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SREČNO 2018!

365 dni, ujetih v leto 2017, se smelo suče v zadnji krog. Hiti v objem novega leta, 
novih 365 korakov, ki naj bi skozi optimistično oko in v pričakovanju dobrega 
obetali več in boljše. Osebno in poslovno. 

Morda je že izpeta fraza, pa vendarle. Vredno se je za trenutek ustaviti. Si zapisati 
nove cilje. Zarisati nove poti. Narediti osebno bilanco. Modro presoditi leto, ki je 
bilo sicer boljše od minulega, če nanj pogledamo skozi številke rasti gospodarske 
uspešnosti. 

Sicer pa … kakor za koga. 365 dni! Samo mojih in samo tvojih. Izključno naših. 
Morda nas prešine misel, da jih v bistvu niti nismo zares živeli, ampak zgolj preživeli. 
Da so, gledano z distance časa, zgolj švignili mimo nas. 

A prav je, da se vsaj za trenutek znova ustavimo. Da v tej tekmi raznovrstnih 
sodobnih poti odgovorno, do sebe in družbe, premislimo. Koliko in kako smo jih 
znali, hoteli, želeli, zmogli živeti v polnosti in biti iskreno s samim seboj in tistimi, ki 
jih imamo radi in ki dajejo našemu življenju smisel ter vrednost. 

Sinoči me je razveselila in hkrati globoko ganila izpoved mojega »starega« 
prijatelja, izjemno uspešnega poslovneža. Po dolgem času sva se znova srečala. Na 
decembrskem dogodku, v istem okolju kot pred dvajsetimi leti. A čeprav je dobro 
dekado mlajši od mene, je takrat izgledal nenehno zaskrbljen, osivel, skrajno resen in 
njegovo telo je izdajalo najmanj desetletje let več. Sprva ga včeraj nisem prepoznala. 
A ko me je prijazno ogovoril, sem prepoznala njegov glas. Ne, saj to ne more biti 
ON. Pa je bil. Prav ON, ki je tako zelo živel za druge. Za obstoj in razvoj podjetja, 
ki ga je vodil in zanj živel »dan in noč« … Dobesedno živel. In skorajda »izgorel«. 
Potem ga dolgo ni bilo na sceni. Bil je izigran v vse prej kot »poštenem« svetu. In 
danes? Kot da bi pred mano stal njegov sin. Popolnoma prenovljen in v novi podobi. 
In to brez botoksa in novodobnih substanc. Le z novimi spoznanji, novo miselnostjo 
in drugačnim pogledom na svet. S polno malho modrih misli, življenjskih izkušenj 
in spoznanj. Pogovarjala sva se dolgo v noč. Razšla sva se s toplim stiskom rok in z 
obljubo, da bova njegovo zgodbo delila z javnostjo. V prihodnjem letu.

Neprecenljiva je tudi vrednost številnih zgodb, ki smo jih v programu vaših lokalnih 
in regionalnih, vse bolj pa tudi drugih dobrih zgodb, delili z vami v televizijskem 
programu Vašega kanala v letošnjem letu. Utrinke mnogih vam bomo v skrčeni 
obliki znova ponudili na ogled zadnje dni v decembru – v mesecu, ki je v tudi v naši 
medijski hiši obarvan dobrodelno. In prav s to noto bomo, v živo in skupaj z vami, 
našimi gosti in prijatelji, preživeli najdaljšo noč v letu in nazdravili novemu letu. 

Naj bo srečno. Radostno. Naj vam bo naklonjeno in naj bo zelo, zelo VAŠE leto. 

Piše: Irena Vide
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Seidlova c. 6,
8000 Novo mesto
07 29 26 296
info@ibs-biro.si
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NLB Osebni kredit
Za nepričakovane izdatke, izpolnitev želja ali poplačilo manj ugodnega kredita.

www.nlb.si/osebni-kredit                      01 477 20 00

Bodite z nami na
najdaljšo noč v letu.

Silvestrski objem
v živo ob 23. uri.

Sodelujte in si priborite
bogato nagrado!

Srečno 2018!
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Živa Zakšek
Boštjan Colarič

15. tradicionalno srečanje županov s TV Vaš kanal

BREZ POVEZOVANJA 
ENOSTAVNO NE GRE!

"Brez povezovanja ne more delovati nobena občina." "Brez dobre po-
vezave in koordinacije se ne da narediti nič." "Če je povezovanje v ob-
čini dobro, se marsikaj lažje postori." "Veliko sodelovanja je že, a bi ga 
moralo biti še več." "Svet postaja globalna vas, sodelovanje je postalo 
bistveno lažje." To je le nekaj misli županov in županj jugovzhodne 
regije, ki jih je bilo slišati na 15. tradicionalnem srečanju s TV Vaš kanal. 
Osrednja tema dogodka je bila namreč Občina - hiša vseh občanov.

Če občina povezuje občane, pa TV Vaš 
kanal povezuje celotno regijo. Oko njene 
kamere je namreč usmerjeno tja, kjer se 
za dolenjskega, posavskega in belokranj-
skega človeka kaj pomembnega dogaja. 
"Naša medijska hiša je na nek način dom 
vseh občanov, kajti zgodbe in dogodke, ki 
jih ustvarjajo lokalne skupnosti in posre-
dno tudi župani, prenašamo prek televi-
zijskih zaslonov kot dobre zgodbe vsem 

"Štejem si v veliko čast, da lahko gostim srečanje županov z Vašim kanalom,"  
je direktorici Ireni Vide zaupal trebanjski župan Alojzij Kastelic.

Da bi okrogla miza potekala brezhibno, je voditelj 
Slobodan Jovič dal županom še zadnja navodila 
pred začetkom pogovora.
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občanom," je izpostavila Irena Vide, di-
rektorica in odgovorna urednica.
Tokratno srečanje je potekalo v sodelo-
vanju z Občino Trebnje, ki piše uspešno 
zgodbo. "Mislim, da je Trebnje naredilo 
precejšnje korake naprej tako v razvoj-
nem kot programskem smislu," je povedal 
tamkajšnji župan Alojzij Kastelic. Sicer 
pa srečanja županov podpirajo vsi prvi 
možje in žene jugovzhodne regije. "Vsako 
leto je udeležba pravzaprav stoodstotna. 
To pomeni pripravljenost sodelovanja in 
povezovanja. In to je dobro za nas vse," 
je dejal šentjernejski župan Radko Luzar. 
Krški župan Miran Stanko pa je dodal: 
"Prav je, da se na vsake toliko časa se-
stanemo v bolj sproščenem vzdušju in se 
tudi kaj bolj resnega pogovorimo."
Tako so se na letošnjem srečanju pogo-
varjali o povezovanju in primerih dobrih 
praks iz svojih občin. "Pred leti smo zgra-
dili kulturni center, ki je središče kulturne-
ga in ostalega dogajanja,"  je kot primer 
povezovanja navedla semiška prva dama 
Polona Kambič. Straški prvi mož Dušan 
Krštinc pa je kot primer, kako je treba sto-
piti skupaj prek občinskih meja, izpostavil 
požar v podjetju Ekosistemi. "Kar nekaj 
dobrih praks imamo s sosednimi obči-
nami, med drugim skupaj gradimo suho-

kranjski vodovod," pa je medobčinsko so-
delovanje pohvalil Andrej Kastelic, župan 
Občine Mirna Peč.
Pomembno vlogo pri povezovanju obča-
nov pa igra tudi naša medijska hiša, česar 
se zavedajo tudi župani, "Ker je Televizi-
ja Vaš kanal odsev njihovega delovanja, 
zrcalna slika in njihovo pomembno okno 
v svet," je prepričana Videtova. "V vseh 
treh podregijah se strinjamo, da moramo 
to televizijo ohranjati, ker prinaša pozi-
tivne in dobre zgodbe," je ob tem dodal 
novomeški župan Gregor Macedoni. In 
ena takšnih pozitivnih zgodb je bilo od-
prtje mostu na Gorenjih Ponikvah, ki je 
ob zaključku srečanja združilo Vaš kanal, 
župane in krajane.

Srečanje se je začelo v sejni sobi trebanjske občine, kjer 
je župane sprejel domači prvi mož občine Alojzij Kastelic. 
Pozdravne besede voditelja Slobodana Joviča pa je zabe-
ležila tudi kamera Vašega kanala.

Očitno imajo nekaj za bregom prvi možje Krškega, Kostanjevice 
na Krki in Šentjerneja Miran Stanko, Ladko Petretič in Radko 
Luzar. Če sodimo po nasmeških, zagotovo nekaj hudomušnega.

Srečanje županov s televizijo Vaš kanal se je zaključilo z odpr-
tjem mostu čez Temenico na Gorenjih Ponikvah. Odprtje težko 
pričakovanega mostu, ki so ga poimenovali most povezovanja, 
so pospremili vsi župani in županje ter tako na simboličen način 
povezali celotno jugovzhodno regijo.

Med in po uradnem delu se izkleše marsikatera zamisel, ki ro-
jeva nove projekte in skupna sodelovanja. Da pri tem šteje tudi 
dobra volja, se zavedajo tudi mirnopeški, topliški in žužem-
berški župani Andrej Kastelic, Jože Muhič in Franc Škufca. 

V Trebnjem so ponosni na blagovno znamko 
Dobrote Dolenjske, ki predstavlja jagodni 
izbor visokokakovostnih in inovativnih, hkrati 
pa tudi tradicionalnih produktov. V okviru 
tradicionalnega srečanja so jo predstavili 
županom, saj jo želijo razširiti po vsej regiji.

Posnetek okrogle 
mize in reportaža  

s srečanja županov 
sta na ogled na  

spletni strani  
www.vaskanal.com  

v arhivu oddaj.

9Vaš mesečnikšt. 115, december 2017



10 Vaš mesečnik št. 115, december 2017



Hvala našim kupcem za 
 zaupanje in zvestobo.

Vsem želimo srečno in veliko prijaznih 
  trenutkov v novem letu 2018.

Prodajalna 
“GALEB -svet perila”

Glavni trg 29   
Novo Mesto
Tel 07  3323 545

Galeb Trade d.o.o.

Babičeva 1, Ljubljana
www.galeb-trade.si
info@galeb-trade.si

PERILO       SPALNI  PROGRAM        KOPALKE        NOGAVICE

Galeb     Triumph     Lisca     Calida     Snelly     Pounje     Polzela

Narava je neizčrpna 
zakladnica obilja. 
Odgovornost je na nas, 
da bo tega obilja tudi v 
prihodnje dovolj.

Naj bo v letu 2018 
vaš korak odmeven, 

vaša beseda pogumna, 
življenje pa radostno in 

ustvarjalno.

Gregor Klemenčič, direktor
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OBDOBJE NADANGELA 
GABRIELA (rojeni v obdobju 

od 21. 12. do 20. 03.)

V vaši energiji bo videti, kot 
da je leto 2018 dobesedno 
presekano na dve polovici. 
Prva polovica bo tako krei-
rala vašo melanholičnost in 
prepuščanje, česar ne slišite 
preveč radi, saj ste po pripo-
vedi precej ognjeviti in osebe 
akcije. Nikakor ni vredno vre-
či puške v koruzo, če se bo-
ste v prvih treh mesecih leta 
nekoliko počasneje sprehajali 
med vašimi zmožnostmi in 
dejstvi. To obdobje je name-
njeno vaši osebnostni noti, 
kar predstavlja duhovno zo-
renje in temu, da se boste za-
čeli zavedati svojih notranjih 
vrednot.

To je tudi obdobje, ko vam 
lahko čustva precej ponaga-
jajo in boste morda zahtevali 
določene odgovore, ki vam 
jih osebe, s katerimi ste tako 
ali drugače v čustveni po-
vezavi, ne bodo mogle dati. 
Predvsem pa ne na način, ki 
je vam zelo ljub. 

Temu se dajte vsaj malo izo-
gniti, saj vam druga polovica 
leta prinaša razcvet tudi na 
poslovnem področju. Za-
vedajte se, da imate od 11. 
5. 2018 naprej izredno veli-
ko podporo vaših vodnikov. 
Tega nikar ne zapravite.

 

ANGEL SKI KORAKI V LE TU 2018

OBDOBJE NADANGELA 
MIHAELA (rojeni v obdobju 

od 21. 03. do 20. 06.)

Z velikim navdušenjem vsto-
pate v leto 2018 in ne razmi-
šljajte toliko o tem, zakaj se 
vam kar naenkrat odpirajo 
določena vrata, in to še pose-
bej tam, kjer ste v preteklem 
letu vlagali veliko truda brez 
uspeha. To je bila tista večja 
preizkušnja, ki vas je 'privadi-
la' strpnosti. 

S to vnemo bi bilo vredno iti 
naprej. Končno boste že v 
prvem mesecu lahko prejeli 
določene odgovore na pre-
mnoga vprašanja in se vse 
do aprila pretkano sprehajali 
med situacijami, ki ste jih v 
preteklem letu samo še pre-
finjeno tipali in ste bili pre-
pričani, da vam to nikoli ne 
more uspeti. 

Zaživeli boste v tisti pravi, 
tako snovni kot energijski po-
dobi. Nikakor ni vredno, da bi 
dovolili, da vam tisti ponotra-
njeni dvom uniči doseženo. 

V čustvih boste zaključevali 
in v svojem življenju posta-
vljali nekakšne nove meje 
uresničenja in s tem tudi obu-
dili tako potrebne temelje za 
vaš hiter in neukrotljiv tempo 
življenja. 

