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»Naša krivda je, da nima-
mo časa uživati življenja. 
Preobremenjeni smo: 
naprej, naprej …«

»Ljudje pridno načrtu-
jejo bodoče počitnice, 
mesece in mesece kujejo 
načrte in ko se znajdejo 
na načrtovanem kraju, 
ves čas fotografirajo in 
razkazujejo svoje slike 
javnosti, namreč krajev, 
ki jih niso nikdar v resnici 
videli, doživeli, temveč le 
fotografirali. To je simbol 
modernega, novodobne-
ga življenja ...« 

(Anthony DE Mello)

Piše: Irena Vide

Ko se je pred dnevi na nekem dogodku, ki so ga beležile tudi kamere Vašega kanala, 
razvila razprava o poletnih počitnicah in dopustu, so bila mnenja precej deljena.

Jože, uspešen podjetnik v osrčju Dolenjske, prisega na svojo staro mogočno barko 
in sosedovo morje, kamor je z družino odhajal nekaj  let. Jadrali so, se potapljali, 
potepali naokrog, si bili blizu in se preprosto imeli lepo. Družili in prijateljevali 
so z domačini, z njimi lovili in pekli ribe, vmes pa tudi poprijeli za delo, ko je bilo 
potrebno. Proti večeru, ko je sonce tonilo v globino modrine, pa je običajno zadonela 
dalmatinska pesem … Tiho in ubrano ob kupici rujnega in  svoji kitari, ki je bila tudi 
tokrat njegova sopotnica … Usoda je hotela, da zdaj tja odhaja sam. V isti kraj in isto, 
vse bolj z zelenjem poraščeno, iz kamna zidano hišo, apokaliptično Vilo Marja.  Ne 
mara sprememb. Njegov kraj, kjer si v srce rad prikliče spomine,  je nekaj dni v letu 
znova in še vedno njegov raj … Na naše pametovanje in prigovarjanje, naj vendar 
spremeni zasidrano misel in ustaljeno smer in da je morda čas za nov pogled na 
svet in nove razsežnosti, le zamahne z roko in poreče: »Čemu le, ko pa sem tam 
tako srečen ...«  Privije nekaj strun na svoji kitari in zdi se, da skozi valovanje stihov 
in v živopisni pripovedi skozi obujanje doživetega vnovič  odjadra tja. In mi z njim. 
Pogled nanj je izdajal vse. Bil je drugačen kot običajno. Manj brezčuten, manj mrk 
in nič več tako zelo resen.  Presenetljivo … Videti je bil srečen kot že dolgo ne. Že 
vrsto let ga poznam. Tudi sicer sva prijatelja.  Vseskozi je vpet v posel. Vse ima, vsaj 
zdi se tako. V materialnem smislu, seveda. A tokrat, morda tudi v spletu okoliščin, 
izpoveduje svojo osebno zgodbo. Pove, da je pravzaprav vse izgubil. Skorajda vse, 
kar je imel resnično rad. »Vse sem jim dal. Vse. Kar so hoteli in zdaj, no, zdaj sem 
ostal sam.« Pove, da je prepozno spoznal, da jim ni dal dovolj sebe: svojega časa, 
objema, poljuba, pogovora … Ja, tudi še tako klen moški včasih potoči solzo. Prvič ga 
zaznam v tako zelo drugačnem odsevu. Morda tudi zato, ker ga je življenje opozorilo, 
da ni ne edino in ne glavno vodilo »naprej, za vsako ceno naprej in le naprej,« kar je 
bilo vseskozi njegovo načelo, za kar si je prizadeval. Seveda je treba stremeti naprej, 
delati za stabilnejši in boljši jutri. Pa vendarle modro in preudarno, da nas naše delo 
ne bo absorbiralo do onemoglosti, pač pa izpopolnjevalo polnosti.

Kamorkoli že vas bo to poletje vodila vaša pot, naj vas napolni z radostjo in dobro 
energijo.

Želim vam, da se v vaša srca naseli kar največ mirnosti. Dovolite si, da vaši čuti 
prostrano oživijo;

prisluhnite sebi in naravi, ki vas prešerno vabi v svoje naročje. Doživite poletje, ne le 
z mobilnikom in  fotoaparatom, ampak predvsem srkajte slike vase 
in zadihajte  s polnimi pljuči.
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VeË informacij na telefonski številki 07 3935 181,
v poslovalnicah DBS in na www.dbs.si.

	izredno ugodne spremenljive obrestne mere
 doba odplaËevanja tudi do 30 let

Za veËji obseg sodelovanja z banko vas nagradimo
z dodatnim znižanjem akcijskih obrestnih mer.

Stanovanjski kredit,
ki si ga lahko privošËite!

Pohitite,

ponudba je

Ëasovno

omejena!

Novo  v Deželni banki Slovenije!

Mi znamo z ljudmi.

•  PAKET ZA DOPOLNILNO 
DEJAVNOST NA KMETIJI, ki 
kmetovalcem omogoca cenovno bolj 
ugodno bancno poslovanje.

•  UGODEN KREDIT ZA NAKUP 
TRAKTORSKIH PRIKLJUCKOV 
z rocnostjo od 1 leta do 3 let in 
nespremenljivo ali spremenljivo 
obrestno mero.

•  PAKET »KREDIT + ZAVAROVANJE« 
- do 31. 5. 2014 vam ob sklenitvi 
kateregakoli kredita za kmetijsko 
dejavnost nudimo 15 % popust pri 
kmetijskem zavarovanju posevkov in 
plodov ter 0,10 o. t. nizjo obrestno 
mero kredita za kmetovalce. 

moji zemlji predana
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V času, ko se Revoz ponovno dosega za-
vidljive poslovne rezultate in se pripravlja 
na projekt novega vozila, je s proizvodne-
ga traku zapeljal jubilejni, že 4-milijonti 
avtomobil znamke Renault. To je za dve 
Sloveniji avtomobilov, ali za vsakega pre-
bivalca Slovenije po dva avtomobila, ali 
pa ena 10-pasovnica od Novega mesta 
do Pariza. Prav tako je to 16 milijonov og-
rodij sedežev novomeškega podjetja TPV, 
16 milijonov koles, ki jih pripeljejo v Revoz 
iz skladišča BTC v Češči vasi, in na milijone 
tekstilnih oblog, ki jih izdelujejo v Trevesu 
na Biču in še bi lahko naštevali… 

Zgodba se je začela pisati daljnega leta 
1972, ko je takratno podjetje IMV podpi-
salo koopercijsko pogodbo s francosko 
družbo Renault za proizvodnjo priljublje-
nega modela renault 4 v Novem mestu, 
in se nadaljevalo z vsakim novim dodelje-
nim modlom matičnega podjetja: renault 
5, clio, twingo … . Danes v Revozu poteka 
proizvodnja twinga III in smarta forfour, 

Iz Revoza že 4 mIlIjonI vozIl 
znamke Renault In spodbudnI 
obetI za pRIhodnost

električnega smarta forfour ter clia IV. 
Prav slednji je prispeval k temu, da si je 
v letu 2017 Revoz povrnil titulo največje-
ga slovenskega izvoznika, s katero se je  
ponašal vse od leta 1989 do 2010, ter se 
na lestvici največjih slovenskih podjetij po 
prihodkih zavihtel na tretje mesto. 

30. maja 2018 je 3.400 sodelavcev Revo-
za 4-milijontega renaulta praznovalo nad-
vse slovesno: od zgodovinske razstave s 
fotografskim natečajem »Naši avtomobili, 
naše zgodbe«, obdarovanja in pogostitve 
za vse zaposlene do nagradnega žreba-
nja, ki je potekalo v okviru svečanega do-
godka za povabljene goste.

Kaan Ozkan, predsednik uprave Revoza: 
»Tempo, s katerim danes uvajamo novo-
sti, naši zavzeti in usposobljeni sodelavci, 
zanesljivi in inovativni partnerji ter posluh 
predstavnikov vseh ravni oblasti nas nav-
dajajo z zaupanjem, da smo na pravi poti 
in da lahko naslednji mejnik, 5-milijontega 
renaulta, kmalu dosežemo.«
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kdo bo v ljubljanI zastopal 
InteRese jv slovenIje?

11 poslanCev v 6. volIlnI enotI, 7 na dolenjskem In v posavju

na predčasnih državnozborskih volitvah so volilni upravičenci iz šeste volilne enote izvolili enajst novih 
poslancev oziroma poslank. na dolenjskem, v beli krajini in posavju je zadostno število glasov za poslanski 
stolček osvojilo šest kandidatov in kandidatk, trije iz sds ter po eden iz smC, nsi in sns. že drugi mandat 
zapored ostajajo praznih rok v beli krajini, prav tako tokrat ni bil izvoljen poslanec v volilnem okraju novo 
mesto center. so pa dobili svojega zastopnika v posavskih občinah, tako v krškem, brežicah kot sevnici. 
dva so izvolili tudi v trebnjem. v šesti volilni enoti – novo mesto – se je na volišča odpravila manj kot po-
lovica upravičencev, kar je slabše od državnega povprečja, 51,94 odstotka.

Dolenjska s tremi poslanci, Belokranjci spet „izviseli“
Dozdajšnji poslanki Anji Bah Žibert (SDS) so volilci iz vo-
lilnega okraja Novo mesto I. dodelili nov štiriletni man-
dat. Kandidirala je v delu Novega mesta in občinah Šen-
tjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk, Mirna 
Peč in Dolenjske Toplice. 

Samostojni podjetnik Franci Kepa (SDS) si je svoj prvi po-
slanski stolček priboril v 4. volilnem okraju oziroma v obči-
nah Trebnje, Šentrupert, Mirna ter Mokronog-Trebelno.

Vesna Lakner Sofrić
TV Vaš kanal 

ANJA BAH ŽIBERT, poslanka SDS

„Rezultat, ki sem ga dosegla, je v prvi vrsti odgovornost. Sicer 
pa to zmago dojemam kot zmago Dolenjske in Suhe krajine, ki 
sta velikokrat pozabljeni. Pozabljeni so problemi, ki jih imajo na 
posameznih območjih. Še vedno ni rešena romska problematika, 
še vedno ni urejena infrastruktura, še vedno imamo posamezne 
objekte državnega pomena, pomembne za izobraževanje, kultu-
ro, šport, ki propadajo. Tudi vodovod in kanalizacija še nista pov-
sod urejena. Ogromno je še treba postoriti. Verjamem, da bomo 
s skupnimi močmi naredili korak naprej. V predvolilnem času sem 
se veliko pogovarjala z občani, prisluhnila njihovim težavam in 
jim nisem obljubljala gradov v oblakih. Kar govorim, so moje za-
veze, in naredila bom vse, da bodo v tem mandatu uresničene.“

FRANCI KEPA, poslanec SDS

„Z rezultatom sem zelo zadovoljen. Pričakoval sem nekje 25 odstotkov, v mestu 
– Trebnjem je bil rezultat malce slabši, zelo dober pa v okolici in na podeželju. Za-
vzemal se bom za program, ki smo ga zapisali v stranki. Predvsem je treba znižati 
davke z 22 na 20 odstotkov, davek na osnovne življenjske potrebščine pa znižati 
na pet odstotkov, razbremeniti moramo gospodarstvo in podjetništvo. S tem se 
bo izboljšala kakovost življenja za vse generacije.“
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Blaž Pavlin (NSi) je prepričal volilce v Trebnjem. 

Posavje dobilo štiri poslance
Posavje je, vključujoč Radeče, dobilo štiri poslance. Ob Matja-
žu Hanu, Tomažu Liscu in Igorju Zorčiču, ki so ponovili man-
dat, je do sedeža v parlamentu prišel še Dušan Šiško. 

BLAŽ PAVLIN, poslanec NSi

„Svoje dozdajšnje politične izkušnje želim s pridom uporabiti pri svojem 
delu. Mislim, da bom lahko odgovorno zastopal vse štiri občine trebanj-
skega volilnega okraja in širše dolenjske regije. Zavzemal se bom pred-
vsem za sanacijo obvoznice mimo Trebnjega, torej nadvozov čez nekda-
njo hitro cesto, in za izgradnjo varnih kolesarskih poti, prizadevanja pa 
bodo šla tudi v smer začetka gradnje 3. razvojne osi na južnem delu. Prav 
tako bom dejaven na področju zdravstva in problematike mladih družin.“

IGOR ZORČIČ, poslanec SMC

„Z rezultatom sem zadovoljen, mislim, da izkazuje trud, ki smo 
ga vložili v zadnjih štirih letih, pa tudi med predvolilno kampanjo. 
Zadovoljen sem predvsem, da smo v volilnem okraju Brežice dosegli 
drugi najboljši rezultat na ravni naše stranke  v Sloveniji. V prihodnje 
se bom zagotovo veliko posvečal infrastrukturi, bi si pa želel, in za to 
si bom tudi prizadeval, da bi v Posavje pripeljali nova delovna mesta, 
da bi k nam prišel kateri od velikih domačih ali tujih delodajalcev.“

DUŠAN ŠIŠKO, poslanec SNS

„Vesel sem, da bo Posavje zastopalo več poslancev in da bomo lahko skupaj 
naredili več za to regijo. Moja prioriteta je, da se vrne nazaj 24-urna oskrba v ur-
genci v Krškem. Premikati se mora tudi na področju odlagališča nizko in srednje 
radioaktnih odpadkov. Ne smemo pozabiti niti izseljencev oziroma izgnancev, za 
katere je država že prejela denar, a jim ga še ni dodelila.“

Tomaž Lisec iz Sevnice (SDS) je dobil priložnost za 
nov mandat.

Barve SMC bo v novem sklicu parlamenta zastopal Igor Zor-
čič, ki so mu volilci v Brežicah zaupali še en mandat.

Dušan Šiško iz Krškega je bil izvoljen na 
listi Slovenske nacionalne stranke (SNS).

TOMAŽ LISEC, poslanec SDS

„Nad rezultatom sem presenečen. Pozitivno pa sem presenečen tudi nad 
predvolilno kampanjo protikandidatov. Veliko število glasov hkrati pome-
ni veliko obveznost za naslednji mandat, kajti zaupanje je treba upravičiti 
oziroma povrniti s pridnim in zelo konkretnim delom za Sevnico in celotno 
Posavje. Kar nekaj je še treba postoriti na področju prostora in prome-
tne infrastrukture. Verjamem, da bomo v tem mandatu dokončali gradnjo 
stadiona v Sevnici, nadaljevali razvoj srednje- in visokošolskih programov v 
Posavju. Je pa veliko odvisno od situacije v državnem zboru, koalicija – opo-
zicija, a glede na dozdajšnje delo in izkušnje verjamem, da lahko potrkaš na 
marsikatera vrata, če imaš dobre projekte, ne glede na to, kdo je minister.“
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Škoda Fabia
že od 8.800 evrov*

Škoda Rapid
že od 9.990 evrov*

Škoda Octavia Combi
že od 13.499 evrov*

SEAT Ibiza
že od 9.990 evrov*

www.avtoslak.si

Novi modeli SEAT
- temperamentni,
- mladostni,
- napredni,
- že na voljo pri Avto Slaku.

