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40 let

Piše: Irena Vide

»Tako mineva slava sveta; danes te hvalijo, jutri prihajaš v pozabo,« pravi latinski 
pregovor. Pa je res tako?

Na nek način verjetno ja.

Spremljala sem smučarske polete v Planici. Tja zahajam že vrsto let. Izjemno 
vzdušje. Trenutek, ki znova prebudi domoljubje in v zanosu plavajočih zastav in 
domače pesmi združuje navijače »letalcev« in številne ljubitelje naše bele velikanke. 
Hvalili so in smo vse, ki so osvojili medalje. Kot že vrsto let poprej …

Večer pred pisanjem teh vrstic je v verjetno največji družbi gospodarstvenikov na 
enem mestu aplavdirala »dvorana« v Cankarjevem domu prejemnikom »gospodar-
skih oskarjev«, kot je nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosež-
ke poimenoval njen predsednik. Tudi tja zahajam že dolgo vrsto let; drzne poteze, 
vzpone in padce, ki botrujejo uspehom, vsako leto znova beležijo tudi utrinki Vašega 
mesečnika in vrla ekipa Vašega kanala. Zgodbe nagrajencev odenemo v medijsko 
malho dobrih zgodb, vrednih posnemanja. Te kljub vsemu navkljub prek »dragih« 
frekvenc, za katere naša država še vedno ni našla prave formule in ne pokazala vo-
lje, da bi jih znova »pravično« uzakonila, prinašamo v vaše domove in hranimo za 
prihodnje rodove. V želji, da bi spodbujale, opogumljale in da bi njihove dragocene 
izkušnje in modrosti spoznaj ne odšle prekmalu v večno pozabo.

Ko prebiram imena osebnosti meseca v minulem letu, ki so v »triperesni deteljici«  
izstopala in ste jih gledalci Vašega kanala z izjemno velikim številom  glasov 
pospremili tudi do veličastnega zmagoslavja za naziv Osebnost leta 2017, 
občudujem »presežke« posameznikov in skupin, ki smo jim skupaj z vami znova 
namenili posebno pozornost. Njihova zavzetost, predanost do neke vrste svojega 
poslanstva in vpetost v širšo družbeno dobrobit ne le puščajo sledi, ampak si 
gotovo zaslužijo spoštljiv priklon okolja, v katerem delujejo, in širšo medijsko 
prepoznavnost. Najgloblji priklon je bil tokrat v izjemnem sozvočju glasbe in sijočih 
odsevov ambienta ter s podelitvijo steklenega kipca namenjen Gregorju Zagorcu. 
Iskrene čestitke.

Četudi »slava« s časom zaide v pozabo, ostajajo arhivske zakladnice neprecenljivih 
vrednosti v vseh njenih odtenkih.

Ena izmed njih, verjetno gre za usodo, me je pravkar dohitela. Stara laterna. Iz 
zakladnice morskega sveta. Naj sveti! Dobrim zgodbam na pot. Naj sije in zažari 
z vso svojo simboliko v objemu neminljive ljubezni in iskrive radosti velikonočnih 
praznikov.

Tako mineva 
slava sveta;
danes te hvalijo, 
jutri prihajaš 
v pozabo.

Latinski pregovor
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40 LET USPEHOV 
V REKI SPOMINOV

Letošnje leto je za metliško Kolpo jubilej-
no; obeležujejo namreč 40 let odkar so v 
tem podjetju proizvedli prvo kopalnico.  
Letošnji sejem DOM 2018 na Ljubljanskem 
Gospodarskem razstavišču so izkorsti-
li tudi zato, da so na svojem razstavnem 
prostoru predstavili prenovljeno jubilejno 
grafično podobo, razstavljeni  izdelki Kolpa 
san pa so simbolizirali prehojeno štiride-
setletno pot. Sejemsko dogajanje so pope-
strili z družabnim srečanjem s poslovnimi 
partnerji; povabljeni gostje so uživali ob 
izbranih belokranjskih dobrotah in glasbi  
Dragatuških tamburašev.

Slobodan Jovič
Janez Starc

Mirjan Kulovec, prvi mož Kolpe, je velik ljubitelj glasbe. Tudi sam odlično igra 
na kitaro zato ceni kakovostno muziciranje Dragatuških tamburašev

Kolpinemu jubileju so nazdravili: Mirjan Kulovec, predsednik uprave Kolpe, Jože Kastelic 
Direktor trženja v Kolpi, Borut Šterbenc, Direktor financ in namestnik predsednika uprave 
in Jože Mermal, predsednik uprave BTC Ljubljana (z leve)

Urška in Tina sta najbolj zaslužni, 
da je vse potekalo brez zapletov

Kolpa je pomemben član Gospodarske zbornice Dolenjske in 
Bele krajine kar je s svojo prisotnostjo potrdil tudi Jože Colarič, 
predsednik zbornice in prvi mož Krke
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Simboli  
Bele krajine:  
Kolpa,  
tamburica,  
belokranjska 
pogača

Pred uporabo natančno preberite navodilo!  

O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte  

z veterinarjem ali s farmacevtom.

 Učinkovito nad bolhe,    
 klope, gliste in trakulje.

Za varno in brezskrbno druženje  izberite   

Krkino zaščito po meri.

 Učinkovit proti   

Učinkovit proti   
 

NE UPORABITE ZA ZDRAVLJENJE MAČK.

 Učinkovita proti  

Kolpa proizvaja kopalniške 
produkte višjega cenovnega 
razreda. V višji cenovni razred 
sodijo tudi vina belokranjske-
ga vinarja Jožefa Prusa, več-
kratnega svetovnega prvaka 
in Vinarja leta Slovenije

Legendarni gostilničar iz Jugorja Petar Badovinac,  
je s strani gostov za pripravljeno šunko požel same pohvale
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V Revozu dajemo velik poudarek sodelo-
vanju z različnimi fakultetami in inštituci-
jami, saj se zavedamo, da je za obstoj in 
razvoj podjetja nujno, da pritegnemo mla-
de talente, po drugi strani pa imamo tudi 
na voljo najsodobnejše tehnologije in zna-
nja, ki lahko prispevajo k razvoju in rasti 
ne le mladih strokovnjakov, pač pa širšega 
gospodarskega okolja nasploh. Tako je bil 
za ta namen pred časom v okviru Tehnič-
ne direkcije Tomaž Blatnik imenovan za 
odgovornega za sodelovanje z izobraže-
valnimi inštitucijami. Ker je Revoz trenu-
tno v zelo intenzivnem projektnem ob-
dobju, je v teku kar nekaj projektov tudi v 
sodelovanju z izobraževalnim sistemom. 

Študentje Elektrotehniške fakultete 
sodelujejo pri postavitvi novih robotov

Med drugim skupina študentov Etektro-
tehniške fakultete dela na umestitvi no-
vih robotov za prihajajoče vozilo v obratu 
za sestavo in varjenje karoserij. V Revozu 
bodo delali 5 mesecev, v uvajalni fazi pa 
so bili tudi na usposabljanju v Renaulto-
vem razvojnem centru v okolici Pariza 
(Tecnocentre). 

Gaja Žumer, Jacinta Mihelčič in Jan Vo-
dopivec: „S sodelovanjem med Revo-
zom in Fakulteto za elektrotehniko smo 
študentje dobili enkratno priložnost, da 
dobimo vpogled v proizvodnjo oziroma 

REVOz PONUja VELIKO PRILOžNOSTI 
za MLadE STROKOVNjaKE

industrijo ter dragocene izkušnje že med 
študijem. Znanja, ki smo jih in jih še bomo 
pridobili, nam bodo pomagala pri nadalj-
njem študiju in kasneje vsekakor tudi pri 
iskanju službe. Seveda je bila zelo zani-
miva tudi izkušnja prvega „službenega 
potovanja“ v Technocenter v Pariz.“

O delu skupine študentov ter o poklicih, 
zanimivih za študente te fakultete, so nji-
hovi sošolci posneli tudi zanimiv video 
prispevek, ki je na voljo na spletni strani 
fakultete.

Business Hive: Odlični predlogi štu-
dentov za Revozovo projektno nalogo

Poleg tega Revoz sodeluje tudi pri pro-
jektu Business Hive v organizaciji Eko-
nomske fakultete, ki povezuje študente 
različnih fakultet na projektih nalogah 
posameznih podjetij. 

Dogodka, ki je potekal od 9. do 11. marca, 
se je udeležilo več kot 150 študentov in 
kar sedem skupin se je odločilo za Revo-
zovo projektno nalogo „Prenova sistema 
obiskov za organizirane skupine v Revo-
zu“, pri čemer so sledili trem ciljem: dati 
prednost digitalizaciji, zagotoviti varnost 
obiskovalcev in procesa ter ponuditi obi-
skovalcem enkratno izkušnjo. Vseh se-
dem skupin je ves vikend pridno delalo, 
raziskovalo podobne primere in predla-
galo veliko zanimivih idej. Razglašena 
je bila tudi najboljša naloga, ki je prejela 
finančno nagrado v višini 1.000 evrov, 
pripravili pa so jo Oskar Košenina in Neža 
Krivonog z Ekonomske fakultete ter Jan 
Groznik s Fakultete za strojništvo. Poleg 
obsežne raziskave (Mitsubishi, Harley Da-
vidson, BMW) so ponudili dve vrsti reši-
tev, t.i. hitre in dolgoročne, ki so vse zelo 
zanimive za takojšnjo uvedbo v podjetju.
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ZAKAJ INVESTIRATI V 
PLEMENITE KOVINE?
Podjetje Elementum je nedavno iz-
dalo omejeno izdajo srebrnika miru 
in ljubezni. Srebrniki so nakovani v 
nakladi 1800 kosov, kot je letnica roj-
stva pesnika dr. Franceta Prešerna. 
Srebrnik na eni stran odlikuje grb 
Slovenije, na drugi strani del besedila 
slovenske himne. Poleg tega se lahko 
pohvali s kvalitetno izdelavo, masa 
posameznega srebrnika je 15 gramov, 
in največjo možno čistino - 999/1000. 
Srebrnik se ponaša še z dobrodel-
no noto, saj bo pol evra od vsakega 
nakupa šlo za projekt Rotary kluba 
Kranj, ki socialno ogrožene otroke iz 
Gorenjske vsako leto pelje na počitni-
ce na morje.

Srebrnik miru in ljubezni, poimeno-
van po besedilu iz himne in prevodu 
besede love iz angleščine v slovenšči-
no, ki jo naša država nosi v imenu, 
ima svojo različico v srebrniku, ki 
ga je Elementum izdelal že leta 2009. 
Takrat je Slovenija postala polnoletna 
država. Prvotni srebrnik se je razli-
koval od zgoraj opisanega po imenu, 
imenoval se je Prešernov srebrnik, in 
po teži. Tehtal je 31,1035 grama ozi-
roma eno unčo. Zaradi večje mase je 
bilo treba zanj odšteti še enkrat več. 
Prvotni srebrnik je požel veliko zani-
manja med Slovenci. V osmih letih so 
jih prodali že dvanajst tisoč, s tem da 
je bila prva serija razprodana še pred 
uradno izdajo srebrnika.

Peter Slapšak, direktor podjetja Ele-
mentum, je prepričan, da bo sčasoma 
vrednost srebrnika narasla. Pri tem 
ne skriva želje, da bi v bližnji priho-
dnosti to postal naložbeni srebrnik 
brez omejene naklade: "Srebrnik je 
odlična ideja za obdarovanje poslov-
nih partnerjev iz tujine kakor za ob-
darovanje njihovih soprog. Želimo si, 
da bi našel pot do sleherne soproge 
predsednika vsake države tega sveta."

Zakaj investirati v zlato?
»  Ker vse večje tiskanje denarja 

zmanjšuje kupno moč valuti.
»  Ker je cena zlata neodvisna 

od finančnega sistema.
»  Zaradi ohranitve kupne 

moči in zaščite pred 
geopolitičnimi trenji.

»  Zaradi zavedanja, da se 
bomo v prihodnosti srečali z 
vse višjo inflacijo.

»  Ker imamo v rokah vedno 
zamenljivo valuto, ki je tudi 
davčno neobremenjena.

A Peter Slapšak svari, da ni finančno 
varno vložiti celotnega premoženja 
samo v plemenite kovine, temveč raz-
pršeno. En delež investiramo v nepre-
mičnine, drugega v naložbe, ki nam 
prinašajo obresti, in tretjega v pleme-
nite kovine. Pri tem aktivno prehaja-
mo iz enega sektorja v drugega. Ko je 
en sektor podcenjen, vložimo vanj, ko 
je precenjen, ga zapustimo z dobički. 
Omenjena strategija se je skozi zgo-
dovino izkazala za zelo uspešno. Po 
njegovih besedah je ravno sedaj ide-
alen čas za nakup plemenitih kovin. 
Za lažjo odločitev, v kaj naj investira-
mo, se njegov nasvet glasi: "V nalož-
bene palice kovnic, ki imajo t. i. good 
delivery status. Ta namreč zagotavlja 
ustrezno čistino in maso naložbene 
palice ter optimalno odkupno ceno v 
času prodaje. Da bo nakup plemenitih 
kovin varen, se odločimo za priznane, 
uradne dobavitelje zlata in srebra."

ELEMENTUM D.O.O.

Zakaj investirati v srebro?
»  Zaradi zaščite pred inflacijo.
»  Zaradi ohranitve realne 

vrednosti premoženja.
»  Zaradi vse večjega 

povpraševanja s strani 
industrije.