Če ste imeli v preteklem letu 
občutek, da vam dobese-
dno gori pod nogami, se bo 
to leto odvijalo na potenco. 
Ampak saj veste, tam, kjer je 
akcija, ste tudi vi. Med mar-
cem in majem se ne ustraši-
te, če se vam tempo nekoliko 
upočasni. To je zato, da boste 
lažje zaključevali situacije in 
si oddahnili od vsega dogaja-
nja, ter da boste lahko skovali 
svoje drzne načrte.

OBDOBJE NADANGELA 
RAFAELA (rojeni v obdobju 

od 21. 06. do 20. 09.)

To je leto, ki v vašem obdobju 
razodeva premnoge skrivno-
sti. Vendar bi bilo tako zelo 
dobro, da se prepustite in ne-
hate tako zelo načrtno, strik-
tno po korakih, jemati vaše 
življenje. 

Preteklo leto, ki je bilo za 
vas leto razčiščevanja, je bila 
prej omenjena nota več kot 
primerna za to, da ste lahko 
sledili lastni energiji. Vendar 
pa vam bo zdaj prav to po-
četje lahko v neznosno oviro. 
Počasi, ni vse tako črno kot je 
morda videti na prvi pogled.

Priložnosti so bile in se bodo 
v tem letu čudežno, v dru-
gačni podobi, tudi vrnile v 
vašo zgodbo. Vendar si vo-
dniki želijo, da jih tokrat ne bi 
spregledali, kajti s tem boste 
kaznovali predvsem sebe in 
od ljudi, ki so tako ali druga-
če čustveno povezani z vami, 
enostavno zahtevali preveč. 

Slednje početje vas lahko 
iz energijskega vidika stane 
tudi uspeha na izredno lepo 
začrtanih poteh. Zato je od-
visno zgolj od vas, ali si boste 
dovolili čutiti sebe in boste 
pripravljeni sprejeti nove izzi-
ve. Teh bo na pretek.

Po zapisu vodnikov bi leto 2018 lahko poimenovali tudi 
božje leto, kar pa nima nobenega opravka z religijo ali 
cerkvijo. Pred vrati je tako rekoč leto drznosti, hitrih pre-
obratov in premišljenih korakov. Na področju čustev bo-
ste morali biti predvsem v prvi polovici leta zelo pozorni 
in previdni z besedami, da ne boste razdrli nečesa, kar je 
že tako ali tako na krhkih temeljih. 

OBDOBJE NADANGELA 
URIELA (rojeni v obdobju od 

21. 09. do 20. 12.)

Zaupanje v to, da so vaši 
temelji trdno zasidrani, bo 
vaša neprecenljiva prednost 
in tudi vodilo skozi vse leto 
2018. Če ste v preteklosti 
zgolj tipali oziroma čaka-
li, da se kaj zgodi, si morate 
odslej dovoliti biti drzni in se 
prepustiti toku. To vam lahko 
v začetku, vse tja do marca, 
povzroči kar nekaj preglavic. 

V nadaljevanju se bo vaša 
dušna napetost nekoliko 
sprostila in vam izrisala nova 
življenjska obzorja in vam ob 
pomoči vodnikov tudi poka-
zala tisto pravo pot naprej. 

Morda bi bilo vredno, da tisti 
ponotranjeni dvom vase pu-
stite nekje zadaj in si dovoli-
te v popolnosti zadihati, kar 
vam bo omogočilo, da se dvi-
gnete nad nastalo situacijo 
in sprejmete v vaše življenje 
mavrico. 

Čustveno bo to leto precej 
pripovedno, zato se nikar ne 
ustrašite morebitnih zaključ-
kov in sprejmite drzne novo-
sti. Te vas bodo navdahnile z 
nekim novim žarom in voljo, 
da končno pokažete, kdo ste 
in česa si želite.

Medij Uroš
Kontakt: 040 423 959

www.navdihangelov.com
navdih.angelov@gmail.com

S tretjim mesecem se bo zgodil preobrat. Tako kot smo 
poprej čistili stvari za nazaj, bo zaradi energijskih krater-
jev, ki se odprejo 21. 3. 2018 ob 22:11, vse postavljeno na 
glavo. Vendar nikakor ni treba skrbeti, saj bo v letu 2018 
še kako trdno držal rek o božji previdnosti.
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PRIZNANA ENERGETSKA

- TERAPEVTKA

- SVETOVALKA

- MOTIVATORKA

- PISATELJICA

www.e lenasen icar. s i
elenas.doo@gmail.com

051 452 964 (naročanje od 9. do 17. ure)

Terapevt:

ELENA SOFIA SENIČAR

d.o.o.

SVET
-  smrt v kraljevi družini v Veliki Britaniji
-  begunske krize še ni konec, obstaja  

možnost spopadov
-  razmere v Siriji se bodo začele 

izboljševati, prišlo bo do izboljšanja 
odnosov, začela se bo gradnja, mladi bi 
se morali začeti učiti arabskih in afriških 
jezikov, saj bodo potrebovali delovno silo  

-  narava se bo začela upirati  zaradi črpanja 
nafte, plina in premoga, zemlja se bo 
začela  ugrezati  

-  leto 2018 bo leto potresov 
-  velik potres bo v Italiji, v ZDA  bo izbruhnil 

vulkan
-  ZDA bo postavila Kitajski določene pogoje 

oz. sankcije, Rusi bodo pomagali Ameriki 
in jo podprli. Kitajska ogroža vse, ker so 
mirni in tihi. Tiha voda bregove dere. 

-  v svetu in pri nas bo v politiki veliko 
pretepov

SLOVENIJA
-  za Karla Erjavca bi bil umik iz politike 

dobrodošel, sicer bo doživel napad svojih 
kolegov,

-  Cerar ne bo zmagal v prehodnem obdobju, 
-  veliko bo močnih zaostritev odnosov 

med Slovenijo in Hrvaško, slovenski turisti 
bodo deležni grdih odnosov, posredovati 
bo morala tudi policija,

-  Janša ima zdravstvene probleme - težave 
s prekrvavitvijo in srcem, 

-  veliko bo potresov, 

V novo leto vstopamo s Polno Luno 
v Raku - družina, dom. 

Sloveniji prinaša kar nekaj pozitiv-
nih sprememb  na gospodarskem in 
finančnem področju. 

Manjša in družinska podjetja do-
živijo razcvet, pa tudi veliko novih 
obrazov na politični sceni, sveža 
energija vstopa in kar nekaj spreme-
njenih zakonov (družina, pokojnina, 
finance), december, januar-možnost 
športnih medalj (2).

Globalno pa prinaša to leto dosti 
drugačnosti, trdnost v odločitvah 
bo zelo napredovala, skupinsko in 
kolektivno delo bo dajalo dvojne 
sadeže. Novosti bodo v medicini in 
računalniškem svetu - nova tehnika 
povezovanja med ljudmi, pa tudi 
neka finančna afera.

ZA LETO 2018  
NAPOVED ENERGETSKE TERAPEVTKE ELENE SOFIE SENIČAR,  

ki zna brati informacije iz matrice energetskega polja.

-  organiziranih bo več novih močnih strank, 
ki bodo rušile sistem in zdravstvo, 

-  na plano bodo prišle nove tehnologije, ve-
liko zmag bo na področju izumov, večina 
na tehnološko-znanstvenem in zdravst-
venem področju,

-  zdravstveni sistem se bo rušil, zaradi 
denarja v zavarovalnicah, 

-  na vodilnih mestih (direktorskih stolčkih)  
bo veliko sprememb

-  glede Šoštanja bo prišla na plano velika 
afera, 

-  v Velenju bodo težave v rudniku
-  tudi ostale afere bodo zaznamovale 

Slovenijo v letu 2018, 
-  v veljavo bo stopil zakon, ki bo omejil 

mandate politikov, 
-  leto 2018 bo uspešno za podjetja, ki so 

vanje vlagala v letih 2016 in 2017, žela 
bodo sadove dela oz. uspeha

-  leto 2018 bo leto tekmovalnosti v zavzetju 
položajev,

-  število porok bo rekordno, pa tudi ločitev 
zaradi množičnega varanja

-  v letu 2018 bo izredno veliko rojstev (baby 
boom)

-  v športu bo leto 2018 povezano z aferami 
glede jemanja nedovoljenih poživil (dop-
ing),

-  slovenskim športnikom se bodo dogajale 
krivice,

-  arheološka najdba v Sloveniji bo vse 
postavila na glavo.

Indija, Italija, Izrael, Francija, Nem-
čija, Azija in J Amerika bodo imele 
poudarek dogodkov.

Osebno bodo ljudem najbolj v 
ospredju partnerski odnosi in 
finančna trdnost. Na teh področjih 
prinaša 2018 največ dogajanja.

Politična scena v Evropi se nekoliko 
zamenja. 

Odhod nekega verskega ali kra-
ljevega vodje zelo možen (Dalaj 
Lama, kraljica). 

Dva močna potresa - vzrok je lahko 
izbruh vulkana (Italija, Islandija, 
Nova Zelandija). 

Zlato in nafta bosta dobivala na 
vrednosti. 

April, junij, avgust, november bodo 
zelo nemirni meseci - dosti trenj, 
vremenskih sprememb, tresenja 
tal, političnih sprememb.

ASTROLOŠKO LETO 2018
Venerino leto ... leto ljubezni in ženske energije ...

Navsezadnje bo boljše leto na ču-
stveni in finančni ravni. Na splošno 
bo več samozavesti in notranje 
odločnosti pri ljudeh.  

Želje se bodo lažje manifestirale. 
Ne bo toliko ovir pri realizaciji.

Kolektivna zavest se dviga in širi.

SREČNO 2018
Sonja Šmit
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»Zlato ni vse, vendar je brez 

Iz knjige Zlato osvobaja

Elementum je del 
mednarodne skupine, 
ki uspešno deluje v 6 



Stopite v stik z nami:
Elementum d.o.o.
Brezplačna telefonska številka: 080 59 2009
www.elementum.si 
www.trgovina.elementum.si

nestabilnost, ki lahko pomembno vpliva na posameznikovo 

pomagati pri 

 »

 » Plemenite kovine kupujemo od najboljših kovnic z »good 

 » Organizirano hrambo 
v najvarnejšem brezcarinskem 

 » Z optimalnim produktom za velike 
vlagatelje

 » Z optimalnim produktom 
vlagatelje

 »



Kontakti: 040 776 623 
Stella solna soba Novo mesto

Soljenje krepi 
imunski sistem.

Soljenje krepi 
imunski sistem.
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Krka je spet najuglednejši delodajalec
Konec novembra je novomeški farma-
cevt prejel priznanje zaposlitvenega 
portala Mojdelo.com za najuglednejšega 
delodajalca leta 2017. Vsesplošna razi-
skava je potekala že sedmič, iskalci za-
poslitve pa so Krko že šestkrat uvrstili 
na vrh lestvice. V raziskavi je sodelovalo 
več kot 10.000 anketirancev, ki so po treh 
različnih kriterijih ocenjevali ugled 500 
slovenskih podjetij. Na slovesni podelitvi 
v Cankarjevem domu je dr. Boris Dular, 
direktor Kadrovskega sektorja v družbi 
Krka, dejal, da je priznanje potrditev, da 
podjetje uspešno sledi zastavljenim ci-
ljem, pri čemer je posebej razveseljivo, da 
to opaža tudi širša skupnost. Pri tem je 
ključno, da so sodelavci za svoj ustvarjalni 
prispevek tudi primerno nagrajeni. Ne le 
s plačo, temveč tudi z drugi materialnimi 
in nematerialnimi spodbudami, ki krepijo 
zavzetost pri delu, pripadnost podjetju in 
skrb za zdravo življenje. Krka je priznanje 
za najuglednejšega delodajalca prejela že 
v letih 2007, 2009, 2011, 2015 in 2016.
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Univerza v Novem mestu

Dolenjska prestolnica se 
pridružuje univerzitetnim 
mestom

Zamisel, da dolenjska prestolnica postane univerzitetno mesto, je že 
precej stara. Regija je ustvarjala pogoje za ustanovitev univerze več kot 
pol stoletja, letos pa je Visokošolskemu središču Novo mesto uspelo 
pridobiti akreditacijo. Nacionalna agencija Republike Slovenije za kako-
vost v visokem šolstvu mu je 21. septembra izdala  odločbo o ustanovi-
tvi Univerze v Novem mestu, ki je 19. novembra postala pravnomočna.

"Razglasitev univerze ni pomembna samo 
za Novo mesto, dolenjsko regijo, ampak 
pravzaprav za celo Evropo. Univerze se 
ne ustanavlja v vsakem mestu, vsako 
leto, vsak mesec, vsak dan, zato je to en 
poseben dan," je ob uradni ustanovitvi 
Univerze v Novem mestu izpostavil dr. 
Marjan Blažič, direktor Visokošolskega 
središča. Od ustanovitve prve novome-
ške samostojne visokošolske ustanove pa 
do pridobitve akreditacije za ustanovitev 
univerze je sicer minilo 20 let. Akredita-

cija velja pet let, eno leto pred iztekom 
pa bodo morali vložiti vlogo za ponovno 
akreditacijo.

