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Dragi naši medijski sopotniki – gledalci TV Vaš kanal in bralci Vašega mesečnika.
Še nekaj dni in znova bomo v novoletnem objemu novih izzivov in novih zaobljub.

V letu, ko se osmica že spogleduje z devetico, se soočamo z bilanco udejanjenih 
ciljev, ki smo jih smelo zapisali zdaj že iztekajočemu se letu na pot. V svojo poslovno 
mapo, osebno beležnico in miselno knjigo sem jih zapisala kar nekaj. A sem se 
v strastnem prizadevanju in goreči želji, da se v kar največji meri udejanjijo, kar 
nekajkrat spotaknila ob  negotovost in  trčila ob dejstva novih spoznanj, ki so 
postavljala piko na i številnim spremembam in odločitvam.

A ne  nenavadnim in namišljenim, temveč tistim pravim, ki jih ne le slišiš in uvidiš, 
temveč predvsem doživiš in občutiš v vsej svoji polnosti. In prav ta čutna ozračja, 
če jim le zmoremo slediti, če jim le znamo globje prisluhniti in si dovoliti, da prodrejo 
v vse pore naše biti, nam svetlijo um in so naš najbolj zvesti kažipot. Čeravno se v 
nas morda porajajo dvomi, ker so želje drugačne, spoznanja morebiti boleča in nas 
razmere včasih ne podpirajo, jim  je vredno slediti. 

Zakaj prav o tem pišem v letošnji zadnji uvodni besedi? Zato, ker me je prav notranji 
glas, moj drugi jaz, moj nemi prijatelj predramil iz zanesenjaških  sanj in me znova 
usmeril na pravo pot. Usoda? Naključje? Sreča? Verjetno preplet okoliščin, ki bi me 
spričo neutemeljenih  birokratskih prijemov in spretne simulacije v verigi uglajene 
naklonjenosti, upognile. A me niso! Ker trdno verjamem v svoje poslanstvo, ki ga 
živim.  Ker sem si naposled prisluhnila in neka »Njegova« sila je pritrdila tisti drugi 
osebi v meni… In ko ji zdaj znova in znova sledim, sem kot drevo, trdno usidrano s 
koreninami v rodno grudo ali kot reka, ki prosto prestopa vse  meje.

Želim vam, da bi jih v letu 2019 znali preseči tudi vi. Predvsem tiste, v naših mislih. 
Želim, da bi delali dobro, se počutili dobro in verjeli v dobro. Verjeli najprej vase, se 
imeli radi in si zaupali. In polagam vam na srce, naj zaupanje nikar ne bo izneverjeno. 
Kajti le zaupanje rodi zaupanje.

Dragi ustvarjalci dobrih  zgodb ujetih v ekran Vašega kanala in utrinke Vašega 
mesečnika – moja cenjena ekipa,  dragi prijatelji naše medijske hiše, spoštovani 
poslovni partnerji, hvala vam za tvorno sodelovanje in zaupanje.

Želim vam mirne in prijetne  božične praznike in obilo lepega v novem letu. 

Srečno 2019!

Verjemite vase in v to, 
kar počnete…

Dale Carnegie

Piše: Irena Vide
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Štukljevo leto

Živa Zakšek
Arhiv TV Vaš kanal

V letu 2018 je dolenjska prestolnica dihala v duhu olim-
pionika Leona Štuklja. 12. novembra je namreč minilo 
120 let od njegovega rojstva, zato so se skozi vse leto 
vrstili številni dogodki, vrhunec pa je Štukljevo leto 
doseglo z odprtjem razstave Leon 120 let v Dolenjskem 
muzeju in osrednjo slovesnostjo, ki so jo naslovili Iz 
roda v rod duh išče svojo pot, v nastajajočem Olimpi-
jskem vadbenem centru Novo mesto.

Dolenjski muzej Novo mesto z direktorico Jasno Dokl Osolnik na čelu je pripravil najobsežnejšo spominsko razstavo o Leonu Štuklju, ki ga predstavlja kot sokola in telovadca, na ogled pa so tudi njegovi osebni predmeti.

120 let po rojstvu Leona Štuklja in stoletje po njegovih uspehih so se našemu 
največjemu olimpioniku v dolenjski prestolnici poklonili tako, da so staremu 
prostoru dali novo streho in vsebino, športnikom pa nov dom, je v svojem 
govoru poudaril župan Novega mesta Gregor Macedoni.

Pod plesno-dramsko-glasbeno slovesnost, na kateri so nastopili predvsem Novomeščani, se je kot režiser podpisal domačin Klemen Dvornik.

Odprtja razstave in osrednje slovesnosti so se udeležili številni visoki 

gostje iz sveta športa in drugi pa tudi Štukljevi sorodniki. Hčerko 

Lidijo Pauko (na fotografiji na sredini) smo jo ujeli v družbi mame 

legendarnega Dražena Petrovića, Biserke Petrović (na fotografiji 

desno).

V Novem mestu rojeni Leon Štukelj se je v zgodovino zapisal kot velikan 

gimnastike in dobitnik šestih olimpijskih kolajn. Večini pa se je v spomin 

vtisnil tudi po svoji vitalnosti - tudi slavnostnemu govorniku na prireditvi, 

predsedniku države Borutu Pahorju.
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Slobodan Jovič, Vesna Lakner Sofrić
Petra Prijanovič, Marko Klinc – Foto LIFE

Nasmejana Matej Dulc in Andrej Repše, direktor-

ja in lastnika dveh izjemno uspešnih družinskih 

podjetij, Dulc d. o. o in Armat d. o. o. Poslovali 

smo odlično, kar se bo ob koncu leta poznalo tudi 

v denarnicah naših zaposlenih, sta v oddaji oba 

ponosno razkrila.

Novo mesto je z lani usta-
novljeno univerzo stopilo 

ob bok mestom, ki se 
ponašajo z nazivom uni-
verzitetno mesto. »Uni-
verza je močno vpeta 
v lokalno okolje, pose-
bej dobro sodelujemo 

z gospodarstvom«, je 
dejala mag. Ana Blažič, 

prva dekanica pred dva-
jsetimi leti ustanovljene 

Fakultete za upravljanje, 
poslovanje in informatiko.

900 oddaj, nekaj tisoč zgodb in po-
gledov, več sto gostov od blizu in 
daleč, novi, drzni in drugačni pris-
topi, poslovna odličnost, odgovori 
na aktualna gospodarska vprašanja, 
primeri dobrih praks, udejanjanje v 
prakso na prvi pogled nemogočih 
idej so teme, ki jih oddaja Smo do-
bri Gospodarji na Televiziji Vaš kanal 
– televiziji dobrih zgodb - odslikava 
že 19 sezon. Zagotovo gre za svoje-
vrsten presežek v slovenskem medi-
jskem prostoru, kar je potrdila tudi 
jubilejna 900. televizijska oddaja 
Smo dobri gospodarji, ki je bila v 
programu Vašega kanala premierno 
predvajana v torek, 18. decembra, 
ob 20. uri. V njej smo s številnimi go-
sti prepletali in izmenjavali mnenja 
o družbeni odgovornosti, vrednoti, 
ki so ji podjetja vse bolj zavezana. Z 
gosti v studiu in na terenu smo iskali 
odgovore tudi na vprašanje, koliko je 
slovensko okolje naklonjeno poslo-
vanju družinskih podjetij. Slovens-
ko gospodarstvo je v odlični formi, 
kar potrjujejo kazalniki gospodarske 
rasti. Pa tem trendom sledijo tudi 
dolenjska, belokranjska in posavska 
podjetja? Znanje je gonilo razvoja, 
zato ne preseneča, da se podjetja vse 
bolj povezujejo s šolami in sodeluje-
jo s fakultetami. Televizijska oddaja 
Vašega kanala Smo dobri gospo-
darji je v dvajsetih letih predvajanja 
postala ugledna blagovna znamka, 
je v jubilejni oddaji izpostavila Irena 
Vide, direktorica in odgovorna ured-
nica Televizije Vaš kanal. Snemanje 
jubilejne oddaje je bilo za našo medi-
jsko hišo velik izziv; fotoreportaža v 
tej številki časopisa Vaš mesečnik 
pa vam, spoštovani bralec, prinaša 
v vpogled še drugo plat zgodbe, ki 
je ne boste videli na televizijskem 
zaslonu.

Gospodarstvo na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju je v odlični 
kondiciji. Doseženi poslovni izidi so več kot dobri, sta zadovol-
jno pojasnjevala direktorja Gospodarske zbornice Dolenjske in 
Bele krajine ter Območne gospodarske zbornice Posavje Tomaž 
Kordiš in Darko Gorišek.
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Družbena odgovornost je vrednota, ki so ji podjetja vse 
bolj zavezana. Pet izjemnih gostov je predstavilo načine, 
kako jo udejanjajo v praksi: Andraž Rumpret, Iskra PIO,  
Elvira Medved, Krka, Urška Nemanič, Kolpa, Nevenka 
Bašek Zildžović, Revoz, in Mojca Novak, Adria Mobil. 
Voditelj Slobodan Jovič se jim je ob koncu pogovora 
zahvalil z besedami: »Hvala, da je v vaših podjetjih in v vas 
samih človek vrednota in ne le številka«!

Ivan Kralj, direktor podjetja Arex Šentjernej: 
»Znanje je gonilo razvoja in v naši panogi brez 
strojnih inženirjev preprosto ne gre!«

Miljenko Muha, direktor podjetja Kostak Krško: 

»Komunalna podjetja smo k skrbi za varstvo 

okolja zavezana že v svojem poslanstvu.«

Martin Novšak, generalni direktor GEN Energije: 

»Stabilna in trajna oskrba z električno energijo 

je za Slovenijo nujna!«

Stane Rožman, predsednik uprave Nuklearne 

elektrarne Krško: »Gospodarski načrt NEK za 

leto 2019 in petletni naložbeni načrt sta temelja 

za to, da bo nuklearka po kazalcih uspešnosti še 

naprej ena najučinkovitejših jedrskih elektrarn na 

svetu.«

Gregor Klemenčič, direktor Komunale Novo 
mesto: »Dolenjska in belokranjska podjetja se 
vse bolj zavedajo, da v sklop družbene odgovor-
nosti sodi tudi odgovoren odnos do okolja.«Andrej Baškovič, direktor podjetja Treves: »Za 

uspešno izvedbo naložbe je ključno, da imaš do-

bre odnose z občino in vso lokalno skupnostjo.« 
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Oddaja je v dvajsetih letih predvajanja postala naša ugledna blagovna znamka, je 
povedala Irena Vide, direktorica in odgovorna urednica Televizije Vaš kanal.

Robert Medle, direktor podjetja Roletarstvo 
Medle: »Ena večjih težav, s katero se srečujejo 
družinska podjetja, je prenos iz ene generacijo 
na drugo.«

Zalka Bosanac, direktorica podjetja Finet: 
»Reševanja problematike pomanjkanja kadrov 
bi se morali lotevati tudi v lokalnih skupnostih in 
mladim kadrom omogočiti, da bodo zadovoljni 
celostno in ne le z zaposlitvijo.«

Mojca Andolšek Črtalič, direktorica podjet-

ja Ferročrtalič: »V Sloveniji poslovno okolje 

malim podjetnikom in obrtnikom žal ni dovolj 

naklonjeno.«

Slobodan Jovič Darku Gorišku, direktorju 
GZS, Območne zbornice Posavje: »Lepo pro-
sim, oskrba z elektriko naj bi bil problem?! 
Posavje je vendar z nuklearko in Hidroelek-
trarnami na Spodnji Savi ključen energetski 
bazen Slovenije.«

Snemalec Mirko Novak vodji snemanja Iztoku 
Finku: »Si prepričan, da kamera ne bo padla na 
tla?«  
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Tonski mojster Robert Bele – Abe je poskrbel, 

da so vsi mikrofoni delali brezhibno.

Slobodan Jovič in 
Iztok Fink v režiji 
tik pred začetkom 
snemanja usklajujeta 
še zadnje podrobnosti.

Snemalec Mirko Novak vodji snemanja Iztoku 
Finku: »Si prepričan, da kamera ne bo padla na 
tla?«  

Snemanje oddaje je trajalo več ur; v studiu 

so se zvrstili številni gostje. Pred vsakim 

sklopom je Matej R. Škof temeljito preveril, 

ali so luči ustrezno nastavljene.

Snemalec Marko Jerič je v nekem trenutku 
oba gosta ujel v posebnem kadru.

Vesna Lakner Sofrić, urednica oddaje Smo 
dobri gospodarji, je med snemanjem jubilejne 
oddaje preverjala gradivo, posneto na terenu. 

Živa Zakšek v pričakovanju, da od dnevnega 

urednika izve, kam gre na teren.

Marko Mesojedec je po dolgotra-
jnem usklajevanju le našel termin 
za snemanje izjave na terenu in uro 
snemanja vpisal na snemalni načrt.

