
14

8

4

10

6

3
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Primož Žlak, poveljnik civilne zaščite
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Kolofon

Naslovnica

Glasilo izdaja Občina Dolenjske Toplice
Uredniški odbor: Barbara Barbič, odgovor-
na urednica, ostale članice so Jožica Kotar, 
Brigita Rončelj, Karmen Sepaher in Nata-
lija Filipović
Priprava za tisk in tisk: Jože Dolinšek, s.p.
Naklada: 1300 izvodov
Glasilo Občine Dolenjske Toplice je vpi-
sano v razvid medijev Ministrstva za kul-
turo Republike Slovenije pod zaporedno 
številko 250.
Glasilo dostopno tudi na www.dolenjske-
toplice.si.
Obvestilo uredniškega odbora: zadnji rok 
za oddajo člankov je 18-ti v mesecu. Pri-
spevke lahko pošljete preko elektronske 
pošte na naslov vrelec.dt@gmail.com. Za 
prispevke, ki bodo prispeli po navedenem 
datumu uredništvo ne jamči, da bodo ob-
javljeni. Uredništvo si tudi pridržuje pra-
vico do preoblikovanja besed v vsebinsko 
in oblikovno primerne članke.

Letos žal brez    
praznika topliškega jabolka … 
Foto: BB

Beseda urednice
V zadnjem mesecu dni sem veliko razmi-
šljala o svoji dolini. Njenih ljudeh. Dogodkih 
in odločitvah, ki lahko krojijo tudi posame-
znikovo usodo ali njegovo ime. Pred priha-
jajočimi prazniki sem se ustavila na poko-
pališču, kjer imam med drugim pokopano 
mamo in kjer se mi je pred časom pokazal 
eden izmed mnogih obrazov moje doline. 
Tam sem naletela na prijateljico moje po-
kojne mame in z njo poklepetala, ko sta izza 
vogala prišli še dve. Slišala sem, da je bila 
Boža pobudnica njihovih srečanj vsak prvi 
torek v mesecu; ne le, da so tradicijo obdr-
žale tudi po njeni smrti, mama je še vedno 
vključena vanjo. Ves ta čas prvi torek v me-
secu obiščejo njen grob, ji namenijo nekaj 
misli in prižgejo svečo. Ves ta čas, 14 let, vsak 
prvi torek v mesecu po skupni kavi in klepe-
tu, sprehodu, nekaj časa namenijo moji po-
kojni mami … To so ljudje moje doline, me 
je – solzno – prešinilo tam na pokopališču. 
To so zgodbe moje doline, ki v resnici šte-
jejo. Seveda, majhen kraj smo, z izjemo res 
svežih prišlekov se zvečine poznamo, vemo, 
da niso vse naše zgodbe lepe, čiste, iskre-
ne, tople in dobronamerne. Povsod je tako, 
glede tega nismo nobena izjema. K sreči pa 
imamo izbiro, kaj nosimo s seboj, katerim 
zgodbam pustimo, da nas zaznamujejo … 
Pred 1. novembrom je nemara čas tudi za 
samorefleksijo v smislu, katerim oziroma 
kakšnim zgodbam v našem res skromno od-
merjenem času bomo dajali prostor v svojih 
srcih, mislih in dejanjih.
Tako kot vedno vas tudi tokrat vabim k 
sodelovanju; v kolikor imate predlog za 
Vrelec, pobudo ali vprašanje, pošljite mi ga 
preko elektronske pošte na naslov vrelec.
dt@gmail.com ali me pokličite osebno na 
številko 051 606 424. 
Mirne praznike in ostanite zdravi,

Barbara Barbič

Barbara Barbič    

Civilna zaščita v stalni pripravljenosti

Po ponovni razglasitvi epidemije in aktiviranemu državnemu načrtu civilne zaščite je pri 
nas sestanek štaba slednje potekal v četrtek, 22. oktobra. Vsi člani so v stalni pripravlje-
nosti za morebitno pomoč občanom. 
Štab civilne zaščite pri nas sestavljajo po-
veljnik slednje, to je Primož Žlak, župan 
Franc Vovk, predstavnik občinske uprave, 
Peter Tomažin, in predstavnik policije, 
Boštjan Jernejčič. »Pregledali smo trenu-
tno situacijo in po doslej podanih ukrepih 
ugotovili, da kot civilna zaščita nimamo ka-
kih posebnih pristojnosti za ukrepanje na 
terenu. Na podani dan, poudarjam, saj se 
razmere spreminjajo. Od ponovno razglaše-
ne epidemije v državi je tudi policija z opa-
zovanjem na terenu ugotovila, da se občani 
in ostali gostje pri nas držijo predpisanih 
ukrepov, večjih kršitev niso zaznali,« je po 
sestanku povedal Žlak. Civilna zaščita vse-
kakor ostaja v pripravljenosti v primeru, 
da bo potrebno ukrepanje. Na vprašanje, 
kakšno ukrepanje, poveljnik pojasni, da bi 
- če bi prišlo do pojava novega koronaviru-
sa v naši zdravstveni ambulanti - pomagali 
z razkuževanjem, ravno tako bi to storili 
v drugih okoljih. V osnovni šoli in vrtcu 
ukrepanje ni bilo potrebno, dobavljali so 
le opremo za nemoteno delovanje. Izkaza-
le so se namreč potrebe, v šoli je primanj-
kovalo zaščitnih mask. »Ugotavljamo sicer, 
da so si ostali občani zagotovili zaščito,« 
poudari Žlak. Od srede, 21. oktobra, je na 
spletni strani občine dosegljiva telefonska 
številka v primeru potreb po dostavi hrane 
tistim, ki jo potrebujejo. To so denimo sta-
rejši občani ali tisti, ki jim je bila odrejena 
karantena, pa nimajo pomoči. 

Občinski načrt
Poveljnik civilne zaščite na ravni države 
Srečko Šestan je po tistem, ko je vlada v 
nedeljo zvečer, 18. oktobra, izdala odlok o 
razglasitvi epidemije covida-19 za vso dr-
žavo, v ponedeljek zatem izdal sklep o ak-
tiviranju državnega načrta zaščite in reše-
vanja. Ta omogoča, da poleg zdravstvenih 

Spoštovane občanke, cenjeni občani;
potem, ko smo že mislili, da je vse hudo 
za nami, smo soočeni še s hujšo situacijo. 
Vse več okužb se pojavlja tudi med nami 
in v javnem življenju že čutimo posledice. 
Do prvih omejitev zaradi okužb je prišlo 
že v naši šoli in vrtcu. Iskrena hvala druž-
bi Terme Krka, PE Dolenjske Toplice, saj so 
priskočili na pomoč in v času, ko je bila šol-
ska kuhinja zaprta, poskrbeli za pripravo in 
dostavo obrokov hrane. Hvala tudi ravnate-
ljici za takojšnje ukrepanje, saj zaenkrat ni 
večjih težav glede organizacije predšolske-
ga varstva in pouka.
Vlada RS se je na drugi val okužb z virusom 
covid-19 odzvala z razglasitvijo epidemije. 
Ta ukrep je edina logična posledica trenu-
tne situacije, sam po sebi pa sigurno ne bo 
učinkovit. Od nas vseh je odvisno, v kolikšni 
meri bo ukrep učinkovit. Osebno menim, da 
do takega stanja sploh ne bi prišlo, če bi do-
sledno upoštevali priporočila glede obnaša-
nja v privatnem in javnem življenju.

in drugih služb država uporabi tudi sile in 
sredstva za zaščito, reševanje in pomoč. Za 
državnim so bili aktivirani regijski načrti in 
nato tudi občinski. 
Občinski delni načrt zaščite in reševanja 
ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri 
ljudeh je objavljen na spletni strani ob-
čine, na ogled je tudi na občinski upravi. 
Njegovo pripravo je odredila država pred 
dobrima dvema mesecema, pregledala ga 
je tudi inšpektorica za zaščito in reševanje. 
Žlak pri tem še enkrat poziva občane, da 
spremljamo medije in tudi spletno stran 
občine, kjer so podrobne informacije ob-
činske civilne zaščite. »Upoštevajte ukrepe 
in ostanite zdravi,« sklene poveljnik civilne 
zaščit v občini. 

Tokratne omejitve so nekoliko drugačne od 
prvih, dopuščajo sicer več gibanja, bolj pa 
omejujejo aktivnosti, kjer se pričakuje večje 
število ljudi. Z namenom, da bi občina lahko 
nudila različne oblike pomoči, sem aktiviral 
občinski štab civilne zaščite. V nujnih pri-
merih lahko pokličete na eno izmed tele-
fonskih številk, ki sta napisani na naslovnici 
tokratne izdaje Vrelca.
Spoštovane in spoštovani, praznična dneva 
sta pred nami, ki tudi zaradi vikenda ponu-
jata še več priložnosti za druženje. Letos to 
ni primerno, naših pokojnih se lahko spom-
nimo tudi doma. Kakorkoli že, prosim vas, 
da spoštujete vse omejitve, saj so uvedene 
z namenom, da zaščitijo naša življenja. No-
bena omejitev ni prijazna, najhuje pa je, če 
se čas ustavi. To se prepogosto zgodi proti 
naši volji, tokrat je to v veliki meri odvisno 
od nas samih.
Vse dobro vam želim.

Vaš župan,
Franc Vovk

Z maskami smo se občani   
dobro oskrbeli, ugotavlja Žlak.

Županova beseda 
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Andrej Šenica    

Svet za preventivo in vzgojo          
v cestnem prometu kot servis za občane 

Aktualno dogajanje v šoli         
in vrtcu ob ukrepih za zajezitev epidemije

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Dolenjske Toplice je bil v seda-
njem mandatu imenovan na 16., julijski seji občinskega sveta. Sestali smo se, imenovali 
predsednika in zadali smernice dela.  
V svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu so bili imenovani naslednji člani:
• mag. Mihael Potočar, predstavnik 

Osnovne šole Dol. Toplice, 
• Sašo Lukeš, predstavnik sveta staršev, 
• Tomaž Agnič, predstavnik Policijske po-

staje Dol. Toplice,
• Andrej Šenica, predstavnik občanov in 
• Peter Tomažin, predstavnik občinske 

uprave.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu je na 1. seji izmed navedenih članov 
imenoval predsednika sveta, za vodenje je 
izbral predstavnika občanov, Andreja Šeni-
co. Svet deluje po poslovniku, kjer je dolo-
čen način delovanja in pristojnosti. Potreb-
no je poudariti, da svet deluje kot svetovalni 
organ z osnovnim ciljem, ki je delovanje in 
vplivanje na boljšo prometno varnost, vzgo-
jo in izobrazbo udeležencev v cestnem pro-
metu. Svet s svojim delovanjem ne odloča o 
ukrepih, s svojo aktivnostjo nudi predloge, 
nasvete in sodeluje pri organizaciji aktivno-
sti, ki sledijo ciljem izboljšati prometno var-
nost vseh dejavnikov, ki delujejo in vplivajo 
na varnost v prometu. 

Program dela
Svet za preventivo je sprejel program dela 
za obdobje jesen v letošnjem letu in za ce-
lotno prihodnje leto. Program je prilagojen 
potrebam in smiselnosti, kje in na kakšen 
način je potrebno izvajati ukrepe in aktiv-
nosti. Poudarek je na preventivnih aktivno-
stih v šoli pri vzgoji in izobraževanju otrok 
v prometu, na izobraževanju starejših voz-
nikov in na tem, da prisluhnemo potrebam 
občanov. Slednji v okolju, kjer živijo, vsako-

Žal se je okužba z novim koronavirusom 
pojavila tudi pri nas na šoli in v vrtcu. 
Najprej smo imeli okuženo zaposleno v 
šolski kuhinji, posledično so vsi zaposleni 
v kuhinji odšli v karanteno, pojavile pa so 
se tudi okužbe pri dveh zaposlenih v vrt-
cu, zato so nekateri otroci oziroma skupi-
ne otrok ostale doma. 
V kuhinji je virus zagotovo prišel iz do-
mačega okolja ene izmed zaposlenih. Ko 
je to izvedela, se je nemudoma odstranila 
iz delovnega okolja, čeprav ni kazala no-
benih znakov okužbe, naslednji dan pa mi 
je sporočila, da je tudi sama pozitivna. Ta-
koj sem kontaktirala NIJZ OE Novo mesto, 
kjer so nato – tudi na mojo pobudo – vsem 
ostalim zaposlenim v šolski kuhinji od-
redili 10-dnevno karanteno. Vse prostore 
kuhinje in jedilnice smo temeljito razku-
žili, prezračili in upoštevali vsa priporoči-
la, ki sem jih še dodatno pridobila na NIJZ. 

dnevno opažajo težave v prometu. Potrebno 
je nuditi možnost, da sleherni občan v obči-
ni pove, kaj opaža, kje je potrebno izboljšati 
ali spremeniti prometno signalizacijo, kaj je 
smiselno in pametno storiti, da bomo v pro-
metu vsi bolj varni. Svet bo na takšne infor-
macije odreagiral, ocenil pripombo in podal 
mnenje ali predlog, da se težava odpravi ali 
izboljša. 

Sporočite težave!
Osebno sem si zadal cilj, da svet za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu postane 
servis za občane. In tu je mesto, da se obča-
nom, živečim na območju občine Dolenjske 
Toplice pove, da svoja opažanja v prometu, 
težave v prometu, neustrezno signalizaci-
jo in vse drugo, kar vpliva na varnost vseh 
udeležencev v prometu, sporočijo na občin-
sko upravo. Morda bo že v kratkem možno, 
da bo za takšne stvari na voljo enotna te-
lefonska številka ali spletno mesto, na tem 
že delamo. Potrebno je razmisliti tudi, ali je 
možno in smiselno, da se področje prometa 
in prometne varnosti omenja v posebni rub-
riki vsake številke občinskega glasila Vrelec. 

Novo semaforizirano 
križišče in težave zlasti starejših
Nova pridobitev v prometu v Dolenjskih To-
plicah je novo križišče, urejeno s semaforji. 
Samo križišče je urejeno v dimenzijah, ki 
jih je dovoljeval in dopuščal prostor, je pa 
vsekakor velika pridobitev, ki bo vplivala na 
pretočnost, predvsem pa na varnost vseh 
udeležencev v prometu. Nasvet voznikom 
in ostalim udeležencem v prometu je, upo-
števajte prometno signalizacijo in ne bo 

Že takoj dopoldan sem stopila v stik s Ter-
mami Krka Dolenjske Toplice, kjer so nam 
bili pripravljeni pristopiti na pomoč pri 
kuhanju obrokov za naše otroke vrtca in 
učence šole. Tukaj se jim še enkrat za vso 
pomoč res iz srca najlepše zahvaljujem. 
Izvor okužbe pri zaposlenih v vrtcu ni 
znan, zagotavljam pa vam, da tako v vrtcu 
kot tudi v šoli vseskozi izvajamo vse pot-
rebne higienske ukrepe v skladu z navodili 
in priporočili NIJZ.
Epidemiološka situacija v državi se resnič-
no poslabšuje in zato se zaradi prepreče-
vanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 zača-
sno zapirajo tudi vzgojno-izobraževalne 
institucije. Tako so slovenske osnovne 
šole deloma zaprle svoja vrata že s pone-
deljkom, 19. oktobra. Pouk na šoli je po-
tekal le še za učence od 1. do 5. razreda, 
starejši učenci pa so znanje pridobivali od 
doma. Tudi vrtci so se s ponedeljkom, 26. 

nobenih težav ali nesreč. K sreči je na tem 
delu s to pridobitvijo nesreč izredno malo. 
Opaža pa se težava zlasti pri starejših voz-
nikih, ki niso navajeni vožnje v križiščih z 
urejeno prometno signalizacijo, ki jo urejajo 
in usmerjajo semaforji. In sliši se vprašanje, 
kaj takrat, ko semaforji ne delujejo? Zadeva 
je zelo jasna in enostavna, takrat velja re-
žim, ki jih določajo prometni znaki. Ti so 
postavljeni pravilno in vidno. Ko semafor 
deluje, takrat se upošteva režim, ki ga do-
loča in usmerja delovanje semaforjev in to 
je vse. Jasno pa velja nasvet voznikom: v 
križiščih je potrebna še posebna pozornost 
in previdnost vseh voznikov in tudi osta-
lih udeležencev v prometu kot so kolesarji, 
pešci, vozniki vpreg itd. ...

oktobra, zaprli. Varstvo otrok je organizi-
rano samo za starše, ki nujno potrebujejo 
varstvo otrok.
Šolske jesenske počitnice bodo potekale 
v času med 26. in 30. oktobrom. Dopuš-
čam možnost, da se tako otroci vrtca kot 
tudi učenci šole v času po počitnicah še 
ne bodo vrnili nazaj, zato vas prosim, da 
redno spremljate medije in obvestila na 
šolski ter vrtčevski spletni strani. 
Protokol za delo v času poostrenih ukre-
pov pred širitvijo bolezni covid-19 osta-
ja, upoštevajmo ga in s tem poskrbimo 
za zdravje vseh nas. Naša skupna naloga 
je, da smo odgovorni, sodelovalni in da z 
vsem spoštovanjem čuvamo sebe in dru-
ge. Tveganje za okužbo lahko omilimo z 
doslednim upoštevanjem ukrepov, ki nam 
jih narekujejo strokovne institucije. 
Ostanite zdravi vi in vaši najbližji.

