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VABILO NA IZREDNI OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA DRUŠTVA DOLENJSKE TOPLICE 

 
Spoštovane občanke in občani! 
 
Že nekaj let smo priča, kako nekdaj uspešno Turistično društvo Dolenjske Toplice ne deluje, 
oziroma je v mirovanju. Dosedanje vodstvo društva, se je izgubljalo v različnih pogledih, tudi 
podjetniških na delovanje društva, kar pa se je pokazalo kot nesprejemljivo. Mislimo, da mora 
društvo delovati na prostovoljni bazi, kakor delujejo praviloma vsa društva. Zato smo prišli do 
spoznanja, da turistični kraj kot so Dolenjske Toplice potrebuje Turistično društvo. Če delujejo v 
ostalih, nam sosednjih občinah, turistična društva uspešno, zakaj naj bi ne delovalo tudi pri nas?.  
 
V občini imamo kar nekaj spečih lepotic, ki jih je potrebno obuditi. Poglejmo le nekatere: Halštatski 
Cvinger, pa nekoč znamenito Rožeško vinsko klet,  pa pozabljeni grad v Soteski, spomnimo se  
samo kako je bilo v novoletnem času, ko se je dedek mraz vozil z vozovi po vaseh in osrečeval 
otroke. Kako lepo je bilo na vsakoletnem izletu turističnega društva, pa na maškaradi in ličkariji. 
Nedokončan projekt je bila tudi iniciativa, da bi Dolenjske Toplice dobile svojo godbo na pihala. Če 
samo pogledamo te ideje, vidimo, da bo delujoče turistično društvo predvsem motor za izvedbo 
teh želja in možnosti. Z uresničitvijo teh idej, bodo postale Dolenjske Toplice magnet za prihod 
novih turistov, ki bodo prinesli v naš kraj sveži denar. Da pa se bo to zgodilo, bo potrebno kar 
precej dela in truda. Ne moremo reči, da v našem kraju društva niso delovna in uspešna. Ljudje se 
pač najdemo tam kjer je prijetno. Zakaj bi se torej ne vključili v obujeno društvo, kjer bo na 
razpolago ogromno priložnosti in tudi novih podjetniških idej. Samo poglejmo naš vinorodni Veliki 
Rigelj. Sedaj vodi na ta grič tudi cesta, ki je dostopna tudi velikim avtobusom. Pa zakaj se ne bi 
nekdo ojunačil in pristopil k zidanici odprtih vrat.  
 
Zatorej vabimo vse občanke in občane občine Dolenjske Toplice na izredni občni zbor 
Turističnega društva, ki bo 12. aprila 2018, ob 18:00, v KKC-ju Dolenjske Toplice. 
 
Pridite, da boste vsaj slišali, ideje in če se boste videli v njih se boste tudi lahko včlanili in s svojimi 
idejami pomagali k uspešnemu delovanju društva. Zelo veseli bomo tudi predstavnikov drugih 
uspešno delujočih društev v občini. Zelo toplo ste vabljeni tudi člani dramske sekcije kulturnega 
društva, lokostrelci, vinarji, konjeniki, članice društva kmečkih žena, društva upokojencev in drugi. 
Le skupaj bomo uspešni. 
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