Nevenka Bašek Zildžović, Irena Vide, 

Urška Nemanič so si po snemanju vzele 

čas za kratek pogovor, v katerem so bile 

v ospredju »ženske teme«. 
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Želimo vam lepe in mirne
praznike ter srečno, zdravo

in uspešno leto 2019.

dnevne malice,

dnevna kosila,

meniji za skupine in razne priložnosti 
kot so poroke, obletnice, obhajila, 

bogata ponudba steakov in jedi po
naročilu ter pester izbor vin. 
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Turizem je najhitreje rastoča gospodarska 
panoga. Odlične rezultate beležimo tako 
v Sloveniji kot v sosednji Hrvaški, ki je za 
slovenske goste ena od najbolj priljubljenih 
turističnih destinacij. Zaradi bližine in do-
brih prometnih povezav je za prebivalce 
JV Slovenije še posebej privlačen Kvarner 
– imenujemo ga tudi vrata Jadrana. Tur-
istična skupnost Kvarnerja je na povabilo 
Televizije Vaš kanal, s katero sodeluje že 
več kot desetletje, za izbrane poslovne 
partnerje v novomeški restavraciji Boheja 
poskrbela za privlačno predstavitev des-
tinacije s poudarkom na kulinariki, vinu 
in glasbi. Advent na Kvarnerju je namreč 
zaradi igrivih morskih valov še toliko bolj 
čaroben.

Slobodan Jovič
Petra Prijanovič

Po koncu so pred naš objektiv stopili Boštjan Predalič, lastnik Restavracije Boheja / stoji prvi z leve/, nekateri vabljeni poslovni partnerji, prireditelji dogodka, 
predstavniki Hotela in restavracije Villa Barbat z otoka Raba, ki so poskrbeli za kulinariko, ob spremljavi vin vinarja Žlahtina Toljanić - Vinotel Gospoja Vrbnik, 
Krk.

Franjo Toljanić, Vinarstvo in hotel Vinotel 
Gospoja: „Našim prijateljem v Sloveniji smo 
skozi vinsko zgodbo želeli približati pridih Vrb-
nika in otoka Krka.“

Kvarner odlikuje raznolika kulinarika in žlahtna vinska kapljica. 
Klapa Volosko, pa je z izjemnim igranjem in preprevanjem, še do-
datno pričarala pridih morja.

Irena Peršić Živadinov, di-
rektorica Turistične skupno-
sti Kvarner: „Zmotno je pre-
pričanje, da je Kvarner zgolj 
poletna destinacija, pri nas 
je živahno vse leto!“
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LOKALNE  VOLITVE  2018

Kuhinja. Beseda mnoge spomni na dišeče vonjave, 
takšne in drugačne dobrote, morda tudi kuharske 
spodrsljaje. A kuhinja ima lahko več pomenov, pre-
neseno seveda. Volilno smo spremljali letošnjo jesen, 
ko so v loncih brbotale takšne in drugačne surovine, 
na koncu pa so »jedci« (beri: volivci) presodili, kdo je 
uporabil najboljše sestavine in nas bo z njimi hranil še 
naslednja štiri leta. 

Tudi mediji smo bili del te bolj ali manj odprte, bolj 
ali manj sočne in bolj ali manj začinjene tekme. Te-
levizijska slika res ne more pričarati vonja, lahko pa 
na slikovit način opiše, pokaže in dokaže, kaj bomo 
dobili na krožniku. 

Na TV Vaš kanal smo temu posvetili precejšnjo po-
zornost, zavedajoč se, da slika lahko pove več kot ti-
soč besed in da ravno soočenja kandidatov lahko še 
kako vplivajo na končno izbiro. Zgovorni so bili kan-
didati v svojih predstavitvah o načrtih, prizadevanjih, 
obljubah, previdneje pa so besede izbirali pri odgo-
vorih na konkretna novinarska vprašanja, mnogokrat 
so raje zavili mimo, kot pa odgovorili na zastavljeno. 

Za našo številčno manjšo (če se primerjamo z veli-
kimi televizijskimi hišami), a po volji do dela še kako 
veliko ekipo, je spremljanje volilne kampanje velik za-
logaj, priprava soočenj, ki smo jih televizijci posneli 
zgolj v želji, da bi gledalci lažje sprejeli odločitev o 
tem, kdo je najprimernejši človek za vodenje njihove 
občine. Zakonsko tega namreč nismo dolžni poče-
ti, a naša želja, da gledalcu ponudimo več možnosti, 
več informacij, je tudi tokrat prevladala. Zvonjenje 
telefonov, vabila na elektronski pošti, terensko zah-
tevnejši dnevi, ko je bilo treba skorajda, kot pogovor-
no rečemo novinarji, leteti s terena na teren, vrvež 
v studiu ob snemanju soočenj, ko je bilo v prostorih 
TV Vaš kanal bolj podobno čebelnjaku kot pisarniš-
kim prostorom, so nas vedno znova spomnili, da le-
tošnja jesen ni vsakdanja, da je to ena tistih jeseni, 
ko je kljub nižanju temperatur še kako vroče. Volilno 
vroče. Lokalne volitve se zgodijo enkrat na štiri leta in 
vsakokrat je takrat jesen drugačna, bolj vznemirljiva, 
bolj zahtevna in novih izzivov polna. Letošnja volilna 
tekma ni bila izjema, rezultat pa so odmevne infor-
mativne vsebine, posebne volilne oddaje in soočenja, 
ki so gledalcem osvetlila drug obraz, drug zorni kot. 

Mojca Badovinac
Arhiv TV Vaš kanal

Kaj bomo »jedli« naslednja štiri leta?
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Nov prebojni uspeh TPV – navdušili tudi Volvo Cars
TPV utrjuje svojo pot v sam svetovni vrh razvojnih dobaviteljev v avtomobilski industriji. Letos so poleg 
zgodovinskega posla z BMW na trgu dosegli nov izjemen uspeh tudi pri premijskem proizvajalcu vozil Volvo 
Cars.
Pridobljeni posli zajemajo razvoj in proizvodnjo strukturnih 
sklopov podvozja in karoserije s funkcijo podpore in zaščite 
električnega pogona. Z njimi TPV še intenzivneje vstopa na 
področje električnih vozil ter postaja eden ključnih dobavitel-
jev Volvo Cars na področju elektrifikacije, enega glavnih tren-
dov v avtomobilski industriji, ob tem pa odločneje prodira tudi 
na segment aluminijastih izdelkov, na katerem bo uvajal vrsto 
novih, najnaprednejših tehnologij.
Pridobljeni projekti so rezultat sistematičnega pristopa k raz-
voju trga in bodo posledično okrepili tržni položaj TPV-ja v 
naslednjih letih. Predstavljajo velik potencial za razvoj Skupine 
TPV na globalnih trgih, hkrati pa tudi širitev obstoječih proiz-
vodnih lokacij v Sloveniji.  V TPV načrtujejo več kot 100 novih 
zaposlitev ter povečanje proizvodnih kapacitet, ki bodo zasno-
vane v smeri pametnih tovarn.
Letošnje leto je za TPV po besedah mag. Marka Gorjupa, di-
rektorja – predsednika poslovodstva, »po obsegu pridobljenih 

poslov rekordno leto in predstavlja odlično popotnico za pri-
hodnost. S krepitvijo zaupanja in pridobivanjem tako pomem-
bnih poslov  s strani vodilnih premijskih proizvajalcev vozil, kot 
sta med drugim BMW in Volvo Cars, krepimo našo pozicijo kot 
ključni razvojni dobavitelj v avtomobilski industriji. Ponosen 
sem na svoje sodelavce, ki z izjemnim delom neprestano doka-
zujejo našo odličnost ter z razvojem produktov za najkakovost-
nejša vozila na svetu ustvarjajo mobilnost prihodnosti.«

Strateško sodelovanje z Volvo Cars predstavlja izjemno velik 
potencial za povečevanje obsega poslovanja na vseh ključnih 
svetovnih trgih, na katerih se pojavlja TPV in »… je potrditev 
strategije globalizacije Skupine TPV z načrtovanim prodorom v 
ZDA in na Kitajsko,« še dodaja Gorjup.
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Kako potekata finančna sanacija in organi-
zacijska prenova bolnišnice?
Bolnišnico organizacijsko prenavljamo tako, 
da bo bolnik ob vstopu v bolnišnico skozi ves 
proces v samem središču. Viri bolnišnice, tako 
kadrovski kot prostorski in nenazadnje opre-
ma, bodo s to prenovo optimalno in enakomer-
no izkoriščeni. Uvajamo močnejšo enodnevno 
bolnišnico, ki je strokovno varnejša, na drugi 
strani pa močan oddelek negovalne bolnišnice. 
Tu delamo spremembe, ki so jih drugod že uv-
edli. Živimo v globalni, digitalni družbi neneh-
nih in hitrih sprememb. In s to družbo moramo 
živeti in se spreminjati tudi v bolnišnici. Ta ne 
sme in ne more postati osamljena oaza sredi 
razburkanega sveta. Naša odgovornost je, da 
prenehamo delati iz rok v usta in životariti, am-
pak da gradimo bolnišnico, ki bo imela prihod-
nost za nas, za potomce, za naše ljudi.

Kaj ste postorili in še načrtujete na področju 
naložb in razvoja?
Veseli in zadovoljni smo, da poleg zahtevne 
organizacijske prenove in finančne sanacije 
bolnišnico tudi investicijsko razvijamo. Po lans-
ki veliki pridobitvi koronarnega laboratorija, s 
čimer smo bistveno zmanjšali smrtnost naših 
ljudi zaradi srčno žilnih obolenj, smo letos 
končali gradbeni del  za skupne intenzive in 
skupne endoskopije. Gre za oddelek najhuje in 
najtežje bolnih, ki potrebujejo 24-urno oskrbo 
celotnega zdravstvenega tima strokovnjakov, 
kar zaenkrat še izvajamo v dveh popolnoma 
ločenih stavbah bolnišnice: na kirurgiji in stari 
interni. Smo tudi v postopku javnega naročan-
ja nakupa opreme in, če bo vse po sreči, bomo 
prihodnje leto že delali v novih skupnih pros-
torih, z novo opremo in  novo organizacijo. 
Podobno velja za endoskopije. Gre za veliko, 
7-milijonsko naložbo. S tem bomo končno 
odprli možnost celotne preselitve stare interne 
bolnišnice, kar je naš dolgoletni cilj. Prav tako 
smo v postopku pridobitve novega radiološke-
ga  CT aparata, saj se stari neprestano kvari 
in vsako leto odštejemo več kot 150.000 ev-
rov zgolj za njegovo popravilo in vzdrževanje. 
Prihodnje leto načrtujemo tudi nakup novega 
magneta, saj je obstoječi star skoraj deset let 
in ne zadošča več velikemu porastu vseh vrst 
magnetnih preiskav. Spomladi bomo zače-
li energetsko obnovo bolnišnične kuhinje, 

pralnice in upravne stavbe. Na kratko torej: 
delamo, prenavljamo, saniramo, vlagamo in 
se razvijamo ter se z reorganizacijo skušamo 
prilagajati novim razmeram, dobrim praksam v 
Sloveniji in Evropi. Je pa razveseljivo, da večina 
zaposlenih vse te napore podpira. Komunik-
aciji z njimi namenjamo posebno pozornost. 
Tudi javnost bomo še naprej obveščali z dnevi 
odprtih vrat in na druge načine.

Kaj lahko rečete o vlogi in pričakovanjih od 
države?
V bolnišnici, kot rečeno, pospešeno sanira-
mo težko finančno stanje bolnišnice, veseli 
pa smo, da istočasno tudi močno vlagamo v 
prihodnost, kar desetletja nazaj ni bila običaj-
na praksa. Je pa res, da bo morala tudi država 
poskrbeti za dodaten denar v zdravstvu. Lani 
so se dvignile plače zdravnikov, ki so vključene 
v ceno zdravstvenih storitev, ki nam jih plaču-
je zavarovalnica. Plače so se dvignile, cene 
zdravstvenih storitev pa ne. Država je poskrbe-
la za dvig plač v šolstvu in drugi javni upravi 
iz proračuna, zdravstvo pa je na žalost izpad-
lo, kar je po mojem mnenju diskriminatorno. 
Nedavno je bil sklenjen dogovor s sindikati 
za dvig plač in drugih ugodnosti zaposlenih v 
zdravstvu. 

Ta konkreten dogovor za našo bolnišnico 
pomeni 2, 7 milijona evrov več v letu 2019 in 
kar 4,5 milijona evrov v letu 2020. Če država 
iz kakršnega koli razloga tega denarja ne bo 
priskrbela in bo ravnala tako, kot v prime-
ru lanskega dviga plač, bomo bolnišnice na 
žalost vnovič zašle v velike izgube in plačilno 
nesposobnost. Odmaknili se bodo tudi nujni 
nakupi zastarele opreme. Dovolite, da javnost 
na koncu seznanim še z dejstvom, da smo 
bolnišnice med krizo, natančneje v obdobju 
med 2008 in 2016, v javno dobro prispevale 
kar za milijardo evrov neplačanih zdravstvenih 
storitev, od države pa smo lani prek intervent-
nega zakona prejele zgolj 140 milijonov evrov 
za pokritje izgub. Dobrih 90 odstotkov tistega, 
kar smo bolnišnice naredile, ni plačal nihče. 
Zdravstvena zavarovalnica denarja zaradi krize 
ni imela, bolnišnice pa smo kljub temu zag-
otavljale zdravstveno oskrbo ljudem, seveda 
spet v breme bolnišničnih izgub. Druga stran 
kovanca? Država je za pokritje izgub v gospo-
darstvu namenila več kot tri milijone evrov. Če 
bo država še naprej hodila po tej poti, da torej 
bolnišnicam skozi cene ne bo plačala dviga 
plač, s katerim se je strinjala sama, bo to škoda 
na račun pacientov. Tako si lahko sprva obeta-
mo še daljše čakalne vrste, v nadaljevanju pa 
bosta postali vprašljivi tudi kakovost in varnost 
zdravstvenih storitev. To so dejstva. In teh še s 
tako dobro organizacijo in z drugimi ukrepi, ki 
jih bomo izvajali, ni možno odpraviti.