SEAT Arona
že od 13.990 evrov*

SEAT Leon
že od 11.799 evrov* *Cene, ki so označene z zvezdicami, 

veljajo v primeru akcije Seat BON.

Novo mesto
07 39 32 992 (Škoda)

07 39 32 999 (Seat)

Trebnje
07 34 81 474

*Cene, ki so označene z zvezdicami, veljajo v primeru akcije Škoda BON.

Pri Avto Slaku nudimo ugodno možnost predelave 
vozil Škoda v tovorne izvedbe N1.

Z MOŽNOSTJO POVRAČILA DDV!

Škoda Karoq že od 21.710 evrov*

Vabljeni v Novo mesto na svoj termin testne vožnje!
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Pri Avto Slaku nudimo ugodno možnost predelave 
vozil Škoda v tovorne izvedbe N1.

Z MOŽNOSTJO POVRAČILA DDV!

Škoda Karoq že od 21.710 evrov*

Vabljeni v Novo mesto na svoj termin testne vožnje!

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

kRka žIvI
Z uradnim odprtjem letošnjega projekta 
Krka živi se je začel eden poletnih vrhun-
cev v Novem mestu, saj so odprli poletne 
dejavnosti na in ob reki Krki. Prvi konec 
tedna je bilo še posebej pestro, ko so do-
lenjsko lepotico obudili številna društva 
in posamezniki, ki na tak ali drugačen 
način dihajo z reko. Dogajanje, namenje-
no vsem starostnim skupinam, je že prvi 
junijski vikend spremenilo športni park 

Loka in Krko v pravo atrakcijo. Predsta-
vili so se jamarji, potapljači, nogometa-
ši, košarkarji, odbojkarji in odbojkarice, 
plezalci, na Pumptracku je potekala šola 
pumpanja, mestna plaža je oživela s 
plovili, svoje so pokazali tudi ribiči in la-
stniki psov v pasjem parku. Svojstvena 
posebnost pa je bila zagotovo zipline, ki 
je bil tokrat premierno v Novem mestu. 
Začetni vikend je šele pokušina vsega, 

kar se bo dogajalo v poletnih mesecih v 
povezavi s Krko. Zaključek dejavnosti bo 
predstavljala že tradicionalna prireditev 
Skoki v Krko, ki bo na sporedu septem-
bra. Pogled na polno življenje ob in na 
Krki vse prireditelje razumljivo veseli, a ob 
tem opozarjajo, da morajo ljudje vse leto 
živeti v sožitju z reko in jo ohranjati čisto.

Z A R J A  d . o . o .  N o v o  m e s t o                                                        
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Pri Avto Slaku nudimo ugodno možnost predelave 
vozil Škoda v tovorne izvedbe N1.

Z MOŽNOSTJO POVRAČILA DDV!

Škoda Karoq že od 21.710 evrov*

Vabljeni v Novo mesto na svoj termin testne vožnje!

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



loČevanje odpadkov je nujno

V novomeški Komunali že dve desetletji 
ozaveščajo uporabnike, da je ločevanje 
odpadkov na izvoru nujno. Izpeljali so 
že številne akcije in to v vseh osmih do-
lenjskih občinah kjer odpadke zbirajo. 
Nedavno so naredili korak naprej; skupaj 
s pristojnimi inšpektorji so začeli akcijo 
pregledovanja vsebine zabojnikov za od-
padke. Prvi izsledki so resno zaskrbljujo-

či; akcijo so začeli v novomeški občini, v 
največji krajevni skupnosti Drska. To kar 
vidite na fotografijah, je vsebina zabojni-
ka za mešane komunalne odpadke, ki je 
postavljen na ulici Slavka Gruma. Nespor-
no dokazilo, da praktično vse kar je bilo 
v zabojniku, tja ne sodi. Akcija je v prvi 
vrsti namenjena predvsem ozaveščanju 
o pravilnem ločevanju odpadkov; se pa 
postavlja vprašanje, zakaj občani v praksi 

to ne počnejo. »Kot družba še vse pre-
več podcenjujoče gledamo na vprašanje 
varovanja okolja« opozarja Gregor Kle-
menčič, direktor novomeške Komunale. 
Akcijo nadzora izvajajo v sodelovanju z 
medobčinskim inšpektoratom, na podla-
gi ocene dejanskega stanja o pravilnosti 
ločevanja, pa bodo skupaj pripravili tudi 
ustrezne sankcije.

»Kot družba še vse preveč 
podcenjujoče gledamo na 
vprašanje varovanja okolja« 
opozarja Gregor Klemenčič, 
direktor novomeške Komunale.

10 Vaš mesečnik št. 117, junij 2018



Največ za vašo varnost.

Mi poskrbimo za varnost vašega doma,
da lahko vi poskrbite za tisto, kar je nabolj pomembno.
 Varovanje že od 15 EUR/mesec.*

07/ 30 20 000 | www.gvs.si

*cena velja za tehnični nadzor za bivalne in počitniške prostore fizičnih oseb.
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EMIL MEŠIČ s.p., Novo mesto

Gsm: 041 542 322

IZOLACIJA IN SANACIJA
TER POVRTAVANJE
DIMNIK OV.

Trebanjsko družinsko podjetje Pan-Jan si 
je tudi letos prislužilo naziv Škodin trgovec 
leta 2017. Komisija je na letni trgovski kon-
ferenci Porsche Slovenija odločila, da je 
podjetje kljub strogim kriterijem doseglo 
najboljše ocene in se znova lahko pohvali z 
nazivom najboljšega trgovca vozil Škoda. 
Podjetje je najboljše ocene doseglo na 
področju zadovoljstva strank, količine 
prodanih vozil ter tržnega deleža na nji-
hovem področju, največ točk pa so jim 
namenili celo »skrivnostni kupci« oziro-
ma zunanji neodvisni presojevalci, kar 
nedvomno kaže na visoko kakovost sto-
ritev in osebni pristop do strank.
Pan-Jan je sicer prvo podjetje, ki je v Slove-
niji postavilo salon vozil Škoda, zgrajen po 
najnovejših smernicah tovarne vozil Škoda. 
Gre za družinsko podjetje s skoraj 30-le-
tno tradicijo. Poleg zastopstva za prodajo 
Škodinih vozil je od leta 2009 Pan-Jan tudi 
pooblaščeni prodajalec vozil Kia.
V podjetju so nad ponovno osvojenim 
priznanjem navdušeni, a zaradi njega ne 
bodo zaspali na lovorikah. Ravno naspro-
tno – to bo dodatna motivacija pri načr-
tih za prihodnost.

pan-jan

Pan Jan je kot generalni pokrovitelj sode-
loval tudi v Silvestrskem objemu na TV Vaš 
kanal, kjer so nagrajenki podelili 6 - meseč-
no uporabo nove Škode. Mož nagrajenke, 
ki je prevzel nagrado, je bil vidno zadovo-
ljen ob prevzemu nagrade, zaupal pa nam 
je tudi, kam se bo odpravil na prvo pot, in 
sicer najprej domov, potem pa na morje.

Po mnenju mnogih je podjetje Pan-Jan 
vsekakor vredno velikega zaupanja, kar 
dokazuje prav vnovični naziv najboljšega 
trgovca vozil Škoda za leto 2017 v Sloveniji.
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46. teden CvIČka v ŠentjeRneju

CvIČek povezuje In 
kultuRo pItja dvIguje

Vesna Lakner Sofrić
Jani Pavlin

Cviček je prva violina dolenjskega 
vinogradništva, nabritež, v kate-
rem so utelešeni toplo sonce, rosni 
biseri in žlahtni sokovi rodovitne 
zemlje. letos so se zgodbe, ki jih 
piše vino, preselile iz trebnjega v 
Šentjernej, kjer so pripravili 46. te-
den cvička, eno največjih vinarsko-
-kulinaričnih prireditev pri nas, ter 

jo vsebinsko še nadgradili in obo-
gatili. nekoč cvičkarija, danes te-
den cvička, se je v dolino pod gor-
janci vrnila po 40. letih. tokrat so 
moči pri pripravi in izvedbi priredi-
tve združili zveza društev vinogra-
dnikov dolenjske ter šentjernejsko 
društvo vinogradnikov in občina.

Pestro tridnevno dogajanje so začeli s povorko skozi središče 
kraja, na katero so privabili 1400 udeležencev, članov vseh 32 
vinogradniških društev, vključenih v Zvezo društev vinograd-
nikov Dolenjske. V povorki smo si poleg mimohoda vinograd-
nic in vinogradnikov ogledali tudi najnovejše smernice pri 
obdelavi vinogradov s specialno vinogradniško tehniko.

Teden cvička je praznik Dolenjske, praznik vsakega vinogradnika in 
vinogradnice. To so dokazali z množično udeležbo in veselim rajan-
jem. Ob hramčkih, h katerim so po povorki vabili vinogradniki, se je 
zabavala nepregledna množica ljudi.

Teden Cvička je podprl tudi Ivan Kralj, direktor podjetja Arex / drugi z leve/, 
ki je v goste povabil Zdravka Počivalška, ministra za gospodarstvo v odhodu

Pod šotorom 
so številne 
obiskovalce v 
petek in soboto 
zvečer vabili 
na ples člani 
zasedbe Gadi in 
Ansambla Saše 
Avsenika.

Na tednu cvička so slovesno razglasili tudi 
novega ambasadorja cvička Janeza Pavlina. 

Šentjernej je s tednom cvička resnično zaživel v vinogradniškem duhu. Na 
odru zadovoljni prireditelji dogodka, ki nazdravljajo s kraljem cvička 2018.
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Vrhunec prvega dne dogajanja je bilo kronanje Jerneja Martinčiča, ki je 
naziv prevzel od lanskega kralja, prav tako iz šentjernejskega društva 
vinogradnikov, Gregorja Štembergerja. Novi kralj izhaja iz družine z dol-
goletno vinarsko in trsničarsko tradicijo, ki jo več kot uspešno nadaljuje.

Drugi večer tedna 
cvička je najbolj 
zaznamoval izbor 
nove, že 20. 
cvičkove princese. Ta 
laskavi naziv je letos 
pripadel Ani Pavlin 
iz Vinogradniškega 
društva Grčevje. 

Teden cvička je letos postregel z novostjo, ki pa se 
je odlično prijela – s cvičkovo kuhno, na kateri so se 
predstavili vrhunski vinarji in kuharski mojstri. Poleg 
gostincev se je predstavilo 12 najboljših dolenjskih 
vinskih kleti. 

Z odlično interpretacijo Prešernove Zdravljice, je praznik cvička odprl Janez Selak, 
podžupan Šentjerneja. Vsestranski kulturnik je tudi velik poznavalec dolenjskega 
posebneža; v Vinoteki Otilija cviček častijo skozi celo leto.

Prireditelji so bili še posebej zadovoljni s 
tem, da jih je obiskalo tudi veliko mladih, ki 
jim želijo približati kulturo pitja cvička.

V sklop tedna cvička je 
tudi letos sodila izdana 
monografija, tokrat z 
naslovom Cviček PTP 
med tradicijo in sodob-
nostjo, ki v zadnjih letih 
vse bolj dobiva temat-
sko vsebino. Uredila sta 
jo dr. Marjetka Rangus 
in Jože Simončič, ob-
likoval Simon Kajtna.

O dolenjskem posebnežu je tekla beseda tudi v strokovnem delu tedna 
cvička, na posvetu Cviček PTP med tradicijo in sodobnostjo. Zatem so v Kul-
turnem centru Primoža Trubarja pripravili še okroglo mizo Vino in poslovni 
svet, ki jo je moderiral novinar Televizije Vaš kanal Slobodan Jovič.

v programu televizije vaš kanal, si oglejte reportažo iz 
46.Tedna cvička v soboto 16.06. ob 16.00 uri.

 Posnetek povorke ob tednu cvička v Šentjerneju pa v 
nedeljo, 17.6., ob 16.30 in v ponedeljek, 18.6., ob 11.30 uri

Da je prireditev lahko zaživela v vsej svoji polnosti, gre zasluga številnim 
podpornikom, med katerimi so bila uspešna podjetja iz lokalnega okolja. 
Na sliki v sredini Andraž Rumpret, direktor Iskre Pio, ob njem Darko 
Bambič, nekdanji dolgoletni predsednik Društva vinogradnikov Šentjernej, 
in Miran Jurak, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske.
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dolenjsko-belokRanjska podjetja 
IzjemnI InovatoRjI

Na dnevu inovativnosti na Otočcu so po-
delili priznanja za inovacije Gospodarske 
zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 
2018. Na letošnji razpis je prispelo 17  pre-
dlogov inovatorjev iz 12 podjetij. Za podje-
tja in posameznike, ki prijavljajo svoje ino-
vacije, je inovativnost predvsem osnovni 
temelj konkurenčnosti, ki jim omogoča 
prvi korak do razvoja izdelka oziroma 
preboj na trge znotraj regije in države. 
Nagrajene inovacije so plod tako zamisli 
inovatorjev podjetij, ki so že globalno nav-
zoča in z njimi povečujejo svoj tržni delež, 
kot idej start-up oziroma mladih podjetij, 
ki s svojim svežim pristopom prodirajo na 
nova področja. 9 inovacij si je prislužilo 
zlato priznanje, 5 srebrno, 2 bronasto in 
ena zahvalo za prispevek na področju ino-
vativnosti regije. Štiri zlata in srebrno pri-
znanje so šle v roke inovatorjem iz Krke, 
dve zlati in srebrno priznanje podjetju 

TPV, zlati pa so še inovatorji iz Iskre Pio, 
Hyb-a in Starkmata. Priznanja in diplome 
je nagrajencem predal predsednik zbor-

nice Jože Colarič. Štiri najbolje uvrščene 
inovacije bo GZDBK posredovala na izbor 
Gospodarske zbornice Slovenije.

EKO čis�lnica Strgar
Skalna	ul.	1A,	8222	OTOČEC

Odlična storitev na sodoben, ljudem in naravi 
           prijazen način brez toksičnih topil...

