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Predstavitev novih naložb

Prejemnik priznanja menedžer leta 2006

Sprostitveni center in
igriπËe za golf
V Krkinih termah v Šmarjeških Toplicah smo sredi septembra na slavnostni
otvoritvi javnosti predstavili dve novi
pridobitvi ‡ hotel Vitarium s sprostitvenim centrom v Šmarjeških Toplicah, za
katerega smo v Termah Krka pridobili
tudi sredstva Evropske unije, in igrišËe
za golf na OtoËcu. V zadnjih letih smo v
naših enotah beležili visoko zasedenost
kapacitet, kar je bil kljuËni razlog za vlaganje v nove hotelske in infrastrukturne
objekte. Posebno pozornost smo namenili sprostitvenim programom, doseženi
prodajni rezultati pa že potrjujejo pravilnost sprejetih odloËitev. Gre torej za
pridobitvi, ki bosta kakovostno in bogato
nadgradili turistiËno ponudbo Dolenjske.

Terme Šmarješke Toplice

Investicija v Šmarjeških Toplicah v
višini 2,4 milijarde tolarjev je obsegala
izgradnjo novega hotela Vitarium, obnovitev hotela Toplice (75 sob in hodnikov), klimatizacijo hotelov in izgradnjo
novega zunanjega bazena (ki je povezan
z notranjim termalnim bazenom). Obnovili smo streho nad bazenom, ob hotelu
zgradili novo cesto, termalno vrtino, obnovili cevovod in toplotne Ërpalke. Prenovili smo pritliËje celotnega hotelskega
kompleksa z recepcijo in hotelskim barom, gostom pa je ob novem bazenu na
voljo tudi zunanji bar in veË masažnih
bazenov. Z novo pridobitvijo se je v Termah Šmarješke Toplice pokazala potreba
po novih delovnih mestih, zato smo zaposlili 16 novih sodelavcev.
V okviru omenjene investicije je najpomembnejša pridobitev center Vitarium Spa&Clinique. Novi programi, ki so
individualno prilagojeni in temeljijo na
naravnih postopkih z merljivimi uËinki,
so namenjeni krepitvi zdravja in psihofiziËnih sposobnosti ter premagovanju
težav, ki dandanes najpogosteje otežujejo življenje sodobnega Ëloveka (stres,

Joæe ColariË

prevelika teža, prezgodnje staranje, nezadovoljstvo z zunanjim videzom ...).
Programe izvajamo na 1000 m2 sodobno
in prijetno opremljenih prostorov, med
njimi so center za vrhunsko nego obraza,
telesa in las, sprošËujoËe sobe za izvajanje raznovrstnih masaž in sprostitvenih
tehnik, bogato opremljena telovadnica,
udobna sprejemnica z biobarom in studio za višinsko vadbo.
V hotelu Vitarium je 72 sob visoke
kategorije (****superior), prostornih,
klimatiziranih, z dostopom do interneta, satelitsko TV, mini barom in sefom,
enajst luksuznih suit (40 m2) oziroma
apartmajev (50 m2), najzahtevnejšim
gostom pa je na voljo tudi predsedniški
apartma (100 m2).
V sklopu centra Vitarium Spa&Clinique
se nahaja tudi Vitarium Aqua, obnovljen
kompleks savn, kopeli in wellness storitev, pri katerih uporabljamo zdravilno
termalno vodo.

Združenje Manager je za menedžerja leta 2006 imenovalo Jožeta ColariËa, predsednika uprave in generalnega direktorja Krke. Kristalno kocko
mu je 5. oktobra 2006 na slovesnosti v
Mariboru izroËil predsednik združenja
Franjo Bobinac.
Kot so v utemeljitvi nagrade zapisali ColariËevi stanovski kolegi, pod
njegovim vodstvom Krka nadaljuje
odliËne poslovne trende iz preteklosti: celotni prihodki so lani zrasli za
17 odstotkov, Ëisti dobiËek pa kar za
49 odstotkov. Tudi letošnje polletne
številke kažejo, da se Krkin zagon ne
zmanjšuje, saj so v primerjavi z lanskim polletjem prodajo poveËali za
Ëetrtino, dobiËek pa za 23 odstotkov.
Vseskozi se poveËuje tudi dodana vrednost na zaposlenega, veË kot polovica zaposlenih pa ima najmanj visokošolsko diplomo. Dobremu poslovanju sledi
tudi rast Krkine delnice.
Združenje Manager že od leta 1991 podeljuje priznanje menedžer leta vodilnim menedžerkam in menedžerjem za doseganje izjemnih poslovnih dosežkov
in izboljšav v podjetju, ki ga vodijo. S tem Združenje Manager pomembno prispeva k uveljavljanju menedžerskega poklica v Sloveniji, pa tudi širše.

Golf na OtoËcu

V dveh letih je na rahlo hribovitem
terenu nastalo eno najdaljših igrišË v
Sloveniji s tekmovalno dolžino 3038
metrov, 26 pešËenimi in 2 vodnima ovirama. IgrišËe z devetimi polji je bilo za
igralce odprto že v prvi polovici letošnjega julija in se razprostira na 26 hektarjih. VeËinska lastnica igrišËa, ki leži ob
reki Krki in v neposredni bližini gradov
OtoËec in Struga, je družba Terme Krka.
Projektanta sta bila priznana strokovnjaka Howard Swan iz Velike Britanije in
Slovenec Peter Škofic.
Razgibanost igrišËa ponuja igralcu
Ëudovit razgled po Ëistinah v objemu
dreves in jezerc. Zaradi lepega okolja in
kakovostne podlage, ki omogoËa dobro
vzdrževanje, namerava družba Terme
Krka tu zgraditi še devet dodatnih polj
ter klubsko hišo z restavracijo, garderobami, sprejemnico in trgovino.
A. Z.