Letos je na štirih fakultetah - ustanovite-
ljicah univerze - vpisanih nekaj čez 600 
študentov, ki jih poučuje okoli sto visoko-
šolskih učiteljev. Podobne številke priča-
kujejo tudi v okviru univerze. Dodiplom-
ski študij je sicer koncesioniran, zato bo 
brezplačen, podiplomski pa ni, zato bo 
plačljiv. Ker velja jugovzhodna Sloveni-

ja za najuspešnejšo gospodarsko regijo 
v državi, si na novoustanovljeni univerzi 
želijo močne vpetosti v lokalno gospo-
darstvo, odprti pa so tudi za sodelovanje 
z ostalimi novomeškimi fakultetami. Naj-
pozneje v šestih mesecih bodo izpeljali 
postopke za ustanovitev organov univer-
ze in izvolitev rektorja, prve študente pa 
bo Univerza v Novem mestu sprejela v 
naslednjem šolskem letu.

Jasmina Starc - dekanja FPUV

Ustanovitev univerze, je življenjski projekt  
Marjana in Ane Blažič

Malči Grivec - dekanja FUPI

Nevenka Kregar Velikonja - dekanja FZV Simon Muhič - dekan FTS

Živa Zakšek
arhiv Visokošolskega središča Novo mesto
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ZDRAVJE SI ZASLUŽI NAŠO POZORNOST.
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE TUDI.
OD SEDAJ TUDI ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA. 

ZAV-SAVA.SI



 

… je naslov nove knjige Novomeščanke Irene Potočar Papež. 
Vsebino je avtorica predstavila na prireditvi malčkom s 
pomočjo glasbenikov iz GŠ Marjana Kozine, plesalcev iz 
Plesnega studia Novo mesto ter škrata BonTONČKA,  
v vlogi katerega je bil Rado Trifkovič.

Knjiga o kulturnem vedenju in pogovarjanju za otroke  
(in odrasle), ki jo je domiselno oblikoval Tomaž Levičar, 
predstavlja najpomembnejša tovrstna pravila, dopolnju-
jejo pa jih didaktične vaje (doriši, pobarvaj, poišči, poveži, 
obkroži …) in ilustracije Katarine Dvornik. Pravila v njej 
niso opisana na klasičen način, temveč situacijsko. Tako se 
otrok v vsaki situaciji lahko prepozna in se uči izkustveno. 

Knjiga na 80 straneh 
stane 14 EUR. 

Poslovno sodelovanje in izobraževanje, Irena Potočar Papež, s. p.
E: irena@peresa.si  S: www.peresa.si

Moj prijatelj BonTONČEK …

Takole vam povem;
vse zgodilo se je v Kornatih pred Levrnako,
ko v mrežo ujeli smo to malo morsko spako,
priplavala je ona bočno, da prišla bi snemat točno,
vele televizijsko oddajo Ribiči iz Salí,
zdaj riba Žoga - Mola mola, v filmu in verzih živi,
te zabava, polepša zimske dni, zato odločitev znana se zdi,
knjigo v roke ali pa TV Vaš kanal odpri, in uživaj praznične dni!

Mitja Zupančič

Riba Žoga je zgodba v šestnajstih verzih, na-
pisana za otroke. Primerna je za samostojno 
deklamacijo ali skupinsko dramatizacijo. Gre 
za resnično ribo, ki živi tudi v Jadranskem 
morju. Poznamo jo pod imenom riba luna 
ali morski mesec, njeno latinsko ime je Mola 
mola. Četudi ni najdaljša, je pa najtežja kostni-
ca na svetu. Res je ogromna riba, ki lahko do-
seže celo do 3,5 m premera in težo dve toni. 
Ima dve veliki plavuti, hrbtno in podrepno, ter 
dve zelo majhni stabilizacijski prsni plavuti, 
nima pa repne. Četudi je neužitna, je zaščite-
na vrsta Jadranskega morja. 

Ilustratorka Andreja Gregorič se je spoprije-
la z izzivom zapisanih avtorskih verzov Mitje 

Izvirna slovenska slikanica  
v 16-h verzih,  

format: 205x260mm,  
obseg 32 strani,  

cena 19,90€

Zupančiča, poglobila v študij morskih bitij, in 
nastale so vrhunske ilustracije, ki na samosvoj 
način dopolnjujejo zapisano pesniško zgodbo. 
Čudna riba v še bolj čudnem svetu pooseblja 
tudi človeka, ko njena posebna pojava smisel-
no dopolnjuje in bogati pogosto čudaški svet.

Naša partnerska sodelavca iskrivih besed in posebnih 
zgodb tudi v programu Vašega kanala Mitja in Irena, 
del svojega zasebnega ter poslovnega časa namenja-
ta tudi umetniško zapisani besedi.

Tokrat sta svoje znanje, ideje in izkušnje prenesla v 
knjižno obliko za najmlajše. Mitja v knjigi RIBA ŽOGA 
in Irena v knjigi Moj prijatelj BonTONČEK. V letu 2018 
snujeta tudi zgodbi v živi sliki. Na TV Vaš kanal, seveda.
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ČAS JE ZA
UŽITEK NA SNEGU.

DEŽELA BMW XDRIVE.
Ljubitelji voznih užitkov, pozor!  Za vas imamo odlično novico, saj se februarja v Kranjsko Goro vrača vznemirljiva dežela BMW xDrive, ki 
bo z razgibanim programom poskrbela za izdatno meto adrenalina in zabave.

NEPOZABNI ZIMSKI UŽITKI. 
Ste pripravljeni na nepozabne zimske užitke? V sklopu doživetij dežele BMW xDrive se boste lahko udeležili številnih svojevrstnih 
aktivnosti.

VOZNA IZKUŠNJA
Nepozabna dvourna vozna izkušnja s preizkusom zmogljivosti  štirikolesnega pogona BMW xDrive:
• panoramska vožnja po idličnih okoliških pokrajinah
• adrenalinska vožnja po zasneženem poligonu xDrive ali terenska vožnja po neurejenih poteh
• preizkus vozila na rampi xDrive

SNEŽNA PLAŽA
• vozna izkušnja ob smučišču BMW xDrive
• zabavni program xDrive z vrsto nagradnih iger
• pravo kulinarično doživetje z izkušenimi kuharskimi mojstri, ki bodo svoje jedi prilagodili snežnim strminam.
• talk show z BMW ambasadorji
• test najnovejših smuči Elan 
• ski race za najmlajše in druge otroške animacije
• ekskluzivni prevoz BMW Shuttle Service, ki bo zagotavljal dobro povezavo med posameznima lokacijamaa 

PRIDRUŽITE SE NAM.
Pišite nam na info@makoma.si in se prijavite na brezplačno dvourno vožnjo izkušnjo v deželi BMW xDrive v Kranjski Gori. Poslali vam 
bomo možne termine in vam v primeru nezasedenosti potrdili prijavo.

BMW Makoma   
Bršljin 2
Novo mesto
07 393 42 09
info@makoma.si
www.makoma.si

DOŽIVITE GA V DEŽELI BMW xDRIVE.
23.-25. FEBRUAR: KRANJSKA GORA.
PRIJAVE NA: info@makoma.si



ČAS JE ZA
UŽITEK NA SNEGU.

DEŽELA BMW XDRIVE.
Ljubitelji voznih užitkov, pozor!  Za vas imamo odlično novico, saj se februarja v Kranjsko Goro vrača vznemirljiva dežela BMW xDrive, ki 
bo z razgibanim programom poskrbela za izdatno meto adrenalina in zabave.

NEPOZABNI ZIMSKI UŽITKI. 
Ste pripravljeni na nepozabne zimske užitke? V sklopu doživetij dežele BMW xDrive se boste lahko udeležili številnih svojevrstnih 
aktivnosti.

VOZNA IZKUŠNJA
Nepozabna dvourna vozna izkušnja s preizkusom zmogljivosti  štirikolesnega pogona BMW xDrive:
• panoramska vožnja po idličnih okoliških pokrajinah
• adrenalinska vožnja po zasneženem poligonu xDrive ali terenska vožnja po neurejenih poteh
• preizkus vozila na rampi xDrive

SNEŽNA PLAŽA
• vozna izkušnja ob smučišču BMW xDrive
• zabavni program xDrive z vrsto nagradnih iger
• pravo kulinarično doživetje z izkušenimi kuharskimi mojstri, ki bodo svoje jedi prilagodili snežnim strminam.
• talk show z BMW ambasadorji
• test najnovejših smuči Elan 
• ski race za najmlajše in druge otroške animacije
• ekskluzivni prevoz BMW Shuttle Service, ki bo zagotavljal dobro povezavo med posameznima lokacijamaa 

PRIDRUŽITE SE NAM.
Pišite nam na info@makoma.si in se prijavite na brezplačno dvourno vožnjo izkušnjo v deželi BMW xDrive v Kranjski Gori. Poslali vam 
bomo možne termine in vam v primeru nezasedenosti potrdili prijavo.

BMW Makoma   
Bršljin 2
Novo mesto
07 393 42 09
info@makoma.si
www.makoma.si

DOŽIVITE GA V DEŽELI BMW xDRIVE.
23.-25. FEBRUAR: KRANJSKA GORA.
PRIJAVE NA: info@makoma.si

OSTANI DRUŽABEN.

KOMPAKTEN NAVZVEN, PROSTOREN NAVZNOTER.
Vsestranski BMW serije 2 Active Tourer je kos tudi najzahtevnejšim izzivom. Navdušil vas bo z okretno in učinkovito vožnjo, prilagojeno 
zahtevam celotne družine. Prepustite se živahnemu prepletu napredne tehnologije in popolnega udobja ter občutite pravi užitek v vožnji.

*Posebna ponudba BMW serije 2 216i Active Tourer vključuje:
• lita alu. platišča
• nadzor razdalje pri parkiranju (PDC) zadaj, asistenta za uravnavanje hitrosti z zavorno funkcijo, 
• radio s 6,5 palčnim zaslonom in dodatek za prostoročno telefoniranje z USB vmesnikom, 
• športna prednja sedeža, multifunkcijski usnjen športni volan,
• avtomatsko klimatsko napravo, senzor za dež
• ISOFIX pripravo za pritrditev otroški sedežev
• Service Inclusive - 5 let ali 100.000 km

BMW Makoma   BPS Makoma
Bršljin 2, Novo mesto  Vadnalova 6, Dobova 
07 393 42 00   07 393 42 17

*Informativni primer izračuna za BMW 216i Active Tourer JOY2 Edition, posebna ponudba za omejeno število vozil: finančni leasing • 
predračunska vrednost vozila: 22.990 EUR • plačilo na začetku: 6.990,00 EUR • znesek financiranja: 16.348,62 EUR • trajanje financiranja: 
84 mesecev • mesečni obrok: 231,07 EUR  • skupni znesek za plačilo: 26.399,88 EUR • efektivna obrestna mera: 5,80% na dan 26.07.2017 
• redna cena vozila, z vključeno opremo iz posebne ponudbe je 28.392 EUR • ponudba ne vključuje stroškov priprave in transporta vozila.  
Ponudba velja do 31.12.2017 in ni združljiva z ostalimi prodajnimi akcijami. Kombinirana poraba goriva za vozila BMW: od 1,9 do 14,7 l/100 
km. Emisije CO2: od 44 do 258 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. Emisije NOx: od 0,0061 do 0,0716 g/km. Več na www.makoma.si.

Slika je simbolična.

BMW SERIJE 2 ACTIVE TOURER 216i Z 
BOGATO OPREMO ŽE OD 22.990 EUR ALI
231 EUR NA MESEC*.



Leto 2017 v objektivu Vašega kanala

Pestro, vroče, navijaško, neizprosno. S temi besedami bi lahko na kratko opisali leto 2017. Medtem ko so 
slovenski košarkarji in rokometaši z zlato in bronasto medaljo poskrbeli za neverjetno športno evforijo, je 
odločitev arbitražnega sodišča glede poteka meje med Slovenijo in Hrvaško nekatere državljane pustila 
razočarane. Sreča v nesreči je, da znamo Slovenci ob velikih nesrečah stopiti skupaj, kar je dokazal obsežen 
julijski požar v Zalogu. A vse le ni bilo tako črno. Številni podpisi pogodb, slavnostni prerezi trakov ter nove 
pridobitve so v marsikaterem kraju naznanili nov zagon in bodo letu 2017 nadeli oznako prelomnega leta. 
V pričujočem pregledu izpostavljamo le dvanajst utrinkov, ki so zaznamovali posamezen mesec. Oddaja 
"Kako je odmevalo leto 2017?", ki bo na TV Vaš kanal na sporedu v najdaljši noči leta, bo razkrila še veliko 
več dogodkov, zato je nikar ne zamudite.

Slovenski rokometaši so z dih jemajočo 
predstavo proti Hrvaški na svetovnem 
prvenstvu osvojili tretje mesto. Levji de-
lež pri osvojitvi brona so imeli tudi posa-
vski in dolenjski rokometaši. Naše fante 
je, tako kot več tisoč navijačev, v Ljubljani 
pričakala tudi kamera TV Vaš kanal.

Februarju bi lahko rekli tudi mesec kul-
ture. 8. februarja namreč obeležujemo 
obletnico smrti največjega slovenskega 
pesnika Franceta Prešerna. Da je bil pred-
večer praznika v Novem mestu še pose-
bej slovesen, so tudi letos poskrbeli novo-
meški simfoniki s solisti, ki so brez težav 
napolnili novomeško dvorano Marof.

