2017 17 .00 Ivančna Gorica, sejn a soba O bčin e 

Ivan čn a G orica, Sokolska 5 
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Sosedu Frenku v slovo
Milica Lukšič (Pogrebni govor je prebrala Antonija Avguštin)

Ni dolgo tega, kar smo te zjutraj srečevali. S 

pohodnimi  palicami v rokah si odhajal na 

svoj vsakodnevni pohod. Smrt je prekinila 

tvoje vsakodnevne navade. Rojen si bil v 

Meniški vasi. Tu si tudi odraščal in 

obiskoval šolo. Bil je čas vojne in povojni 

čas. Živeli ste skromno, kljub očetovi 

zaposlitvi. Izučil si se za kleparja. Služboval 

si v dolenjskih podjetjih, nazadnje v 

Revozu. Tu si dočakal upokojitev. Rad si 

imel avtomobile, najbolj so ti odgovarjali 

Renaultovi. Svoje delo si imel rad, saj si v 

delavnici večkrat kaj izdeloval.

Začel si graditi hišo v naši ulici. Spoznal si 

dekle Ivico, ki je čez eno leto postala tvoja 

žena. Ustvarila sta si družino. Ta se je v 

zadnjih letih povečala, saj sta vama sin Robi 

in hčerka Mateja podarila štiri vnuke, ki si 

jih imel zelo rad. Z njimi si se ukvarjal. Bili 

so ti v veselje. Imel si rad naravo. Z ženo 

Ivico sta vrtnarila, imata prelep vrt. Na na 

Velikem Riglju sta imela vinograd. Z 

veseljem si ga obdeloval,  pravilno kletaril 

in pridelal dobro vino. Tudi morje je bilo 

ena tvojih ljubezni. Rad si odhajal tja z 

družino. Gasilci so pogumni in požrtvovalni 

ljudje. Več kot trideset let si bil tak -  

prostovoljni gasilec in nato še gasilec 

veteran. Zadnja leta si živel zelo zdravo. 

Vsak dan si pešačil in pazil na prehrano. Ko 

si imel čas, si reševal  križanke in bral. Rad si 

se družil s prijatelji. Dobili ste se na partiji 

šaha, kartali ali le debatirali . Pogrešali te 

bodo.

Pred dvema mesecema si hudo zbolel. Do 

smrti si bil v domači oskrbi. Zadnjih 14 dni 

si junaško prenašal hude bolečine. Bil si 

zelo potrpežljiv. Svojih domačih nisi 

nadlegoval s svojimi težavami. Žena Ivica je 

ljubeče skrbela zate ves čas bolezni. Zaman 

je bil tvoj boj, zaman dnevi tvojega 

trpljenja, bolezen je bila močnejša od 

življenja. Spoštovani sosed Frenk, sosedje 

te bomo pogrešali. Tvojim dragim pa 

izrekamo iskreno sožalje.

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

V septembru ob ponedeljkih in četrtkih nadaljujemo z različnimi 

delavnicami. 

ź Ponedeljek, 4. 9. 2017 ob 16. uri, KKC DT. Delavnica Odnosi in 

odpuščanja.

ź Ponedeljek, 11. 9. 2017 ob 16. uri, Računalniška učilnica OŠ Dolenjske 

Toplice. Računalništvo za starejše. 

ź Četrtek, 14. 9. 2017, ob 16. uri, KKC DT. Zdrava prehrana za starejše – 

Hrana je zdravilo.

ź Ponedeljek, 18. 9. 2017 ob 16. uri, Računalniška učilnica OŠ Dolenjske 

Toplice. Računalništvo za starejše.

ź Četrtek, 21. 9. 2017 ob 16. uri, KKC DT. Spoznavanje drugih kultur - 

Rusija.

ź Ponedeljek, 25. 9. 2017 ob 16. uri, Računalniška učilnica OŠ Dolenjske 

Toplice. Računalništvo za starejše.

ź Četrtek, 28. 9. 2017 ob 16. uri, KKC DT. Delavnica moč misli, čustev in 

besed. 

Za osnovnošolske otroke bomo od oktobra dalje nudili brezplačno učno 

pomoč za vse predmete, pomoč pri domačih nalogah in pomoč pri 

pripravi seminarskih nalog.

V kolikor bi želeli tudi vi sodelovati, ponuditi vaše znanje, sooblikovati 

ponudbo v Dolenjskih Toplicah in  naš program Večgeneracijskega centra 

Skupaj vas vabimo, da se nam pridružite kot prostovoljec ali pa kot 

zunanji sodelavec. 

