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»Obljuba dela dolg.« 

Slovenski pregovor

Piše: Irena Vide

Skorajda še v duhu parlamentarnih volitev se že pred uradno kampanjo nakazujejo 
nove, volilne epizode lokalnih zgodb. Začenja se nova zgodba v igri za županske 
prestole in sedeže občinskih svetnikov. Prek medijev, ki pomembno zaznamujejo 
lokalni prostor in bistveno vplivajo na oblikovanje javnega mnenja, se že rišejo 
prvi obrisi novih obrazov. Vse bolj pa prihajajo v ospredje sklepna dejanja starih, 
že znanih lokalnih obličij.

Zanimivo je z več zornih kotov in s pogledom štiri leta nazaj proučiti smele 
napovedi, ki so v tedanji predvolilni tekmi glasno izstopale.

V uredništvu naše medijske hiše skrbno hranimo zakladnico volilnih programov 
tedaj izvoljenih županov in županj južno od prestolnice. Odstopanja od danih 
besed skozi prizmo iztekajočega se mandata bodo gotovo pereča tema letošnjih 
soočenj. Pod televizijsko novinarsko lupo namreč že nastavljamo ogledalo 
tedanjim zaobljubam. Nekatere, tedaj najbolj samo zavezujoče,  velja ponovno 
obuditi.

Njihove obljube, posredovane v domove slehernika v lokalnih skupnostih skozi 
»družinski« zaslon Vašega kanala z izrazno močjo žive slike, ki od nekdaj pove 
in verodostojno pokaže največ, gotovo najbolj prepričajo.

Res je! Kar nekaj pomembnih epizod udejanjenih napovedi in obljub je zasijalo 
v ponos lokalnim veljakom, občanom in regiji. Priznanje za vse, kar dobrega je 
bilo iz občinskih proračunov za občane storjenega in narejenega. Marsikje pa 
domuje tudi druga resnica, katere epilog  kljub »zaprisegi« ni spisan. A enkrat 
bo. Enkrat zagotovo. In takih resnic iz ponujenega volilnega menija je kar nekaj. 
Volilna soočenja na Vašem kanalu  jih bodo znova postavila na medijski podest. 
Da boste vi, dragi bralci teh vrstic, lahko presodili in se lažje odločili.

Dragi naši medijski sopotniki.

V uredništvu naše medijske hiše, v programu Vaš kanal, osrednje regionalne 
televizije v Sloveniji, kot tudi pisnem utripu Vaš mesečnik smo se in se še vedno 
osredotočamo na dobre zgodbe. Na tiste, ki delajo življenje lepše in prijetnejše. 
Na ljudi iz lokalnega okolja. Na udejanjanje njihovih potreb in reševanje zagat. 
Poročamo vestno, aktualno in odgovorno. Kar pa ne pomeni, da naša medijska 
preproga pod sabo ne skriva tudi druge plati »iste resnice«.

Na naslednjih straneh vam je ponujeno v prebiranje nekaj svetlih plati lokalnih 
zgodb, ki vsaka po svoje in na svoj način v ospredje postavljajo svoje dobre zgodbe. 
Temeljni kamen, ki ga na naslovni strani družno polagajo gospodarstveniki in 
lokalni politiki pod »varno streho nad glavo«, naj bo kot simbolična prispodoba v 
volilno obarvano jesen. Dana obljuba izpolnjuje dolg, ker v slogi je moč in  ker le 
zaupanje rodi zaupanje.
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VeË informacij na telefonski številki 07 3935 181,
v poslovalnicah DBS in na www.dbs.si.

	izredno ugodne spremenljive obrestne mere
 doba odplaËevanja tudi do 30 let

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

Stanovanjski kredit,
ki si ga lahko privošËite!

Stanovanjski kredit,

POHITITE,

ponudba je

Ëasovno

omejena!

NOVO  v Deželni banki Slovenije!

Mi znamo z ljudmi.

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

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

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

moji zemlji predana



Vaš mesečnikšt. 118, september 2018 5

VeË informacij na telefonski številki 07 3935 181,
v poslovalnicah DBS in na www.dbs.si.

	izredno ugodne spremenljive obrestne mere
 doba odplaËevanja tudi do 30 let

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

Stanovanjski kredit,
ki si ga lahko privošËite!

POHITITE,

ponudba je

Ëasovno

omejena!

NOVO  v Deželni banki Slovenije!

Mi znamo z ljudmi.

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

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

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

moji zemlji predana

Salon karavaninga v Düsseldorfu

Z ADRIO POVSOD
DOMA

Več kot 600 mednarodnih razstavljavcev. 130 različnih blagovnih 
znamk vozil za prosti čas. Prek 2100 različnih modelov vozil. 248 
tisoč obiskovalcev. Salon karavaninga v nemškem Düsseldorfu je 
s svojo 57. izvedbo presegel pričakovanja in dosegel rekordne re-
zultate. Pomemben del te uspešne zgodbe predstavlja novomeška 
Adria Mobil s svojima blagovnima znamkama Adria in Sun Living.

Da bi pritegnili pozornost kupcev in povečali povpraševanje po 
svojih produktih, v Adrii Mobil v ospredje postavljajo inovativ-
nost, zato se vedno znova rojevajo nove zamisli. Na letošnjem 
sejmu v Düsseldorfu, ki velja za največji salon karavaninga na 
svetu, so slovesno predstavili novo generacijo vanov twin. V 
programu avtodomov so uvedli nove tlorisne razporeditve, pri 
prikolicah pa med drugim aplikacijo za daljinski nadzor vozila. 
Letos se je v Düsseldorfu prvič predstavila tudi Adriina hčerin-
ska družba Adria Dom s programom najprestižnejših mobilnih 
hiš.
Evropska panoga letos beleži odlične rezultate, zgodovinski 
uspeh pa je lani dosegla tudi Adria Mobil. V letu 2017 »smo re-
alizirali prek 400 milijonov evrov prometa, ustvarili pomemben 
dobiček in si zagotovili tržni delež v evropskem prostoru,« je 
pojasnila generalna direktorica Sonja Gole. Novomeška druž-

ba pa je prisotna tudi na drugih trgih, kot so Avstralija, Kitajska, 
Japonska in Izrael. »Celotni delež prodaje izven Evrope počasi 
dosega skoraj deset odstotkov, kar predstavlja priložnosti za 
prihodnost tudi, če se pozitivni trendi v Evropi ustavijo,« je iz-
postavila. Zaenkrat Adria Mobil z ambicioznimi, a realističnimi 
načrti še krepi svoj status enega najpomembnejših igralcev v 
karavaning industriji, ki ponuja vozila za prosti čas, v katerih se 
uporabniki počutijo kot doma.

Reportažo Z Adrio povsod doma, v kateri sta s kamero TV Vaš kanal zabeležena dogajanje na salonu karavaninga v 
Düsseldorfu in Adriina produktna sezona 2019, si poglejte na spletni strani vaskanal.com v arhivu priložnostnih oddaj.

Živa Zakšek
Živa Zakšek, Iztok Fink

Po novinarski konferenci je generalna direktorica Adrie Mobil Sonja Gole 
slovesno odkrila prenovljeni Twin Supreme. Na fotografiji je v družbi (od 
leve proti desni) direktorja podjetja Reimo Güntherja Holone, izvršnega 
direktorja prodaje in trženja v Adrii Mobil Matjaža Grma in izvršnega di-
rektorja razvoja v Adrii Mobil Antona Kastrevca.

karavaning industriji, ki ponuja vozila za prosti čas, v katerih se 
uporabniki počutijo kot doma.

Da so bili novinarji dobro preskrbljeni s podatki in ostalim gradivom, sta poskrbe-
la Nina Bančov in Damir Dominič iz Adrie Mobil, dogajanje pa je s fotoaparatom 
beležil Žiga Živulovič iz Foto BOBO.

dobiček in si zagotovili tržni delež v evropskem prostoru,« je 
pojasnila generalna direktorica Sonja Gole. Novomeška druž-
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printer servis
tiskanje & kopiranje

Seidlova cesta 6, 8000 Novo mesto
tel. 07 29 26 296 

mail. info@ibs-biro.si

           najem, prodaja,
          garancijski servis

NOVO V PONUDBI
PERSONALIZIRANA

                 PROMOCIJSKA 

                          
          DARILASVINČNIKI

VŽZIGALNIKI

ROKOVNIKI

USB KLJUČI

BARVNI UV TISK
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Slobodan Jovič
Matic Eržen

40 L ET U SPEHOV 
V REKI SPOMINOV

Letošnje leto je za metliško Kolpo jubilejno, saj obeležujejo štiri desetletja 
poslovanja. V podjetju z različnimi dogodki obletnico obeležujejo skozi 
vse leto, vrhunec praznovanja pa je predstavljala slavnostna akademija 
v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu. Pod sloganom '40 let 
uspehov v reki spominov' so v Kolpinem prodajnem salonu v Metliki od-
prli tudi muzej njihovih izdelkov in izdali spominsko knjigo.
Na slavnostni akademiji, ki so se je 
udeležili številni poslovni partner-
ji iz Slovenije in tujine, je prvi mož 
družbe Mirjan Kulovec orisal ključ-
ne prelomne dogodke v razvoju 
Kolpe. Njena zgodba se je začela v 
letu 1978 s proizvodnjo v Rosalni-
cah, takrat še pod imenom Tovarna 
kopalniške opreme (TKO). Poudaril 
je, da je Kolpa danes, po desetletjih 
razvoja, postala ena vodilnih proi-
zvajalk kopalniške opreme v srednji 
in jugovzhodni Evropi. Kolpa je že 
zdavnaj presegla slovenske okvire, 
saj je prisotna v 44 državah po sve-
tu, na tuje trge pa izvozi 80 odstot-

Jože Colarič, predsednik Gospodarske zbornice Do-
lenjske in Bele krajine, je Mirjanu Kulovcu ob 40-letnici 
podjetja izročil posebno častno priznanje.

Slavnostne akademije so se udeležili številni po-
membni gostje iz domovine in tujine.

kov izdelkov. Poleg matičnega podjetja v Metliki ima lastna podjetja še v Nemčiji, Rusiji, 
Srbiji, Črni gori, na Hrvaškem in Madžarskem. Skupina Kolpa je lani ustvarila 52,7 milijo-
na evrov prihodkov, kar je 13 odstotkov več kot leto prej. Rast prodaje se nadaljuje tudi v 
letos. Slavnostni govornik Jože Colarič, predsednik Gospodarske zbornice Dolenjske in 
Bele krajine, je poudaril, da v tekmovanju med podjetji danes o zmagovalcu ne odloča 
le tehnologija, ampak in predvsem ljudje. »Danes štejejo znanje, inovativnost, strokov-
nost in iznajdljivost ter hitre poslovne odločitve, ki prinašajo rezultate, kakovostne izdel-
ke in storitve, ki jim kupci zaupajo. Vaši dosedanji dosežki dokazujejo, da lahko zaupate 

Samo Hribar Milič, izvršni direktor GZS, je Mirja-
nu Kulovcu predal zbornično priznanje. 