»  Ker naj bi bilo zaloge srebra 
v zemlji le še za dobrih deset 
let ob trenutni dinamiki 
kopanja.

www.elementum.si
trgovina.elementum.si
facebook.com/Elementum.Slovenija

T: 04 279 1990 ali 080 59 2009
G: 051 635 053
E: info@elementum.si



OSEBNOST LETa 2017

GLEdaLKE IN GLEdaLcE 
jE PREPRIčaL  
GREGOR zaGORc

"Kdo je zmagovalec?" je vršalo med nominiranci in gosti pred začetkom sklepne prireditve Osebnost leta 
2017, ki so jo drugo leto zapored pripravili na TV Vaš kanal. Gledalke in gledalci TV Vaš kanal so v šopku 
dvanajstih osebnosti meseca za osebnost leta 2017 z glasovanjem na spletu in prek dopisnic izbrali dirigen-
ta Tamburaškega orkestra dobreč Gregorja zagorca. Tamburaški orkester dobreč je marca 2017 na ugle-
dnem mednarodnem festivalu v Pragi osvojil zlato plaketo in postal absolutni zmagovalec v svoji kategoriji, 
strokovna komisija pa je zagorcu podelila še posebno priznanje za njegovo dirigentsko izvedbo.

Marko Mesojedec
Fotografika Boštjan Colarič

Nominirani za osebnost leta 2017 so bili: Maja Žibert, 
Jože Pavlovič, Stanislava Zupanc, Gregor Zagorc, 
Milan Jamšek, Toni Gašperič, Rožca Šonc, Maria 
Shilkina, Bogdan Barbič, Stane Peček, Aleš Makovac 
in Rok Biček. Na fotografiji skupaj z direktorico in 
odgovorno urednico TV Vaš kanal Ireno Vide.

Gregor Zagorc se je uspeha veselil s svojimi najbližjimi

Stekleni ekran za zmagovalca so 
tudi letos izdelali v Steklarstvu 
Vidmar iz Novega mesta

Direktorica in odgovorna urednica TV Vaš kanal  
Irena Vide ter osebnost leta 2017 Gregor Zagorc
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Tudi drugo za-
ključno prireditev 
Osebnost leta TV 
Vaš kanal je gostil 
atrij Knjižnice 
Mirana Jarca  
Novo mesto

Starosta slovenske popevke 
Lado Leskovar in voditeljica 
prireditve Verica Marušič

Osebnost junija Toni 
Gašperič je brez dlake na 
jeziku, kar je dokazal tudi 
na zaključni prireditvi 
Osebnost leta

Vodja projekta 
Osebnost leta Marko 
Mesojedec podeljuje 
priznanje Rožci Šonc,  
osebnosti julija

Vilinke iz Boštanja so očarale 
tako z glasom kot s stasom. 
Med in po nastopu jih je spre-
mljal devetletni Maj Repovž.

Vokalni kvartet Stična, ki je na glasbeni sceni že 27 
let, se lahko pohvali z bogatim repertoarjem pesmi

Bort Ross

Direktor Kmečke zadruge Krško Janez Živič s soprogo v 
pogovoru z direktorjem Gospodarske zbornice Dolenjske in 
Bele krajine Tomažem Kordišem. Skupna ugotovitev je bila: 
"Prireditev nas je navdušila!"

Zadovoljstvo po koncu prireditve je bilo vsestransko, 
kar kažejo zadovoljni nasmehi Marka Mesojedca, 
Irene Vide, Gregorja Zagorca in Verice Marušič

Lamai je umetniško ime izvrstne mlade dolenjske pevke 
Lare Poreber. Na kitari jo je spremljal Primož Moškon.

Posnetek prireditve  
Osebnost leta 2017 si lahko 
ogledate na spletni strani 

osebnost-leta.si. 
Na TV Vaš kanal pa že poteka 
izbor osebnosti meseca 2018, 

ki se bodo potegovale za naziv 
osebnost leta 2018.
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Osebnost leta 2017, Gregor zagorc

» žENE ME 
LjUBEzEN 
dO GLaSBE.«

So sledi, ki izginjajo, in so ljudje, 
ki puščajo neizbrisljive sledi. 
Naslednje vrstice bodo prepuščene 
tistemu, ki je najbolj zaznamoval 
leto 2017 za gledalce Televizije Vaš 
kanal. Gregor Zagorc je namreč 
ena tistih osebnosti, ki nikogar ne 
pusti ravnodušnega.

Jure Marolt
Boštjan Colarič, osebni arhiv
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Le nekaj trenutkov po uradni razglasi-
tvi, ko je Gregor Zagorc postal Oseb-
nost leta 2017 Televizije Vaš kanal, je 
tako strnil svoje misli: »Definitivno je to 
eno veliko priznanje za vse delo, ki smo 
ga opravili. Ni naključje, da sem uporabil 
množino, ker to ni samo moja zasluga ali 
moja nagrada, ampak je to nagrada celo-
tnega Tamburaškega orkestra Dobreč.«

Leto 2017 je bilo zanj leto presežkov. 
Spomini nanj so seveda še kako živi: 
»Veliko, veliko dogodkov in tekmovanj 
je zaznamovalo leto 2017. Tista zma-
ga v Pragi in priznanje, ki sem ga dobil 
za izjemno dirigentsko izvedbo, izvedli 
smo tudi velik koncert ob 20. obletnici 
Tamburaškega orkestra Dobreč. Slišal 
sem, da je bil to drugi najbolje obiskan 
koncert v Beli krajini v letu 2017, takoj za 
Magnificom na Črnfestu. Vendar ta je bil 
na odprtem, tako da smo v zaprti dvo-
rani zagotovo imeli največ obiskovalcev, 
ob tem pa še dva razprodana koncerta v 
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.«

Glasba je zanj lepotica, vredna samih 
presežkov: »V glasbo sem se zaljubil že 
v otroštvu, ko sem kot 5-letni otrok do-
bil prvi sintetizator. Od tega trenutka je 
glasba postala sestavni del mojega ži-
vljenja, in sicer že 28 let.« Poleg tambura-
škega orkestra Dobreč že tretje leto vodi 
dekliški pevski zbor Deorina iz Kočevja, 
Big band Šolskega centra Novo mesto, 
mešani orkester glasbene šole Lipičnik 
in je osebni pianist doajena slovenske za-
bavne glasbe Lada Leskovarja.

Kljub številnim dosežkom in nagradam, 
ki jih je že prejel, se novega ustvarja-
nja ne more in zna naveličati: »Žene me 
predvsem ljubezen do glasbe, saj nič ni 

boljšega v življenju kot pa delati to, kar 
imaš rad. Citiral bi še svojega profesorja z 
akademije, Svetozarja Saša Kovačevića: 
»Samo glasba vas nikoli ne bo izdala in 
razočarala!«

Vedno več pozornosti javnosti pa je 
upravičeno namenjeno tudi Big Ban-
du Šolskega centra Novo mesto: »Nanj 
sem zelo ponosen, saj se je to, kar se je 
pred leti začelo kot poskusni projekt, 
razvilo v zelo dober orkester, v katerem 
igrajo dijaki vseh organizacijskih enot 
ŠCNM. Lahko rečem, da smo edini sre-
dnješolski Big band v Sloveniji, ki je v treh 
letih imel blizu 20 koncertov, od tega dva 
v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma 
v Ljubljani v sklopu republiške Gazele ter 
lanski nastop na poziv, zdaj že bivšega 
predsednika vlade Republike Slovenije, 
Mira Cerarja, na Brdu pri Kranju. Dijake 
ni težko usmerjati, ker tudi oni začutijo 
dobro atmosfero in priložnost za dobro 
muziciranje«.

Tudi v letošnjem letu je že zazrt v nove 
izzive. Odločil se je, da bo naredil nekaj, 
kar ni še nihče pred njim – tamburaško 
opero: »Dejansko jaz o operi razmišljam 
že nekaj let in to se je v meni kuhalo vse 
do trenutka, ko sem zbral pogum za to. Pi-
sanje opere zagotovo ni enostavno in to je 
najtežja in najbolj zahtevna glasbena obli-
ka. Hotel sem narediti nekaj nenavadnega 
in tamburaška opera to prav gotovo je. 
Glede na to, da veliko nastopamo v tuji-
ni, da smo veliko v državah, kjer je tam-
burica statusni simbol, govorim o Srbiji ali 
Hrvaški, tam pravijo, da sploh niso vedeli, 
da znamo Slovenci igrati na tamburico. 
Potem pa pridemo tja in jim poberemo – 
brez kakšne prepotentnosti – vse, kar ima-

jo. Tako sem prišel na idejo, da bi napisal 
tamburaško opero in je že v nastajanju. 
Avtorica libreta je Nina Novak, pisateljica, 
ki je moja prijateljica, gre pa za ljubezen-
sko belokranjsko sago. O drugih izzivih za-
enkrat ne razmišljam, saj je opera Ambrož 
in Katarina, ki nastaja pod mojim peresom, 
velik projekt ne samo zame in tamburaški 
orkester Dobreč, temveč tudi za državo 
ker gre za veliki nacionalni projekt, glede 
na to, da bo to prva belokranjska in prva 
tamburaška opera na svetu.«

Nekaj besed o Osebnosti leta za 2017 je 
strnil tudi legendarni pevec in Gregor-
jev veliki prijatelj, Lado Leskovar: »Gre-
gor že zelo dolgo in dobro dela, najino 
prvo srečanje pa je bilo precej slučajno. 
Ko sem pel z njegovim tamburaških or-
kestrom, za katerega mislim, da je feno-
menalen … Povem vam, da bolj uživam 
s Tamburaškim orkestrom Dobreč kot 
pa mogoče s kakšnimi profesionalci na 
radiu, ker ti mladi igrajo s srcem, Gre-
gor jih odlično pripravi, imajo dinamiko, 

imajo točne note in je užitek pet z njimi. 
Na enem koncertu, ki sem ga vodil na 
ljubljanskem gradu sem rekel, dragi moji 
Slovenci, harmonika ni slovenski inštru-
ment, to je bavarsko-tirolski inštrument. 
Mogoče pa je tamburica prišla z nami, 
če smo res prišli iz Urala. Tako da je tam-
burica resnično slovenski inštrument, pa 
še lažje ga je igrati, da ne omenjam to, 
da je skupinski inštrument, ki ga ne igra 
le eden, ampak več. Tako da je to, kar je 
Gregor naredil tukaj, v teh krajih, nekaj 
čudovitega. Midva pa sva se spoznala 
tako, da mi je bilo všeč, kar on dela in 
sem ga prosil, če me kdaj spremlja. Tako 
da sva imela že veliko koncertov skupaj 
in je užitek z njim sodelovat.«

»Ni naključje, da sem 
uporabil množino, 
ker to ni samo moja 
zasluga ali moja 
nagrada, ampak je 
to nagrada celotne-
ga Tamburaškega 
orkestra Dobreč.«
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OSEBNOST LETa 2017 - V zaOdRjU
Organizacija prireditve, kot je Osebnost leta, vsekakor ni mačji kašelj. Pri njeni izvedbi so sodelovali šte-
vilni posamezniki, ki so zaslužni, da je vse potekalo brezhibno. Mnogi med njimi niso bili vidni na odru ali 
pred kamero, a smo jih ujeli na njihovih "delovnih mestih".

Reportažo iz zakulisja prireditve Osebnost leta 
2017 si lahko ogledate na www.vaskanal.com pod 

zavihkom arhiv oddaj.

Novinarski tandem, ki sta ga sestavljala Slobodan Jovič in  
Vinko Papež, med intervjujem Jožeta Pavloviča, osebnostjo februarja

Prireditev je v celoti posnela 
tehnična ekipa TV Vaš kanal 
pod budnim očesom vodje 
produkcije Iztoka Finka

Snemalec Matej R. Škof, 
osredotočen pri iskanju 
pravega kadra

Mirko Novak "na preži", ko čaka na 
zeleno luč za začetek snemanja

Robert Abe Bele je predvajal 
predstavitvene filme osebnosti 
meseca med prireditvijo

Petra Prijanovič se odlično počuti v družbi 
glasbenikov. Njena zasluga je, da je bila jav-
nost o zmagovalcu takoj obveščena.

TV Vaš kanal ima kar nekaj 
snemalcev, ki nosijo "vla-
darski" priimek. Eden od 
njih je tudi Peter Cesar.

Jure Marolt in Mario Murko zbirata 
prve vtise po razglasitvi

Ekipa Vašega kanala po zaključku prireditve v 
družbi osebnosti leta 2017 Gregorja Zagorca

Reportažni avto je nepogrešljiv pri terenskem  
snemanju, saj predstavlja mobilno režijo televizije

Kulinarično razvajanje po prireditvi so pripravili v 
Srednji šoli za gostinstvo in turizem z Grma Novo 
mesto - Centra biotehnike in turizma
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Razmišljate o obnovi 
ali nakupu stanovanja, 
zemljišča ali hiše?

nakup ali obnova doma je pomemben ko-
rak za vsakega posameznika in njegovo 
družino. na tej poti se pojavljajo vedno 
nova vprašanja, na pravo odločitev pa 
vplivajo tudi finančne zmožnosti posa-
meznika, ki se odloči za takšno spremembo 
v življenju. večina ljudi pri nakupu ali ob-
novi nepremičnine potrebuje tudi finančno 
pomoč. ob pregledu euriborja in obrest-
nih mer za kredite lahko opazimo, da so 
le-ti občutno nižji, kot so bili pred nekaj 
leti. po napovedih nepremičninskih stroko-
vnjakov pa se tudi vrednosti nepremičnin 
približujejo svojim realnim vrednostim. 
vendar kako s projektom pravilno pričeti 
tudi s finančnega vidika?