Za vse informacije in prijave smo vam na voljo na tel. številkah 07 393 45 

54 ali 051 670 968 (Gregor Sepaher), ali na e-naslovu gregor.sepaher@ric-

nm.si.

Še naprej nas mesečno spremljajte v Vrelcu, kjer bomo objavljali 

brezplačne aktivnosti vse do leta 2021.

ZAHVALA

Vsaka mama je prava mama, 

dana za srečo in na veselje. 

Prava. In ena sama. 

Za vse življenje. 

(Tone Pavček)

V 103. letu starosti nas je zapustila

naša draga mama, babica in prababica

ANA OBLAK

iz Dolenjskih Toplic, Ulica 1. brigade VDV 1.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 

prijateljem in znancem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob 

strani, jo imeli radi ter jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V soboto, 15. julija, smo se na pokopališču 

v Loški vasi

poslovili od našega dragega očeta

Karla Kumlja iz Loške vasi 1a.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, so-

sedom, prijateljem, znancem in sodela-

vcem Zavoda za gozdove LPN Medved, 

Gradbenemu podjetju Kragelj Anton s. p. in Transportnemu 

podjetju Kavšek s. p. Hvala za vse tolažilne besede, izrečena 

sožalja, podarjeno cvetje in za darovane svete maše.

Posebna zahvala gre Onkološkemu inštitutu v Ljubljani, Splošni 

bolnišnici Novo mesto, dr. Meti Čampa, Mevita zasebni 

zdravstveni ambulanti splošne medicine Dolenjske Toplice, Domu 

starejših občanov Novo mesto ter njihovim negovalkam na domu, 

pogrebni službi Novak iz Straže za organizacijo pogreba, g. 

župniku za lepo opravljen obred, Društvu podeželskih žena 

Dolenjske Toplice, vsem pevcem in pevkam ter vnukinji Simoni za 

ganljive besede slovesa.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala, da ste našega 

dragega očeta v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 

poti in vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi
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KDAJ

sobota, 2. september ob 13. uri

torek, 5. september ob  8:30

torek, 5. september ob 8. uri

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

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

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

sreda, 2. avgust ob 8. uri

četrtek, 7. september ob 8:30 – 
četrtek, 28. september

petek  8. september ob 8. uri – 
petek, 29. september

sobota, 2. september ob 8. uri 

sobota, 2. september ob 9. uri 

nedelja, 3. september med 13. in 18. 
uro 

torek, 5. september ob 19. uri

četrtek, 7. september ob 19. uri

petek, 8. september ob 19. uri

sobota, 9. september ob 9. uri 

nedelja, 10. september med 13. in 
18. uro 

torek, 12. september ob 7.30 uri

petek, 15. september ob 7. uri

sobota, 16. september ob 9. uri 

sobota, 16. September ob 9. uri

sobota, 16. september ob 9. uri

nedelja, 17. september med 13. in 
18. uro 

torek, 19. september ob 7.15 uri

sreda, 20. september med 14. in 18. 
uro (otvoritev ob 16:00)

četrtek, 21. september ob 6. uri

sobota, 23. september ob 9. uri 

nedelja, 24. september med 13. in 
18. uro 

torek, 26. september ob 7. uri

četrtek, 28. september ob 8.30 uri

sobota, 30. september ob 9. uri 

ponedeljek, 2. oktober ob 16. uri 
(prestavljeno iz 1. oktobra)

KAJ

SREČANJE ŽUPANOV NA TROMEJI SV. 
PETER

LAŽJI POHOD  V OKOLICO 
DOLENJSKIH TOPLIC

POHOD NA SREČANJE V ŠRC BREZA V 
STRAŽI

VSAKO SREDO – DRUŽENJE OB IGRI 
PIKADO

VSAKO SREDO – TRENING V 
STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO

VSAKO SREDO – DRUŽENJE OB 
KEGLJANJU S KROGLO NA VRVICI

MESEČNI SEJEM V DOLENJSKIH 
TOPLICAH

VSAK ČETRTEK – DRUŠTVENO 
KOLESARJENJE

VSAK PETEK – DRUŽENJE OB IGRI 
PETANKA

MESEČNI SEJEM V DOLENJSKIH 
TOPLICAH

KMEČKA TRŽNICA

OGLED MUZEJA STARIH 
AVTOMOBILOV V SOTESKI

OTVORITEV RAZSTAVE VOLK V 
SLOVENIJI

POGOVORNI VEČER Z VINKOM 
MOEDERNDORFERJEM (VODI 
CARMEN L. OVEN)