Novo mesto je v letu 2017 zaznamoval 
jantar. Aprila so v Dolenjskem muze-
ju odprli tri razstave o jantarju, potekali 
sta tudi mednarodni konferenci o njem. 
Razstave si je z zanimanjem ogledal tudi 
predsednik države Borut Pahor.

Na TV Vaš kanal so slovesno razglasili 
osebnost leta 2016. To je postal Primož 
Jeralič, paraolimpijec iz Ivančne Gori-
ce, ki je s svojo življenjsko zgodbo lahko 
navdih vsem, ki se znajdemo pred težko 
življenjsko preizkušnjo.

Na Gradu Podsmreka pri Višnji Gori je v 
19. stoletju delovala čebelarska družina 
Rothscütz, ki je zaslužna za današnjo 
prepoznavnost kranjske čebele v svetu. 
Zato so se v ivanški občini skupaj s Če-
belarsko zvezo Slovenije odločili, da v 
Višnji Gori postavijo spominsko obeležje 
kranjski čebeli.

Konec junija je prinesel odločitev o pote-
ku meje med Slovenijo in Hrvaško. Raz-
sodbo arbitražnega sodišča so še pose-
bej težko pričakovali v vaseh Drage in 
Brezovica v Beli krajini. Krajani vasi Dra-
ge, ki je ostalo v Sloveniji, so si oddahnili. 
Vaščani Brezovice pa so bili razočarani.

JANUAR

FEBRUAR

MAREC MAJ

JUNIJAPRIL

MEDALJE, ARBITRAŽNA SODBA, 
SUŠA, POŽAR V ZALOGU ...

Marko Mesojedec
Arhiv VK
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Program TV Vaš kanal – 
televizije dobrih zgodb – v številkah

V tem letu smo iz nabora  
lastnih programskih vsebin ustvarili  

in premierno predvajali

Ne zamudite pregleda leta 2017 skozi oko kamer Vašega kanala. 
Na sporedu bo v nedeljo, 31. decembra, ob 20. uri.

Vroče poletno dogajanje je dodatno raz-
grel obsežen požar obrata Ekosistemi v 
Zalogu. Pri gašenju so poleg poklicnih 
sodelovali še gasilci iz približno 60-ih 
prostovoljnih gasilskih društev. Ogenj so 
v nekaj dneh ukrotili, razburjeni krajani in 
okoliški prebivalci pa so zahtevali takoj-
šnje zaprtje obrata.

Slovenijo je septembra zajela košarkar-
ska mrzlica. Slovenski košarkarji so na-
mreč brez poraza osvojili evropski tron. 
Zlate junake je po finalni zmagi nad Sr-
bijo na ljubljanskem Kongresnem trgu 
pričakala dvajset tisoč glava množica. 
Del zmagovite košarkarske pravljice je bil 
tudi član novomeške Krke Žiga Dimec.

V Društvu zdravje za Posavje so pred 
štirimi leti smelo začrtali akcijo zbira-
nja denarja za nov digitalni mamograf 
v brežiški bolnišnici. Čeprav je malokdo 
verjel, da jim bo uspelo zbrati prek sto 
tisoč evrov, so vztrajali in novembra nov 
aparat predali namenu. Pomemben pri-
spevek je skozi medijsko podporo dodala 
tudi TV Vaš kanal.

December je čas velikih pričakovanj in 
končnih obračunov. V očeh najmlajših 
pa je med najljubšimi meseci predvsem 
zato, ker naše kraje obiščejo dobri možje. 
Prvi med njimi je Miklavž, ki je najbolj pri-
dne že obdaril in jim polepšal praznični 
čas. Miklavž si vedno rad vzame čas tudi 
za TV Vaš kanal in ji z veseljem nameni 
decembrsko voščilo.

"6. oktober se bo zapisal v zgodovino," so 
ob podpisu protokola o poteku načrto-
vanja in izgradnje 18 kilometrov dolgega 
odseka južnega dela 3. razvojne osi dejali 
belokranjski župani. Minister Gašperšič 
in novomeški župan Gregor Macedoni 
pa sta nato podpisala še protokol o na-
črtovanju gradnje novomeške zahodne 
obvoznice, ki pa ni del 3. razvojne osi.

Začetek avgusta je prinesel vrhunec 
vročinskega vala, suša pa se je le še sto-
pnjevala. 4. avgusta so se temperature 
domala po vsej Sloveniji dvignile nad 35 
stopinj Celzija, črnomaljski snemalec Va-
šega kanala pa je v senci svojega doma v 
Črnomlju nameril slabih 42 stopinj.

JULIJ SEPTEMBER NOVEMBER

DECEMBER
OKTOBERAVGUST

novic

regijskih obzornikov

magazinskih oddaj

pogovornih oddaj

kmetijskih oddaj

gospodarskih oddaj

različnih reportaž

Prav vsak dan se trudimo, da sledimo  
kar največ vašim dogodkom in  
jih ponesemo v svet.  
Hvala, ker nas spremljate in ste z nami…

vabljeni pred naše ekrane tudi v letu 2018.

1560

65

88

100

44

39

48
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Manca 
narejeno s srcem

Manca Grubič izdeluje unikatni nakit  
iz polimerne gline pod znamko

Kontakti:

Telefonska številka: 040 491 055
FB: Manca narejeno s srcem
Instagram: Mancanarejenossrcem
Mail: manca.grubic@gmail.com

Manca 
narejeno s srcem
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Hvala za zaupanje. Za vas se bomo trudili tudi 
v prihodnjem letu. Vse lepo v letu 2018!



Poslovna kosila in večerje

Pripravimo vam ambient za manjša  
poročna kosila in družinska praznovanja

 
Zaključene skupine do 30 oseb

  
Degustacijski meni

Hišna sommelierja vam nudita na izbiro  
prek 220 različnih vinskih etiket

Gostilna s prenočišči Vovko, Rok Vovko s.p., Ratež 48 I 8321 Brusnice I Otočec ob Krki I Slovenija I Europe
T: ++ 386 (0) 7 30 85 603 I C: ++ 386 (0) 41 832 190 I E: anton.vovko@siol.net I W: www.gostilna-vovko.si

GOSTILNA S PRENOČIŠČI VOVKO
Tradicija, kakovost, izvirnost – že 40 let

Zvestim gostom in poslovnim partnerjev se zahvaljujemo za obisk.

V prihajajočem letu 2018 Vam želimo predvsem zdravja in osebnega zadovoljstva.

Srečno! Družina Vovko



Cenjenim strankam in poslovnim 
partnerjem želimo vesel božič in 

srečno novo leto

KAKOVOSTNO IN PO UGODNIH CENAH:
•	 opravljamo	sečnjo	in	spravilo	lesa,
•	 izvajamo	gozdnogojitvena	in	varstvena	dela,
•	 projektiramo,	gradimo	in	vzdržujemo	gozdne	ceste	in	vlake,
•	 odkupujemo	les	na	panju	in	kamionski	cesti,
•	 izdelujemo	in	prodajamo	žagan	in	tesan	les,
•	 projektiramo in izvajamo hortikulturno  

in vrtnarsko dejavnost,
•	 aranžiramo prireditvene in poslovne prostore,
•	 proizvajamo in prodajamo vse vrste cvetja, 
•	 lončnic, okrasnih grmovnic in dreves,
•	 NOVO! Obžagovanje dreves!

8000	Novo	mesto,	Gubčeva	ul.	15

07/33 21 065
www.ggnm.si

VEDNO Z VAMI 
IN ZA VAS

NOVO MESTO II – BTC

Ljubljanska cesta 27

KMALU Z VAMI 
NA DVEH LOKACIJAH

Najcenejša banka Delavska hranilnica

Več o certifikatu: https://mojefinance.finance.si/certifikati

NAGRADA

rev ij e  M o j e � n a nce

NAJUGODNEJŠA

BANKA
2017

NAJUGODNEJŠA 
BANKA 2017 
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Zahvaljujemo se novomeščanom, ki pomagajo 
goste usmeriti do naših apartmajev

Vesel božič in 
srečno novo leto 

2018!

47 let
Smrečnikova ulica 15 in 17, Novo mesto

Telefon: 07 37 30 680  
www.ravbar.net

SOBE RAVBAR

• ocena  tveganja
• usposabljanje
• pregled in preizkus  delovne  opreme
• varnostni načrt
• koordinacija  VZD na gradbiščih
• požarni  red
• požarni  načrt
• načrt  evakuacije
• ocena  požarne  ogroženosti

SreCno 2018

Tel.: 07/33 25 046, GSM: 040 664 022 

SREČNO IN USPEŠNO 2018!

Z VAMI ŽE 20 LET

Ž E  VEČ KOT 20 L E T  Z  VA M I

S R E Č N O,  Z D R AV O  I N  U S P E Š N O  2018

RAČUNOVODSTVO, KNJIGOVODSTVO, 
FINANČNE STORITVE ZA S.P. IN D.O.O.

KONTO, Jožica Piškur s.p., Rakovnik 29, 8232 Šentrupert

Tel.: 07 3434 710, GSM: 041 451 897

0 7 / 3 0  9 9  2 8 0
0 4 1 / 6 5 0  2 7 0

Š e n t p e t e r  4 1
8 2 2 2  O t o č e c

Zelena je barva ravnotežja, zdravja, 
rasti in harmonije.

Naj bo prihajajoče leto obarvano čim bolj zeleno.
Srečno 2018.

Obiščite nas v poslovalnici Novo mesto, 
Novi trg 7, tel.: 07 / 39 35 360

Brežice, Černelčeva cesta 3a, tel. 07 49 63 980
Črnomelj, Kolodvorska cesta 17, tel. 07 30 63 990

Krško, Bohoričeva ulica 9, tel. 07 48 80 580
Sevnica, Trg svobode 12, tel. 07 81 62 650

Novoletno voþþilo 190x87_(4-12-2018).indd   1 4. 12. 2017   10:14:2730 Vaš mesečnik št. 115, december 2017
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LJUDJE, KI SO KROJILI 
NAŠA ŽIVLJENJA

Na TV Vaš kanal tudi v letu 2017 poteka akcija Osebnost meseca, v kateri gledalci in gledalke Vašega kanala 
s spletnim glasovanjem izbirajo osebnost, ki je najbolj zaznamovala dogajanje v jugovzhodni Sloveniji. Iz-
brali so že enajst osebnosti meseca leta 2017. To so Maja Žibert, Jože Pavlovič, Stanislava Zupanc, Gregor 
Zagorc, Milan Jamšek, Toni Gašperič, Rožca Šonc in Maria Shilkina, Bogdan Barbič, Stane Peček in Aleš 
Makovac. Decembrsko osebnost bodo gledalke in gledalci TV Vaš kanal izbrali v začetku januarja.

Kdo bo osebnost leta 2017 na Vašem kanalu?

Osebnost januarja:  
MAJA ŽIBERT,  

vinska kraljica Slovenije

Maja Žibert z Bistrice 
pri Šentrupertu je leta 

2014 postala 16. cvičkova 
princesa, v začetku tega 
leta pa so jo v Radencih  

okronali za 21. vinsko kra-
ljico Slovenije. Žibertova je 

dejavna na več področjih, saj 
je članica več društev, veliko 

pozornosti namenja tudi prosto-
voljnemu in humanitarnemu delu. 

Široka splošna razgledanost, komunika-
tivnost in znanje več tujih jezikov ji gotovo pomagajo 

tudi pri izpolnjevanju dolžnosti vinske kraljice.

Osebnost februarja:  
JOŽE PAVLOVIČ, ravnatelj 

Srednje strokovne in  
poklicne šole Krško

Jože Pavlovič je eden 
od najzaslužnejših, da 

bo Srednja strokovna in 
poklicna šola Krško v na-

slednjem šolskem letu kot 
edina šola v državi ponu-

jala nov program strojnega 
mehanika, ki se pridružuje 

osmim zdajšnjim programom 
elektro-tehniških smeri. Pro-

gram bo usposabljal dijake za zagon 
in servisiranje klasičnih strojev, C&C tehnologije ter robo-
tov. Pavlovič je tudi pobudnik letne prireditve z naslovom 

Tehnogenij si ti, tehnogenij svet vrti, ki jo pripravljajo  
v sodelovanju z družbo Gen energija.

Osebnost marca:  
STANISLAVA ZUPANC, 
vodja projekta Blazinica 
tolažbe

Na pobudo Stanislave 
Zupanc, policistke Poli-
cijske uprave Novo mesto, 
je leta 2014 zaživel pro-
jekt Blazinice tolažbe, ki je 
do zdaj postal prepoznaven 
po vsej Sloveniji. Namenjen je 
otrokom, ki so priče ali udeleženi v 
dogodkih, ki jih obravnavajo policisti. 
K sodelovanju so povabili tudi učence. Na Osnovni 
šoli Dragotina Ketteja Novo mesto so tako učenci 
ustvarili čisto svoje blazinice tolažbe. Še zanimivost:  
za izdelavo ene blazinice je potrebnih kar 2000 šivov.