Poslovni rezultati

Krka nadaljuje z
uspeπno prodajo
Skupina Krka, ki jo poleg delniške družbe Krka sestavlja še 13 družb v tujini
in skupina Terme Krka, je v prvih devetih mesecih letošnjega leta prodala
za 120 milijard SIT izdelkov in storitev. K 23-odstotni rasti glede na enako
obdobje lani je najveË prispevala prodaja zdravil na recept na tržišËa vzhodne Evrope.
Prodaja skupine je za 15 milijard SIT oziroma za 14 % veËja od prodaje
družbe Krka. Na veËjo prodajo skupine je vplivala predvsem prodaja odvisnih družb na Poljskem, Hrvaškem in v Ruski federaciji ter prodaja skupine
Terme Krka. ZdraviliškoturistiËne storitve, katerih rast je bila 13-odstotna, so
v prodaji dosegle 5 milijard SIT in predstavljajo 4-odstotni delež v skupni prodaji.

www.terme-krka.si



… z brezplaËnim avtobusnim prevozom
v Terme Krka in nazaj

Jesenski oddih
v Termah Dolenjske Toplice

Veseli avtobusi

(28.10. - 27.12.2006)

v Terme Dolenjske Toplice
Vsebina programa:
• namestitev v dvoposteljni sobi hotela
Vital**** ali Kristal****
• 7 polpenzionov
• v Ëasu bivanja 1x pregled pri zdravniku
• vsak dan jutranja hidrogimnastika
• 1x bioenergetska soba (25 min)
Hotel Vital ali Kristal
Cena programa

• neomejeno kopanje v termalnih bazenih v
hotelu in v Wellness centru Balnea
• spoznavna veËerja z zabavo
• 1x predavanje z zdravstveno vsebino
• pohod po bliænji topliπki okolici,
kulturne in druæabne prireditve
7 dni / polpenzion
71.264 SIT
297,38 EUR

Severna Primorska: 12. 11. - 19. 11. 2006
Informacije o postajah, toËnih odhodih avtobusov in rezervacije:
☎ 07 39 19 400, booking.dolenjske@terme-krka.si

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 ali 7 polpenzionov
kopanje v bazenih s termalno vodo v hotelu in v Wellness centru Balnea
vsak dan Aqua Fit
1x vstop v Oazo
pregled pri zdravniku (pri 7-dnevnem paketu)
jutranja gimnastika pod strokovnim vodstvom
1 žeton za solarij
petkovo noËno kopanje v Wellness centru Balnea
PACE vadba v hotelu
sobotni ples z živo glasbo in bogat animacijski program
(pohodi, izleti, predavanja)
• 10 % popusta na zdravstvene storitve v zdravilišËu (razen masaž) ter 10 %
popusta na individualne storitve v Wellness centru Balnea
(od ponedeljka do petka)

Cena paketa

☎

SIT

5 dni

56.558

7 dni

EUR

SIT

EUR

236,01

79.182

330,42

07 39 19 400, booking.dolenjske@terme-krka.si
www.terme-krka.si

v Terme Šmarješke Toplice
Vsebina programa:
• 7 polpenzionov
• pregled pri zdravniku
• vsakodnevna jutranja hidrogimnastika ali
vodna aerobika
• neomejeno kopanje v termalnih bazenih
Hotel Toplice
Cena programa

Jesenski oddih
v Termah ©marjeπke Toplice

• 2x predavanje z zdravstveno vsebino
• možnost izbire med razliËnimi jedilniki
• sveËana veËerja s tradicionalnimi
dolenjskimi jedmi
• teËaj pripravljanja kuharskih dobrot
• sobotni ples, družabni in kulturni program

(28.10. - 27.12.2006)

7 dni / polpenzion
71.264 SIT
297,38 EUR

•
•
•
•

5 ali 7 polpenzionov
neomejeno kopanje v notranjih in zunanjih bazenih s termalno vodo
1x brezplaËen vstop v Vitarium Aqua
REKREATIVNE STORITVE: vodeni sprehodi, vsak dan vodna aerobika,
uËna ura nordijske hoje
• sobotni ples z ansamblom v zdraviliški restavraciji
• kulturne in družabne prireditve, kuharske delavnice, koncerti
• 10 % popusta na zdravstvene storitve v zdravilišËu (razen masaž)

Gorenjska, Ljubljana: 29. 10. - 5. 11. 2006
Severna Primorska: 10.12. - 17.12.2006
Informacije o postajah, toËnih odhodih avtobusov in rezervacije:
☎ 07 38 43 500, booking.smarjeske@terme-krka.si

Cena paketa

Hotel Laguna
Cena programa

5 dni

56.558

7 dni

EUR

SIT

236,01

79.182

EUR
330,42

Ugodna ponudba od 2. do 5.11.2006: 3-dnevni oddih v hotelu Toplice
æe od 35.721 SIT / 149,06 EUR

v Talaso Strunjan
Vsebina programa:
• 7 polpenzionov
• jutranja skupinska telovadba v bazenu
• 1x dnevno turška, finska in infrardeËa savna

SIT

☎

• kopanje v pokritem bazenu z ogrevano
morsko vodo
• 2x tedensko glasba za ples in bogat
animacijski in rekreacijski program

7 dni / polpenzion
45.570 SIT
190,16 EUR

07/ 38 43 400, booking.smarjeske@terme-krka.si

www.terme-krka.si

Ta prelepi božiËni Ëas ...
v Talasu Strunjan

Ljubljana: 21. 10. - 28. 10. 2006, Dolenjska: 26.11. - 3.12.2006,
Gorenjska: 3.12. - 10.12.2006, ©tajerska: 10.12. - 17.12.2006,
Primorska: 17.12. - 24.12.2006

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informacije o postajah, toËnih odhodih avtobusov in rezervacije:
☎ 05 67 64 100, booking.strunjan@terme-krka.si

3 polpenzioni v Hotelu Laguna
sprehod do Pirana in ogled jaslic
peka piškotov, krašenje božiËnega drevesca in sprehod z baklami do morja
božiËna veËerja ob zvokih božiËnih pesmi
obisk polnoËnice v strunjanski cerkvi
bogat božiËni zajtrk
božiËno noËno kopanje v soju sveË
kopanje v bazenu z ogrevano morsko vodo
uporaba savn enkrat dnevno
Cena 3-dnevnega paketa
(od 23. do 26.12.2006)

Navedene cene veljajo na osebo v dvoposteljni sobi. TuristiËna taksa in zavarovanje nista vkljuËena v ceno. DoplaËila za enoposteljno sobo in polni penzion. Cene æe vkljuËujejo zgornje meje
popustov, nanje ni veË dodatnih popustov.

www.terme-krka.si

☎

SIT

EUR

27.900

116,42

05/ 67 64 100, booking.strunjan@terme-krka.si

www.terme-krka.si



Akcija

Vitalni. Zdravi. Ponosni nase.