Dana Auguštin  

Nuša Derenda 

Viviana Kukar

Tamburaški orkester Dobreč

Posebno presenečenje so Mirjanu Kulovcu prip-
ravili zaposleni. V njihovem imenu sta se mu z 
darilom zahvalila Irena Šterbenc, predsednica 
nadzornega sveta v Kolpi, in Brane Faleskini, član 
nadzornega  sveta podjetja.

Prvi mož Kolpe v družbi najbolj zaslužnih, da je knjiga »40 
let uspehov v reki spominov« tudi izšla. Napisala jo je Mir-
jan Bezek Jakše (na fotografiji četrta z leve). 

vase,« je še izpostavil 
Colarič. 

V umetniškem pro-
gramu, ki ga je pove-
zovala Vesna Žist, so 
nastopili akademska 
cirkuška umetnica 
Dana Auguštin, pev-
ki Nuša Derenda in 
Viviana Kukar, pevec 
Daniel Popović ter 
Tamburaški orke-
ster Dobreč.

Umetniški program 
so oblikovali:
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Spedenaj si
gud šiht in
hudo nagrado.

080 20 60

Brežice, Černelčeva cesta 3a, 
T: 07 49 63 980

Črnomelj, Kolodvorska cesta 17, 
T: 07 30 63 990

Krško, Bohoričeva ulica 9, 
T: 07 48 80 580

Sevnica, Trg svobode 12, 
T: 07 81 62 650

Trebnje, Gubčeva cesta 6, 
T: 07 39 35 369

PE NOVO MESTO
NOVI TRG 7

T: 07 / 39 35 360
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Medtem ko je Zveza Renault-Nissan- 
Mitsubishi sklenila novo tehnološko par-
tnerstvo z globalnim podjetjem Google, 
katerega namen je kupcem avtomobilov 
ponuditi novo generacijo pametnih re-
šitev infozabave in storitev za različne 
modele oziroma znamke elektronskih 
naprav, tudi v Revozu projekt digitalizaci-
je prinaša nov razvojni zagon. Najsodob-
nejše tehnične rešitve se tako postavlja-
jo ob bok obsežnim naložbenim delom, 
povezanim s prihodom novega modela v 
novomeško tovarno. 

Digitalizacija v podjetju poteka na štirih 
osnovnih oseh: do delovnega mesta, na 
področju vzdrževanja,  logistike in slede-
nja vgrajenih delov. Gre za uporabo različ-
nih digitalnih orodij, od različnih zaslonov 
na vseh organizacijskih ravneh (obratov, 
linij …) do tablic in zahtevnejših tehničnih 
orodij, kot so specializirani 3D skener-

ji, tiskalniki oziroma povezljiva očala, ter 
uvedbe novih aplikacij. Od julija dalje je 
tako vsem zaposlenim v Revozu na voljo 
tudi aplikacija Inside'R, ki jo uporabljajo 
na svojih mobilnih telefonih in jim omo-
goča, da so ves čas na tekočem z vsemi 
aktualnimi informacijami v podjetju.

 V Revozu je glavna prednost digitalizaci-
je v tem, da pridobimo informacije v real-
nem času na vseh organizacijskih ravneh, 
torej predvsem na delovnem mestu oziro-
ma znotraj osnovne delovne enote, in na-
domestimo uporabo papirja ter fasciklov 
z uporabo različnih tablic in s sprotnim 
shranjevanjem dokumentov. 

Andrej Gorenc, vodja projekta digitali-
zacije v Revozu: »Posebna tehnična reši-
tev je uporaba snemalnih povezanih očal 
(ang. »Google glasses«), ki jo zaenkrat 
še testiramo in nam skupaj z uporabo 

mobilnega telefona omogoča, da lahko 
v katerem koli delu tovarne prikazujemo 
to, kar skozi očala vidimo, in to kateremu 
koli partnerju kjer koli na svetu. Istočasno 
lahko na primer tudi pošiljamo fotografije 
posameznih podrobnosti in on jih sproti 
komentira  …«

Na digitalna informacijska orodja prehaja-
jo tudi vodstveni delavci v Revozu. Tako 
imajo na primer vsi vodje, vključno z vodji 
osnovnih delovnih enot, tablice I-Pad, ki 
jim omogočajo enostavnejše delo in hi-
trejše opravljanje vsakdanjih obveznosti, 
saj imajo v vsakem trenutku in v vsakem 
okolju takojšnji dostop do vseh dokumen-
tov, baz podatkov in svoje elektronske 
pošte.
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DIGITALIZACIJA PRINAŠA NOV
RAZVOJNI ZAMAH V REVOZU



www.mavrica-zdravja.si

CENTER ZA BIORESONANCO

• diagnostika in terapija z bioresonanco
• krepitev imunskega sistema

• prihične težave in stres, pomanjkanje energije, 
                         kronična utrujenost

• obremenitve z glivicami, bakterijami, paraziti ...
• alergije vseh vrst (cvetni prah, hišni prah, mleko, gluten ...)

• kronična in akutna obolenja
• hormonsko neravnovesje, težave v menopavzi in neplodnost

INŠTRUKCIJE ZNAM-VEM

kontakt: 031-532-545
mail: kanja6@gmail.com

individualne inštrukcije za angleški in nemški jezik: 
za učence in dijake osnovnih in srednjih šol

Info za naročanje: 040 156 355, mavrica.zdravja@gmail.com
Ljubljanska cesta 26, TCP Hedera, Novo mesto

   ŠOLA KITARE 
Matej Okleščen s.p

Mobi: 040 478 953

E-mail: okmatej@gmail.com
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KRKA LJUBLJANSKI PORODNIŠNICI 
PODARILA INKUBATOR 

LJUBLJANA - V Sloveniji se vsako leto prezgodaj rodi 1400 otrok, 
kar je sedem odstotkov vseh novorojenčkov. V porodnišnicah zato 
poleg visoko usposobljenega kadra, ki skrbi za ta najbolj krhka živ-
ljenja, potrebujejo tudi sodobne naprave. V ljubljanski porodnišni-
ci so se v začetku septembra razveselili donacije novomeške Krke, 
ki jim je podarila inkubator za nedonošenčke v vrednosti dobrih 
40 tisoč evrov.

Najsodobnejši inkubator so strokovnjaki razvijali več 
kot desetletje in je v Evropi na voljo šele od prejšnjega 
leta. Omogoča optimalen nadzor temperature otroka 
do 0,1 stopinje Celzija natančno, kar je za otrokovo rast 
in preprečevanje bolezni izjemnega pomena. Zlasti pri 

Marko Mesojedec
Krka

»Novi inkubator je najboljši približek maternice za tis-
te otroke, ki so prišli na svet mnogo prezgodaj. Verja-
memo, da bodo tudi z njegovo pomočjo zrasli v zdra-
ve in uspešne posameznike. Zato smo vsi, še najbolj 
pa »za dlan veliki novorojenčki« podjetju Krka izjemno 
hvaležni za darilo,« je ob predaji donacije povedala dr. 
Lilijana Kornhauser Cerar, vodja Enote za intenziv-
no nego in terapijo novorojenčkov KO za perinatolo-
gijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana in predsednica 
Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom.

Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor 
Krke, in dr. Lilijana Kornhauser Cerar

nezrelih nedonošenčkih je ključna visoka stopnja vla-
ge, ki jo zagotavlja sodoben, zaprt in od okolja ločen 
vlažilni sistem.  Med prednosti inkubatorja sodijo še 
električno nastavljivi nagibi ležišča za optimalno lego 
novorojenčka in višina inkubatorja, tehtnica za nadzor 
otrokove teže ter opozorilni sistem, ki stalno spremlja 
jakost hrupa in svetlobe. Inkubator je porodnišnici Ljubljana v uporabo predala Krkina sodelavka s 

hčerkico, ki je s pomočjo strokovne pomoči in sodobne tehnologije pred 
šestimi leti v inkubatorju uspešno prebrodila obdobje po prezgodnjem 
rojstvu.
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TREVES ZAGNAL NOVO PROIZVODNJO

PRILOŽNOSTI IŠČEJO V ELEKTRIČNI MOBILNOSTI

Živa Zakšek
Treves, Matej R. Škof

V podjetju Treves, v katerem so specializirani za razvoj, izdelavo in dobavo sestavnih delov s področja 
zvočne in termične izolacije, sledijo trendom v avtomobilski industriji, zato so priložnosti poiskali tudi v 
proizvodih za električna vozila. Zagnali so namreč serijsko proizvodnjo opreme za športno terensko vozilo 
z električnim pogonom.

Skupaj z Andrejem Baškovičem, direktorjem podjetja Treves (na fotografiji drugi 
z desne), so se zagona nove proizvodnje veselili (od leve proti desni) predsednik 
Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Jože Colarič, župan Občine Trebn-
je Alojzij Kastelic, francoska veleposlanica v Sloveniji Florence Ferrari in direktor 
Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš.

»Veseli me, da smo prepoznali priložnost, ki jo 
ponuja zelena, električna mobilnost, in verjamem, 
da je pred nami svetla prihodnost,« je ob zagonu 
proizvodnje na Biču v trebanjski občini, kjer de-
lujejo od ustanovitve leta 2005, pojasnil direktor 
podjetja Andrej Baškovič. »V avtomobilih, ki jih 
poganja električni motor, je še vedno zelo veli-
ko hrupa. Želimo pokazati nove tehnologije, ki so 
prilagojene električnim avtomobilom.«

Za namene proizvodnje delov za jaguarja so na 
Biču povečali proizvodne kapacitete in število 
zaposlenih. Do 4000 kvadratnih metrov novih 
prostorov so prišli v enem letu ob pomoči tre-
banjske občine in upravne enote.

Treves je eden ključnih dobaviteljev za novome-
ški Revoz, ki velja za našega največjega izvozni-
ka, z zagonom proizvodnje opreme za jaguarja 
pa je postal tudi izvozno podjetje. »Lahko se po-
hvalimo, da imamo novega izvoznika v regiji,« je 
med drugim izpostavil Tomaž Kordiš, direktor 
Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

V Trevesu izdelujejo opremo za Renault Twingo in Mercedes Smart, od lani 
tudi za Jaguar E-Pace. Prejšnji teden so zagnali proizvodnjo opreme še za 
njegovo električno verzijo, to je Jaguar I-Pace.

Reportažo o zagonu nove proizvodnje in 
delovanju Trevesa si poglejte na spletni strani 
vaskanal.com v arhivu oddaj Smo dobri gosp-
odarji. Zagon nove proizvodnje so pospremili s poslovno-družabnim dogodkom, v okviru 

katerega so si obiskovalci lahko ogledali proizvodne prostore.

Kako se njihova oprema zlije v celostno podobo jaguarja, so si z zaniman-
jem ogledovali tudi zaposleni v Trevesu. 
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26. SEPTEMBER
DAN SLOVENSKIH LEKARN

Spoštovani bolniki in obiskovalci lekarn. Leto je naokoli 
in lekarne spet praznujemo svoj praznik na god svetih 
Kozme in Damijana, zavetnika zdravnikov in farmacev-
tov.