Ravnateljica Andreja Koščak, prof.

Nekateri se še niso navadili  
na novo semaforizirano križišče. 
Upoštevajte pravila! 

Nagovor ravnateljice 
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Čeprav polno zaposlene, nasmejane in vesele spričo opravljenega dela. 

Iz leta v leto so bile   
razstave bolj polne, dišalo   
je po celih Dolenjskih Toplicah. 

Epidemija zarezala v Praznik topliškega jabolka
Barbara Barbič    

Letos bi morali obeležiti 20., jubilejni Praznik topliškega jabolka, ki je spričo ukrepov za 
zajezitev širjenja novega koronavirusa žal odpadel. Pogrešali smo ga domačini, gostje, člani 
in članice Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice, razstavljalci, pridelovalci, vsi. 
Pisalo se je leto 2001, topliška občina je bila 
praktično komaj ustanovljena, rojevale so 
se zamisli za nove priložnosti druženja, ka-
kovostnega preživljanja skupnega prostega 
časa, predstavitve domačih pridelovalcev. 

Že na lanskem prazniku, 19-tem po vrsti, se 
je med navzočimi razširilo vprašanje, zakaj 
ravno praznik jabolka. Funkcijo župana je 
tudi takrat opravljal Franc Vovk, ki je na 
lanski prireditvi na to vprašanje odgovoril, 

da »smo že potrebovali razlog za druženje«. V 
isti sapi je resneje dodal, da gre za prazno-
vanje naravnih danosti, ki jih imamo vrsto v 
domači dolini, poleg tega pa za priložnost, 
da se zahvalimo vsem, ki v tej dolini tako ali 
drugače skrbijo za pridelke in izdelke, ki se 
postavijo na ogled ob prazniku. 
Med drugim so bile ves ta čas za izvedbo pra-
znika v veliki meri zaslužne članice in člani 
Društva podeželskih žena Dolenjske Topli-
ce, katerih predsednica je Marija Šuštaršič. 
»Žal nam je, da je praznik odpadel, v pripravo 
smo vložili že kar nekaj truda,« je povedala ob 
odpovedi. Priprave so bile v polnem teku, 
zelena luč za prireditev – v nekoliko spre-
menjeni obliki, prilagojeni danim razmeram 
– je bila s strani občine prižgana septembra. 
V nekaj tednih so se razmere popolnoma 
spremenile. »Vendar mi smo se v sodelovanju 
z občino že pripravljali. Izdelan je bil razpis za 
ocenjevanje jabolčnih zavitkov, šesto po vrsti 
državno ocenjevanje, pravilnik je bil izdelan, 
imenovana komisija. Vse smo dali od sebe, da 
bi praznik speljali,« poudarja Šuštaršičeva. 
Tik pred zdajci je bil praznik zaradi okoli-
ščin spričo epidemije odpovedan, razočara-
nje je bilo veliko tako med članicami in člani 
Društva podeželskih žena, ostalih društev, ki 
so vsako leto sodelovali, kot tudi med občani, 
ki jih je ta praznik vsako leto povezoval. 

Pred petimi leti na višjo raven 
Praznik topliškega leta se je iz leta v leto 
dopolnjeval, pred petimi leti je ocenjevanje 
jabolčnih zavitkov preraslo na državno ra-
ven. »To nam je veliko pomenilo. V preteklosti 
so se ocenjevanja udeleževali mojstri ožjega 
kroga, nato pa so svoje izdelke prinesli tudi iz 
Štajerske, Primorske, skratka, širšega sloven-
skega območja,« pove aktualna predsednica 
Društva podeželskih žena, ki se z veseljem 
spominja tudi rekordnega štrudlja iz leta 
2017, ki je v dolžino meril kar 128 metrov. 
Do današnjega dne tega rezultata ni še nih-
če prekosil. V Toplicah se je šlo še korak 
dlje, ko je bil narejen največji štrudelj iz 
mase treh kilogramov, iz česar je prišel ka-
kih 12 metrov dolg zavitek. Tudi kar se tiče 
razstav jabolčnih zavitkov je bilo vsako leto 
kaj novega, domače društvo je izdalo knjigo 
na temo Praznika topliškega jabolka, kjer 
so zbrani recepti jabolčnih jedi, razstave so 
bile iz leta v leto bogatejše, obiskovalci so 
zadovoljni odhajali iz prireditvenega pros-
tora. »Prepričani smo, da bomo po letošnjem 
premoru prihodnje leto spet ponudili praznik, 
ki se ga bomo z veseljem spominjali,« optimi-
stično sklene Šuštaršičeva. 

Alojz Puhan    

PGD Podturn je v svojem lokalu Florjan bar razstavilo pano z aranžirano bučo, katere težo so 
lahko ocenjevali in ugibali gostje lokala. Buča je bila razstavljena tri tedne do petka, 9. okto-
bra, ko smo razglasili najboljše tri ocenjevalce, ki so se najbolj približali pravilnemu rezultatu. 
Zasluga, da smo lahko popestrili našo ponudbo ter obenem naznanili prihajajočo jesen in 
zimo, že pet let nosi Antona Rogelj. Iskreno se mu zahvaljujemo in mu želimo v bodoče še 
večje uspehe pri vzgoji buč velikank. Največjo srečo pri ocenjevanju teže razstavljene buče so 
imeli: Anja Šporar iz Obrha (njen odgovor - 248,30 kg), za nagrado je prejela pršut;  Polde Štr-
benc iz Črnomlja (njegov odgovor - 246 kg), za nagrado je prejel podstavek za rezanje pršuta 
in Jan Turk iz Sel pri Dol. Toplicah (odgovor - 245,80 kg), za nagrado je prejel suho salamo in 
vino. Vsem čestitamo za dosežene rezultate in se jim zahvaljujemo za sodelovanje.

Tudi letos ocenjevanje buče v Podturnu
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Obiranje plodov,   
vedno veselo opravilo.  

Lokalnih kakovostnih pridelkov pri Bučarjevih ne bo zmanjkalo. 

V Sadjarstvu Bučar ne         
glede na okoliščine optimisti

Barbara Barbič    
Odpoved praznovanja topliškega jabolka se bo v veliki meri poznala tudi pri Sadjarstvu 
Bučar, ki so se vrsto let več kot dostojno predstavljali s svojimi pridelki in izdelki, pobrali 
številna priznanja za svoje delo in ob tej priložnosti pridobivali nove stranke. Janez Bučar 
je ne glede na okoliščine optimist. 
Koliko vam je pomenila ta prireditev? 
Ko odpade takšna prireditev, je to seveda 
velik šok ne le za tiste, ki ne morejo pri-
delkov in izdelkov kupiti, pač pa tudi za 
nas, ki smo se ob tej priložnosti vedno lepo 
predstavljali, spoznali nove kupce, pridobili 
nove stranke, prenašali svoje znanje na tis-
te, ki nekaterih podrobnosti naše dejavnosti 
še niso vedeli. Odsotnost praznika ni udarec 
le v smislu posla, pač pa tudi tistim, ki se s 
pridelavo ukvarjajo doma, pa ne vedo vseh 
postopkov, nam osebno pa se bo poznala 
tudi dohodkovno, na tej prireditvi smo ved-
no dobro prodajali. 

Kako boste zapolnili to vrzel? 
Težko. Pa ne le zaradi odsotnosti prazni-
ka. Očitno družbenega življenja nekaj časa 
spet ne bo, kar pomeni, da bomo v Sadjar-
stvu Bučar izgubili tudi šole in vrtce, hoteli 
se bodo zapirali, gostilne so se že. To so vse 
naše glavne stranke, ki jih pridobivamo bo-
disi preko javnih razpisov bodisi preko dru-
gih pogodb. Ravno smo se nekako pobrali 
od spomladanske krize, ko nam je zagodlo 
še vreme, poplačali smo stvari za nazaj, pa 
spet nov udarec. K sreči smo imeli sadovnja-
ke zavarovane, dobili smo nakazilo s strani 
zavarovalnice zaradi pozebe, poplačali za-
padle račune, lahko bi začeli z ničle, a kot 
kaže, te še ne bo. 

V kolikšni meri vas je prizadela pozeba? 
Ocenjujem, da smo izgubili okrog 30 odstot-
kov pridelka, a ne povsod. Določene sorte, ki 
so zorele kasneje, niso bile prizadete, poleg 

tega so bili vrhovi dreves manj poškodovani, 
čeprav določena drevesa niso imela ničesar, 
dva tri jabolka. 

Pridelka torej za domače potrebe ne bo 
zmanjkalo. Menite, da se bodo občani, 
ki so sicer kupovali na prazniku, obrnili 
na vas? 
Glede na to, da imajo ljudje jabolka veči-
noma tudi sami doma, ocenjujem, da bo 
ljudem domači pridelek zadostoval nekje 
do konca novembra. Ko jim bo pošel, pa ra-
čunam na te kupce, seveda. Izpostavil bi, da 
nas lahko pokličejo, po potrebi se bomo do-
govorili tudi za dostavo. Pokličejo lahko na 
številko 031 614 960, naročilo lahko odda-
jo tudi preko elektronske pošte sadjarstvo.
bucar@gmail.com. Poleg jabolk imamo na 
voljo tudi še krompir, rdečo peso, korenje, 
suh fižol, domači ješprenj, pridelkov imamo 
dovolj. 

Je ješprenj novost v vaši ponudbi? 
Ne, imamo ga že kake tri leta. Sejemo le 
dvoredni ješprenj, ki je malo debelejši, malo 
manj ga je, je pa zato bolj kakovosten. Ko se 
skuha, je bolj čvrst, bolj kompakten, saj ga 
ne oluščimo tako močno kot v večjih obra-
tih, kjer ješprenj tudi kemično obdelajo. Mi 
damo pridelek luščiti v mlin Košak, kjer do-
bimo svojega nazaj. 

Kaj pa kis, sokovi, ostalo?
Kis vemo, da ni od letošnje sezone, je od lan-
ske, kis dozoreva najmanj leto in pol. Kisa 
imamo dovolj. Soka ravno tako, nekaj smo 

ga že naredili, v začetku novembra bomo 
nadaljevali. Začeli smo tudi s sušenjem 
sadja, nekaj ga je na voljo, sušili smo ga že 
julija. Mislim, da imamo za topliško dolino 
pridelka in izdelkov dovolj, sploh zato, ker 
se bolj okrog kupuje. (smeh)

Nas je težko navaditi h kupovanju lokal-
nega?
Težko je, vendar po eni strani razumem. 
Ljudje gredo v službo, spotoma v trgovino, 
težko je natikati maske in jih snemati, naj-
raje gre v eno trgovino in takoj domov. Mor-
da se bodo lokalni potrošniki bolj odločali 
za naše pridelke z uvedbo dostave. Bomo 
videli. Mi smo vsekakor odprti za to opcijo 
in pripravljeni na sodelovanje. 

Na prazniku ste sloveli kot dobitniki 
največ priznanj. So letos sploh potekala 
kaka ocenjevanja? 
Ne. Mi zase sicer vemo, da imamo kakovos-
ten izdelek, a ko dobimo priznanje, ga lahko 
pokažemo tudi še drugim, predvsem našim 
potencialnim strankam. Tisti, ki že kupujejo 
pri nas, vedo, kaj kupijo, tisti, ki nas še ne 
poznajo, pa jim naša priznanja zagotovo 
marsikaj povedo. Sicer pa, kar se tiče sa-
mega ocenjevanja na prazniku … malo smo 
bili res 'šmekerski', ker smo jih vedno veliko 
pobrali. (smeh)

Ob koncu še vprašanje – ste glede na 
dane okoliščine optimisti?
Situacija res ni najboljša, a mi bomo zagoto-
vo preživeli. Navajeni smo delati, potrpeti. 
Prestrukturirali smo se, zagotovili dodatno 
dejavnost, preživeli bomo. A bistveno težje, 
kot bi, če bi bile razmere normalne. Jaz sicer 
pravim, najprej je treba doživeti, preživeti, 
potem pa se pogovarjati za naprej. Nič ne 
vemo, kaj nas čaka, vendar ja, vsekakor smo 
optimisti. Drugače ne bi zvozili. Vsi samos-
tojni podjetniki smo optimisti, drugače ne 
bi preživeli. (smeh)
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Barbara Barbič

»Želim si, da bi se bolj zavedali, da vse,    
kar počnemo, pusti posledice v prostoru«
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije vsako leto podeljuje strokovna priznanja za 
največje dosežke svojih članov na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostor-
skega načrtovanja (vsako drugo leto). Med letošnjimi dobitniki priznanj je tudi Topličanka 
Jelka Hudoklin, ki je prejela platinasti svinčnik. V kraju jo poznamo kot članico domačega 
Rotary kluba, ljubiteljico narave, njena strokovna plat nam je manj znana. Tudi sama 
priznava, da je njeno področje v širši javnosti žal spregledano… 

Platinasti svinčnik za dosežke na podro-
čju arhitekture, krajinske arhitekture in 
prostorskega načrtovanja ... Kaj vam po-
meni ta najvišja stanovska nagrada? 
Nagrado razumem kot priznanje za op-
ravljeno delo in potrditev prizadevanj na 
področju prostorskega načrtovanja, urba-
nizma in krajinske arhitekture, zelo sem po-
čaščena. Sem pa tudi prijetno presenečena 
zaradi odmevnosti v javnosti, med drugim 
sem bila izbrana za ime tedna na Valu 202, 
saj je ta naša stroka pogosto spregledana ali 
pa vsaj ne razpoznavna na tak način.  

To sicer ni prvo priznanje vašemu delu v 
35-tih letih ... 
Res je, prejela sem že nekaj nagrad za več-
je prostorsko-načrtovalske projekte, ki sem 
jih vodila. So pa bili vsi ti projekti rezultat 
skupinskega, interdisciplinarnega del in to 
ne samo v službi, pač pa tudi v strokovnih 
društvih, v katerih se s kolegi trudimo oza-
veščati, npr. z razstavami, urbanimi spreho-
di, posveti za strokovno in širšo javnost …  

Če stopiva nekaj korakov nazaj v čas va-
šega odločanja; zakaj krajinska arhitek-
tura? 
Pravzaprav so bili moji prvi razmisleki 
usmerjeni v jezikoslovje, obenem pa so 
me zanimala zelo različna področja; od 
umetnosti in oblikovanja pa do aktualnih 
družbenih procesov in ukvarjanja z rastli-
nami. Ko sem na vratih učilnice za biologi-
jo opazila zloženko (še vedno jo imam sp-
ravljeno), ki je predstavila  študij, takrat še 
poimenovan Urejanje krajine, sem se v hipu 
odločila in tudi naredila sprejemni izpit. To 
je pravzaprav zaznamovalo vse moje življe-
nje, ne samo delo in kariero, saj smo poleg 
zelo širokega znanja s kolegi dobili tudi zelo 
jasen vrednostni okvir, ki je še danes  temelj 
mojega delovanja. 

V širši javnosti je ta študij manj (pre)
poznan …
Takrat je bil to še zelo nov študij, vpisi so 
bili mogoči samo vsaka štiri leta in imela 
sem srečo, da sem se lahko vpisala kot ena 
izmed študentk druge generacije. Študijski 
program je bil zelo interdisciplinaren, kar 
je bila takrat velika redkost; poleg inženir-
skih in oblikovalskih smo pridobili tudi ve-
liko naravoslovnih in družboslovnih znanj, 
močno sta v programu zastopana prostor-
sko načrtovanje in urbanizem. Že takrat, v 
80-tih, smo imeli vsako leto predavanja in 
seminarje z vabljenimi profesorji iz tujine, 
od ZDA pa do Skandinavije in Nemčije; na-
sploh sem imela vrsto odličnih profesorjev z 
visokimi strokovnimi standardi in etičnimi 

načeli, imela sem tudi to srečo, da sem kas-
neje z njimi še veliko sodelovala.  