Deželna banka slovenije d.d. za lažje finan-
ciranje nakupa ali obnove doma ponuja 
stanovanjske kredite z dobo odplačevanja do 
30 let in z ugodnimi obrestnimi merami. na 
voljo sta vam tako spremenljiva, kot tudi ne-
spremenljiva obrestna mera. pri odločanju 
za nakup lastne nepremičnine vam 
priporočamo, da si ob pregledu možnosti 
financiranja vzamete nekoliko več časa in 
se osebno oglasite v eni izmed bančnih 
poslovalnic. tam boste skupaj s svetovalcem 
našli posojilo po vaši meri, svetovalec pa 
vam bo lahko predstavil tudi druge vidike 
financiranja nepremičnin. v Deželni banki 
slovenije d.d. se zavedajo pomembnosti os-
ebnega pristopa, ki je še posebej nujen pri 
pridobivanju informacij, ko se odločate za 
financiranje nakupa nepremičnine.

prijazni bančni uslužbenci vas pričakujejo v 
vseh poslovalnicah Deželne banke sloveni-
je, ki s tretjo najbolj obsežno poslovno 
mrežo med bankami v sloveniji, šteje kar 
81 poslovalnic in je tako svojim strankam 
resnično blizu. tako poskušajo ne le v mestih, 
temveč tudi na podeželju, strankam zagoto-
viti najboljši servis in omogočiti dolgoročno 
obojestransko zadovoljstvo. ob obisku kat-
erekoli izmed poslovnih enot Deželne banke 
slovenije na Dolenjskem vam bodo bančni 
svetovalci predstavili celotno bančno po-
nudbo, hkrati pa boste lahko plačali tudi 
vaše mesečne položnice z ugodno provizijo. 
na širšem dolenjskem območju jih najdete 
v novem mestu, šentjerneju, škocjanu, 
krškem, brežicah, sevnici, črnomlju, met-
liki in ivančni Gorici.

poslovalnica v novem mestu je le ena izmed 
81 poslovalnic Dbs v vsej sloveniji.

moji zemlji predana



Že pred drugo svetovno vojno so vsi večji 
kraji na Dolenjskem in v Beli krajini imeli 
lekarne. Bile so v privatni lasti. Po vojni so 
bile podržavljene, a so z delom nadalje-
vale na istih lokacijah. Nastale so okrajne 
lekarne, ki so jih vodili magistri farmacije, 
in lekarniške postaje, ki so jih vodili far-
macevtski tehniki. Prebivalce so oskrbo-
vale z zdravili, s sanitetnimi in drugimi 
pripomočki za zdravljenje ter veterinar-
skimi zdravili. Na podlagi Zakona o zdru-
ženem delu so delavci Lekarne Novo me-
sto, Lekarne Črnomelj, Lekarne Metlika in 
Lekarne Trebnje na referendumih konec 
leta 1977 sprejeli Samoupravni sporazum 
o združitvi. Nova enovita delovna orga-
nizacija se je imenovala Združene lekar-
ne Novo mesto, ki se je decembra 1978 
preimenovala v Dolenjska lekarna Novo 
mesto p. o.

dolenjske lekarne 
praznujejo 40 let

Širjenje lekarniške mreže in številne 
naložbe
Vodenje Združenih lekarn Novo mesto 
je po združitvi štirih lekarn Dolenjske in 
Bele krajine leta 1978 prevzel mag. Jože 
Kukman. Ko je jeseni 1980 odstopil s 
tega položaja, je po sklepu delavskega 

sveta Združenih lekarn vodenje 1. febru-
arja 1981 prevzela mag. Janja Fortuna, ki 
je bila direktorica vse do leta 2006 in je 
bila zaslužna, da so vse lekarne prenovi-
li. Največjo investicijo pa so izvedli leta 
1989, ko se je mestna lekarna v Novem 
mestu preselila iz centra mesta v novo-
zgrajeno stavbo na sedanjo lokacijo na 
Kandijski cesti 1, v kateri so poleg lekar-
ne še galenski in analizni laboratorij ter 
uprava. Pozneje je sledilo odprtje novih 
lekarn, in sicer v Škocjanu, Semiču, na 
Mirni in v Mirni Peči. Leta 2004 so zaprli 
lekarno v Žužemberku, saj je dobila kon-
cesijo zasebna lekarna. Krmilo Dolenjskih 
lekarn je leta 2006  prevzela mag. Zofija 
Vitkovič, ki je poskrbela, da so odprli le-

karni v Bršljinu in Šmarjeti ter preselili le-
karno v Črnomlju na novo lokacijo poleg 
Zdravstvenega doma Črnomelj. Največja 
investicija v njenem mandatu je bila te-
meljita obnova stavbe na Kandijski cesti 
1 v Novem mestu, ki je sedaj moderno in 
zelo funkcionalno opremljena. Velika pri-
dobitev je tudi parkirišče za stranke. Ja-
nuarja 2017 je vodenje Dolenjskih lekarn 

prevzela mag. Miroslava Abazović, ki 
se prav tako zavzema, da so vse njihove 
lekarne zgledno urejene, da se zaposle-
ni vseskozi strokovno izpopolnjujejo, saj 
le tako lahko obiskovalcem lekarn poleg 
zdravil na recept nudijo tudi kvalitetne 
izdelke za varovanje zdravja in predvsem 
strokoven nasvet. Bolnikom so dejansko 
na voljo 24 ur na dan, saj v Lekarni Novo 
mesto opravljajo tudi neprekinjeno de-
žurno službo.

Farmacevti izjemno dejavni
Širjenju lekarniške mreže je sledilo tudi 
zaposlovanje in dodatno izobraževanje 
strokovnega kadra. Ob združitvi lekarn 
leta 1978 je bilo v zavodu zaposlenih 22 
farmacevtskih tehnikov in 13 magistrov 
farmacije. Danes je v zavodu 19 farma-
cevtskih tehnikov in 51 magistrov far-
macije, od tega so štirje specialisti in tri 
specializantke. Magistri farmacije so de-
javni tudi v širšem okolju, saj predavajo 
na strokovnih izobraževanjih za farma-
cevte, izobražujejo o zdravilih druge 
zdravstvene profile in skrbijo za ozave-
ščanje bolnikov in drugih uporabnikov o 
pravilni ter varni uporabi zdravil in drugih 
izdelkov za ohranjanje zdravja. Prav tako 
pripravljajo strokovne članke, prispevke 
za lokalne medije ter se pojavljajo v lokal-
nih medijih z izobraževalnimi in informa-
tivnimi vsebinami za bolnike. Skrbijo za 
izobraževanje farmacevtskih tehnikov in 
študentov farmacije, tako v času šolanja 
kot pripravništva. Zavedajo se, da je po-
membno promovirati delo lekarniškega 
farmacevta, ki je bolnikom najlaže dosto-
pen zdravstveni delavec.

mag. Miroslava Abazović, mag. Janja Fortuna, 
mag. Zofija Vitkovič
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 07 334 22 87
 051 654 994
 gozdno.vrtnarija@siol.net
 www.ggnm.si

Gozdno gospodarstvo 
Novo mesto d.d.
Smrečnikova ulica 45
8000 Novo mesto 

gozdno gospodarstvo

  gozdarske storitve
• odkup lesa (listavci in iglavci)

  cvetličarske in vrtnarske storitve
• urejamo vrtove in zelenice
• višinsko obrezovanje parkovnega drevja
• jesenske trajnice, zemlja, gnojila
• mačehe, resa, okrasni peski
• lončnice in rezano cvetje
• poročni, darilni in žalni program

PonudbaNa treh lokacijah vam v vrtNih ceNtrih iN 
cvetličarNah GG Novo mesto poNujamo: 

•	 Vrhunske	cvetličarske	izdelke	za	posebne	priložnosti	v	
življenju,	kot	so	poroka,	žalni	izdelki,	obletnice,	...	

•	 Širok	nabor	zunanjih	okrasnih	rastlin	za	vrt
•	 Sadike	balkonskih	rastlin	iz	lastnih	rastlinjakov
•	 Kvalitetna	zelenjavne	sadike	iz	domače	proizvodnje
•	 Okrasne	lončke	in	številne	predmete,	ki	krasijo	dom
•	 Pestro	izbiro	kvalitetnih	sobnih	rastlin

vabljeNi Na dNeve odprtih vrat v aprilu
20. - 22. 4. 2018 

vrtNi ceNter
Novo mesto

Smrečnikova 45
07 33 42 287
GSM: 051 654 994

cvetličarNa 
straŽa

Ulica talcev 20
07 30 84 490
GSM: 051 655 762

cvetličarNa 
srebrNiče

Srebrniče 1a
07 33 82 315
GSM: 051 655 768

Ž E  VEČ KOT 21 L E T  Z  VA M I

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

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

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

(0)7 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

15Vaš mesečnikšt. 116, marec 2018



Velikonočni pogovor z novomeškim škofom andrejem Glavanom

VSaKa NEdELja jE 
MaLa VELIKa NOč

M. Mesojedec, A. Frlan
Tatjana Splichal, SŠK

Velika noč je največji krščanski 
praznik, ki nam daje razmišljati 
o smislu človekovega življenja in 
obstoja. Kdo smo in kam gre-
mo? Priložnost, da ta vprašanja 
in nekatere druge izzive, ki so 
pred slovensko cerkvijo, osvetli-
mo v velikonočnem pogovoru z 
novomeškim škofom andrejem 
Glavanom.

16 Vaš mesečnik št. 116, marec 2018



Velika noč velja za največji krščanski 
praznik. Gre za temelj krščanske vere, 
ki slavi zmago življenja nad smrtjo. Za-
kaj ima velika noč med vsem prazniki 
tako velik pomen?
Res je, to je največji krščanski praznik in 
temelj naše vere. Čeprav velikokrat v po-
govoru z ljudmi slišim, da je božič večji 
ali pa vsaj najlepši krščanski praznik. V 
nekem smislu to drži, ker je to družinski 
praznik, bolj osebni praznik, ker je roj-
stvo, ki ga praznujemo za božič, neka-
ko bližje človeškemu čutenju, vendar se 
moramo zavedati, da božiča ne bi pra-
znovali oziroma Jezusovega rojstva ne 
bi tako praznovali, če ne bi on vstal od 
mrtvih. Verjetno bi bil pozabljen. Tako 
pa je njegovo vstajenje temelj krščanske 
vere ali kot pravi apostol Pavel, če Kri-
stus ni vstal, je prazna naša vera. Zato 
tudi apostoli zatrjujejo v svojem oznani-
lu: "Mi smo priča tem dogodkom, mi smo 
ga videli, mi smo se ga dotikali, mi smo 
priče njegovega vstajenja." Mi smo trdno 
prepričani, da on živi, in to je temelj naše 
vere. Seveda v ljudskem občutju pride v 
ospredje marsikaj drugega, kot so na pri-
mer velikonočna jedila. O tem se veliko-
krat, zlasti v naših medijih, govori, kot da 
je to bistvo velikonočnega praznovanja, 
vendar je temelj krščanstva in velike noči 
Jezusovo vstajenje, ki se ga spominjamo 
ne le na veliko noč, ampak vsako nedeljo, 
saj je tudi vsaka nedelja mala velika noč.  

Del velike noči je tudi izkušnja smrti. 
Kako na smrt gledate vi?
Smrt je zlo. Smrt je absurd za vsakega. 
Ob tem se vsako živo bitje ustavi, še zla-
sti človek kot zavestno bitje, ker razmi-
šlja o svoji eksistenci, o smislu svojega 
bivanja. Ali je res smrt in je vsega konec? 
Ali je dokončno končana zgodba, ko te 
zagrebejo, kot rečemo po domače, ali pa 
ima življenje kakšen večji smisel? Prav 
Jezusova zmaga nad smrtjo, ki je gotovo 
ena glavnih zmag, s katero premagamo 
to največje zlo, nam osmišlja življenje. 
Dobrota in življenje zmagujeta. Ko se je 
zdelo, da je življenje dokončno potepta-
no in zlomljeno, je Kristus vstal in prema-
gal smrt in nam osmislil naše življenje. 
To osmišlja še tako tragično življenje po-
sameznika. To nam daje smisel življenja 
tudi v težavah, tudi v trpljenju.

Ena največjih skrivnosti velike noči, ki 
ste jo že nakazali, je vstajenje, ki pa jo s 
človeškimi očmi in razumom težko do-
jemamo.
To je gotovo nekaj, kar je v nasprotju z 
našim razumom in nedostopno našim 
čutom. Že poročila o Jezusovem vsta-

jenju prikazujejo, da so ga nekateri spo-
znali, drugi ne. Nekateri so začutili, da je 
to ista oseba, drugi so ugibali, kako je to 
možno. A on sam je premagal smrt in re-
kel: "Poglejte moje rane, dotaknite se me, 
z mano jejte …" in tako so se ga dotikali 
in prišli do njegove vere, ki so jo ponesli 
v svet.

Slovenski škofje ste konec februarja in 
v začetku marca v Rimu opravili tako 
imenovani obisk »ad limina aposto-
lorum«, v sklopu katerega ste se med 
drugim srečali s papežem Frančiškom. 
Načeloma naj bi bil ta obisk vsakih pet 
let, od zadnjega obiska slovenskih ško-
fov pa je minilo že deset let. Kaj je bil 
poglavitni namen obiska in zakaj kar 
petletna zamuda?
Pravilo je, da naj bi vsakih pet let vsak 
škof poročal o življenju svoje škofije. 
Vendar je treba upoštevati razne okoli-
ščine. Na primer, pri papežu Janezu Pa-
vlu II. sem bil prvič na takem obisku. To 
je bilo leta 2001, ko je bil že star in so mu 
pešale moči, zato so krčili te obiske, jih 
razredčili, da ne bi bilo zanj prenaporno. 

"Ali je res smrt in je vsega konec? 
Ali je dokončno končana zgod-
ba, ko te zagrebejo, kot rečemo 
po domače, ali pa ima življenje 
kakšen večji smisel?"