Farmacevti smo se letos lotili teme, ki se na prvi pogled 
zdi preprosta in dobro znana vsakomur. Vendar pri 
svojem delu velikokrat opažamo, da zdravilne 
rastline le niso tako dobro poznane, obenem 
pa njihova uporaba zadnja leta narašča. 
Veliko ljudi namreč meni, da so popolno-
ma neškodljive, večkrat pa jim pripisujejo 
tudi lastnosti ozdravitve hujših bolezni, 
kar pa nikakor ni res.

Zavedati se moramo, da vsi izdelki iz zdra-
vilnih rastlin niso enaki, ne po kakovosti in 
varnosti, še manj po učinkovitosti. Zdravil-
ne rastline so lahko sestavine tako zdravil kot 
prehranskih dopolnil. Bistvena razlika med zdravilom 
in prehranskim dopolnilom je, da mora imeti zdravilo 
dokazano kakovost, varnost in učinkovitost. Ko je zdra-
vilo na trgu, ves čas spremljajo njegovo varnost in po-
ročajo o neželenih učinkih. Za prehranska dopolnila pa 
vse našteto ne velja, preverja se samo varnost oziroma 
neškodljivost. 

Tudi zdravila in prehranska dopolnila rastlinskega iz-
vora oziroma zdravilne rastline lahko imajo neželene 
učinke ali pa vstopajo v medsebojno delovanje z dru-
gimi zdravili. Tako se lahko poveča ali zmanjša učinek 
zdravil, ki so vam jih predpisali na recept, ali pa se bolj 
izrazijo njihovi neželeni učinki. Zdravilne rastline, ki naj-
pogosteje vstopajo v medsebojno delovanje z zdravili, 
so: baldrijan, česen, ginko, ginseng, glog, grenivka in 
šentjanževka.

Previdnost pri uporabi izdelkov iz zdravilnih rastlin 
zato ni nikoli odveč! 

Posebej previdni morajo biti starostniki in kronični bol-
niki, bolniki z rakom, bolniki po presaditvi organov in 
bolniki, ki jemljejo zdravila proti strjevanju krvi.

Nosečnice in doječe matere naj ne uživajo po nepo-
trebnem zdravilnih rastlin ali izdelkov iz njih, saj njihov 
učinek na še nerojenega otroka pri večini zdravilnih 
rastlin ni popolnoma raziskan. Kar lepo število zdravil-

nih rastlin lahko povzroči celo splav ali prezgo-
dnji porod.

Uporaba zdravilnih rastlin pri otrocih zah-
teva še posebno pozornost. Njihova fizio-
logija je drugačna, prav tako se razlikuje-
ta razvitost in delovanje organov, zaradi 
česar so lahko bolj dovzetni za neželene 

učinke in toksičnost zdravilnih rastlin. Po-
leg izbire zdravilnih rastlin, primernih za 

otroke, je pomembno tudi, da izberemo 
ustrezno odmerjanje.

Lekarniški farmacevti smo vam letos v knjižici, 
ki jo vsako leto pripravimo ob dnevu slovenskih 
lekarn, postregli s številnimi koristnimi nasveti o 
nabiranju, pripravi, shranjevanju, pravilnem iz-
boru izdelka iz zdravilnih rastlin in primernosti 
uporabe pri različnih bolezenskih stanjih in sta-
rostnih skupinah.

ustrezno odmerjanje.

Zaposleni v Dolenjskih lekarnah vas prijazno vabimo, 
da nas obiščete v eni od naših lekarn, kjer vam bomo 
prijazno svetovali in podarili knjižico z naslovom Izdelki 
iz zdravilnih rastlin.

 
 
 
 
 
 

 

   

   
     

      
    

 
 
 
 
 
 
 

 

   

   
     

      
    

 

Želim vam veliko zdravja!

Mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec.

direktorica
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Škoda Fabia
že od 8.800 evrov*

Škoda Rapid
že od 9.990 evrov*

Škoda Octavia Combi
že od 13.499 evrov*

SEAT Ibiza
že od 9.990 evrov*

www.avtoslak.si

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

SEAT Arona
že od 13.990 evrov*

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

veljajo v primeru akcije Seat BON.

Novo mesto
07 39 32 992 (Škoda)

07 39 32 999 (Seat)

Trebnje
07 34 81 474

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

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

Z MOŽNOSTJO POVRAČILA DDV!

Škoda Karoq že od 21.710 evrov*

Vabljeni v Novo mesto na svoj termin testne vožnje!

Škoda Fabia
že od 8.800 evrov*

Škoda Rapid
že od 9.990 evrov*

Škoda Octavia Combi
že od 13.499 evrov*

SEAT Ibiza
že od 9.990 evrov*

www.avtoslak.si

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

SEAT Arona
že od 13.990 evrov*

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

veljajo v primeru akcije Seat BON.

Novo mesto
07 39 32 992 (Škoda)

07 39 32 999 (Seat)

Trebnje
07 34 81 474

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

Pri Avto Slaku nudimo ugodno možnost predelave 
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Z MOŽNOSTJO POVRAČILA DDV!

Škoda Karoq že od 21.710 evrov*

Vabljeni v Novo mesto na svoj termin testne vožnje!

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



+ 10  LE T JAMS T VA NA HIBRID NO BATERIJO

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota C-HR hibrid: od 3,8 do 3,9 l/100 km in emisije 
CO₂: 86 do 87 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6W. Emisije NOx: od 0,0096 g/km. 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, 
delce PM10 in PM2, ter dušikovih oksidov. Slika je simbolična.Kandijska cesta 60, Novo mesto, 07 391 82 04, www.tpv-avto.si

EKO SUBVENCIJA do  

2.000 €EKO SUBVENCIJA do 

2.000 €

TPV AVTO ŠE SODOBNEJŠI 
IN TEHNOLOŠKO NAPREDNEJŠI

Konec avgusta so v TPV AVTU, 
odprli vrata prenovljenega ser-
visnega sprejemnega mesta. 
Le ta je na izgled sodobnejši, 
predvsem pa je z novo arhitek-
turno zasnovo, usmerjeno na 
višanje zadovoljstva kupca, 
bolj funkcionalen in strankam 
prijaznejši.

Jure Umek je bil kot prva 
stranka v prenovljenem servisnem 
sprejemnem centru deležen poseb-
nega presenečenja - darila v obliki 
vrednostnega bona, ki mu ga je pode-
lil direktor TPV AVTA, Marko Zadel.  
»Tega presenečenja res nisem pričako-
val.  V TPV AVTO hodim že več let in sem 
zelo zadovoljen, zdaj pa je tudi prostor 
veliko bolj moderen. Nagradni bon mi bo 
zagotovo prišel zelo prav.« je zadovoljno 
povedal g. Umek.

Prenovi sprejemnega prostora bo v kratkem sledila 
osvežitev zunanjosti ter v nadaljevanju tudi poveča-
nje in prenova podajnega centra. Posodobitev pa ne 
bo opravljena samo v arhitekturnem smislu. TPV-jevi 
serviserji in servisni svetovalci, ki se redno strokovno 
izpopolnjujejo, bodo odločno zakorakali tudi v tehno-
loško nadgradnjo. Z novim sistemom digitalizacije ser-

visnega sprejemnega procesa bodo poskrbeli, 
da bodo storitve potekale še hitreje, tehnološko 
napredneje ter stranki prijazneje.

TPV Avto, največji servisno prodajni center v 
tem delu Slovenije, bo sodobnejši po izgle-

du in tehnologiji. 
Vse to pa ob misli na 
kupca, ki ga postav-
ljajo na prvo mesto in 
mu ponujajo vse, kar 
uporabnik vozila lahko 
potrebuje.
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Letos je dolenjska prestolnica še bolj kot 
sicer v znamenju zdravega duha. Ta je v 
ospredju letošnjega Štukljevega leta ob 
120-letnici rojstva velikega olimpijca Le-
ona Štuklja. Eden osrednjih dogodkov bo 
zagotovo Novomeški polmaraton, ki ga 
pripravljajo v Fit klubu Novo mesto oziro-
ma olimpijec Primož Kobe. Jugovzhodni 
konec države tako dobiva večjo tekaško 
prireditev, ki si jo glede na športno pretek-
lost in sedanjost gotovo zasluži. 

»Veseli smo, da se je na prvi polmara-
ton prijavilo toliko Novomeščanov, ki 
jih je ta prireditev privabila h gibanju, 
k treningu,« je izpostavil Kobe in do-
dal: »Cilj je bil Novomeščane, Dolenj-
ce dvigniti v njihovi telesni pripravlje-
nosti oziroma jih opozoriti na pomen 
gibanja v vsakdanjem življenju, ki ga 
je poudarjal tudi Leon Štukelj.«

29. in 30. septembra bo tako Novo mes-
to teklo. Sobotno popoldne (Novi trg) je 
rezervirano za najmlajše, tekli bodo pred-
šolski, šolski otroci in dijaki, v nedeljo pa 
bosta na vrsti rekreativni tek na 6,3 km in 

polmaraton, s startom obeh 
hkrati ob 10. uri na Seidlovi 
cesti. Kobe na štartu priča-
kuje 700 tekačev. Sobotni 
večer bodo v sodelovanju 
z Zavodom Novo mesto 
nadgradili še s koncertom 
skupin Čuki, Društvo mrtvih 
pesnikov z Andrejem Šifrer-
jem in Help! V soboto popol-
dne pa pripravljajo tudi po-
hod okrog Novega mesta, 
primeren tudi za družine. 
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TELEVIZIJSKI PRENOS V ŽIVO NA      
TV VAŠ KANAL

Prvi novomeški polmaraton bodo gle-
dalci in gledalke lahko spremljali v živo, 
v nedeljo, 30. 9., z začetkom ob 9.45 
na Vašem kanalu. Za televizijski prenos 
bodo skupaj poskrbeli televizijci in dijaki 
Šolskega centra Novo mesto. 
Ponovitve: 
nedelja, 30. 9., ob 20. uri
ponedeljek, 1. 10., ob 22. uri
torek, 2. 10., ob 16.15

NOVOMEŠKI POLMARATON

V oddaji Novomeški polmaraton sta Primož 
Kobe, vodja prireditve, in Marjan Hribar, 
direktor Zavoda Novo mesto, podrobneje 
razložila sobotno in nedeljsko dogajanje s 
spremljajočim koncertom.

Oddajo si lahko ogledate na spletni strani 
www.vaskanal.com v arhivu oddaj.

št. 118, september 2018

Primož Kobe

Trasa novomeškega polmaratona
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Strokovnjaki so potrdili pozitivni 
trend za Evropo, kar se tiče plačil-
nih navad. Direktorica podjetja EOS 
KSI Natalija Zupan izpostavlja, da 
v povprečju tako v drugih državah 
po Evropi kot tudi v Sloveniji še 
vedno zamuja plačilo vsakega pe-
tega računa. 

Ko pa pobližje pogledamo plačilne 
navade poslovnih kupcev v evrop-
skih državah, te v povprečju zamu-
jajo 21 dni, medtem ko slovenska 
podjetja na plačila poslovnih strank  
čakajo pet tednov po zapadlosti. 
Kot razloge za nepravočasna pla-
čila podjetja najpogosteje navajajo 
izkoriščanje dobaviteljskih posojil 
svojih kupcev in neporavnane ter-
jatve s strani kupčevih kupcev. 