Hujπanje za zdravje in
lepπi videz

Obvladajmo stres
Stres je odziv telesa na obremenitve,
ovire, zahteve, pa tudi na pozitivne dogodke v življenju, kot so poroka, rojstvo,
potovanja. Odraža se na Ëustvenem, fiziËnem in duhovnem nivoju, v oblikah,
ki so zdravju in poËutju lahko nevarne.
»e se z njim pravoËasno ne sooËimo,
lahko pusti trajne negativne posledice na
našem zdravju. Ker se razliËni ljudje na
isti dražljaj razliËno odzivamo, je potrebno za prepoznavanje vseh oblik in izvorov stresa poglobljeno znanje in pomoË
terapevtov.
V programu StressFree, ki ga izvajamo
v centru Vitarium Spa&Clinique v Termah Šmarješke Toplice, se posameznik
nauËi stres prepoznati in najti vzroke
zanj, se nanj pravilno odzvati, ga usmerjati in obvladovati. Osvoji tudi relaksacijske tehnike ter se sprosti s sprostitvenimi in negovalnimi tretmaji in telesno
aktivnostjo. Da ostane vitalen, zdrav in
ponosen nase, pripravljen, da se spopade
z nezdravimi navadami in razvadami in
da se sooËi s fiziËnim stanjem in omejitvami svojega telesa, se oËisti in prenovi.
Program vsebuje:
1. Analiza stanja
- psihološka obravnava, pace test
(analiza stresa)
2. Tretmaji
- kromoterapije z glasbo, stone
terapija, pace biofeedback treningi
pravilnega vodenja stresa, celiËne
biostimulacije
3. Sprostitev in nega
- relax masažne kopeli, antistress
kopeli, relax masaže, nega las z
masažo in oblikovanje priËeske
4. Telesne aktivnosti
- pace ali kardiokros v naravi,
Qi Gong, stretching
5. Izobraževanje
- izobraževanje o sprošËanju in
gibanju

Tri mesece je potekala akcija hujšanja,
ki so jo v sodelovanju s Ëasopisom Dolenjski list organizirale Terme Šmarješke
Toplice. Žreb je doloËil šest bralcev Dolenjskega lista, ki so se vkljuËili v program hujšanja in v tem obdobju dosegli
izjemne rezultate.
Kandidati so trikrat tedensko vadili na
razliËnih orodjih, seveda pa so spremenili tudi naËin prehranjevanja, v kar jih
je vpeljala nutricistka Janja Strašek. Za
kandidate so bili to trije meseci korenitih
sprememb, za tiste, ki so jih vodili skozi
program hujšanja, pa so bili to trije meseci izzivov, saj je bilo na oËeh javnosti
tudi njihovo delo. ﬂSpoznali smo, da je
možno ob spremljavi medijev izgubiti še
veË kilogramov, saj so rezultati pri naših kandidatih zares odliËni,« je povedal
Tomaž Kocjan in ugotovitev utemeljil

Terme Šmarješke Toplice
Tel.: 07/ 38 43 438
E-pošta: vitarium@terme-krka.si

s podatkom, da v njihovem programu
hujšanja ženske izgubijo v enem tednu
povpreËno od 2 do 3 kilograme telesne
teže, moški pa od 2,5 do 4 kilograme. To
velja za goste, ki se udeležijo programa
hujšanja in tudi bivajo v hotelu, hkrati pa
imajo tudi veË dodatnih terapij.
Niso pa pomembni le kilogrami, ampak tudi odstotek izgubljene telesne
mašËobe. V skupini so dosegali njeno
zmanjšanje v razponu od 4,5 do nekaj
nad 8 odstotki. To pa pomeni kakovostno
hujšanje in zares izjemen rezultat. PoveËana mišiËna masa, zmanjšana teža in
predvsem nov življenjski stil so bile tako
glavne odlike akcije Dolenjskega lista in
Term Šmarješke Toplice.
Lidija Jež (Dolenjski list)

Ob zakljuËku akcije: skrajno desno Janja Strašek in levo Tomaž Kocjan, ki sta s skupino vse tri mesece tesno sodelovala, zadaj direktor Krkinih term v Šmarjeških Toplicah
Gorazd Šošter, tedanja direktorica Dolenjskega lista Branka VidetiË in vodja marketinga
Dolenjskega lista Živa Šošter, spredaj pa pet Ëlanov skupine, ki niso le shujšali, ampak
spremenili tudi svoj življenjski slog ‡ hrana bo odslej drugaËna, dnevno pa bo na vrsti
tudi gibanje.

Po kuharske skrivnosti
v Dolenjske Toplice
(ponudba za skupine najmanj 6 oseb)
Program od nedelje do petka:

Vrednostne darilne bone Term Krka, ki jih lahko vaπ obdarovanec po æelji izkoristi
v Termah Dolenjske ali ©marjeπke Toplice, v Talasu Strunjan, Hotelih OtoËec ali v
Hotelu Krka v Novem mestu, lahko naroËite tudi v vseh enotah Poπte Slovenija ali na
telefonski πtevilki 080 1410 in jih poπljete skupaj s telegramom.
VeË informacij: 07 373 19 43

•
•
•
•
•
•

nastanitev v dvoposteljni sobi (Vital**** ali Kristal****)
2 polpenziona
kopanje v termalnih bazenih
jutranja hidrogimnastika pod strokovnim vodstvom
bogat animacijski program
KUHARSKE DELAVNICE z razliËnimi kuharskimi tematikami
Cena 2-dnevnega paketa

SIT
23.668

EUR
98,76

Cena 1-dnevnega paketa (kopanje, kuharska delavnica in kosilo):
5.400 SIT / 22,53 EUR

☎

www.terme-krka.si

07 39 19 400, booking.dolenjske@terme-krka.si
www.terme-krka.si



Terapije z grozdjem v
Termah Krka
Že iz antiËnih Ëasov je znano, da
grozdje in vino odganjata starost, pomagata ohranjati zdravje in lepoto. Znane
so tudi razliËne terapije z grozdjem za
odpravljanje odveËnih kilogramov, izboljšanje poËutja in še bi lahko naštevali.
V zadnjih petnajstih letih pa so se biološko aktivne snovi grozdja in vina zaËele
uporabljati tudi v kozmetiki.
V Termah Krka smo razvili programe,
ki smo jih poimenovali Vino Vitarium (v
centru Vitarium Spa&Clinique v Termah