Poleg tega eno leto prej sploh ni bilo teh 
obiskov, ker je bilo jubilejno leto. Potem 
pa je prišlo do izvolitve novega papeža, 
ki spet ni bil v rosni mladosti, ker je imel 
že visoka leta in je leta 2013 dokončno 
odstopil, zato je spet prišlo do zastoja. 
Sledile so volitve novega papeža. Zatem 
so bila na vrsti običajna in obvezna pro-
tokolarna opravila, kar je spet pripeljalo 
do zamika. Tako se je vse skupaj podalj-
šalo do leta 2018.

To je bil že vaš tretji tovrstni obisk. 
Kako se je ta razlikoval od prvih dveh?
Vsak obisk je malo drugačen. Tudi sta-
rost papežev je bila različna. Janez Pa-

vel II. je postal papež pri 58. letih in je bil 
veliko mlajši kot, denimo, sedanji papež 
Frančišek ali prejšnji Benedikt XVI. Raz-
lika je bila tudi v načinu komunikacije. 
Vsak obisk je bil poseben in pester.

Približna vsebina pa je najbrž določe-
na. O čem ste se pogovarjali?
Namen obiska je poročanje o pastoral-
nem in verskem življenju v škofiji. Poro-
čilo, ki ga sestavljamo, je imelo letos 23 
poglavij. V njih so predstavljeni vsi stati-
stični podatki, versko stanje v škofiji, bo-
goslužje, finančno stanje, duhovni poklici 
in vse, kar je aktualno. Vsak član škofo-
vske konference na tem obisku poroča 
še o posebnem področju, za katerega je 
odgovoren. Imeli smo tudi nekaj skupnih 
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obiskov. Skupaj smo obiskali 16 kongre-
gacij ali ministrstev svetega sedeža, na 
katerih smo poročali o različnih področjih. 
Jaz konkretno sem bil vodja delegacije 
na kongregaciji za družino, laike, mladino 
in gibanje. Ta kongregacija je nastala iz 
dveh, potem ko so ukinili kongregacijo za 
laike. O konkretnih težavah v posameznih 
škofijah nismo razpravljali, ampak bolj o 
splošnem dogajanju v slovenskih škofijah.

Kako ste začutili papeža Frančiška? 
Večkrat se v medijih izpostavlja, da je 
izjemno dostopen, topel človek. Vi se 
sicer niste z njim srečali prvič, ampak 
kakšen je papež Frančišek v živo?
Zelo preprost in takoj izgubiš vsak strah. 
Ko se začneš pogovarjati, vidiš, da je izje-
mno preprost in komunikativen. Najprej 
mu je predsednik Slovenske škofovske 
konference predstavil versko situacijo v 
Sloveniji. Po njegovem uvodu je bil ta-
koj na razpolago za vprašanja. Tak način 
komuniciranja smo pričakovali že prej in 
smo se že pred odhodom v Rim dogo-
vorili, da je vsak pripravil eno vprašanje. 
Tako smo pokrili vsa aktualna področja, 
ki zanimajo Slovenijo in posamezne ško-
fije. V uvodu je dejal, da Slovenijo pozna, 
da je že bil pri nas, ker ima njegova soro-
dnica Slovenca za moža. Na ta način se 
nam je takoj približal. Človek občuduje 
njegovo bistrino. Vidi se, kakšen čudovit 
pregled verskega življenja v svetu ima. 
Pri tem mu gotovo pomagajo različni 
obiski, ki si sledijo dan za dnem.

Katero vprašanje ste mu zastavili vi?
Jaz sem mu zastavil vprašanje glede nje-
govega zadnjega osebnega pisma motu 
proprio. V njem je dal posebno navodilo 
o odpovedi službam pri 75. letih. Zani-
malo me je, da kaj je bistvo novega pred-
pisa? Rekel je, da to velja predvsem za 
nuncije, kurialne kardinale in škofe, ki so 
v rimski kuriji. A tudi tu ni avtomatizma, 
saj morajo tudi oni pri 75. letih napisati 
prošnjo in potem se papež odloči, ali bo 
nekdo še nadaljeval službo ali ne. Nave-
del je primer kardinala, prefekta, ki ima 
80 let in še vedno sijajno dela.

Je potem, ko ste mu vsi poročali o sta-
nju Cerkve na Slovenskem, tudi sam 
podal neko svoje videnje, svojo oceno? 
Tudi po posameznih škofijah?

Ne, tokrat Cerkvi na Slovenskem ni dal 
neke posebne ocene. Ponavadi in doslej 
je bilo tako. Papež Janez Pavel II. nam je, 
denimo, govoril veliko o družini, o delu za 
družine, saj je družina plod cerkve. "Dru-
žina je osnovna celica cerkve in družbe. 
Zato skrbite zanjo. Skrbite, da boste prišli 
do celostne družinske pastorale." To nam 
je tako naročal, da se še zdaj spomnim. 
Tako je dejal Janez Pavel II. Papež Bene-
dikt XIV. nam je prav tako po nagovoru 
dal neka splošna navodila. Tokrat pa so 
bili v glavnem odgovori na podlagi vpra-
šanj, ker je najbrž smatral, da nas to, kar 
smo vprašali, tudi najbolj žuli.

Cerkev v Sloveniji se sooča tudi s po-
manjkanjem duhovnih poklicev. Novih 
je malo, starejšim duhovnikom pa pe-
šajo moči. Na kakšen način se v novo-
meški škofiji soočate s tem izzivom? 
Nekaj novih posvečenj se letos vendar-
le obeta tudi v novomeški škofiji, kajne?
Pomanjkanje duhovnih poklicev je zna-
čilnost vseh slovenskih škofij, ne le no-
vomeške. Morda je pri nekaterih to celo 
večja težava kot pri nas. Dejansko bomo 
imeli letos štiri nove maše, čeprav škof 
vedno gleda, koliko je tako imenovanih 
škofijskih duhovnikov. Eden med njimi bo 
škofijski duhovnik, drugi je iz neokate-
humenske skupnosti, tretji je kartuzijan, 
eden pa je jezuit. Štiri nove maše niti ni 
tako malo, vendar še vedno premalo za 
potrebe, ki jih čutimo.

Poleg padca duhovnih poklicev pa pada 
tudi število vernikov. So morda na vidi-
ku tudi kakšne spremembe glede raz-
poreditve župnij? Celotna Slovenija ima 
skoraj 700 župnij, novomeška pa 71.

"V uvodu je dejal, da Slovenijo 
pozna, da je že bil pri nas, ker 
ima njegova sorodnica Slovenca 
za moža. Na ta način se nam je 
takoj približal."

Ko preverjamo podatke, ki smo jih sliša-
li v Rimu, imamo v Evropi in bojda tudi 
pri nas v Sloveniji še razmeroma dovolj 
duhovnikov. Imamo škofije po svetu, v 
katerih je 20.000 ali 30.000 vernikov 
na enega duhovnika, medtem ko je pri 
nas povprečje še vedno 1600 vernikov 
na enega duhovnika. Kljub temu pa se 
to pomanjkanje čuti in se bo v prihodnje 
še bolj čutilo. Kako bomo upravljali ena-
ko število župnij, če je duhovnikov manj? 
Nekateri so se že lotili tega združevanja, 
ne bom rekel ukinjanja, ker neradi slišimo 
to besedo. Na Primorskem, kjer so imeli 
organizacijo župnij najbolj razdrobljeno, 
so se tega že lotili. Pri nas smo sicer že 
razmišljali o tem, ni pa še prišlo do odlo-
čitve. Osnovno načelo, ki prevladuje tudi 
pri večini škofov, je, da dokler so obče-
stva živa, ne bomo ukinjali župnij. Treba 
je pogledati, kolikšen je obisk, koliko je 
nedeljskih vernikov in koliko bo duhovnih 
poklicev. Dokler bodo verniki zavzeti za 
življenje svoje župnije, toliko časa jih ne 
bomo ukinjali. Seveda pa je treba raz-
mišljati, katere naloge bi prevzeli laiki. 
Drugo poglavje je, da bi povečali število 
stalnih diakonov, ki bi tudi lahko prevzeli 
nekatera dela. Upamo tudi, da se bo šte-
vilo duhovnih poklicev povečalo, a trenu-
tno je ta trend v upadanju. O tem smo 
govorili tudi s papežem. To je povezano 
z demografsko sliko, padanjem rodnosti 
in tudi s sekularizacijo na strani duhov-
nikov. Mogoče preveč površno življenje, 
premalo poglobljeno in premalo zavzeto.    

"Imamo škofije po svetu, v katerih 
je 20.000 ali 30.000 vernikov na 
enega duhovnika, medtem ko je 

pri nas v povprečju še vedno 1600 
vernikov na enega duhovnika."
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"Ljubezen je neminljiva. 

Tista, ki zmaguje vse zlo."

Pravijo, da svet stoji na mladih. Okto-
bra bo v Rimu sinoda mladih na temo 
Mladi, vera in razločevanje poklicano-
sti. Kakšna bo vloga mladih na sinodi?
Res je, jeseni bo sinoda z mladimi. Mla-
di naj bi bili aktivni udeleženci, ki bodo 
o svojih težavah in vprašanjih sami raz-
mišljali in dali škofom neka nova izho-
dišča, kaj bi se dalo še narediti oziroma 
nadgraditi. Dejstvo je, da mladi danes ži-
vijo v posebnem vzdušju. Papež je v luči 
mladih omenil knjigo filozofa, ki jo je bral. 
Govori o mladih in tveganju, da bodo iz-

gubili korenine in povezanost s predniki. 
Izpostavil je, da mladi nimajo nobene 
gotovosti. Se pravi, da živijo neko tekočo 
kulturo,  zato je treba nujno vzpostaviti 
dialog med mladimi in starejšimi ter še 
zlasti s starimi starši. Starši marsikdaj od-
povedujejo, stari starši pa lahko zelo po-
magajo pri evangelizaciji in posledično 
posredovanju osebne vere iz roda v rod.

Kot ste že poudarili v začetku pogovo-
ra, je velika noč torej zmaga življenja 
nad smrtjo, zmaga veselja nad žalostjo. 

Kakšno je vaše velikonočno sporočilo 
oziroma voščilo?
Kljub vsem težavam želim več veselja, 
več optimizma, več prave notranje ra-
dosti, ki nas osrečuje, in več zaupanja. 
Krivico lahko damo v grob in bo vstala 
od mrtvih, se bo pokazala in bo zmagala. 
Prav tako ljubezen. Tudi ljubezni se ne da 
premagati. Ljubezen je neminljiva. Tista, 
ki zmaguje vse zlo.  

19Vaš mesečnikšt. 116, marec 2018



ORačEVE GRafIKE
Vsestranski umetnik Janko Orač, po rodu 
Štajerec, je že skoraj štiri desetletja eden 
najvidnejših ustvarjalcev v Novem me-
stu. Po desetih letih se v Jakčevem domu 
Dolenjskega muzeja zopet predstavlja s 
samostojno razstavo, tokrat grafik, ki je 
presek njegova večletnega ustvarjanja 
na tem likovnem področju. Tudi zanj je ta 
razstava nekaj posebnega. »Te grafike so 
nadstandardnega, velikega formata« pon-
sno pove, Janko Orač. Tudi sicer so grafi-
ke njegova prva ljubezen. Med Oračem in 
Novim mestom vlada vzajemna ljubezen, 
saj je med drugim tudi eden pobudnikov 
za ustanovitev Društva likovnih umetnikov 
Dolenjske in je mentor številnim mladim, 
ki šele začenjajo svojo umetniško pot. 
Razstava Oračevih grafik bo v Jakčevem 
domu na ogled do tridesetega junija; te-
levizijsko zgodbo pa si lahko ogledate na 
www.vaskanal.com/ arhiv oddaj Kultura.

Jure Marolt
Boštjan Pucelj
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VaŠ KaNaL je weePartner, 
ker podpiramo lokalno  

Sprememba je edina stalnica v ži-
vljenju in spontano nas proces spre-
memb vodi po novih poteh, ki  jih 
ozavestimo z občasnim vzdihom za 
nazaj: »Pa saj je že skoraj trideset let, 
kar deluje Vaš kanal in kaj vse smo v 
tem času že spremenili!?« 

ja, ko pogledamo nazaj je naša pre-
hojena pot že do sedaj polna različ-
nih načinov delovanja. 

Tokrat nadgrajujemo zopet;  
skupaj z vami kot podjetniki naše-
ga okolja in z vsemi nami kot kupci 
sledimo trendu digitalizacije, v kar 
nas vodi poslovanje z roko v roki z 
aktualnimi tehničnimi pripomoč-
ki sedaj že vsakdanje uporabe.     
S »pametnim« telefonom.  

Vsak kupec, ki se brezplačno registrira z »wee« aplikacijo, pa na tak 
način lahko v svoji okolici poišče izdelek ali storitev, ki ga zanima.  V 
prvi fazi je to možno v deseterih državah Evrope, kmalu pa širše.

TRI prednosti HKRaTI    
kupcem nudi brezplačna   
»wee« kartica/aplikacija:
  

1   z isto iščemo in  
najdemo izdelek/uslugo  
v lokalnem okolju in  
na internetnih straneh 

2   z isto plačamo,  
kar smo izbrali

3   z isto pridobimo  
popuste v  denarju

Vaš kanal
weePartner

Sprememba je edina stalnica  
v življenju!  

V kolikor pa pogledamo zorni kot različnih 
informacijskih oblik v odnosu med kup-
cem in ponudnikom, je to izrazito vidno. 

Nedavno nazaj smo si med seboj pisali 
dopise in čakali odgovore vsaj nekaj dni, 
potem smo s faksom pospešili komuni-
kacijo, danes pa smo v medsebojni ko-
munikaciji tako rekoč v trenutku.

Seveda govorimo o nakupnih poteh 
po najbolj iskanem mediju današnjega  
časa, to je mobilna naprava z mnogo 
funkcijami oziroma kot ji največkrat re-
čemo, »pametni« telefon.

z vso zmogljivostjo nam nudi mnogo 
možnosti. To so spoznali tudi podjetniki, 
ki  svojo ponudbo vedno bolj predsta-
vljajo prek svojih aplikacij na pametnem 
telefonu.