NAPREDNO ČIŠČENJE VSEH VRST OBLAČIL 

tel.  05 994 84 68        mobil.  031 779 191

www.cis�lnica-strgar.si 

MESEC JUNIJ ‐ 20% POPUST NA BUNDE IN PUHOVKE

IZKUŠNJE          KAKOVOST          TRADICIJA

Vesna Lakner Sofrić
Boštjan Pucelj
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Častni gost in slavnostni govornik na dogodku je bil predsednik 
Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca

Predsednica Slavističnega društva Dolenjske in 
Bele krajine dr. Jožica Jožef Beg

Ob obeležju v parku Rastoče knjige stojijo 
(od desne proti levi): direktor Knjižnice Mi-
rana Jarca Novo mesto Borut Novak, župan 
Mestne občine Novo mesto Gregor Mac-
edoni, idejni oče projekta Rastoča knjiga dr. 
Janez Gabrijelčič ter predsednik Državnega 
sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca

nov list Rastoče knjige
Ob 140. obletnici rojstva Otona Županči-
ča so v Knjižnici Mirana Jarca Novo me-
sto nov list Rastoče knjige Novega mesta 
posvetili pesniku, dramatiku, esejistu in 
prevajalcu, ki je bil v času odraščanja šti-
ri leta tesno povezan z Novim mestom. 
Njegova ustvarjalnost je bila svetovljan-
ska, hkrati pa prežeta z ljubeznijo do 
domovine, slovenskega jezika in kulture. 
Njegovi verzi Hodil po zemlji sem naši 
… iz obsežne pesnitve Duma so bili tudi 

vodilo letošnjega literarnega natečaja 
Slavističnega društva Dolenjske in Bele 
krajine, ki je vabil ustvarjalce, da se z lju-
bečim in hkrati kritičnim očesom ozrejo 
po domovini in opevajo njene »prelesti« 
ali razmišljajo o njenih »bolestih«.

printer servis
tiskanje & kopiranje

Seidlova cesta 6, 8000 Novo mesto

tel. 07 29 26 296 
mail. info@ibs-biro.si

           najem
         prodaja
garancijski servis
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LESKOVPLAST
Kontakti: gsm 041/683-929, tel 01/36 63 506 
E-mail: leskovplast@siol.net, www.leskovplast.si

PVC ograje za dvorišča in vrtove,
za balkone, terase ter stopnišča

Pokličite: 041 683 929

printer servis

kopiranje & tiskanje
07 29 26 296 mail: info@ibs-biro.si

Nahajamo se na novi lokaciji!
Seidlova cesta 6. 8000 Novo mesto

kopirni stroji  skenerji tiskalniki tonerji papir termo role
za  blagajne
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nove pRIložnostI 
v tuRIzmu

Fakulteta za organizacijske 
študije v Novem mestu v so-
delovanju z Visoko šolo za 
upravljanje podeželja GRM 
Novo mesto, Termami Krka, 
Grmom Novo mesto – cen-
trom biotehnike in turizma, 
Kompasom Novo mesto in 
TIC-em Novo mesto izvaja 
projekt Odprta akademija za 
inovativni turizem, ki je nastal 
v sklopu uresničevanja ciljev 

Strategije lokalnega razvoja 
na območju LAS Dolenjska 
in Bela krajina 2014 – 2020. 
Spomladi so na Dolenjskem in 
v Beli krajini potekale ustvar-
jalnice inovativnega turizma z 
odličnimi strokovnjaki in aka-
demiki, ki so bile dobro obi-
skane in odmevne, na njih pa 
so udeleženci pridobili nova 
znanja za razvoj lastnih podje-
tniških dejavnosti. V Metliki so 
ob koncu predstavili inovativ-
ne produkte in nove vsebine 
s področja turizma. Dotikali 
so se naslednjih tem z ustvar-
jalnic: organizacija atraktiv-
ne prireditve, oblikovanje in 
predstavitev privlačne zgod-
be, vzpostavitev dodatne in 
dopolnilne dejavnosti na po-
deželju ter umetnost sožitja 
vin in kulinarike. Nad vsemi 
dogodki je skrbno bdela in jih 
soustvarjala vodja projekta, 
dr. Lea-Marija Colarič-Jakše.
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sem glasba, sem mesto
Festival klasične in sodobne glasbe SEM 
GLASBA, SEM MESTO je ponudil razno-
lik glasbeni program, od klasičnih zvokov 
minulih stoletij do sodobnih glasbenih 
stvaritev. Na različnih prizoriščih me-
stnega jedra in njegove okolice se je od-
vijal pisan koncertni program v izvedbi 
tako obetajočih mladih glasbenikov kot 
že uveljavljenih solistov in instrumental-
nih zasedb. To je bila že četrta izvedba 
tega festivala, ki se je v dolenjski prestol-
nici lepo prijel. Odprl ga je odlični Dublin 
Guitar quartet,( na fotografiji Alenke 
Stražišar Lamovšek), ki se je predstavil 
v Evangelijski cerkvi Dobrega pastirja. 
Le dva dni kasneje je navdušil edinstveni 
Balanescu quartet, ki že več kot tri de-

(0)7 33 73 392 | 041 610 253 
info@tiskarnavesel.si | www.tiskarnavesel.si

P R E M I U M  

V I N S K E
ETIKETE

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

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

25 LET 

smo lokalni strokovnjaki za 
tiskalnike ter ponudnik kartuš in 
tonerjev po ugodnih cenah

tiskalniki - kartuše - tonerji

Zakaj bi za barvila za 
tiskalnike plačevali več 
kot je potrebno?   
V Printservisu vam 
obnovimo kartušo ali 
toner,  s čimer boste 
prihranili in hkrati 
pripomogli k varovanju 
okolja.

NUDIMO VAM:
• UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE
 VEČSTANOVANJSKIH IN POSLOVNIH
 OBJEKTOV
• UPRAVLJANJE KOTLOVNIC IN STORITVE 
 OGREVANJA
• INŽENERING STORITVE IN VODENJE
 ENERGETSKIH PRENOV
• IZDELAVA ENERGETSKE IZKAZNICE

za

ali

FABIA 
EASY
8.800 �
88 � / mesec

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,7 l/100 km in 106 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0168x1011 g/km, trdi delci: 0,00 g/km, število delcev: 0,00. 
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.
Cena vozila že vključuje bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1000 EUR z DDV in velja za financiranje v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu pri Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila preko Porsche Zavarovalnega Zastopništva d.o.o. pod pogoji akcije SK1%+BON, ki so razvidni iz ponudbe na strani www.hudobro.si in www.porscheleasing.si. Slika je simbolična.

AVTO SLAK d.o.o., Kolodvorska 4, Novo mesto, tel.: 07 393 29 92
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Vljudno vabljeni!

setletja premika meje v glasbi godalnih 
kvartetov. Noč slovenskih skladatelje je 
zopet predstavila vse najboljše, kar so 
slovenski skladatelji ustvarili v zadnji se-
zoni, zanimivo dogajanje pa se je sklenilo 
z drugim mednarodnim pevskim tekmo-
vanjem in zaključnim koncertom nagra-

jencev v atriju Knjižnice Mirana Jarca. 
Dogajanje je popestril tudi raznovrsten 
in kakovosten spremljevalni program, 
tako da lahko z gotovostjo rečemo, da 
je festival, ki ga vodi Zavod Novo mesto, 
zelo hitro postal ena prijetnejših stalnic v 
dolenjski prestolnici.
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70 let gostilne gadova peč podbočje

pRI keRInovIh se je 
vedno dobRo jedlo

Gostilna Gadova peč / kar je uraden na-
ziv, domačini jo že desetletja poznajo 
kot Gostilna pri Kerinovih/  ima posebno 
mesto v zgodbi o Podbočju, ki sega še 
v čase pred drugo svetovno vojno, ko se 
je vas Podbočje imenovala Sveti križ. Tri 
leta po zaključku druge svetovne vojne, 
pisalo se je leto 1948 sta Jože in Vida Ke-
rin, začela zgodbo Gostilne Gadova Peč. 
V vsem tem obdobju se je v njej začrtalo 
in zgodilo mnogo prelomnih reči, ki so 
tako ali drugače zaznamovale vas in širšo 
okolico. Gostilna nosi ime po vinorodnem 
območju Podgorjanske vinske ceste, kjer 
je odličen cviček doma. Kerinovi imajo zi-
danico in vinograd z 2900 trtami na Raz-
križju, edinstvena lega omogoča pridela-
vo »kraljevskega cvička«. Rod Kerinovih 
je v vasi  od nekdaj zelo dejaven, poleg 
gostilne aktivno delujejo v številnih dru-
štvenih in športnih dejavnostih. Ljubezen 
do kulture, lepe slovenske besede in pe-

Slobodan Jovič
Slobodan Jovič, arhiv Gostilna Gadova peč

tja je pri njih doma, zato ne preseneča, 
da tudi četrta generacija Kerinovih rada 
recitira in poje. Dolgoletni lastnik gostil-
ne Jože Kerin, živa ikona in njen zaščitni 
znak, je velik ljubitelj narodno zabavne 
glasbe. Tako imajo v gostilni že vrsto let 
svoj »Hišni ansambel«. »Hišni smo ga 
poimenovali zato, ker se člani skozi leta 
menjajo, mi Kerinovi pa ostajamo« hu-
domušno doda Jože, pri tem pomežikne 
in si v brk zazvižga eno Avsenikovo. Na 
poseben dan – Dan žena je bilo v letu 
2009 – je Jože z ženo Magdo vodenje 
gostilne prepustil sinu Urošu in njegovi 
Eriki. Družinska tradicija se tako nada-
ljuje, razpored del pa tudi ostaja utečen: 
Uroš tako, kot prej oče Jože je glavni za 
šankom, v kuhinji pa ni pardona; edino 
in zadnjo besedo imata  Kerinovi ženski:  
Uroševa žena Erika in mama Magda. Sve-
že postrvi ocvrte po Kerinovo, domače 
koline v zimskem času, nedeljska kosila, 

Zgodbo Gostilne Gadova peč  
sta začela Jože in Vida Kerin

Jože in Magda Kerin:  
Za našo gostilno pravijo, da je zaščitni znak Podbočja
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telečja pečenka, račka, ocvrt piščanec, 
domač ajdov, koruzni in beli kruh ter hišni 
štrudl je ponudba, ki navduši tudi najbolj 
zahtevne jedce. Vse skupaj pa med se-
boj lepo poveže njihov cviček; no pa tudi 
modre frankinje se ni za braniti. Gostilna 
Gadova peč je domača družinska gostil-
na, v njej točno veš kaj lahko pričakuješ 
in to tudi vedno dobiš. Gospodar Uroš mi 
slikovito pove: »pri nas vse delamo z lju-
beznijo.« Kerinovi so pač drugačni, zato 
jih imajo ljudje radi in z veseljem priha-
jajo. Gostilna Gadova peč, bo tudi v pri-
hodnje ohranila vzdušje ki se na tako pri-
sten, človeški način, še redko kje ohranja.

Gospodar Uroš: pri nas, vse delamo z ljubeznijo

Uroš Kerin vodi  
gostilno od leta 
2009. 

Uroš je glavni za 
šankom, žena 
Erika pa v kuhinji; za 
fotografiranje med 
lonci je potrebna " 
predhodna najava."
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    Samokolnice - 
škropilnice 80, 90 in 
120 litrske

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

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

25 LET 

smo lokalni strokovnjaki za 
tiskalnike ter ponudnik kartuš in 
tonerjev po ugodnih cenah

tiskalniki - kartuše - tonerji

Zakaj bi za barvila za 
tiskalnike plačevali več 
kot je potrebno?   
V Printservisu vam 
obnovimo kartušo ali 
toner,  s čimer boste 
prihranili in hkrati 
pripomogli k varovanju 
okolja.

NUDIMO VAM:
• UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE
 VEČSTANOVANJSKIH IN POSLOVNIH
 OBJEKTOV
• UPRAVLJANJE KOTLOVNIC IN STORITVE 
 OGREVANJA
• INŽENERING STORITVE IN VODENJE
 ENERGETSKIH PRENOV
• IZDELAVA ENERGETSKE IZKAZNICE

za

ali

FABIA 
EASY
8.800 �
88 � / mesec

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,7 l/100 km in 106 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0168x1011 g/km, trdi delci: 0,00 g/km, število delcev: 0,00. 
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.
Cena vozila že vključuje bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1000 EUR z DDV in velja za financiranje v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu pri Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila preko Porsche Zavarovalnega Zastopništva d.o.o. pod pogoji akcije SK1%+BON, ki so razvidni iz ponudbe na strani www.hudobro.si in www.porscheleasing.si. Slika je simbolična.

AVTO SLAK d.o.o., Kolodvorska 4, Novo mesto, tel.: 07 393 29 92

Mesecnik junij 2017 NOV V2.indd   26 18/06/2017   09:09
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Pohodniki so se potem, ko so prišli do vrha, zadovoljno postavili 
pred fotografski objektiv

Zbrane je na Trdinovem vrhu pozdravil direktor 
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Borut Novak

pohodniki osvojili trdinov vrh
Rekreacija in kultura. Na prvi pogled ne-
združljivi področji, a v Knjižnici Mirana 
Jarca Novo mesto so v sodelovanju z 
Gradsko knjižnico Ivan Goran Kovačić iz 
Karlovca, Ljudsko knjižnico Metlika, Me-
stno občino Novo mesto ter slovenskimi in 
hrvaškimi planinskimi društvi organizirali 
že četrti Trdinov literarni pohod na Gor-
jance. Pohodniki so začeli vzpon izpred 
dvorca Prežek v Cerovem Logu pri Šen-
tjerneju, ki so ga obiskovali slovenski lite-

rati, med njimi tudi Janez Trdina in Fran-
ce Prešeren. Od tam so se po Laški poti 
odpravili proti vrhu Gorjancev. Pohodniki 
so lahko spoznavali naravno dediščino, 
ki so jo občudovali med potjo in o kateri 
je Janez Trdina v bajki Cvetnik zapisal: »… 
zamakne in prevzame krasota in dišava 
rožic tako neskončno, da neha misliti na 
jed in pijačo, na spanje in tudi na povratek 
in pogine, nečuteč nobene boli …«

ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE  
ODRASLIH

Izobraževalni programi za odrasle
Programi srednjega poklicnega 

izobraževanja
avtokaroserist
avtoserviser
bolničar-negovalec
elektrikar
inštalater strojnih inštalacij
izdelovalec oblačil
izvajalec suhomontažne gradnje
klepar-krovec
mehatronik operater
mizar
oblikovalec kovin - orodjar
pečar - polagalec keramičnih oblog
računalnikar
tesar
zidar

V šolskem letu 2018/2019 bomo pričeli še z 
izvajanjem 3-letnega programa izdelovalec oblačil. 
Program je namenjen vsem, ki želijo pridobiti stopnjo 
izobrazbe ali pa se prekvalificirati.

Udeleženci izobraževanja bodo pridobili znanja in 
spretnosti, ki omogočajo zaposlitev v oblačilni industriji, v 
obrtnih delavnicah, v popravljalnicah oblačil, v trgovinski 
dejavnosti, v pralnicah in kemičnih čistilnicah. S tem 
programom odpravljamo dolgoletno vrzel med ponudbo 
in povpraševanjem v tekstilni panogi.

avtoservisni tehnik
elektrotehnik
farmacevtski tehnik
gradbeni tehnik
kemijski tehnik
kozmetični tehnik
lesarski tehnik
logistični tehnik
predšolska vzgoja
strojni tehnik
tehnik mehatronike
tehnik računalništva
zdravstvena nega

Poklicni tečaj (traja 1 leto)
predšolska vzgoja 
tehnik računalništva

Tečaji in seminarji
tečaj za voznike viličarjev 
tečaj za upravljalce gradbene 
mehanizacije

Programi srednjega strokovnega in 
poklicno-tehniškega izobraževanja

Informacije: www.sc-nm.si/eio/ 
(07) 3932 202, 031 396 340 

eio@sc-nm.si

VPIS 2018/2019

NOVO!   IZDELOVALEC OBLAČIL

Šolski center Novo mesto                                                                             
Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto                                                              
tel:(07) 3932 100    fax:(07) 3932 124                                                    
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stop-shop.com

A BRAND OF
IMMOFINANZ

Belokranjska 3-5
Novo mesto

1. ODDAMO prostor na parkirišču za namen promocij!
2. ODDAMO POSLOVNI PROSTOR: 260m2 + 207m2  

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

Kontakt: email kr@m2.co.at in telefon 01 428 8883 
Splet: stop-shop.com/sl/si/novo-mesto 

STOP SHOP Novo mesto
NAKUPOVALNI PARK 
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V Novem mestu je svoja vrata široko odprla Hiša Fink.  
Z globokim spoštovanjem do dediščine in iskreno ljubeznijo  

do kuhanja ter vsega lepega, kar kuhanje prinaša,  
sledi Hiša Fink jasni viziji in dolgi tradiciji.  