V Splošni bolnišnici Novo mesto so se letos resno in smelo lotili organizacijske 
prenove. Delno zato, ker jih je v to prisilil interventni zakon, ki zahteva finančno 
sanacijo bolnišnice, še bolj pa zato, ker se zavedajo, da je napočil čas za korenite 
spremembe, poudarja direktorica dr. Milena Kramar Zupan. Z zastarelo organizaci-
jo in načinom dela so, kot pravi, dosegli maksimalne učinke. Stiskanje, varčevanje 
in prerekanje, kaj še storiti, da se vendar izkopljejo iz rdečih številk, ne zaležejo več. 
»Od nas se pričakuje, da postanemo poslovno in finančno stabilna bolnišnica, ki bo 
sposobna našim ljudem zagotoviti varno in kakovostno zdravstveno oskrbo z dobro 
usposobljenimi strokovnjaki, s sodobno opremo, v dostojnih prostorih in z učinko-
vito organizacijo, ki je prav tako v koraku s časom«.

Pogovor z dr. MILENO KRAMAR ZUPAN, direktorico Splošne bolnišnice Novo mesto

«Živimo v globalni, digitalni družbi 
nenehnih in hitrih sprememb. In s to 
družbo moramo živeti in se spreminjati 
tudi v bolnišnici«.

V Splošni bolnišnici Novo mesto se zavedajo, da 
je nenehno vlaganje v nove prostore in opremo 
zagotovilo za nadaljnji razvoj. Na fotografiji novi 
prostori skupne intenzive.

V novomeški bolnišnici prenavljajo, sanirajo, 
vlagajo in se razvijajo ter se z reorganizacijo 
skušajo prilagajati novim razmeram, dobrim prak-
sam v Sloveniji in Evropi.

Vesna Lakner Sofrić
Arhiv SBNM
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• Super ugodna spremenljiva obrestna mera do 30 let, 
• fiksna obrestna mera do 20 let,
• hiter in enostaven postopek odobritve,
• bonus: upoštevamo negativni Euribor!
 
Kaj še čakate? Skočite v eno izmed 80 poslovalnic DBS po 
Sloveniji ali na www.dbs.si in preverite ponudbo!
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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:

22. 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

V novem letu vam želimo visoke cilje, 
zanimive izkušnje in izjemne dosežke.  Vesel bozic in sr

ecno novo letoˇ ˇ
ˇ
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črpalke za pretok 
gnojevke

traktorske črpalke
za namakanje

samokolnice

Vesel božič ter srečno in zdravo 2019!

škroplilnice črpalke z elektro in bencinskim motorjempršilniki

99
Z VAMI ŽE 40 LET

10 x 10 zapovedi za 
uspešnejše življenje

»Če se želite učinkovi-
to predstaviti v različnih 
priložnostih in ob tem samo-
zavestno in dobro nastopati 
brez treme, potem je moja 
nova knjiga 10 x 10 zapove-
di za uspešen piar in dober 
javni nastop kot nalašč,« 
pravi strokovnjakinja za 
piar in managerka Andre-
ja Jernejčič, ki je nedavno 
izdala že svojo četrto knjigo. 
S slednjo lahko vsak v manj 
kot eni uri na enostaven 
način osvojite osnove piara 
in javnega nastopanja. »Gre 
za nepogrešljiv priročnik, ki 
ga vzamete, preden greste 
na srečanje z novinarjem, 
na televizijo ali radio, na in-
tervju ali konferenco, preden 
bi radi predstavili sebe, svoj 
izdelek ali storitev, preden 
se vam zgodi kriza, preden 
boste imeli nastop pred 
zaposlenimi, na kolegiju ali 
celo poroki. Vsebuje ključne 
»zapovedi« uspešnega piara 
in dobrega nastopa, ki naj 
bi jih poznal vsakdo za us-
pešnejše življenje ne glede 
na vaše delo ali poklic,« pravi 
Andreja Jernejčič.
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Dolenjske lekarne so nastale leta 1978 z združitvijo štirih lekarn in njihovih podružnic na območju Dolenjske in Bele krajine. 
Po zadnjem veljavnem odloku iz leta 1991 so njene ustanoviteljice Občine Novo mesto, Trebnje, Črnomelj in Metlika. Ob 
ustanovitvi je bilo najpomembnejše poslanstvo preskrba prebivalstva z zdravili in drugimi izdelki za varovanje zdravja na 
Dolenjskem in v Beli krajini. Najpomembnejše poslanstvo danes ostaja preskrba z zdravili, ki pa se mu pridružujeta vse bolj 
ključna svetovalna vloga farmacevta in povezovanje z drugimi zdravstvenimi in izobraževalnimi ustanovami. Zdajšnja direk-
torica mag. Miroslava Abazović je prevzela vodenje Dolenjskih lekarn januarja 2017 s ciljem, da postanejo prepoznavne kot 
uspešna zdravstvena ustanova v lokalnem okolju in tudi širše.

Vesna Lakner Sofrić

večjega nabora zdravil in drugih izdelkov 
smo primorani ves čas obnavljati lekarne. 
Letos smo obnovili enoto v Mokronogu. Na 
našem seznamu pa je še kar nekaj naših 
manjših lekarn, v katerih je že težko delati, 
predvsem zaradi pomanjkanja prostora.

Kateri ključni izzivi čakajo Dolenjske 
lekarne v petem desetletju delovanja?
Zaposleni so srce vsakega podjetja, zato 
moramo vodstveni delavci poskrbeti za 
ustrezno delovno okolje ter spodbujati 
sodelovanje in pozitiven kolektivni duh. Za 
naše paciente pa je pomembna kakovost-
na storitev, ki vključuje učinkovita zdravi-
la, ustrezno ponudbo drugih izdelkov in 
strokoven nasvet farmacevta. V prihaja-
jočem letu načrtujemo nekaj novosti, med 
drugim uvedbo spletne trgovine za naše 
galenske izdelke, odprtje nove lekarne pa 
tudi nekaj sprememb znotraj zavoda. Kaj 
vse bo našemu zavodu prineslo peto de-
setletje delovanja, je v veliki meri odvisno 
od družbenega okolja, v katerem živimo, 
od potreb naših pacientov in posluha naših 
ustanoviteljev. Vsekakor bomo stremeli k 
temu, da bomo zaposlovali dober kader, 
izvajali kakovostne storitve in zagotavl-
jali dostop do naših storitev čim večjemu 
številu prebivalcev z Dolenjske in iz Bele 
krajine.

Dolenjske lekarne so že 40 let navzoče 
v dolenjskem prostoru. Kakšen je danes 
vaš ugled? 
Graditev ugleda je dolgotrajen proces. Veš 
čas je treba skrbeti za ustrezno zalogo 
zdravil in drugih izdelkov, zaposlene us-
posabljati za kompetentno svetovanje in 
zagotavljati dobre prostorske pogoje za 
opravljanje dejavnosti. Zadnja leta zapos-
lujemo zlasti obetavne mlade magistre 
farmacije in tudi farmacevtske tehnike, ki 
s svojim znanjem in visoko motiviranost-
jo bistveno pripomorejo k uvajanju novih 
storitev v naših lekarnah in delujejo tudi 
širše v lokalnem okolju in strokovnih sre-
dinah.

Koliko in v kakšni smeri se je v zadnjih 
letih spremenila lekarniška dejavnost? 
Kako se to odraža pri vas?
Pred leti smo v lekarnah predvsem izde-
lovali in izdajali zdravila, danes pozornost 
usmerjamo k pacientu. Zato smo v letu 
2018 za bolnike, ki obiskujejo naše lekarne, 
ponudili nove kognitivne storitve, osebno 
kartico zdravil (OKZ) in pregled uporabe 
zdravil (PUZ).

Vloga lekarne danes, kot poudarjate, ni 
povezana zgolj z izdajanjem zdravil na 
recept in s prodajo izdelkov brez recepta, 
ampak je vse bolj pomembno tudi sveto-
vanje vaših farmacevtov. O čem strankam 
največ svetujete?

Na trg prihaja vse več prehranskih dopolnil, 
katerih namen je dopolnjevanje nezadostne 
prehrane, a pacienti zelo povprašujejo po 
njih, saj so v medijih predstavljeni drugače, 
mnogokrat kot zdravila. Svetovanje je za 
naše farmacevte zelo zahtevno, saj mnogo 
teh izdelkov lahko vpliva na delovanje zdravil, 
ki jih naši pacienti redno jemljejo.

V sklopu lekarne deluje tudi galenski labora-
torij. Čemu je namenjen?
V našem galenskem laboratoriju izdelujemo 
zdravila po starih preizkušenih recepturah, 
zdravilne čaje, kozmetiko in druge izdelke za 
lajšanje zdravstvenih težav. Zadnja leta post-
opno prenavljamo ovojnino in uvajamo v svoj 
prodajni program nove izdelke. Glavni namen 
galenskih laboratorijev je sicer, da izdelujejo 
zdravila, ki zaradi manjših serij niso zanimiva 
za industrijo, so pa nujno potrebna za zdravl-
jenje določenih bolezni oziroma lajšanje 
zdravstvenih težav.

V zadnjih letih ste veliko vlagali v posod-
obitev osrednje lekarne ob novomeškem 
zdravstvenem domu. Kaj vse ste z obnovo 
pridobili? Ali ste obnovili tudi katero od dru-
gih enot lekarne?
V stavbi na Kandijski cesti 1 v Novem mestu 
se nahajajo naša največja lekarna, galenski 
laboratorij in prostori uprave. Po dobrih pe-
tindvajsetih letih smo se lotili temeljite ob-
nove, ki je obsegala energetsko sanacijo in 
temeljito prenovo prostorov lekarne, da smo 
zadostili zahtevam sodobne lekarne. Zaradi 
vse bolj zahtevnega načina dela in čedalje 

Ob odprtju prenovljene lekarne v Mokronogu okto-
bra 2018. Na fotografiji mag. Miroslava Abazović, 
direktorica Dolenjskih lekarn, in Marjeta Camloh, 
vodja lekarne.

Osrednja lekarna na Kandijski cesti 1 v sveži preobleki.

S proslave ob 40-letnici delovanja Dolenjskih lekarn 
marca 2018. Na fotografiji Gregor Macedoni, župan 
MONM, ki je Dolenjskim lekarnam podelil priznanje 
MONM.

Arhiv Dolenjskih lekarn
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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.

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, 

ustvarjalno.

11Vaš mesečnikšt. 115, december 2017
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Nakupovalni park
STOP SHOP Novo mesto
Belokranjska cesta 3–5
8000 Novo mesto

ODDAMO POSLOVNI PROSTOR: 
260 m2 + 207 m2

Nabor najemnikov objekta: 
Spar, dm, Tedi, Kik, Mana, Hiša Daril, Mavrica, bar Verona, 
frizerski salon Simona

Kontakt:
e-pošta: kr@m2.co.at | telefon: 01 428 88 83

www.stop-shop.com/sl/si/novo-mesto

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

SreCno 2019
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Zakaj bi bolniki po švicarskem modelu 
zdravljenja lahko bolj zaupali svojim 
zdravnikom kot drugod po svetu?
Švica ima posebno zakonodajo in pra-
vica do alternativnega zdravljenja je 
pri njih zapisana v ustavi kot osnov-
na človekova pravica. In predvsem na 
zasebnih klinikah, na katerih ni strogo 
postavljene meje med uradno in alter-
nativno medicino, pride do tiste idealne 
kombinacije metod, ki v končnici dajejo 
najboljše rezultate. Švica je dežela pre-
sežkov in tako je tudi v medicini. Švica 
je prišla v nekem trenutku do točke, ko 
so se odločali med vlaganjem v rekla-
mo in vlaganjem v razvoj. Odločili so se 
za razvoj in zdaj, po dveh desetletjih so 
ugotovili, da je kakovost najboljša re-
klama. 

Izobraževali ste se v Švici, kjer tudi de-
late. Delate pa tudi v Sloveniji. Kaj bi 
spremenili, če bi bili minister za zdrav-
je v Sloveniji?
Doktoriral sem v Liechtensteinu, v Švici 
pa sem se izobraževal na Mednarodni 
organizaciji za energetske analize, na 
kliniki Paracelsus in Akademiji za švi-
carsko Biološko medicino. Moje delo v 
Švici je povezano predvsem z analizo 
modelov zdravljenja in njihovo upora-
bo v praksi. Bolnikova povratna infor-
macija je pri takšnem delu neprecenlji-
va.  V Sloveniji sem uvedel svetovanje 
po modelu švicarske biološke medicine 
in tudi tu se kaže, da kakovostno delo 
ne potrebuje reklame. V Sloveniji ne bi 
ničesar spreminjal. Predvsem je treba 
poskrbeti za to, da se razmere v zdra-
vstvu ne bodo poslabševale. V Sloveniji 
se najpogosteje srečujem z onkološki-
mi bolniki in še vedno sem prepričan, 
da slovenska onkologija v ničemer ne 
zaostaja za švicarsko uradno onkologi-
jo. Tudi alternativa je pri nas dobro za-
črtana. Opažam velik napredek v razu-
mevanju zdravljenja najtežjih bolezni. 

Seveda se tu in tam najde kakšen zdra-
vilec, ki svoji stroki ni v ponos, a takšne 
folklorne izjeme se zgodijo tudi v Švici. 