Je bila vaša predstava o področju, ki ste 
mu posvetili svojo profesionalno pot, 
pravilna, ali se je v praksi izkazalo za vse 
kaj drugega? 
Mislim, da sem odlično izbrala; ta študij mi 
je odprl možnosti za ukvarjanje s področji, 
ki me res zanimajo. Je pa seveda realnost 
vedno drugačna od pričakovanj, včasih se 
kaj izide bolje, včasih kaj slabše in ni vse 
odvisno od nas samih. Gotovo sem imela v 
marsičem srečo; že vse od delovnih začet-
kov sem imela priložnosti sodelovati pri 
pripravi strokovnih podlag za državne in 
druge prostorske akte in pri načrtovanju 
velikih infrastrukturnih objektov (avtoce-
ste, hidroelektrarne, 3. os), pa tudi regio-
nalnih in občinskih planov. Veliko srečo 
imam s sodelavci, predvsem z najožjo ekipo 

v našem podjetju Acer Novo mesto, pa tudi 
s številnimi drugimi sodelavci, s katerimi si 
prizadevamo za kar najboljše rešitve v pro-
storu. 

Komisija, ki vam je podelila nagrado, je 
izpostavila raznolikost vašega dela, ki 
obsega različna področja ter ravni pro-
storskega in urbanističnega načrtovanja, 
od državnih do občinskih prostorskih 
načrtov, urbanističnih in regionalnih 
zasnov, sega pa tudi v polje krajinskoar-
hitekturnega projektiranja, varstva oko-
lja in raziskovalnega dela. Kaj to pome-
ni, če skušate pojasniti laiku? 
Prostorsko načrtovanje je izjemno kom-
pleksno področje, delovni uspehi so vedno 
rezultat timskega dela in medsebojnega do-
polnjevanja v interdisciplinarnih delovnih 
skupinah. Te so sestavljene različno, pač 
glede na to, kaj je predmet načrtovanja in 
glede na problematiko, ki se rešuje. Najpo-
gosteje so to arhitekti, urbanisti, krajinski 
arhitekti, geografi ter gradbeni, komunalni 
in prometni inženirji, geodeti, energetiki, 
zagovorniki varstva narave in kulturne de-
diščine, pa tudi ekonomisti, sociologi, prav-
niki, … Pri našem delu je potrebno široko 

Intervju: Jelka Hudoklin 

Jelka Hudoklin, dobitnica dveh nagrad Maks Fabiani za urbanistični    
načrt Novega mesta in zasnovo prostorskega razvoja jugovzhodne Slovenije   
in zdaj še platinastega svinčnika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. 
(Foto: Boštjan Pucelj)
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znanje in razumevanje procesov v prosto-
ru, okolju in družbi, saj to zelo pomaga pri 
sodelovanju z drugimi strokami, pa tudi z 
investitorji, s civilno družbo, z javno upra-
vo in tudi politiko. V tem našem poklicu ne 
more biti strokovnih dosežkov brez dobrega 
sodelovanja z vsemi deležniki in odgovor-
nega odnosa do dela, do sodelavcev in do 
prostora. Predvsem pa je treba odločitve 
glede urejanja prostora sprejemati na pod-
lagi dobrih strokovnih podlag, v katerih se 
preverjajo različne možnosti in se odločati 
na podlagi jasnih meril; samo na tak način 
je mogoče uveljaviti strokovne argumente 
in dobre rešitve.  

Če sva čisto konkretni; kaj natančno po-
meni vaše delo?
Ukvarjam se z izdelavo različnih strokovnih 
gradiv, npr. analiz, idejnih rešitev, študij va-
riant, ocen sprejemljivosti posegov v pros-
tor, ki so podlaga za pripravo občinskih in 
državnih prostorskih načrtov; sodelujem 
tudi pri raziskovalnih projektih. Delo je iz-
jemno pestro in vključuje veliko terenskega 
dela, veliko je usklajevanj, praviloma gre za 
zelo dolgotrajne postopke. Verjetno imam 
kot krajinska arhitektka poudarjena neka-
tera znanja in večjo občutljivost za podro-
čje krajine in načrtovanja zelenih in drugih 
javnih odprtih površin, zelenih sistemov in 
zelene infrastrukture, za umeščanje novih 
posegov v prostor, za uveljavljanje kakovo-
sti bivanja in vzdržne rabe prostora, ohra-
njanje prepoznavnosti krajine ipd. 

Lahko izpostaviva projekte v naši občini, 
pri katerih ste sodelovali?
Sodelovala sem pri načrtu za razširitev po-
kopališča v Dolenjskih Toplicah pred okoli 
25 leti, pred nekaj leti pa smo izdelali načrt 
ureditve dela vrta ob gradu Soteska; zelo 
mi je žal, da slednji še ni dočakal izvedbe. 
Posebej pa bi izpostavila projekt za preu-
reditev oz. prenovo zdraviliškega parka pri 
Balnei, ki smo ga lani izdelali po naročilu 
Term Krka. Ker gre za kulturni spomenik 
in torej izjemno občutljiv prostor, je bilo 
načrtovanje zelo zahtevno; cilj je bil, da se 
ohranijo drevored in še druga vitalna dreve-
sa ter s tem celostna podoba parka, celotno 
ureditev pa smo zasnovali ob upoštevanju 
sodobnih potreb obiskovalcev - turistov in 
krajanov. Izvedba prenove bo gotovo zelo 
zahtevna, jo pa z veseljem pričakujem, saj 
sem prepričana, da bo prinesla veliko doda-
no vrednost ne samo termam, pač pa Topli-
cam v celoti in seveda tudi Topličanom.

Kako bi sicer pokomentirali urejenost 
okolja v naši občini? 
V zelo lepem delu Slovenije živimo. Ve-
činski del občine zaznamujejo krasni goz-
dovi in skladna kulturna krajina. Tako kot 
drugod po Sloveniji pa se tradicionalna po-
doba naših vasi zelo spreminja, predvsem z 
novogradnjami, tudi mnoge zidanice  niso 
več zidanice in kulturna krajina se marsik-
je umika pozidavi ali pa se zarašča. Krajina 
je zelo pomembna za prepoznavnosti ob-
čine, regije, celo države. Kar pomislite, na 
koliko plakatih in spotih jo prikazujemo … 
zato moramo paziti, kako posegamo vanjo, 
kako jo spreminjamo. Sicer pa se mi zdi zelo 
pomembna urejenost samih Dolenjskih To-
plic - zaradi občanov, predvsem pa zato, ker 

nas zaradi zdravilišča obišče veliko gostov 
oziroma turistov. Vesela sem urejenosti hiš 
in domačij, skrbnega odnosa šole do ureje-
nosti šolskega območja in prizadevanj term 
pri urejanju in predvideni prenovi parkov-
nih površin. Spodbudno je, da se na občini 
občasno iščejo ideje za urejanje skupaj s 
študenti različnih fakultet, pa tudi to, da 
k nam vendarle še ni poseglo obglavljanje 
dreves. 

Kaj bi si želeli za našo prihodnost? Torej 
izhajajoč iz svojega področja? 
Večjo ozaveščenost strokovne in širše javno-
sti. Da bi se bolj zavedali, da vse, kar počne-
mo, pusti posledice v prostoru, prostor pa je 
omejena dobrina in nekatere spremembe so 
nepovratne. Želela bi si več zaupanja v stro-
ko. Del odgovornosti za to je na nas, stro-
kovnjakih, ki moramo zagotavljati etičnost 
in strokovnost, sledenje novim strokovnim 
izzivom, povezanim s podnebnimi spre-
membami in drugimi okoljskimi problemi, 
pa tudi načelom trajnostne mobilnosti … Za 
vse to pa bi bilo treba zagotoviti možnosti 
za strokovno delo, torej čas in denar. 

Kje je / kateri je vaš najljubši kotiček v 
naši dolini?
Domači vrt, steza Tek za zdravje in Cvinger.  

Je kaj drugače kot sicer v širšem prostoru? 
V splošnem niti ne. Seveda pa ima vsak kraj 
svoje posebnosti.

Kaj pa naš širši prostor v svojem širšem 
prostoru? Torej Slovenija v evropskem, 
svetovnem? Kako bi jo označili kot kra-
jinarka?
Za Slovenijo je značilna izjemna krajinska 
pestrost, ki je ena od najbolj prepoznavnih 
značilnosti naše države. Na razmeroma 
majhnem ozemlju se je človek na podnebno 
in geomorfološko raznolikost skozi tisočle-
tja prilagajal in si aktivno urejal razmere za 
življenje. Kulturna krajina se je oblikovala 
kot posledica sovplivanja med naravnimi 
danostmi in človekovo dejavnostjo.
Kot drugje v svetu se tudi slovenske krajine 
skozi čas spreminjajo, na nekaterih predelih 
celo bistveno, kar je posledica sprememb v 
načinu pridelave hrane in bivanja, pa tudi v 
razvoju tehnologij. V zadnjem času so slo-
vensko krajino zelo spremenili razvojni po-
segi, npr. širitev naselij in razpršene gradnje 
ter velikih infrastrukturnih objektov (npr. 
avtoceste, daljnovodi, hidroelektrarne), pa 
tudi opuščanje kmetovanja, ki vodi zarašča-
nje z gozdom.

Ste na kak svoj projekt še posebej ponos-
ni?
Na vsakega po svoje, posebej ne bi izposta-
vila nobenega. Najprej bi sicer lahko iz-
postavila velike projekte, vendar pa tudi 
majhni projektih vsebujejo dragocene rešit-
ve, mnogi so zame predstavljali neko poseb-
no izkušnjo. Navsezadnje so dragocene tudi 
izkušnje  s projekti, ki so se izšli drugače, kot 
bi si želela. 

Kaj pa Jelka zasebno? V Toplicah vemo, 
da med drugim delujete tudi na humani-
tarnem področju ... 
Res je, sem ustanovna članica Rotary kluba 
Dolenjske Toplice, ki deluje že od leta 2007. 

Gre za humanitarno društvo, hkrati pa za 
klub, v katerem se povezujemo prijatelji, 
ki si izmenjujemo svoja znanja in izkušnje. 
Denar, ki ga zberemo, namenimo pomoči 
potrebnim v lokalnem okolju, vsako leto 
gre del denarja za potrebe domače osnovne 
šole oziroma otrok v šoli. Doslej smo skupaj 
s šolo pripravili več odmevnih akcij, šola je 
pri tem zelo odzivna in dobro sodelujemo. 
Štipendiramo tudi dijaka, nekdanjega učen-
ca topliške šole, pomagamo še nekaterim 
drugim pomoči potrebnim, pot do njih nam 
pomaga najti Ivana Pelko, ki smo ji za to iz-
jemno hvaležni. Smo eden manjših Rotary 
klubov v Sloveniji, a smo znani po svoji ak-
tivnosti in učinkovitosti. 

Kaj pa Jelka čisto zasebno? Ko ni ne kra-
jinska arhitektka ne humanitarka? 
Ko je govor o prostem času, sem v zadregi. 
Ne najdem besed. (smeh) V prostem času 
veliko delujem v strokovnih društvih, kot 
sta Društvo krajinskih arhitektov Sloveni-
je in Društvo arhitektov Dolenjske in Bele 
krajine (DAD). Z več aktivnostmi se trudimo 
približati naše delovno področje širši javno-
sti in ljudi osveščati, kar predstavlja velik 
del mojih prostočasnih aktivnosti. S kole-
gi, člani DAD, vsako drugo leto pripravlja-
mo razstave projektov članov društva, ena 
takšnih je bila tudi v Dolenjskih Toplicah, 
pripravimo urbane sprehode, kjer izpostav-
ljamo pomen kakovostnega urejanja javnih 
odprtih površin in pomen hoje, ne le kot re-
kreacije, pač pa tudi kot  načina mobilnosti. 
Sicer pa z možem Andrejem veliko hodiva 
po Kočevskem rogu, nabirava gobe, ureja-
va vrt, pomagava mojim staršem v Novem 
mestu, … 

Kako vidite svojo prihodnost? So še 
kakšne neuresničene želje? 
Imava odrasla otroka, oba sta že dolgo sa-
mostojna, zato imam več časa zase in upam, 
da bom v prihodnosti znala organizirati živ-
ljenje tako, da bom imela več prostega časa. 
Kar pa se tiče strokovne plati, bi si v priho-
dnosti želela imeti več časa za bolj aktivno 
prenašanje znanj in izkušenj na mlajše ter 
po drugi strani za učenje od njih. Želim sle-
diti razvoju stroke, novim tehnologijam in 
izzivom, ki jih prinašajo novi problemi, s 
katerimi se morajo soočati prostorski na-
črtovalci. Rada bi imela več časa za vsebin-
sko poglobljeno delo in ga manj porabljala 
za administrativne zaplete, ki so danes žal 
stalnica v našem delu, ki nas ovirajo in niso 
v prid učinkovitosti postopkov, ki so že tako 
ali tako dolgotrajni. 

Na kaj ste najbolj ponosni v svojem živ-
ljenju? 
Na zasebni ravni na svojo družino, na pro-
fesionalnem področju pa sem ponosna, da 
smo skupaj s kolegi uspeli začrtati podjetje, 
kakršno je danes Acer Novo mesto. Iz mini-
aturnega je zraslo v srednje veliko podjetje, 
ki sodi med najbolj prepoznavne delovne 
sredine, ki se ukvarjajo s prostorskim na-
črtovanjem, nizkimi gradnjami in krajinsko 
arhitekturo v Sloveniji. 

Kaj bi sporočila Topličanom? 
Vsi mi (so)ustvarjamo prostor in razmere, 
v katerih živimo. Bodimo aktivni in odgo-
vorni. 



8 Turizem 
»Brez povezovanja in skupnih vlaganj ne bo šlo« 

Barbara Barbič    
Turistično informacijski center Dolenjske Toplice ima novo vodjo. Polona Vrtar je rojena 
Brežičanka, ki pa že vrsto let živi v naši dolini, kamor se je preselila po poroki. Novo de-
lovno mesto je nastopila v neugodnem času ukrepov za zajezitev širjenja novega korona-
virusa, kljub temu pa je optimistično zagrizla v nove izzive, med drugim tudi pri pripravi 
vsebin za Sitarjevo hišo. 
Kdaj ste prevzeli vodenje našega TIC-a 
in kaj je bilo vaše vodilo pri prijavi na 
razpis za delovno mesto? 
Svoj prvi dan sem nastopila 15. septembra. 
Želja po novih izzivih, uporaba izkušenj, 
znanj na novem področju in predvsem 
prispevek k turizmu so botrovali prija-
vi na razpisano delovno mesto. Turizem 
so ljudje, s pomočjo katerih se vsebine in 
aktivnosti ustvarjajo, za povezovanje med 
ljudmi služi komunikacija v najrazličnejših 
pogledih. Komunikacija in ljudje – podro-
čji, ki me že od nekdaj veselita. Turizem je 
veliki meri še nepopisan list, vedno se od-
pirajo nove možnosti in pristopi dela, zato 
me navdaja večja angažiranost in želja po 
sodelovanju, soustvarjanja vizije in strate-
gija turizma naše občine. 

Ste že kdaj prej delovali na tem področju 
oziroma kje vidite svoje prednosti za to 
delovno mesto?
Moja prva zaposlitev je bila v neprofitnem 
sektorju, v javnem zavodu, ki se je med dru-
gim ukvarjal tudi s turizmom, bila sem po-
sredno vpeta v dogajanje in razvoj tedanje 
regionalne sheme razvoja turizma za obmo-
čje posavske regije, od koder tudi prihajam. 
Res je od tedaj že vrsto let, vendar znanje, 
izkušnje ostajajo. Veliko prednost vidim 
tudi v poznavanju projektnega vodenja, iz-
kušnjah pri pripravah razpisne dokumenta-
cije, med drugim sem bila aktivno vključena 
v pripravo vsebin različnih finančnih shem, 
na različnih nivojih. Preizkusila sem se v 
vlogi ocenjevalke in svetovalke pri pripravi 
projektov. Po ustalitvi in želji po trajnem 
partnerskem odnosu sem se preselila v 
Dolenjske Toplice, kar mi je povzročilo kar 
nekaj težav glede iskanja zaposlitve. Pre-
sedlala sem v gospodarske vode, kjer sem 
delovala zadnjih 12 let. 