Tak način je odlična rešitev, seveda, če 
je trgovčeva aplikacija vidna ravno tisti 
čas, ko kupec išče njegovo ponudbo. Na 
tej točki pa se lahko manjšim podjetjem 
zgodi, da so premalo vidni, da jih kupec 

ne najde, saj velika prepoznavnost in vi-
dnost zahtevata mnogo dodatnih akcij in 
denarja. 

Ravno zaradi tega, da bi bila tudi manj-
ša podjetja enako vidna kot velika ter 
s tem na očeh kupcem, je v veliko ko-
rist »wee« operacijski sistem, ki enako-
vredno omogoča prepoznavnost vseh 
ponudnikov. S tem pa že govorimo o 
digitalizaciji podjetij, ki nezadržno za-
objema poslovno delovanje, in za obstoj 
na trgu si podjetja ne bodo mogla privo-
ščiti zaostanka v tej tekmi.  

V pomoč malim in srednje velikim pod-
jetjem omogoča »wee« koncept global-
no digitalizacijo, ki je manjšim podje-
tjem dostopna. Koristi od tega pa ima 
vsak od nas kot kupec, vsak sodelujoči 
podjetnik in lokalno okolje.

Televizija Vaš kanal kot prepoznaven 
medij  že vsa leta svojega delovanja na 
različne načine podpira lokalno gospo-
darstvo, zato smo pristopili h globalne-
mu projektu »wee«, ki prek novodobnih 
povezav združuje lokalno, gospodar-
stvo, male podjetnike za boljšo prepo-
znavnost proti multinacionalkam.

OPERacIjSKI SISTEM »wee« 
POVEzUjE lokalne podjetnike s 
svojimi kupci na dVa NačINa:

1
  Prek telefonske aplikacije,  
kar si vsak sam prenese na 
svoj telefon

2
  Prek fizične kartice, ki jo lahko 
vi, kot PRIjaTELjI VaŠEGa 
KaNaLa, dobite po pošti;  
zanjo  pokličite 07- 39 30 876  
in nam povejte naslov

https://wee.com/i/fc/29850352
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PaN-jaN PONOVNO POSTaL ŠKOdIN TRGOVEc LETa!
Trebanjsko družinsko podjetje Pan-Jan je 
po osvojitvi laskavega priznanja za leto 
2015 blestelo tudi tokrat in si tudi to leto 
prislužilo naziv Škodinega trgovca 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-letno 
tradicijo. Poleg zastopstva za prodajo Ško-
dinih vozil je od leta 2009 Pan-Jan tudi po-
oblaščeni prodajalec vozil Kia. 

Danes podjetje zaposluje več kot 50 
uslužbencev. V podjetju so nad ponovno 
osvojenim priznanjem navdušeni, a za-

radi njega ne bodo zaspali na lovorikah, 
ravno nasprotno – to bo dodatna moti-
vacija pri načrtih za prihodnost. V Ivančni 
Gorici, kjer imajo drugo poslovno enoto, 
so v začetku letošnjega leta povečali ka-
paciteto servisnih storitev in odprli nov 
salon Kia ter center rabljenih vozil. 

V obeh poslovnih enotah poleg številnih 
storitev kot so servisiranje, tehnični pre-
gledi ter sklepanja zavarovanj, že nudijo 
široko paleto rabljenih vozil, v Trebnjem 
pa lahko koristite tudi avtokleparske in 

avtoličarske storitve. Po mnenju mno-
gih je podjetje Pan-Jan vsekakor vredno 
vsakršnega zaupanja, kar dokazuje rav-
no vnovični naziv najboljšega trgovca 
vozil Škoda za leto 2017 v Sloveniji.

PaN jaN TREBNjE
07 / 34 60 700

PaN jaN IVaNčNa GORIca
01 / 32 04 707
www.panjan.si
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GRM NOVO MESTO
CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Sevno 13, Novo mesto

Tel.: 07 39 34 734,  
www.vs.grm-nm.si

SREDNJA ŠOLA ZA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM
Ulica talcev 3, Novo mesto

Tel.: 07 3321 527,  
www.ssgt-nm.si

KMETIJSKA ŠOLA GRM 
IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA

Sevno 13, Novo mesto
Tel.: 07 3934 700,  

www.ksgrm.net/ksgrm

Vabljeni k vpisu!
več na www.grm-nm.si
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BOGOVIč dOBITNIK 
»BRUSELjSKEGa OSKaRja« 

V evropski prestolnici demokracije Bruslju, je evropski poslanec iz Kr-
škega, franc Bogovič, v evropskem parlamentu prejel laskavi naziv 
»Najboljši evropski poslanec 2018« v kategoriji raziskave in inovacije.

Natečaj MEP Awards, ki ga neuradno 
imenujejo tudi »bruseljski oskarji«, vsa-
ko leto organizira časnik The Parliament 
Magazine. Osem članska strokovna ko-
misija je prepoznala in nagradila Franca 
Bogoviča za njegova prizadevanja na 
področju novih tehnologij v kmetijstvu, 
promociji bio in krožnega gospodarstva 
ter tudi pri odločenosti promoviranja 
evropske pobude »Pametne vasi«. »Pa-
metne vasi so obraz evropskih raziskav in 
razvoja, saj povezujejo številne evropske 
politike, od digitalnega enotnega trga do 
mobilnosti ter Skupne kmetijske politike 
EU. Digitalizirana in modernizirana po-

deželska območja bodo ohranila pose-
ljenost evropskega podeželja, izboljšala 
dostop prebivalcev podeželskih območij 
do storitev in s tem povečala njihovo ka-
kovost življenja. Skozi podporo inovaci-
jam in novim poslovnim modelom bomo 
poskrbeli za preobrazbo evropskega 
podeželja in poskrbeli za depopulacijo 
teh območij,« je v svojem nagovoru ob 
prejetju nagrade, med drugim izpostavil 
Franc Bogovič.

Slobodan Jovič
Pisarna poslanca evropskega parlamenta Franca Bogoviča (SLS/EPP)

Franc Bogovič, Naj evropski poslanec 2018 za 
področje Inovacije in raziskave

Evropski poslanec Franc Bogovič, je prejem "bruseljskega oskarja" proslavil 
z ekipo, iz njegove bruseljske pisarne v  Evropskem parlamentu

Bogovič je v preteklem letu v Sloveni-
ji priredil serijo posvetov na področju 
krožnega gospodarstva, s poudarkom 
na potencialu novih tehnologij v kmetij-
skem sektorju, konec lanskega leta in v 
prvih mesecih tega leta pa svoje »teren-
sko« delo nadaljuje s serijo konferenc na 
temo »Pametnih vasi in novih tehnologij 
na podeželju«. Reportaži iz Metlike in Kr-
šekega si lahko ogledate na spletni strani 
www.vaskanal.com/ arhiv oddaj »Smo 
dobri gospodarji«.

Višek njegovih prizadevanj bo mednaro-
dna konferenca na Bledu, ki bo poteka-

la 13. aprila letos, udeležili pa se jo bodo 
trije evropski komisarji, predstavniki slo-
venske vlade in številna interesna zdru-
ženja ter mednarodni strokovnjaki s po-
dročja kmetijstva, digitalnih tehnologij in 
mobilnosti. Poleg tega bo v 10. maja letos 
v Kostanjevici na Krki organiziral tudi do-
godek na temo  biogospodarstva in kre-
ativnih tehnologij, ki bo potekal v sklopu 
3. konference Circular Change. S tem do-
godkom želi Bogovič tudi v slovenskem 
prostoru odpreti debato o krepitvi bio-
gospodarstva ter predstaviti praktične 
primere prehoda iz linearnega v krožno 
gospodarstvo.
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Vesele velikonočne praznike
vam želi ekipa Televizije Vaš kanal in Vašega mesečnika

www.belbled.si
www.dobrokupi.si

GSM: 051 635 689
info@belbled.si
BELBLED d. o. o.

Skalna ulica 1
8222 Otočec

Servis računalnikov
in računalniške opreme

Prodaja računalnikov, tiskalnikov, monitorjev,
programov, telefonov, televizij... 
Na zalogi več kot 20 različnih prenosnikov
Brezobrestni nakup na več obrokov
Velika izbira računalnikov za dijake in študente

20%

POPUST NA

STORITVE

*popust velja s kuponom
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POdELjENE jUBILEjNE 
NaGRadE GzS

Gospodarska zbornica Slovenije 
je letos petdesetič podelila na-
grade za izjemne gospodarske in 
podjetniške dosežke. Med nagra-
jenimi gospodarstveniki  sta tudi 
dva, ki vodita podjetji iz jV Slove-
nije: Ivan Kralj, direktor podjetja 
Arex iz Šentjerneja in dr. Robert 
Golob, predsednik uprave GEN -I, 
članice skupine GEN Energija iz 
Krškega. Med nagrajenci so tudi 
Borut Čeh, direktor Labena, Rado 
Čulibrk, direktor Niko železniki, 
Branko Kamenšek, direktor LEK 
veterina, Matjaž Omladič, direk-
tor Novem car Interior design, 
dr. Mark Pleško, direktor cosylab, 
Iztok Špan, direktor Tajfun Pla-
nina in edina gospodarstvenica 
dr. Flora Cvetko Tinauer. Skupno 
vsem nagrajencem je, da svoje 
delo opravljajo s strastjo in tudi 
na ta način uspešno kljubujejo 
poslovnim izzivom.

Slobodan Jovič
Barbara Reya, Irena Vide

Dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN –I

Jubilejne 50.nagrade GZS je prejelo devet izjemno uspešnih  posameznikov
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Ivan Kralj, direktor podjetja Arex

Ivan Kralj in ruski poslovnež Evgeny Dubrovin, 
ustanovitelj podjetja Caviar Biosistem: v Šentjerneju 
bosta prihodnje leto odprla tovarno kaviarja

Ivan Kralj se vedno lahko  
zanese na soprogo Vesno

Ivanu Kralju, ki ga je za nagrado GZS predlagala 
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, 
je od srca čestital tudi njen predsednik Jože Cola-
rič. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, je Kralju čestital za novo po-
slovno idejo, ki jo bo realiziral z ruskimi vlagatelji

Ruski poslovnež Evgeny Dubrovin, ustanovitelj 
podjetja Caviar Biosistem, Tomaž Strgar, izvršni 
direktor podjetja Caviar Biosistem, s partnerko

Peter Gašperšič,minister za infrastrukturo, Gregor 
Macedoni, župan MO Novo mesto in Zdravko Počival-
šek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
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V duhu Štukljevega leta je bila prireditev 
športnik leta v Novem mestu nekaj po-
sebnega. Za najboljši športni kolektiv je 
bil razglašen Namiznoteniški klub Krka, 
športnica leta je postala rokometašica 
Maja Vojnovič, športnik leta pa namizno-
tenisač Darko Jorgič. Namiznoteniški 
klub Krka je še četrtič zapored postal dr-
žavni prvak in s tem dosegel nov mejnik 
v zgodovini kluba, Maja Vojnovič, mlada 
igralka Ženskega rokometnega kluba 
Krka, je v letošnjem letu zaigrala tako za 
mladinsko kot člansko reprezentanco. 
V izboru za športnico leta je premagala 
teniško igralko Živo Falkner na drugem 
in atletinjo Klaro Ljubi na tretjem me-
stu. Darko Jorgič, ki med drugim že igra 
v najtežji evropski namiznoteniški ligi v 
Nemčiji, vsako leto strmo raste na sve-
tovni lestvici. V izboru za športnika leta 
je premagal atleta Tadeja Hribarja na 
drugem in tajskega boksarja Saša Vor-
kapića na tretjem mestu.

ŠPORTNIK LETa V NOVEM MESTU

Med drugim so podelili tudi Bloudkove 
značke – izredno zlato je prejel košarkar 
Žiga Dimec, zlato Bloudkovo značko za 
življenjsko delo pa je prejel kolesar in tre-

ner Srečko Glivar. 32-letna neprekinjena 
tradicija prireditve Športnik leta je na 
svojstven način poklon vsem tistim, ki so 
na tak ali drugačen način zapisani špor-
tu, v luči Štukljevega leta pa so razglasili 
tudi enajst ambasadorjev tega projekta. 
Organizacijo prireditve je prevzel Zavod 
Novo mesto s direktorjem Marjanom 
Hribarjem na čelu, ki verjame v to, da ima 
Novo mesto svetlo športno prihodnost.

V novomeškem gimnastičnem društvu 
pa so njihovi mladi člani premierno pred-
stavili posodobljeno sokolsko vajo, ki je 
zaznamovale mlade gimnastike v času 
Leona Štuklja.
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Seidlova c. 6, 8000 Novo mesto

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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Gregor Macedoni
župan Mestne občine Novo mesto 

Cenjeni občanke in občani!

Čestitke ob občinskem prazniku v Štukljevem letu 2018,  
ki ga v Novem mestu obeležujemo ob 120-letnici rojstva 
našega največjega olimpijca.

Tudi v letošnjem letu skupaj nadaljujemo naša prizadevanja 
na poti do pametne, vključujoče in trajnostne lokalne 
skupnosti, v kateri se vse javne storitve smiselno dopolnjujejo 
in nadgrajujejo v korist občanov. Ob tem se lahko naslonimo 
na vrednote, ki jih je izžareval veliki Novomeščan, ki mu 
posvečamo številne prireditve in dogodke – vitalnost, jasne 
misli in svetovljanski pogled na svet.