Kaj je po vaših izkušnjah najpomemb-
nejše za zaupanje bolnika do zdravni-
ka?
Na začetku je vedno najtežje. Bolniki 
pogosto pridejo na prvi pregled s sla-
bo medicinsko prognozo, izgubljajo 
upanje in zaupanje v vse in tudi sami 
vase. Zelo radi slišijo kaj spodbudnega 
ali tolažilnega v zvezi s svojim stanjem, 
a pri meni tega ne dobijo. Nerad zbu-
jam lažno upanje. Raje počakam nekaj 
časa, mesec ali dva, da se stvari prič-
nejo premikati na bolje. Takrat bolniki 
ne potrebujejo več tolažilnih tolažbe in 
spodbude. Ko vidijo, da gredo stvari na 
bolje se pojavi tudi zaupanje. Tisto pra-
vo, globoko zaupanje in spoštovanje, ki 
si ga prislužiš z delom in rezultati, ne z 
besedami.  O doseganju rezultatov pa 
dr. Rau, zdravnik uradne medicine in 
dekan Akademije za švicarsko Biolo-
ško medicino pravi: »Uradna medicina 
je zelo pomembna in nepogrešljiva pri 
zdravljenju raka. Ni pa dovolj«. Ta švi-
carski zdravnik velja za medicinskega 
Mozarta. Genialno je povezal uradno 
medicino in alternativo in model doka-
zal v praksi na Kliniki Paracelsus. Pod 

njegovim vodstvom je klinika Para-
celsus postala svetovno znana, zdaj pa 
vodi tudi Kliniko za švicarsko Biološko 
medicino in odpira nove centre v Male-
ziji, na Kitajskem, v ZDA, na Japonskem 
in Cipru. Večkrat sem se spraševal, kdo 
so danes ljudje, ki se bodo zapisali v 
zgodovino. Na področju medicine in 
zdravljenja raka je dr. Thomas Rau za-
gotovo eden izmed tistih, ki bo za sabo 
pustil neizbrisen pečat. Genialen je 
predvsem v tem, da je iz nepregledne 
množice raziskav uspel sestaviti recep-
ture in protokole, ki delujejo. Seveda 
je moral za to stopiti zunaj ustaljenih 
okvirov in združiti znanja, ki so se oh-
ranila skozi tisočletno praktično upo-
rabo in sodobno znanstveno medici-
no, za katero pravi, da je kar nekaj let 
pred uradno medicino. Napisal je tudi 
nekaj knjig v poljudnoznanstvenem je-
ziku: Švicarska skrivnost optimalnega 
zdravja, Napredna dieta po dr. Rauu 
in Biološka medicina. Za usposabljanje 
zdravnikov pa so odprta predavanja na 
Akademiji za švicarsko Biološko medi-
cino v Švici in ZDA. Takšna širina znanja 
je pogoj za rezultate v praksi in zgolj 
učinki so tisti, ki prepričajo bolnika. Bol-
niki so zelo zadovoljni, ko poiščejo po-
moč zunaj uradne medicine in dosežejo 
dobre rezultate. Ko pa se o tem pohva-
lijo svojemu zdravniku, ugotovijo, da ga 
to sploh ne zanima.  In so razočarani. In 
trpi zaupanje. Če bi se zdravniki zave-
dali, kako veliko vlogo ima njihovo delo 
pri uspešnosti nemedicinskih metod, 
bi se lahko z bolniki veselili skupnega 
uspeha. To vrzel je lepo zapolnila švi-
carska Biološka medicina in v veliko za-
dovoljstvo mi je, da ta model prenašam 
tudi v Slovenijo. 

Tiha želja vsakega bolnika je, da bi lahko brez zadržkov zaupal 
svojemu zdravniku. V iskanju modela, ki bi najbolj ustrezal 
takšnim pričakovanjem, smo se srečali z Branetom Kobalom, 
ki nam je svoje poglede na zdravljenje raka in avtoimunskih 
bolezni predstavil iz nekoliko drugačnega zornega kota, kot 
smo ga bili vajeni doslej. Brane Kobal, doktor znanosti bi-
ologije in zdravnik naravne medicine dela v Švici kot analitik 
kliničnih programov in zdravstveni svetovalec, v Sloveniji pa 
ima svojo zasebno prakso za svetovanje bolnikom z rakom in 
avtoimunskimi obolenji. 

dr. Brane Kobal je dosegljiv 
na telefon: 041 909 341

Dr. Thomas Rau in Dr. Brane Kobal  

Dr. Thomas Rau: “Uradna medicina je zelo 
pomembna, ni pa dovolj”!

Košček švicarske torte za slovenske bolnike: švicarska Biološka medicina



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

Slovenska kuhinja s pridihom  
sodobnega časa

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

NOVO: 
9 prenovljenih sob s 25 ležišči

Gostom z vozili na električni pogon, 
je na voljo električna polnilnica

Odprto od ponedeljka do sobote, od 12:00 do 22:00. 
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PRODA JA RAČUNALNIKOV,  T ISK ALNIKOV,
MONITORJE V,  PROGRAMOV,  TELEFONOV,
TELE VIZIJ .

w w w.belbled.s i  
w w w.dobrokupi .s i

Ser vis  
računalnikov

 in  računalniške 
opreme

Na zalogi  več  kot  20 raz l ičnih  prenosnikov
Brezobrestni  nakup na več  obrokov
VELIK A IZBIRA RAČUNALNIKOV ZA DIJAKE 
IN ŠTUDENTE

GSM:  051 635 689
info@belbled.s i

BELBLED d.o.o.
Sk alna ul ica  1
8222 O točec

www.mti-pavlic.si

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

S reCn o 20 18

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  2019

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

rasti in harmonije.

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
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Kako je odmevalo 2018?

Kako je v vaših življenjih odmevalo iztekajoče se leto? Ustvarjalci in snovalci programa Vaš kanal so bili vse 
leto »na preži« in skozi pisano besedo ter živo sliko in zvok vsak dan z različnimi vsebinami predstavljali 
utrip življenja v jugovzhodni Sloveniji. Odstop premierja, uničujoča toča v črnomaljski občini, številni prere-
zi trakov in odmevne pridobitve, ki pričajo o tem, da sanje lahko postanejo resnične. Volilno leto je prineslo 
nekaj preobratov in političnih novincev. Ne zamudite oddaje »Kako je odmevalo 2018?«, ki bo na TV Vaš 
kanal na sporedu v najdaljši noči leta. V naslednjih vrsticah lahko vidite, kateri dogodki so najbolj odmevali 
v posameznih mesecih leta 2018.

Marko Mesojedec
Arhiv TV Vaš kanal

JANUAR MAREC MAJ

FEBRUAR APRIL JUNIJ

Novo leto, novi obeti, novi izzivi. Januar je 
mesec, v katerega vstopimo najbolj vzne-
seno, veselo in optimistično. Tudi letošnji ni 
bil nič drugačen. V soju luči in polnočnega 
veselja so si številni izrekli čestitke in dobro-
namerne želje tudi na prostem. »Padali« so 
objemi, poljubi ter prve novoletne zaoblju-
be. Ste kakšno uresničili tudi sami?

Čeprav navzven mrzel mesec, je bil februar 
zelo vroč zaradi začetka stavke določenih 
skupin zaposlenih v javnem sektorju. Vodni 
biser Kolpa je ne glede na nizke temperature 
vase zvabil  sedem fantov, ki so pogumno 
zaplavali v njem. Nekateri so se v Kolpo v 
zimskem času podali prvič, drugi že večkrat. 
Vas je ob tem kaj zmrazilo?

Sredi marca je odjeknila vest, da dotedanji 
predsednik vlade dr. Miro Cerar odstopa s 
položaja. Kot glavni razlog za odstop, ki je 
bil kaplja čez rob, je Cerar navedel odloči-
tev vrhovnega sodišča, da je treba ponoviti 
referendum o 2. tiru. Po Janezu Drnovšku in 
Alenki Bratušek se je Slovenija tretjič znašla 
v taki politični situaciji.

V Ambrusu v ivanški občini so odprli preno-
vljeno podružnično šolo. Po obnovah šol na 
Muljavi ter v Stični in vrtca v Višnji Gori je 
torej na vrsto prišlo še to več kot sto let staro 
šolsko poslopje. Novi fasada, okna, streha, 
vhodna vrata, v dveh učilnicah tudi nova tla 
in nova toplotna črpalka. Dovolj razlogov za 
zadovoljstvo, delavcev šole in domačinov.

V novomeški tovarni Revoz, ki je bila lani naš 
največji izvoznik, je bilo maja vse v znamenju 
številke štiri. Prvo vozilo, ki so ga izdelova-
li v štirih časovnih obdobjih, je bilo Renault 
4, bolj znano kot katrca, letos pa so zapisali 
novo poglavje v svoji zgodovini. Izdelali so 
že štiri milijone vozil znamke Renault.

Belo krajino, sploh Črnomelj, je nekaj dni 
po predčasnih parlamentarnih volitvah pri-
zadela uničujoča toča. Sledila je gasilska 
intervencija, v kateri je sodelovalo skoraj 
2700 gasilcev iz skoraj celotne Slovenije in 
tudi karlovške županije, ki so opravili več 
kot 16.600 ur prostovoljnega dela. Toča je 
povzročila za več kot 20 milijonov evrov 
škode.
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JULIJ SEPTEMBER NOVEMBER

AVGUST OKTOBER DECEMBER

Mladi člani straškega Rafting kluba Gimpex 
so se z evropskega prvenstva na Slovaškem 
vrnili s kopico medalj, v kategoriji do 19 let 
pa so postali evropski prvaki. Tri medalje 
so osvojili tudi člani ekipe do 23 let, ki so 
bili drugi v spustu, tretji v dvobojevanju in 
tretji skupno. Kdor spremlja ta šport, ve, da 
se Stražani praktično z vsakega tekmovanja 
vrnejo z medaljami okrog vratu.

Korak v turistično smer so naredili v Šentjer-
neju, saj je na vzletišču na šentjernejskem 
polju sredi avgusta pristalo letalo, prvo, ki je 
kdaj koli doseglo tla v občini. To je bil prvi 
pristanek transportnega letala na prostoru, 
kjer je nekdaj rasel hmelj, danes pa se tam 
odvija povsem druga zgodba.

Novo mesto je gostilo prvi Novomeški pol-
maraton. Okrog 800 tekačev se je zbralo 
na štartu polmaratona in krajšega 6,3-kilo-
metrskega teka. Zmagovalca dobrih 21 kilo-
metrov dolge preizkušnje sta postala atleta 
Mitja Krevs med moškimi in Neja Kršinar 
med ženskami. Tek so v sodelovanju z no-
vomeškim šolskim centrom v živo prenašali 
na TV Vaš kanal.

V Mirni Peči se je dolgo govorilo o muze-
ju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Trak so 
slavnostno prerezali Slakova žena Ivanka 
Slak, hčerka Toneta Pavčka Saša Pavček in 
domači župan. Obiskovalci si za zdaj lahko 
ogledajo obsežno Slakovo zbirko z naslo-
vom Lojze Slak – virtuoz na diatonični har-
moniki, druge bodo uredili v nadaljevanju.

12. novembra 1898 se je v Novem mestu ro-
dil šampion svetovnega kova Leon Štukelj. 
Dolenjski rojak je leta 1924 v Parizu osvojil 
dve zlati medalji, leta 1928 v Amsterdamu 
zlato in dve bronasti, leta 1936 pa srebrno 
v Berlinu. V Novem mestu so skozi vse leto 
potekali dogodki v okviru Štukljevega leta z 
vrhuncema v novembru, prireditvijo Iz roda 
v rod duh išče svojo pot in odprtjem razsta-
ve Leon 120 let.

Drugi krog županskih volitev v začetku zad-
njega meseca leta je na politično sceno ju-
govzhodne Slovenije prinesel nekaj novih 
obrazov, veliko prahu pa je predvolilna kam-
panja dvignila zlasti v šmarješki občini, v ka-
teri so se volivci ponekod na volišča odpra-
vili kar trikrat. Pa naj še kdo reče, da volitve 
niso bile največji resničnostni šov te jeseni.

Ne zamudite pregleda leta 2018 skozi objektiv kamer 

Vašega kanala. Na sporedu v ponedeljek, 31. decembra, 

ob 20. uri.  
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urarstvo

URARSTVO

KLEM
ENC

VESEL BOŽIČ IN SREČNO
NOVO LETO 2019!