Tudi pri dogovorjenih plačilnih 
rokih so slovenska podjetja nad 
evropskim povprečjem, ki znaša 
23 dni, medtem ko imajo poslovni 
kupci v Sloveniji velikodušnih 52 dni 
rok plačila. V EOS KSI še pojasnju-
jejo, da kljub tako dolgim plačilnim 
rokom in podpovprečnim deležem 
pravočasnih plačil, slovenska pod-
jetja mnogo manj občutijo posle-
dice zapoznelih plačil kot evropski 
sosedje, ki se v večji meri zavedajo 
vpliva neplačil na izgubo dobička, 
na težave z likvidnostjo ali celo na 
obstoj podjetja. Morda zaradi tega 
slovenska podjetja pri upravljanju 
terjatev  redkeje sodelujejo z zuna-
njimi ponudniki finančnih storitev 
kot v drugih državah. Večina slo-
venskih podjetij terjatve upravlja 
interno.

Vsak peti račun je 
plačan z zamudo

Direktorica EOS KSI Natalija ZupanNatalija Zupan
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Trasa novomeškega polmaratona
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        SKUTERJI       

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

SYM Crox        1.649 €

SYM Symphony ST  1.959 €

SYM Jet4 R 1.549 €

SYM Orbit II      1.399 €

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

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

KLJUČAVNICA GRATIS

1.599 €

1.349 € 1.899 €

ČELADA -50%
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Pred 15 leti je v neposredni bližini pribljubljene izletniške točke, Miklavžu na Gorjancih, zagorela 
prva oglarska kopa. V približno 40-članskem društvu Gorjanske košenice so tradiciji ostali zvesti 
tudi letos, a je bil prižig kope velikanke s kar 120 kubičnimi metri leskovih drv še posebej slovesen. 
Prav na Miklavžu so namreč ustanovili vseslovensko društvo oglarjev.

Jernej Petrovič
TV Vaš kanal

Ob pomoči predsednika društva Gor-
janske košenice Janeza Bratkoviča je 
čast prižiga velike oglarske kope, iz ka-
tere si obetajo približno 8 ton kakovo-
stnega oglja, pripadla ženski roki, prav 
tako članici društva, Darji Gazvoda iz 
Gabrja. V skrbno pripravljeni velikanki 
je letos najboljši les za kuhanje oglja, 
leska, ki so jo pridobili ob čiščenju gor-
janskih košenic. Za njihovo ohranjanje 
si v društvu prizadevajo vse od usta-
novitve.«Zelo pomembno je, zaradi 
biotske raznovrstnosti, zaradi številnih 

rastlinskih in živalskih 
vrst in če to krajino 
zapustimo, zanema-
rimo, potem bo tukaj 
čez 20, 30 let grmovje,« poudarja član 
društva Gorjanske košenice Franci 
Bratkovič, sicer tudi direktor novome-
škega razvojnega centra.

Pogled na košenice s številnimi, tudi 
redkimi rastlinskimi vrstami, vsako leto 
še posebej navdušuje v rožniku, torej 
mesecu juniju. »Ko je tukaj res en tak 

Darja Gazvoda, članica društva Gorjanske 
košenice, je ob prisotnosti predsednika 
društva prižgala oglarsko kopo.

Janez Bratkovič, predsednik društva Gorjanske 
košenice, med prejemom prehodnega kipca.

od leve: Radko Luzar, župan Občine Šentjernej, Boštjan Grobler, 
podžupan Mestne občine Novo mesto ter Franci Bratkovič, član 
društva Gorjanske košenice in direktor Razvojnega centra Novo 
mesto.

Na Miklavžu se je zbralo 
lepo število ljudi.

cvetoči vrt, en cvetnik, kot je že Janez 
Trdina o njem pisal,« še dodaja Bratko-
vič. V Sloveniji lahko sicer vsako leto 

oglarske kope občudujemo na več kot 20 
mestih, nad kuhanjem oglja pa bdi skoraj 
100 oglarjev. Mnogi med njimi so se udele-
žili formalne ustanovitve Društva oglarjev 
Slovenije. Prehodni kipec srečanj slovenskih 
oglarjev, ki so ga člani in članice društva 
Gorjanske košenice dobili v oskrbo za leto 
dni, pa bodo naslednje leto predali oglarjem 
iz Logarske doline.



Župan Gregor Macedoni: 
ZDRAV DUH JE 
DOMA V NOVEM 
MESTU

Kako naprej? Kot ste povedali uvodoma, izzivov ne zmanjkuje.

V naslednjem mandatu bo prioriteta gotovo nadaljnje urejanje pro-
metne infrastrukture. Novo mesto potrebuje dva nova mostova čez 
Krko, načrtujemo tudi dve brvi za pešce in kolesarje, v Češči vasi na-
stajajoči olimpijski vadbeni center pa želimo nadgraditi z bazenom. V 
Strategiji razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 smo jasno 
opredelili pameten in trajnostno naravnan razvoj v službi občanov, s 
čemer bomo nadaljevali na vseh področjih.
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Ko po poletnih dopustniških dnevih nastopi september, imamo 
ljudje mnogokrat občutek, da je potrebno v enem mesecu posto-
riti vse naenkrat. Je podobno vzdušje tudi na rotovžu?

Če se malo pošalim, lahko rečem, da tak september na rotovžu traja 
že štiri leta. A s tem sem se seveda že zdavnaj sprijaznil. Ogromno 
projektov je v izvedbi, številni že uspešno zaključeni, vseskozi je pot-
rebno načrtovati nove, pri tem pa možnosti za izboljšanje kakovosti 
življenja naših občanov nikoli ne zmanjka. A tega ne dojemam nega-
tivno kot začaran krog. Verjamem, da je naša občina prijetno okolje 
za življenje in delo, da smo v preteklih letih storili marsikaj in naredili 
pomembne korake naprej, zato se bodočih izzivov veselim.

Kako te procese razložiti številnim občanom, ki zaradi številnih 
gradbišč v prometnih konicah stojijo v kolonah? 

Spremembe in izboljšave terjajo svoj davek. Če govorimo konkretno 
o cestni infrastrukturi, sem že večkrat javno izpostavil dejstvo, da 
smo na področju regionalnih povezav ujetniki dvajsetletnih zamud 
na državnem nivoju, ki jih je nemogoče nadoknaditi v nekaj mesecih, 
letu ali dveh. Seveda pa smo se zavestno odločili, da pasivno čakanje 
na ustrezne obvoznice, nove mostove čez Krko in ostalo nujno infra-
strukturo, ki si jo Novo mesto kot prestolnica slovenskega izvozne-
ga gospodarstva gotovo zasluži, ni optimalna rešitev. Vesel sem, da 
lahko zaradi te proaktivne naravnanosti danes govorimo o oprijemlji-
vih datumih za izgradnjo prvega odseka tretje razvojne osi. Ob tem 
rešujemo nekatere dolgoletne črne točke kot na primer v Brusnicah 
in Šmihelu, hkrati pa že načrtujemo nadaljnje ukrepe za izboljšanje 
prometne infrastrukture.

Že kar lep čas je brnenje gradbenih strojev slišati tudi v vaši pi-
sarni, saj v bližini poteka prenova mestnega jedra. Kdaj se bomo 
lahko sprehodili po prenovljenem Glavnem trgu?

Glavnina del bo gotovo opravljena do zime. Za sredino oktobra načr-
tujemo odprtje spodnjega dela Glavnega trga, novembra predvido-
ma sledi dokončanje del na Glavnem trgu, nato ostanejo še dela na 
Pugljevi in v začetku Rozmanove ulice. Čeprav gre za izjemno kom-
pleksen projekt, ki je v določeni meri zaznamoval celotno leto, sem 
vesel, da je zaznati zadovoljstvo občanov s podobo, ki jo v zadnjih 
tednih dobiva Glavni trg. Prepričan sem, da mu bomo vsi skupaj po 
prenovi znali vdahniti tudi vsebino.

Napovedali ste potegovanje za svoj drugi županski mandat. Kako 
ocenjujete zapuščino prvega?

Ocenjujem, da smo predvolilni program praktično v celoti uresničili. 
Poleg že omenjenih projektov, je gotovo potrebno izpostaviti konec 
prekuhavanja vode, energetsko sanacijo 27 javnih objektov in več kot 
150 projektov, nastalih v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. Ob 
tem smo uspešno izvedli sanacijo občinskih financ, kljub ambiciozni 
investicijski naravnanosti zmanjšali zadolženost občine in bili nadvse 
uspešni pri pridobivanju evropskih in državnih sredstev. Verjamem, 
da je delovanje širše občinske uprave učinkovitejše, bolj transparen-
tno, predvsem pa prijazno občanom.

Ob koncu povejte še nekaj o Štukljevem letu, ki bo vrhunec doseg-
lo ravno v jesenskih mesecih.

Kot gotovo že veste, smo letošnje leto posvetili praznovanju 120. 
obletnice rojstva Leona Štuklja, ki ga obeležujemo s številnimi dogod-
ki. Ob tem se moram posebej zahvaliti partnerjem projekta, paradnim 
konjem slovenskega in novomeškega gospodarstva, ki so znova po-
kazali veliko posluha in razumevanja za lokalno skupnost. Tako smo 
v septembru zagotovili novo gimnastično opremo za novomeške 
osnovne šole, sam se že vneto pripravljam na nedeljsko premierno 
izvedbo Novomeškega ½ maratona, ki ponuja bogat spremljevalni 
program z otroškimi teki in velikim koncertom na Novem trgu. 12. no-
vembra sledi vrhunec dogajanj, ko bomo v Dolenjskem muzeju odprli 
stalno razstavo o življenju slovitega olimpijca in slavnostno proslavo 
na prenovljenem velodromu, ki bo dokaz, da je zdrav duh zares doma 
v Novem mestu.

Vaš mesečnik20
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Projekt se izvaja do 31. 3. 2022 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; 
prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne 
sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med 
usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Svet je še vedno okrogel. Ga je pa včasih težje razumeti. Na delovnih mestih od nas zahtevajo ogromno stvari, ki terjajo dodatna znanja in 
veliko potrpežljivosti. Vseživljenjsko učenje nam v današnjem času tlakuje pot razvoja na osebnem in poklicnem področju, postaja pravilo 
in vodilo za življenje. V okviru projekta Svetovanje za zaposlene 2016 – 2022 smo v Tednu vseživljenjskega učenja 2018 objavili javno 
povabilo, s katerim smo spodbudili predlagatelje, da v svojem okolju prepoznajo odlične posameznike, ki so s svojim nenehnim učenjem, 
osebno in poklicno rastjo zgled odraslim, in nam posredujejo predlog za imenovanje Ambasadorja učenja 2018. Potrdili smo vse dobljene 
predloge in dobili prvih devet Ambasadorjev učenja, ki bodo z nami sodelovali pri širjenju pozitivnega odnosa do vseživljenjskega učenja 
v širši družbi. Imenovanje Ambasadorjev učenja smo obeležili s kratko slovesno predstavitvijo kandidatov na strokovnem posvetu Izzivi 
uspešnosti, profitabilnosti in prihodnosti podjetij, ki se je odvijal 28. 9. 2018 na RIC-u.  