Kakšna je vaša vizija turizma v kraju? 
Kako vidite njegov razvoj v najširšem 
smislu besede?
Dolenjska je bila leta 2019 finalistka Evrop-
ska destinacije odličnosti, šlo je za projekt, 
ki v ospredje postavlja manjše, a zanimive 
destinacije. V finale se je uvrstila zahvalju-
joč bogati in raznovrstni ponudbi turistič-
nih produktov zdravja in sprostitve, kulina-
rike in vina ter turizma v zidanicah. Del te 
celotne zgodbe so tudi Dolenjske Toplice, 
zahvaljujoč velikemu obsegu prenočitev 
in ustvarjene podobe. S tem projektom so 
se začeli zametki dodatne promocije. Do-
lenjske Toplice so znane kot prostor zdra-
viliškega, velnes in kongresnega turizma, 
vrhunske kulinarike ter območja neokrnje-
ne narave in bogate kulturne dediščine. Vse 
to vidim kot uvod v nastajanje novega po-
glavja celotne zgodbe – Dolenjske Toplice 
vidim kot eno izmed naj zanimivejših desti-
nacij turistične ponudbe tako za domačega 
kot tujega turista. Za dosego tega bo pot-
rebno mnogo sodelovanja in aktivna vklju-

čenost vseh akterjev s področja turizma. 
Verjamem, da s pravimi pristopi in energijo 
to tudi dosežemo. 

Kje vidite priložnosti za še boljše pove-
zovanje kraja oziroma občine s terma-
mi?  
Oboji se zavedamo pomembnosti sleher-
nega turista in njegovega zadovoljstva. 
Priložnost v povezovanju vidim vsekakor v 
večjem številu vsebin, v organiziranju le-
-teh in boljšem prenosu informacij. Nekaj 
besed na to temo je bilo v preteklih dneh že 
izrečenih, vsekakor pa lahko skupaj s ter-
mami organiziramo in nudimo marsikatero 
vsebino, dogodek, ki ga drugače ne bi. Veliko 
priložnost vidim v obnovljeni Sitarjevi hiši, 
ki nam bo dala nov zagon ter od nas vseh 
zahtevala izredno veliko angažiranost za 
njeno prepoznavnost in vsebinsko bogatost. 

Če se dotakneva še Sitarjeve hiše; je že 
kaj novega glede njegove vsebine? 
Septembra smo organizirali tematski po-
govor na temo Sitarjeve hiše. Vse sodelu-
joče smo nato pozvali k izpolnitvi spletne 
ankete, da pridobimo njihove predloge in 
razmišljanje, v prvi vrsti pa, da pridobimo 
aktivne partnerje za prijavo na razpis. S 
strani LAS STIK je bil objavljen javni po-
ziv, rok za oddajo prijave je bil 19. oktober. 
Prijava temelji na povezovanju lokalnih 
ponudnikov vseh možnih aktivnosti, s pou-
darkom na lokalnih pridelovalcih. Sitarjevo 
hišo povezujemo s tradicijo, z domačnostjo 
in kulturno dediščino. Zaradi vsega tega in 
zaradi vsebin, ki jih bo vključevala, bo zago-
tovo postala pomembno turistično središče 
in prispevala k trajnostnemu razvoju lokal-
ne skupnosti. Rezultati poziva bodo znani 
proti koncu leta. 

Kje menite, da so naše prednosti pred 
primerljivimi turističnimi kraji? 
Bogati smo s kmetijskimi površinami, ki 

omogočajo izrabo in vnos novih kultur so-
dobnega sveta. V veliki meri ohranjamo tra-
dicionalno pridelavo kmetijskih pridelkov, 
vina, medu, mlečnih izdelkov, ... Ohranjene 
so stare obrti in tradicionalna znanja, boga-
ta kulturna dediščina. Zelo pomembna pa se 
mi zdi voda, ne samo v smislu vode v ter-
mah, temveč v tudi v obliki številnih vrelcev 
in strugi Sušice. Naravne danosti so nam 
na dosegu rok, vendar brez povezovanja in 
skupnih vlaganj ne bo šlo. Majhnost našega 
kraja še zdaleč ne predstavlja slabost, na-
sprotno, ravno ta majhnost, pristnost, do-
mačnost, butičnost so naše prednosti, ki jim 
moramo izkoristiti. 

Kakšne so vaše prve izkušnje s turisti, ki 
so se oglasili v TIC-u?
Vtis pusti zahtevnost. Turist si želi ob po-
govoru pridobiti navdušujoč občutek nad 
določeno destinacijo. Pričakuje celostno 
ponudbo, od nastanitve, načinov aktivnega 
preživljanja časa vse do kulinaričnih doži-
vetij. Pogosta je želja po tiskanih medijih, 
zemljevidih pešpoti, kolesarskih poti, osta-
lih brošurah s predstavitvenimi vsebinami, 
seveda brezplačno. 

Kaj pa vaši prvi vtisi glede dela kot 
takšnega? Žal ga zaznamuje tako ime-
novana covid situacija ... 
Moram priznati, da sem bila v tem mesecu 
manj aktivno vpeta v informiranje obiskoval-
cev, že zaradi manjšega vstopa v prostore in 
manjšega obsega dogodkov prav zaradi ukre-
pov zoper širjenje virusa. Prvi mesec mojega 
dela bo zaznamovalo vpetost in odgovor-
nost v vlogi  sodelujoče pri pripravi razpisne 
dokumentacijo za prijavo operacije vsebin 
Sitarjeve hiše. Delo ocenjujem kot zelo raz-
gibano, zahteva veliko širino, preudarnost, 
predvsem pa smisel za organizacijo in pove-
zovanje vseh, ki prispevajo k prepoznavnosti 
in dogajanju v našem kraju. Sodelavci so 
me zelo lepo sprejeli, svetujejo mi, počutim 
se dobrodošlo in cenjeno. Prijeten odnos in 
komunikacija zdaleč največ odtehtata in pri-
spevata k pozitivni klimi in prijetnemu oko-
lju za doseganje novih izzivov. 

Polona Vrtar se veseli obnove Sitarjeve hiše, kjer bo svoje prostore dobil tudi TIC:



9Spremenjene razmere 

  

  

Dušan Kožuh, župnik 

Avgust Bradač in Helena Miša Kulovec v imenu Občinske organizacije borcev za vrednote NOB

Ko smo že mislili, da je najhujše za nami in se je življenje počasi vračalo na ustaljene 
tirnice, je ponovno udarilo. Število obolelih s covid-19 skokovito narašča in nujni so bili 
dodatni varnostni ukrepi. 

Dan, ko na koledarju obrnemo nov list in v objemu tišine stopimo v mesec november, nam 
prinese dan spomina na mrtve. Za trenutek ustavimo korak, misel, besedo in se z globokim 
spoštovanjem poklonimo vsem, ki so kakorkoli zaznamovali ali začrtali naše življenje. 

Močno bodo zaznamovali tudi življenje 
naših treh župnij in to ravno v času, ko se 
verniki radi zbiramo k molitvam za svoje 
pokojne po cerkvah in po pokopališčih. Slo-
venski škofje so na podlagi vladnega odloka 
izdali navodila za ravnanje v času epidemi-
je, ki smo jih povzeli in prilagodili za naše 
župnije:
• Svete maše z ljudstvom so do nadaljnje-

ga odpovedane. Duhovnika bova maše-
vala brez prisotnosti vernikov. Vsi daro-
vani mašni nameni bodo opravljeni na 
dan, kot so oznanjeni.

• Verniki lahko prejmejo sveto obhajilo 
izven obreda svete maše ob upoštevanju 
zaščitnih ukrepov (največ 10 oseb, noše-
nje mask, razkuževanje rok, medsebojna 
razdalja). 

• Ob upoštevanju varnostnih ukrepov je 
dovoljena spoved vernikov, ki nimajo 

V tem času obiskujemo grobove naših 
najdražjih. Ne samo iz pietete in spošto-
vanja, temveč tudi zato, da bodo živeli še 
naprej v našem spominu. Živeli bodo tako 
dolgo, dokler bo spomin nanje živ, dokler 
bomo črpali moč iz njihovih življenj. To je 
tradicija, globoko vtkana v našo zavest.
Marsikdo bo obstal tudi ob spominskih 
obeležjih padlih borcev za svobodo in žrtev 
fašističnega divjanja. Takrat je bil ogrožen 
obstoj našega naroda. Ponos in želja po 
svobodi sta v njih vzbudila odpor, kakršen 
ni imel primere v takratni zasužnjeni Evro-
pi. Imena, vklesana v kamen, pričajo, da so 
za svobodo darovali največ, kar človek ima 
– svoje življenje. S svojo borbo in žrtvova-
njem proti največjemu zlu dvajsetega stole-
tja nam niso izborili samo svobode, posta-
vili so temelje naše države. Slovenski narod 
so uvrstili med svobodne evropske narode. 
Njihovo dejanje »upreti se«, ko je na videz 
vse brezizgledno in brezizhodno, nas opo-
minja, ohrabruje in zadolžuje. Vrednote, za 
katere so žrtvovali svoja življenja, niso ni-
koli enkrat za vselej dosežene. To občutimo 
danes, ko v sodobnem svetu namišljenih 
dobrin in lažnih vrednot izginjajo solidar-
nost, povezovanje, tovarištvo, sprejemanje, 
spoštovanje in strpnost. Imena, vklesana v 
spomenike, so imena žrtev, da smo mi lahko 
v miru in svobodni; vsaj delno svobodni, saj 
se boj za svobodo in mir nikoli ne konča. 
Zato imajo komemoracije ob dnevu mrtvih 
poseben pomen, da nismo in da nikoli ne 
bomo pozabili naših padlih in ostalih ude-
ležencih v osvobodilnih procesih. Čas in 
razmere zaradi epidemije so vzrok, da je 
letošnja komemoracija na topliškem poko-
pališču odpadla. Ni pa nam preprečila, da bi 
naše dejavnosti v združenju ZB popolnoma 
mirovale. Praznike sta popolnoma preno-

simptomov okužbe dihal, ne kašljajo 
in nimajo povišane telesne tempera-
ture. 

• Priporoča se, da imajo vsi na telefonu 
nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.

• Cerkev v Toplicah bo odprta za osebno 
molitev vernikov. Naenkrat je lahko v 
cerkvi največ deset vernikov, ki upošte-
vajo določila za preprečevanje epidemi-
je.

• Vse župnijske slovesnosti so preložene 
na čas, ko se bo epidemiološko stanje iz-
boljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.

• Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upošte-
vanjem državnih navodil.

• Obisk bolnikov je dovoljen. Če kdo želi 
obisk izven rednih obiskov za prve pet-
ke, naj pokliče v župnišče.

• Običajne molitve in blagoslovi pokopa-
lišč 1. in 2. novembra odpadejo. Duhov-

vljena dočakala dva spomenika, temeljito 
pa nam je uspelo urediti tudi obeležje na 
topliškem pokopališču. Oprali smo ga, op-
leli gredice, nasipali lubje, posejali travo in 

Življenje župnije v novih razmerah
nika bova molitve po oddanih namenih 
opravila brez prisotnosti vernikov. 

• Več informacij lahko dobite v rednih te-
denskih oznanilih na oglasnih deskah 
po župniji in na spletni strani župnije 
www.zupnija-toplice.rkc.si

Prav vsem občanom želim, da bi ostali zdra-
vi. Zato vabim vse, da spoštujmo odloke vla-
de in priporočila stroke. Vse verne pa vabim, 
da ne pozabimo na molitev, ki prinaša mir, 
upanje in tolažbo. Upam, da se bomo kmalu 
ponovno srečevali ob oltarnih mizah po na-
ših cerkvah.
Pa še nekaj. V času praznikov, ki so pred 
nami, bo po naših pokopališčih gorelo na 
tisoče sveč. Narava nam že dolgo sporoča, 
da bomo morali svoje ravnanje spremeniti. 
Naredimo nekaj tudi za čisto okolje in letos 
prižgimo vsaj eno svečo manj. Namesto sve-
če raje prižgimo plamen spomina na rajne v 
naših srcih in pokojnim namenimo kakšno 
molitev ali lepo misel. Ta več zaleže in nič 
ne stane. 

okolico omejili s hrastovimi robniki. S po-
močjo občine je bil napeljan pesek, župan 
Franc Vovk z našo delegacijo pa bo v imenu 
občine ob prazniku položil cvetje k spome-
niku. Tudi obeležja po vaseh ne bodo ostala 
neurejena. Zanje bodo poskrbeli poverjeniki 
skupaj s še nekaterimi našimi člani.

Ob dnevu spomina na mrtve 

Alojz Puhan    

Kljub težam spričo epidemije smo člani Društva za ohranjanje partizanskih grobišč v Rogu 
skladno z navodili s pristojnim zavodom za kulturno dediščino v dveh letih obnovili spome-
nik in okolico na Pogorelcu. V programu za letošnje leto je bilo opravljeno delo pri čiščenju 
grobišč v posameznih skupinah v spomladanskem času. Jesensko čiščenje smo opravili pred 
dnevom mrtvih, ravno tako po skupinah in skladno z ukrepi zoper širjenje virusa. Večje op-
ravilo, ki je povezano tudi z večjimi stroški, pa je bilo opravljeno z postavitvijo novih označb 
- smerokazov obstoječih grobišč, spomenikov in bolnic. Zato se vsem posameznikom, ki so 
sodelovali pri izvedbi, in vsem sponzorjem zahvaljujem za pomoč.

Obnova spomenika na Pogorelcu
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Na letni skupščini OOZB Dolenjske Toplice februarja 2019 je bil sprejet sklep o sanaciji 
spomenikov na Gorenjih Sušicah in v Kočevskih Poljanah. Z zadovoljstvom lahko objavi-
mo, da je delo opravljeno. 

Slovenci smo še vedno v samem svetovnem vrhu glede prižiganja nagrobnih sveč; glede na 
to, da navada ni okolju prijazna, se v zadnjih letih vrstijo pozivi in prizadevanja v smeri 
zmanjševanja potrošnje sveč. 

Že takoj po skupščini smo začeli z iskanjem 
pridobivanja soglasij od Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine in Občino Dolenjske 
Toplice, da kot lastnik spomenikov privoli 
v sanacijo. Septembra 2019 smo se prijavili 
na javni razpis za sofinanciranje obnove in 
vzdrževanja spomenikov in objektov kul-
turne dediščine v občini. 6. decembra smo 
podpisali pogodbo o sofinanciranju s strani 
občine v višini 5.483,31 evrov. Razliko do 
potrebnih 7.199,22 evrov krije OOZB Do-
lenjske Toplice.
Začeli smo z deli, a zaradi neugodnih vre-
menskih razmer obnova v lanskem letu ni 
bila končana. Neugodno vreme se je nada-
ljevalo še v januarju in februarju, nato pa 
so nastopile razmere zaradi novega koro-
navirusa. Spomladi smo nabavljali mate-
rial, dali izdelati ograjo za spomenik na 

Tistim, ki prižig sveče zlasti ob 1. novem-
bru, prazniku spomina na mrtve, vendarle 
predstavlja običaj, ki se mu s težavo odre-
čejo, ekologi svetujejo različne alternative, 
v zadnjem času vse bolj tudi prižig lesenih 
sveč. Te so razgradljive, okolju prijazne in 
odporne na vremenske razmere. Na pros-
tem naj bi zdržale tudi do štiri mesece. 
Lesene sveče izdeluje tudi Jure Zupančič 
iz Soteske, ki je s to dejavnostjo po nas-
vetu domačega kaplana začel v lanskem 
letu. Delavnice še nima, je pa za izdelavo 
lesenih sveč kupil poseben laserski stroj. 
»Najprej se svečo nariše v programu, stroj jo 
izreže. Izdelek je potrebno še zbrusiti, neka-
teri ga tudi lakirajo. Jaz ne, stremim k temu, 
da je v čim večji meri vse naravno,« pove 
Zupančič. Sveče, poudari, za zdaj izdeluje 

Gorenjih Sušicah ter granitne in hrastove 
robnike. S fizičnimi deli smo pri tem spo-
meniku začeli junija. Člani društva smo 
odstranili dotrajano ograjo, izkopali in 
odstranili betonske robnike, odstranili cip-
rese in grmičevje, pripeljali in pripravili 
zemljo za sajenje ter poglobili in pobarvali 
črke. Strokovna dela, kot so betoniranje, 
polaganje robnikov, čiščenje in brušenje 
spomenika, tal ter montaža ograje, pa je 
bila v rokah izvajalca, ki je poskrbel tudi za 
zaščito.
Septembra smo začeli s fizičnimi deli pri 
spomeniku v Kočevskih Poljanah. Posekali 
smo ciprese in grmičevje, prekopali zeleni-
co, odstranili korenine, pripravili zemljo za 
sajenje, položili hrastove robnike, navozili 
in zravnali pesek ter poglobili in pobarvali 
črke. Strokovna dela, kot je brušenje, čišče-

za hobi, ves zbrani denar nameni v dobro-
delne namene. »Lani sem izdelal okrog 400 
sveč, ljudje so jih kupili v cerkvi. Stroškov je 
za okrog 70 centov, prodajali smo jih po evro 
in pol ter, kot rečeno, zbrani denar namenili 
v humanitarne namene.« Sicer predavatelj 
na srednji gradbeni šoli v Novem mestu še 
nima odprte dejavnosti za izdelavo sveč, 
ne izključuje pa možnosti, da bi hobi nekoč 
prerasel v večjo poslovno zgodbo. Pove, da 
so za zdaj njegove sveče iz vezane plošče, 
torej še vedno niso povsem iz lesa, za to bo 
potreboval zmogljivejši stroj. »So pa moje 
sveče še vedno bolj ekološke kot klasične. 
Tudi v letošnjem letu sem jih izdelal okrog 
400, povpraševanje ne dosega lanskega, če-
mur seveda botrujejo ukrepi ob epidemiji. Če 
koga zanima, sveče so na voljo v cerkvi.« 

Po dolgi poti do cilja 

Lesene sveče za dobrodelen namen 

nje, popravilo odlepljenih granitnih robni-
kov, fugiranje škarpe, zaščita spomenika in 
tal, sajenje grmičevja in trave, dovoz peska 
pa je opravil izvajalec. Vse skupaj je pote-
kalo pod ostrim in budnim pogledom Mar-
ka Pršine  z Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine. Dela so bila končana 1. septembra 
letos. Na sestanku izvršnega odbora OOZB 
Dolenjske Toplice 6. oktobra je bilo ugoto-
vljeno, da so bila sredstva za obnovo upo-
rabljena namensko. 
Ob koncu bi se v imenu izvršnega odbora 
OOZB Dolenjske Toplice zahvalila vsem 
našim članom, ki so pomagali pri delu in 
krajanom, ki so se nam priključili na tak ali 
drugačen način. Zopet se je pokazalo tova-
rištvo v svojem žlahtnem in plemenitem 
pomenu.