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

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

Zahvaljujemo se novomeščanom, ki pomagajo 
goste usmeriti do naših apartmajev

48 let
Smrečnikova ulica 15 in 17, Novo mesto

Telefon: 07 37 30 680  
www.ravbar.net

SOBE RAVBAR

Vesel božič in 
srečno novo leto 

2019!
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U  činek povprečnega nakupa nam omogoča, da za isto vsoto 
denarja dobimo več zlata, pravijo finančni strokovnjaki. 
Tako na dolgi rok vedno dobimo več, kot smo vplačali. 
To je primeren način za kupovanje blaga, katerega cena 

se spreminja enkrat navzdol, drugič navzgor. Bistveno, da učinek pride 
do izraza je,  da vsak mesec kupimo zlato za enako vsoto. Pri, občasnih, 
nerednih nakupih tega učinka ni.
Zato dolgoročno kupujemo zlato  za enak kupček denarja vsak mesec. 
Strokovnjaki pravijo, da je pri tem bistveno, da zlata ne prodamo, ko 
njegova cena pada. Po njihovem je ključna napaka večine ljudi pri nak-
upu zlata tudi ta, da se večina odloča za nakup glede na trenutno ceno. 
Poznavalci trgovanja z zlatom trdijo,  da je cena nebistvena. Bistveno pa je 
zavedanje, da zlato potrebujemo. Ni pomembno, ali je danes 40, 50 ali 70 
evrov. Za kupca je cena vedno previsoka, za prodajalca pa vedno prenizka. 
Če dolgoročno kupujemo po učinku povprečnega nakupa, bomo vedno 
profitirali. Pravijo, da vrednost zlata z njegovo ceno nima nobene veze, saj 
je njegova vrednost že več tisoč let enaka. Zlato nam ohranja vrednost in 
premoženje, če pa se sesuje evro, pa bomo čez noč ostali brez premoženja. 
Z državljani brez premoženja pa je najlažje manipulirati...
In če nimamo dovolj denarja, da bi kupovali zlato? 
Rešitev je v majhnih vsotah in morda zdravemu odrekanju. Tako lahko na 
primer cigarete, na mesec stanejo  več kot 100 evrov, zamenjamo  za zlato, 
V  banki odpremo  trajnik in vsak mesec, avtomatsko, kupimo za to zlato. 
Žal z manj kot 50 evri ne gre, več pa, kakor se pač odločimo  oziroma 
zmoremo…
Zlato za majhen denar   najlaže kupujemo  v  Ljubljani v podjetju Karat-
bars  v obliki zlatih naložbenih kartic. Tu  prodajajo  zlato najmanjših 
vrednosti. Dobimo   ga  v obliki kartice. Prednost zlatih kartic je, da so vsi 

potrebni podatki o zlatu, ki jih potrebujemo pri prodaji že na kartici in  ne 
potrebujemo papirnatih dokazil o čistosti zlata. Navsezadnje pa si trajnik, 
za redno mesečno nakupovanje, odpremo  kar v Karatbarsu. 
Pri vsem tem nam je lahko v pomoč poznavalec takšnih nakupov   
Gvido Pinter, 070 781 477, gvido@gmail.com.
In še nasvet: Zlatih kartic ne shranjujemo v bančnih trezorjih. Če gre ban-
ka v stečaj,  gredo z njo tudi kartice iz našega trezorja. Hranimo jih doma. 
Ali pa v Karatbarsu,  brezplačno,  v depojih v Nemčiji, ki so ločeni od 
podjetja Karatbars, zato da tudi v primeru stečaja podjetja lahko  dostopa-
mo do svojega imetja.

Najlaže kupujemo s plačevanjem preko trajnika

Gram, pa gram na gram zlata na stran,

 je več kot revno kupljen  kilogram.

Varčevanje v zlatu na malo:

Gvido  070 781 477.

Zlato že za 50 evrov

D A R O BIRO
Velika Cikava 12B

RA    
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 2019!
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Leto, ki se izteka, je bilo v lokalnem okolju izjemno pestro. Volilno leto je 
vedno drugače obarvano, vse oči so še bolj uprte v lokalno dogajanje. 
Tudi dolenjski, belokranjski in posavski župani so ga doživljali vsak po 
svoje. Kako, so povedali sami.

MO NOVO MESTO

Drage občanke in 
občani,

hvaležen sem za izkaza-
no sodelovanje in pod-
poro. Na novembrskih 
volitvah ste prepoznali 

uspešno delo ekipe, ki pri vodenju občine ne 
izpušča razvojnih priložnosti, še več, ustvar-
ja jih sama. 
Upravičeno smo lahko ponosni na številne 
zgodbe, ki so dolga leta čakale na izvedbo 
in so sedaj uspešno prepoznane v širšem 
okolju. Izvedli  smo skoraj 300 različnih pro-
jektov, med njimi je gotovo potrebno izpo-
staviti konec prekuhavanja vode, energetsko 
sanacijo 27 javnih objektov, skoraj 150 pro-
jektov, nastalih v sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi in prenovo mestnega jedra, ki je 
v zaključni fazi.
Izzivov kljub zavidljivi beri opravljenega ne 
primanjkuje. Skupaj bomo še naprej gradili 
lokalno okolje v katerem se najkvalitetnejše 
živi. Nadaljevali bomo s prizadevanji za iz-
boljšanje prometnega omrežja. Konkretno 
si v tem mandatu želimo novih mostov čez 
Krko, plavalnega bazena in vsebinske nad-
gradnje prenovljenega mestnega jedra ter 
mnogih drugih projektov po celotni občini.
Verjamem, da nam bo s pogumnimi koraki in 
sodelovanjem uspelo. Želim vam mirne bo-
žične praznike v krogu najdražjih in vas va-
bim v mestno jedro na pestro decembrsko 
dogajanje za vse generacije. Srečno!

Gregor Macedoni, župan Mestne občine 
Novo mesto

 OBČINA BREŽICE

Spoštovani občanke in 
občani!

Leto 2018 je bilo bogato 
tako na področju naložb 
kot vsebinskih projek-
tov. Ponosni smo na vse 
nove pridobitve, ki so 
izboljšale kakovost živ-

ljenja v občini, razveselili smo se tudi uvrsti-
tve med 12 najprodornejših slovenskih občin. 
Hvala vsem, ki s sodelovanjem in skupnim 
prizadevanjem ustvarjate skupnost, ki je 
spodbudna za delo, učenje in življenje. Želim 
vam lepe božične praznike in vse dobro v 
novem letu.

Ivan Molan, župan Občine Brežice, s sodelavci

OBČINA KRŠKO 

Drage občanke in 
občani,

naj se vam ob koncu leta 
iskreno zahvalim za so-
delovanje v preteklem 
letu, v katerem smo iz-
peljali številne naložbe. 

Hkrati pa zahvala za zaupanje, da bomo tudi 
v prihodnje lahko s skupnimi močmi gradili 
nadaljnji razvoj naše lokalne skupnosti. 

Naj bo leto 2019 uspešno, naj se uresničijo 
vsi cilji in vsaka želja. 

Vesele praznike in vse dobro v 2019.

Mag. Miran Stanko, župan Občine Krško

Spoštovani občani, 
cenjene občanke,

letošnje leto se počasi 
izteka, le nekaj dni nas 
še loči od leta 2019. Ve-
seli me, da smo v občini 

Metlika uspeli uresničiti načrtovane aktiv-
nosti. Še posebej smo ponosni na zaključek 
projekta energetskih sanacij štirih javnih 
objektov v lasti občine. Upam in želim si, da 
dosedanje dobro delo in medsebojno sode-
lovanje nadaljujemo tudi v prihodnjem man-
datu. 

Pred nami so praznični dnevi, dnevi prija-
znih besed. Ne zapravljajmo dragocenih tre-
nutkov življenja z negativnostjo in s slabimi 
nameni, temveč iščimo dobro v ljudeh in se 
veselimo tistega, kar imamo. Vsem skupaj 
želim vesele božične praznike, v novem letu 
pa veliko sreče, zdravja in uspeha. Naj se 
uresniči vsaj delček skritih želja. Srečno!

Darko Zevnik, župan Občine Metlika

OBČINA MIRNA

Spoštovani,

leto so zaznamovale 
volitve. Hvala mojim vo-
livcem, da so mi zaupali 
nov mandat in nadalje-
vanje dobrega sodelo-
vanja.

Tudi v letu 2019 bomo urejali področje vo-
dooskrbe, cestno in drugo infrastrukturo, 
uresničiti želimo tudi čim več v proračunu 
načrtovanih projektov. Želimo pridobiti do-
kumentacijo za izgradnjo t. i. mirnske obvo-
znice, vzpostaviti novo stanovanjsko cono 
in mladim ponuditi priložnost za zaposlitev 
doma, v novi PIC Mirna. 

Praznične dni okrasite s čarobnimi trenutki, 
leto 2019 pa naj vam prinese sreče in zdravja!

Dušan Skerbiš, župan Občine Mirna

OBČINA MIRNA PEČ

Spoštovane občanke, 
občani! 

Konec leta je čas, ko radi 
pogledamo nazaj in ve-
seli me, da je bilo s sode-
lovanjem in nesebično 
pomočjo izpeljanih veli-

ko aktivnosti. Ob tej priložnosti bi se vsem 
občanom in občinski upravi resnično rad 
zahvalil za delo, ki je bilo opravljeno. Želim si 
in verjamem, da bomo konstruktivno sode-
lovali in negovali ter nadgrajevali dosedanji 
način dobrega sodelovanja tudi v prihodnje.

 Prihajajo dnevi, ko se več srečujemo, se med 
seboj pogovarjamo in svojo pozornost izka-
zujemo z obdarovanjem. Če želimo ob vsem 
tem vrvežu narediti nekaj dobrega, se spom-
nimo tistih, ki so bolni, osamljeni ali si ne mo-
rejo privoščiti daril. Potrudimo se, da bomo 
tudi njim posvetili določeno pozornost, pa 
čeprav le s toplim stiskom rok, prijazno be-
sedo in kratkim pogovorom. 

Ob odhajajočem letu in prihajajočih praznič-
nih dneh vam želim mirne praznike, preživite 
jih v krogu svojih bližnjih, v novem letu pa ve-
liko strpnosti, pozitivnih misli in dobre volje. 
Srečno!

Andrej Kastelic, župan Občine Mirna Peč

OBČINA METLIKA
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OBČINA SEMIČ 

Spoštovani občanke in                                 
občani občine Semič!

Leto našega potovanja 
skozi življenje se prehit-
ro prevesi v december, 
mesec, ko se navadno 
oziramo nazaj, da nare-

dimo inventuro svojega dela in življenjskih 
korakov. Svoje načrte za leto 2018 smo iz-
polnili, pogled nas že vleče v novo leto, za 
katerega si izrekamo iskrene želje ter tkemo 
obljube in zaobljube. 

Volilno leto je nanizalo veliko obljub in dalo 
priložnost novim/starim ljudem, da misli-
mo tudi o skupnosti, ki nam je podelila nov 
mandat. V začetku decembra, na miklavžev 
večer, smo se konstituirali. V prvi polovici ja-
nuarja 2019 bomo obravnavali predlog pro-
računa, v katerega bodo vtkane marsikatere 
obljube, ki so nastajale iz vaših predlogov in 
potreb v preteklosti. Skupaj bomo risali ze-
mljevid naše uspešne in še bolj urejene ob-
čine.

Srečno novo leto 2019! Preživite ga z ra-
dostjo v srcu in z nasmehom na obrazu

Polona Kambič, županja Občine Semič

OBČINA SEVNICA

Spoštovani!

V prepletu sodelovanja, 
spoštovanja in sledenja 
razvojnim izzivom se na 
premici časa izteka še 
eno leto. Skupaj z jav-
nimi zavodi, krajevnimi 

skupnostmi, podjetji, organizacijami, društvi 
in drugimi posamezniki smo v občini Sevni-
ca skupaj uresničili pomembne dosežke, ki 
izboljšujejo kakovost bivanja. 

Pozornost smo usmerjali v infrastrukturno 
urejanje krajev, oskrbo na področju komu-
nalnih zadev, urejanje vzgojno-izobraže-
valnih objektov, prostorsko načrtovanje, 
spodbude gospodarskemu, kmetijskemu in 
turističnemu razvoju. Zelo aktivno društve-
no delovanje vnaša pester utrip na področ-

jih kulture, športa, mladinskih dejavnosti, pa 
tudi prostovoljstva v najširšem pomenu te 
plemenite dejavnosti. Na temeljih preteklega 
dela nas bo tudi v prihodnje vodil cilj soraz-
mernega napredka celotne občine in vseh 
krajev. V dneh čarobnega decembra naj vas 
spremljajo iskrivi trenutki veselja in topline. 
Obilo takšnih trenutkov vam želimo tudi v 
vseh dneh leta, ki prihaja. Oplemenite ga s 
prijaznimi odnosi in vedrino, zdravjem in 
veseljem. Želimo vam prijetne božično-no-
voletne praznike in vse dobro v novem letu. 
Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti. 

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,             
s sodelavci

OBČINA STRAŽA 

Spoštovani!

Vstopili smo v zadnji 
mesec v letu, v decem-
ber. Vsepovsod je čutiti 
vrvež, saj bi vsi radi še 
kaj postorili, dokonča-

li in se pripravili na začetek novega leta. V 
vsem tem pa je veliko več naglice in vse manj 
predprazničnega vzdušja. Letošnje leto je 
bilo volilno in doživljali smo lepe in slabe tre-
nutke. Kljub temu je bilo v naši občini mar-
sikaj narejenega za dobrobit vseh občanov. 
Trudili smo se, da nobena vas ni bila prezrta 
in da smo po najboljših močeh naredili čim 
več. 

Vsak dan smo bližje novemu letu, času, ko si 
zaželimo miru, sreče, zdravja. A že naslednji 
dan vstopimo v kolesje vsakdana in de-
lovnih nalog. 

Leta in korake puščamo za seboj,
le spomini ne tonejo v pozabo.
Naj bo vaš božič toplo ognjišče,
naj toplini vsa vrata odpre.
Novo leto naj zaživi
brez solza in skrbi.
Vse, kar upate, naj se vam izpolni,
vse, kar iščete, na se vam odkrije,
vse, kar v srcu čutite,
naj se vam v osebno srečo zlije.
Vesele in blagoslovljene božične praznike
in srečno, zdravo ter uspešno 2019!