MED NAMI SO PRVI AMBASADORJI UČENJA

Ambasadorji učenja 2018 so:

Svetovanje  za zaposlene v osrednjem delu JV regije  izvaja konzorcij, ki ga vodi RIC Novo mesto, partnerji pa so CIK Trebnje, Grm Novo 
mesto – center biotehnike in turizma ter Šolski center Novo mesto.



Pogled nazaj, 
želje za naprej
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Tretji županski mandat, ki se bliža koncu je bil sicer najtežji od vseh. 
Že takoj na začetku mandata smo se soočili z okrnjenim občinskim 
svetom zaradi odstopa treh svetnikov in potrebno je bilo izpeljati na-
domestne volitve. V težavah sta se našli obe občinski podjetji Javno 
podjetje Energetika Šentrupert in Dežela Kozolcev. Potrebno je bil re-
ševati tudi številne druge izzive. Če sem lahko na kaj ponosen, pa je 
ravno to, da smo večino težav rešili in zmogli premagati številne ovire, 
da se danes lahko pohvalimo z odličnim poslovanjem omenjenih dveh 
podjetij, stabilnim finančnim poslovanjem občine, konstruktivnim ob-
činskim svetom, ki se nikoli ni obnašal po vetrovih politike, ampak je 
vedno znal razmisliti in glasovati po svoji vesti. 

Skozi celoten mandat pa smo izpeljali tudi kar nekaj pomembnih pri-
dobitev za Šentrupert in pripravljali podlage za nove naložbe. Skupaj 
z Direkcijo RS za infrastrukturo smo tako uspeli z izvedbo rekonstruk-
cije glavne vpadnice v Šentrupert iz Slovenske vasi do samega za-
četka naselja. Vzporedno pa smo že pripravljali projektno dokumen-
tacijo za izvedbo rekonstrukcije omenjen vpadnice vse do trga skozi 
samo naselje. Občina je po sofinancerskem sporazumu pristopila k 
odkupom potrebnih zemljišč, ki so po večini že zaključena. Prav v teh 
dneh bo objavljen razpis za izbor izvajalca. Dela naj bi se pričela še v 
letošnjem letu.

Jakijeve domačije in sedanjega Gasilskega doma. Za potrebe izgra-
dnje novega gasilskega doma je občina namreč odkupila potrebna 
zemljišča, pripravljena pa je tudi projektna dokumentacija.

V drugi polovici oktobra je predvidena tudi izvedba prve faze preno-
ve šolskih igrišč. Občina je v proračunu zagotovila sredstva za izved-
bo prve faze, aktivirali pa se tudi mladi, ki so že pričeli z akcijami za 
zbiranje dodatnih sredstev, da bi lahko postorili še kaj več. 

Na področju vodooskrbe smo zamenjali dve tretjini glavnega voda 
skozi Šentrupert od župnišča proti šoli, zadnji del na tej trasi pa bo 
zamenjan v sklop rekonstrukcije ceste poti trgu. Prav tako bo v tem 
delu izgrajeno meteorno in fekalno kanalizacijsko omrežje. Izbran pa 
je tudi izvajalec za zgradnjo vodovodnega omrežja v zaselku Brinje, ki 
z izvedbo pričenja v teh dneh.

Alenka Lamovšek

Na cestnem omrežju je bila največja investicija že omenjena glavna 
vadnica, poleg tega pa smo na obrobju občine uspeli z rekonstrukci-
jami in asfaltacijami pomembnih odsekov. Zavedamo se namreč, da 
je poseljenost odročnejših krajev izjemno pomembna in povezana z 
urejeno infrastrukturo. Poleg številnih drugih odsekov smo v začet-
ku leta asfaltirali cesto po dolini prosti Kostanjevici, konec junija in 
v začetku julija so se dela izvajala na povezovalni cesti Zaloka – Za-
bukovje, v septembru pa se zaključujejo dela na cesti na Ravnah in 
povezovalni cesti Hrastno - Hom. 

Za poslovno cono v Prelesju je sprejet Občinski podrobni prostorski 
načrt in pripravljena dokumentacija za izvedbo komunalne infra-
strukture. Tu je na voljo slabih 5 ha zemljišča za industrijsko gradnjo.

Vodenje občine je dinamično in pestro. Gre za širok spekter aktivno-
sti, ki jih je potrebno dnevno organizirati in upravljati. Kot v življenju 
vsakega izmed nas so tudi tu vzponi in padci. Pomembno pa je, da s 
vedno znova poberemo in nadaljujemo začrtano pot še močnejši in 
še bolj odločno. 

Rupert Gole, župan

Skozi celoten mandat smo peljali tudi postopek priprave Občinskega 
prostorskega načrta za ureditev trga. Sam postopek je predvideval 
tudi izpeljavo natečaja za pridobitev variantnih rešitev, ki smo ga iz-
peljali v prvi polovici leta. Izbrana natečajna rešitev se bo skozi na-
daljnji proces še izpilila in modificirala, je pa podlaga, ki bo umešče-
na v nadaljnji postopek in sprejem Občinskega prostorskega načrta. 
Rešitev je pozitivno sprejeta tudi s strani Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, ki v Šentrupertu igra pomembno vlogo.

Vzporedno pa se pripravljajo ustrezne projektne podlage za izgra-
dnjo obvoznice. Trasa obvoznice je umeščena v prostor, sama izgra-
dnja je predvidena v več fazah. Del obvoznice pa je pravzaprav v ma-
kadamski izvedbi že izgrajen – to je dostopna cesta obrtne cone za 
Farovškim hribom, ki se bo preko novega mostu za katerega so vsi 
projekti že pripravljeni nadaljevala mimo naselja Poštaje in se priklju-
čila na obstoječo cesto proti Kamnju. Od tu naprej pa bo potekala po 
obstoječi trasi do kulturnega doma, ki se bo ustrezno rekonstruirala. 
Na ta način bo trg razbremenjen težkega tovornega prometa, kar je 
pogoj za pričetek prenove. 

V teh dneh se zaključuje tudi drugi arhitekturno urbanistični natečaj 
s katerim iščemo ustrezno rešitev za umestitev medgeneracijskega 
centra in preselitev trgovine Kmetijske Zadruge Trebnje na območje 

Rupert Gole, župan
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Vaščani iz Podgore so pripravili akcijo 
»cufanja« perja.



CELOSTNO 
ZAVAROVANJE 

STANOVANJSKIH 
NEPREMIČNIN
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SREČKO VOVKO
»Ponujamo le 
  preverjeno 
  in odlično!«

Srečko Vovko je od lani predsednik novome-
škega občinskega odbora Socialnih demo-
kratov in dolgoletni predsednik sveta Kra-
jevne skupnosti Kandija-Grm. Na trenutno 
dogajanje in aktualno novomeško oblast gle-
da s kritičnim očesom in skupaj z nekaterimi 
drugimi strankami v občinskem svetu javno 
opozarja na neskladja. Zaposlen je na radi-
ološkem oddelku Splošne bolnišnice Novo 
mesto, kjer je po končanem šolanju za radi-
ološkega inženirja v Ljubljani tudi začel svojo 
kariero. Nato je nekaj časa vodil reševalno 
službo v zdravstvenem domu, a se je vrnil 
v bolnišnico. Od maja 2011 do maja 2016 je 
bil direktor takratne Agencije za šport Novo 
mesto, a je ves čas tesno sodeloval z bolni-
šnico. Je oče polnoletnemu sinu, v prostem 
času pa se najraje posveti športu, predvsem 
tenisu in košarki. 

Lokalne volitve, na katerih bo sodelovala 
tudi stranka SD, so pred vrati. Kakšni so 
vaši cilji? Boste imeli svojega kandidata za 
župana?

Cilji občinske organizacije SD Novo mesto in 
moji cilji kot predsednika so predvsem, da 
ljudje spoznajo, da je naša stranka vredna 
zaupanja in se lahko vedno zanesejo na be-
sedo, ki jo bodo dali naši izvoljeni svetniki. 
Predvsem želimo boljši volilni rezultat kot na 
prejšnjih volitvah, kajti le tako bomo lahko 
uresničevali ambiciozen program. Socialni 
demokrati ponujamo le preverjeno in od-
lično. Program je pisan za ljudi, z mislijo na 
kakovost življenja, dostopnost javnih storitev 
ter prijazno upravljanje mest in vasi. Zasno-
van je z namenom, da bodo lokalne skupnos-
ti in ljudje, ki jih vodijo, v ponos vsem, ki smo 
lokalna skupnost.

Seveda želimo imeti kandidata za župana. 
Pogovarjamo se z različnimi kandidati, tudi 
izven naše stranke, in v naslednjih dneh ga 
bomo predstavili.

Kakšen je vaš pogled na nadaljnji razvoj 
Mestne občine Novo mesto?

Pomembni so kakovostna in dostopna 
zdravstvena oskrba, javna in brezplačna 
vzgoja in izobraževanje, aktivna in sodob-
na stanovanjska politika, varna starost in 
aktivno tretje življenjsko obdobje, stebri 
aktivne družbe pa so šport, kultura, soli-
darnost. Občinska uprava mora biti ljudem 
prijazna, pri čemer mislim predvsem na 
digitalizacijo, transparentnost, strateško 
načrtovanje in dolgoročno upravljanje, vse 
storitve na enem mestu, gospodarno in ra-
cionalno porabo sredstev. 

Želimo razvoj trajnostnega turizma, pod-
poro gospodarstvu in kmetijstvu, medna-
rodno povezovanje in enotno trženje lokal-
nih znamk. Vse to pa je povezano z novimi 
zaposlitvami. Ne smemo pa pozabiti na 
izgradnjo temeljne infrastrukture, vodoos-
krbo in kanalizacijo. Poskrbeti moramo za 
trajnostno zagotavljanje energije in trajno-
stno rabo prostora. Želimo medgeneracij-
sko sodelovanje in participatorni proračun. 
Ne sme se pozabiti na krajevne skupnosti, 
ki so srce občine, svetniki in župan pa mo-
rajo biti vedno dostopni. 

Vaša stranka je del nove vlade Marjana 
Šarca. Kako lahko lokalni odbori strank 
vplivate na delo stranke na nacionalni 
ravni oziroma kako poteka to sodelova-
nje?

Smo zelo demokratična stranka in vsak 
član lahko pove mnenje, zato se sliši tudi 
glas iz JV regije. Jasno je, da se progra-
me lažje financira s pomočjo države, zato 
je dostop do ministrstev lažji, ker je naša 
stranka pomembna članica vlade.

Ste dolgoletni predsednik sveta Krajevne 
skupnosti Kandija - Grm. Kaj bi izposta-
vili kot glavne dosežke vaše krajevne 
skupnosti pod vašim vodstvom?