So gostilna ugodja, udobja in neizmernih okusnih užitkov.

~

Sprejeli smo naslednji Hišni red:

Od 8. do 11. ure je čas za zajtrk in malico.

Hitreje, kot se bo ura bližala poldnevu, hitreje bodo brbotale tople jedi.

Točno ob poldan napoči v Hiši Fink čas,  
ko odpremo naše srce – odpremo naš Jedilni list.

~

Slišimo na 041 601 540 

Beremo iz info@hisafink.si



Zdravje je vrednota, ki v današnjem času 
postaja vedno bolj  pomembna. Ob psi-
hičnih in fizičnih naporih, ki jih od nas 
zahteva hiter utrip sodobne družbe se 
priporoča, da naše telo redno pregledu-
jemo, a številni na to še vedno pozabljajo.
»Tako kot naj bi bil enkrat letno pregled za 
avto, je priporočljivo od 2 do 5 let opraviti 
tudi preventivni pregled. Ljudje na odgo-
vornih položajih so bolj izpostavljeni stre-
su, zaradi preobilice dela pa tudi redkeje 
poiščejo zdravniško pomoč. A z zgodnjim 
diagnosticiranjem je mogoče prepreči-
ti kronične bolezni, zato v ambulantah 
Medicinskega centra Barsos, vrhunski 
strokovnjaki opravljajo preglede, v okviru 

katerih enega pacienta pregleda sedem 
zdravnikov,« pravi Simon Vrhunec, direk-
tor MC Barsos, prvega zasebnega centra 
v Ljubljani s 25-letno tradicijo. »Glavni po-
men rednih zdravstvenih pregledov, ki jih 
izvajamo, je s pomočjo skupka različnih 
diagnostičnih preiskav dovolj zgodaj od-
kriti spremembe v telesu, ki navzven še ne 
kažejo nobenih znakov ter lahko postopo-
ma privedejo do razvoja bolezni,« še pravi 
direktor Barsosa in doda, da se vse prei-
skave v sklopu preventivnih pregledov iz-
vedejo v prostorih njihovega medicinske-
ga centra, rezultati pa so znani še isti dan. 
»V razvitem svetu so tovrstni pregledi 
že nekaj običajnega. Vesel sem, da so 

vedno bolj o pomenu zdravega načina 
življenja in ohranjanja zdravja osveščeni 
tudi Slovenci. Posledično se jih tudi več 
odloča za preventivni pregled,« pravi Si-
mon Vrhunec in dodaja, da so samo lani  
opravili več kot 45.000 pregledov, od 
tega je vedno večji delež tudi preventiv-
nih pregledov, njihova številka se namreč 
vsako leto skoraj podvoji. 

pReventIvnI pRegledI so 
kljuČnega pomena

Trda koža na stopalih?
NIČ VEČ Z UPORABO 
ČAROBNIH NOGAVIC.

Za nakup kliknite na www.proskin.si ali obiščite najbližje prodajno mesto.

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

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

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

www.widex.si

PRED DOPUsTOM PO ČEPKE ZA UŠEsA
Če imate občutljiva ušesa ali pa pogosta vnetja, je 
priporočljivo, da ne pride voda v ušesa. 

Silikonske čepke v Widexovih slušnih centrih izdelajo 
po meri, tako da zagotavljajo popolno zaščito pred 
vdorom vode. 

Imajo pa to dobro lastnost, da ščitijo tudi pred 
hrupom, tako, da jih z veseljem uporabljajo tudi tisti, 
ki zaradi hrupa težko zaspijo. 

Čepki so primerni za odrasle in za otroke. 

vaŠ zdRavstvenI vodIČ
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PE NOVO MESTO, Novi trg 7
tel.: 07 / 39 35 360
Trebnje, Gubčeva cesta 6, tel. 07 39 35 369; 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

Oglas Tujina LežalnikiPE NM 190x87 (1-6-2018).indd   1 1.6.2018   13:59:53

“Boli vas in čakate, da mine? Potem pa srečno... 
Kar polovica pacientov si s čakanjem samo še 
poslabša bodisi bolečino v rami, v križu ali pa celo 
razvijejo mravljinčenje po roki, nogi... Zmanjša se 
jim gibljivost in posledično ne zmorejo se obleči, 
dvigniti vrečko, sedeti v avtu, stati na mestu dalj 
časa, pobrati stvari s tal,.... Zato vam priporočamo, 
da nas pokličete čimprej in vam pomagamo  
pridobiti ta dragoceni čas, čas brez bolečin. “

Izidor Ivanović, dipl. fizioterapevt

Milana Majcna 10, Ljubljana
Seidlova cesta 46, Novo mesto

+386 31 331 819 
izidor.ivanovic@corpus.si

corpus.si
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Kirurški center in vaskularni raziskovalni inštitut Otočec
Krčne žile, kot jih večinoma imenujemo, so 
pravzaprav poškodovane, razširjene vene spodnjih 
okončin, ki so dokaj pogosta težava. Ne gre le za 
estetsko nevšečnost, ampak za obolenje, ki ga je po-
trebno zdraviti. Na kakšen način? Kaj se zgodi, če ne 
ukrepamo? Lahko krčne žile celo preprečimo? 

Težave z venami spodnjih okončin so davek, ki ga 
človeštvo plačuje za pokončno hojo. Zaradi pokončne 
hoje je pot, ki jo mora premagati kri, da se vrne v srce 
v obratni smeri od težnosti, bistveno daljša. Srce kri le 
iztiska v arterije po katerih teče do vseh delov telesa, 
nazaj v srce pa se mora kri vračati sama. Srce namreč 
ne sesa krvi k sebi. Tako mora kri pri stoječem človeku 
premagati več kot en meter višinske razlike. Seveda se 
je človek prilagodil na to. V venah so se razvile venske 
zaklopke, ki delujejo kot lopute, ki dovoljujejo pretok 
krvi v smeri proti srcu. Te zaklopke skupaj z mišičnimi 
črpalkami, ki pri hoji potiskajo kri proti srcu, delujejo 
tako, da se kri pomika proti težnosti, navzgor v srce. 
Seveda sta pogoja dva: dobro delovanje mišičnih čr-
palk (zdrave mišice spodnjih udov in hoja) in dobro 
delovanje zaklopk. Zaradi veliko sedenja, dolgega 
stanja na mestu in dolgih voženj s prometnimi sred-
stvi, se lahko slejkoprej ena od komponent okvari. K 
okvari prispeva tudi prekomerna telesna teža in priro-
jena slabost venskega sistem.

Kakšne metode zdravljenja obstajajo?
Zdravljenje krčnih žil počiva na štirih  stebrih: kom-
presija, zdravila, sklerozacije in operacije.  Pred tem pa 
je potrebno narediti še nekaj na področju spremembe 
življenskih navad: redukcija teže, več hoje ali kolesar-
jenja, izogibanje vročini. Prvi ukrep, ki ga predlagamo 
je nošenje nogavic, ki stisnejo vene in preusmerijo pre-
tok krvi v globoke vene. V začetku je dovolj nositi le 
preventivne nogavice ali nogavice stopnje kompresije 
1, ko pa se pojavi oteklina, vnetje, kožne spremembe, 
pa je potrebno nositi nogavice stopnje kompresije 2 ali 
več. Večina težav se pojavlja na goleni, zato je že veliko 
storjeno, če nosite dokolenke.

Samo približno 10% odraslih ženskih nima nobenih 
znakov bolezni ven, večina pa ima vsaj enega od zna-
kov in simptomov bolezni ven. Večina ne bo potre-
bovala intervencije, Za te je potrebno veliko aerobnih 
aktivnosti, kontrola telesne teže in zdrav način življen-
ja. Nekateri bodo nosili le preventivne nogavice, po-
leti si bodo pomagali z nekaterimi zdravili, ki lajšajo 
neprijetne občutke in mazali utrujene, pekoče noge 
s kremami na osnovi kostanja. Le približno tretjina 
žensk ali četrtina moških bo potrebovala zdravniško 
pomoč.
Obstaja tudi zdravljenje s kombinacijo različnih 

barvila, ki se pojavljajo v naravi. Redno jih uživamo s 
hrano. Vendar so te molekule velike in jih črevo težko 

vpije (absorbira), zato se jih večina izloči z blatom. 
Ugotovljeno pa je bilo, da zmanjšujejo vnetni odgovor, 
ki nastane v kapilarah kože pri povečanem pritisku v 
venskem sistemu, ki nastane pri bolezni ven in povz-
roča težave. Snovi, ki se pojavijo pri vnetju, so odgov-
orne za večino težav, ki jih občutijo ljudje z boleznijo 
ven. Farmacevti so z mikronizacijo- pomanjšanjem 
teh molekul- dosegli, da se vpijejo iz črevesja in po 
krvi pridejo do lasnic (kapilar) in preprečijo vnetje. 
S tem zmanjšajo težave. Vendar krčnih žil ali bolezni 
ven ne ozdravijo.

Sklerozacija je eden od uspešnih načinov zdravljenja 
krčnih žil (varic), potrebno pa je izbrati primerne žile 
in obvladati tehniko skleroziranja. V zadnjem času se 
je uveljavila sklerozacija pod kontrolo ultrazvoka in 
sklerozacija s peno. Cilj sklerozacije je, da se vena v 
katero vbrizgamo sredstvo zapre in kri po njej ne teče 
več. Zato postane vena ožja in ne proseva več modri-
kasto. V nekaj mesecih se popolnoma razgradi.  

Kirurgija je najbolj učinkovita metoda pri zdravljen-
ju bolezni ven. Pa še to ne pri vseh in ne popolnoma. 
Ljudje in zdravniki se odločamo za kirurgijo, ko druge 
metode ne dosežejo učinka, ki ga želimo. Vsekakor 
je kirurgija nujna, ko nastopijo resni zapleti. Vnetje 

potencialno nevarna z možnimi celo usodnimi zaple-
ti. Poleg tega je zelo boleča in dolgotrajna nadloga. 
Otekanje nog, temnejša barva kože, vnetje kože, za-
trdela koža in podkožje ter golenska venska razjeda, 
pa so težave, ki zahtevajo najprej pregled pri žilnem 
specialistu, ultrazvočni pregled in verjetno eno od ra-
zličnih vrst operacij.
Danes je večina operacij minimalno invazivna, ni 
potrebno ležanje v bolnišnici, ni potrebna anestezija 
in bolniki gredo takoj domov. Odsotnost od vsako 
dnevnih aktivnosti je le 14 dni.
Na žalost teh modernih metod še ne uporabljajo pov-
sod.

Veliko gibanja, izogibanje vročini, sedenju in dolgemu 
stanju lahko olajša in odloži težave. Nizka telesna teža 
tudi upočasni napredovanje težav. Nošenje nogavic, ki 
ustvarjajo pritisk na vene (kompresijo) in zdravila ter 
mazila, lajšajo težave. Na žalost pa le kirurška meto-
da omogoča dolgotrajno ozdravitev pri približno 70% 
bolnikov. Kirurgija je danes manj agresivna,  saj se up-
orablja moderne znotraj žilne metode (laser itd.), ki ne 
potrebujejo anestezije in ležanja v bolnišnici. Vrnitev v 
normalni ritem življenja traja do 14 dni, pri nekaterih 
pa še manj.

Varice v nosečnosti
Nosečnost je najpomembnejši dejavnik, ki pri ženskah 
sproži nastanek krčnih žil. Vendar le pri tistih, ki so k 
nastanku krčnih žil nagnjene. Najpogostejši dejavnik, 
ki povzroča nagnjenost h krčnim žilam je dednost. 
Ocenjujejo, da približno 60% hčera mater, ki imajo 
krčne žile dobi enkrat v življenju krčne žile. Če imata 
krčne žile oba starša, je pri hčerkah verjetnost za raz-
voj krčnih žil celo 80%. 

Ali obstajajo kakšni preventivni ukrepi 
proti nastajanju varic? 
Nosečnica ne more jemati nobenih zdravil,  ki niso 
nujno potrebna in niso preverjena za uporabo v 
nosečnosti. Niti eno do danes znano zdravilo za 
zdravljenje motenj venskega obtoka nima opravljenih 
preizkusov, ki bi potrdila, da so neškodljiva za plod. 

Zaradi tega jih vsi proizvajalci odsvetujejo v nosečno-
sti. Enako velja za uporabo sklerozantnih sredstev za 
sklerozacijo krčnih žil.

Prav tako je vsak operativen poseg v nosečnosti, ki ni 
nujen za mater ali otroka, neprimeren in lahko ško-
dljiv.
Kaj potem še ostane? Na kratko, vsi 
ukrepi, ki zmanjšujejo zastoj krvi v venah 
in zmanjšujejo pritisk v njih in vzpodbu-
jajo krvni pretok proti srcu. Torej:
•  Čim bolj se je potrebno izogibati stanju na mestu in 
dolgim vožnjam s prevoznimi sredstvi, ne usedanjem 
na nizke stole in na stole, ki imajo ostre robove,
•  Čim več je potrebno hoditi, lahko tudi nordijsko, 
kolesariti ( tudi sobno kolo)  in plavati v hladni vodi.
•  Na delovne mestu ali ko je potrebno dlje časa sedeti 
na miru (gledališče, kino, avtomobil, letalo) aktivno 
premikajte noge, občasno vstanite in nosite kom-
presijske nogavice.
•  Ne kopajte se v topli vodi oz. banji.
•  Izogibajte se sončenju, savni, solariju.
•  V vročih dneh ali ob naporih si hladite noge tako, 
da jih od prstov proti srcu polivate z hladno ali komaj 
mlačno vodo. 
•  Pri spanju ali počitku imejte noge rahlo privzdign-
jenje.
•  Vsako jutro si namščejate medicinske kompresijske 
nogavice.

Dr. Andrej Šikovec

Avelana
Kirurški center Otočec

Šolska cesta 12
8222 Otočec

+386 40 468 460
avelana.pisarna@gmail.com



Imate težave z zobmi? se vam je v družbi 
nerodno nasmejati in pokazati svoje zobe? 
nasmeh je pol zdravja. 

Želite preveriti cene pri sloven-
skih in hrvaških zobozdravni-
kih? Si za vedno želite urediti 
zobe in se končno brez zadrege 
široko nasmejati?