Dušan Krštinc,  župan Občine Straža

OBČINA ŠENTJERNEJ

Spoštovani bralci, 
cenjene bralke Vašega 
mesečnika,

za nami so lokalne voli-
tve, pred nami pa božič-
no-novoletni prazniki. 
Čestitam vsem novoiz-

voljenim županom. Tudi v občini Šentjernej 
bomo svoja prizadevanja še naprej usmerjali 
v pregledno in uspešno vodenje naše obči-
ne. Še naprej bomo gradili na odnosih oseb-
ne kulture, znanja in odprtih informacij. Pog-
lejmo drug drugega, skupnost smo in skupaj 
bomo gradili prihodnost našega kraja. Pred-
vsem čestitam vsem novoizvoljenim svetni-
kom in svetnicam. V naslednjem mandatu si 
želim dobrega medsebojnega sodelovanja 
in korektnih odnosov, z željo, da uresničimo 
zastavljene cilje. V novem mandatu, ki ga 
skupaj začenjamo, pričakujem, da bo z va-
šim zadovoljstvom nagrajen tudi vsak nov 
trud k izboljšanju življenja v naši skupnosti. 
Naj nam torej uspe. S srcem in razumom za 
dobro vseh nas. 

Želim vam vesel in doživet božič. To so po-
sebni pazniki, ki se dotaknejo večine od nas 
ter nas napolnijo z optimizmom in mirom. 
Preživite jih v krogu tistih, ki vam pomeni-
jo največ. Tudi novo leto 2019 naj bo polno 
novih izzivov in priložnosti. Čestitke tudi ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti.

Radko Luzar, župan Občine Šentjernej

OBČINA TREBNJE

Spoštovani!

Za nami je leto pre-
sežnikov, v vseh pogle-
dih. Hvala vsem, ki ste 
kakor koli sodelovali in 
pomagali. Od medijev, 
izvajalcev, nadzornikov, 

delavcev občinske uprave, skupnih zavodov 
in nenazadnje tudi vam, ki ste odstopili del 
zemljišča, dali služnost ali nas spodbujali k 
novim projektom. Lahko rečem naj se tako 
sodelovanje pretoči tudi v leto, ki prihaja. 
Vam in vašim najdražjim želim vse lepo v 
teh prazničnih dneh. Blagoslovljene božične 
praznike in vse dobro v letu, ki je pred nami.

Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje
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Srecno, zdravo in uspesno
tudi v letu 2019

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
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Pater Branko Cestnik je redovnik in pripada redu klaretincev. Znan je po svojih neposrednih izjavah, 
zaradi katerih včasih komu stopi na žulj. Desnim in levim, vernim in nevernim. Z njim smo se pogovarjali 
o bistvu božičnega sporočila, ki ga po njegovih besedah vse bolj zamegljuje decembrska nakupovalna 
mrzlica, pa tudi o stanju duha v Evropi in migrantskih tokovih.  

Marko Mesojedec
Arhiv TV Vaš kanal

Adventno obdobje, ki naznanja božične praznike, se počasi izteka. 
Na kaj naj bi bili ljudje v tem času pozorni? Vemo namreč, da je to 
tudi čas veselega decembra, ki ga mnogi enačijo ali celo merijo po 
količini daril, ki jih prejmejo ali kupijo?

Res je, prvotni smisel božiča je s tako imenovanim veselim decem-
brom pohojen. Veseli december je prav v nasprotju z duhovnim 
bistvom adventa. Advent je po svojem sporočilu podoben postu in 
zato imamo v adventu tudi vijolično barvo. Gre namreč za pripravo 
na praznik. S potrošniško družbo pa je že advent postal praznik. Ker 
je že postal praznik, ker kupujemo darila, ker poslušamo božične 
pesmi v trgovskih središčih, smo, ko pride pravi praznik, božič, že 
izčrpani. In ko pride božič? Morda bomo kaj boljšega pojedli, mor-
da šli k maši, da obudimo romantično tradicijo naših pradedov in 
prababic in to je to. Če hočeš doživeti dober božič, moraš imeti 
dober advent. Če hočeš imeti dober advent, moraš spoštovati pra-
vila adventa. Gotovo smo v adventu tudi kaj več kupovali, ker se za 
božič obdarujemo. Ne sme pa nakupovanje postati glavna vsebina 
adventa. V tem je vsa modrost.

Kljub temu, da živimo v razvitem svetu, še vedno tudi pri nas kar 
velik delež ljudi živi pod pragom revščine. To je materialni vidik 
revščine. Ampak kaj pravzaprav je današnja revščina? Človek je 
lahko tudi duhovno reven. Kakšen je v tem smislu profil slovenske-
ga človeka?

Slovenski človek ni pokvarjen. Zna pa biti precej zmeden. Zaobjela 
ga je materialistična mrzlica, ki lahko zajame bogatega in revnega 
v enaki meri. Bogatega tako, da prelaga svoje evre po skladih in ga 
skrbi za svojo jahto na morju. Revni pa hoče biti podoben bogatemu 
in je zaradi tega zafrustriran. Zato se zadovolji z nekoliko večjim 
ekranom v dnevni sobi in ima občutek, da je tudi on del tega bo-
gatega sveta. Obisk trgovskega središča je postal nek ritual, ki daje 
občutek blagostanja, čeprav v žepu nimaš veliko denarja. S tem je 
človek postal del neke liturgije.

Pa je tako pri vseh generacijah?

Tam po petdesetem letu, ko ima človek že nekaj sivih las, začne raz-
mišljati drugače. Spet začne razmišljati o osnovnih vrednotah. Pog-
lejte, koliko mladih upokojencev hodi v hribe. Koliko upokojencev 
srečamo v Medjugorju, tudi Slovencev. Takih, ki jih ne bi pričakoval 
tam. Kot bi iskali  oziroma klicali nazaj izgubljeno otroštvo.  

Kako gledate na selitvene tokove v evropske države? Dejstvo je, da 
se v veliki večini soočajo z zmanjšanim številom rojstev, kar pome-
ni, da nastaja prazen prostor.

To je zahtevno vprašanje. Nekatere ljudi je strah, drugi bi imeli od-
prte roke za migracije. Resnica je nekje vmes. Včasih imam občutek, 
kot da evropski človek ne bi hotel več živeti. Še vedno je otrok in 
njegov vrišč na ulici ali igrišču znamenje življenja. Zdaj pa se mi zdi, 
da je to celo v napoto življenju. S tem se ustvarja prazen prostor, 
zato ga bo zapolnil otroški vrišč od drugod po čisto naravni poti. 
Prazen prostor kliče vase nove ljudi.

Kakšna je vaša praznična spodbuda za vse tiste, ki se počutijo 
osamljene, zapuščene ali so v različnih stiskah?

Nek francoski avtor je zapisal: »Bog pravi, da mu je od vseh oblik 
vere najbolj všeč upanje.« Človek ne sme nikoli pustiti, da mu neka 
temačna mrena zakrije duhovne oči. Zato želim, da življenja ne bi 
videli žalostnega, pošastnega, čeprav vsak večer lahko v medijih 
vidimo katastrofalne podobe iz sveta. Treba je ohraniti držo, da bo 
na koncu vedno zmagalo dobro. Da dobro že zdaj zmaguje, čeprav 
včasih na neviden način. To je drža upanja, ki si jo lahko v božičnem 
času podelimo med sabo verni in neverni.

Pater Branko Cestnik pravi, da na koncu vedno zmaga dobro.

Pogovor s patrom Brankom Cestnikom, 
župnikom v Frankolovem

33

Pogovor 
s patrom Brankom Cestnikom si 

lahko ogled
ate v Arhivu oddaj - Priložnostne 

oddaje na spletni strani www.vaskan
al.com. 
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Osebnost marca:  
IVAN KRALJ

Ivan Kralj je leta 
1994 ustanovil 
podjetje Arex, ki je 
največje slovensko 
orožarsko podjetje 
in ima od decem-
bra novega lastni-

ka. V zadnjem letu 
je namreč Kralj našel 

nove izzive. Z ruskimi 
partnerji namerava v pri-

hodnjem letu v Šentjerne-
ju odpreti tovarno kaviarja. 
Arex z več kot 120 zaposle-
nimi je s svojimi izdelki pri-

soten v skoraj 50 državah, 
dodana vrednost na 

zaposlenega znaša 81 
tisoč evrov.

Osebnost maja:  
JANEZ WEISS
Belokranjec Janez Weiss je urednik zbornika Neumarkt – Mőttling – Metlika, ki 
je začel nastajati konec leta 2014, javnosti pa so ga predstavili prejšnji mesec. 

Weiss je v zadnjem desetletju preživel nešteto ur v arhivih in odkril veliko novih 
zgodovinskih virov ter marsikaj novega in zanimivega o Beli krajini. Je avtor več 

pomembnih znanstvenih člankov, razstav in razprav ter avtor in urednik več zborni-
kov, ki govorijo o zgodovini Bele krajine.

Osebnost januarja:  
ALEŠ MAVER

Aleš Maver je vodil 
skupino s Klinične-
ga inštituta za me-
dicinsko genetiko 
UKC Ljubljana, ki 
je odkrila gen za 
prezgodnje sta-
ranje. Skupina je 

pod Mavrovim vod-
stvom po štirih le-

tih uspešno zaključila 
mednarodno raziskavo, 

s katero so prvi na svetu 
odkrili nov gen, povezan s sin-

dromom prezgodnjega staranja.

Izbor osebnosti meseca za osebnost leta 2018

Gledalci in gledalke TV Vaš kanal so z glasovanjem na spletni strani www.vaskanal.com izbrali že enajst 
osebnosti meseca leta 2018, ki močno zaznamujejo prostor, v katerem delujejo. To so Aleš Maver, Nataša 
Čižmek, Ivan Kralj, Leopold Pungerčar, Janez Weiss, Jože Weiss, Vlado Kostevc, Aleksander Zupančič, 
Pia Peršič, policista Boštjan Kulovec in Valerija Verhovnik ter Marija Jerele. Manjka le še osebnost decem-
bra, ki jo bodo gledalke in gledalci izbrali v začetku januarja.

MOZAIK OSEBNOSTI MESECA KMALU POPOLN

Osebnost februarja:  
NATAŠA ČIŽMEK
Nataša Čižmek je 
bila članica orga-
nizacijskega od-
bora dobrodel-
nega koncerta 
za Alino, deklico, 
ki je ob porodu 
lani junija utrpela 
hudo pomanjka-
nje kisika, kar je 
povzročilo mož-
gansko poškodbo. 
V Globokem so pred-
stavniki društev strnili 
vrste za februarski dobrodel-
ni koncert. Z donacijami in prostovoljni-
mi prispevki so zbrali 12 tisoč evrov, kar 
je skoraj dvakrat več kot so načrtovali.

Osebnost aprila:  
LEOPOLD PUNGERČAR
Leopold Pungerčar je 
s svojo ekipo letos 
že 20-ič organiziral 
blagoslov motor-
jev in motoristov v 
Mirni Peči. Začetki 
blagoslova, ki ga 
prirejata Moto klub 
Trebnje in pred-
sednik Zveze moto 
klubov Slovenije Leo-
pold Pungerčar, so bili 
skromnejši, danes pa se 
je razvil v enega najbolj pre-
poznavnih dogodkov pri nas. Sončni 
velikonočni ponedeljek je v Mirno Peč 
letos privabil skoraj deset tisoč glavo 
množico.

Marko Mesojedec
TV Vaš kanal
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Spremljajte akcijo Osebnost meseca, saj bo morda prav vaš glas odločil 
končnega zmagovalca.

Osebnost julija:  
VLADO KOSTEVC

Vlado Kostevc je 
idejni oče srednje-
veškega dneva v 
Žužemberku in 
predsednik Turi-
stičnega društva 
Suha krajina. 
Srednjeveški dan 

je bil letos jubilej-
ni, že 20. po vrsti. 

Vsako leto pred-
stavlja enega izmed 

vrhuncev praznovanja v 
okviru Trških dni, trg pred 

gradom pa se za en dan preobleče v kuliso sre-
dnjega veka, s čimer obiskovalce popeljejo v bo-
gato zgodovino lastnikov žužemberškega gradu.

Osebnost avgusta:  
ALEKSANDER 

ZUPANČIČ
Aleksander Zupan-
čič je decembra 2011 
prevzel vodenje 
Javnega podjetja 
Komunala Brežice.  
Pred tem je podje-
tje poslovalo z več 

sto tisoč evrov visoko 
izgubo, pod njegovim 

vodstvom pa so začeli 
poslovati pozitivno, pove-

čali promet za 130 odstotkov 
in ustvarili 88 novih delovnih mest. 

Po dobrih šestih letih se je odločil, da je 
čas za nove izzive, nasledniku pa je zapus-
til dobro stoječe podjetje.

Osebnost junija:  
JOŽE WEISS

Jože Weiss je poveljnik 
Prostovoljnega gasil-
skega društva Črno-
melj in štaba Civilne 
zaščite Občine Čr-
nomelj, ki je vodil in 
koordiniral akcijo, v 
kateri so pomagali 

občanom po hudem 
neurju s točo osmega 

junija. S svojo požrtvo-
valnostjo so pripadniki 

civilne zaščite – na pomoč 
je prišlo skoraj 2700 gasilcev 

– zaščitili več kot 1100 stanovanjskih in 
drugih objektov.

Pogovorne oddaje z osebnostmi meseca leta 2018 si lahko ogledate na
spletni strani www.vaskanal.com pod zavihkom OSEBNOST MESECA.

Osebnost septembra:  
PIA PERŠIČ
Vodilo Pie Peršič 
je »Hodim, torej 
sem.« Poleti je s 
partnerjem pre-
hodila hrvaško 
planinsko pot 
ob Jadranu, ki 
je bila pred tem 
podvigom še 
neosvojena. Via 
Adriatica Trail od 
grebena Učke čez 
celotno verigo gorovij 
Velebit, Dinara, Biokovo, po 
Pelješcu in do Snježice pri Dubrovniku 
je dolga 1100 kilometrov. Pia in Andrej 
sta jo premagala v 44 dneh.