Predvsem so to mali projekti, pomembni za 
vse ljudi. To pomeni urejanje zelenic, otroških 
igrišč, stopnic, javne razsvetljave. Ker smo 
polovico industrijska KS, je pomembno dob-
ro sodelovanje z Revozom in TPV-jem. Dru-
ga polovica pa smo spalno naselje z velikim 
deležem starejših ljudi, ki jim poskušamo ure-
diti poti in klopi. Delamo v okviru finančnih 
zmožnosti in po predlogih sokrajanov. Eden 
takih projektov je telovadnica na prostem, 
edina v novomeški občini. 

Bili ste direktor nekdanje Agencije za šport 
Novo mesto, ki je bila z ustanovitvijo Za-
voda Novo mesto ukinjena. Kako se po 
vaši oceni razvijata šport in spremljajoča 
infrastruktura v novomeški občini zdaj, ko 
agencija ne deluje več samostojno?

Športni uspehi naših športnikov so vidno 
padli, kar je gotovo posledica ukinitve sa-
mostojnega zavoda za šport. Novomeška 
športna infrastruktura zaostaja za ostalimi 
občinami. Zgraditi moramo moderen stadion 
in športno dvorano ter poskrbeti za brezplač-
no vadbo za vse športnike. Edino tako bomo 
postavili pogoje za nove uspešne mlade 
športnike, ki bodo ponesli glas Novega mes-
ta izven naše regije. 

Telovadnico na prostem na Smrečnikovi ulici 
so v Krajevni skupnosti Kandija-Grm postavili v 
sodelovanju z mestno občino. 



DIMNIKI
INOX

SE
G

A
M

O
 V

IS
O

K
O

, 
ŠE

 V
IŠ

JE
.

EMIL MEŠIČ s.p., Novo mesto

Gsm: 041 542 322

IZOLACIJA IN SANACIJA
TER POVRTAVANJE
DIMNIK OV.

»Življenje je nepredvidljivo, zato nikoli ne moremo biti dovolj priprav-
ljeni na vse možnosti. Zavedamo se pomembnosti celovite ponudbe, 
zato nudimo zavarovanje tudi v primeru nepričakovanih dogodkov,« 
sporočajo v zavarovalnici Generali, ki že 20 let posluje s posluhom 
za stranke in družbeno odgovornost. Pogostost izjemnih vremenskih 
pojavov se namreč zaradi dviga globalne temperature povečuje, hitro 
menjajoča sušna in mokra obdobja pa pogosto povzročijo številne 
nevšečnosti. Podnebne razmere in z njimi povezani ekstremni do-
godki, kot so poplave, toča in neurja, ogrožajo premoženje lastnikov 
nepremičnin. Z nekaterimi preventivnimi ukrepi se škoda sicer lahko 
omili, a predvsem poplav zaradi spremenjenega padavinskega vzorca 
kljub vrsti preventivnih ukrepov ni mogoče vedno preprečiti. Ne gle-
de na vzrok poplav pa je pomembno, da pravilno ocenite tveganje, se 
ustrezno zavarujete in tako bistveno ublažite posledice. »Za varnost 
vašega doma smo poskrbeli s produktom PaketDom z možnostjo za-
varovanja stanovanjske nepremičnine, stanovanjske opreme, odgo-
vornosti, storitev domske asistence, storitev mobilne asistence, dru-
žinskih članov in osebnih predmetov,« še dodajajo v zavarovalnici.

Vanja Hrovat, predsednica uprave 
Zavarovalnice Generali

»Življenje je nepredvidljivo, zato nikoli ne moremo biti dovolj priprav-
ljeni na vse možnosti. Zavedamo se pomembnosti celovite ponudbe, 
zato nudimo zavarovanje tudi v primeru nepričakovanih dogodkov,«
sporočajo v zavarovalnici Generali, ki že 20 let posluje s posluhom 
za stranke in družbeno odgovornost. Pogostost izjemnih vremenskih 
pojavov se namreč zaradi dviga globalne temperature povečuje, hitro 
menjajoča sušna in mokra obdobja pa pogosto povzročijo številne 
nevšečnosti. Podnebne razmere in z njimi povezani ekstremni do-
godki, kot so poplave, toča in neurja, ogrožajo premoženje lastnikov 

CELOSTNO 
ZAVAROVANJE 

STANOVANJSKIH 
NEPREMIČNIN

Vaš mesečnikšt. 118, september 2018 25

Če  si želite ustvariti  svojo lastno finančno svobodo in dober start v 
življenju vašim otrokom ali vnukom, potem je tu zlato. In ne  delnice,  
obveznice... Ne papir!

Zakaj? 

Zlato bo vam ali vašim otrokom, vnukom ostalo v rokah, virtualne 
delnice in denar pa so se že neštetokrat razblinile v prah. In ljudje so 
ostali praznih rok, dolgih nosov, čustveno razrvani. Tudi družine, ki bi 
sicer lahko ostale skupaj, pogosto razpadejo zaradi napačnih naložb. 
Zlato pa je najboljši ohranjevalec vrednosti premoženja!

Ne pozabimo modrosti naših prednikov, ki so tudi varčevali v zlatu! 
Brez zlata ne bi bilo denarja in denar je bil še pred nekaj desetletji  
krit z zlatom. Danes na svetu ni več denarja, katerega vrednost bi bila 
zaščitena z zlatom. Papirnati 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 pov-
prečnega nakupa. Ta nam omogoča, da vsak mesec za isto vsoto de-
narja kupimo več zlata.

Če vas zanima nakup enogramskih, dvoinpolgramskih ali petgram-
skih zlatih paličic, ali pa celo še manjših,  čistine 999.9 in seveda še vse 
ostalo o varčevanju v zlatih paličicah (ne opekah!), pokličite na tele-
fon  070 781 477. Poznavalec  Gvido vam bo pomagal uresničiti vaša 
hotenja. Zlato boste lahko kupovali prek trajnika, kjer vsak mesec za 
zlato namenite enak znesek, denimo za gram ali dva zlata, kolikor si 
pač lahko privoščite. Pri nakupu in prodaji zlata v skladu z zakonom 
ne boste plačali  nobenih davkov (investicijsko zlato), kar pa ne velja 

SVOBODA IN VARNOST 
ZLATO PO MALEM

Informacije: 
Gvido Pinter

V teh kriznih, nepredvidljivih časih je dobro imeti doma kak gram zlata. Zakaj? Zato,  ker  zlato majhnih   vrednosti  lahko nado-
mesti denar. Predvsem  med morebitnim zlomom finančnega sistema, ki ga strokovnjaki že kar nekaj časa pričakujejo. Pa tudi 
zaradi finančne svobode, ki nam lahko  omogoči brezskrbno starost ali pa naložbo  za potomce.

za srebro in druge drage kovine! Pomembno pa je tudi, da o nakupu  
zlata nič ne ve država in vam ga tudi v krizi, kar sicer lahko počne, ne 
more vzeti. 

Jože Vetrovec

070 781 477
gvido@gmail.com 



Borut Novak o petletnem mandatu
na čelu novomeške knjižnice

“Nasledniku puščam 
dobro dediščino”
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Kako bi ga na kratko opisali vaš petletni 
mandat na mestu direktorja Knjižnice Mira-
na Jarca Novo mesto? Kateri so vaši glavni 
dosežki?

Mandat je minil hitro. Občutek imam, kot 
da bi trajal le pol leta. Dogajalo se je veliko. 
Prišel sem v sredino, ki je bila nova zame. S 
strokovnega vidika je bilo to povsem novo 
področje dela. Imel sem sicer veliko izkušenj 
z vodstvenimi položaji, z desetletji dolgim 
stažem v menedžmentu. Za cilj sem si zadal, 
da s svojim vodenjem in animacijo zaposlenih 
omogočim, da njihovo delo pride do izraza. 
Ko sem nastopil funkcijo, je bil kolektiv zelo 
razdvojen. Slabi odnosi so se kazali tudi v 
odnosu do uporabnikov. Z različnimi meto-
dami in aktivnostmi smo to uspeli preseči, 
tako da je kolektiv zdaj zadovoljen, zaposleni 
se pogovarjajo med sabo, boljše vzdušje pa 
opazijo tudi naši uporabniki. Drugo področje, 
ki smo mu posvetili največ pozornosti, je pri-
reditvena dejavnost. Knjižnica danes ni več 
zgolj samo izposojevalnica knjig, temveč je to 
mesto srečevanja ljudi z različnimi interesi in 
potrebami. Prej smo imeli za vodenje in izva-
janje prireditvene dejavnosti najeto zunanjo 
izvajalko, ki smo jo drago plačevali, zdaj pa 
jo izvajamo z lastnim kadrom. Prav tako smo 
ukinili drage pogostitve po dogodkih. S tem 
smo veliko privarčevali. Zmanjšali smo tudi 
sredstva za oglaševanje in reprezentanco.

Koliko dogodkov letno pripravite in kolik-
šen je letni obisk knjižnice?

V letu 2017 smo v osrednji, potujoči in krajev-
nih knjižnicah pripravili več kot 1200 dogod-
kov najrazličnejših vsebin, obiskalo pa nas je 
več kot 226 tisoč ljudi.

V vašem obdobju ste uvedli članarino in 
postopek izterjave.

Ker smo dobili manj občinskega in državnega 
denarja, smo bili prisiljeni iskati dodatne vire 
financiranja. Prvi ukrep je bil uvedba člana-
rine. Naša knjižnica je bila predzadnja v Slo-
veniji, ki je uvedla članarino, čeprav smo to 
neradi storili. Imamo pa najnižjo v državi. Na 
letni ravni nam to prinese med 50 in 60 tisoč 
evrov prihodka. Kmalu po začetku mandata 
sem ugotovil, da knjižnica postopka izter-
jatve sploh ne izvaja. Zamudnike smo sicer 
obveščali, da niso vrnili gradiva. Zamudnine 
smo zaračunavali, nismo pa jih izterjali. Knjig 
preprosto nismo dobili. Zato je bil drugi ukrep 
uvedba postopka izterjave prek zunanjega 
izvajalca, ki se je izkazal za zelo učinkovite-
ga, saj smo nevrnjeno gradivo dobili nazaj. V 
prvem krogu smo prek tega vira dobili prib-
ližno 15 tisoč evrov.

Koliko letnega prometa ima knjižnica?

Za leto 2018 imamo predvidene prihodke v 
višini 1.690.000 evrov, odhodki pa so neko-
liko nižji.

Eden najlepših delov novomeške knjižnice 
je atrij, ki je bil dolgo časa skrit očem jav-
nosti. Zdaj je že nekaj časa odprt, v njem 
se odvijajo prireditve in dogodki. Kakšna 
prihodnost ga čaka? Kdaj bo zasijal v novi 
podobi, kot si jo zasluži?