Sedaj je to uresničljivo.
s sodobno, napredno tehnologijo in materi-
ali so posegi opravljeni strokovno, popolno-
ma brez bolečin, varno ter z doživljenjsko 
garancijo. Če ste na katero od zgornjih 
vprašanj odgovorili pritrdilo, boste pri Dok-
tor 1A našli kar 17 neobvezujočih ponudb 
zobozdravnikov. 

S sodobno in napredno tehnologijo je 
operacija odprave dioptrije možna in je 
dostopna vsem, ki si tega želijo. Če ste 
na katero od zgornjih vprašanj odgovorili 
pritrdilo, boste pri Doktor 1A našli vse 
potrebne informacije o operaciji oči. 

Kako izbrati pravega strokov-
njaka? Koliko stane operacija 
oči? Na trgu je veliko ponudni-
kov, prihaja tudi do 3,3-kratne 
razlike v ceni med operacijami. 
Kako naj izberem pravega? 
Nenazadnje gre za moje oči, ki so le ene. 

Doktor 1A ocenjuje zadovoljstvo pacien-
tov. Spremlja ponudnike zdravstvenih, 
zobozdravstvenih in estetskih storitev, ter 
vam pomaga pri odločitvi izbire ustre-
znega zdravnika in zdravstvene ustano-
ve. Informacije pridobivamo na podlagi 
temeljitih raziskav in statističnih podatkov 

o dejanskem zadovoljstvu pacientov, ki 
so poseg že opravili. Vsakega pacienta, ki 
izpolni anketo o zadovoljstvu, nagradimo z 
BONOM v višini 100€.  

Tudi Klemen Slakonja se je zaradi težav z 
očmi odločil za operacijo. Ugotovili so teža-
ve z dioptrijo. Pristal je na kliniki, moral se 
je odločiti ali obdrži očala ali ne. Za nasvet 
je vprašal Doktor 1A. Dioptrija ga ovira pri 
različnih nastopih – dejavnostih. Že več let 
razmišljal o odpravi dioptrije. »Enkrat mi je 
med nastopom celo padla leča ven. Nisem 
videl in se je zgodilo nekaj šokantnega, 
poljubil sem napačno osebo.« 

Tako, kot naše ostale stranke,  
pove: »Če bi že prej vedel,  
da je tako hitro, neboleče in  
ugodno, bi šel že 10 let prej.«

Tudi vi se lahko za vedno  
znebite težav z dioptrijo,  
enako kot Klemen Slakonja. 

Se spopadate s poslabšanim vidom in bi 
se radi osvobodili očal ali leč? Vas očala 
ovirajo pri delu in vas leče motijo pri 
športu? Morda očala pogosto založite in 
pozabite, kam ste jih pospravili? Ste se 
naveličali vsakodnevne menjave leč? Si 
želite bolj svobodnega pogleda na svet 
tako kot takrat, ko težave z vidom še niso 
bile prisotne v vašem vsakdanjiku?

Si predstavljate življenje brez 
očal in kontaktnih leč?

Sedaj je to uresničljivo.

Kako izbrati pravega strokov-
njaka? Koliko stanejo zoboz-
dravstvene usluge? Na trgu je 
veliko ponudnikov, prihaja tudi 
do 2,8-kratne razlike v ceni. 
Kako naj izberem pravega? 

nenazadnje gre za moje zobe. 

Doktor 1A ocenjuje zadovoljstvo pacientov. 
spremlja ponudnike zdravstvenih, zobozdra-
vstvenih in estetskih storitev, ter vam poma-
ga pri odločitvi izbire ustreznega zdravnika 
in zdravstvene ustanove. Informacije prido-
bivamo na podlagi temeljitih raziskav in sta-
tističnih podatkov o dejanskem zadovoljstvu 
pacientov, ki so poseg že opravili. vsakega 
pacienta, ki izpolni anketo o zadovoljstvu, 
nagradimo z bonom v višini 100€. 

Ocenjujemo zadovoljstvo 
pacientov in priporočamo. 
Primerjajte ponudbe med 
klinikami za LASERSKO 
ODPRAVO DIOPTRIJE, 
LEPOTNE OPERACIJE, 

ZOBOZDRAVSTVO.

Kontakt: 

080 1288
info@doktor1a.com

http://www.doktor1a.com/
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»Pri svojem delu s sočutjem, srčnostjo in najglobljim spoštovanjem 
do vsakega posameznika ter dolgoletnimi izkušnjami, intuicijo 
in znanjem celostno pristopam k ozaveščanju, vzpostavitvi 
ravnovesja, podpori pri zdravljenju in osebnostni rasti oseb, 
ki poiščejo pomoč pri meni.

Bogati me več kot desetletje dolga pot raziskovanja in sodelovanja 
s številnimi avtorji, izvajalci ter različnimi terapevti. Praktična 

in teoretična znanja sem pridobila s področja medijstva, regresoterapije, 
biorgonomije, karmične diagnostike, šamanizma, Bachovih esenc, I chinga, 
zdrave prehrane, upravljanja prek sreče po nauku Grigorija Grabovoja ter 
s šolanjem v Novi šoli pod mentorstvom Bebe Splichal.«

Pokličite me na številko 030 365 963 
ali pišite na e-naslov irena.safer@gmail, da se uskladimo za termin.

Tretmaje izvaja Irena Šafer, terapevtka naravnega 
zdravljenja, reikistka, regresoterapevtka in medij, 

po formalni izobrazbi diplomirana ekonomistka. 

www.wellnessduse.com

 tretma za sprostitev in dobro počutje
 revitalizacijsko terapijo
 meditacijo ob zdravilnem zvoku tibetanskih skled
 regresoterapijo
 medijstvo – komunikacijo s pokojniki
 podporo z Bachovimi cvetnimi esencami

Se počutite utrujeno? Ste v dolgotrajnem stresu? 
Vas nekaj pretirano skrbi? Vam primanjkuje volje 

do življenja? Ste čustveno nestabilni in imate
 težave z nespečnostjo in različnimi strahovi? 

Bi razvajali svojo dušo in ji odprli krila?

letak_A5_Irena_peresa_krka.indd   1 27/05/18   17:07

Reci sebi »DA«

E-psihoterapija - terapija in svetovanje na daljavo

Psihoterapija in svetovanje 

•	 otroci	in	mladostniki,	
•	 družine,
•	 pari,
•	 starši,
•	 posamezniki.

Interaktivne delavnice, izobraževanje	za	strokovni	
kader,	podjetja,	osnovnošolsko	in	srednješolsko	
populacijo	in	za	ciljne	skupine	(skupine	ženske,	
ljudje	s	težavami	v	duševnem	zdravju...).

Anja Kurent, Ba.Pth,  

spec.psihoterapije

041 447 817

anja.kurent@spiritual.si

http://spiritual.si/

Vsi se veselimo poletja, otroci še posebej, saj je to tudi čas 
počitnic. Vsekakor pa se moramo na počitnice oziroma 
dopust ustrezno pripraviti. Pred potovanjem ali dopustova-
njem pomislimo zlasti na zaščito pred soncem. Že spomladi 
je sonce močno in nas mimogrede opeče, zato je za zaščito 
pred soncem treba poskrbeti vsakokrat, ko se izpostavljamo 
soncu. Oblecimo lahka svetla oblačila, na glavo dajmo ustre-
zno pokrivalo, oči zaščitimo s sončnimi očali. Preostalo kožo 
zaščitimo z izdelki za zaščito pred soncem z visokim zaščitnim 
faktorjem. Na voljo je veliko izdelkov, izbirajmo kvalitetna in se 
namažimo z zadostno količino ter dovolj pogosto.

Pomembno je, da izdelek nanesemo na kožo pred izposta-
vljanju soncu in ponovimo nanos zlasti po kopanju,  brisanju 
z brisačo ali intenzivnejšem potenju. Ko uporabljamo izdelke 
za zaščito pred soncem ne ostajajmo na soncu dlje časa, kot bi 
ostali v primeru, če izdelka ne bi uporabljali!

Poletje je tukaj!

Tudi sicer je priporočljivo, da se večji del dneva zadržujmo 
v senci, se izogibajmo direktni izpostavitvi soncu več kot 2 
uri skupaj. Kadar to ni mogoče, zaradi narave dela ali drugih 
aktivnost, uporabljajmo primerna zaščitna sredstva. Predvsem 
pa moramo zagotoviti, da bodo ustrezno zaščiteni otroci, ko 
se ti igrajo na prostem ali se drugače izpostavljajo sončnemu 
sevanju. Izogibajmo se tudi uporabi solarijev!

Pri uporabi zaščitnih sredstev lahko pride tudi do draženja 
kože ali pojava alergijske reakcije, ki je največkrat posledica 
ene ali več sestavin v izdelku. Alergijske reakcije na koži se lah-
ko pojavijo tudi v primeru uporabe določenih zdravil, prehran-
skih dopolnil ali nekaterih zelišč in hkratni izpostavitvi soncu.

Pred odhodom na dopust si pripravimo tudi potovalno 
lekarno. Vsa potrebna zdravila in druge pripomočke shrani-
mo v hladilno torbico, ki jo imejmo le za ta namen. Tudi sicer 
zdravila nikakor ne hranimo v avtomobilu, temveč jih imejmo 
v torbici, če jih moramo imeti vedno pri sebi.

Obiščite nas v eni od Dolenjskih lekarn in svetovali vam bomo 
izdelke za ustrezno zaščito pred soncem ter vam pomagali 
izbrati zdravila brez recepta in vse ostalo kar sodi v potovalno 
lekarno.

Želim vam prijeten dopust, otrokom pa dolge in lepe počitnice!

Mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec.
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• Izboljšuje imunski sistem
• Deluje protivnetno in protibolečinsko
• Zmanjšuje epileptične napade
• Blaži anksioznost in depresijo
• Deluje proti nespečnosti

CBD konopljina smola Be hempy -
za naročila pokličite 080 35 17

NAJ ZAME d.o.o., Glavni trg 2, Novo mesto
www.najzame.si

NA KMETIJI JUREČIČ DOBITE IZDELKE IZ LASTNE 
PRIDELAVE IN PREDELAVE NA DOMU:

STEZICA DO ZDRAVJA, 
Bioresonančna diagnostika 
IN TERAPIJE

Lidija Božič 
dalmatinova ul. 8, 8270 k rško

kontakt: 
070 561 071 

bioresonanca.lidija@gmail.com 
stezicadozdravja.com

- sadike zelenjave vseh vrst,
-  sezonska zelenjava iz integrirane  

pridelave,
- poljedelski pridelki,
- olja iz doma pridelanih oljnic,
- moka iz doma pridelanih žit,
- semena bučnic, lana, maka rička,
- kislo zelje in repa,
- vložena in sušena zelenjava,
- zelišča, čaji, tinkture, mazila.

NAŠE DOLGOLETNE IZKUŠNJE IN  
ZNANJE ŽELIMO DELITI Z VAMI, 

KMETIJA JUREČIČ,
Jurečič Marjan, Veliko Mraševo 15, Podbočje
KONTAKT: 041 730 178, www.kmetijajurecic.si
PRODAJNI ČAS: ponedeljek - sobota od 8. do 16. ure
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Intervju z davidom toporšem

vaRnI tudI v 
pRImeRu neuRja

močno neurje, ki se je prejšnji petek razbesnelo v vzhodni sloveniji, 
je najbolj prizadelo belo krajino. davida toporša, direktorja območ-
ne enote novo mesto zavarovalnice triglav, smo vprašali, kje oddati 
škodni zahtevek za uveljavitev zavarovalnine in kako ravnati v primeru 
vremenske ujme, da bomo kar najbolje poskrbeli za svojo varnost.

Neurje, ki je divjalo konec prejšnjega 
tedna, je močno prizadelo Belo krajino, 
škoda je nastala tudi na Štajerskem in v 
Prekmurju. Kam se lahko obrnejo pre-
bivalci prizadetih območij, ki bi želeli 
uveljavljati nastalo škodo?
Oškodovanci se lahko za uveljavitev ško-
dnih zahtevkov obrnejo na svojo izbrano 
zavarovalnico. Tistim, ki so premoženje 
zavarovali pri Zavarovalnici Triglav, omo-
gočamo, da pravico do zavarovalnine 
uveljavljajo na način, ki jim je najbližji.
Naši zavarovanci lahko tako škodo prija-
vijo na spletni strani Triglav.si/storitve/
skode, s pomočjo brezplačne mobilne 
aplikacije Triglav asistenca (ki si jo brez-
plačno naložijo v spletnih trgovinah App 
store in Google play) ali na brezplačnih 
telefonskih številkah 080 555 555 ali 080 
2864, ki sta dosegljivi 24 ur na dan. Če 
želi zavarovanec škodo prijaviti osebno, 
se lahko obrne tudi na svojega zavaro-
valnega zastopnika ali obišče najbližje 
predstavništvo, zastopniško pisarno ali 
sedež območne enote.
Na ta način smo zavarovancem na vo-
ljo tam, kjer najlažje dostopajo do naših 
storitev, in v trenutku, ko nas najbolj po-
trebujejo.

Največ škode je nastalo v Črnomlju. 
Boste tamkajšnjim prebivalcem prija-
vo škode omogočili tudi izven delov-
nega časa?
V Zavarovalnici Triglav se zavedamo, da 
sta ob dogodkih, kot je minulo neurje, 
najpomembnejši hitrost in učinkovitost 
zavarovalnice pri obravnavi škodnih zah-
tevkov. Zato smo za zavarovance iz Čr-
nomlja in okolice v Industrijski coni TRIS 
v Kanižarici postavili Mobilno cenilno 
enoto (krajše MCE), namenjeno ogledu 
in cenitvi avtomobilskih škod v primeru 
masovnih škodnih dogodkov.
MCE je popolnoma samostojna enota, ki 
jo lahko postavimo že dan ali dva po ujmi 
v bližini prizadetega kraja. Po zaslugi po-

sebne mobilne poslovalnice lahko zava-
rovanci opravijo prijavo in cenitev škode 
v neposredni bližini svojega doma, kjer so 
nastopile ekstremne vremenske razmere, 
kot sta, na primer, toča ali močno neurje.
Zavarovanci v Črnomlju se za obisk mo-
bilne cenilne enote dogovorijo s klicem 
na dežurni brezplačni telefonski številki 
080 555 555 ali 080 2864. Na ta način 
bodo prejeli termin obiska enote, ki bo 
rezerviran izključno zanje.

Ujme in druge nesreče lahko ljudi po-
polnoma presenetijo. Zato včasih ne 
vedo, kaj narediti in kako ravnati, da bi 
ublažili posledice. Kaj jim svetujete?
Ne glede na vrsto nesreče oškodovan-
cem svetujemo, naj v takih primerih naj-
prej poskrbijo za lastno varnost in nato, 
če je mogoče, preprečijo nastanek do-
datne škode. Po prenehanju nevarnosti 
naj se o nastali škodi posvetujejo s svo-
jim zavarovalnim zastopnikom in pred 
prijavo škode preverijo kritja na svojih 
zavarovalnih policah. Po pomoč se lah-
ko obrnejo tudi na zaposlene sodelavce 
Zavarovalnice Triglav na predstavništvih 
ali območnih enotah oziroma po telefonu 
na navedeni brezplačni številki ali preko 
e-pošte (info@triglav.si).
Pri prijavi škode naj zavarovanci poško-
dovane stvari navedejo čim natančneje. 
Poleg tega naj pripišejo tudi telefonsko 
številko in številko transakcijskega raču-

1.  najprej zavarujte človeška življenja.
2.  preprečite nadaljnjo škodo.
3.  Če je le mogoče, naredite nekaj 

fotografij nastale škode.
4.  preverite zavarovalno kritje na 

zavarovalnih policah in prijavite 
škodo.