Šmarješke Toplice) in Vino Bonum (v
Wellness centru Balnea v Termah Dolenjske Toplice). Pri terapijah in negah
uporabljamo kakovostne surovine, pridobljene iz grozdja, ki poleg mineralov
(K, Ca, Mg), vitaminov in koencima
Q10 vsebujejo tudi zelo pomembne polifenole (katehini, resveratrol, flavonoidi,
antocianidini ...), ki delujejo kot moËni
antioksidanti oziroma lovilci prostih radikalov. Nahajajo se predvsem v peškah
in lupinah rdeËih grozdnih jagod. V nekaterih sortah grozdja je koncentracija
polifenolov veËja kot v drugih, zato v
naših programih uporabljamo grozdje
z zelo moËno koncentracijo omenjenih
snovi. Grozdje pridobivamo iz ekološkega vinograda, ki se obdeluje z biodinamiËnimi metodami. Po trgatvi predelamo
tropine, in sicer tako, da jih sušimo po
posebni metodi, ki zagotavlja ohranitev
dragocenih snovi. Analize, izdelane na
Kmetijskem inštitutu, dokazujejo izredno veliko vsebnost polifenolov v naših
tropinah. Tako predelane tropine uporabljamo pri negah in v prehrani, za nege
pa uporabljamo tudi olje grozdnih pešk.
Terapije in nege z grozdjem so raznolike in bogate, lahko pa jih tudi prilagajamo željam in potrebam naših gostov.
Ti lahko izbirajo med pilingi, oblogami,
savnanjem z oblogo, aroma masažo, masažo s snopki ali masažno kopeljo. Programi so prijetni in sprošËujoËi. Koža je
po negi nahranjena, mehka, sijoËa, poËutje pa prerojeno.
Goste navdušujejo tudi kulinariËne posebnosti iz tropin in grozdja: na poseben
naËin pripravljen Ëaj, ki je prava antioksidativna injekcija, pa kruhki, piškoti in
seveda, po želji, tudi rdeËe vino.
Nada MilaË in Jana K. PetroviË

Hotel Krka - seminarji

Vino Bonum

enodnevni program za dušo in telo
• Laguna (kopanje in whirlpool)
• Oaza (finska savna, turπka kopel, japonska kopel, tropski vrt,
Zen soba, nudistiËna terasa)
• piling (20 min)
• obloga (30 min)
• masaža s snopki tropin (50 min)
• rozinov Ëaj

Cena programa: 19.500 SIT / 81,37 EUR

☎

07/ 39 19 400, booking.dolenjske@terme-krka.si

www.terme-krka.si

Vino Vitarium

enodnevni program za dušo in telo
Blagodejno delovanje termalne vode, savne, sprostilne kopeli, masaže, obloge
in pilingi. V pomirjajoËem okolju, ob zvokih nežne glasbe in ob prefinjenih
aromah, ki ustvarjajo idealne pogoje za popolno sprostitev, boljše poËutje,
obnavljanje telesne energije in regeneracijo telesa in duha …
• piling z grozdjem (1x)
• aromamasaža z grozdnim oljem (1x)
• center savn (2x 3 ure)
• kopanje v termalnih bazenih

Cena programa: 18.720 SIT / 78,12 EUR

Velika dvorana Novo mesto s 100 do 120 sedeæi, dva mala salona Kapitelj
in Rotovæ z 20 do 25 sedeæi ter tri dvorane z 8, 10 in 16 sedeæi so pripravljene za izvedbo seminarjev, konferenc, druæabnih sreËanj, poslovnih
sestankov ali skupπËin. Vsi prostori so opremljeni s sodobno multimedijsko
opremo.
Hotel je v centru Novega mesta in je idealno izhodiπËe za izlete v bliænjo
okolico. Gostje hotela imajo brezplaËno kopanje v Termah Šmarjeπke Toplice in v Wellness centru Balnea v Termah Dolenjske Toplice.

☎

07/ 39 42 100, booking.hotel.krka@terme-krka.si
www.terme-krka.si

07/ 38 43 400, booking.smarjeske@terme-krka.si

www.terme-krka.si
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Iskrice

27. september v Dolenjskih
Toplicah

27. september, svetovni dan turizma,
smo letos praznovali tudi v Termah
Dolenjske Toplice. V informativnih
kotiËkih smo obiskovalcem in gostom
posredovali pomembne in zanimive
informacije o naših termah, lahko pa
so si tudi ogledali sprostitveni center
Balnea.
Slogan letošnjega turistiËnega praznika “TURIZEM BOGATI” smo
udejanjili z dnevom odprtih vrat in
turistiËnim sejmom domaËe obrti topliške doline, kjer je goste k stojnicam
privabljal muzikant s ﬂfrajtonarico«.
Svojo dejavnost je na našem dvorišËu
predstavil tudi krajevni vrtec, otroci pa
so gostom zapeli, zaplesali in zaigrali
igrice, ki so jih poznali že njihovi stari
starši. M.H.

Praznik kakija v Strunjanu

Revija V skrbi za vaše zdravje

Motnje razpoloæenja
Vas zanima, kako prepoznati depresijo in kako si pomagati? Preberite drugo
številko revije V skrbi za vaše zdravje, v
kateri govorimo o motnjah razpoloženja.
Depresija in ostale motnje razpoloženja
niso bolezni moderne dobe, poznali so
jih že v Ëasu faraonov.
Posledice motenj razpoloženja se ne
odražajo le v Ëlovekovem Ëustvovanju,
ampak lahko vplivajo na uspeh v njegovem osebnem življenju in celo poslab-

šujejo potek telesnih bolezni. Kljub
možnim resnim posledicam teh motenj pa je pretiran strah odveË. Med
vsemi psihiËnimi motnjami so namreË
prav motnje razpoloženja tiste, ki jih
najuspešneje zdravimo.
Revija vam je na voljo v vseh lekarnah, Ëakalnicah družinskih zdravnikov, Krkinih zdravilišËih in na Krkini
spletni strani www.krka.si/revija.

www.terme-krka.si

Kaj menite, kakšne barve je Strunjan? Oranžne! Vsaj v tem Ëasu, ko
turistiËno društvo Solinar pripravlja
najveËjo zabavo, kar jo je “božji sadež”, kot se kakiju drugaËe reËe, kdaj
videl …
Kaki je k nam prišel z Daljnega
vzhoda. Drevo z zdravilnimi sadeži, ki
vsebujejo okrog 15 odstotkov sladkorja ter vitamine A, B in C, so v Evropo
prinesli okoli leta 1870, v Slovensko
primorje in Istro pa v letih pred prvo
svetovno vojno. Sadeži so zreli sredi
jeseni, ko se zmehËajo in jih je mogoËe
jesti z žliËko. Pridela se jih lahko skoraj popolnoma biološko, saj dreves ne
napadajo škodljivci in jih zato ni potrebno škropiti s kemiËnimi pripravki.
Praznik kakija bo letos 9., 10. in
11. novembra. Na velikem pešËenem
parkirišËu ob Talasu Strunjan se bo
dogajalo marsikaj. Vabljeni! N.V.