Helena Miša Kulovec 

Barbara Barbič 

   

Spomenik v Kočevskih Poljanah po sanaciji. 

Ekološki odgovor plastiki:   
lesene sveče. (Foto: osebni arhiv)

Spomenik na     
Gorenjih Sušicah po sanaciji. 



11Šolarjeva beseda 

  Jožica Erjavec, mentorica krožka Rdeči križ 

Ko smo že mislili, da bo naše šolstvo poteka-
lo še dokaj normalno, smo se že vrnili nazaj v 
domače šolske klopi. Ko pišeš, rešuješ naloge 
in prepisuješ s PowerPointov, je občutek si-
cer enak, manjkajo samo tiste znane čačke 
po mizah in klepetanje sošolcev. Zdaj, ko 

Spet se je začelo delo od doma. Že od pone-
deljka smo od 6. razreda naprej začeli delati 
od doma. Prvih nekaj dni se mi je zdelo, da 
nisem v resničnosti. Imam dve do tri Zoom 
konference na dan. Vsak dan dobim urnik 
za določen dan v tednu. Ko nimamo Zoom 
konferenc, moramo stvari delati sami. Meni 
je lažje preko Zoom-a, ker tam stvari nare-
dim hitreje. Ni mi všeč, da so Arnes učilnice 

Z 19. oktobrom smo ponovno začeli s šola-
njem na daljavo. Tokrat je princip dela dru-
gačen, saj imamo veliko več pouka preko vi-
deokonferenc, manj je individualnega dela. 
Učitelji bolj striktno preverjajo naše delo, 

imamo več Zoom video klicev, je vsaj obču-
tek normalnega pouka bolj pristen kot je bil 
lansko leto. Sicer pa ima tudi delo od doma 
pozitivne lastnosti; odpovedali so nam vsa 
ocenjevanja, ki bi se izvajala v tem tednu 
in sami si lahko izberemo, kdaj bomo imeli 

»štekale«, ampak so naši starši potem dobi-
li navodila na elektronske naslove in smo 
vseeno lahko rešili naloge. Moj najljubši 
del dela od doma so Zoom konference, saj 
se slišim s prijatelji in učitelji, hkrati pa 
lahko uživam v udobju doma. Moj delovni 
dan traja do okoli enih popoldne. Želim si, 
da se čimprej vrnemo v šolske klopi, saj ni 
prijetno pisati teste od doma. Ker delamo 

bolj zgodaj moramo vstati. Veliko preglavic 
nam povzročajo spletne učilnice, saj so pre-
obremenjene, pogosto se sesujejo, ni dosto-
pa do njih. Osebno mi je bilo spomladansko 
delo na daljavo bolj všeč, saj nisem velik lju-

Vtisi učencev o ponovnem delu na daljavo
malico in kosilo (dokler ni med Zoom video 
klicem in je vse za šolo postorjeno). Seveda 
se marsikdo od nas že veseli, da se stvari 
povrnejo v normalo, ampak nas naprej žene 
misel na bližajoče se jesenske počitnice.

Lana Furtula, 9. b 

od doma, je pomembno, da se veliko giba-
mo. Učna ura športa je bila zelo zanimiva, 
ker sta bila učitelja športa v telovadnici, 
mi pa doma. Če na splošno povzamem, mi 
ni všeč, da delamo od doma, ampak imamo 
vsaj več videokonferenc. Vseeno pa imamo 
sedaj 10-krat manj dela, zato bomo morali 
nadoknaditi kasneje.

Maj Gimpelj, 7. b

bitelj videokonferenc in raje vse obveznosti 
naredim sam. Ima pa ta sistem tudi prednos-
ti; več razlage in bolj dosledno opravljanje 
nalog.

Andraž Matoš, 9. a

Krožek Rdečega križa 

Krožek RK se navaja na spremenjene raz-
mere. Sledimo  ciljem in načelom Rdečega 
križa. Želimo deliti dobra dejanja in se z 
različnimi dejavnostmi učimo za življenje. 
Ustvarili smo risbe zahvale za krvodajal-
ce jubilante naše občine. V Dom starejših 

občanov Novo mesto smo poslali risbe z 
dobrimi željami in pozdravi za varovan-
ce, starostnike iz naše občine. Pogovarjali, 
ozaveščali smo se o boleznih, o rožnatem 
oktobru. Izdelali smo dekoracijo in v rožna-
to oblekli drevo pred šolo. Skrbimo tudi za 

varovanje okolja. Ostanke  lesa smo spre-
menili v svečke spomina. Učenci jih bodo 
uporabili za spomin na tiste, ki jih ni več 
med nami. Prijazne besede so lahko kratke 
in lahkotne, a njihov odmev je neskončen. 
(Mati Tereza).

Projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih vključuje otroke, starše, vzgojitelje, vodstvo vrtca 
ter zaposlene na občini. Njegov namen je spreminjanje potovalnih navad in načrtovanje 
ustrezne infrastrukture za varno pot v vrtec. 
Otroci v okviru projekta sodelujejo v igri 
Beli zajček. V projekt je vključenih vseh 
10 oddelkov našega vrtca, to je 165 otrok. 
Igro smo se igrali v drugi polovici sep-
tembra. Namen je spodbujanje trajnostne 
mobilnosti (npr. pešačenje, kolesarjenje, 
uporaba JPP) in razvijanje vrednot, pove-
zanih z zdravim življenjskim slogom. Vsak 
otrok, ki je prehodil vsaj del poti v vrtec 
peš ali se pripeljal s skirojem, poganjal-
cem ali s kolesom, je s pridobljenim belim 
krogcem čistil zajčku od izpuhov umazan 

kožušček. V skupinah so strokovne delav-
ke otrokom zgodbo o belem zajčku prib-
ližale na različne načine; ob animaciji na 
projekciji, z igračami, kamišibajem, apli-
kati in lutkami. 
Poleg igre smo v vseh skupinah vrtca iz-
vajali različne dejavnosti, povezane s traj-
nostno mobilnostjo. Veliko smo se tudi 
pogovarjali o varnosti v prometu, se spre-
hajali po bližnji okolici vrtca, najmlajši pa 
so se vozili z vozičkom. Nekateri otroci so 
se sprehodili do semaforja v Dolenjskih 

Trajnostna mobilnost v vrtcu Gumbek 
Toplicah, drugi do Sel, kjer so si ogledali 
razstavljeno letalo. Starejši otroci iz vrtca 
so izvedli opazovalni sprehod, kjer so se v 
promet vključevali kot pešci. 
V tednu mobilnosti smo v petek, 18. sep-
tembra, izvedli dan brez avtomobila. Zaprli 
smo službeno parkirišče ob vrtcu, ki se je 
spremenilo v igrišče. V dopoldanskem času 
so se na parkirišču zvrstile vse skupine ot-
rok. Otroci so se s poganjalčki vozili mimo 
ovir, se poigrali na talnih igrah, se igrali gi-
balne in rajalne igre, se v Prometni deželi 
preizkusili v vožnji s poganjalčki, ob tem 
pa upoštevali pravila, ki so jih narekovali 
postavljeni prometni znaki.    

Mateja Bevc, vzgojiteljica, koordinatorica projekta    

Potniško letalo na Selih je še posebej burilo otroško domišljijo.
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Lične zaščitne    
maske domače izdelave.

V naravo po trdnejše zdravje.

Svetovni dan hoje, ki smo ga obeležili 15. oktobra, je izjemnega pomena za človeka vseh 
starosti in generacij. Prav hoja in stalno gibanje celotnega telesa je pogoj in temelj za 
zdravje in vitalnost človeka. 

Pandemija covida-19 nam je vsem spremenila življenje in pustila pečat v načinu dela, 
predvsem kar zadeva organizacijo dogodkov, ki fizično združujejo in zbližujejo ljudi. Gre 
za upad družbenega utripa, družbenega življenja. Prisiljeni smo v spremembe.

Za današnji čas postaja telesno gibanje 
nuja za zdravega človeka, po drugi strani 
pa predstavlja tudi zdravilo za obolelega. 
Obogateno je z naravnimi vrednotami v 

V teh časih pogrešamo predvsem družbo 
družinskih članov, s katerimi nismo v istem 
gospodinjstvu, pogrešamo družbo naših 
prijateljev, znancev in pa seveda svobodo 
gibanja. Prisiljeni smo bili v drugačno ko-
munikacijo in razmišljanje. Komunikacija 
in še marsikaj se je preselila na splet, mo-
bilne telefone, … torej v drugačno, nefizično 
obliko. Zadržujemo se bolj doma, krajšamo 
si čas z delom, z raznimi hobiji in vsak po 
svoje skušamo zapolniti prosti čas. Zaveda-
nje, da nam nekaj ogroža življenje, je sicer 
počasi, ampak zelo počasi, pričelo prihajati 
v našo zavest.
V tem obdobju smo večkrat kontaktirali vse 
naše prostovoljce, da so še bolj pozorni na 
starejše v svojem okolju. Ob povratnih in-
formacijah smo bili pozitivno presenečeni. 
Posamezniki nekaterim starejšim občanom 
dostavljajo hrano iz trgovine, jih peljejo na 
banko po opravkih, po potrebi tudi k zdrav-
niku ali pa preskrbijo zdravila iz lekarne. 
Večina prostovoljcev pa ne kontaktira oseb-
no z občani. Pokličemo starejše in pokram-
ljamo z njimi. Pri tem opažamo vse več stisk 
in negotovosti. Toda resnično so najbolj 

okviru možnosti, ki so po navodilih NIJZ 
dovoljene v času korone. Hoja predstavlja 
sprostitev, ki človeka razveseljuje, osreču-
je in ga dela mladega, polnega načrtov in 

veseli, da se nekdo spomni nanje, jih vsaj 
pokliče in jim prisluhne. Seveda pa moram 
še enkrat poudariti, da posamezne prosto-
voljke še vedno pridno šivajo maske. Pri tem 
se poslužijo posteljnine, prtov, majic, ... vse 
jim pride še kako prav!
Kljub vsem težavam in omejitvam pa nam 
je tudi letos uspelo pripraviti jesensko iz-
obraževanje za prostovoljce v okviru pro-
grama SZS. Letos smo to organizirali sku-
paj z upokojenskima društvoma iz Straže 
in Dvora. Tema izobraževanja je bila: »Pa-
metno gibanje ali možganska telovadba« 
ter »Sobivanje in samooskrba«. Predavanje 
je bilo v ponedeljek, 5. oktobra, v veliki 
dvorani Kulturnega doma v Straži. Iz na-
šega društva se je predavanja udeležilo 17 
prostovoljcev, seveda ob upoštevanju vseh 
varnostnih ukrepov (maske, razkužila, var-
nostna razdalja).
Zaradi novonastale zdravstvene situacije 
še enkrat pozivam starejše občane, naj se v 
primeru stiske obrnejo na nas. Skupaj bomo 
našli rešitev.
Bodimo odgovorni, upoštevajmo navodila 
za zajezitev okužbe in ostanimo zdravi!

Raziskovalni društveni pohod po domači okolici na Plešivico 

Delo prostovoljcev v obdobju covida-19
Program starejši za starejše 

upanja, da tako imenovana korona čim prej 
mine …
V Društvu upokojencev Dolenjske Toplice 
se tega še kako zavedamo, saj skrbimo za 
hojo ne le v teh časih, tudi prej smo. Tudi 
letos skušamo uresničiti plan pohodov 
za letošnje leto. Nekaj pohodov je seveda 
odpadlo, kar nekaj pa smo jih izpeljali. 13. 
oktobra smo se odpravili na Plešivico nad 
Dvorom, to je 594 m visoko vzpetino, na 
kateri so vzletišče jadralnih padalcev, od-
dajnik, lovska koča in koča konjenikom. 
Zbrali smo se v Gorenjem Polju in v dveh 
skupinah krenili nad Gabrjem, Sotesko, nad 
kamnolomom in nato po gozdnih, neozna-
čenih poteh do vrha. Naša članica Vida 
Sirk Šenica, ki pozna te poti, nas je pripe-
ljala do koče konjenikov. Del nas je odšel 
do oddajnika, kjer je Tone Pekolj obudil 
spomin, ko so zapeli na svečani otvoritvi … 
Pot ni naporna, poteka po gozdnih in ma-
kadamskih poteh, je pa neoznačena. 
Na izhodišče smo se vrnili zadovoljnih 
obrazov po dobrih treh urah hoje z željo, 
da ostanemo zdravi, da to mučno obdobje 
korone, polno omejitev gibanja in druže-
nja, hitro mine, saj na ljudeh pušča nič kaj 
dobre posledice, zapiramo se vase, v domo-
ve, še komunikacija poteka vse bolj preko 
spleta, kar pa ni tisto, kar nas osrečuje. Z 
željo, da izpeljemo še dva pohoda iz letne-
ga načrta, vsem želim, da ostanemo zdravi 
in da ne pozabimo na hojo, pa čeprav v osa-
mi. Upam, da se kmalu srečamo v večjem 
številu!

Elica Pavlič 

Slavica Strajnar, koordinatorka projekta 
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Reka Krupa, ki je vredna ogleda v vseh letnih časih.

Pikado z maskami v topliških društvenih prostorih. 

Ves trud je bil    
poplačan z izjemnim razgledom. 