Osebnost oktobra:  
BOŠTJAN KULOVEC IN 

VALERIJA 
VERHOVNIK

Policista novomeške 
policijske uprave 
Boštjan Kulovec in 
Valerija Verhovnik 
sta čisto po naklju-
čju pristala v isti 

patrulji in pomagala 
takrat 16-mesečnemu 

malčku z vročinskimi 
krči. Nanju se je v paniki 

obrnila mamica, katere ot-
rok je prenehal dihati, policista 

pa sta se takoj lotila prve pomoči. S tem 
sta dokazala, da naloga policistov ni zgolj 
pisanje kazni.

Osebnost novem-
bra:  
MARIJA JERELE
Marija Jerele je 
letos obeležila 
40 let delova-
nja na pevskem, 
kulturnem in 
humanitarnem 
področju. Med 
drugim je bila so-
ustanoviteljica zbo-
ra Industrije motornih 
vozil v Novem mestu, v ka-
terem je delovala 38 let. Pred 20 leti je sto-
pila na samostojno pot, leta 2001 pa je bila 
med soustanovitelji skupine ljudskih pevcev 
»Podgorjanski prijatelji«, ki deluje še danes.  
Od leta 2003 je članica Tamburaške skupine 
Klasje.
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SLOBODAN JOVIČ, vodja projekta
Mahatma Gandhi je zapisal:  

Pri televizijskem delu je vsak dan drugačen. V lovu za sekundami je ta večkrat zahteven, naporen, žalosten, 
vesel in predvsem nikoli dolgočasen. Ob koncu leta je čas, da nastavimo ogledalo svojemu opravljenemu 
delu, zato vam, zvesti bralci in bralke Vašega mesečnik ter gledalke in gledalci TV Vaš kanal, ob prehodu iz 
starega v novo leto izrekamo svoja voščila in želje v upanju, da nam ostanete zvesti še naprej!

IZTOK FINK, vodja produkcije
Prazniki so za večino ljudi čas dobre vol-
je in izkoristka prostih dni za krepitev 
družinskih in prijateljskih vezi. Za marsik-
oga pa je veseli december najbolj zahte-
ven in naporen del leta, saj je prav v teh 
dneh dela največ. Zato želim v letu 2019 
vsem čim več prostih praznikov.

MARKO MESOJEDEC, novinar in 
urednik
Še eno leto vzelo bo slovo, novemu nas-
tavilo nepopisano knjigo listov bo. Želim 
vam, da bi vanjo vpisali čim več lepih 
spominov, prijetnih dogodivščin, nepoz-
abnih trenutkov, ob katerih boste črpali 
moč za vse preizkušnje, ki bodo prišle v 
vaše življenje. Naj se vam uresniči vse ti-
sto, kar bo vaš vsakdan naredilo bogate-
jši, polnejši, srečnejši. Želim vam navdi-
hujoče 2019! 

JURE MAROLT, novinar in urednik
Vsem želim le to, da najdejo svojo srečo 
na vsakem koraku in v tistih ljudeh, ki 
jim pomenijo največ. Sicer pa veliko 
neobvladljivega smeha, nespametnih 
odločitev in iskrenih objemov.  

ŽIVA ZAKŠEK, novinarka in 
urednica
Kmalu bomo rekli letu 2018 adijo. Naj 
se vam v spomin zapiše po tistih čar-
obnih trenutkih, zaradi katerih vam 
je bilo pri srcu toplo, pa tudi po tistih 
manj prijetnih, iz katerih ste pridobili 
izkušnje za nove izzive. V letu 2019 pa 
vam želim čim več pristnega smeha 
in iskrenega nasmeha od enega do 
drugega ušesa.

VESNA LAKNER SOFRIĆ, 
novinarka in urednica
Leto 2018 se poslavlja. Z njim tudi lepa 
in malo manj lepa obdobja našega živl-
jenja. Naj z nami v prihodnje ostanejo 
lepi spomini na čas, ki hitro mineva. A 
ne pozabimo: naj čas nikoli ne mineva 
tako hitro, da ne bi zastali in pomislili na 
drage prijatelje ... se nasmehnili, spomnili 
in občutili lepoto tega, da imamo drug 
drugega. Srečno v letu 2019!

MOJCA BADOVINAC, novinarka 
in urednica
Praznični čas nas navdaja z upanjem. V 
boljši jutri. Novo leto je kot nenapisana 
knjiga. Kako jo bomo obarvali, kakšne 

»Bodite sprememba, ki jo želite videti na  
svetu«. V letu 2019 vam želim čim več 
uresničljivih sprememb. Srečno!
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MATEJ R. ŠKOF, snemalec
Vedno, ko pomislimo na to, da se neko 
lepo obdobje končuje, z upanjem zremo 
naprej, da se morda še lepše začenja. 
Minulo, 2018., je prineslo nemalo lepih 
dogodkov, tudi takih, ki bi jih težko poz-
abil. Verjamem pa, da nas v prihodnje vse 
skupaj čaka še veliko lepih. Zato naj bodo 
moje misli usmerjene v uspešno, igrivo, 
nasmejano in nenazadnje najboljše leto, 
ki ga bomo na začetku morda sprejeli kot 
uganko, a na koncu ugotovili, da smo ga 
komaj čakali. Srečno 2019!

KRISTIJAN LOVRENČIĆ, tonski 
tehnik in montažer
Zdravje je naše največje bogastvo. Ko ga 
nimamo, se zavedamo, kako dragoceno 
je. Zato v letu, ki prihaja, želim vsem v 
prvi vrsti veliko zdravja, vzemite si čas 
zase in za svoje bližnje, če k temu doda-
mo še nekaj sreče in denarja, bo leto 
2019 popolno.

ANITA FRLAN, 
poslovna sekretarka
Tudi to leto gre h kraju, a zdi se, da hi-
treje od preteklih. V prihajajočem letu 
vam želim veliko novih izzivov in obilico 
poguma. Naj vas spremljajo pozitivne 
misli, prijateljski odnosi in vse tisto, kar 
vas razveseljuje. Vesel božič in zdravo ter 
srečno v 2019! 

PETRA PRIJANOVIČ, 
koordinatorka programa
V letu 2019 vam želim predvsem miru in 
prave ljubezni. Upajte si storiti tisto, kar si 
že dolgo želite. Srečno! 

barve bomo izbrali, kaj bo v njej dobilo 
osrednje mesto, je odvisno od nas. Naj 
bo knjiga o letu 2019 napisana tako, da 
bo vsak na svojo ponosen, da se bo rad 
sprehodil skozi njene vrstice in jo bo rad 
znova in znova prebral. 

printer servis
tiskanje & kopiranje

Pod Trško goro 27, 8000 Novo mesto
tel. 07 29 26 296 
mail. info@ibs-biro.si

promocijski tisk

Naj vam novo leto prinese nove odgovornosti, nove uspehe ter svež zagon. 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in upamo, da v prihodnje nadaljujemo. 

Srečno 2019!



NA ZALOGI LE ŠE 3 VOZILA. SAMO V BMW MAKOMA.

BMW 318i Limuzina
Advantage
24.990,00 EUR

BMW 318d Limuzina
Advantage
27.770,00 EUR

BMW 318d Limuzina
Sport Line
33.990,00 EUR

Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in trajanju akcije je na voljo na BMW.si ali pri vašem pooblaščenem BMW trgovcu. Kombinira-
na poraba goriva za BMW 318i Limuzina: 5,1 l/100 km. Emisije CO2: 119 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6. Emisije NOx: 0,0125 g/km. 
Emisije trdih delcev: 0,00029 g/km. Število delcev: 0,63x1012. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je sim-
bolna.

Več informacij: Nataša (041 609 271)

Užitek v vožnji

BMW SERIJE 3 LIMUZINA.
ŽE ZA 24.990 EUR.
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Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

 

S sreco in uspehom skupaj v leto 2019.

Cenjenim strankam,

sodelavcem in

poslovnim partnerjem

želimo vesel božič in

srečno novo leto!

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

KRAMARŠIČ D.O.O., SELA 1, 8350 DOLENJSKE TOPLICE

031 647 465
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Na božični večer bo redov-
nica, sestra Slavka Cekuta, 
delila svoje misli in utrinke z 
gledalci TV Vaš kanal o bo-
žičnem sporočilu, svojem 
nekdanjem misijonarskem 
delu v Albaniji ter pos-
lanstvu, ki ga kot prosto-
voljka opravlja v Škofijski 
karitas Novo mesto. 

Ponedeljek, 24. december, ob 20. uri

Ponedeljek, 24. december, ob 21. uri

V praznični decembrski 
oddaji bodo v ospredju 
gozdovi, kako skrbno gos-
podariti z njimi in kakšne 
težave prinaša velika po-
sestna razdrobljenost. Pri-
hodnje leto bo v škocjanski 
občini povsem v znamenju 
velikega škocjanskega ro-
jaka, misijonarja in razisko-
valca Belega Nila v južnem 

Sudanu, dr. Ignacija Knobleharja, zato bo v oddaji zajet tudi niz do-
godkov v okviru Knobleharjevega leta. Manjkala pa ne bodo niti vo-
ščila županov ob koncu leta.

Torek, 25. december, ob 20.30

Gostili bomo glasbeno-
-meditacijsko zasedbo, 
ki s pomočjo glasbe po-
vezuje različne svetove. 
Vzhod z zahodom, du-
hovno z materialnim, mo-
derno pop-rock kulturo s 
starodavnimi mantrami … 
Vse z namenom ponovne 
povezave s samim seboj in 
naravo, iz katere izhajamo. 
Živa glasba, prepevanje 

manter in avtorskih pesmi so stopnice, ki nas vodijo v notranji tempelj 
miru, iz katerega izhajajo celotno naše zavedanje, bivanje in sožitje. 
Cilj skupinskega petja manter je stopiti v stik s seboj in izkušnjo le-te-
ga poglobiti. Taka oblika petja ustvari močno energijsko polje, ki nas 
čustveno ter duhovno hrani in vzbudi naše subtilne energije, kar nam 
omogoči ostrejše notranje zaznavanje. Nekaj takšnega bomo doživeli 
tudi ob spremljanju pogovorno glasbene oddaje z Damijano Štraser.

DOLENJSKI OBZORNIKBOŽIČNI POGOVOR S SESTRO SLAVKO CEKUTA

Meteorolog, ki ni že od 
rojstva vedel, da bo to pos-
tal. To mu je prišlo na misel 
šele ob koncu gimnazije, po-
tem pa je stvar vzel zares in 
vam že več kot 35 let oblači 
in vedri vremenske napove-
di. Dolgčas ali zvestoba pok-
licu? Sicer pa, če postaneš 
meteorolog, prav dosti izbire 
nimaš, razen če se čisto ne 

preusmeriš. No, kot verjetno vsak od vas tudi on ni samo »vremenar«. Ljubi 
Slovenijo, za katero pravi, da mu do konca življenja ne bo uspelo spoznati 
vseh njenih kotičkov. Slovenijo, ki so jo naši predniki kot po čudežu ohranili 
zase, pa jo zdaj, v teh globaliziranih in liberalističnih kapitalističnih časih 
počasi vse bolj izgubljamo. Vdihniti svež zrak in poslušati tišino - to je zanj 
največje bogastvo, ki ga marsikje še imamo. To vam lahko potrdi, ker je s 
kolesom pokukal marsikam tu pri nas in pri tem spoznal tudi zanimive in 
podjetne ljudi. Ure počitka mu sladi glasba, taka in drugačna.

Sreda, 26. december, ob 19. uri

V DOBRI DRUŽBI: ANDREJ VELKAVRH VERJAMEM!
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Četrtek, 27. december, ob 21. uri

Petek, 28. december, ob 20. uri

Posnetek koncerta v dveh delih
Sobota, 29. decembra in nedelja, 30. decembra, ob 20. uri

Kot se za zadnjo oddajo 
Brez panike v letu 2018 
spodobi, bodo prispevki 
zelo zanimivi in razgibani. 
Med drugim bomo spre-
mljali decembrski utrip na 
mestnih ulicah, se pogo-
varjali z legendarno skupi-
no Lačni Franz in zaplesali 
v leto 2019. Poudarek bo, 
tako kot vedno, na mladin-
ski tematiki, ki je prepogos-

to in neupravičeno spregledana.

Sreda, 17. januar, ob 20. uri

Robert Klun, univ. dipl. 
ing. arhitekture je uspešen 
ustvarjalec in podjetnik. 
Izhaja iz obrtniške družine, 
po bolezni v družini je tudi 
prevzel očetovo delavnico 
s tremi zaposlenimi. Sedaj 
jih ima 20. V arhitekturo in 
v oblikovanje drugih pred-
metov tke svoj občutek za 
estetiko, kakovost in eko-

logijo. Po svetu, predvsem na Bližnjem vzhodu skupaj s slovenskimi 
podjetniki, ki jih je povezal v Magnet design, oblikuje in ustvarja velike 
hotele, ki jih v celoti opremljajo s slovenskim materialom. S kolegom 
Tomažem Gorjupom sta prejela glavno letno nagrado za najboljši de-
sign: Oblikovalski presežek 2018 za posebno kapsulo, ki je vsepovsod 
uporabna za zasebnost, počitek ali delo uporabnikov.

Od nitke do čipke, od žice 
do ogrlice, od poštevanke 
do hitrostnega računanja. 
V Posavskem obzorniku 
tokrat predstavljamo ljudi, 
ki so ob rednem delu našli 
čas za ustvarjanje in s tem 
bogatijo življenje tudi dru-
gim.