Humanitarni turnir golfa

Na novem igrišËu za golf na OtoËcu
je 29. septembra potekal turnir, na katerem so golfske palice vihteli številni
ljubitelji golfa. Hkrati je potekala tudi
humanitarna akcija za pediatriËni oddelek Splošne bolnišnice Novo mesto.
Sredstva je lahko prispeval vsak udeleženec turnirja, nekaj je prispevala tudi
Krka. Otoško igrišËe je matiËno igrišËe
Golf kluba Grad OtoËec Novo mesto,
ki ga vodi Peter MiklavËiË. Klub je bil
ustanovljen leta 1999 in ima danes 200
Ëlanov. A.Z.



Stara znanca OtoËca

Martinovanje
v Hotelih OtoËec

Zakonca Rumpf
OtoËec, izjemen po svoji legi, domaËnosti in gostoljubju, privablja v svoje hotele mnogo stalnih gostov. Izjemno
sreËna in zadovoljna se že veË kot 40 let
vsako leto vraËata tudi zakonca Rumpf ‡
gospod in gospa iz okolice Münchna.
Gospod Hans Rumpf, nekoË profesor
matematike na visoki strokovni šoli v
Münchnu, se rad spominja vseh potovanj in poËitnic, ki sta jih s soprogo Irmo
preživela na OtoËcu in njegovi bližnji in
širši okolici: ﬂZa OtoËec mi je povedal
prijatelj iz vojnih dni, s katerim sva že
prej veËkrat razmišljala, da morava enkrat v miru obiskati kraje, kjer sva bila
med vojno. Z družino smo prviË bivali
na OtoËcu, ko so tu stali le moteli - to je
moralo biti v letih 1964/65. Hodili smo
se kopat v Šmarješke in Dolenjske Toplice, spoznavali smo okolico. Vsi smo
bili zadovoljni, namestitev je bila bolj
skromna, vendar mi nismo potrebovali
razkošja. Ne maram hotelov, kjer je treba
nositi kravato. OtoËec je kraj za ljudi, ki
ne poznajo dolgoËasja, ki jih zanima vse
in ki hodijo po svetu z odprtimi oËmi!«
V pogovoru z živahnima in prijetnima
zakoncema Rumpf, ki izžarevata neverjeten optimizem, se Ëlovek zamisli,
obËuduje njuno poznavanje naših krajev
in znamenitosti …
ﬂZanima naju vse ‡ kultura, zgodovina, narava, ljudje … Bila sva že v mnogih krajih. V bližnjih Pleterjah sva spoznala patra Lanuina, s katerim sva se z
lahkoto pogovarjala, saj izvrstno govori
nemško. Tudi v Šentjerneju, pri Majzlju,
sva se dostikrat ustavila, pa na banko hodiva tja,« nam je povedal gospod Rumpf,
ki pozna celo odpiralni Ëas banke, saj
po stari navadi najraje zamenja denar
in plaËuje z gotovino v tolarjih. Hudomušno je pripomnil, da mora še hitro na
banko, saj naslednji dan odhajata nazaj v
NemËijo ...
Kljub letom se na OtoËec še vedno pripeljeta z avtom. Pravita pa, da obstajajo
tudi druge možnosti prevoza ‡ za Ëas, ko
ne bosta mogla veË sama na pot z lastnim
avtom. Pripeljala ju bo hËerka, seznanjena sta pa tudi z avtobusnimi povezavami
med Münchnom in Zagrebom.
ﬂKostanjeviška jama je prelepa,« zatrjujeta. ﬂPoznava tudi Postojnsko jamo,
saj je tako velika in bogata in znamenita,
ampak že preveË ﬂobljudena«. Midva
raje išËeva drobne zanimivosti, ki jih je
veliko povsod okoli nas, le videti jih je

(11. ‡ 12.11.2006)
Ko mošt postane vino, je prav, da se sreËajo stari prijatelji, si sežejo v roke in
nazdravijo s kozarcem rujnega ...
• 1 noËitev v dvoposteljni sobi
• zabavni program
• veËerja
MARTINOV MENI
treba. Bila sva v »rmošnjicah, v KoËevskem Rogu, v Beli krajini, opazujeva
kraške pojave, o katerih smo se uËili le
v šoli ‡ kraške doline, Cerkniško jezero,
ponikalnice. Sevnica, Podsreda, Rogaška
Slatina, Mokrice, »atež ‡ vse poznava. V
zdravilišËu Rogaška Slatina je bila žena
kar nekajkrat na zdravljenju. »atež pa
nama ni preveË všeË, to je industrija,« je
še dodal gospod Rumpf.
Zakonca se rada kopata, predvsem v
starem lesenem bazenu v Šmarjeških Toplicah. »eprav se jima zdi tudi v Šmarjeških Toplicah prelepo in je hotel prenovljen, ne bivata tam. ﬂNajraje prebivava
tu, na OtoËcu, vsi naju že poznajo, sreËujeva stare znance, vedno pa se seznaniva
tudi z novimi ljudmi, ki prebivajo v hotelu. Sediva na terasi Tanga in opazujeva
dogajanje. Vedno se kaj dogaja, prihajajo
skupine z avtobusi, tujci, najrazliËnejši
gostje ...«
Pravita, da je prijetno sreËevati stalno
osebje hotela, da je to za njiju dober znak.
ﬂGospoda Lada z recepcije poznam še iz
Ëasov, ko je bil natakar,« je povedal zgovorni gospod. ﬂV naših letih, pa tudi ko
sva prihajala sem z otrokoma, je zelo pomembno, da je blizu bolnišnica in zdravniška pomoË, Ëe jo potrebujeva. VËeraj
sem bil recimo malo predolgo v bazenu,
ni mi bilo dobro, ampak prijazni receptor
Gregor me je odpeljal k zdravniku in sedaj se spet kar dobro poËutim.«
Zaupala sta nam še eno zanimivost ‡
od znancev, ki sta jih spoznala v Šmarjeških Toplicah, sta v dar prejela Valvasorjevo zbirko treh knjig, na katere sta zelo
ponosna. In ko sem ju ob koncu našega
kramljanja še vprašala, kaj bi na OtoËcu
spremenila, kaj bi si še želela, sta mi odgovorila: ﬂNiË ne bi spremenila. Nama
je tako, kot je, zelo všeË. In Ëe bo vse po
sreËi, drugo leto spet prideva!«
Vida Trenz