Ukrepi za zajezitev novega koronavirusa so precej omejili aktivnosti v Društvu upoko-
jencev Dolenjske Toplice, a nekaj dejavnosti smo vendarle uspeli izpeljati. Med njimi so 
pohodi. Upoštevali smo navodila NIJZ, ki so veljali v času pohodov.  
Med drugim se nas je manjša skupina v 
začetku oktobra odpeljala v Belo krajino 
do izvira Krupe z namenom ogledne ture 
za društveni pohod v prihodnjem letu. 
Bela krajina je pokrajina, ki ponuja mnogo 
možnosti za razvajanje naših čutil in nas s 
svojo preprostostjo, avtohtono pokrajino 
in umirjenim življenjem sprosti in obogati 
z lepotami naravnega okolja ter prelepimi, 
preprostimi vaškimi naselji. V Beli krajini 
najdemo mnogo zgodovinskih znamenito-
sti in naravnih lepot kot je reka Krupa.
Izvir Krupe je najlepši izvir območja in za-
gotovo eden najlepših v Sloveniji. Le 2,5 
kilometra dolga rečica izvira v več močnih 
kraških izvirov pod 30 metrov visoko zatre-
pno steno in se v vasi Gradac, kjer se poleg 
Otočca nahaja še naš drug vodni srednje-
veški grad Gradac, izliva v reko Lahinjo. Do 
nje je v kraški ravnik vrezala izrazito, mes-
toma kanjonsko strugo. Območje ob reki 
je bilo poseljeno že v prazgodovini. O tem 
pričajo paleolitska jamska postaja Judovska 
hiša in najdbe iz prazgodovinskega naselja 
Moverna vas. Grad Krupa na desnem bregu 
je imel v srednjem veku pomembno gospo-
darsko vlogo za Belo krajino. Zaledje Krupe 

Najprej nestanovitno vreme, nato še okuž-
be z novim koronavirusom v nenehnem 
vzponu, ostalo je le malo upanja za naš gor-
ski podvig. Tokrat sem imel prvič v načrtu 
pohod v neznano, ki ga mislim vsekakor 
uresničiti kdaj kasneje. Moja želja, da bi še 
letos v okviru Društva upokojencev Do-
lenjske Toplice stopili še na kakšen lep vrh, 
se je vendarle uresničila. Podali smo se na 
Mrežce (1965 m), vrh v gorovju Julijskih Alp. 
Za dan podviga je bila vremenska napoved 
lepa, čeprav je še prejšnji dan močno sneži-

Manjša, a zagnana skupinica kegljačev iz 
društva upokojencev Dolenjske Toplice 
pridno skozi vse leto trenira vsak petek v 
Podturnu na zelo lepem pokritem kegljiš-
ču tamkajšnjega gasilskega doma. Kegljači 
se ne bojijo nastopov, ki bodo, upam pri-
hodnje leto na lokalnem in pokrajinskem 
nivoju, pa tudi na državnem tekmovanju 
upokojencev. Malo manj aktivna je ženska 
skupina, ki trenira ob sredah na kegljišču 
v Dolenjskih Toplicah. Ob istem času se v 
društvenih prostorih izvaja tudi trening 
pikada, ki se ga aktivni člani tudi pridno 
udeležujejo. Zelo aktivno se je v mesecu ok-
tobru začelo tudi dvoransko kegljanje v No-
vem mestu na kegljišču Vodnjak. Vsak po-
nedeljek se na treningu zbere tako ženska 
kot moška ekipa. V polnem zamahu je tudi 
Liga upokojencev, v kateri sodelujemo tako 
z moško kot žensko epiko. Moram pa po-

predstavljajo obrobje Kočevskega roga, Ra-
dohe pa tudi Gorjancev. Izvir Krupe je edino 
znano nahajališče jamske školjke Congeria 
kusceri v Sloveniji, najdene pa so tudi dru-
ge endemske vrste jamskih polžev in tudi 
človeška ribica. Ob izviru se nahaja dolg jez 
žage, preko katerega se reka v dolgi zavesi 

lo in pihalo po pokljuških vršacih. Na hitro 
smo se četverica zmenili in tudi uresničili 
naš pohod mimo Blejske koče. Dan, ki ga ne 
moreš kar tako pozabiti. Na Pokljuki je le di-
šalo po snegu, so bili pa zato višji vrhovi v 
beli obleki. Izstopal je predvsem Triglav, ki 
se ga kar nismo mogli nagledati. V koči so 
nas postregli novi oskrbniki in upam se tr-
diti, da je imelo planinsko društvo srečo pri 
izbiri kandidatov. Žal mi je, da nas ni bilo 
več, a korona situacija in odločitev tik pred 
zdajci sta naredila svoje. Pa drugič … 

hvaliti tudi pridne kolesarje, ki so preko 
poletja prekolesarili zelo veliko kilometrov, 
pohodnike, ki so prehodili ogromno kora-
kov, pa tudi planinske junake, ki so osvojili 

Ogledna tura ob Krupi za društveni pohod 

Ogledna tura ob Krupi za društveni pohod 

Priprave za čas, ko ne bo več covida-19

slikovito preliva. Reka Krupa je imela v pre-
teklosti pomembno vlogo v življenju doma-
činov, saj so bili ob njeni razmeroma kratki 
strugi postavljeni štirje mlini in dve žagi.
Dve uri hoje po mehkih travnatih poteh, 
večina ob reki, čez mostičke, ob starih ža-
gah, Judovski hiši nas sprosti in popelje v 
čas daleč nazaj. Pot je primerna za vsakogar 
in ta biser bomo uvrstili v plan pohodov za 
naslednje leto. 

Elica Pavlič 

Marjan Markovič 

Drago Zupančič, referent za šport, DU Dolenjske Toplice 

   

   

   
kar veliko slovenskih vrhov. Trenutni ukre-
pi sicer močno omejujejo naša druženja, a 
pripravljeni bomo na čas, ko bodo ukrepi 
spet sproščeni.
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Triletne izkušnje v Dolenjskih Toplicah in Podturnu pri Dolenjskih Toplicah so pokazale, 
da Znanstvene kavarne predstavljajo prostor, kjer so udeleženci obkroženi z množico po-
dobno mislečih ali z ljudmi, ki so radovedni in odkrivajo nove priložnosti za učenje, stvari, 
ustvarjanje novih poznanstev ... Izjemna prizorišča in kraja sta tako prispevala k temu, 
da so se udeleženi iz dane situacije naučili nekaj novega, to spremenili v koristno in hkrati 
podelili lastne izkušnje o določeni znanstveni tematiki.
Ob tem smo prišli do spoznanja, da Znan-
stvene kavarne olajšajo pridobitev znanja v 
doda(t)ni smeri, da:
• skušajo narediti znanost prijaznejšo in 

dostopnejšo za ljudi, predvsem nižje izo-
braženim in drugim ranljivim skupinam;

• so priložnost za izobraževanje in učenje;
• posameznike skušajo spodbujati za razi-

skovanje – med seboj, v organizacijah in 
v skupnosti;

• s sistematičnim in inovativnim modelom 
se posamezniki učijo delitve znanja drug 
z drugim in sprejemajo drugače misleče;

• so miselni laboratoriji eksperimentiranja;
• učijo sočutja in vživljanja;
• krepijo posameznikovo odprtost, radove-

dnost in nudijo medsebojno podporo itd.
Od razumevanja, kako so se posamezniki 
(predvsem starejši) učili včasih, nas je misel 
vodila do tega, kakšni bi lahko še bili inovativ-
ni načini ali metode učenja, ki sežejo onkraj 
spomina šolskih zidov. Posamezniki, ujeti v 
vsakodnevne rutine in ustaljena prepričanja, 
včasih pozabijo, da imajo pri učenju opraviti z 
branjem, raziskovanjem in brskanjem po raz-
ličnih knjigah ali prispevkih. Naposled Znan-
stvene kavarne pozivajo k razvoju bolj ali 
manj ozaveščenih posameznikov in skupin, 

da lastne izkušnje delijo ter se zavedajo, da 
znanje imajo in ga na novo pridobivajo, oboje 
povežejo in posredujejo naprej.
Pri organizaciji Znanstvenih kavarn imajo 
ključno vlogo prav vsi deležniki – občine, 
občanke in občani, tudi prebivalci ostalih 
občin, strokovna javnost, javne ustanove ter 
krajevne in vaške skupnosti v kraju, kjer se 
organizirajo dogodki.
Poudariti moramo, da sta kraja v stalnem 
in tesnem stiku z realnimi potrebami pre-
bivalcev, s tistimi posamezniki, skupinami 
in organizacijami, ki so zainteresirani za 
sodelovanje in pomoč pri pripravi Znanstve-
nih kavarn. Pri oblikovanju dogodkov smo 
naleteli na veliko podporo ključnih deležni-
kov, tj. Občine Dolenjske Toplice, krajevne in 
vaške skupnosti, prostovoljnega gasilskega 
društva, različnih lokalnih društev itd., ki so 
nam omogočili skupne prostore in tako za-
gotavljali popolne pogoje za izvedbo Znan-
stvenih kavarn.
Od začetka delovanja študijskega krožka, 
tj. maja 2018, pa do konca septembra 2020, 
je bilo izvedenih 11 dogodkov, na katerih 
je gostovalo devet različnih strokovnjakov. 
Na dogodkih Znanstvenih kavarn se je v 
zadnjih treh letih udeležilo 23 aktivnih in 

Koraki učečih se posameznikov za znanstveno 
spremembo s pomočjo Znanstvenih kavarn

stalno prisotnih članov in ocenjujemo 200 
pasivnih ter različnih udeležencev, odvisno 
glede na tematiko in zanimanja. Več je moč 
zaslediti v spodnji tabeli.
Naj zaključim z mislijo, ki je vodilo tudi v 
novi nastali knjigi, kot rezultat triletnega 
izvajanja študijskega krožka Znanstvene 
kavarne v krajih v Dolenjskih Toplicah in 
Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, in sicer 
z naslovom Koraki učečih se posamezni-
kov za znanstveno spremembo s pomoč-
jo Znanstvenih kavarn. V njej opisujemo 
branje, raziskovanje, brskanje po različnih 
knjigah ali znanstvenih prispevkih, kar po-
meni, da učenje ni le individualni »solo« ali 
enkratni konstrukt, ampak je potrebnih več 
zaporednih korakov učečih se posamezni-
kov. V kolikor povežemo učni proces med 
posamezniki, okoljem in Znanstvenimi ka-
varnami, lahko s tem modelom računamo 
na dolgoročne učinke. Učinke, preko katerih 
je mogoče izgraditi veščine, da bi bili ljudje 
sposobni sami razvozlati še tako zapletene 
gordijske vozle pri različnih (znanstvenih) 
tematikah. Se srečali v kraju, kjer bi povze-
li pogumne razprave, se lotevali postopkov 
raziskovanja z vso znanstveno občutlji-
vostjo, bili drzni in neustrašni v iskanju ter 
previdni pri interpretiranju ali postavljanju 
zaključkov. Torej, da je vredno tisto, kar je 
znano iz preteklosti, a hkrati vredno, da se 
dopolnjuje z dodatnim znanjem sedanjo-
sti – z znanjem, preko katerega prodre in 
vznikne nekaj drugačnega ali novega.

Znanstvena kavarna    
v avli KKC Dolenjske Toplice. 

Skupno raziskovanje novih poti.

Ana Marija Blažič, mentorica študijskih krožkov, RIC Novo mesto    

ŠTUDIJSKI KROŽEK
LETO 
IZVEDBE

IZVEDENE URE 
IZOBRAŽEVALNEGA 
PROGRAMA

ŠTEVILO 
IZVEDENIH 
DOGODKOV

ŠTEVILO 
UDELEŽENIH 
STROKOVNJAKOV

KRAJ 
IZVEDBE

Znanost za vsak dan – 
Znanstvena kavarna

2018 42 3 3 Dolenjske Toplice

Znanstvena kavarna 2019 40 5 5 Dolenjske Toplice in Podturn 
pri Dolenjskih Toplicah

Znanstvena srečanja – se 
učim, znam, brskam sam

2020 33 3 3 Dolenjske Toplice in Podturn 
pri Dolenjskih Toplicah

Skupaj 115 11 11
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Cvingersko gomilno grobišče Branževec sodi med klasična starejšeželeznodobna najdišča 
Dolenjske, ki so s svojimi bogatimi najdbami v arheološkem svetu že ob koncu 19. stoletja 
sooblikovala pojem »cvetoči dolenjski halštat«. 
Do njega iz naselja navzdol vodi prazgodo-
vinska pot, ki se mimo talilniškega območja 
proti jugu spusti do ledine Branževec nad 
današnjo vasjo Sela. Grobišče danes šteje 
31 še vidnih zemljenih gomil. To so v tlorisu 
okrogle kopaste tvorbe s premerom 6 do 20 
metrov in z ohranjeno višino do 4 metre. V 
času njihovega nastanka in uporabe so bile 
še precej višje. Z izkopavanji teh gomil je 
leta 1898 začel znani dolenjski starinokop 
Jernej Pečnik ter v tem in naslednjem letu 
izkopal 16 gomil ter še eno v Dolgih delih 
pri Meniški vasi. Med delom ga je nekaj-
krat obiskal že omenjeni Josef Szombathy, 
ki ga je nadziral in hkrati finančno podpi-
ral. Izkopano gradivo je zato prišlo v zbirke 
Prirodoslovnega muzeja na Dunaju, kjer je 
del restavriranih najdb vključenih v stalno 
postavitev arheološke zbirke. Vsi predmeti 
iz gomil časovno sodijo v mlajše obdobje 
starejše železne dobe. 
Med izkopanimi predmeti prevladujejo ke-
ramične posode, ki so v veliki meri verjetno 
vsebovale hrano in pijačo kot popotnico 
umrlim za pot v onostranstvo. Praviloma so 
vse posode okrašene s plastičnim, vrezanim 
in slikanim okrasom. Pogosto imajo ročaje 
in stojijo na različno visokih nogah. Izde-
lovali so jih prostoročno v domačih lončar-
skih delavnicah, najdemo pa jih v moških in 
ženskih grobovih. Poleg keramičnih posod 
so bili v ženske grobove priloženi še na-
kitni predmeti: bronaste različno okrašene 
masivne in votle zapestnice in nanožnice, 
bronaste in železne fibule oz. zaponke raz-
ličnih tipov in velikosti, bronasti lasni ob-
ročki ter bronasti okrašeni valjasti uhani in 
obeski. Ob njih najdemo še ogrlice, izdelane 
iz uvoženih jantarnih jagod ter iz razno-
barvnih, bogato okrašenih in zelo verjetno 
na Dolenjskem izdelanih steklenih jagod. 
Med najznačilnejše grobne pridatke žen-
skih grobov sodijo tudi okrašena keramična 
vretenca (vztrajniki in uteži za preslico pri 
predenju). V moške grobove so bili poleg 
keramičnih posod priloženi še železno in 
bronasto orožje ter deli oblačil in opreme. 
Oborožitev bojevnika sta sestavljali železna 
tulasta ali plavutasta sekira ter ena ali dve 
sulici. K opremi je sodil ukrivljen železen 
nož in kamnit brus ter kovinska pasna gar-
nitura – pasna plošča ali obročki in pasni je-
zički, ki so bili z zakovicami pritrjeni na pas.

Letošnja novost
Čeprav pot po označenih stezah Cvinger-
ja ni zahtevna, se bo marsikateri pohodnik 
nadvse razveselil letošnje pridobitve. Iz po-
sušenega hrasta, ki nam ga je v ta namen 
daroval Anton Nardin iz Sel, je delavec ob-
činskega režijskega obrata Jaroslav izdelal 
tri klopi. Postavili smo jih pri rekonstrukciji 
obzidja iz leta 1990, pri Cvingerski jami ter 
ob največji gomili na gomilnem grobišču. 

Za konec
Projekt Cvinger je zaključen. V okviru 
evropskega projekta Interreg (Iron-Age-
-Danube) se je z arheološkimi raziska-

vami začel leta 2016. S sodobnimi nede-
struktivnimi raziskovalnimi pristopi so 
arheologi krepko dopolnili sliko pozna-
vanja tega pomembnega železarskega 
središča starejše železne dobe. V sklopu 
teh raziskav smo svoje dodali tudi člani 
Jamarskega kluba Novo mesto, ki smo 
med letoma 2016 in 2017 očistili ter moč-
no poglobili Cvingersko jamo, o čemer 
ste bili na straneh tega glasila obširno 
obveščeni. Zaradi varnosti obiskovalcev 
smo vhod v jamo še ogradili. Sledila je 
grafična prenova, dopolnitev in postavi-
tev vseh informativnih tabel, ki smo jim 
letos dodali še usmerjevalne table. Na 
utrjenem dohodu v gradišče smo na mes-
tu arheološke sonde rekonstruirali praz-
godovinski zid. Zaradi novih prostorskih 
dejstev smo traso poti mestoma spreme-
nili in jo na novo označili z markacijo si-
tule. Za zaključek smo prenovili ter pona-
tisnili še zgibanko. Tako prenovljeno pot 
smo ob široki podpori laične in strokovne 

Gomilno grobišče
javnosti 5. septembra 2020 predali name-
nu. Prav na dan odprtja pa je zaživela še 
bogato opremljena spletna stran z obilico 
besednega, grafičnega in drugega gradiva. 
Lepo povabljeni, da si jo ogledate na na-
slovu www.cvinger.net.
Nosilec raziskovalnega dela projekta je bil 
dr. Matija Črešnar z Oddelka za Arheologi-
jo FF Univerze v Ljubljani. Operativno vo-
denje projekta je bilo v rokah konservator-
jev z Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Območne enote Novo mesto. Za 
strokovne konzultacije so bili vedno na 
razpolago kustosi–arheologi iz Dolenjske-
ga muzeja Novo mesto. Snovalcem poti pa 
so bili vseskozi na razpolago prizadevni 
delavci režijskega obrata Občine Dolenjske 
Toplice, s katerimi smo na operativnem ni-
voju odlično sodelovali. Vse stroške preno-
ve, ki so bili izven okvirja evropskega pro-
jekta Interreg, je pokrila domača občina. 
Vsem posameznikom, njihovim kolek-
tivom, izvajalcem del, lastnikom parcel, 
predvsem pa družini, se za odlično sodelo-
vanje in opravljeno delo iskreno zahvalju-
jem. Upam, da se na poti, tudi z vami, čim 
večkrat srečamo.