POGOVORNI VEČER Z ZVEZDANO 
MLAKAR (VODI CARMEN L. OVEN)

KMEČKA TRŽNICA

OGLED MUZEJA STARIH 
AVTOMOBILOV V SOTESKI

DRUŠTVENI POHOD NA SMUK – 
ROŽNI DOL OB 8. URI

EKSKURIJA IN POHOD NA PLANINO 
PREVALA - LJUBELJ

KMEČKA TRŽNICA

10. MEDNARODNI EX-TEMPORE DOL. 
TOPLICE 2017

KOLESARSKI IZLET PO JABOLČNI 
POTI – EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI

OGLED MUZEJA STARIH 
AVTOMOBILOV V SOTESKI

POHOD SPOZNAJMO DOLENJSKO - 
STOPIČEETM 2017:OTVORITEV 
POLNILNICE ZA ELEKTIČNA VOZILA

TESTIRANJE ELEKTRIČNIH VOZIL

DRŽAVNO TEKMOVANJE V KEGLJANJU 
S KROGLO NA VRVICI MARJETA NA 
DRAVSKEM POLJU

KMEČKA TRŽNICA

OGLED MUZEJA STARIH 
AVTOMOBILOV V SOTESKI

DRUŠTVENI PLANINSKI POHOD

OBISK FESTIVALA ZA 3. ŽIVLJENJSKO 
OBDOBJE (CANKARJEV DOM, 
LJUBLJANA)

KMEČKA TRŽNICA

SREČANJE  OB MEDNARODNEM 
DNEVU STAREJŠIH

KJE

Sv. Peter, Kočevski rog

Zbor pred društvenimi prostori

Zbor pred društvenimi prostori

Prostori društva, Zdraviliški trg 8, 
8350 Dolenjske Toplice

KKC Dolenjske Toplice, Sokolski 
trg 4, 8350 Dolenjske Toplice

Park Terme, Zdraviliški trg 7, 
8350 Dolenjske Toplice

Ploščad pred KKC Dolenjske 
Toplice

Zbor pred društvenimi prostori

Gasilski dom, Podturn 12, 8350 
Dolenjske Toplice

Ploščad pred KKC Dolenjske 
Toplice

Ploščad pred KKC Dolenjske 
Toplice

Depo starih avtomobilov v 
Soteski

Avla I., KKC Dolenjske Toplice

KKC Dolenjske Toplice

KKC Dolenjske Toplice

Ploščad pred KKC Dolenjske 
Toplice

Depo starih avtomobilov v 
Soteski

Parkirišče Balnea Dolenjske 
Toplice

Zbor pred društvenimi prostori

Ploščad pred KKC Dolenjske 
Toplice

KKC Dolenjske Toplice

Start pred KKC Dolenjske Toplice

Depo starih avtomobilov v 
Soteski

Parkirišče Balnea Dolenjske 
Toplice

Parkirišče za KKC Dolenjske 
Toplice 

Zbor pred društvenimi prostori

Ploščad pred KKC Dolenjske 
Toplice

Depo starih avtomobilov v 
Soteski

Parkirišče Balnea Dolenjske 
Toplice

Avtobusna postaja Dolenjske 
Toplice

Ploščad pred KKC Dolenjske 
Toplice

Jedilnica Osnovne šole Dolenjske 
Toplice

ORGANIZATOR

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

KKC DOLENJSKE TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE IN TMS BISTRA

TIC DOLENJSKE TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE

LIKOVNA SEKCIJA KUD DOL. TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE

TIC DOLENJSKE TOPLICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
TOPLICE



Moj foto utrinek

Urška Makše prihaja iz Meniške vasi; na 

uredništvo Vrelca je že večkrat poslala svoje 

fotografije, ki jih naredi s svojim mobilnim 

telefonom. „Veliko svojega časa preživim v 

naravi in ob vsakem sprehodu ali pohodu 

nastane kakšna nova fotografija. Najraje 

fotografiram vse, kar je povezano z naravo 

in pokrajino,“ pravi.

V kolikor bi tudi sami radi prispevali 

svoje utrinke za rubriko Moj foto 

utrinek, jih pošljite na naslov vrelec.dt@gmail.com.
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