Ponosni na dosedanje dosežke lahko pogumno zremo naprej 
in živimo geslo Štukljevega leta: Zdrav duh v Novem mestu!
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NUŠa dERENda »čez 20 let«

NUŠa jE začaRaLa 
caNKaRjEV dOM

» Nuša je blestela. Nuša je carica. Nuša je 
žarela«; je samo nekaj odmevov navdu-
šenih gledalcev, ki so prešerne volje za-
puščali Galussovo dvorano Cankarjevega 
doma v Ljubljani. Koncert z naslovom 'Čez 
20 let' ob 20. obletnici glasbenega delo-
vanja priljubljene Nuše Derenda, s Simfo-
ničnim orkestrom RTV je bil poln presež-
kov. Obiskovalce je očarala in po mnenju 
mnogih celo začarala s pestrim in širokim 
glasbenim repertoarjem, ter navdušila z 
glasom, stasom, raznolikostjo in energijo. 
Popeljala nas je  na zanimivo popotovanje 
svojih začetkov, največjih hitov, različnih 
glasbenih žanrov in s prijatelji poskrbe-
la za čutno interpretacijo uspešnic, ki jih 
poznajo prav vsi. Nepozaben je bil edini 

Slobodan Jovič
Agencija Ekskluzivno

duet večera, ki ga je Nuša Derenda od-
pela s svojim sinom Matevžem v skladbi 
Unforgettable; v narodno zabavne vode 
sta zajadrala skupaj z možem Frenkom, 
ki je dokazal da je mojster harmonike; 
mojstrsko je sinfonikom dirigiral Patrik 
Greblo. Marsikateremu obiskovalcu pa se 
je orosilo oko, ko je Nuša odpela ganljivo 
pesem Poletna noč, kjer je dirigentsko 
palico prevzel mojster Mojmir Sepe. Obi-
skovalci, ki so največjo dvorano Cankarje-
vega doma napolnili do zadnjega kotička, 
so Nušo Derenda nagradili s stoječimi 
ovacijami in več minutnim aplavzom; toli-
kšnega navdušenja v Cankarjevem domu 
že dolgo nismo videli.
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Humanitarna akcija

Pomagajmo 
družini Rajk

V Kulturnem centru janeza Trdine Novo mesto je območna organiza-
cija Rdečega križa v sodelovanju z Gimnazijo Novo mesto pripravila 
dobrodelni koncert za družino Rajk. Humanitarna akcija je sicer stekla 
že konec minulega leta, še vedno pa lahko pomagate tudi vi.

Živa Zakšek
Simon Hočevar, TV Vaš kanal

Družina Rajk iz Podhoste pri Dolenjskih 
Toplicah - oče je pokojni, mama in sin Mi-
tja imata posebne potrebe, sin Matej pa 
bi lahko živel normalno življenje, a ga je 
zaznamovalo odraščanje v drugačni dru-
žini - živi v 200 let stari hiši, ki nezadržno 
propada. Cilj humanitarne akcije je zbrati 
nekaj čez 40 tisočakov za pomoč pri ob-
novi hiše, hkrati pa opozoriti na drugačne 
družine, ki jih je v naši družbi iz dneva v 
dan več, pravi koordinatorka humanitar-
ne akcije Nuša Rustja.

Akciji se je pridružila tudi TV Vaš kanal 
- televizija dobrih zgodb. Najprej je pri-

spevala delež zaslužka od decembrskih 
oglasov, nato pa je posnela še dobrodelni 
koncert, na katerem je nastopilo kar nekaj 
znanih glasbenih imen. Še vedno pa lahko 
pomagate tudi vi, in sicer z donacijo sred-
stev na številko tekočega računa SI56 
0297 0025 9477 202 ali SMS sporočilom 
na 1919: RAJK (1 evro), RAJK5 (5 evrov).

Društvo mrtvih pesnikov je 
stalnica na slovenski glasbeni 

sceni že skoraj tri desetletja, 
člani pa vedno radi zapojejo in 

zaigrajo v dobrodelne namene.

Na TV Vaš kanal znajo prisluhniti in se zavzeti za nekoga, ki potrebuje 
pomoč. Zato so pristopili tudi k humanitarni akciji za pomoč družini Rajk. V 
objektiv smo ob predaji čeka ujeli sekretarko OZRK Novo mesto Barbaro Oz-
imek, Mateja Rajka in direktorico in odgovorno urednico TV Vaš kanal Ireno 
Vide ter Mitjo Rajka in koordinatorko humanitarne akcije Nušo Rustjo.

Povod za humanitarno akcijo je bil film Družina 
režiserja Roka Bička, ki je bil gost v studiu TV Vaš kanal. 
Gledalke in gledalci so namreč Bička v akciji novomeške 

televizije izbrali za osebnost decembra 2017.

Na koncertu je nastopila tudi ena najbolj 
znanih glasbenih družina na Dolenjskem. Sku-
paj so zapeli Irena, Leticia in Robert Yebuah.

Čeprav skupina Copacabana aktivno več ne poje, so 
se dekleta, ki so leta 1990 ustanovile prvo žensko sku-

pino na Dolenjskem, vnovič zbrale za dober namen.

Posnetek koncerta 
Pomagajmo družini Rajk 

si poglejte na TV Vaš kanal 
v soboto, 31. marca, ob 16:15.

Sredstva za obnovo hiše 
lahko podarite na: 

TRR: SI56 0297 0025 9477 202 
(sklic: 00-903056, pripis: POMA-
GAJMO DRUŽINI RAJK, naslov: 
OZRK Novo mesto, Ulica Slavka 

Gruma 54 a, 8000 Novo mesto) ali 
SMS sporočilo na 1919:  

RAJK (1 evro), RAJK5 (5 evrov).

Dobrodelnega koncerta se je udeležil tudi dr. 
Dušan Keber, predsednik Rdečega križa Slovenije, 
ki je med drugim izpostavil, da je solidarnost med 
ljudmi edina možnost, da bi svet sploh obstal. Na 

fotografiji z ravnateljico novomeške gimnazije 
Mojco Lukšič in predsednikom novomeškega 

Rdečega križa Marjanom Grahutom.  
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MegadoM je vaša trgovina z gradbeniM MaterialoM, Metalurgijo, inštalacijaMi in kopalnicaMi, orodjeM, vijaki in okovjeM, barvaMi  
in laki, belo tehniko in MaliMi gospodinjskiMi aparati, zabavno elektroniko, pohištvoM  (logo le    in vse za doM, vrt in kMetijstvo.

MEGADOM KRŠKO • CESTA KRŠKIH ŽRTEV 135F, 8270 KRŠKO • tel: 07/488 1 200
ODPRTO: pon.-pet. 7:00-19:00, sob. 7:00-13:00  •          •  www.megadom.si

6. MEGA SEJEM
KRŠKO, 20. - 21. APRIL 2018 

Sejem GRADNJE,
TEHNIKE, OPREME

ter vse za DOM in VRT. 

NAGRADE • NASVETI
PROMOCIJE • AKCIJEMEGA
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zaposlitev VK 93x131.pdf   1   26/03/2018   13:35:22

Čakalnih vrst 
 v zdravstvu ni!

z vzajemno

Zdravstvena polica – hitra 
pot do specialista, operacije 
ali drugega mnenja.

NOVO MESTO
Novi trg 7, tel.: 07 / 39 35 360
•	Brežice, Černelčeva cesta 3a, tel. 07 49 63 980
•	Črnomelj,	kolodvorska cesta 17, tel. 07 30 63 990
•	Krško,	Bohoričeva ulica 9, tel. 07 48 80 580
•	Sevnica,	trg svobode 12, tel. 07 81 62 650

V aprilu otvoritev poslovalnice v Trebnjem.

www.vzajemna.si 080 20 60

Oglas_ZP_93x131_(22-3-2018)-PE NM.indd   1 22. 03. 2018   09:35:22
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        SKUTERJI       

   P.E. NOVO MESTO

   Bršljin 2
   8000 Novo mesto

   T: 07 393 42 12
   E: info@makoma.si

SYM Crox        1.599 €

SYM Symphony ST  1.899 €

SYM Jet4 R 50       1.499 €

SYM Orbit II      1.399 €

Na voljo v 50 ccm ter 125 ccm in
tudi 25 km/h* ter 45 km/h izvedbah!

1.299 €

1.499 € 1.399 €

1.799 €

P.E. DOBOVA

Vadnalova 6
8257 Dobova

T: 041 612 630
E: andrej.peterle@makoma.si

Akcijske cene motorjev veljajo do razprodaje zalog.
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VIKEND, KI VAM LAHKO SPREMENI  
VAŠE FINANČNO ŽIVLJENJE!

ALI STE VEDELI?
Večina ljudi NIKOLI ne postane finanč-
no USPEŠNIH in gredo skozi žIVLjE-
NjE, ne da bi poiskali razloge, zaKaj 
je tako?Takšni ljudje svojo finančno pri-
hodnost naivno ignorirajo ter še naprej 
ostajajo v trenutnih službah in rutini ter 
upajo, da bodo nekega dne privarčevali 
dovolj za pokojnino.
Vprašanje, ki si ga je potrebno tukaj 
postaviti, je naslednje: ali bo takšna 
tudi VaŠa zgodba?
Ljudje iz celega sveta, različnih kultur in 
poklicev, ki so sledili tem tehnikam, so 
opazili pozitivne spremembe na svojem 
finančnem področju.

NA DOGODKU MILLIONAIRE 
MIND INTENSIVE SE BOSTE 
NAUČILI:
Kako si ustvariti finančno svobodo 
na način, da si najprej določite svojo 
številko finančne svobode na podlagi 
katere skreirate načrt, kako to doseči.
Kako v svoje življenje vnesti t.i. denar-
na pravila, ki jim sledijo bogati in uspe-
šni ljudje, da bi povečali svoj dobiček.
Kako identificirati svoja podzavestna 
omejujoča prepričanja, ki jih imamo do 
denarja.
Kako razumeti, na kakšen način – in 
zakaj – so nekateri ljudje programirani 
za uspeh, drugi za povprečje in tretji za 
neuspeh.

KONTaKTIRajTE NaS
Success Resources UK Ltd
Telefon: +386 41 216 032  
Email: mmislovenia@srglobal.com
Več informacij: https://millionairemindslo.com/slo/

Kako preoblikovati vašo notranjo 
finančno mejo oz. ''finančni termostat'' 
na višji nivo bogastva in dosežkov.
Kako zmagati v ''igri z denarjem'' in si 
ustvariti finančno svobodo.
Kako se naučiti veščin in obvladati naj-
preprostejše, a obenem najbolj učinko-
vite tehnike upravljanja denarja.
Kako se naučiti veščin obvladanja de-
narja in odnosov s svojimi življenjskimi 
partnerji, otroki, in poslovnimi partnerji.

VAŠ TRENER BO MAC ATTRAM
Macu se je iz revščine uspelo povzpeti 
do popolne finančne svobode in postati 
milijonar. V svojem življenju je šel čez 

mnogo stisk in težav ter napravil ogro-
mno napak, tako finančnih kot poslov-
nih, predenj je spoznal, kaj sploh deluje! 
Po 10 letih delovanja v večjem podjetju 
je ugotovil, da to delo ni zanj in se po-
dal na pot samostojnega podjetništva.

Kako ga spremeniti, se boste naučili 
na MILLIONaIRE MINd INTENSIVE 3 
dnevnem seminarju od 4. 5. do 6. 5. 
2018 na GOSPOdaRSKEM RazSTa-
VIŠčU LjUBLjaNa. Raziskali boste 
področja v vašem življenju, ki so vas do 
sedaj onemogočala, da bi bili finanč-
no uspešni, naučili pa se boste tudi 
nekaterih najuspešnejših tehnik, kako te 
ovire premostiti.

Poskrbite, da boste tam z nami od 
4. 5. do 6. 5. 2018 na GOSPODAR-
SKEM RAZSTAVIŠČU V LJUBLJANI  
in vse to doživeli tudi sami.
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Prodajalna 
“GALEB -svet perila”

Glavni trg 29   
Novo Mesto
Tel 07  3323 545

Galeb Trade d.o.o.

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

PERILO       SPALNI  PROGRAM        KOPALKE        NOGAVICE

Galeb     Triumph     Lisca     Calida     Snelly     Pounje

Nove pomladne 
kolekcije
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EMIL MEŠIČ s.p., Novo mesto

Gsm: 041 542 322

IZOLACIJA IN SANACIJA
TER POVRTAVANJE
DIMNIK OV.

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

IZDELAVA IN OBNOVA 
KOTLOV ZA PRIPRAVO 
ŽIVINSKE KRME

RAZREZ IN KRIVLJENJE 
PLOČEVINE NA 
CNC STROJIH

 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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V aprilskem paketu 
izdaj oddaje Bonbon 
za bonton bo ena od 
tem tudi ZAHVA-
LA. Z njo izražamo 
hvaležnost in spo-
štovanje, zato naj bo 
del našega bivanja v 
vseh življenjskih ob-
dobjih in okoljih. Ne 

pozabimo nanjo tudi v pisni obliki po uspešnem npr. poslovnem 
sodelovanju. Naj bo zahvala naš vsakodnevni bonbon. Z njim 
bomo posladkali dan sebi in drugim.

Akcija Oseb-
nost meseca, ki 
jo vodijo na TV 
Vaš kanal, se 
nadaljuje tudi 
v letu 2018. Do 
sedaj so gledal-
ke in gledalci že 
izbrali osebnosti 
januarja in febru-
arja. To sta Aleš 

Maver, ki je vodil skupino s Kliničnega inštituta za medicinsko 
genetiko UKC Ljubljana, ki je odkrila gen za prezgodnje stara-
nje, in Nataša Čižmek, članica organizacijskega odbora dobro-
delnega koncerta za Alino, deklico, ki je ob porodu lani junija 
utrpela hudo pomanjkanje kisika, kar je povzročilo možgansko 
poškodbo. Več o izbranih osebnostih lahko najdete na spletni 
strani www.vaskanal.com pod zavihkom Osebnost meseca.