Dvojna informativna tabla na gomilnem grobišču.

Lično izdelane klopi ob arheološki poti.

Marko Pršina    
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  Brigita Zupančič - Tisovec
Spoštovana Pepca. V dneh, ko v naše kraje prihaja jesen in nam narava bogato vrača kar 
smo posadili in sejali, ko se dnevi krajšajo in ohlajajo ter se po dolinah pojavljajo prve 
megle, nas je presenetila novica o vaši smrti. 
Vedeli smo za vašo bolezen, vendar je ves 
čas v nas tlelo upanje, da se spet vrnete 
med nas in zapolnite praznino, ki je nasta-
la ob vaši bolezni.
Kot najstarejši otrok ste se očetu Francu 
in materi Jožefi rodili 15. februarja 1939 v 
Loški vasi 12, v delavsko kmečki družini s 
šestimi brati in sestrami. Kljub veliki že-
lji, da bi postali učiteljica slovenščine, ste 
že zelo zgodaj poprijeli za dela na kmetiji. 
Delo vam ni bilo tuje. S svojo pridnostjo 
in poštenimi rokami ste si v bližini rojstne 
sezidali lastno hišo. Ko sta starša ostarela 
in obnemogla, ste poskrbeli tudi za njiju. 
Kot mlado dekle ste se zaposlili v Novo-
lesu in tu ste ostali do svoje upokojitve. 
Med sodelavci ste uživali ugled pridne in 
poštene sodelavke. Ker vam ni bilo dano, 
da bi si ustvarili svojo družino, ste se na-
vezali na svoje nečakinje in nečake ter nji-
hove družine.
Poleg vsakdanjih skrbi ste ves svoj prosti 
čas namenjali veri, cerkvi in petju. Vaše ži-
vljenjsko vodilo je bila vera, delo in pošte-
nje. Pred prazniki ste v veliki meri sami, kar 
pa niste mogli, pa s pomočjo, poskrbeli, da 
je bila cerkev urejena, pogosto tudi okra-
šena. Navajeni smo vas bili videvati pred 
mašo, ko ste pripravljali prte, sveče in vse, 
kar je za mašo potrebno. Pred mašo ste tudi 
vedno pripravili note, da smo jih pevci le 
vzeli v roke tik pred začetkom obreda. Iz 
glave ste vedeli, katera pesem je primerna 
za katero priložnost. Bili ste prava zak-
ladnica nabožnih pesmi; tako besedil kot 
melodij. Čeprav brez tovrstne formalne 
izobrazbe ste poznali vse molitvene ob-

razce, poskrbeli za molitev rožnega venca 
pred mašo in med mašo še za zvonjenje. In 
po vsaki maši ste poskrbeli, da je bilo vse 
pospravljeno in pripravljeno za naslednji 
obred. Skromno ste bili deležni neštetih 
naših pohval in tudi duhovniki so večkrat 
izpostavili vaš vzoren red. Novomeški škof 
vam je za nesebično in požrtvovalno delo 
na cerkvenem področju v Soteski podelil 
zahvalo. Navajeni smo bili vaše skromnosti 
in marsikomu ste bili zgled prave vernice. 
V času po veliki noči smo vas pogrešili in 
izvedeli, da so vas zaradi zdravstvenih te-
žav sprejeli v bolnišnico. Hospitalizacija 
je bila dolga in bolezni so se vrstile druga 
za drugo. Po treh mesecih so vas zaradi 
potrebne zdravstvene oskrbe in pomoči 
preselili v Dom starejših občanov Metlika, 
kjer ste v soboto, 26. septembra, za večno 
zaspali.
Draga Pepi, pogrešamo vas. Zaradi vas je 
bil svet lepši, bolj prijazen in manj zlagan. 
Vendar vemo, da je tako kot je v deželo 
prišla jesen, tudi za vas prišel čas plačila. 
Nenehno se učimo umirati: vsak dan se 
moramo posloviti od dne, ki je minil in od 
toliko drugih stvari, ki se v taki obliki, kot 
smo jih doživeli, ne vrnejo. Človek je pre-
sežno bitje, bitje, ki sega in hrepeni onkraj 
sebe, onkraj svoje omejenosti in končnosti. 
Tja ste hrepeneli tudi vi in nam to na vsa-
kem koraku kazali s svojim delom in zgle-
dom. Ni besed, ki bi vsaj malo ublažile našo 
izgubo. Tolaži pa nas zavest, da nas boste 
spremljali tudi, ko je vaše telo ugasnilo. 
Naj bo lahka rodna soteška zemlja in spo-
kojna vaša duša. Počivajte v miru.

Jožefi Bukovec – Pepci v slovo

ZAHVALA
Kadar nam zadnja ura bo bila,
mati Marija, pridi po nas.
Ti takrat vodi v raj nas veseli,
tam bomo peli hvalo ves čas.

Ob boleči izgubi drage
Jožefe Bukovec – Pepce

iz Loške vasi se zahvaljujemo sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno 
sožalje. Iskrena hvala gospodu župniku Dušanu Kožuhu in patru Krizostomu iz Novega 
mesta za lepo opravljen obred ter pevcem za zapete pesmi. Še posebej hvala Brigiti 
Zupančič - Tisovec za čutno prebran govor. 
Zahvala velja tudi vsem uslužbencem doma starejših občanov Metlika, ki so naši Pepci 
lajšali hude bolečine in metliškemu kaplanu za zadnji duhovni obisk. Iskrena hvala 
pogrebni službi Novak za organizacijo in izvedbo pogreba ter vsem, ki boste Pepco 
ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

USTAVI SE 
PRI MOJEM GROBU

Ustavi se pri mojem grobu,
slišim klic sošolca iz globine.

Spomni se, kako sva gazila sneg v Toplice,
se tresla in sušila na šolskem stolu.

Ustavi se pri mojem grobu,
kliče igralec z naš'ga odra.

Ej, kako je publika imela lica mokra
od smeha in aplavzov, ko smo stali ob zastoru!

Ustavi se pri mojem grobu,
se oglaša član nogometne klape,

s katerim smo se veselili vsake zmage
in se žalostili ob porazu na domačem polju.

Ustavi se pri mojem grobu,
roti me sodelavec iz tovarne naše.

Saj veš, stoli so šli na tuje za bogataše,
naše plače pa so bile bolj na robu.

Ustavi se pri mojem grobu,
salutira sovojak mi iz bivše Juge.

Pasulj je bil dober, ob njem pozabili smo na 
poljube

iz pisem in kdaj odšli bomo k domu.

Ustavil sem se, prižgal vsem sveče.
Pritekle solze so, v očeh me peče …

Janez Vovk

ZAHVALA
Naše solze bodo sproti spirale bolečino,

Tvoj nasmeh pa je nasmeh za večno.

Ob izgubi našega dragega sina in brata
Nejca Perka
iz Podhoste 50,

ki se je mnogo prezgodaj poslovil od 
nas, se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, Nejčevim ter našim 
prijateljem in znancem, ki ste nam 
bili v najtežjih trenutkih v podporo in 
uteho. Hvala za vse lepe misli, napisane 
in izrečene, ter za vsako solzo žalosti, ki 
je spolzela po vaših licih.
Nejc, naša srca jočejo za teboj, naše 
duše pa so pomirjene, ker si tam, kjer je 
ena sama ljubezen, ker si bil tudi ti ena 
sama ljubezen.
Žalujoči in obenem hvaležni, da si bil 
del našega življenja, mami, oči in Žan.
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Helena Miša Kulovec

Alojz Puhan 

Barbara Barbič 

Slavka Bradač je bila članica domačega upokojenskega društva, Rdečega križa in članica 
Združenja borcev za vrednote NOB.

Pred dobrima dvema mesecema smo se občani, gasilci, lovci in člani Društva za vzdrževa-
nje partizanskih grobišč v Rogu za vedno poslovili od našega dolgoletnega člana in usta-
novitelja društva, Avgusta Poglajna. 

»Bil je oktober, mesec, v katerem je jesen naj-
lepša, saj s svojimi toplimi barvami barva 
naravo. Tisto davno jesen, 20. oktobra 1933, 
si dodatno obarvala in razveselila s svojim 
rojstvom številčno družino Bučarjevih, saj si 
bila enajsti otrok v družini iz dveh zakonov. 
Letos na pragu jeseni pa se poslavljamo od 
tebe, draga mama. V teh dneh sem zbiral misli 
o tebi in jih skušal sestaviti, a sta mi tesnoba 
in bolečina zavirali iskanje pravih besed. Po-
grešali te bomo, mama, in kot je že v nedeljo 
pred tvojim pogrebom glede tebe spraševala 
pravnukinja Blažka, se bomo tudi mi še dolgo, 
dolgo spraševali: 'Kje si mama?'« To je le ne-
kaj misli iz poslovilnega govora Slavkinega 
sina Avgusta na njenem pogrebu.
Slavka je svojo zgodnjo mladost preživela v 
pomanjkanju. Osnovno šolo je začela obi-
skovati v Dolenjskih Toplicah, a je njeno 
šolanje prekinila druga svetovna vojna. To 
štiriletno vojno obdobje je Slavki korenito 
spremenilo in zaznamovalo otroštvo ter 
dojemanje življenja. Očeta in dva brata so 

Vsi, ki smo Avgusta Poglajna poznali in 
smo se z njim vsakodnevno srečevali, 
vemo, da je bil to človek besede, načel 
in dejanj. Pri njem ni bilo odgovorov 'ne 
bom, ne morem', pač pa vedno 'ni proble-
ma, je že narejeno'. Včasih smo opazili 
celo njegovo užaljenost, če smo ga kdaj 
prezrli in ga nismo povabili predvsem na 
delo, za pogostitve tako ali tako večino-
ma ni imel časa. Poznali smo ga tudi kot 
veseljaka in domiselnega človeka, rad je 
povedal tudi kakšno lepo zgodbo o svojem 
delu na kmetiji, pri lovcih in tudi v službi 
v Novolesu, kjer je vestno delo opravljal 
vse do upokojitve. Nihče od nas ni raz-

Septembra se je za vedno poslovil nekda-
nji hokejist ljubljanske Olimpije in član 
nekdanje jugoslovanske reprezentance v 
tem športu, Janez Puterle. Dolga leta je 
zahajal v Dolenjske Toplice, na Cvibljah 
je imel že njegov oče počitniško hišico. V 
topliški dolini je spletel pristna hokejska 
prijateljstva, domačemu klubu je v prvih 
letih izdatno pomagal z opremo tako re-
prezentance kot ljubljanskega kluba, ki 

fašisti 1942 odpeljali na Rab, od koder sta 
se brata s posledicami taborišča vrnila do-
mov, oče pa je na poti umrl. Konec vojne je 
tudi njej prinesel upanje po boljšem, mir-
nejšem in srečnem življenju. Tudi povojni 
čas je bil čas pomanjkanja in odrekanja. 
Delo na kmetiji je komaj omogočalo preži-
vetje, razne dajatve pridelkov pa so grenile 
življenje. 
Po osnovni šoli je kot deklič sodelovala na 
različnih delovnih akcijah, tudi pri izgra-
dnji silosa v Straži. Na zaključku s plesom 
je po eni izmed delovnih akcij spoznala 
svojega moža Avgusta. Poročila sta se in 
postala je Bradačeva. Za nekaj časa sta se 
z možem iz Dolenjih Sušic preselila v Ko-
vačevo hišo v Podhosti, nato pa na Obrh. 
Slavka je ostala doma, skrbela za dom in 
družino, mož pa je bil cele dneve zdoma, 
celo marsikatero nedeljo je moral žrtvovati 
za boljši jutri, kot se je takrat reklo. 
Z nekaj vmesnimi presledki je bila Slav-
ka zaposlena v Boru, s honorarnim delom 

mišljal, da bo tako vitalnega in srečnega 
človeka nenadoma načela tako zahrbtna 
bolezen, s katero se je boril skoraj dve leti. 
V času bolezni ni nikoli pokazal, da je sla-
be volje, ampak samo hrepenenje po delu, 
razmišljal je o boljši prihodnosti in na-
predku vseh vaščanov v ožji in širši oko-
lici, v kateri je živel preko 50 let. V srcih 
ga imamo zapisanega kot človeka dobrega 
in prijaznega duha, ki je bil vedno prip-
ravljen pomagati vsakomur, pa četudi je 
imel svoje obveznosti in skrbi glede svoje 
najdražje družine. Naj mu bo na podturn-
škem pokopališču lahka slovenska zemlja, 
na kateri je tako rad živel. 

profesionalnim igralcem ni več služila, to-
pliškim zanesenjakom pa je prišla še kako 
prav. Zanjo niso odšteli ničesar, zato je bila 
ta pomoč še toliko bolj dobrodošla. 
Puterle je 20 let nosil dres ljubljanske 
Olimpije, reprezentančni dres pa je oble-
kel 101-krat ter v njem dosegel 30 golov 
in 39 podaj, je na spletni strani Hokejske 
zveze Slovenije zapisal dr. Andrej Stare. 
Poleg olimpijskih iger v Innsbrucku 1976 

Poslovili smo se od Slavke Bradač 

Avgustu Poglajnu v slovo 

Prijatelju topliškega hokeja v slovo 

v drevesnici GG in v Novolesu. Dočakala 
je tudi obdobje, ko je zaživela življenje, 
ki sta si ga z možem želela. Veselje ji je 
dopolnjevalo zadovoljstvo in ponos, da 
sta z možem vzgojila vse tri otroke in jim 
vcepila poštenost, spoštovanje do ljudi in 
dela. V njeno življenje so drug za drugim 
prihajali vnuki, a vse te lepe trenutke je 
presekala smrt moža Avgusta. Rano ob 
njegovi izgubi so ji počasi celili pravnuki, 
druženje s sosedami Brcetovo, Bingatovo 
in Micko, popolnoma zacelila pa se niko-
li ni. Druženje s svakinjo Mimico, njuno 
klepetanje in pohodi so ji vračali moč in 
energijo. Pred tremi leti je njeno življenje 
zaznamovala možganska kap. Nič več ni 
bila sigurna v nogah, izgubljala je ravno-
težje, tesnoba in pritiski v glavi so ji gre-
nili življenje.
Slavka je bila članica več domačih društev; 
ne le v njeni družini, tudi v teh društvih je 
z njenim odhodom nastala praznina, saj je 
odšla iz vrst ljudi, ki še vedo, kaj je vojna, 
laž in sovraštvo in kaj je svoboda, resnica 
in prijateljstvo. 

je nastopil tudi na olimpijskih igrah v 
Sapporu 1972. Skupno je na olimpijskih 
igrah odigral 11 tekem, dosegel štiri gole 
in štiri podaje. Reprezentančno kariero je 
sklenil leta 1978 po neuspešnem svetov-
nem prvenstvu v Beogradu. Janeza Puter-
leja se bodo pravi ljubitelji hokeja v Slove-
niji in širše kot tudi v dragih mu Toplicah 
spominjali kot izjemnega borca, realiza-
torja in tovariša. 
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Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je začel z izvajanjem cepljenja proti gripi v 
ambulantah območnih enot v ponedeljek, 19. oktobra. Letos je še bolj kot kdajkoli prej po-
membno, da se čim več ljudi zaščiti pred gripo s cepljenjem, še posebej to velja za skupine, 
pri katerih gripa lahko poteka težje ali z zapleti. Cepljenje je za vse vključene v zdravstveno 
zavarovanje letos brezplačno.
Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se 
z lahkoto širi med prebivalci. Za prepreče-
vanje širjenja je priporočljivo upoštevati tri 
enostavna pravila: ostanemo doma, če zbo-
limo in bi lahko imeli gripo, temeljito in po-
gosto si umivamo roke, pri kihanju / kašlja-
nju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom 
za enkratno uporabo ali kihamo / kašljamo 
v rokav. Najučinkovitejša zaščita pred gripo 
pa je vsakoletno cepljenje. Cepljenje proti 
gripi je koristno, saj ščiti tako pred boleznijo 
kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo 
spremljajo.
Cepljenje proti gripi je še zlasti priporočlji-
vo za skupine z večjim tveganjem za težji 
potek ali zaplete gripe:
• za kronične bolnike,
• osebe, stare 65 let in več,
• majhne otroke (od 6 mesecev do 23 me-

secev starosti),

• nosečnice
• ter za osebe z izjemno povečano telesno 

težo (ITM ≥40).
Cepljenje je posebej priporočljivo tudi za 
osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene 
nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prene-
sejo okužbo na druge osebe, še posebno to 
velja za zdravstvene delavce in sodelavce, 
zaposlene v domovih starejših občanov ter 
druge nujne službe.
Cepljenje proti gripi opravite pri vašem 
izbranem osebnem zdravniku. Če to ni 
možno, se lahko cepite pri katerem koli 
drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, 
ki cepljenje izvaja, oziroma v ambulanti na 
območni enoti Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (NIJZ). Ambulante OE NIJZ 
bodo letos cepljenje izvajale v omejenem 
obsegu. V trenutni epidemiološki situaci-
ji je prioriteta dela epidemiološke službe 

Cepljenje proti gripi, tokrat brezplačno za vse
izvajanje epidemioloških poizvedovanj pri 
osebah s potrjeno okužbo z novim korona-
virusom.