5.  Če so razmere varne, začnite s po-
pravilom, istočasno pa poskrbite, da 
se do prihoda cenilca zavarovalnice 
ohranijo dokazila o nastali škodi.

Živa Zakšek
Matej R. Škof

5 korakov za PrImerno 
ravnanje v PrImeru neSreČe alI 

vremenSke ujme, kI jIh PrIPoroČa 
zavarovalnIca TrIglav

"V Zavarovalnici Triglav se zavedamo, 
da sta ob dogodkih, kot je minulo 
neurje, najpomembnejši hitrost in 
učinkovitost zavarovalnice pri obrav-
navi škodnih zahtevkov. Zato smo za 
zavarovance iz Črnomlja in okolice 
v Industrijski coni TRIS v Kanižari-
ci postavili Mobilno cenilno enoto 
(krajše MCE), namenjeno ogledu in 
cenitvi avtomobilskih škod v primeru 
masovnih škodnih dogodkov."

na, kamor jim zavarovalnica lahko naka-
že povračilo škode. Ob oddaji prijave je 
dobro imeti s seboj tudi vso potrebno 
dokumentacijo, kot je: številka zavaro-
valne police, številka vozniškega dovolje-
nja in prometnega dovoljenja, če gre za 
prijavo škodnega primera iz zavarovanja 
avtomobilskega kaska.

Imajo oškodovanci kak rok, ki se ga 
morajo držati pri prijavi škode?
Ažurna prijava škode omogoči hitrejše 
reševanje škodnega primera. Predvsem 
je pomembno, da ohranimo dokazila o 
vzroku nastale škode in njeni višini.

Kje najdemo Območno enoto zavaro-
valnice Triglav v Novem mestu, če bi si 
želeli prijavo škode oddati osebno?
Sedež Območne enote Novo mesto Za-
varovalnice Triglav lahko obiskovalci naj-
dejo na Novem trgu 8. Območno enoto 
lahko obiščejo tudi zavarovanci, ki ne ži-
vijo v bližini, saj imajo za čas obiska na 
razpolago novo brezplačno parkirno me-
sto neposredno ob vhodu v stavbo naše 
zavarovalnice. Naša območna enota ima 
tudi štiri predstavništva, in sicer v Kočev-
ju, Metliki, Trebnjem in Črnomlju.

Območno enoto Novo mesto Zavarovalnice Triglav 
vodi direktor David Toporš.
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muljava - 
dežela desetega bRata

muljava, prijazna dolenjska vasica v občini Ivančna gorica je kraj, 
kjer je mladostna leta preživljal slovenski pisatelj josip jurčič. na-
pisal je prvi slovenski roman deseti brat. muljavo z okolico zato 
imenujemo dežela desetega brata. vsako prvo soboto v marcu, 
po jurčičevi poti poteka tradicionalni, 15 km dolg jurčičev lite-
rarni pohod. središče dežele je jurčičeva domačija, ki je danes 
muzej na prostem. le ta »pripoveduje zgodbe« o vsakdanjem ži-
vljenju kmečkega prebivalstva in njegovi vpetosti pri sobivanju z 
naravo. posebno zgodbo na muljavi že vrsto let odslikavata brata, 
marko in Srečko Ilovar: marko s poslovnim središčem centrom 
Bomax in srečko, ki je ikona in zaščitni znak daleč naokrog pri-
znane gostilne pri obrščaku.

v poslovnem središču Centra bo-
max lahko obiščete: tekstilno pro-
dajalno Cona bomax, salon ležišč 
Reny, kozmetični salon bomax, 
Frizerski salon bomax, klinika kri-
žaj - zobozdravstveni in estetski 
center, zavod notranji Izvir maja 
papež, k&k trade, plavica – do-
mača zeliščna lekarna. v Centru 
bomax lahko najamete tudi pre-
davalnico opremljeno s sodobno 
tehnološko opremo.
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tekstIlna pRodajalna Cona bomaX

salon ležIŠČ RenY 

Nudijo vam ženska in moška oblačila vi-
soko kakovostnih blakovnih znamk: Vi-
goss jeans, Ice boys, C-jeans in Twister 
jeans. Usposobljene svetovalke, vam 
bodo pomagale izbrati primerne kose 
po najbolj ugodnih cenah, ki so na prodaj 
samo v Coni Bomax na Muljavi. Cona Bo-
max na Muljavi - dodati: v Ivančni Gorici, 
Grosupljem in Trebnjem. Več informacij 
o dnevnih akcijah na: FB: ConaBomax ali 
www.Bomax.si

V podjetju Reny vam nudijo celovito 
ponudbo za najboljši počitek in spanec: 
postelje Reny,vzmetnice Reny,letvena 
dna Reny,posteljnino, rjuhe in vzglavnike 
Reny ter ostale pripomočke za spanje. 
Visoko kakovostni spalni program Reny 
je ves proizveden v Sloveniji. Produkti so 
izdelani iz okolju prijaznih materialov, ki 
imajo vse potrebne certifikate kakovosti. 
V podjetju Reny vam svetujejo in predla-
gajo najboljše rešitve za dober spanec. 
Poleg ugodnih cen in možnostjo plačila 
na obroke, vam produkte dostavijo in 
zmontirajo; poskrbijo pa tudi za odvoz 
starih ležišč. Produkti Reny so primer-
ni tako za individualne nakupe, kot za 
opremljanje hotelov, apartmajev, poči-
tniških hiš… Individualni strokovni pristop 
jim omogoča sprejem naročil po meri 
za plovila, kamione, mobilne prikolice…
Reny - vrhunska ležišča za dober spa-
nec!  Obiščite salona na Muljavi in Novem 
mestu; ugodni nakupu pa tudi v spletni 
prodajalni www.reny.si
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klInIka kRIžaj - zobozdRavstvenI 
In estetskI CenteR

FRIzeRskI salon 
Cona bomaX

kozmetIČnI salon 
Cona bomaX

Klinika Križaj je zasebna zobozdravstve-
na klinika s koncesijo, ki se ponaša  s 13 
–letno tradicijo. Njihova  posebnost je, 
da pacientom na enem mestu nudijo vse 
zobozdravstvene storitve – od zdravlje-
nja zob in obzobnih tkiv, kliničnih pregle-
dov, otroškega zobozdravstva, digitalne 
rentgenske diagnostike, fiksne in snemne 
protetike do implantologije in kirurgije. 
So prvi v Sloveniji z mednarodno zoboz-
dravstveno akreditacijo ACI. Pri večjih 
projektih sodelujejo tudi z digitalnimi 
laboratoriji v tujini. Moderna vrhunsko 
opremljena klinika  s petimi ordinacijami 
ima 15 redno zaposlenih in štiri zunanje 
specialiste. Aleksandra Križaj Dumić je 
po izobrazbi zobozdravnica, v tem pokli-
cu deluje že skoraj 20 let.

V Fizerskem salonu Cona Bomax vam svetujejo in poiščejo 
najbolj primerne rešitve – pa naj gre za striženje ali barvanje 
las, za preventivo ali kurativo lasišča ali pa za celovito stilsko 
preobrazbo.Strokovno usposobljeno osebje ekskluzivno v Slo-
veniji uporablja vrhunsko francosko lasno kozmetiko Angel 
Hair Care. Naročila: 07 / 78 76 367 ali 051/ 672 500

V Kozmetičnem salonu Cona Bomax vam bodo svetovali in iz-
brali najbolj ustrezne strokovne rešitve za vašo kožo. Naročila 
sprejemajo na 051/ 632 522.
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Dekleta pevsko-plesne skupine GŠ Lipičnik 
poslikane s kano

k&k agRo-tRade zavod notRanjI 
IzvIR

plavICa – 
domaČa zelIŠČ-
na lekaRna

Podjetje K&K AGRO-TRADE je družinsko 
podjetje, ustanovljeno leta 1992. V zadnjih 
osmih letih so se specializirali za področji 
pekarstva in slaščičarstva, kjer sodijo med 
največje dobavitelje v Sloveniji. Poštenost, 
partnerstvo, znanje in razvoj, kakovost, 
zanesljivost in timski duh so vrednote, ki 
pomenijo temelj delovanja podjetja.

Psihoterapevtka Maja Papež, z raz-
ličnimi metodami nudi celostno zdra-
vljenje na vseh nivojih. Zdravljenje in 
uravnovešanje poteka celostno v skla-
du z najvišjim namenom vesolja v da-
nem trenutku. Naročila sprejemajo na:  
031/ 576 699

PLAVICA je mlado družinsko podjetje, 
ki sicer posluje že od leta 2005, vendar 
je aktivno vstopilo na trg v letu 2010. 
Edinstvena vizija in poslanstvo nareku-
jeta tempo podjetja, ki ima odgovor za 
težave ljudi sodobnega časa. Izdelujejo 
čajne mešanice Plavica, večinoma gre za 
ekološko proizvodnjo. 

musIC & aRt FestIval 
gRosuplje 2018
V soboto, 9. 6. 2018 je v prostorih Glas-
bene šole Lipičnik v Grosupljem, na Ada-
mičevi 42, potekal festival glasbe in ume-
tnosti. Glasbena šola Lipičnik, ki je letos 
aprila obeležila 25. obletnico delovanja 
v Novem mestu, je s tem dogodkom 
praznovala še svojo 10 letnico delovanja 
v Grosupljem. »Začetki so bili skromni, 
na Taborski cesti v prostorih nekdanje 
upravne enote z le dvema učilnicama, 
danes pa smo res veseli, da imamo pro-
store, ki nam nudijo vse možnosti razvo-
ja, kot tudi odlične učence, ki se pri nas 
dobro počutijo,« pravi direktorica zavo-
da, Katja Lipičnik.
Festival je nastal kot ideja povezovanja 
glasbenikov in drugih umetnikov, in sicer 
se je povabilu odzvalo več kot 12 ustvar-
jalcev. V dvorani GŠ je potekal glasbeni 
program. Nastopili so combo BIG BAND 
GROSUPLJE,  rock skupina Ice on Fire, 
Plesni studio Tina, plesalke Klare Muller, 
ter seveda učenci GŠ Lipičnik. V avli GŠ pa 

so ves čas potekale ustvarjalne delavnice: 
z gospo Sašo Jaklič smo lahko izdelovali 
cvetlična kazala za knjige in zapestnice, 
likovna skupina  PALETA je pripravila sli-
karsko razstavo umetnic (dela Zvezdane 
Godec in Antonije Štrlekar), predstavil 
se je Atelje DR JEWELRY, Estetika Bar-
beeleen, Elizabeta Brezovar je pripravi-
la delavnico spretni prstki, Eva Smrekar 
nas je poslikala s kano, Zvezdana Godec: 
umetnost z glasbo in obleko, z Eduardom 
Bentubom pa smo se lahko učili igrivega 
slikanja (akrilne barve / platno).
Na predvečer festivala, v petek, 8. 6. ob 
20.00 je bil v Life Cafe Grosuplje (Radio 
Zeleni val) koncert skupine Britnix, kot 
predskupina pa je nastopila vokalna sku-
pina Singerca.
Dogodek je bil res pester in zanimiv, poln 
ustvarjanja in dobre glasbe. Želja pa je, 
da festival postane tradicionalen.
Festival sta podprla občina Grosuplje in 
radio Zeleni val

obisk muljave je vsekakor 
potrebno zaključiti v gostilni pri 
obrščak, kjer vas bodo razvajali 
z okusnimi domačimi dobrotami
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Priporoča Gvido

070/781 - 477
zlati.denar@gmail.com

Najbolj varno je varčevanje v zlatu!

Že s šestimi evri si lahko kupite
najmanjšo  paličico čistega 
štiriindvajset karatnega zlata. 

Priskrbite si zlato rento, ki je 
prenosljiva na otroke in vnuke.. 

Redni mesečni nakup pelje v 
brezskrbno starost.

tudi v sloveniji se začenja plačevanje z zlatom

zlato pRIhaja

Če vsak mesec nekaj desetakov evrov, denimo kakih pet, 
spremenimo v zlato, se nam neopazno nabere majčkeno 
»bogastvo«. tisto, ki mu pravimo rezerva. In če imamo re-
zervo, se skozi življenje peljemo z manj skrbmi.

privarčevano zlato, ki nam bo morda 
prišlo prav prav tedaj, ko bo nastopila 
resnična kriza, ima posebno, doslej še 
neznano obliko. trgovanje s kilogrami 
rumene kovine, pričakovanje dobičk-
ov zaradi povečane cene zlata, ki se že 
kaže, nima z našim nakupovanjem nič 
skupnega. Če boste prodali stanovanje 
ali njivo in hoteli ohraniti vrednost ku-
pnine, tako da je ne bo nagrizla inflacija, 
boste storili prav, če boste kupili zlato. 
vendar mi govorimo o varčevanju v 
zlatu, plačevanju z zlatom, namenskem 
varčevanju za potomce … torej kupuje-
mo zlato za mali denar.

ZLATI DENAR
tudi v sloveniji so se že pojavili zlati ban-
kovci, ki pa jih pravno ne smemo imeno-
vati bankovce, ker za njimi ne stoji nobe-
na državna banka. zlatih bonov, kot bi 
nekdaj rekli takšnim vrednotnicam, zato 
ne morete nabaviti v banki, marveč le pri 
nemškem podjetju karatbars, ki ima po-
slovalnico v ljubljani. banka za to plačil-
no sredstvo ni potrebna, saj je vrednost 
zajamčena tako, da je v vsakem apoenu 
vgrajeno zlato.

da bi bilo vsem pri roki in da bi z njim 
lahko plačevali, je v najmanjšo enoto, ki 
trenutno stane šest evrov, vgrajena zla-
ta paličica s težo desetinke grama, s se-
veda zajamčeno čistostjo kovine 999,9. 
v naslednji je štiri desetinke grama … pa 
vse tja do petih gramov.

ploščice so vdelane v mehke plastične 
liste in opremljene z nekaj zaščitami. 
kadar so zlate ploščice težke en gram, 
dva in pol ali pa pet gramov, so vdelane 
v trdnejši plastični ovoj, na katerem so 
vsi podatki in jamstvo za kakovost zlata. 
težjih zlatih paličic s tako dodanim jam-
stvom – ni.

po napovedih karatbarsa, njegov di-
rektor je bil lani uvrščen med sto naju-
spešnejših nemških podjetnikov, zlato v 
takšni obliki postaja množično plačilno 
sredstvo, neodvisno od papirnatega de-
narja. v zda se je to že začelo, v slo-
veniji se na prehod plačevanja z zlatom 
pripravlja nekaj trgovin. prva takšna 
spletna trgovina pa bo misteriji.si, ki 
se bo poimenovala tudi zlata trgovina. 
vsako plačilo z zlatom bo plačniku pri-
neslo popust v obliki zlata.