Osebnost aprila:  
GREGOR ZAGORC,  
dirigent Tamburaškega  
orkestra Dobreč

Tamburaški orkester Dobreč je na uglednem 
mednarodnem festivalu v Pragi osvo-
jil zlato plaketo in postal absolutni 
zmagovalec v svoji kategori-
ji, strokovna komisija pa je 
Gregorju Zagorcu podelila 
posebno priznanje za nje-
govo dirigentsko izvedbo. 
Čeprav se je pred nekaj 
leti sestava orkestra skoraj 
v celoti spremenila, so že 
osem let najboljši tambura-
ški orkester v Sloveniji, za-
dnja leta pa pod taktirko Za-
gorca dokazujejo, da sodijo tudi 
v sam evropski vrh.

Marko Mesojedec
Arhiv VK

Pogovore z osebnostmi meseca leta 2017 si lahko ogledate na spletni  
strani www.vaskanal.com pod zavihkom OSEBNOST MESECA.

32 Vaš mesečnik št. 115, december 2017



Osebnost junija:  
TONI GAŠPERIČ,  

vsestranski kulturni  
ustvarjalec

Toni Gašperič, Belokra-
njec brez dlake na jeziku 
in poln duhovitih domi-

slic, je med drugim avtor, 
voditelj in soorganizator 

večerov poezije in glasbe 
S pesnikom na sladoled, 

ki so jih junija že šesto leto 
pripravili v Metliki. Letos so jih 

naslovili »S pesnico na sladoled«. 
Prav tako letos pa so v peto sezono 

vstopili tudi pasoši Svobodnega belokranj-
skega ozemlja, ki so prav tako Gašperičeva zamisel 
za izvirno in duhovito turistično ponudbo, ki žanje 

simpatije po Sloveniji in tujini.

Osebnost oktobra:  
STANE PEČEK, vsestranski 

kulturni ustvarjalec

Stane Peček je neusa-
hljiv vir novih domislic in 

podvigov. Oče škratov 
Mokronožcev, vod-

ja Tabora slovenskih 
pevskih zborov in idejni 

vodja festivala Ah, te 
orglice. To so le nekatere 

izmed njegovih zamisli, ki so 
ugledale luč sveta po njegovi 

zaslugi. Častni občan Obči-
ne Mokronog-Trebelno je konec 

oktobra obeležil 80-letnico. Peček, sicer 
tudi glasbenik, scenarist in pisatelj, je pred 

kratkim izdal še svoj prvi roman Netopir.

Osebnost novembra:  
ALEŠ MAKOVAC, skladatelj in  

avtor opere Deseti brat

Dirigent, zborovodja, organist in skladatelj 
Aleš Makovac je avtor opere Deseti brat, ki 

je doživela premiero konec novembra in v 
veliki dvorani nabito polnega novomeškega 

Kulturnega centra Janeza Trdine navduši-
la občinstvo. Opera Deseti brat vsebinsko 

temelji na ljudskih pripovedih in istoimenskem 
romanu Josipa Jurčiča. Zavod Friderik Irenej 

Baraga in Vokalna akademija Jurij Slatkonja sta z 
opero stopila v tretjo sezono opernega ustvarjanja.

Osebnost maja:  
MILAN JAMŠEK, predsednik 

gradbenega odbora iz 
Kamenice v KS Šentjanž

V Kamenici so se pred 
dvema letoma začeli 
pogovarjati o uvedbi 

vaškega samoprispev-
ka za obnovo ceste. V 

zaselku z le 14 hišami je 
pred asfaltiranjem ceste 

padla še zamisel o napeljavi 
fekalne in meteorne kanaliza-

cije. Vrednost naložbe, ki so jo 
zdaj že uspešno zaključili, skupaj z 

obnovo ceste je okrog 100 tisoč evrov. Ob 
tako velikem posegu bi lahko med vaščani prišlo do 
kakšnih razprtij, a se to ni zgodilo, kar kaže, da se da 

s pozitivno energijo marsikaj narediti, pravi pobudnik 
akcije Milan Jamšek.

Osebnost julija:  
ROŽCA ŠONC, vodja programa 
Starejši za starejše

Osebnost julija je Novome-
ščanka Rožca Šonc, vodja 
programa Starejši za starejše. 
V okviru programa starejši 
prostovoljci obiskujejo starej-
še od 69 let v svoji okolici in 
pomagajo tistim, ki potrebuje-
jo pomoč. Primer dobre prakse 
so prepoznali tudi v Evropskem 
parlamentu in programu podelili 
nagrado Državljan Evrope 2017. Po 
vsej Sloveniji v okviru programa sicer 
deluje približno 3700 prostovoljcev, kar kaže, da je v 
Sloveniji vrednota solidarnosti močno razširjena.

Osebnost avgusta:  
MARIA SHILKINA,  
solastnica gradu Vinica

Pred štirimi leti je viniški 
grad, ki se je pred tem za-
čel spreminjati v ruševine, 
dobil nove lastnike, ki so 
ga po konservatorskih 
smernicah celovito obnovili. 
Nedavno je zasijal v novi 
podobi in z letno kuhinjo 
odprl vrata obiskovalcem, nje-
govi ruski lastniki pa nameravajo 
kmalu odpreti še grajsko resta-
vracijo ter obiskovalcem, željnim miru 
in razvajanja, ponuditi apartmaje v gradu, pravi 
Maria Shilkina, osebnost avgusta Vašega kanala.

Osebnost septembra:  
BOGDAN BARBIČ, direktor 
družbe Hidroelektrarne na 

Spodnji Savi

Konec septembra so odprli 
hidroelektrarno Brežice, ki je 
od vseh doslej zgrajenih naj-
večja in najmočnejša. Pred-

stavlja nov člen v verigi petih 
hidroelektrarn na Spodnji Savi. 

Z njeno izgradnjo je vzposta-
vljena večja fleksibilnost proizvo-

dnje elektrike iz vodnih obnovljivih 
virov. Hidroelektrarne na spodnji Savi 

so okolju prijazne in prispevajo k energetski neodvisnosti 
Slovenije, celotna naložba v brežiško elektrarno pa je stala 
približno 20 milijonov manj od prvotnih načrtov, za kar je v 

veliki meri zaslužen tudi prvi mož HESS Bogdan Barbič.

 Spremljajte akcijo in glasujte,  
saj bo morda prav vaš glas 

odločil končnega zmagovalca.
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Škofija Novo mesto

Božična noč 
Jezusovega rojstva  
naj Vaša srca napolni  
z mirom in dobroto.

V novo leto pa prinese
obilje blagoslova na 
vseh življenjskih poteh.

Praznične maše v 
novomeški stolnici:

23. 12. -  ob 9.00 maša za domovino  
ob dnevu samostojnosti

24. 12. -  ob 18.00 družinska polnočnica, 
ob 23.30 božičnica pred polnočnico  
ob 24.00 polnočnica

25. 12. - ob 10.30 škofova božična maša

Vesele božične praznike ter srečno, 
mirno in uspehov polno leto 2018. 

 07 337 42 90
 biro.elektronik@printservis.si
 www.printservis.si

Biro elektronik 
Osolnik Bojan s.p. 
Kandijska cesta 33
8000 Novo mesto

TISKALNIKI - KARTUŠE - TONERJI

TISKALNIK, ČITALEC,

KOPIRNI STROJ

50 €

Ugodna cena 
kartuš za tiskalnik

25 
let 

D A R O BIRO
Velika Cikava 12B

RAČUNOVODSKE IN KNJIGOVODSKE STORITVE
DARO BIRO d.o.o. 

tel.: 07/33 72 931
mobitel: 031/293 661

e-mail: daro.biro@siol.net

DA@MA
Damjan Judež s.p.
mobitel: 041 852 329
e-mail: damjan.judez@da-ma.si

VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2018!

LEOPOLD KOŠČAK s.p.
Kamnje 7a, 8232 Šentrupert, 
tel.: 07/30 40 214
GSM: 041 754 051
koscak.kotli@gmail.com

IZDELAVA IN OBNOVA 
KOTLOV ZA PRIPRAVO 
ŽIVINSKE KRME

RAZREZ IN KRIVLJENJE 
PLOČEVINE NA 
CNC STROJIH
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SREČNO 
2018!

urarstvo

URARSTVO

KLEM
ENC

VESEL BOŽIČ IN SREČNO
NOVO LETO 2018!

Igor Klemenc, s.p., 
Sokolska 6
tel.: 07 33 24 314

Vesele bozicne praznike ter 
     srecno in uspešno leto 2018!
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z izgradnjo krške obvo-
znice, uredili krožišča za 
pretočnejši promet, nove 
kolesarske poti, vzposta-
vili sistem izposoje ko-
les, nadaljevali z obnovo 
osnovnih šol in vrtcev ter 
z aktivnostmi za izgra-
dnjo nove knjižnice.

Iskrena hvala vsem, ki ste prispevali k urav-
noteženemu razvoju naše lokalne skupnosti. 
Želim vam vesele praznike ter vse dobro v 
2018.
Mag. Miran Stanko, župan Občine Krško

Spoštovane občanke in občani, 
za nami je uspešno leto, saj so ga 
zaznamovale številne pridobi-
tve. Med drugim smo nadaljevali 

Spoštovane občanke, cenjeni 
občani Občine Kostanjevica na 
Krki, bralke in bralci Vašega Me-
sečnika!

Zadnji dnevi iztekajočega 
leta so čas, ko naredimo 
analizo preteklega in na-
črt prihajajočega leta. 
Pustimo slabe stvari za 
sabo, veselimo se novih 
pridobitev in pogumno 
zakorakajmo novim zma-
gam naproti. Ni več časa 

za ideologijo, čas je za konkretna dejanja v ko-
rist vseh občank in občanov. Želim vam lep in 
doživet božič ter vse dobro v letu 2018.
Ladko Petretič, župan Občine Kostanjevica 
na Krki s sodelavci

Spoštovani občanke in občani 
Občine Brežice, bralke in bralci 
Vašega Mesečnika!
V letu, bogatem z dosežki, smo še 
posebej veseli, da je Občina Bre-

žice prejela naziv občine, 
v kateri so prebivalci naj-
bolj zadovoljni. Hvala za 
priznanje, ki ste ga na-
menili občini, saj je rezul-
tat dobrega sodelovanja 
in dialoga ter zaveza k še 
večji motivaciji in odgo-
vornosti za prihodnje.

V novem letu vam želim vse dobro in vas vabim 
k nadaljevanju uspešnega sodelovanja!
Ivan Molan, župan Občine Brežice, s sode-
lavci

Županova beseda ob koncu leta - 2017
Izteka se leto 2017, ki je bilo za vsakega od nas drugačno, posebno, polno različnih doživetij. Tudi za župane in županje 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki so morali premostiti številne prepreke, da so lahko izpeljali vsaj nekatere pogu-
mne zamisli, drzne želje in smele načrte. Ob koncu leta smo zbrali smo nekaj njihovih misli.

MO NOVO MESTO

OBČINA ČRNOMELJ

OBČINA IVANČNA GORICA

OBČINA DOLENJSKE  
TOPLICE

OBČINA KOSTANJEVICA 
NA KRKI

OBČINA KRŠKO

OBČINA MIRNA PEČ

OBČINA BREŽICE

Drage občanke in občani, zaklju-
čujemo enega najbolj plodnih let v 
naši občini, kar dokazuje 45 hkrati 
aktivnih gradbišč v poletnih me-

secih. A ne gre samo za 
gradbišča, ponosni smo 
tudi na številne mehkejše 
projekte, naša prizadeva-
nja za izboljšanje kako-
vosti življenja pa bomo 
ambiciozno nadaljevali v 
letu 2018, ki ga posveča-
mo Leonu Štuklju.

Želim vam prijetnih prazničnih trenutkov v 
družbi najbližjih, v novem letu pa pozitivne na-
ravnanosti in zdravega duha, ki ga je utelešal 
naš znameniti someščan.
Gregor Macedoni, župan Mestne občine 
Novo mesto

Dragi občani, cenjene občanke.
Če zavrtimo spomin po letu, ki 
se počasi izteka, se spomnimo 
obilice uspehov, premostitve 
vrste ovir, srečanja s preizku-

šnjami, nabiranja novih 
izkušenj in radosti ži-
vljenja.
Te dogodivščine nas 
bodo v prihodnosti vodi-
le, nam dajale nov zagon 
in voljo do boljšega jutri. 
Prepričana sem, da ga 
bomo skupaj tudi dose-

gli. Želim vam obilo smeha, sreče in zadovolj-
stva v 2018 ter prijetno preživljanje praznikov s 
svojimi najbližjimi.
Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine 
Črnomelj, s sodelavci in člani občinskega 
sveta

Spoštovane občanke in občani!
Iztekajoče se leto bo v občini 
Ivančna Gorica ostalo zaznamo-
vano s številnimi dogodki in no-

vimi pridobitvami, ki so 
pripomogle, da se še 
bolj približamo občin-
skemu sloganu Prijetno 
domače. Da lahko ure-
sničimo številne načr-
te, je seveda potrebno 
veliko sodelovanja med 
različnimi deležniki jav-

nega življenja znotraj občine in zunaj njenih 
meja. Da smo na pravi poti, dokazujeta tudi 
priznanje, ki smo ga prejeli v sklopu natečaja 
Planetu Zelja prijazna občina, in naziv Branju 
prijazna občina.
V letu 2018 bomo poleg projektov, zapisanih 
v proračunu, še posebej namenili pozornost 
prvemu praznovanju svetovnega dne čebel, 
v sklopu katerega bo v Višnji Gori odkrito 
obeležje kranjski čebeli. Od pridnih in marlji-
vih čebel se lahko tudi ljudje veliko naučimo. 
Želim vam, da bo leto 2018 prežeto z veliko 
mero ustvarjalnosti, delavnosti in uspehov. 
Vse to naj bo vir vaše sreče in zadovoljstva.
Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica

Spoštovani!
Izteka se leto 2017, ki ga v naši lepi 
občini Dolenjske Toplice lahko uvr-
stimo med najuspešnejša v vsej 

njeni zgodovini. Gradnja 
našega največjega pro-
jekta, suhokranjskega 
vodovoda, teče po naših 
željah, ob njej smo vešče 
izkoristili vsako prilo-
žnost, da smo za naše 
občanke in občane na-
redili še kaj koristnega. 