Cepljenje proti gripi 
v času covid-19 je varno 
Za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti 
in zaščite pred širjenjem okužb covid-19 
bo potek dela na območnih enotah NIJZ 
organiziran nekoliko drugače kot doslej. Za 
cepljenje se je potrebno predhodno naročiti 
po telefonu ali elektronski pošti, saj je vstop 
v čakalnico zaradi individualne obravnave 
omogočen le naročenim in v dogovorjenem 
terminu. Osebno naročanje v ambulanti ni 
mogoče. 
Na cepljenje lahko pridejo le zdrave osebe, 
ki v zadnjih 14 dneh niso imele znakov re-
spiratorne okužbe (povišana temperatura, 
kašelj, bolečine v grlu, žrelu, znaki prehla-
da, bolečine v mišicah), prav tako pa okužbe 
niso imele osebe, s katerimi živijo v istem 
gospodinjstvu. Obvezna je uporaba  kirur-
ške maske ter razkuževanje rok ob vstopu v 
prostore območne enote NIJZ.

Nacionalni inštitut za javno zdravje    

Napovednik 
Zaradi znane zdravstvene situacije in epidemije je napovednik dogodkov v občini tokrat povsem okrnjen, izpostavljamo le dva 
dogodka, do katerih pa bo ravno tako prišlo le, če bodo to dovoljevala navodila pristojnih. Ker se ta v zadnjem mesecu zaradi 
naraščanja okužb zaostrujejo praktično vsakih nekaj dni, dogodka vseeno objavljamo, a s poudarkom – še enkrat – da bosta 
izvedena, če bodo pristojni to dovoljevali. 

Ponedeljek, 2. november, med 8. in 16. uro, mesečni sejem na ploščadi pred KKC-jem v Dolenjskih Toplicah. 
Vsaka sobota med 9. in 12. uro kmečka tržnica na ploščadi pred KKC-jem v Dolenjskih Toplicah. 

Iskreno zahvalo izrekamo vsem članom PGD Soteska, PGD Dvor, PGD Podturn, PGD Ajdovec, PGD Vavta vas in PGD Dolenja Straža za nese-
bično pomoč in trud pri iskanju mame Marije Bercko iz Soteske. Zahvalo izrekamo tudi vsem vaščanom, policistom PP Dolenjske Toplice in 
vodnikom reševalnih psov. Z vašo pomočjo je bila dvodnevna iskalna akcija uspešno zaključena.

Družina Špelko, Bercko in Bukovec

Zahvala 
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VGC SKUPAJ VABI 
K AKTIVNOSTIM NA DALJAVO

Okoliščine epidemije korona virusa in z njo povezane omejitve nam ponovno 
narekujejo drugačne oblike sodelovanja v projektu VGC Skupaj. Utečeni 
urnik srečanj bomo zamenjali s povabili k ustvarjanju v domačem okolju, 
spletnemu učenju in učni pomoči, domači vadbi in drugim aktivnostim. Z 
njimi vam želimo obogatiti prosti čas, vam približati razna znanja in veščine, 
hkrati pa omogočiti, da ste vsaj virtualno povezani med seboj in predvsem, 
da ohranite psihofizično zdravje.

RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE IN UČNA POMOČ, 
na daljavo za vse generacije
Izvajalci vam bodo na voljo preko Zoom povezave, elektronske pošte in telefona. Nudili 
vam bodo naslednje vsebine: 
• uporaba Zooma in drugih video povezav,
• slikanje s telefonom, urejanje in objava fotografij,
• izdelava dokumentov v Wordu in shranjevanje v PDF,
• varnost na internetu in sodelovanje v socialnih omrežjih,
• pomoč pri šolskih obveznostih in domačih nalogah.
Pridobili boste novo znanje ali utrdili, kar že veste, ter urili danes nepogrešljive digitalne 
kompetence.

SKRB ZA ZDRAVJE IN TELESNA VADBA, 
spletno učenje in vadba doma
Vaje za starejše so vsekakor bolj primerne za tiste v zrelih letih, lahko pa jih koristno 
vključite v svojo dnevno vadbo tudi mlajši. Izvajate jih v premoru med delom ali zgolj za 
popestritev drugih oblik telesne aktivnosti. Kot pravijo: »Telo vam bo hvaležno!« Pove-
zava do vadbe: https://youtu.be/Q6xl74zn99Y
Hoja je ena od najbolj varnih, dostopnih, koristnih in primernih oblik telesne vadbe prav 
za vse. Vabimo vas, da spoznate in se preizkusite v nordijski hoji s pomočjo spletnega 
gradiva. Na povezavi boste vstopili v učilnico, kjer je na voljo brezplačno gradivo za sa-
moizobraževanje: http://povezave.kopa.si/nord/index.html

Odzovite se na naša obvestila po e-pošti, svojo aktivnost potrdite z všečkom in 
komentarjem pod objavo na Facebooku. Posredujete nam lahko tudi fotografije 
vaših izdelkov ali drugih oblik aktivnega sodelovanja. S tem nam boste pomagali 
beležiti odziv in udeležbo. 
Hvala za sodelovanje in uspešno aktivnost vam želimo. 
Z vami je ekipa Večgeneracijskega centra Skupaj

Za vse informacije in prijave smo vam na voljo na tel. številkah 05 907 57 10 ali 
031 329 567 (Zvonka Potočar) in na e-naslovu zvonka.potocar@ric-nm.si.
Projekt VGC Skupaj sofinancirata MDDSZ in ESS ter finančno podpira občina, 
zato so delavnice za udeležence brezplačne. Objave dogodkov spremljajte na 
spletni strani občine, v občinskem glasilu, na plakatih in zloženkah.

  Ivanka Badovinac, KGZS, Zavod Novo mesto 
Letošnje leto je bilo zelo zahtevno, saj je že spomladi narava vzela velik del pridelka. 
Zato pa je tisto grozdje, ki je ostalo, zelo dobre kakovosti. Naloga pridelovalca se nada-
ljuje v kleti. 
Vino se rodi z alkoholnim vrenjem, ko se 
sladkor, ki ga vsebuje mošt, pretvori v al-
kohol. Od tega, kako poteka fermentacija, 
pri kakšni temperaturi, s kakšnimi kva-
sovkami, je v veliki meri odvisna kakovost 
bodočega vina. Zato je naloga vsakega 
vinarja, da poskrbi za strokovno vodeno 
fermentacijo in s tem prispeva k dobri ka-
kovosti vina.
Redna trgatev je že zaključena in v kleteh 
je precej živahno. Ponekod so mošti še v 
fazi alkoholnega vrenja, pri nekaterih pa 
že imajo mlado vino. Ko gre fermentacija 
proti koncu, vrelno posodo dopolnimo, da 
po končanem alkoholnem vrenju ne pride 
do topnosti kisika. Kvasovke so opravile 
svoje poslanstvo, pretvorile so mošt v mla-
do vino in se počasi sesedajo na dno vrel-
ne posode. Hkrati so opravile še drugo zelo 
pomembno funkcijo »biološkega filtra«, 
saj iz mošta vežejo nase nekatere nevar-
ne sestavine, kot so težke kovine, ostanke 
škropiv, … S prvim pretokom preprečimo 
oddajanje teh snovi nazaj v mlado vino, 
odstranimo kvasovke, bakterije in ostanke 
grozdja ter nevarnost tveganja vonja po 
gnilih jajcih. Mlado vino je zelo občutljivo 
in ravno aroma je lahko prva žrtev povr-
šnega kletarjenja.

Biološki razkis mladega vina
Dobro je, da se v tem času naredi kontrola 
vsebnosti skupnih kislin, jabolčne kisline 
in pH vrednost. Le-ta je namreč odločil-
na za vzpostavitev biološkega razkisa v 
mladem vinu po končanem alkoholnem 
vrenju. Biološki razkis naj bo voden z do-
datkom čiste kulture bakterij mlečno-ki-
slinskega vrenja vrste Oenococcus oeni. 
Idealni pogoji za delovanje teh bakterij 
so: pH vrednost najmanj 3,1, temperatura 
vina od 17 do 25 °C, vsebnost prostega SO2 
pod 25 mg/l in vsebnost skupnega SO2 pod 
45 mg/l. V času biološkega razkisa mora-
jo biti posode polne, da se prepreči tvorba 
hlapnih kislin, ki se že v idealnih pogojih 
zvišajo za 0,1-0,15 g/l. Pri spontanem bi-
ološkem razkisu se lahko pojavijo poleg 
milejše mlečne kisline še druge nezažele-
ne sestavine kot so okus po maslu, kislem 
zelju, jogurtu. Pride do mlečnokislinskega 
tona, iz katerega se lahko razvije ena naj-
hujših bolezni vina, to je mlečnokislinski 
cik. Poleg tega pa lahko nastane tudi hista-
min, ki je zdravju škodljiv. 

Prvi pretok vina 
Mlado vino redno spremljamo, ga posku-
šamo in se na osnovi zaznav in analitičnih 
podatkov odločimo za prvi pretok. Od-
merek žvepla je odvisen od pH vrednosti 
in zdravstvenega stanja mošta, vsebnost 
skupnih kislin in od količine ostanka ne-
povretega sladkorja. Vino ob pretoku pri-
merno žveplamo s 50 do 60 mg žveplovega 
dioksida/l (kar pomeni 1 dl do 1,2 dl 5-6 % 
raztopine žveplaste kisline na 100 l vina). 
Z zračenjem ob prvem pretoku nevtralizi-
ramo  neželene reduktivne vonje (H2S), ki 

so nastali med vrenjem in dosežemo sta-
bilnejšo barvo rdečih mladih vin. V nekaj 
dneh po pretoku je potrebno opraviti kon-
trolo prostega žveplovega dioksida, da se 
mlado vino po potrebi dožvepla. 
Zorenje vina mora biti usmerjeno k ohra-
nitvi naravne vrednosti in kakovosti vina. 
Primerno žveplano mlado vino se hitro bi-
stri in lepo razvija. Sedaj je potrebno kon-
trolirati potek zorenja vina z analizami na 
vsebnost prostega žveplovega dioksida, 
poleg tega pa vino stalno pokušati. Belo 

Nega mladega vina
suho vino potrebuje za normalno zorenje 
v tem obdobju vsaj približno 30 mg/l pro-
stega žveplovega dioksida, rdeče vino pa 
25 mg/l prostega SO2. V primeru znižanja 
prostega SO2, je treba le-tega pravočasno 
dodati, da ne pride do oksidacijskih proce-
sov. 
Ob vseh naštetih opravilih, ki trenutno 
potekajo v vinskih kleteh, ne pozabimo na 
vodenje kletarske evidence posameznih 
ukrepov in uporabljenih sredstev v vin od 
pridelave grozdja do nege in prodaje vina 
ter prijavo pridelka na pristojnih upravnih 
enotah, ki jo moramo opraviti do 20. no-
vembra 2020.



Moj foto utrinek

Članice in člani Društva podeželskih žena 
Dolenjske Toplice smo se v začetku oktobra 
odpravili v Ljubljano na snemanje oddaje 
Pri Črnem Petru. Ko so me poklicali z vpra-
šanjem, če bi sodelovali in predstavili našo 
dejavnost, sva z organizatorko takoj našli 
skupno idejo. 
Predstavili naj bi se z našim jabolčnim za-
vitkom, po katerem smo znani po vsej drža-
vi. Spekle smo naš najboljši zavitek in ga 
podarile Franciju v oddaji, ki je ravno pra-
znoval abrahama. Snemanja se je udeleži-
lo 25 članov, kar je bilo kar zadovoljivo, da 
smo napolnili gostilno Pri Črnem Petru. Za 
marsikoga od nas je bil to en zanimiv dogo-
dek, saj si nismo predstavljali, kako poteka 
snemanje televizijske oddaje. Čeprav je bilo 
snemanje ob 12. uri, smo za male zaslone 
pričarali čudovit večer. Ogledate si ga lahko 
v oddaji, ki bo na razporedu 7. novembra, ob 
20. uri na Planet TV. 

Člani Društva upokojencev Dolenjske 
Toplice smo se razveselili septembrske-
ga napovednika v Vrelcu, v katerem je bil 
za 20. oktober napovedan izlet, tokrat z 
brezplačnim vlakom na Bled. Prijave so kar 
deževale in zaradi omejitev druženja na 10 
oseb smo začeli razmišljati o več skupinah, 
ki bi se časovno razporedile na vlak oziro-
ma avtobus. Zaradi boljše organizacije  in 
preglednosti izleta sva se z Marijo odločili, 
da greva na Bled en teden prej. Želeli sva 
z vlakom, a ta je bil polno zaseden, 
zato sva se odločili za avtobus. 
Najprej proti Ljubljani, nato nap-
rej proti Bledu. Potovanje z avto-
busom je bilo sicer hitreje, a vlak 
ima svoj čar ... Na avtobusni po-
staji na Bledu sva si najprej želeli 
spiti dobro blejsko kavico, nato pa 
pohiteli proti jezeru, ki se je leske-
talo v vsej svoji lepoti. Čudovito. 
Pri pletnarjih sva se dogovorili za 
nižjo ceno prevozov za člane to-
pliškega upokojenskega društva, si 
podrobno ogledali okolico, se spre-
hodili po jezerski promenadi, ki se je 
že jesensko obarvala, oči upirali na 
zasnežene vrhove Julijskih Alp in Ka-
ravank in na strmi pečini občudovali 
Blejski grad. Seveda ni šlo brez poziranja 
pri velikem rdečem srčku, na mostičku, ki 
ga krasijo številne ljubezenske ključavni-
ce. Odšli sva do gradu, se ustavili na Slo-
venskem trgu, si ogledali cerkvico Sv. Mar-
tina, se sprehodili po starem delu Bleda, 
mimo Diagnostičnega centra in se ustavili 
v prijetni gostilnici, ki so nama jo pripo-
ročili vrtnarji v Zdraviliškem parku. Prav 

namensko sva hoteli poiskati pravi lokal s 
prehrano, da bi bili udeleženci izleta zado-
voljni. In res je bilo obilno in dobro, pa še 
na terasi so nama postregli. V neposredni 
bližini sva opazili tudi menda najboljšo 
slaščičarno z blejskimi  kremnimi rezina-
mi, a tudi njim sva se odpovedali, na račun 

Gostovanje na Planet TV

Na Bledu 

prihajajočega tedna.  Domov sva se vrnili 
dobre volje, prepričani, da bo članicam in 
članom domačega društva izlet na Bled os-
tal v trajnem spominu, a žal iz tega ni bilo 
nič. Načrte so preprečili ostrejši ukrepi za 
zajezitev širjenja novega koronavirusa. Žal 
… Pa drugič, ko bo čas pravi … 

Marija Šuštaršič 

Martina Klobučar 

   

   