Ta prelepi božiËni Ëas ...
v Hotelih OtoËec
• polpenzion in namestitev v hotelu Šport****
• brezplaËna uporaba fitnesa, savne in masažnega bazena
• prost vstop v bazene Wellness centra Balnea v Dolenjskih Toplicah
in v bazene Term Šmarješke Toplice
• božiËkov sprejem s kuhanim vinom na grajskem dvorišËu
• sveËana božiËna veËerja v grajski restavraciji
• božiËni zajtrk v grajski restavraciji
• prost vstop v casino in diskoteko
• bon za korišËenje dodatnih gostinskih ali športno-rekreacijskih storitev
Cena 3-dnevnega paketa
(od 23. do 26.12.2006)

SIT
od 25.412

EUR
106,04

V ceno bivanja je vkljuËen bon v vrednosti 3.000 SIT, ki je vnovËljiv v Ëasu bivanja.

☎

07/ 38 48 600, booking.otocec@terme-krka.si
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kmeËki pršut in s tunino peno nadevan jajËek na motovilcu
zvitek iz dimljenega sira z buËnim oljem
koruzna kremna juha z zelišËnim kruhkom
peËena Martinova raËka
junËji medaljon z grozdjem v sladkem rdeËem moštu
buËni zavitek
peËena hruška na rdeËem zelju
kostanjeva tortica z belim ledom in mandljevimi listiËi

Cena: 12.022 SIT / 50,17 EUR

☎

07/ 38 48 600, booking.otocec@terme-krka.si
www.terme-krka.si

Animatorka

Manca Kerin

OtoËec je osvojil tudi njo, Ëeprav pod
njegovim okriljem dela šele dobre tri
mesece. Impulzivno, živahno, odprto,
samozavestno in zabavno dekle v Hotelih OtoËec skrbi za poËutje gostov in jih
vodi na izlete, tudi na rafting … Skrbi
za poroke oziroma poroËne protokole in
z bodoËimi mladoporoËenci usklajuje
scenarije njihovega najsreËnejšega dne.
IšËe tudi razne podizvajalce (glasbene
skupine in druge nastopajoËe) in koordinira nastope v restavraciji Tango ter na
gradu, kjer kot grofica sprejema goste in
jim predstavlja zgodovino gradu.
Zase pravi, da je preprosta in zelo samokritiËna, a vedno za šalo in zabavo.
Pred letošnjim poletjem je delala kot
radijska in televizijska voditeljica in novinarka, uËila je ples, osnovnošolce pouËevala anglešËino, delala kot hostesa in
pomagala pri organizaciji raznih prireditev (npr. promocija Rebekine zgošËenke).
Delala je tudi v turistiËni agenciji, že v otroštvu pa v domaËi gostilni, kjer, pravi v
smehu, je bila deklica za vse: kuharica, natakarica, Ëistilka, likalka, po nareku oËeta
pa je morala tudi plesati in igrati na klavir.
»esar se loti, dela s srcem. Po njenem mnenju je njena najslabša lastnost, da
vËasih prehiteva samo sebe. Tako se nekega veËera po grajskem sprejemu, ko je
neznansko hitela na pomemben sestanek, ni utegnila niti preobleËi in je zbrane
presenetila v grajskih oblaËilih ...
Njeno delo je neskonËno ‡ v smislu, da se lahko vedno izpopolnjuje, postaja
boljša in odkriva nove možnosti. Od nje zahteva nenehno razmišljanje, kreativnost
in ogromno energije, kar ji je zelo všeË. DopušËa ji možnost improvizacije ‡ v anglešËini in hrvašËini bolj, v italijanšËini in francošËini malo manj. Lahko se igra, a
hkrati resno jemlje dogodke. Zato mora biti tudi sistematiËna, dosledna in skrajno
natanËna, da ji kaj ne uide.
»e bi lahko, bi se izognila preverjanju raËunov, iskanju plaËil in izpisovanju anketnih listov. In jezi, ko jo kdo od podizvajalcev pusti na cedilu. Najraje pa izpolnjuje sanje ‡ kot vila ‡ in to najveËkrat pri porokah ... A. Z.

www.terme-krka.si



Bilobil

Za spomin in koncentracijo
Kaj je spomin?

ﬂVËeraj sem na veËerji videla tvojega moža, objetega z novo tajnico!« Koliko je
možnosti, da si boste takšno informacijo zapomnili? Gotovo si jo boste zapomnili,
saj gre za dražljaj, kjer je Ëustvena reakcija zelo moËno prisotna, zato smo na tak
dogodek bolj pozorni. In verjetnost, da si ga bomo zapomnili, je veËja. Spomin je po
definiciji sposobnost uporabljati izkušnje in je odvisen od fizioloških in Ëustvenih
procesov, kot sta zmožnost obnavljanja zaznav in sposobnost, da vse to spravimo v
pravi Ëas in kraj.

Ali ste vedeli …

• pri pojemanju spomina
• pri vrtoglavici in šumenju v ušesih

• za boljπo koncentracijo in pozornost pri veËjih umskih naporih

Primer 40-letne gospe z motnjami koncentracije:

• da se spomin hitro gradi v prvih letih življenja, predvsem med spanjem? V zreli
dobi potrebujemo veË Ëasa, da se nauËimo opravil, kot so igranje klavirja, deklamiranje pesmic, igranje tenisa, smuËanje …
• da v starosti poËasi prihaja do razgradnje spomina, kar je del normalnega procesa
staranja?
• da je upad spomina ena najpogostejπih teæav bolnikov z demenco?
• da je najpogostejši vzrok demence pri mladih AIDS?
• da so študije pokazale, da so spremembe v možganih prisotne že 5‡10 let preden
se pokažejo prvi znaki demence? ObiËajno bolnik oziroma njegovi svojci prviË
poišËejo zdravniško pomoË po 12 letih.
Primer gospe, pri kateri so motnje spomina že moËno opazne:
Vprašanje: Ali lahko poveste današnji datum, prosim?
Odgovor: Maj 1988.
Vprašanje: Koliko ste stari?
Odgovor: 1919.
Vprašanje: Kaj ste jedli za zajtrk?
Odgovor: Kruh, krompir, polento, torto …
Vprašanje: Se spomnite, kam ste hodili v osnovno šolo?
Odgovor: KlasiËna gimnazija, v razredu nas je bilo 20, 14 fantov in samo 6 deklet
V tem primeru gre za tipiËne odgovore dementne osebe, ki sproti pozablja nedavne dogodke, star spominski zaklad pa je skoraj nedotaknjen.