Veliko ljudi sploh ni vedelo, da imamo v knji-
žnici atrij. Tudi sam ne. V njem je bilo knji-
žnično smetišče. Zato sem ureditev atrija za 
izvajanje prireditvene dejavnosti videl kot 
provokacijo, da javnosti, občinam in ministr-

stvu pokažemo, 
da je v knjižnici še 
več kot 1200 m2 nedokon-
čanih površin, ki jih potrebujemo 
za kakovostno izvajanje naše dejavno-
sti. Med njimi tudi atrij, biser, ki smo ga zato 
z lastnimi sredstvi za silo uredili in namenili 
izvajanju prireditvene dejavnosti. V njem se 
odvija nemalo dogodkov na zelo visoki ravni, 
obiščejo pa jih tudi številni župani, ministri 
za kulturo in drugi ugledni gostje. Morda je 
prav to botrovalo dejstvu, da je Mestna ob-
čina Novo mesto kot ustanoviteljica uvrstila 
knjižnico v mehanizem celostnih trajnostnih 
naložb. Drugo leto se bodo začela dela, v 
letu 2020 pa naj bi jih končali. Pred tem smo 
se že uspešno prijavili na razpis kulturnega 
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Borut Novak po petih letih zapušča direktorsko mesto Knjižnice 
Mirana Jarca Novo mesto, a še ostaja v njej. Na tem položaju 
ga bo zamenjal Luka Blažič, ki je zdaj na vodilnem mestu v no-
vomeškem Zavodu Situla. Knjižnica, ki ima danes nekaj več kot 
40 zaposlenih, je bila ustanovljena 1. marca 1946, zato so ta 
dan razglasili za dan knjižnice, ki se ponaša z nazivom ene naj-
lepših knjižnic na stari celini.

Marko Mesojedec
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Boštjan Pucelj

“Nasledniku puščam 
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523 tisoč enot gradiva.
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minstrstva, dobili odobrenih 700.000 evrov, 
a so naknadno spremenili razpisne kriterije in 
dali ta denar drugam in nas s tem, po našem 
mnenju, oškodovali.

Atriju se z napovedano obnovo očitno po dolgih 
letih obeta lepša podoba.
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Kako velik finančni vložek bo po-
treben?

Po projektantskih ocenah bo preno-
va atrija stala približno 1,5 milijona 
evrov, za opremo pa bo treba odšteti 
še približno 900 tisočakov. Verjetno 
pa nam bo to po izvedbi razpisa us-
pelo izvesti za bistveno nižjo ceno.

Vrata je odprla tudi »bukvarna«.

Bukvarna je bila prav tako kot atrij za-
prti del knjižnice. V njem je bilo odla-
gališče različnega materiala, zato smo 
ga preuredili v bukvarno in čitalnico ter 
odprli za uporabnike. V njej je mogoče 
knjige, ki jih umaknemo s polic, kupiti 
po simbolični ceni, kar je zelo ugodno za 
naše uporabnike.

Veliko pridobitev za knjižnico je najbrž 
predstavljal tudi bibliobus, ki ste ga do-
bili leta 2016?

Ob knjižnici je tudi Park Rastoče knjige, ki 
predvsem v poletnem času gosti različne 
prireditve.

Naša knjižnica je skrbnik Rastoče knjige No-
vega mesta. V parku imamo rastočo knjigo, 
ki jo vsako leto nadgrajujemo, saj ji dodamo 
en list, ki je posvečen slovenskemu literatu. 
Letošnjega smo posvetili Otonu Županči-
ču. Park zelo veliko uporabljamo poleti, ko 
v njem pripravljamo dogodke, predvsem za 
najmlajše. Začeli smo tudi projekt Rastoče 
knjige pobratenih mest Novega mesta. Do 
zdaj smo postavili že tri skulpture pobratenih 
mest kot simbol medsebojnega sodelovanja.

Posebna zgodbo pišete tudi s Slovensko 
iniciativo na Dunaju. Poimenovali ste jo 
Knjigotapljenje. Kaj je njen namen?

Projekt poteka v sodelovanju Društva knji-
žničarjev Dolenjske, Slovenske iniciative Du-
naj in naše knjižnice. Z njim predstavljamo 
novomeško kulturo in ustvarjalce na Dunaju. 
Namen projekta je širiti prepoznavnost slo-
venske kulture in kulturnih ustanov v tujini, 
ohranjanje slovenskega jezika pri Slovencih, 
ki živijo zunaj naših meja, ter promocija no-
vomeške ustvarjalnosti v tujini. Lani je šel z 
nami na Dunaj režiser Nejc Gazvoda, ki je 
predstavil svoje delo.

V kakšnem stanju zapuščate direktorsko 
mesto svojemu nasledniku Luki Blažiču?

Knjižnica je v zelo dobrem stanju. V finanč-
nem smislu tekoče poslujemo in smo brez 
dolgov. Predvsem pa smo dvignili motiva-
cijo in zadovoljstvo zaposlenih, kar je zame 
najpomembnejše. Naši zaposleni so izjemno 
strokovno podkovani. Ocenjujem, da svoje-
mu nasledniku zapuščam dobro dediščino.

Sami še ostajate v knjižnici?

Za določeno obdobje še ostajam v knjižnici, 
in sicer kot pomočnik direktorja.

Od leta 2015 dalje v knjižnici pripravljajo mednar-
odni Trdinov literarni pohod, ki se ga udeleži okoli 
200 literatov in pohodnikov z obeh strani meje.

Za določeno obdobje še ostajam v knjižnici, 
in sicer kot pomočnik direktorja.

Od leta 2015 dalje v knjižnici pripravljajo mednar
odni Trdinov literarni pohod, ki se ga udeleži okoli 
200 literatov in pohodnikov z obeh strani meje.

Direktor novomeške knjižnice Borut Novak in nekdanji direktor zadarske knjižnice Ivan Pehar med podpisom sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju. V tem mandatu so sklenili sporazum o partnerstvu in sodelovanju tudi s knjižnicama iz Karlovca in Bihaća. Zlasti s karlovško 
Gradsko knjižnico Ivan Goran Kovačić zelo dobro sodelujejo.

Bibliobus so poleg direktorja knjižnice na pot simbolno pospremili župani ali predstavniki osmih
dolenjskih občin v prisotnosti takratnega kulturnega ministra Antona Peršaka.

Leta 2015, ob 100-letnici rojstva Boga Komelja, ki je bil med drugim ravnatelj knjižnice, so se mu
poklonili z odprtjem njegove spominske sobe. Letos pa je vrata odprla še Cesarjeva soba, s katero so
obudili spomina na Janeza Cesarja, dolenjskega žlahtnega komedijanta.

Leta 2015, ob 100-letnici rojstva Boga Komelja, ki je bil med drugim ravnatelj knjižnice, so se mu
poklonili z odprtjem njegove spominske sobe. Letos pa je vrata odprla še Cesarjeva soba, s katero so
obudili spomina na Janeza Cesarja, dolenjskega žlahtnega komedijanta.

Res je. Na razpisu kulturnega ministrstva za 
nakup novega bibliobusa smo uspeli dobiti 
200 tisoč evrov nepovratnega denarja, ob-
čine ustanoviteljice pa so dodale še 84 tiso-
čakov. Z bibliobusom smo prisotni v številnih 
dolenjskih in belokranjskih krajih, v okviru 
čezmejnega sodelovanja pa tudi na Hrva-
škem, kjer imamo dve postajališči.

V času vašega vodenja knjižnice ste uvedli 
zagovorništvo. Kaj je njegovo bistvo?

Zagovorništvo je aktivnost organizacije ali 
posameznika, s katero želi vplivati na odlo-
čevalce na lokalnem, nacionalnem ali med-
narodnem nivoju, da bi dosegla podporo pri 
uresničevanju svojega poslanstva. To med 
drugim pomeni, da nam pri širjenju pozitiv-
nega glasu o knjižnici pomagajo ugledni ljud-
je, ki prihajajo iz različnih sfer družbenega 
življenja. Naša zagovornika sta tudi dr. Janez 
Gabrijelčič in dr. Milček Komelj.

bili leta 2016?

Bibliobus so poleg direktorja knjižnice na pot simbolno pospremili župani ali predstavniki osmih
dolenjskih občin v prisotnosti takratnega kulturnega ministra dolenjskih občin v prisotnosti takratnega kulturnega ministra 
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Zaradi dotrajane in zastarele opreme ter spremembe televizijskega dela, ki se razvija z enormnimi kora-
ki, so se na TV Vaš kanal odločili za popolno prenovo režije in delno prenovo studia. Ta ukrep je bil nujen 
za normalno in stabilno delovanje regionalne televizije s statusom posebnega pomena.

Živa Zakšek
Živa Zakšek, Petra Prijanovič, TV Vaš kanal, Iztok Fink

Kabli, škatle in kupi drugih stvari. Med prenovo je bil studio bolj podoben 
skladišču kot pa prostoru, v katerem se snema dnevno-informativno oddajo 
Novice in številne druge studijske oddaje.

Televizijo večkrat obiščejo različne skupine, največkrat učenci v okviru šol-
skih novinarskih krožkov. Društvo upokojencev Novo mesto pa je za svoje 
člane in njihove vnuke organiziralo obisk poleti - ravno v času, ko so na tel-
eviziji prenavljali režijo. Seveda pa jih je najbolj navdušilo to, da  so se lahko 
pred kamero preizkusili v vlogi voditeljev.

Nad možnostmi, ki jih je prinesla prenova avdio dela režije, se navdušuje tonski 
tehnik Robert Abe Bele.

Naložba je zajemala tudi delno preno-
vo opreme za snemanje v reportažnem 
vozilu, ki je v vsej svoji polnosti zažive-
la na snemanju akademije ob 40-let-
nici podjetja Kolpa v novomeškem 
Kulturnem centru Janeza Trdine. Na 
sliki smo ujeli koordinatorja produk-
cije Iztoka Finka in kontrolorja zvo-
ka Kristijana Lovrenčića, ko sta se 
v reportažnem vozilu pripravljala na 
začetek snemanja dogodka.

Na televiziji imajo bogato arhivsko 
zakladnico slikovnega gradiva, ki po-
gosto pride prav pri pripravi poglo-
bljenih prispevkov, kar dobro vesta 
tudi urednika Mojca Badovinac in 
Marko Mesojedec.

V KORAK Z ZAHTEVAMI NA 
MEDIJSKEM TRGU

Za zasnovo prenove in njeno izvedbo je poskrbela ekipa Kapetanović sistemi 
iz Zagreba.