Naj to priložnost izkoristim za zahvalo nešte-
tim lastnikom zemljišč, ki so razumeli, da mo-
rajo v skupno dobro kaj prispevati tudi sami. 
Upam, da bodo to potrebo v prihodnje spo-
znali vsi. Hvaležno naj poudarim svoje veselje 
tudi ob uspehih naših prostovoljnih društev in 
posameznikov, ki jim je mar dobro počutje in 
varno, mirno življenje slehernega občana. Naj 
teče naš čas vsaj tako dobro še naprej! Vsem, 
ki spremljate Vaš mesečnik in Vaš kanal, želim 
vse dobro v novem letu 2018!
Jože Muhič, župan Občine Dolenjske Toplice

Spoštovane občanke, občani!
Ko prihajamo v zimski čas in se 
bližamo koncu leta, zaključujemo 
določeno časovno obdobje in se 

naše misli vračajo na za-
črtane programe, ki smo 
jih zastavili z namenom, 
da jih tudi uspešno izve-
demo. Smo v času, ko se 
ljudje več srečujemo, se 
med seboj pogovarja-
mo in svojo pozornost 
izkazujemo z obdaro-

vanjem. Zahvala vsem občanom za strpno in 
korektno sodelovanje predvsem pri največjih 
projektih. Še posebna zahvala pa naj velja 
vsem (posameznikom in društvom), ki ste 
letos s svojimi dosežki postavili pomembne 
mejnike v svojem osebnem življenju, istoča-
sno pa so ti dogodki veliko prispevali k pre-
poznavnosti naše lokalne skupnosti. Ob bli-
žajočih se božičnih in novoletnih praznikih bi 
rad vsem zaželel predvsem mirne praznike, 
v novem letu pa vse dobro, naj vas spremlja 
medsebojno razumevanje in dobra volja. 
Srečno!
Andrej Kastelic, župan Občine Mirna Peč
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mudili med letom, hkrati 
pa že uživamo v rado-
stih, ki jih prinaša.
Kakšni bodo naši po-
gledi v tem lepem času. 
Bomo za trenutek po-
zabili na tegobe, žalost, 
na razprtije. Bomo drug 

drugemu segli v roke, ne oziraje na naše 
prepričanje ali strankarsko pripadnost, in si 
zaželeli tisto malo, kar potrebujemo:  zdrav-
ja, miru, spoštovanja in sreče. Poskusimo 
se potruditi in stopiti skupaj.  Bodimo kralji 
dobrega vse leto, ne samo v teh prazničnih  
dneh. Želim vam, da bi vsak po svoje doživeli 
predpraznične dni, želim vam lepe in blago-
slovljene božične praznike, v novem letu 2018 
pa mnogo zdravja ter srečnih in zadovoljnih 
dni skozi vse leto. Vse tegobe naj odnese ve-
ter in jih razblini v nič.
Dušan Krštinc, župan Občine Straža

Spoštovani!
V božično-novoletnem zaključ-
ku leta se spomnimo dogodkov in 
doživetij, ki so nas v odhajajočem 

obdobju najbolj zazna-
movali. Tudi v letu 2017 
se je v sevniški občini 
zvrstilo veliko ureditev, 
ki prispevajo k bolj ka-
kovostnemu življenju, 
od razvoja prometne in 
komunalne infrastruk-
ture, obnov objektov 

družbenih dejavnosti, dejavnosti v razvoj 
gospodarstva in turizma. V ponos in veselje 
nam je zelo razgibano in aktivno društveno 
in družabno življenje, trajna je skrb za varno 
in urejeno okolje.
Za dobro sodelovanje se zahvaljujem vsem, 
ki smo se srečevali, iskali skupne rešitve in 
udejanjali cilje. Prihajajoče leto naj bo za vse 
radodarno z zdravjem in veseljem. Želimo 
vam prijetno preživete praznične dni v krogu 
vam dragih ljudi.
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica, s so-
delavci

sničevali cilje, ki smo si jih skupaj zastavili.
»Na obzorju žarijo zvezdice nove dobe. Naj 
prinesejo vam zdravje, sreče, ljubezni in sve-
tlobe.«   (neznan avtor)
Srečno 2018
Anton Maver, župan Občine Mokronog-Tre-
belno

OBČINA MIRNA

OBČINA MOKRONOG-TRE-
BELNO

OBČINA SEMIČ

OBČINA STRAŽA

OBČINA ŠENTJERNEJ

OBČINA ŠKOCJAN

OBČINA SEVNICA

OBČINA METLIKA

Spoštovani!
Leto 2017 si bom zapomnil po 
osebnem izzivu, ki sem ga srečno 
prestal.
To leto je bilo za Občino Mirna 

uspešno. Uredili smo 
cestno infrastrukturo, 
športne površine, obno-
vili streho na kulturnem 
domu, precej sredstev pa 
namenili našim gasilcem 
in delu društev. V mrežo 
postajališč, v kateri vidim 

edinstveno priložnost za skupno promocijo 
Slovenije kot kamping in karavaning destina-
cije, je vključenih 82 občin. V 2018 bomo na-
daljevali aktivnosti za prestavitev regionalne 
ceste R1-215, 2. fazo opremljanja PIC Mirna in 
širitev vrtca. Hvala vsem, ki ste pripomogli k 
uspešnemu delovanju naše občine. Želim vam 
veliko lepih trenutkov, leto 2018 naj bo za vas 
in vaše najbližje uspešno in predvsem zdravo.
Dušan Skerbiš, župan Občine Mirna

Spoštovani občani, drage občan-
ke!
December je čas, ko delamo »in-
venturo« leta, ki se izteka. Pri-

znajmo si, da smo bili 
kar uspešni. »Projekte« 
izvajamo po programu, 
ki je nastal ob posluša-
nju vas, občanov in ob 
temeljitem poznavanju 
naše skupne problema-
tike in danih možnosti. 
»Sam greš lahko hitreje. 

V skupini, ki je dober tim, pa lahko dlje pri-
deš.« Zato si tudi v letu, ki prihaja, želim do-
brega sodelovanja z vsemi akterji, ki krojimo 
lokalno politiko in gospodarstvo, in preprosto 
z vsemi vami, spoštovane občanke in občani. 
Prepričan sem, da bomo tudi v zadnjem letu 
tega mandata preudarno in odgovorno ure-

Spoštovani občanke in občani 
Občine Semič!
Ob koncu leta, ko pogledamo 
nazaj in prevetrimo svoje delo, 
z zadovoljstvom ugotavljamo, 

da smo naredili vse po-
membne stvari, ki smo 
si jih zastavili. Dogradili 
smo povezovalno cesto 
do osnovne šole, komu-
nalno in vizualno še bolj 
uredili industrijsko cono 
na Vrtači, omogočili nove 

športno rekreativne dejavnosti, zagotovili večjo 
varnost z novima avtobusnima postajališčema 
in zagotovili stabilnejšo preskrbo s pitno vodo. 
Začeli smo s prenovo muzejske hiše v Semiču, 
kar bo rdeča nit tudi drugih dejavnosti v nasle-
dnjih dveh letih. Postorili smo še marsikaj dru-
gega, manjšega, a nič manj pomembnega.
Pripravljeni smo na nove izzive leta 2018 in 
samo od nas je odvisno, kako ga bomo preživeli. 
V prazničnih dneh, ko bomo več časa z družino 
in prijatelji, si naberimo veliko zalogo prijetnih 
občutkov in spominov, ki nas bodo navdajali s 
hvaležnostjo in izpolnjenostjo tudi takrat, ko ne 
bo šlo vse tako, kot smo pričakovali. Želim vam 
radostno in igrivo leto 2018, srečno!
Polona Kambič, županja Občine Semič

Spoštovani!
Leto se neizbežno bliža h koncu. 
Pred nami je še zadnji mesec v 
letu, december. Mesec, v katerem 
bi radi postorili vse, kar smo za-

Spoštovane občanke in občani.
Preživite praznične dni v krogu 
vaših najdražjih, predvsem vam 
želim uspehov, pravih življenjskih 

odločitev in zdravja pol-
no novo leto. Konec leta 
je tudi čas, ko se ozremo 
nazaj in naredimo obra-
čun s preteklostjo ter si 
hkrati postavimo nove 
cilje za prihodnost. Letos 
se je v naši občini zgodilo 
veliko stvari, najbolj po-

nosni smo lahko na to, da smo začeli z gradnjo 
novega vrtca v Šentjerneju. Verjamem, da bo 
ta projekt - in ostali manjši - dal naši občini še 
poseben pečat.
V imenu Občine Šentjernej vam želim, da se v 
spremstvu zdravja in sreče veselite skozi vse 
leto. Blagoslovljen božič, ponosno, samoza-
vestno in složno praznovanje dneva samo-
stojnosti in enotnosti ter srečno 2018.
Radko Luzar, župan Občine Šentjernej

Cenjene dame, spoštovani go-
spodje, bralci glasila Vaš meseč-
nik, pozdravljeni v imenu Občine 
Škocjan in v mojem osebnem 

imenu. Zdi se, kakor bi 
si komaj voščili, pa smo 
spet v času adventa, v 
času nekega skrivno-
stnega pričakovanja. 
Leto se je obrnilo tik tak; 
nekateri se veselijo nje-
ga slovesa, spet drugi bi 
ga vsaj malo podaljšali 

… Občina Škocjan je uresničila zastavljene 
cilje, česar smo zares veseli. S sodelovanjem 
občanov, z njihovo pomočjo in razumeva-
njem smo realizirali  sprejeti načrt razvojnih 
programov. Za leto 2018 imamo pripravlje-
nih kar nekaj projektov; nekateri so tik pred 
začetkom realizacije, nekateri čakajo na ne-
povratna sredstva. Vsem bralkam in bralcem 
želim kar najlepše božične praznike, v letu 
2018 pa veliko zdravja, zadovoljstva  in uspe-
hov. Srečno 2018!
Jože Kapler, župan Občine Škocjan

Cenjene občanke, spoštovani 
občani, pred nami so dnevi, ko 
se ozremo na prehojeno pot iz-
tekajočega se leta, hkrati pa že 

segamo po novem, ne-
popisanem listu novega 
leta. Kaj nam bo pri-
neslo, ne vemo. Lahko 
rečem, da smo na Ob-
čini Metlika ponosni na 
opravljeno delo v letu 
2017, saj nam je uspelo 
realizirati kar nekaj inve-
sticij. Velik del sredstev 

smo namenili ureditvi poslovnih con pa tudi 
ureditvi cestne infrastrukture. V prihodnje 
imamo še veliko za postoriti, izzivi pred nami 
so številni in trudili se bomo, da čim več na-
črtovanih aktivnosti tudi realiziramo. Želim 
vam srečne in mirne božične praznike, v no-
vem letu 2018 pa veliko veselih trenutkov, po-
zitivne energije in prijaznih misli.
Darko Zevnik, župan Občine Metlika

37Vaš mesečnikšt. 115, december 2017



Spoštovani !
Za nami je izjemno leto. Hvala 
vsem, ki ste kakorkoli sodelova-
li. Hvala medijem, še posebej TV 
Vaš kanal, s katero smo skupaj 

gostili župane na 15. sre-
čanju. Soustvarjali smo 
dobre zgodbe dobrih 
ljudi. Hvala občankam in 
občanom za sodelova-
nje in podporo v projek-
tih. Bodimo tudi v priho-
dnje kot velika uspešna 
družina.

Neznansko lep občutek je, ko se delo dobro 
opravi, pa tudi ko to kdo opazi in pohvali. 