Kaj je koncentracija?

Koncentracija je zbrana pozornost. Motnje koncentracije so v razvitem svetu zaradi
naraπËajoËega informacijskega hrupa, vedno hitrejšega tempa življenja in stalnega
stresa vse pogostejše tudi med aktivno mlado populacijo. Kažejo se kot zaskrbljenost,
upoËasnjenost, redkobesednost, premlevanje in drugo.

ﬂŽe leta delam v raËunovodstvu. Zadnje Ëase se ne morem zbrati, delam napake,
pozabljam, kaj moram narediti. VËeraj me je zaradi tega klical šef, cel popoldan
sem jokala …«

Kakšna je osnovna razlika med osebo z motnjo spomina in osebo z motnjo koncentracije?

Oseba z motnjo spomina, ki ne bo poznala odgovora na vprašanje, se bo trudila to
prikriti. Za osebe z motnjami koncentracije pa so tipiËni odgovori ﬂne vem«.

Nova spoznanja o izvleËku ginka

Do sedaj je o ginku veljalo, da njegovo dolgotrajno jemanje pri starejših upoËasni
starostne spremembe, ki se kažejo predvsem kot pojemanje spomina in zmanjšana
sposobnost koncentracije. Najnovejša spoznanja pa so pokazala, da višji enkratni odmerek ginka (240 mg) lahko pomaga tudi mladim. Še veË, ginko v višjem odmerku
poveËa sposobnost koncentracije še isti dan, dve uri in pol po jutranjem odmerku.

Z Bilobilom forte lahko zmorete veË in bolje

Da Krka sledi najnovejšim trendom na podroËju zdravljenja z zdravilno rastlino
Ginkgo biloba, kaže tudi lansiranje njenega novega izdelka. Blagovno znamko Bilobil smo dopolnili z novim izdelkom Bilobil forte, ki se od obiËajnega Bilobila razlikuje po dvojnem odmerku izvleËka ginka in je namenjen zdravi, aktivni populaciji.
Bilobil forte vsebuje 80 mg standardiziranega izvleËka, pripravljenega iz listov
dvokrpega ginka, ki poveËa prekrvavljenost in izboljša oskrbo možganov s kisikom
in glukozo. Širi žile, zboljšuje pretok krvi in prepreËuje zlepljanje trombocitov. Z
uravnavanjem presnove varuje celice in tkiva pred poškodbami, ki jih povzroËa pomanjkanje kisika. Ker Bilobil forte zboljša prekrvitev možganov in presnovo, poveËa
intelektualno storilnost.
Bilobil forte je namenjen zdravi, aktivni populaciji, katerih vsakodnevne aktivnosti
zahtevajo veliko koncentracije za doseganje želenih in zahtevanih rezultatov. Bilobil
forte pomaga lažje premagovati vsakodnevne umske napore, saj uredi misli, da lahko
razmišljate dlje in intenzivneje.
Petra ViteziË

Iz zakladnice Dvorca Trebnik

Ameriπki slamnik (Echinacea purpurea) ‡ vir zdravja
Opis

Je trajnica, ki zraste do 1 m visoko.
Listi so razporejeni v rozeto, pokonËna
stebla pa nosijo cvetove rdeËe-lila ali
bele barve. Cvet sestavlja izboËena ježica, okoli katere so v enem nizu razporejeni venËni listi. Cveti od julija do
oktobra.

Zanimivosti

• Izvor imena Echinacea izhaja iz grškega izraza za ježa, saj osrednji del
cvetu spominja na ježeve bodice.
• Severnoameriški Indijanci so rastlino uporabljali kot tradicionalno zdravilo proti prehladom, zobobolom, za
ËišËenje krvi, za zdravljenje razliËnih
okužb, ran, zvinov in celo kot zdravilo proti kaËjim pikom. Evropski
priseljenci so kmalu povzeli njihova
tradicionalna znanja in že leta 1842
pripravili prvi tonik za ËišËenje krvi,
kateremu so sledili tudi številni drugi
pripravki.
• Rastlina je bila do tridesetih let 20.
stoletja pomembno ameriško izvozno
blago. Nato pa so jo zaËeli naËrtno gojiti tudi v Evropi.

Uporabni deli

Nabira se cvetoËe zelišËe. Iz sveže nabranega zelišËa se iztisne sok ali pa se
nadzemni deli, cvetovi in korenine posušijo za razliËne Ëaje in izvleËke. V kolikor se odloËite za uporabo korenin, se
najbolj priporoËajo korenine štiriletnih
rastlin, izkopanih v jesenskem Ëasu.

NaËini uporabe

Na Zahodu se je ameriški slamnik uveljavil kot najpomembnejše zelišËe za:

• krepitev imunskega sistema ‡
poveËuje število belih krvnih telesc, ki
so naša ﬂvojska« v boju proti razliËnim
okužbam, in izboljšuje njihovo delovanje, kar poslediËno vodi do pospešenega
uniËevanja mikrobov,
• uËinkovito deluje proti virusom gripe
in herpesa, pospešuje zdravljenje pogostih okužb dihal in seËnih poti,
• njegova uporaba se priporoËa takrat,
ko je telo oslabljeno zaradi stresa in
obremenitev, po težjih operacijah in daljši izpostavljenosti soncu,
• zmanjšuje koliËino želodËne kisline,
• uporablja se tudi pri raznih kožnih boleznih (npr. luskavici), pomaga pri celjenju trdovratnih ran in opeklin.
Zdravilne in blagodejne lastnosti ameriškega slamnika so v Dvorcu Trebnik
ujeli v veË izdelkov: Ëaj za spodbujanje
imunskega sistema, eliksir, suho zelišËe
v mošnjiËku z roËno poslikavo, krema za
nego prsi po porodu ...
DoloËeni izdelki Dvorca Trebnik
so vam na voljo tudi v prodajalnah v
sklopu Krkinih term ‡ v Termah Dolenjske in Šmarješke Toplice in v Talasu
Strunjan.