Gost v Županovi 
uri bo župan Me-
stne občine Novo 
mesto Gregor 
Macedoni. Bliža 
se namreč ob-
činski praznik, ki 
ga Novomeščani 
praznujejo v spo-
min na 7. april leta 

1365, ko je Rudolf Habsburški ustanovil Novo mesto. Prvi mož 
občine bo med drugim govoril o urejanju starega mestnega 
jedra, aktualnih projektih, Štukljevem letu, evropskem letu kul-
turne dediščine in kulturnega turizma ter možnostih za kakovo-
stno življenje v občini.

V prvi aprilski od-
daji bo v ospredju 
praznovanje občin-
skega praznika v 
občini Mokronog-
-Trebelno: kdo so 
občinski nagrajen-
ci, kaj je občanom 
ob njihovem pra-
zniku zaželel pred-

sednik države Borut Pahor in s katerimi dogodki so obeležili 
praznik občine. Ker v tem času marsikje po Sloveniji potekajo 
lokalne salamiade, bo v novem Dolenjskem obzorniku govora 
tudi o tradicionalnem ocenjevanju salam v Trebnjem.

Oddaja spremlja 
dogajanje v pode-
želskem prostoru v 
delu »kmetijstvo«. 
Sociologija prostora, 
etnološke vsebine in 
dobra kmečka praksa 
so vodilo vsebinskih 
zasnov oddaje. Tudi v 
aprilu bomo spremlja-

li tekoča opravila kot so: priprava na setev, saditev v vrtnarstvu, 
predstavitev sadik za pridelavo zelenjave ali pa balkonskega 
cvetja itd. V oddaji spremljamo tudi dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah, tako bomo poročali o salamijadah v dolenjskem po-
savskem in belokranjskem prostoru, o reji posavskega konja, 
spremljali bomo rejo krškopoljskega prašiča vse do krožnika. 
V oddaji pa bomo aktualni tudi glede kmetijske politike, varne 
hrane in pri reševanju drugih problemov v pridelavi hrane.

Novomeški škof 
msgr. Andrej Glavan 
bo gost velikonočne 
oddaje na TV Vaš 
kanal. V njej bodo 
poleg največjega 
krščanskega prazni-
ka osrednje teme še 
aktualno dogajanje 
v novomeški škofiji, 

obisk slovenskih škofov Ad limina v Rimu, padec števila duhov-
nikov in vernikov, sinoda mladih ter druge zanimivosti, ki obliku-
jejo duhovno in versko življenje novomeške škofije.

NE SPREGLEjTE Na TV VaŠ KaNaL
BONBON ZA BONTONBONBON ZA BONTON

OSEBNOST MESECA

ŽUPANOVA URA

DOLENJSKI OBZORNIK

KMETIJSKI RAZGLEDI

VELIKONOČNI POGOVOR Z NOVOMEŠKIM ŠKOFOM

Vsako sredo ob 18.20Vsako sredo ob 18.20

V petek, 30. marca, ob 19. uri

v torek, 3. aprila, ob 20:30

Vsak petek ob 21. uri 

V petek, 30. marca, ob 20.30
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V Kranju se nahaja 
ekološka trgovina 
Eko škrnicl, ki je 
otrok družinskega 
podjetja Bio pak 
pakirnice, katero 
vodi Petra Kordež, 
prehranska sveto-
valka in zaprisežena 
zagovornica zdra-

vega načina življenja. "Ekološki izdelki niso dragi, zares drago 
postane življenje takrat, ko nisi več zdrav." Prijetno bo poklepe-
tati, v oddaji v živo. 

Medij Uroš se na svoj-
stven in individualen 
način loteva vsake 
zgodbe. Prav skrivno-
sten preplet energij v 
rojstnem datumu je 
Urošev ključ do energi-
je posameznika, ki mu 
omogoča, da zgodbo 

tisočerih življenj lahko prebira kot odprto knjigo. Predstavil bo 
svojo novo knjigo Življenje je … nekje vmes.

Renata Hercog Šetinc prihaja iz Londona. Zadnja leta sodeluje 
kot svetovalka in osebna trenerka na področju osebnostnega 
razvoja. V Slovenijo prinaša nov duh, praktične izkušnje ter ve-
selje do življenja, pogovor z gostjo bo 9. aprila, ob 20.30

Janko Pirc, ustanovitelj znamke Konoplja osvobaja, bo pred-
stavil ključen pomen in njeno uporabo. Iz konoplje je moč iz-
delati več tisoč različnih izdelkov, kar daje sami rastlini izredno 
veliko vsesplošno uporabnost ter s tem tudi konkurenčnost 
različnim drugim materialom. Pogovor lahko pogledate 16. 
aprila, ob 20. uri.

Zlato ni več samo 
za bogate, v Slo-
veniji prav vsak, ki 
varčuje, lahko  var-
čuje v zlatu.  Zač-
nemo  lahko s sed-
mimi evri na mesec. 
In nikoli ne bomo v 
izgubi, nihče, niti 
država nam tako 

privarčevanega zlata, ki ga hranimo doma in za katerega nihče 
ne ve, ne more vzeti. Lahko si bomo pomagali v kakšni krizi, 
pomagali otrokom, šolali vnuke. Zlata ni neomejeno in po pred-
videvanjih bo njegova vrednost močno rastla.

V oddaji, ki zajema 
utrip in dogajanje v 
Mestni občini Novo 
mesto, bodo v ospred-
ju največje naložbe, 
kot so nadaljevanje 
del na velodromu, re-
konstrukcija Šmihelske 
ceste, izgradnja žele-

zniškega postajališča pri Šolskem centru Novo mesto in ume-
stitev javnega bazena. V novomeški knjižnici so odprli Cesarje-
vo sobo z njegovo bogato knjižnico, v novomeški stolni cerkvi 
pa so obnovili tri baročne slike.

Osrednja tema tokra-
tne oddaje Pravi ključi, 
ki jo pripravlja in vodi 
Irena Vide, bo v pove-
zavi z mednarodnim 
dnevom ožilja v pogo-
voru s strokovnjako-
ma v studiu odstirala 
mnoga, tudi nova spo-

znanja o vse bolj zahrbtni bolezni našega ožilja. Gost oddaje bo 
primarij mag. Andrej Šikovec, dr. med., specialist kirurg, ki 
dolgoletno prakso in številne izkušnje ter spoznanja o preven-
tivi in zdravljenju. Gledalcem bo svetoval, kako se spopasti s to 
boleznijo. Ne zamudite oddaje na TV Vaš kanal, pogledate pa 
jo lahko tudi v arhivu oddaj na spletni strani.

Politik, političarka 
osebno, je nov ciklus 
oddaj, v kateri želimo 
predstaviti politika ali 
političarko tudi oseb-
no, kot pove že naslov. 
Skozi enourno oddajo 
je dovolj časa, da lahko 
malo pobrskamo, kako 

človek, ki je že javna oseba ali pa to želi postati, živi tudi zaseb-
no. Izvedeli bomo, kaj misli, kakšen je njegov sistem vrednot, 
kaj mu je ljubo, in kako 
deluje v širši skupnosti 
kot človek in kot politik. 
Dotaknili se bomo vsaj 
enega, ali več področij, 
kjer se gost počuti po-
klicanega, da deluje v 
javno dobro.

EKO-ŠKRNICL

VERJAMEM!

ZLATO ZA VSAK ŽEP

NOVO MESTO ŽIVI

PRAVI KLJUČI

POLITIK, POLITIČARKA  OSEBNO

V sredo, 4. aprila, ob 20. uri v živo

V ponedeljek, 2. aprila, ob 20. uri

V torek, 10. aprila, ob 21. uri

V ponedeljek, 9. aprila, ob 20. uri

V ponedeljek, 2. aprila, ob 20.30

V sredo, 11. aprila, ob 20. uri – Anja Bah Žibert

V sredo, 18. aprila, ob 20. uri – mag. Maja Kocjan
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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.



ZlAtO NA ZlAtO 
Je SVOBODA IN 
VARNOSt!

V teh kriznih, nepredvidljivih 
časih imeti doma vsaj nekaj 
gramov zlata na zalogi. Za-
kaj? Zato, ker smo z manjši-
mi enotami zlata likvidni tudi 
med morebitnim zlomom 
finančnega sistema, ki ga 
strokovnjaki že kar nekaj časa 
napovedujejo. Pa tudi zaradi 
finančne svobode, ki vam lah-
ko hkrati omogoči brezskrbno 
starost. Če ste eden tistih, ki 
želi doprinesti še k finačni svo-
bodi in k dobremu startu v ži-
vljenju vaših otrok ali vnukov, 
potem varčujete v zlatu, in ne 
v delnicah, obveznicah...

Zakaj? Zlato bo vam ali vašim 
otrokom, vnukom ostal v ro-
kah, virtualne delnice pa so se 
že neštetokrat razblinile v prah. 
In ljudje so ostali praznih rok, 
dolgih nosov, čustveno razrva-
ni. Tudi družine, ki bi sicer lahko 
ostale skupaj, pogosto razpa-
dejo zaradi napačnih naložb. 
Zlato pa je najboljši ohranjeva-
lec vrednosti premoženja!

Ne pozabimo modrosti naših 
prednikov, ki so tudi varčeva-
li v zlatu! Brez zlata ne bi bilo 
denarja in denar je bil do pred 
nekaj desetletij nazaj krit z 
zlatom. Danes na svetu ni več 
denarja, katerega vrednost bi 
bila zaščitena z zlatom. Pa-
pirnati denar je tako le valuta 
brez dejanske vrednosti. Le 
zlato ima resnično vrednost.

Zlato je najbolje kupovati vsak 
mesec, za enak znesek, kajti 
tako hkrati izkoristimo učinek 
povprečnega nakupa. Ta nam 
omogoča, da vsak mesec za 
isto vsoto denarja kupimo več 
zlata.

Če vas zanima nakup enogram-
skih, dvoinpolgramskih ali pet-
gramskih zlatih paličic, čistine 
999.9, pokličite na telefonsko 
številko 070 781 477, kjer vam 
bo naš sodelavec Gvido po-
magal odpreti zlati račun. Prek 
njega zlato kupujete prek traj-
nika, kjer vsak mesec za zlato 
namenite enak znesek, denimo 
za gram ali dva zlata, kolikor si 
pač lahko privoščite. Omenimo 
še, da smo pri nakupu in proda-
ji zlata oproščeni plačila davka 
na dodano vrednost. Pomemb-
no pa je tudi, da pri nakupu in 
prodaji ostanemo anonimni. Za 
konec še tale življenska resni-
ca: Denar (zlato) ne more kupiti 
sreče, vseeno pa  je udobneje 
jokati v mercedesu kot na ko-
lesu. (A. Š.)
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    Samokolnice - 
škropilnice 80, 90 in 
120 litrske

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.
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DRUŽABNA KRONIK A
BORSAN SE POSLOVIL S FUNKCIJE

V Društvu za zdravje srca in ožilja Slo-
venije - podružnici za Dolenjsko in Belo 
krajino letos praznujejo 20 let delovanja. 
Ves ta čas je podružnici predsedoval 
Franci Borsan, po dveh desetletjih pa se 
je s te funkcije poslovil. V tem času so iz-
peljali več kot 200 nalog, dobro so pote-
kale tudi številne aktivnosti - tudi nakup 
aparatov za oživljanje v sodelovanju z 
lokalnimi skupnostmi in gospodarstvom.

KAKO ZDRAVE SO LEDVICE ŽENSK 

Ob svetovnem dnevu ledvic so v Splo-
šni bolnišnici Novo mesto opozarjali na 
ledvice in zdravje žensk. Kronično led-
vično bolezen ima na svetu približno 
195 milijonov žensk, zaradi nje pa vsako 
leto umre 600 tisoč žensk. Ker lahko 
veliko za svoje zdravje naredijo same, 
so v bolnišnici opozarjali na pomen pre-
ventive na dveh stojnicah.

GLASBENA POSLASTICA 

V športni dvorani Marof je Novomeški simfonični orke-
ster vnovič postregel z glasbeno poslastico ob kultur-
nem prazniku. Koncert na predvečer Prešernovega dne 
že skoraj tri desetletja pripravlja Glasbena šola Marjana 
Kozine v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto. Nav-
dušili so tudi letos. Na odru se je zvrstilo kar 160 nastopa-
jočih, dirigentsko paličico pa je vihtel Miro Saje. Manjkala 
pa seveda ni niti TV Vaš kanal, ki je koncert posnela v 
celoti. Posnetek prireditve si poglejte na spletni strani va-
skanal.com v arhivu priložnostnih oddaj.

PREDSEDNIK OBISKAL ROME 

Prostorsko-komunalna ureditev romskega naselja Žabjak-
-Brezje zanima tudi predsednika države Boruta Pahorja, 
zato se je pred časom mudil v Novem mestu, da bi se po-
drobneje seznanil, kje se pri nadaljevanju ureditve zapleta. 
Obisk je zaključil na mestni občini, kjer se je srečal s pred-
stavniki nekaterih lokalnih skupnosti, v katerih prebivajo 
tudi Romi, začel pa ga je v romskem naselju Brezje, kjer so 
ga pozdravili otroci iz tamkajšnjega romskega vrtca.

SEVNIŠKE FLAVTISTKE NAJBOLJŠE 
NA TEKMOVANJU SVIREL

Devetega mednarodnega glasbenega tekmovanja in fe-
stivala za soliste ter komorne skupine Svirel, sta se ga 
udeležili tudi dve odlični skupini mladih, nadarjenih flav-
tistk iz Glasbene šole Sevnica.