RUDNIK, BANKA
podjetje, ki izdaja zlati denar, ima svoj ru-
dnik zlata na madagaskarju, svojo banko 
v singapurju, svoje veliko predstavništvo 
v dubaju in, na srečo, svoj oddelek tudi 
v ljubljani. Res pa je, da se trenutno naj-
več transakcij dogodi v zda. odkar je v 
ljubljani, to je kake tri leta, imajo sloven-
ci po predalih kake tri tone zlata več kot 
prej. Razvejana dejavnost omogoča tudi 
kakšno sodelovanje s tem eksplozivno 
rastočim podjetjem, ki je med drugim v 
svoj program vneslo tudi energijsko kar-
tico energykarat, katere avtor je celjski 

izumitelj vili poznik, v svetu najbolj znan 
po informiranih kozarcih.

podjetje je socialno naravnano. »mali 
človek« je tisti, ki naj bi imel kar največ 
dolgoročnih koristi od početja »zlatega 
podjetja«. tudi rento, ki sloni na zlatu.

BREZ DRŽAVE IN DAVKA
ves nakup in prodaja zlatih ploščic teče-
ta mimo države. država nima vpogleda, 
kdo je zlato kupil in kdo prodal; eviden-
co ima podjetje. ker je zlato, ki ga trži 
karatbars, zgolj investicijsko, z zagoto-
vljeno čistino, torej tu ni nakita in zlata 
za druge namene, je prodaja in nakup 
oproščena plačila prometnega davka. 
to ne velja za srebro, zato ga tu ni moč 
kupiti in ga seveda ne pretvarjajo v de-
nar.

da bi bile odločitve zanesljive in dol-
goročne – nakup se vam ne splača za 
»veriženje«, vedno pa lahko svoje zla-
to v odkup ponudite kar karatbarsu ali 
pa komu drugemu –, se izplača o vsem 
vedeti čim več. za pomenek lahko kot 
bralec revije vaš mesečnik pokličete 
070/781 477 ali pustite svoj kontakt na 
zlati.denar@gmail.com. oglasil se bo 
poznavalec gospod gvido.

prvim desetim, ki se bodo odločili za več 
vedenja o zlatu malih vrednosti, bo aRa 
založba, ki je lastnik trgovine misteriji.si, 
poslala po pošti vzorec bankovca.

Jože Vetrovec
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nov mazdIn salon  
v novem mestu

od letošnjega januarja je novo mesto bogatejše 
za nov salon vozil mazda. sodobno opremljene 
prostore in vozila si lahko ogledate v drugem 
nadstropju avtohiše makoma.

Avtohiša Makoma je podjetje z več kot 
20-letno tradicijo v prodaji in servisu 
novih in rabljenih vozil. Do danes smo se 
močno izpopolnili v naši ponudbi. V naši 
široki paleti vozil sedaj ponujamo več 
programov za nova in malo rabljena vo-
zila Mazda. V sodobni servisni delavnici 
pa odpravimo vsako težavo vozil, saj nu-
dimo mehanične, vulkanizerske, klepar-
ske in ličarske storitve. Našo ponudbo 
storitev še dopolnjuje distribucija rezerv-
nih delov in servisne opreme.
Poskrbimo, da je vaše vozilo Mazda ve-
dno v dobrih rokah. Tradicija in kakovost 
sta zato besedi, ki jih v našem podjetju 
obravnavamo skrajno resno. Stranke 

postavljamo na prvo mesto, zato se vsa-
kemu kupcu posebej posvetimo čim bolj 
osebno. Vsako ponudbo prilagodimo 
potrebam in željam uporabnika in delimo 
uporabne nasvete za njegovo vozilo. Tru-
dimo se, da se vsaka, še tako zahtevna 
želja stranke v podjetju uresniči.
Verjamemo, da sta korekten nasvet in ob-
čutek, da stranke poslušamo in razume-
mo, tisto, kar pripelje do obojestranskega 
zadovoljstva. Kar pa se lahko najbolje 
uresniči le, ko vsak od zaposlenih prispe-
va svoj del strokovnosti za skupen uspeh.
Naš cilj je zagotoviti kakovostno opra-
vljene storitve. V podjetju zato kader 
redno izobražujemo in izpopolnjujemo 

na področjih prodaje, servisa in admi-
nistracije. Zavedamo se, da so stranke 
na prvem mestu, zato bomo strokovno 
usposobljeni, prijazni in ustrežljivi sode-
lavci poskrbeli za njihovo dobro počutje 
ter se trudili, da se bodo rade vračale k 
nam in nas priporočale svojim znancem 
in prijateljem.
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Osebnost januarja:  
ALEŠ MAVER

Aleš Maver je vodil skupino 
s Kliničnega inštituta za 

medicinsko genetiko UKC 
Ljubljana, ki je odkrila gen 

za prezgodnje staranje. 
Skupina je pod Mavrovim 

vodstvom po štirih letih 
uspešno zaključila medna-

rodno raziskavo, s katero so 
prvi na svetu odkrili nov gen, 

povezan s sindromom prezgo-
dnjega staranja.

Izbor osebnosti meseca za osebnost leta 2018

akcija osebnost meseca, ki jo vodijo na tv vaš kanal, je v polnem teku. gledalci in gledalke tv vaš kanal 
so z glasovanjem na spletni strani www.vaskanal.com izbrali že pet osebnosti meseca leta 2018. to so aleš 
maver, nataša Čižmek, Ivan kralj, leopold Pungerčar in janez Weiss.

osebnostI, kI navdIhujejo

Osebnost marca:  
IVAN KRALJ

Ivan Kralj je leta 1994 ustanovil 
podjetje Arex, ki je največje 
slovensko orožarsko pod-
jetje in ima od decem-
bra novega lastnika. V 
zadnjem letu je namreč 
Kralj našel nove izzive. 
Z ruskimi partnerji na-
merava v prihodnjem 
letu v Šentjerneju odpre-
ti tovarno kaviarja. Arex z 
več kot 120 zaposlenimi je s 
svojimi izdelki prisoten v skoraj 
50 državah, dodana vrednost na za-
poslenega znaša 81 tisoč evrov.

Osebnost februarja:  
NATAŠA ČIŽMEK

Nataša Čižmek je bila članica 
organizacijskega odbora 
dobrodelnega koncerta 
za Alino, deklico, ki je ob 
porodu lani junija utr-
pela hudo pomanjkanje 
kisika, kar je povzročilo 
možgansko poškodbo. 
V Globokem so pred-
stavniki društev strnili 
vrste za februarski dobro-
delni koncert. Z donacijami 
in prostovoljnimi 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 organi-
ziral blagoslov motorjev in 
motoristov v Mirni Peči. 
Začetki blagoslova, ki ga 
prirejata Moto klub Treb-
nje in predsednik Zveze 
moto klubov Slovenije 
Leopold Pungerčar, so 
bili skromnejši, danes pa 
se je razvil v enega najbolj 
prepoznavnih dogodkov pri 
nas. Sončni velikonočni pone-
deljek je v Mirno Peč letos privabil 
skoraj deset tisoč glavo množico.

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 me-

sec. Weiss je v zadnjem 
desetletju preživel 

nešteto ur v arhivih in 
odkril veliko novih zgodo-

vinskih virov ter marsikaj 
novega in zanimivega o Beli 

krajini. Je avtor več pomembnih 
znanstvenih člankov, razstav in raz-

prav ter avtor in urednik več zbornikov, 
ki govorijo o zgodovini Bele krajine.

pogovorne oddaje z osebnostmi 
meseca leta 2018 si lahko ogledate 

na spletni strani www.vaskanal.com 
pod zavihkom osebnost meseca.

Marko Mesojedec
TV Vaš kanal
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zmoRjŠnICe – 
pesniška zbirka 
z dotikom morja

Mitja Zupančič, ni samo velik 
ljubitelj in poznavalec mor-
ja, ampak odlično zna sukati 
tudi modro pero. Na knjižne 
police je prišla njegova nova 
pesniška zbirka 27 –ih pesmic 
z dotikom morja – Zmorj-
šnice, ki jih je ilustriral Adri-
ano Janežic. ZMorjšnice so 
kratke in poučne pesmice z 
morsko vsebino, ki prinašajo 
veliko sporočilno vrednost. 
Prav vse so bile napisane na 
krovu stare barke, ob dol-
gi plovbi vzdolž jadranske 
obale. Kot nekoč Župančič 
Mehurčke, je tokrat Zupančič 
(njegov morski psevdonim je 
Svetilnik) zapisal na papir in 
zložil v zbirko 27 pesmi ter 

jim na koncu knjige pripisal 
pojasnila. Tako bo s pomočjo 
verzov  enostavno spoznati in 
si zapomniti: kdo je beloglavi 
jastreb, zakaj galeb sedi vrh 
strehe, čemu v temno noč 
mižika kamniti svetilnik, kako 
so včasih lovili spužve, kaj 
pomeni ladijski pisk, kakšna 
je razlika med plimo in oseko, 
pa med školjko in polžem, ka-
kšna je školjka žametna skle-
dica, čemu je rdeča korala hči 
morja, kakšno je bilo resnično 
življenje oslička Mercedeza … 
Ste vedeli, da barka povsod 
tam je doma, kjer sidro dota-
kne se morskega dna?

Poglejte na  emorje.com.

190 let mestne godbe novo mesto

Prvi zapis o Mestni godbi Novo mesto 
sega že v leto 1828. 190 let tretje naj-
starejše godbe v Sloveniji so godbeniki 
proslavili na način, ki jim je najbližje – s 
slavnostnim koncertom in povorko godb 
v Novem mestu. V Kulturnem centru 
Janeza Trdine so na koncertu odigra-
li  najboljše, česar so se v zadnjem času 
naučili. Na prireditvi so podelili tudi šest 

častnih Gallusovih priznanj posamezni-
kom, ki so inštrumentalni glasbi zapisani 
že več kot trideset let. Sicer je novome-
ška godba začela praznovanje jubilej-
nega leta z razstavo o svoji zgodovini 
v Dolenjskem muzeju, sklenila pa jo je s 
srečanjem godb – skupaj jih je bilo štiri-
najst – v športnem parku Loka. Godbe-
niki imajo ob svojem jubileju le eno željo, 

in sicer, da prvič v svoji bogati zgodovini 
dobijo lasten prostor za vaje, ki bi njiho-
vo ustvarjanje dvignil na še višjo raven. 
V godbi, ki jo vodi dirigent Rok Šincek, je 
čutiti dobro energijo, ki je posledica tudi 
medgeneracijskega povezovanja, saj so 
v njej godbeniki, ki so šele presegli mejo 
desetih let, pa tudi tisti, ki na svoj inštru-
ment igrajo že več kot pol stoletja.
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Krško v začetku ju-
nija obeležuje ob-
činski praznik. V 
Posavskem obzor-
niku predstavljamo 
nagrajence, ki so s 
svojim delom za-
znamovali lokalno 
skupnost. Govorimo 
še o dveh desetletjih 

elektronske zdravstvene kartice, ki se je poskusno uvedla naj-
prej v Posavju. Zaključujemo z glasbo, s knjigo Za vse je kriva ta 
vražja godba in z muzikalom blanških osnovnošolcev.

dddr. andrej Pleterski

Prof. dddr. Andrej 
Pleterski, znanstve-
ni svetnik, že vse 
življenje raziskuje in 
objavlja svoje znan-
stvene dosežke. 
Je trikratni doktor 
znanosti, zaposlen 
v znanstveno-raz-
iskovalnem centru 

SAZU. Voditeljica Jana Debeljak se bo pogovarjala s tokratnim 
gostom predvsem o tem, kako rad odkriva neznano, saj je še 
veliko neodkritega na vseh področjih, tudi na njegovih, ki sta 
arheologija in zgodovina. Najbolj zanimiv del pogovora pa bo 
gotovo  razmišljanje o pravici do smrti, za katero se že dolga 
leta bori njegov oče. Ob tem mu stoji ob strani in ga podpira. 
To je tudi v Sloveniji še vedno bolj ali manj tabu tema, čeprav 
nekatere države po Evropi že dovoljujejo, da človek sam izbire 
čas svojega dokončnega odhoda. andrej kastelic, občina mirna Peč

Ena osrednjih 
naložb v mirno-
peški občini je ta 
čas suhokranjski 
vodovod. V nek-
danji osnovni šoli 
pa nastaja muzej 
Lojzeta Slaka in 
Toneta Pavčka. 
Poleg tega bodo 
v ospredju odda-

je še dogodki in prireditve ob praznovanju občinskega prazni-
ka, med katere sodita tudi državno prvenstvo v cestnem kole-
sarstvu in državne ženske kmečke igre.

V oddaji, ki zaje-
ma utrip in dogaja-
nje v Mestni občini 
Novo mesto, bodo 
v ospredju poletne 
aktivnosti v okviru 
projekta Krka živi. 
Prvi konec tedna so 
dolenjsko lepotico 
obudila številna dru-

štva in posamezniki, ki na tak ali drugačen način dihajo s Krko. 
Letos je v dolenjski prestolnici Štukljevo leto in v tem duhu po-
tekajo številni pohodi, kot sta bila pohod Po poti grofa Parade-
iserja in Trdinov literarni pohod na Gorjance.

Dušan Skerbiš, občina mirna 

Gost v Županovi 
uri bo župan Ob-
čine Mirna Dušan 
Skerbiš. Mirna 
svoj občinski 
praznik praznu-
je 1. julija in tudi 
tokrat bodo na 
slavnostni prire-
ditvi podelili ob-
činska priznanja 

zaslužnim občanom. Sicer pa je v zadnjih letih veliko govora o 
obvoznici oziroma prestavitvi regionalne ceste. Prvi mož obči-
ne pa bo med drugim govoril tudi o gospodarskem razvoju in 
možnostih za kakovostno življenje v občini.

jože kapler, občina Škocjan

Gost v Županovi 
uri bo župan ob-
čine Škocjan Jože 
Kapler. Bliža se 
občinski praznik, 
ki ga v Škocja-
nu praznujejo v 
spomin misionar-
ja Ignacija Kno-
bleharja, ki se je 
v Škocjanu rodil 

06.julija 1819.  Prvi mož občine bo med drugim govoril tudi o 
aktualnih projektih, o možnostih za kakovostno življenje v ob-
čini ter o pripravah in načrtih za jubilejno Knobleharjevo leto; 
prihodnje leto bo namreč minilo 200 let od njegovega rojstva.

ne spReglejte na tv vaŠ kanal

POSAVKI  OBZORNIK

V DOBRI DRUŽBI ŽUPANOVA URA 

NOVO MESTO ŽIVI

v nedeljo, 17. junija, ob 21. uri

v soboto, 16. junija, ob 21.30

v sredo, 20. junija, ob 20. uri

v ponedeljek, 18. junija, ob 20. uri

v sredo, 27. junija, ob 20. uri

v petek, 15. junija, ob 22. uri
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vodja krdela

Zdravje je tudi, ko je 
družina zdrava. Vod-
ja krdela je oddaja, 
ki ima za osnovo 
pravkar izšlo knjigo 
priznanega psiho-
loga Jesperja Juula, 
v kateri natančno 
in zelo poglobljeno 
odgovarja na vpra-

šanja, ki si jih zastavljajo današnji starši, ki ne vedo natančno, 
kdo in kako naj vodi svojo družino, da bodo vsi člani zadovoljni, 
izpolnjeni in spoštovani. Kako zagotoviti osebnostno rast in in-
tegriteto vseh članov, se bomo pogovarjali z Ivano Gradišnik iz 
Familylab Slovenija.