POSAVSKI OBZORNIK

BREZ PANIKE!

GLAS MLADIH

V DOBRI DRUŽBI: ROBERT KLUN 

VEČER GLASBE LOJZETA SLAKA 

V Mirni Peči se zavedajo pomena korenin in osebnosti, ki so doprinesle k razvoju občine in širšega prostora. Velikana med njimi 
in mirnopeška rojaka sta Tone Pavček in Lojze Slak, ki sta dobila tudi svoj muzej – za zdaj je v njem urejena Slakova zbirka, v 
nadaljevanju bo še pesnikova in ostale. Slaku pa so v Mirni Peči posvetili še celodnevni festival, ki ga je sklenil celovečerni koncert 
Večer glasbe Lojzeta Slaka (Slakova zgodba), na katerem so se zvrstili številni nastopajoči, nit pa je vseskozi vlekel ansambel 
Slakove glasbe z gosti. Pester in zanimiv koncert si boste v celoti lahko ogledali na TV Vaš kanal 1. in 2. januarja ob 20. uri.  

POSNETEK KONCERTA torek, 1. 1. , in sreda, 2. 1., ob 20. uri

Četrtek, 27. december, ob 20. uri

PRAVI KLJUČI: RAZKOL EVROPSKE UNIJE? 

Novembra je potekal že ju-
bilejni Glas mladih, ki letos 
obeležuje 40-letni obstoj. 
Festival spodbuja glasbe-
no ustvarjalnost in govor-
niške spretnosti mladih ter 
omogoča še neuveljavlje-
nim mladim glasbenikom, 
da se predstavijo širšemu 
občinstvu. Nastopajoče 
glasbenike ocenita občin-

stvo in strokovna komisija. Letos so, po ocenah strokovne komisije 
(Urška Majdič - UMA, Tina Marinšek, Miha Guštin - Gušti, Bort Ross in 
Rudi Vlašič) in občinstva, zmagovalci:  Manca Mihelin iz Stare vasi pri 
Bizeljskem, Lana Škof iz Dragomlje vasi pri Metliki, Jaja Bojz iz Novega 
mesta  Jana Bevc iz Šmalčje vasi pri Šentjerneju.

Evropska povezava še 
nikoli ni bila tako na raz-
potju kot ob zaključku 
leta 2018. Kaj za Slove-
nijo pomeni načrtovani 
odhod Velike Britanije? 
V mestih se soočajo s 
prometnim kaosom - 
vključuje nova evrop-
ska prometna strategija 
ustrezne rešitve? Pro-
metna infrastruktura na 

Dolenjskem in Beli krajini ne sledi gospodarskemu razvoju regije; kdo 
ni opravil domače naloge? Odgovore na aktualna vprašanja pozna 
evropska komisarka za promet, Violeta Bulc. V zadnji letošnji oddaji 
Pravi ključi jo bo gostila avtorica projekta Irena Vide. 
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Skok v leto 2019 …

 25. decembra ob 9:30

  Božično jutro

V božično jutro naj vas prebudijo božične melodije. V nostal-
gičnem grajskem ambientu bodo zbrani glasbeni gostje prepe-
vali božične pesmi. Pustite se zapeljati Stanetu Vidmarju, pred 
grajskim ognjiščem v grajski sobani pa vas bodo očarali še Ire-
na Tratnik, Marjan Zgonc, Tanja Zajc Zupan, Maja Oderlap in 
ansambel PIKA SI. Na božič, v torek, 25. decembra, ob 9:30 se 
torej prepustite božičnim napevom.

IZ PRAZNIČNEGA PROGRAMA NA TV VAŠ KANAL

preživite pred malimi ekrani v sproščenem vzdušju. Vabljeni v 
družbo »grajske gospode« na silvestrski večer od 22:45 nap-
rej. V novo leto vas bosta popeljali voditeljici Tatjana Pečko in 
Nataša Bernik, za glasbeno poslastico pa bodo poskrbele me-
lodije Rebeke Dremelj, ansambla Veseli svatje, Dejana Vunja-
ka, ansambla Mladi godci, skupine Malibu, Branka & Denisa. 
Zbrani druščini se bo še pridružil odlični, komaj 10-letni Aleks, 
ki posnema Dejana Vunjaka. Pridružila se bosta še humorista, 
ki bosta na koncu silvestrskega večera presenetila gledalce. S 
čim, pa izveste na silvestrski večer. Ne zamudite torej priložnos-
ti za zabavno-glasbeno razvajanje po grajsko in skočite v novo 
leto z Vašim kanalom.

 31. decembra ob 22:45
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DARILA ZA DEDKA MRAZA

Čarovnija nastaja tudi v Drgančevju. Več kot sedemdeset prosto-
voljcev Društva prijateljev mladine Mojca je v skladišču sestavilo 
okoli pet tisoč daril za otroke več dolenjskih občin, ki jih bo v 
prihajajočih dneh obdaril Dedek Mraz. Gre za 49-letno tradici-
jo, najdaljšo v Sloveniji, ki je narisala nasmeh na obraz številnim 
generacijam otrok. Letos se bodo mladi razveselili darila, ki bo 
posvečeno čebelam in ustvarjanju. S svojimi obdarovanji bo De-
dek Mraz začel 14. tega meseca, končal pa bo 23. decembra v 
novomeškem Cineplexxu. Le nekaj dni kasneje, 29. decembra, se 
bo dobri mož za leto dni poslovil od vseh otrok na Glavnem trgu.

OTROKOM POKAZALI, KAJ IN KAKO DELAJO 

V podjetju Bobič Yacht Interior, ki domuje na novomeški 
Cikavi in je znano predvsem po ekskluzivnem pohištvu za 
mega jahte, so ob dnevu odprtih vrat slovenskega gospo-
darstva svoje proizvodne prostore ponosno pokazali ne 
le mladim, ki so tik pred izbiro svoje poklicne poti, ampak 
tudi otrokom svojih zaposlenih. »V podjetju se zavedamo, 
da je najlažje vzgojiti lasten kader, da se dijaki, študenti 
privadijo na sistem,« je povedal Jure Teršar, pomočnik 
direktorja. Tako so po zaključenem izobraževanju že prip-
ravljeni za delo in lažje zaposljivi. 

PRIHOD MIKLAVŽA IN 
PRIŽIK LUČK

Na predvečer svojega godu 
je prvi od dobrih treh mož, 
sveti Miklavž, obiskal Novo 
mesto in ob pomoči župa-
na Macedonija prižgal no-
voletno okrasitev dolenjske 
prestolnice. Razumljivo so 
ga bili najbolj veseli otroci, 
večina njih pa je Miklavžu 
tudi napisala pismo s svo-
jimi željami. Željam pridnih 
je dobri mož po svojih naj-
boljših močeh tudi ugodil. 
Praznična razsvetljava No-
vega mesta in vso decem-
brsko dogajanje je letos 
razdeljeno med Glavnim in 
Novim trgom, pesem otrok 
pa je tudi tokrat poskrbe-
la, da je bil prihod Svetega 
Miklavža res pravljičen. 

OLIVER JE RAD PRIHAJAL K 
DEŽMARJEVIM

Koncert v Novem mestu, v sklopu turneje 
v spomin na veliko glasbeno legendo, Oli-
verja Dragojevića, ki je za sabo pustil velik 
nabor lepih in večnih hitov, med drugim 
njegovo Cesarico, je tudi v Novem mestu 
izvenel zelo čustveno. Oliverjeve prijatelje, 
najbolj znane hrvaške glasbenike, so na 
odru spremljali Dupini, band Oliverja Dra-
gojevića, ki so ga spremljali več kot 25 let. 
Goran Franić- Njoko frontmen  Dupinov 
nam je pri Dežmarjevih zaupal: « Kadar 
smo imeli koncert v Novem mestu, se je 
Oliver vedno rad ustavil v Gostišču Dež-
mar, pri Štefki in Vladu Dežmarju. Pri njih 
se je odlično počutil«.
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CVIČEK POSTAJA EVROPSKA ZGODBA

Člani Društva vinogradnikov Grčevje so v spremstvu cvičkovega 
dvora – princese Ane Pavlin, kralja Jerneja Martinčiča in amba-
sadorja Janeza Pavlina – konec novembra odpotovali v Belgijo. 
Na povabilo evropske poslanke Romane Tomc so med drugim 
obiskali evropski parlament, kjer so na pristen dolenjski način 
predstavili cviček in potico. V Bruggeju pa so člani cvičkovega 
dvora z direktorjem vinarne Universal wine Kurtom Dewaelejem 
podpisali dogovor o skupni promociji cvička v Belgiji. Cviček bodo 
s tem še bolj približali tudi tujim ljubiteljem vina, Dolenjska pa naj 
bi v prihodnje postala vse bolj uveljavljena in poznana vinska turi-
stična destinacija. 

DRSALIŠČE NA NOVEM TRGU VABI

Drsališče v Novem mestu je največje do zdaj, saj je veliko 
približno 450 kvadratnih metrov, najbolj pa na ledeni plošča-
di uživajo najmlajši. Ne glede na temperature, bo zagotavljal 
zimsko zabavo za vse generacije, saj bo led zdržal vse tja do 
25 stopinj Celzija. Zimske vragolije so torej sestavni del de-
cembrskega utripa v Novem mestu, drsališče pa bo gostilo 
tudi olimpijske igre.

Z IZTERJAVO HITREJE DO POPLAČILA

Neplačani računi so še vedno del poslovnega vsakdana 
v Evropi in tudi v Sloveniji. Pri nas profesionalne stori-
tve zunanjih agencij za izterjavo dolgov uporablja komaj 
18 odstotkov podjetij. V Sloveniji je nižji tudi odstotek 
sredstev, ki so z izterjavo povrnjena podjetjem, in sicer 
5,5 odstotkov. »V tujini se podjetja bolj osredotočajo na 
posel in upravljanje terjatev prepustijo zunanjim agen-
cijam,« ocenjuje direktorica podjetja EOS KSI Natalija 
Zupan. Za primerjavo, evropsko povprečje uporabe to-
vrstnih storitev je 37 odstotkov, v Nemčiji pa je z zuna-
njim upravljanjem terjatev podjetjem povrnjenih kar 20,7 
odstotka sredstev.TV EKIPA 

Televizijska snemalca Jože in Grega Grajžl, oče in sin ter njun 
asistent Anton Hruševar, imajo v teh decembrskih dneh polne 
roke dela. V trenutkih ko ne držijo kamere v rokah in beležijo 
dogodke za Televizijo Vaš kanal, fantje združijo moči ter v po-
tujočem kombiju razveseljujejo ljudi na decembrskih družab-
nih dogodkih, tako po Posavju kot tudi v drugih krajih. Glavni 
specialiteti sta kuhano vino – poznavalci pravijo, da njihov 
»kuhanček« sto odstotno prime – in palačinke, ki jih Jože prip-
ravlja po unikatnem receptu, ki razumljivo ostaja skrivnost. Če 
jih v teh dneh kje srečate, se pri njih vsekakor ustavite; čaka 
vas nepozabno doživetje.
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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 2019!

MARJAN HRIBAR, župan Občine Šmarješke Toplice

Tik pred oddajo časopisa, ki ga berete, v tisk, je postalo jasno, da bo šmarješko občino prvič v njeni 
zgodovini vodil župan. Ponovljenega drugega kroga županskih volitev 16. decembra na volišču v 
Beli Cerkvi namreč ni bilo. Upravno sodišče je ugodilo pritožbi Marjana Hribarja, ki jo je ta zaradi 
kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin vložil zoper odločitev občinske volilne komisije, ter 
odpravilo njen sklep o razveljavitvi in vnovičnem razpisu drugega kroga županskih volitev na vo-
lišču v Beli Cerkvi. Občinska volilna komisija je na ponovni seji v petek, 14. decembra, odločila, da 
je Marjan Hribar župan Šmarjeških Toplic. Hribar bo funkcijo župana opravljal poklicno. Županovati 
bo začel, ko se mu konča odpovedni rok v zdajšnji službi, je namreč direktor Zavoda Novo mesto.

TREBNJE IMA SVOJO SLAŠČICO 

V Trebnjem so se na pobudo klekljaric, ki delujejo v okviru Kulturnega društva 
Trebnje, lotili zanimivega projekta, v katerem so združili misijonarja Friderika Ire-
neja Barago in čipke, poimenovali pa so ga »Baraga in čipka kot niti sodelova-
nja«. Projekt je že rodil prve sadove, saj so Trebanjci dobili svojo prvo slaščico, ki 
nosi ime prav po trebanjskem rojaku, to je Baragova rezina. Prva sta jo pokusila 
klekljarica Marija Prosenik in župan Alojzij Kastelic, ki sta bila nad sladico nav-
dušena.
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Srečno in zdravo 2019

Srečno 2015!

 - 041 620 079
 - 041 620 078

 - 031 620 079

Vesele božicne praznike in srecno 2019!

TRANSPORT VOZIL
DOSTAVA KURILNEGA OLJA
APARTMAJI IN SOBE

Zahvaljujemo se vam za
izkazano zaupanje in

vam želimo vse
najboljše v

 novem letu.
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Nagradna križanka

Srečni nagrajenec septembrske številke časopisa Vaš mesečnik je Tomaž Brzin, 
Rožna ulica 17, Mirna.  Pravilno geslo se je glasilo: »torta Kostanjevica«. 

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

Dopisnice z geslom nam pošljite do 10. 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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