Trio flavt Metuljčice (Zala Kovaljev, Anja Cesar, Žanin Ce-
sar) in Kvartet flavt Roš'ce (Neli Markl, Anika Simončič, 
Elizabeta Požun, Ines Bizjak) sta pod vodstvom in men-
torstvom flavtistke prof. Pije Hočevar, magistre flavte, 
navdušila mednarodno žirijo in dosegla dva odlična uspe-
ha. Trio Metuljčice je s 97 točkami postal absolutni zma-
govalec kategorije Elementary ter osvojil zlato plaketo, 
kvartet Roš'ce pa je s 96 točkami osvojil zlato plaketo 
v kategoriji Intermediate. Da sta uspeha flavtistk res iz-
jemna, priča dejstvo, da so Sevničanke blestele v izjemni 
konkurenci; nastopilo je 780 glasbenikov iz 22 držav.
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KOTAR IN PIGMALION

Mednarodno uve-
ljavljeni novomeški 
slikar Jože Kotar, 
je kot predstavnik 
Slovenije, skupaj s 
trinajstimi slikarji in 
kiparji iz Beograda in 
drugih evropskih dr-
žav, v Galeriji NLB v 
Beogradu soustvaril 
veliko mednarodno 
pregledno razstavo. 
Dela so nastala pod 
okriljem umetniškega  
združenja Pigmalion 
art 2018. Ob zaključ-
ku kolonije, so izdali 
tudi obsežno mono-

grafijo del sodelujočih avtorjev; Kotarjeva zgodba je med po-
znavalci bila deležni številnih pohval.

JANI BRAJKOVIČ SPET V 
NOVEM MESTU

Belokranjec Jani Brajkovič se je 
vrnil tja, kjer je začel svojo bo-
gato profesionalno kolesarsko 
pot, v novomeško Adrio Mobil. 
Po petnajstih letih vrtenja pedal 
v tujini bo sedaj mentor mno-
gim mladim novomeškim kole-
sarjem, ob tem pa tudi sam cilja 
na visoke uvrstitve na dirkah Po 
Sloveniji, Hrvaški in Avstriji, ob 
tem pa računa tudi na dober re-
zultat na državnem prvenstvu. 
Jani Brajkovič je pred novo se-
zono optimistično razpoložen, 
ob tem pa ima vso podporo 
tudi predsednice kluba, Mojce 
Novak, in generalne direktorice 
glavnega sponzorja, Adrie Mo-
bil, Sonje Gole.

OPERA LENORA

Tom Kobe kar nekoliko razvaja novomeško občinstvo, 
saj vsako leto predstavi novo, izvirno slovensko opero. 
Tokrat je v frančiškanski cerkvi Svetega Lenarta dva-
krat izvedel opero Lenora, ki je nastala po libretu Fran-
ceta Prešerna, in navdušil zbrano občinstvo. Obljubil je, 
da bo tudi v prihodnjih letih skrbel za to, da bodo ljudje 
uživali v opernem petju, ob vsem tem pa mu je v veliko 
pomoč tudi družina z očetom Jožetom Kobetom iz no-
vomeške občine na čelu. 

GOSPODARSTVENIKI ZADOVOLJNI  
Z DELOVANJEM ZBORNICE

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele 
krajine je bila kot prva pravna samostojna 
regijska zbornica ustanovljena leta 2007; 
med ustanovitelji je bila tudi Televizija Vaš 
kanal. Regijska zbornica ta čas združuje 
okrog 250 članov, ki ugotavljajo, da so z 
doseženim poslovnim izidom v lanskem 
letu izjemno zadovoljni.
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PLANICE NE ZAMUDIJO

Tri može na fotografiji ne povezuje samo dolenjska 
kri, ampak velika strast do smučarskih skokov. Zato 
ne preseneča, da smo jih v Planici zibelki poletov, 
tudi letos, na sobotni moštveni tekmi ujeli skupaj. 
Radko Luzar, župan občine Šentjernej, evropski 
poslanec Lojze Peterle in Janez Selak, podžupan 
Šentjerneja, nekoč tudi sam skakalec – prve skoke 
je naredil prav v Planici, so bili nad tretjim mestom 
slovenskih orlov izredno zadovoljni. Zaradi legen-
darnega svetovno uveljavljenega konstruktorja le-
talnic Janeza Goriška, šentjernejskega častnega 
občana in rojaka – rodil se je namreč v Dolenji Stari 
vasi – so skoki v tej dolenjski občini, poleg peteli-
na in cvička, druga najbolj zapovedana stvar. Lojze 
Peterle pa tako in tako, svojo dolenjsko identiteto 
in Planico od prvega dne službovanja v Bruslju ne-
umorno promovira v Evropskem parlamentu. Tudi 
zaradi takšnih ljudi, je Planica »zibelka slovenstva«! 

V ADRII MOBIL NAGRADILI PRIPADNOST SODELAVCEV

V Adrii Mobil so sodelavcem, ki praznujejo delovne jubileje, na slovesni prireditvi s plaketami izrazili priznanje za njihovo delo. 
Letos je bilo med nagrajenci 51 jubilantov. V nagovoru je prva dama družbe Sonja Gole poudarila, da za odlične poslovne rezul-
tate niso zaslužni samo jubilantje, ampak prav vsi zaposleni.

CVIČEK ZDRUŽUJE IN POVEZUJE

»Dolenjski posebnež združuje in povezuje«, so si bili 
enotni zbrani na fotografiji, ki je bila posneta v Planici, 
ob zaključku letošnje sezone smučarskih skokov. Le-
tošnji praznik cvička bo med 25. in 27. majem gostila 
občina Šentjernej; zbrani na fotografiji bodo vsak po 
svojih močeh, širili dober glas o tej vinogradniški pri-
reditvi, ki bo že 46. leto zapored združila dolenjske 
vinogradnike. Dobre zgodbe bodo udejanjali amba-
sadorji: Vanja Gorišek, Radko Luzar, župan Šentjer-
neja, Janez Gorišek, legendarni konstruktor planiške 
letalnice, Ivan Kralj,direktor podjetja Arex Šentjernej, 
letošnji prejemnik nagrade GZS za poslovne dosežke 
in medijski promotorji Irena Vide, direktorica Televizije 
Vaš kanal, Drago Bulc predsednik Društva Turističnih 
novinarjev Slovenije in novinarska legenda, Tone For-
nezzi Tof Nedeljski Dnevnik. / na fotografiji z leve/
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Yurena, šola tujih jezikov, se nahaja v samem mestnem 
jedru Novega mesta. Vsako leto vpišejo okoli 700 tečajnikov 
vseh starostnih skupin. Izobraževalni programi potekajo v 
sodobno opremljenih prostorih z ekipo prijaznih in 
izkušenih domačih ter tujih predavateljev z odličnim 
pedagoškim pristopom.
Izvajajo vse vrste tečajev tujih jezikov, ki potekajo v manjših 
skupinah, v paru ali pa individualno. Že vrsto let sodelujejo 
tudi z največjimi podjetji Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
V začetku marca jih je obiskal Lee Shutler iz Hilderstone 
Collegea, ki spada med najboljše kolidže v Veliki Britaniji. 
Gospod Shutler je eden izmed direktorjev in na kolidžu 
skrbi za visoko kvaliteto dela in poučevanja. 
Za tiste, ki želite svoje znanje angleščine obogatiti in izpiliti, 
je Hilderstone College prav gotovo prava izbira! Yurena in 
Hilderstone College sodelujeta že več kot 20 let. Vsako 
poletje se z jezikovnih počitnic na Hilderstonu vračajo 
zadovoljni Yurenini tečanjiki.  

DONACIJA VARNI HIŠI
V Novem mestu so marca v C&A poslovalnici v Qlandiji z ve-
likim veseljem predali ček v vrednosti 5.000 € organizaciji 
Društvo življenje brez nasilja in s tem še enkrat potrdili, da 
želijo delovati odgovorno in prisluhniti tudi lokalnemu okolju, 
v katerem delujejo. Donacijo je omogočila C&A Fundacija, ki 
vsako leto poskrbi za donacijo sredstev v dobrodelne name-
ne. Ker so še posebej pozorni na stiske otrok in družin, so z za-
nimanjem prisluhnili Bernardi Matekovič, strokovni vodji pro-
grama Varna hiša, ki je povedala, da bodo prejeta sredstva 
namenili za izvajanje okupacijsko delovne terapije v varni hiši.

Na fotografiji z leve: Lidija Karlo, Saša Petrič Kabur, po-
dročna vodja C&A Janja Lozar, strokovna vodja programa 
Bernarda Matekovič, Irena Laubry in vodja poslovalnice 
Karmen Štupar.

AH, TE ORGLICE

Že devetnajsti festival (Ah), te orglice je v temeniško in mirn-
sko dolino zopet pripeljal največje virtuoze ustne harmoni-
ke pri nas in širše. Leta 1908 je devetnajst kilometrov dolga 
železniška proga povezala Mirnsko dolino med Trebnjem in 
Krmeljem. Leta 2018, po 110 letih, so na isti razdalji to storile 
majhne orglice, edino glasbilo v katerega se diha. Zakaj je 
tvoj klavir pomembnejši od mojih orglic, se sprašuje idejni 
oče festivala, Stane Peček, evropski poslanec in veliki ljubi-
telj ustne harmonike, Lojze Peterle, pa je dejal, da si nekdo 
težko kupi klavir ali orgle, orglice pa si lahko vsak privošči. 
Takoj zatem je vzel orglice v roke in dokazal svoje mojstrstvo 
na odru mokronoškega Upravno-kulturnega centra. 
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Nagradna križanka

Srečna nagrajenka decembrske številke časopisa Vaš mesečnik je Martina 
Ponikvar iz Škocjana. Pravilno geslo se je glasilo: »štirideset let tradicije«

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

Dopisnice z geslom nam pošljite do 8. junija 2018 na naslov:  
Televizija Vaš kanal, za Vaš mesečnik, Podbevškova ulica 12,  
8000 Novo mesto.

Nagradna križanka

SESTAVLJANJE KRIŽANK
MATJAŽ HLADNIK S. P.

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

PODPIS: ............................................................................................

39Vaš mesečnikšt. 113, junij 2017

Mesecnik junij 2017 NOV V2.indd   39 18/06/2017   09:10

GESLO:

IME IN PRIIMEK:

NASLOV:

PODPIS:

46 Vaš mesečnik št. 116, marec 2018



Telemachova mobilna poslovalnica bo vse do konca 
maja na Dolenjskem! Pridružite se nam na enem 
izmed njenih postankov in si zagotovite prenovljene 
pakete satelitske televizije Total TV! Kje se trenutno 
nahaja mobilna poslovalnica, si lahko ogledate na 
www.telemach.si/mobilna/mobilna-poslovalnica.

Razlika med redno in akcijsko ceno je všteta v prejeto ugodnost ob vezavi. Akcija traja od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018. Prosto dostopni programi so programi, ki niso zagotovljeni v sistemu s 
pogojnim dostopom. Za spremljanje digitalne programske sheme na več televizorjih, kot jih je vključenih v izbrani naročniški paket, se za namestitev dodatne opreme, ki ni nameščena ob 
prvi namestitvi, obračuna priključnina, za storitve pa mesečna naročnina, navedena v ceniku na www.telemach.si. Redna mesečna naročnina za izbrani paket Total TV se prične 
obračunavati po poteku promocijskega obdobja. Hitrost prenosa podatkov za storitve UNIFI in UNIFI Travel je odvisna od fizičnih ovir in vpliva drugih elektromagnetnih sevanj med 
oddajnikom in sprejemnikom ter strojne in programske opreme na oddajniku in sprejemniku. Nabor in število programov, ki jih lahko spremljate, sta odvisna od izbranega paketa in 
tehničnih možnosti. Za spremljanje programov na več televizorjih je potrebno naročilo in doplačilo dodatnih storitev. Za spremljanje programov v visoki ločljivosti HD potrebujete ustrezen 
televizor. Najnižja potrebna hitrost prenosa podatkov za nemoteno delovanje storitve EON je 512 kbps. Internetna povezava ni del storitve EON. Splošni pogoji storitev EON, in UNIFI so na 
voljo na naslovu www.telemach.si in na prijavni strani storitve. Za uporabo je potrebna registracija na portalu moj.telemach.si. Za uporabo storitve EON je treba naložiti aplikacijo EON za 
napravo oz. operacijski sistem naprave, na kateri bo aplikacija EON aktivirana. Aplikacija je dostopna na www.eon.tv in v trgovinah Apple App Store ter Google Play. Uporaba funkcije Ogled 
nazaj do 7 dni je omogočena za pakete, ki funkcijo vsebujejo, ali pa je naročena ločeno kot dodatni paket. Vzdrževanje Total TV storitev je za čas vezave naročniškega razmerja vključeno 
v mesečno naročnino in vsebuje naslednje izmed Dodatnih storitev po Ceniku Skupine Telemach, ki jih upravičeno naroči naročnik: Delo tehnika (vključen prihod) in/ali Zamenjava 
sprejemnika (storitev na domu stranke opravi tehnik podjetja). Omenjene dodatne storitve so opravljene z namenom odprave nedelovanja storitev, kjer razlog za nedelovanje ni na strani 
Telemacha, posega naročnika ali višje sile. Upravičeno naročilo je naročilo, ki je podano z namenom odprave nedelovanja storitve. Navedene blagovne in storitvene znamke so registrirane 
znamke njihovih lastnikov. Vse cene vključujejo DDV. Pred sklenitvijo naročniškega razmerja se o akcijski ponudbi, splošnih in posebnih pogojih storitev, sklenitvi naročniškega razmerja in 
cenah ostalih storitev za naročnike ter aktivaciji storitev pozanimajte na www.totaltv.tv, 080 45 67, info@telemach.si ali na prodajnih mestih Telemach. 

NA VOLJO V VSEH
POSLOVALNICAH 

POKLIČITE 080 45 67
www.totaltv.tv

Vrhunski TV programi kjerkoli v Sloveniji!
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