www.terme-krka.si

TEHNOLOŠKO INOVACIJSKI ZAVOD
DRAVINJSKE DOLINE
Grajska 4
3210 Slovenske Konjice
Tel.: 03 / 75 80 480
www.trebnik.com



Terme Šmarješke Toplice

Smeh je pol zdravja

Grozdna pogaËa
Ko pomislite na okuse jeseni, vonj po
peËenem kostanju, grozdju in tropinah
ne more uiti iz spomina. V nadaljevanju
vam predstavljamo napotke za pripravo
izvrstne grozdne pogaËe, ki jo gostom
velikokrat pripravijo tudi kuharski mojstri v Termah Šmarješke Toplice.
Sestavine:
700 g grozdja sorte rumeni muškat
300 g bele moke
20 g sladkorja v prahu
1 dcl belega vina
2 jajci
pol pecilnega praška
pol limonine lupine
15 g masla

NaËin priprave:
Moko zmešamo s pecilnim praškom,
dodamo sladkor, vino, jajca in limonino
lupino. Iz testa oblikujemo hlebec, ga
zavijemo v krpo in pustimo poËivati 30
minut. Med tem Ëasom operemo grozdje, ga osušimo, jagode pa prepolovimo in
odstranimo peËke. Testo nato položimo
v namašËen pekaË in ga prekrijemo z
grozdnimi jagodami. PogaËo peËemo 45
minut pri 190 °C. Ohlajeno potresemo s
sladkorjem v prahu in postrežemo. Veliko veselja pri pripravi in dober tek!
Rok Kotar, vodja kuhinje

Grozdna pogaËa, ki jo pripravljajo v
Termah Šmarješke Toplice.

“So te sveËke res dobre?” je vprašal voznik mehanika, ko je prevzel
svoj avtomobil. “Veste, še nikoli
nisem slišal za to znamko sveËk.”
“Kar brez skrbi bodite!” ga je pomiril
mehanik. “Te sveËke so trenutno najboljše na svetu in bodo preživele tako
avto kot tudi vas … Boste vzeli še štiri rezervne, ko ste že tukaj?”
***
Župnik je potoval Ëez mejo v tujino. Carinik mu je pregledal prtljago
in ga vprašal: “Gospod župnik, kaj
pa imate tukaj v steklenici?” “Blagoslovljeno vodo,” je odgovoril župnik.
Carinik mu ni verjel na besedo in je
povohal vsebino. “Toda, saj je v steklenici žganje!” “Joj, za to pa nisem
jaz kriv!” se je branil župnik. “Bog je
verjetno spet storil Ëudež!”
***
Peter je prviË na nogometni tekmi, in vpraša prijatelja: “Kaj pa dela
tisti moški tam med palicami?” “To
je gol. Moški pa je vratar, ki pazi, da
žoga ne preËka Ërte med palicami.”
“In on je plaËan za to, da tam stoji?”
“Pa še veliko. Za to sezono je dobil sto tisoË evrov!” “Kaj? Sto tisoË
evrov! So nori? Za sto evrov bi lahko
z deskami zabili tisti prostor!”

Prometni policist zaustavi voznika
razmajanega fiËka. Ko zahteva osebne dokumente voznika, le-ta pravi:
“Oprostite, toda pri sebi nimam vozniškega dovoljenja, ker sem ga pozabil
doma.” “Potem mi pa pokažite osebno
izkaznico ali potni list,” reËe policist.
“Tudi te dokumente sem pozabil
doma,” se opraviËuje voznik. “Potem mi pa pokažite karkoli, da bom
vedel, kdo ste,” se sprijazni policist.
Voznik mu pokaže žepno ogledalo in
reËe: “To je vse, kar imam v žepu.”
Policist pogleda v ogledalo in reËe:
“Zakaj pa nisi takoj povedal, da si
policist? Med seboj si bomo pa ja
zaupali, mar ne?”

Za reπevalce
nagradne kriæanke
Med tistimi, ki nam boste poslali pravilno reπeno kriæanko, bomo izærebali naslednje nagrade:
1. nagrada: enodnevni program Vino
Bonum v Termah Dolenjske Toplice za sprostitev telesa in duha
2. nagrada: nedeljsko kosilo za 4 osebe
v restavraciji Tango na OtoËcu
3. nagrada: knjižna nagrada
4. nagrada: promocijsko darilo Term
Krka
Reπene kriæanke poπljite do 30. novembra 2006 na naslov: Terme Krka, d.o.o.,
Novo mesto, Ljubljanska 26, 8501 Novo
mesto, s pripisom ﬂNagradna kriæanka«.
Reπitev kriæanke iz prejπnje πtevilke
Vrelcev zdravja (vodoravno):
KORZO, SEKS, ARISTOKRAT, TIM,
OPRODA, JEAN, TATIN, KAN,
OZIMNICA, PREDA, TOREK, ZAR,
TOPOST, PONAPE, ISIS, ELISA,
OMAN, »AST, LASTNIK, HI, KOSEC, ANEMIK, ALOPATIJA, KRILO, SIP, FIJAKAR, NIL, APATIN,
RECESIJA, MATURA, DRHTLJAJ
Žreb je nagrade julijske kriæanke
razdelil takole:
1. nagrada: Lenka BenediËiË,
Frankovo nas. 68, 4220 Škofja Loka
2. nagrada: Majda Drobež,
Ježa 13, 1231 »rnuËe
3. nagrada: Janez Planinc,
Delavska 8, 8281 Senovo
4. nagrada: Marjana Zupan,
BalantiËeva 1, 1234 Mengeš

Ime in priimek:

Naslov:

DavËna πtevilka:

Vrelci zdravja
Izdaja Terme Krka, d.o.o.,
Novo mesto, Ljubljanska cesta 26,
07/373 19 22.

☎

»asopis izhaja na dva meseca.
Glavna in odgovorna urednica:
Andreja ZidariË
Uredniπki odbor: Vladimir PetroviË,
Nataπa Novina, Renata Zorman,
Jani Kramar, Alenka BabiË,
Nina Golob, Natalija Koπmerl,
Albina Vrbos, Jana KovaËiË PetroviË
Lektoriranje: Tanja Burgar
RaËunalniπki prelom:
GrafiËna dejavnost, Bojan ÆiËkar s.p.,
Veliki Podlog, Leskovec pri Krπkem
Tisk:
DELO Tisk Ëasopisov in revij d.d.,
Ljubljana

www.terme-krka.si