Spoštovani!
V občini Žužemberk smo lahko 
odkrito ponosni na dosežke v letu 
2017. Najpomembnejše so inve-
sticije na področju infrastrukture, 

pri katerih smo bili skozi 
vse leto zelo aktivni. Ob 
tej priložnosti bi se rad za-
hvalil vsem občanom in 
občankam za potrpljenje 
med gradnjo. Tudi za leto 
2018 imamo velike načrte, 
ki jih bomo s skupnimi mo-
čmi uspešno zaključili. Za v 

prihodnje pa vam lahko obljubim, da se bomo 
skupaj s sodelavci še naprej trudili, da bi imeli 
vsi občani in občanke najboljše pogoje za ži-
vljenje. Vsem želim, da bi Vam prihajajoči pra-
zniki prinesli notranji mir in zadovoljstvo. Novo 
leto 2018 pa naj bo predvsem zdravo, uspešno 
in polno veselja.
Franc Škufca, župan Občine Žužemberk

Lepo je, če se čutimo sprejeti in smo del uspe-
šne skupnosti in prijazne družbe. Lepo je, če 
lahko pomagamo drug drugemu. Največja 
sreča je, kot je znano, v majhnih stvareh in 
predvsem, če imaš koga rad. Želim vam, da se 
imate radi, da ste si blizu in en za drugega ter 
da v veseli sreči položite svoja upanja in želje 
za zdravo, uspešno in lepo leto 2018.  Želim 
vam blagoslovljen božič in srečno novo leto.
Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje

Spoštovani!
Ob koncu leta lahko z veseljem 
ugotavljam, da se je prav letos 
začelo pospešeno razvijati go-

spodarstvo, da je več 
optimizma med ljudmi 
in da smo očitno prema-
gali takšne in drugačne 
krize. V naši občini za-
ključujemo leto z op-
timističnim pogledom 
v prihodnost, z novimi 
projekti za dobrobit 

naše občine ter občank in občanov. V de-
cembrskih dneh toplo vabljeni na različne 
prireditve v sklopu veselega decembra v 
Šentrupertu. Verjamem, da se bomo z mar-
sikaterim izmed vas lahko tudi osebno srečali 
in poklepetali v sproščenem vzdušju. Vsem 
občanom in občankam Občine Šentrupert 
kot tudi vsem bralcem tega glasila želim ve-
sele praznike in srečno 2018.
Rupert Gole, župan Občine Šentrupert

Spoštovani,
Občina Šmarješke Toplice je bila 
letos eno samo veliko gradbišče. 
Izvajala so se gradbena dela pro-
jekta hidravlične izboljšave vodo-

vodnega omrežja Dolenjska, gradila se je ko-

lesarska pot in pločnik z 
vso ostalo infrastrukturo 
od Šmarjete do Šmarje-
ških Toplic, izvajala se je 
gradnja parkirišč za av-
tobuse v Beli Cerkvi. Pre-
jeli smo tudi laskavi naziv 
Planetu zemlja prijazna 
občina. Zato se želim 

zahvaliti vsem sodelavcem občinske uprave, 
podžupanu in članom občinskega sveta in ob-
čanom za pomoč pri uresničevanju projektov 
za naše skupno dobro. Želim vam prijetne pra-
znične dni, prihajajoči dnevi pa naj bodo svetli 
in prijazni za vse. Srečno 2018!
mag. Bernardka Krnc, županja Občine 
Šmarješke Toplice

Spoštovani, vsako novo leto pred nas 
postavi nove izzive. Za leto 2018 
želim, da Sloveniji uspe izziv uspešne 
kandidature za pilotni evropski 
projekt »Pametne vasi«, s katerim 
bomo poskrbeli za enakomerni 
razvoj podeželja tudi v času hitrega 
razvoja tehnologij, predvsem pa, da 
bo slovensko podeželje lovilo korak s 
hitrim razvojem mest, in da bomo vsi 
skupaj imeli kakovost življenja, ne 
glede na to, ali živimo v urbanem ali 
podeželskem okolju.

Franc Bogovič
Evropski poslanec (SLS/EPP)

Blagoslovljen božič, ponosen dan 
samostojnosti in enotnosti ter obilo 
zdravja in preproste sreče v 2018!

OBČINA TREBNJE

OBČINA ŽUŽEMBERK

OBČINA ŠENTRUPERT 

OBČINA ŠMARJEŠKE  
TOPLICE
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“Življenje najbolje uporabimo, če ga porabimo za nekaj, kar traja dlje kot življenje samo.” 

William James

ŽELIMO VAM SREČNO IN USPEŠNO LETO 2018!



Za skupino GEN je dina-
mično leto, v katerem 
so uspešno obvlado-
vali zahtevne hidrolo-
ške razmere. Izvedli so 
pomembne naložbe v 
nove proizvodne zmo-
gljivosti iz obnovljivih in 
trajnostnih virov, kot so 

zagon hidroelektrarne Brežice in priprave na začetek gradnje 
hidroelektrarne Mokrice. O pomembnih premikih na energet-
skem trgu ter trendih in s tem povezanimi načrti v prihodnjem 
letu je v studiu TV Vaš kanal govoril generalni direktor matične 
družbe GEN energija Martin Novšak.

NE SPREGLEJTE NA TV VAŠ KANAL
BONBON ZA BONTON

SLOVENIJA JE DEL EVROPSKE ZGODBE

vsako sredo ob 18.20

vsak petek v mesecu decembru ob 20.30

V zadnjem mesecu 
tega leta bosta temi 
oddaje še DARILA in 
PLES. Darila in obda-
rovanje nas še posebej 
»zaposlujeta« v de-
cembru. Veste,  na kaj 
vse moramo biti po-
zorni pri obdarovanju?  
Ples je ogledalo duše, 

že od  vsega začetka pa s plesom povezujemo tudi bonton. Ne-
kaj namigov za ustrezno sukanje na plesnem parketu v čarob-
nem decembru boste dobili v zadnji letošnji oddaji Bonbon za 
bonton z Ireno Potočar Papež.

Televizija Vaš kanal, v 
sodelovanju z Informa-
cijsko pisarno Evrop-
skega parlamenta v 
Ljubljani, pripravlja se-
rijo pol urnih pogovor-
no – reportažnih oddaj, 
v katerih širšo javno 
sfero seznanjajo o vlogi 

in delu Evropskega parlamenta. Serijo so začeli predvajati v de-
cembru, medijski projekt bodo na Vašem kanalu predvidoma 
zaključiil spomladi prihodnje leto. Oddaje obravnavajo aktual-
ne evropske teme kot so izstop Velike Britanje, vloga manjšin 
v Evropi, vloga Slovenije v evropski kmetijski politiki, slovenski 
jezik in njegova uporaba v Evropskem parlamentu, begunska 
problematika….V televizijskem projektu sodeluje vseh osem 
evropskih poslancev iz Slovenije, vključujejo pa se tudi pred-
stavniki slovenske države, civilne družbe, politike, gospodar-
stva…. Prvi dve od desetih oddaj, si lahko ogledate na spletni 
strani www.vaskanal.com / arhiv oddaj!

Vilko Urek
Vilko Urek je bil pro-
glašen za najboljše-
ga osnovnošolskega 
učitelja v šolskem letu 
2017/2018. Je učitelj 
glasbene vzgoje in zbo-
rovodja. Na OŠ Bizelj-
sko poučuje glasbo že 
33 let ter kot višji knji-

žničar skrbi za šolsko knjižnico. Poleg rednega pouka na šoli 
vodi že enajsto generacijo šolskega ansambla Fru - Fru in več 
drugih vokalnih in inštrumentalnih skupin,  ki veliko nastopajo v 
šoli in izven nje. Učence 5. razreda že vrsto let pripravlja za ko-
lesarski izpit in skrbi za prometno varnost. Delovno obveznost 
dopolnjuje na Glasbeni šoli Brežice, na kateri skrbi za knjižnico 
in notno gradivo. Na OŠ Globoko vodi šolski ansambel OKEY. Z 
gostom se je pogovarjala Jana Debeljak.

V oddaji bo Peter Slap-
šak, direktor podjetja 
Elementum, na čim bolj 
preprost način približal 
naložbe v plemenite ko-
vine, saj je mnenja, da 
so zanimive in koristne 
informacije vedno do-
brodošle, še posebej, če 

pridejo ob pravem času. Glede na to, da se svetovna finančna ne-
stabilnost poglablja, bodo plemenite kovine odigrale eno izmed 
pomembnejših vlog zaščite posameznikovega premoženja. Na 
božični dan ob 20. uri pa vas bo voditeljica oddaje Verjamem!, 
Damijana Štraser, popeljala v božično-novoletno  zgodbo.

Saša Pavček
Zajtrk bo tokrat zazna-
moval pogovor z naslo-
vom »Kako se preoble-
či v poljub?« Andreja 
Jernejčič bo gostila 
prejemnico letošnjega 
Borštnikovega prstana, 
najvišje slovenske na-
grade gledališkim igral-
cem in igralkam, sicer 

brez dvoma eno najbolj vsestranskih umetnic srednje generaci-
je. Igralka z veliko začetnico, prvakinja SNG Drame v Ljubljani, ki 
je odigrala že več kot 120 različnih vlog, ter se uveljavila tudi kot 
pesnica, esejistka in dramska pisateljica.

v sredo, 20. decembra, ob 20. uri

v ponedeljek, 18.  decembra, ob 20.30v nedeljo, 17. decembra, ob 21.30

v ponedeljek,  18. decembra, ob 21. uri

V DOBRI DRUŽBI

VERJAMEM!ZAJTRK PR' ANDREJI

POGOVOR Z MARTINOM NOVŠAKOM
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V zadnjem Dolenjskem 
obzorniku v tem letu bo 
govora o ženski ener-
giji, o kateri je beseda 
tekla na okrogli mizi v 
Galeriji likovnih samo-
rastnikov Trebnje, na 
njej pa so sodelovale 
uspešne poslovne žen-
ske z Dolenjske. Leto 

2017 je bilo posebno za brusniško osnovno šolo - praznovala je 
namreč 40 let nove šole in 140 let šolstva v Brusnicah. V Šentjer-
neju pa so bile na ocenjevanju in ogled najboljše potice v državi.

s KUD Dobreč

Kot vselej so sodelovali številni glasbeni gosti iz vse Slovenije, 
še posebej pa je koncert zaznamoval tamburaški orkester 
KUD Dobreč iz Dragatuša pod vodstvom dirigenta Gregorja 
Zagorca. Tamburaški orkester je letos slavil 20 let delovanja.

V sklopu božično-novoletnega praznovanja bo program TV 
Vaš kanal glasbeno obarvan s predvajanjem številnih  posnet-
kov, ki so nastali v tem letu. Decembrske in praznične dneve 
vam bodo popestrili posnetek zaključnega koncerta Glasbene 
šole Lipičnik, posnetek koncerta ob 60-letnici Pihalnega or-
kestra Krka, posnetek koncerta skupine Ave in druge pestre 
glasbene vsebine.

SVETI VEČER JE POSEBEN VEČER

ZDRAVJE JE!

PRAVI KLJUČI

v nedeljo, 24. decembra, ob 20. uri

V torek, 26. decembra, ob 21. uri

v četrtek, 28. decembra, ob 20. uri

Je tudi za vas božič 
eden najlepših prazni-
kov v letu? Za mnoge 
je res, saj decembrski 
praznični čas pred-
stavlja priložnost za 
druženje, poglobitev 
medsebojnih odno-
sov, oddih in veselje, a 
žal jih vsi ne doživlja-

jo tako. Marsikdo jih pričakuje s stisko v srcu, pa za to niti ne 
vemo. Kaj božično sporočilo prinaša današnjemu človeku in 
kako ga dojema današnja potrošniška družba? Več bo v po-
govoru razkril frančiškanski pater Krizostom Komar iz Župnije 
Novo mesto - Sveti Lenart.

Tokratna gostja Agatha 
Kopac  je napisala je 
knjigo Genom sreče, v 
katerem podaja svoje 
znanje, ki ga je pridobi-
la skozi različne oblike 
izobraževanja. V zadnji 
decembrski oddaji bo 
tekla beseda o tem, 

kako dejansko do bolj srečnega 2018. Tudi o tem, ali ima novo 
leto sploh še kakšen pomen ali je samo potrošniški šov, in tudi 
o tem, kako novoletno norijo obrniti sebi v prid, kako se drža-
ti novoletnih zaobljub in kaj je tisto, kar lahko pripelje tudi do 
srečnejše družbe v Sloveniji. Ljudi ozavešča, da je duhovnost 
tu, ne tam gor in da je zavest v vsem, kar so govorile že stare 
kulture. Poleg tega uči, da se vsakdo lahko poveže z zavestjo 
vsega, od drevesa, kamna do podjetja in pokojnih.

20 KONCERTOV ZA 20 LET
Decembra bo Ire-
na Vide, voditeljica 
in avtorica televi-
zijskega projekta 
Pravi ključi, gostila 
našo odlično pevko 
in udeleženko Evro-
songa Nušo Deren-
da. Za Nušo bo leto 
2018 nekaj poseb-

nega; v jubilejnem letu bo tako pripravila 20 koncertov za 20 
let samostojne glasbene poti. Prvi bo pri Nuši doma: 27.januarja 
v Viteški dvorani brežiškega gradu. Ob tej priložnosti bosta na 
ogled postavljeni tudi dve razstavi o njenem življenju. Nuša pa 
tokrat v oddaji ne bo sama; kateri pravi ključi so potrebni za 
ohranjanje uspešne in tako dolge glasbene kariere, nam bo ek-
skluzivno zaupal njen mož Frenk, ki ji od prvega dne stoji ob 
strani in je eden ključnih členov na njeni glasbeni poti.

v torek, 26. decembra, ob 20.30

v torek, 26. decembra,  ob 16. uri

v decembru ob sobotah in prazničnih dnevih

DOLENJSKI OBZORNIK

23. GALA KONCERT RADIA OGNJIŠČE

POSNETKI KONCERTOV
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Povhova ulica 1, 8000 NOVO MESTO, Tel.: 07 393 28 24
www.eventus-nm.si, e-pošta: info@eventus-nm.si

Cenjenim strankam, 

sodelavcem in 

poslovnim partnerjem 

zelimo vesel bozic in 

srecno novo leto!
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FRIZERSKI SALON JELKA
Rudi Redek s.p.

T 07 33 41 428
M 031 736 532

Frizerski salon Jelka Rudi Redek s.p.
Paderšičeva ul. 12, 8000 Novo mesto

Srečno 2015!