Numerologija in re-
inkarnacija sta dve 
zadevi, ki sta Bojano 
Franetič, Zoleo, za-
nimali že od nekdaj, 
a jo je življenjska pot 
vodila tudi v druge 
smeri. Vse seveda z 
določenim razlogom 
in hvaležna je za vse 

izkušnje. Vse to in še več vam bo zaupala v oddaji Verjamem!. 
Samo za vas bo pripravila števila s sporočili. Spremljajte nas 
prek FB strani TV Vaš kanal in Verjamem!.

Vas zanima, kako 
izkoristiti moč kono-
plje za stres, boleči-
ne ali druge težave? 
Pokličite v oddajo v 
živo na brezplačno 
številko in vprašaj-
te, kar vas je vedno 
zanimalo. Janko Pirc 
in drugi strokovnjaki 

iz Konoplje Osvobaja bodo predstavili ključen pomen in njeno 
uporabo. Zgodovinsko gledano je njena uporaba starejša od 
pisane besede. Iz konoplje je moč izdelati več tisoč različnih 
izdelkov, kar daje sami rastlini izredno veliko vsesplošno upo-
rabnost ter s tem tudi konkurenčnost različnim drugim mate-
rialom. Tako v Sloveniji kot tudi v EU dobiva konoplja vse večji 
pomen.

V zadnji junijski od-
daji bo v ospredju 
tradicionalni način 
pridobivanja oglja. 
To tradicijo neguje-
jo vaščani Zloganj. 
Prve vreče kako-
vostnega oglja bo 
mogoče kupiti ob 
K n ob le ha r jeve m , 

škocjanskem občinskem prazniku, izkupiček pa bodo namenili 
izboljšanju požarne varnosti v vasi. V Dolenjskem obzorniku pa 
pod drobnogledom tudi najstarejši sodnik v rekreativnem no-
gometu na Dolenjskem.  

Tako kot ve-
dno, bomo 
tudi v tokratni 
oddaji strnili 
zgodbe, ki so 
v Beli krajini 
najbolj odme-
vale v zadnjih 
14 dneh. Zago-
tovo bo tokrat 
osrednja tema 

toča kakršne ne pomnijo najstarejši prebivalci, ki je močno pri-
zadela del črnomaljske občine in povzročila ogromno škodo. 
Govorili pa bomo tudi o 5 letnici »pasoša« Svobodnega belo-
kranjskega ozemlja, o novih in prenovljenih zvonovih v zvoniku 
podzemeljske cerkve in še kaj dodali. 

Tokratna od-
daja bo zadnja 
oddaja Brez 
panike! pred 
z a s l u ž e n i m 
poletnim od-
dihom. Med 
drugim bomo 
skupaj z novo-
meško godbo 
praznovali nji-

hovih 190 let, predstavili vam bomo etno swing Ješče Vešče in 
obiskali raznovrstni in kakovostni festival Teden kultur. To pa še 
ni vse, tako da si obvezno oglejte zadnjo oddajo Brez panike v 
letošnji sezoni. Se gledamo!

BONBON ZA BONTON

BONBON ZA BONTON

BONBON ZA BONTONZDRAVJE JE!

VERJAMEM!

KONOPLJA OSVOBAJA /  V ŽIVO

DOLENJSKI OBZORNIK

BELOKRANJSKI OBZORNIK BREZ PANIKE!

v torek, 19. junija, ob 21. uri

v ponedeljek, 25. junija, ob 20. uri

v četrtek, 21. junija, ob 20. uri

v torek, 26. junija, ob 20:30

v četrtek, 21. junija, ob 21. uri v petek, 22. junija, ob 20. uri
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S psom na dopust – Da ali ne?

Pes je nedvomno najstarejša 
izmed vseh vrst domačih ži-
vali. Izkopanine dokazujejo, 
da je imel človek udomače-
nega psa že pred 35.000 leti, 
domnevajo pa, da je od prve 
udomačitve preteklo še več 

časa. Danes ima vedno več ljudi štirinožnega prijatelja, le ta 
postaja enakovreden družinski član. V praksi to tudi pomeni, 
da psa vzamemo s seboj na dopust. Kako ustrezno pripraviti 
psa za počitnice? Ali je pes primeren sopotnik na jadrnici? Ali je 
bolj humano namesto na počitnice, psa  za ta čas oddati v pasji 
hotel?  Odgovore prinaša oddaja Pravi ključi, zadnja v sezoni 
pred poletnimi počitnicami.

Z julijem boste na TV Vaš 
kanal na malih ekranih spre-
mljali napeto in atraktivno 
telenovelo, Dama in de-
lavec. Gledalke in gledalci 
bodo z glavno junakinjo in 
junakom šli skozi številne 
zaplete in delili čustva kot 

so ljubezen, sovraštvo, ljubosumje, zavist, privoščljivost, … . 
Ignacia je mlada strokovnjakinja zaposlena v velikem gradbe-
nem podjetju, ki je v lasti njenega zaročenca. Tik pred poroko 
se hudo spreta in takrat si vzame čas za razmislek. Medtem 
spozna Pedra, preprostega, a ambicioznega delavca brez pre-
bite pare. Med njima se razvije ljubezen na prvi pogled. Skoraj 
enourne epizode vam bodo popestrile poletne popoldneve.

lošinj – otok vitalnosti 

Otok Lošinj, je med slo-
venci ena najbolj prilju-
bljenih počitniških desti-
nacij na Hrvaškem. Lošinj, 
ki ga zaradi blage medi-
teranske klime imenujejo 
tudi otok vitalnosti in ti-
sočerih vonjev in okusov, 

so letos spoznavali udeleženci tradicionalnega spomladanskega 
srečanja, ki ga že vrsto let pripravlja revija Vzajemnost. V zadnjem 
času je poleg tudi ekipa Televizije Vaš kanal; kaj  je zabeležila bo 
moč videti v televizijski reportaži, ki bo v programu Vašega kana-
la v mesecu juliju.

Dirka po Sloveniji

Jubilejna, 25. dirka Po 
Sloveniji bo prelomna v 
številnih pogledih. Pet za-
nimivih in razgibanih etap, 
najmočnejša konkurenca 
do sedaj in oči svetovne 
javnosti, ki bodo lahko 
slovensko pentljo spre-

mljali v neposrednih prenosih tudi na največji evropski športni 
televiziji, Eurosportu, so zagotovilo, da bo tokrat na slovenskih 
cestah zelo vroče. Svoje načrte ima tudi domača ekipa novo-
meške Adrie Mobil, vseskozi pa bo ta največji kolesarski praznik 
pri nas budno spremljal objektiv naše kamere. 

PRAVI KLJUČI DAMA IN DELAVEC, TELENOVELA

REPORTAŽA REPORTAŽA

v četrtek, 28. junija, ob 20. uri od ponedeljka do petka ob 16. uri

v torek, 10. julija, ob 20. uri v torek, 3. julija, ob 20. uri
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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



DRUŽABNA KRONIK A
MATURANTI NAPROTI NOVIM IZZIVOM

NOVO MESTO - Tudi letos so dijaki zaključnih letni-
kov zaplesali tradicionalno maturantsko četvorko. 
Novomeški dijaki so svoje plesno znanje prikazali na 
novomeškem Novem trgu. V okviru projekta Euro-
pean Quadrille Dance Festival, ki letos praznuje 14. 
obletnico, se je v sedmih državah združilo 20 tisoč 
srednješolcev, samo v Sloveniji pa je četvorko za-
plesalo 12 tisoč dijakov. Ti so pred kratkim zaključili 
pisni del mature, do 22. junija pa jih čaka še ustni 
del. Vsem seveda želimo, da jo uspešno zaključijo 
ter nadaljujejo po poti, ki so si jo začrtali sami.

SLOVENSKI NOVINARJI V EVROPSKEM PARLAMENTU

BRUSELJ - V Bruslju je konec maja potekal seminar za tele-
vizijske urednike in novinarje iz držav EU na temo Leto pred 
evropskimi volitvami. V Evropski uniji želijo, da bi se volilna 
udeležba zvišala, saj je bila leta 2014 najnižja v zgodovini. Na 
volišča se je namreč odpravilo manj kot 43 odstotkov volivcev, 
v Sloveniji celo manj kot četrtina. Poleg tega pa se Evropska 
unija sooča še z drugimi pomembnimi izzivi, kot so odhod Ve-
like Britanije iz EU, sprejem proračuna za obdobje 2021-2027 
in širitev povezave na Balkan. Seminarja se je udeležilo tudi 
deset predstavnikov sedme sile iz Slovenije, med katerimi je 
bil novinar TV Vaš kanal Marko Mesojedec (drugi z desne).

DELOVNO POLETJE

Samo Kralj, odlični novomeški slikar portretist, se 
pripravlja na septemberski dogodek,ko izide nje-
gova monografija Novomeški portreti 1. Gre za iz-
črpno in kakovstno publikacijo, ki zahteva predano 
in poglobljeno delo. Kralj se je zato odločil, da bo 
letošnje poletne počitnice preskočil in jih nadome-
stil z jesenskimi.

RAD IMA ŽIVALI

V Županovi uri na TV Vaš kanal voditelji pod drobnogled vzamejo 
posamezno občino in se z županom pogovarjajo o aktualnih pro-
jektih, naložbah in ostalem dogajanju. V rubriki Bitka s časom so 
v ospredju nekoliko bolj sproščena in osebna vprašanja. Tako je 
Rupert Gole, župan Občine Šentrupert, v pogovoru z voditeljico 
Živo Zakšek povedal, kako je bilo odraščati na kmetiji. "Vsako jutro, 
preden sem šel v šolo, sem moral v hlev. Moja naloga je bila nahra-
niti krave, bratova pa zajce in prašiče." Gledalcem je zaupal, da gre 
še vedno rad v hlev, v katerem imajo zdaj koze in ponije. "Stik in 
delo z živalmi me v vsakodnevnem stresnem življenju sproščata." 
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ŠENTJERNEJ V ZNAMENJU CVIČKA

Letošnji 46. Teden cvička je gostila občina Šentjernej. Iz-
kazalo se je, da cviček resnično povezuje, saj so na prire-
ditev prišli obiskovalci od blizu in daleč. Organizatorji so 
poleg že ustaljenih stvari v program vnesli nekaj novosti, 
ki so bile med obiskovalci dobro sprejete. Tridnevno do-
gajanje je budno spremljala tudi ekipa Televizije Vaš kanal; 
na fotografiji novinarka Vesna Lakner Sofrić in snemalec 
Peter Cesar v družbi športno upokojenega vrhunskega 
atleta, metalca diska, Igorja Primca, ki je tokrat nastopal 
v popolnoma drugačni vlogi. 

DEŽELA CVIČKA

Na letošnjem 46. Tednu Cvička v  Šentjerneju se je 
predstavilo več deset  društev vinogradnikov,  ki so 
degustacijske hramčke postavili na parkirišču tovarne 
Iskra Pio. » Dežela cvička« kot so mnogi poimenovali 
ta poseben prostor, je pritegnila veliko obiskovalcev.  
Še posebno živahno je bilo pri Društvu vinogradnikov 
Podbočje, kjer poleg cvička ni izostala harmonika, pa 
tudi dobrot za pod zob ni manjkalo. Med znanimi obra-
zi, ki so jih obiskali  smo tako ujeli domačega župa-
na Radka Luzarja, legendarnega gostilničarja Jožeta 
Kerina iz Gostilne Gadova Peč v Podbočju, letos obe-
ležujejo 70 let delovanja gostilne in Stanislav Sluga, 
podjetnik iz Šentjerneja. Trio na fotografiji je bil enoten: 
Cviček povezuje in združuje. 

NAKUP STANOVANJA JE DOBRA NALOŽBA

V Sloveniji se dobra rabljena stanovanja hitro prodajo, novogradnje 
manjkajo, a bodo na trg vstopile v kratkem. Takrat se bodo na novo 
oblikovale cene tako za nove kot tudi za rabljene nepremičnine. 
»Slovenski nepremičninski trg je bil kar nekaj mesecev v nekakšnem 
vakumu, v drugi polovici leta pa Slovenijo čaka veliko novosti. Na-
kup stanovanja je v vsakem primeru pametna dolgoročna naložba,« 
svetuje Predrag Todič, poslovni manager agencije Ljubljana nepre-
mičnine, ene vodilnih nepremičninskih agencij v Sloveniji.

NA PREŽI

Jože Grajžl iz Krškega, legendarni snemalec, v prostem času 
tudi amaterski gledališki igralec, kuhar in velik ljubitelj motor-
jev in vsega kar sodi poleg, je v svoji več kot tridesetletja dolgi 
snemalni karieri v oko kamere ujel marsikateri zanimiv motiv. 
Na Malem Lošinju je – pričujoča fotografija to potrjuje -  v polni 
koncentraciji lovil detajle za reportažo o tem čudovitem otoku 
na Kvarnerju. Reportaža bo v letošnjem poletju na sporedu v 
programu Televizije Vaš kanal. V redakciji Vašega mesečnika 
se sprašujemo, glede na Jožetovo resno držo, kaj je ob nastan-
ku fotografije, dejansko bilo v objektivu njegove kamere.
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nagradna križanka

Srečna nagrajenka marčevske številke časopisa Vaš mesečnik je Ana Žnidar-
šič iz Novega mesta. Pravilno geslo se je glasilo: »Vovko avto moto bar«.

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

Dopisnice z geslom nam pošljite do 10. avgusta 2018 na naslov: Tele-
vizija 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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GESLO:

IME IN PRIIMEK:

NASLOV:

PODPIS:
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        SKUTERJI       

OB NAKUPU 
MOTORNEGA 
KOLESA SYM DO 
30. AVGUSTA, PREJMETE 
KLJUČAVNICO GRATIS IN ČELADO ZA POLOVICO CENE.

SYM Crox        1.649 €

SYM Symphony ST  1.959 €

SYM Jet4 R 1.549 €

SYM Orbit II      1.399 €

MAKOMA D.O.O.
P.E. NOVO MESTO. Bršljin 2. 07 393 42 12 ali 041 700 261.
P.E. DOBOVA. Vadnalova 6. 07 292 73 92 ali 041 612 630.

Na voljo v 25 km/h* ter 45 km/h 
izvedbah!

KLJUČAVNICA GRATIS

1.599 €

1.349 € 1.899 €

ČELADA -50%
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