 - 041 620 079
 - 041 620 078

 - 031 620 079

Vesele božicne praznike in srecno 2018!

TRANSPORT VOZIL
DOSTAVA KURILNEGA OLJA
APARTMAJI IN SOBE

ZA VSE TRAKTORJE, KI JIH PRODAJAMO, 
IMAMO TUDI POOBLAŠČEN SERVIS!

Prodaja priključkov: SIP, INO, Farmtech 
Tajfun, Krpan, Gorenc, MaterMacc, Ortolan

Prodaja rezervnih delov: Zetor, Steyr, 
New Holland, Case, Pasquali, Same ,
Lamborghini, Deutz, Torpedo, Universal, IMT,
 Ursus, SIP...

AGROMA TS d.o.o.
Smolenja vas 73, Novo mesto

Tel.: 07/338-00-05

 

info@zarja.si
tel.: 07 3737 830
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MORDAXOVA KAPELA

Potem ko so leta 2012 v Evangelijski cer-
kvi Dobrega pastirja Novo mesto zaklju-
čili prenovo Mordaxove kapele, leta 2015 
pa ji je sledila še zunanja ureditev, je zdaj 
izšla še monografija Mordaxova kapela, 
ki v besedi in sliki priča o njenem duhov-
nem, konservatorskem in arhitekturnem 
poteku obnove. Njeni avtorji (od leve 
proti desni: pastor Evangelijske cerkve 
Dobrega pastirja Novo mesto dr. Dani-
el Brkič, umetnostna zgodovinarka in 
konservatorka Marinka Dražumerič ter 
arhitekt Borut Simič) so prepričani, da 
so z njo pomembno obogatili slovensko 
in novomeško kulturno, arhitekturno, 
zgodovinsko in turistično zakladnico. 
Monografijo je oblikovala Sandra Hrovat, 
opremljena pa je s fotografijami Mirana 
Kambiča in Tomaža Levičarja.

PRAVO IMA V KRVI

Borut Škerlj je znan novomeški odvetnik. V 
družini imajo pravo očitno v krvi, saj se je že 
njegov prapraded Janez Škerlj podal na pot 
prava. Kot pripravnik se je Borut Škerlj leta 
1984 pridružil odvetniški pisarni svojega oče-
ta Antona, po njegovi upokojitvi pa je prevzel 
vodenje pisarne. Ves čas deluje na območju 
Novega mesta, čeprav njegovo delo sega do 
Ljubljane in celo onkraj slovensko-hrvaške 
meje. Svojim trem otrokom pri odločitvi o poklicni poti pušča svobodne roke, saj 
so se podali v svet medicine, medicinskega inženirstva in psihologije.

MINISTRSTVO ZA PENJENJE

V družini Simonič ima vinogradništvo dolgoletno tradicijo, lahko bi rekli da to 
žlahtno poslanstvo ohranjajo iz roda v rod. Konec devetdesetih let prejšnjega 
stoletja, pa je Ivan Simonič pogumno krenil na novo vinsko popotovanje  in po-
stal prvi zasebni proizvajalec penin v Beli krajini. V vseh teh letih se je zgodilo ve-
liko stvari, nastale so različne odlične penine, Simoničevi so osvajali žlahtna pri-
znanja na najbolj cenjenih ocenjevanjih po vsem svetu. Posebno priznanje pa so 
Ivan, žena Alenka in sin Gregor / na fotografiji s srčno izbranko/ prejeli letošnjo 
jesen v domači kleti Semiške penine; 
za vek vekomaj na steni visi tabla, ki 
jasno oznanja da je v tej posvečeni 
kleti penin, odslej sedež prvega mi-
nistrstva v Beli krajini: Ministrstvo za 
penjenje Svobodnega belokranjske-
ga ozemlja. Kot je moč slutiti in pred 
nami je volilno leto, bi pri Ivanu znalo 
biti: prvi peninar, prvi minister, prvi 
predsednik… 

ŽENSKA ENERGIJA

Naj vas fotografija ne pretenta. Kljub temu, da je med akcijo tokrat ujeta direktori-
ca Televizije Vaš kanal, Irena Vide, in da sta ob in za kamero novinar Jure Marolt in 
snemalec Mario Murko, smo bili tokrat priča ženskemu večeru v pravem pomenu 
besede. Podatki kažejo, da je na vodilnih položajih vedno več žensk, ki na globalni 
ravni predstavlja 15 odstotkov vodstvenega kadra. Današnji hitri tempo življenja 
pa narekuje, da je zmagovalna 
kombinacija tista, kjer oseba 
lahko kombinira uspešno za-
sebno in poslovno življenje. V 
trebanjski Galeriji likovnih sa-
morastnikov so pripravili okro-
glo mizo z naslovom Ali ženska 
energija ogroža?, na kateri so 
sodelovale uspešne poslovne 
ženske z Dolenjske:  direktorica 
Centra za izobraževanje in kul-
turo Trebnje Patricija Pavlič, 
novomeška zlatarka Vladimira Fink Pavlin, direktorica Zlatarne Aura in Zlatarne 
Karat, direktorica Zobozdravstvene in estetske klinike Križaj, Aleksandra Križaj 
Dumić, direktorica Televizije Vaš kanal Irena Vide, coachinja in podjetnica Lucija 
Smolnik, program pa je vodila menedžerka in piarovka Andreja Jernejčič. Sicer 
se je število žensk na vodilnih položajih v primerjavi z letom 2015 povečalo za tri 
odstotke, tako da lahko prava ženska energija resnično premika gore. Povod za 
okroglo mizo je bil sicer izid knjige coachinje in podjetnice Lucije Smolnik, v kateri 
je zbrala 55 edinstvenih zgodb o karierni poti in osebni rasti uspešnih žensk.

DARILA DON

V starem mestnem jedru Brežic, že vrsto 
let izstopa trgovina in prodajna galeri-
ja Darila Don. Takoj ko vstopiš v prostor, 
človek zazna prijazen pozdrav simpatične 
lastnice Karmen Žagar. Obiskovalca pre-
vzamejo lep ambient, prijetna in ravno 
prav glasna božajoča glasba,  z občutkom 
razstavljeni prodajni kosi vrhunskih ume-
tnikov, dajejo piko na i celotnemu dožive-
tju. V teh prazničnih dneh, so  pripravili iz-
bran novoletni darilni program, obisk zato 
toplo priporočamo.

DRUŽABNA KRONIK A
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POMAGAJMO DRUŽINI RAJK

Družina Rajk iz Podhoste pri 
Dolenjskih Toplicah je zaradi 
svoje drugačnosti posebna 
družina. Njeno zgodbo je na 
filmski trak zapisal režiser 
Rok Biček, to pa je sprožilo 
veliko humanitarno akcijo, 
katere namen je izboljšanje 
bivalnih in življenjskih pogo-
jev družine. Razveseljivo je 

dejstvo, da se življenje družine Rajk počasi že obrača na bolje. 
Rok Biček se je sicer z družino Rajk spoznal že pred vrsto leti 
in je od takrat dalje z njo tesno povezan. Njegov dokumentarni 
film Družina je pobral že več nagrad na številnih tekmovanjih po 
Sloveniji. Namen akcije je pokazati, da pot do sprememb v druž-
bi vodi prek večje občutljivosti za ljudi v stiski, hkrati pa opo-
zarja na posebnost drugačnih družin, ki za normalno življenje 
potrebujejo več družbene podpore in solidarnosti. Akcijo sicer 
vodi Območno združenje Rdečega križa Novo mesto, z obnovo 
hiše pa bi radi začeli čim prej v letu 2018, zato še naprej vabijo 
podjetja, obrtnike, društva, organizacije in posameznike, da s fi-
nančnimi sredstvi, podarjenim gradbenim in drugim materialom 
ali obrtniškimi deli pomagajo zbrati 41.658,18 evrov za obnovo 
hiše družine Rajk. Tej veliki humanitarni akciji se je skozi medijsko 
podporo pridružila tudi Televizija Vaš kanal.

MIKLAVŽ PRIŽGAL PRAZNIČNO RAZSVETLJAVO

Pred dnevi je prvi od treh dobrih mož, Miklavž, raz-
veselil številne pridne otroke. V Novem mestu pa je 
imel še eno nalogo, saj je slavnostno prižgal luči, ki 
bodo v prazničnem decembru razsvetljevale Novi 
trg. Ker je Glavni trg v tem času sredi celovite pre-
nove, bo vse dogajanje na drugem novomeškem 
osrednjem trgu. Množica otrok je z navdušenjem 
priklicala Miklavža, ki vedno rad pove, da je to zanj 
najlepši del leta. Prihod Miklavža in slavnostni prižig 
lučk sta predstavljala 
šele prvi dogodek v 
bogatem decembr-
skem programu v do-
lenjski prestolnici. Veli-
ko mladih in mladih po 
srcu pa se je razvese-
lilo tudi novega drsali-
šča, ki že veselo vabi.

Že veste kako boste obdarili svoje najdražje?  
Za vas smo pripravili praznično pakiranje Čarobnih nogavic.

In kaj so Čarobne NOGAVICE?
•  So produkt, ki odlušči TRDO KOŽO, ŽULJE IN  

OTIŠČANCE na stopalih... in to brez piljenja in brez rezanja!
•  So produkt, ki poskrbi za svilnato mehka in gladka stopala.
•  So produkt, ki fantastično osveži in pomladi kožo na stopalih.
•  So produkt, ki dejansko deluje!

Obiščite najbližje prodajno mesto ali kliknite na  
www.proskin.si in enostavno naročite preko spleta.

Za več informacij smo na voljo na info@proskin.si ali na tel.št. 040 204 329

DESETI BRAT

Novomeščane in ostale 
ljubitelje kulture z vseh 
koncev Slovenije je v 
zadnjem času navduši-
la opera Deseti brat, za 
katero so že razprodali 

vse ponovitve. Opera, ki je združila vrsto organizacij in 
posameznikov z Dolenjske in širše, sta pod svoje okrilje 
vzela Vokalna akademija Jurij Slatkonja in Zavod Fride-
rik Irenej Baraga. Vodja projekta, Aleš Makovac, je izrazil 
svoje zadovoljstvo ob poteku premiere opere, ki si jo je z 
budnim očesom in neprikritim veseljem ogledal tudi di-
rektor Zavoda Friderik Irenej Baraga, dr. Janez Gril.

140 LET ŠOLSTVA V BRUSNICAH

Letošnje leto je za Osnovno šolo Brusnice prav posebno. Pred meseci 
so zaključili energetsko sanacijo, ob tem pa v letošnjem šolskem letu 
praznujejo 40 let nove šole in 140 let šolstva v Brusnicah. Kraj živi 
v pravem sožitju s šolo, ki je v teh desetletjih dosegla marsikaj. Po 
zadnji prenovi je šola zaživela še v lepšem sijaju, naslednji izziv pa je 
zagotoviti prostor za vse otroke in učence, ki bi radi v Brusnicah obi-
skovali vrtec in osnovno šolo. Število otrok se namreč povečuje, tako 
da bo treba v bližnji prihodnosti razmišljati o širitvi objekta.
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(0)7 33 73 392 | 041 610 253 
info@tiskarnavesel.si | www.tiskarnavesel.si

P R E M I U M 

V I N S K E
ETIKETESre

čno 2
018

Novo mesto, Šegova 90
Tel.: 07/33 75 960

več kot

25 let z  v a m i

Knjigovodstvo, organizacija 
in trgovina d.o.o.

Vodenje knjigovodstva 
za podjetja in samostojne 

podjetnike za domači 
in tuji trg

Srečno 2018!
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Nagradna križanka

Srečna nagrajenka septembrske številke časopisa Vaš mesečnik je Tina  
Jerina iz Novega mesta. Pravilno geslo se je glasilo: »tatar dimljene postrvi«.

POKROVITELJ NAGRADNE KRIŽANKE JE: GOSTILNA VOVKO RATEŽ.
Rok Vovko, lastnik gostilne srečnemu izžrebancu podarja nedeljsko 
kosilo za 2 osebi.

Dopisnice z geslom nam pošljite do 9. marca 2018 na naslov:  
Televizija Vaš kanal, za Vaš mesečnik, Podbevškova ulica 12,  
8000 Novo mesto.

Nagradna križanka

SESTAVLJANJE KRIŽANK
MATJAŽ HLADNIK S. P.

Žabji kraj 16, 5250 Solkan
W: www.hladnik.net

 

E: matjaz.hladnik@gmail.com
T: 041 370 577

srečni nagrajenec v marčevski številki časopisa Vaš mesečnik je:  
Simo Gogić z Novega mesta. Pravilno geslo se je glasilo: »štirideset let«

POKROVITELJ NAGRADNE KRIŽANKE V MESECU JUNIJU JE:  
GOSTILNA VOVKO RATEŽ. 

Rok Vovko, lastnik gostilne srečnemu izžrebancu podarja nedeljsko kosilo za 2 osebi.

Dopisnice z geslom nam pošljite do 25. avgusta 2017 na naslov:  
Televizija Novo mesto d. o. o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto,  
s pripisom »za Vaš mesečnik«

GESLO: .............................................................................................

IME IN PRIIMEK: ..............................................................................

NASLOV: ......................................................................... 

PODPIS: ............................................................................................
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2018!

Revoz d.d. Novo mesto

Skupaj zapeljimo v prihodnost!

Let’s drive the future together!
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