Za medijsko hišo, kot jo ima s svojim ugledom, poslanstvom 
in obveznostmi medij Vaš kanal,  je iti v korak z zahtevami, ki 
jih narekuje medijski trg, pravzaprav nuja. »Tehnična oprema 
naše regionalne televizije je bila vseskozi prilagojena finanč-
nim zmožnostim, ki so v ospredje postavljale zagotavljanje 
programskih vsebin za izvedbo programa posebnega po-
mena,« izpostavlja direktorica in odgovorna urednica Irena 
Vide. »Sprotna vestna skrb obnove in nujnega posodabljanja 
posameznih sklopov za izvedbo produkcije je sicer vseskozi 
zagotavljala kakovostno in zanesljivo delovanje, digitalizacija 
televizijskega trga in vse hitrejši razvoj na tem področju pa sta 
terjala nadaljnji razvoj tehnološkega sistema z novo, sodobno 
tehnično opremo,« pojasnjuje in dodaja, da je v arhivu še iz-
jemna zakladnica video gradiva, ki je neprecenljive vrednosti. 
Trenutno je še velik del arhiva na magnetnih trakovih, ki pa se 
ga skozi proces ustreznega preoblikovanja v digitalno obliko 
ohranja za naslednje rodove.
»Gre za izjemno pridobitev, ki je seveda zahtevala novo priuči-
tev tehničnega osebja, ki so jo z odliko osvojili in bili te nove na-
ložbe prav gotovo najbolj veseli. Tako je naša televizija z uved-
bo novih tehnoloških rešitev dosegla visoko raven digitalizacije 
na področju ustvarjanja našega programa. Na to sem skupaj 
z ekipo, ki ustvarja naš program, zelo ponosna,« še poudarja 
direktorica.
Prenovo opreme pozdravlja tudi koordinator produkcije Iztok 
Fink, ki pri tem poudarja: »Ko bodo vsi operaterji IP televizij 
naš program začeli oddajati v visoki HD ločljivosti, kar naj bi se 
zgodilo v bližnji prihodnosti, bodo naši gledalci prenovo začu-
tili v popolnosti.«
S prenovo avdio dela režije je še posebej zadovoljen tonski 
tehnik Robert Abe Bele, saj so s tem na televiziji prišli do še 
bolj kakovostnega zvoka, nova oprema pa je tudi precej lažja 
za uporabo. »Dobili smo tudi možnost večkanalnega snemanja 
zvoka in njegove poznejše obdelave,« pojasnjuje.

V nastajanju nova režija, ki je za TV Vaš kanal izjemna pridobitev.



ne samo ureditev cest, ampak so sočasno 
potekala dela na vodovodu, kanalizaciji in 
javni razsvetljavi. Omenjene izboljšave so 
poleg centra Straže potekale tudi na  ulicah 
Pod Srobotnikom in Stara cesta. V letu 2018 
smo v Športnem parku Breza postavili štiris-
tezno balinišče s pripadajočo infrastrukturo. 
Trenutno potekajo dela v Vavti vasi – doma-
činom poznana kot »Rožmarinova ulica«.  V 
Vavti vasi je bil prenovljen tudi pločnik, od 
križišča do začetka Rumanje vasi. Pričeli smo 
tudi z obnovo notranjih prostorov v Domu 
partizana.

Do konca leta pa načrtujemo še: preplastitev 
ceste na Drganja sela, ureditev površin za 
pešce in kolesarje v Hruševcu. V sklopu ure-
ditve površin za pešce in kolesarje se bo ob-
novila kanalizacije in vodovoda ter postavila 
nova javna razsvetljava.

V naši občini pa ne skrbimo samo za ma-
terialne izboljšave, ampak nam je zelo po-
membno, da se naši občani v tem okolju 
dobro počutijo. Za vse to pa je skozi vse leto, 
ob vsakem letnem času poskrbljeno z razni-
mi prireditvami na kulturnem, športnem in 
družabnem področju. V vse te dejavnosti pa 
se trudimo vključite vso populacijo, od naj-
mlajših do starejših.  Posebno mesto pa ima 
v naši Občini tudi socialna služba, saj je skrb 
za sočloveka v težavah naša posebna nalo-
ga, katero skušamo čim bolje opravljati.

Če se zazrem na prehojeno pot v štirih letih, 
lahko rečem, de sem kot župan z opravlje-
nim delom zadovoljen. Vrednost investicij-
skih vlaganj v zadnjem mandatu znaša preko 
5.800.000 EUR. Zavedati pa se moramo, da 
se vseh del ne da opraviti naenkrat. Verja-
mem, da si vsaka vas želi, da bi bila pri ure-
janju prva na vrsti, a vedno se ne da ustreči 
vsem naenkrat.

Dušan Krštinc

Župan Občine Straža

Dušan Krštinc 
Straža je prijazna občina
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Minevajo štiri leta odkar sem nastopil prvi 
mandat kot župan občine Straža. Straža je 
manjša občina, ki je bila ustanovljena leta 
2006. Prva dva mandatna obdobja je Obči-
no vodil župan Alojz Knafelj, potem pa sem 
to mesto nasledil jaz.

Že v prvih dveh mandatih se je občina zelo 
hitro razvijala, kljub temu, da smo po usta-
novitvi Občine potrebovali kar nekaj časa, 
da smo v organizacijskem smislu vzpostavili 
delovanje Občine kot samostojne organiza-
cijske enote.

Ko smo ustvarili pravno formalne teme-
lje, smo se takoj začeli ukvarjati z mnogimi 
najnujnejšimi investicijami in obnovami. Za-
vedati se moramo, da je za marsikatero in-
vesticijo potrebno vložiti mnogo truda, da 
se pridobi vsa potrebna dovoljenja, da je 
potrebno pravilno izpeljati javne razpise in 
šele nato si lahko nadejamo, da pridemo do 
dodatnih sredstev. Vseh investicij Občine ne 
moremo izpeljati brez finančne pomoči  dr-
žavnih in evropskih sredstev.

Vse te naloge in obveze spremljajo župana, 
ko se na najboljši možen način trudi uspešno 
voditi svojo občino in upravičiti dano mu za-
upanje ob volitvah.

Za mano je, kot sem že napisal, prvo man-
datno obdobje vodenja občine Straža.

Ko se oziram, kaj je bilo postorjeno, lahko 
kronološko zbrano podam kar nekaj uspeš-
no zaključenih nalog, ki smo jih izpeljali ob 
podpori občinskih svetnikov.  

Županski mandat sem nastopil konec leta 
2014. V tem letu je bila začeta investici-
ja izgradnje peš mostu preko reke Krke pri 
Osnovni šoli Vavta vsa, ki je bila zaključena 
v letu 2015. Istega leta je bila obnovljena te-
lovadnica v osnovni šoli. V Rumanji vasi je 
bil zgrajen nov nadstrešek pri mladinskem 
domu. Skozi vse leto pa so potekala tudi os-
tala vzdrževalna in manjša investicijska dela.

V letu 2016 je bila večja investicija nakup 
Dom partizana v Vavta vasi. Dularjev mlin pa 
je v tem času dobil novo streho, nova okna 
in del fasade.

Posodobljeno in dograjeno javno razsvetlja-
vo so dobile vasi: del Vavte vasi, del v Hru-

ševcu in ob pešpoti Resa – Hruševec. Pričel 
se je preostanek gradnje kanalizacije v Jur-
ki vasi, zaključene leta 2017. Zgrajeni so bili 
manjši odseki kanalizacije v Vavti in Rumanji 
vasi.

Tudi v letu 2016 so bila dela pri osnovni šoli, 
saj je bil obnovljen športni park. Postavljeno 
je bilo novo igrišče za odbojko in badminton 
ter šest zunanjih fitnes naprav. Urejena je 
bila tekaška steza, ob igrišču pa tudi javna 
razsvetljava. Ob sprehajalni poti ob reki Krki 
so bile postavljene športne naprave. Pri tej 
investiciji je s finančnimi sredstvi sodelova-
lo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. 

opravljanje njihove dejavnosti smo jim v teh 
letih kupili: traktor, traktorsko prikolico, plug 
in stroj za pometanje. Zadnja pridobitev je 
terensko vozilo, ki ga uporabljajo za opravlja-
nje del v okviru del in nalog režijske službe in 
same Občine.

V letošnjem letu smo zaključili lani začeta 
dela na urejanju centra Straže. Tudi ta pro-
jekt je bil med obsežnejšimi saj je zajemal 

Minevajo štiri leta odkar sem nastopil prvi 
mandat kot župan občine Straža. Straža je 
manjša občina, ki je bila ustanovljena leta 
2006. Prva dva mandatna obdobja je Obči-
no vodil župan Alojz Knafelj, potem pa sem 

Že v prvih dveh mandatih se je občina zelo 
hitro razvijala, kljub temu, da smo po usta-
novitvi Občine potrebovali kar nekaj časa, 
da smo v organizacijskem smislu vzpostavili 
delovanje Občine kot samostojne organiza-

V naši občini pa ne skrbimo samo za ma-
bno pohištvo in ureditev notranjih prostorov. 
Na tem domu je bil postavljen tudi defibrila-
tor, katerega je sofinanciralo Ministrstvo za 
zdravje.

V Občini Straža imamo v sklopu občinske 
uprave svoj režijski obrat. Njihova osnovna 
dejavnost je skrb za urejeno okolje skozi vse 
letne čase v naši občini. Za nemoteno delo in 

Še v letu 2016 smo začeli z, lahko rečemo, 
eno največjih investicij, to je hidravlične iz-
boljšave na območju Dolenjske, ki je sofinan-
cirana s sredstvi Evropske unije.

Leto 2017 je bilo v investicijskem pogledu za 
našo občino prav tako uspešno. Naštejmo 
le nekaj najbolj pomembnih; kot je ureditev 
površin za pešce in kolesarje v Podgori. V 
sklopu te investicije sta se urejali še javna 
razsvetljava in kanalizacija. V gospodarski 
coni Zalog se je uredila gospodarska javna 
infrastruktura, ob sofinanciranju MGRT. Ob 
pokopališču v Vavti vasi je bilo na travnati 
površini pridobljenih dodatnih 40 parkirnih 
mest. Mladinski dom na Drganjih selih je bil 
energetsko saniran, zamenjano je bilo stav-

2014. V tem letu je bila začeta investici-
ja izgradnje peš mostu preko reke Krke pri 
Osnovni šoli Vavta vsa, ki je bila zaključena 
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ZVEZA ZA DOLENJSKO 
OSTAJA ZVEZA ZA 
LJUDI
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Izvoljeni funkcionarji so s svojim dosedanjim delom 
dokazali, da premorejo dovolj strokovnega znanja, 
izkušenj in poznavanja področij delovanja občine, 
tako da bodo lahko nudili ustrezno pomoč in podpo-
ro občanom Novega mesta. Kongresa se je udeležila 
večina dolgoletnih članov, razveseljiv pa je velik vpis 
novih članov, s čimer stranka dokazuje, da ima v oko-
lju, v katerem deluje, še vedno veliko podporo. Tudi 
v prihodnje želimo ohraniti izkazano zaupanje in ga 

Zveza za Dolenjsko (ZZD) je na svojem četrtem kon-
gresu izvolila novo predsednico stranke; na čelu 
stranke je odslej Alenka Muhič. Stranka je dobila 
tudi nov 21-članski glavni odbor, devetčlanski izvr-
šilni odbor, častno razsodišče in nadzorni odbor. Za 
podpredsednike so bili imenovani Štefan David, Mira 
Retelj in Andrej Kastrevec.

graditi naprej. Glavna naloga novega vodstva je, da 
v prihodnje stranko približa tudi mlajšim generacijam 
in jih aktivno vključi v delovanje. Program za obdobje 
2018-2022 je zastavljen tako, da omogoča nadaljeva-
nje uresničevanja cilja stranke: prizadevanje za kako-
vostno bivalno, delovno in družbeno okolje. Skupaj 
z občani se bo pred volitvami oblikovalo konkretne 
in uresničljive projekte, ki bodo spodbujali skladen 
trajnostni razvoj, uravnotežen znotraj vseh področij. 
Stranka ZZD je odprta za predloge pri soustvarjanju 
vizije za dobro vseh Novomeščanov in pripravi kako-
vostnega, razvojno naravnanega programa naše ob-
čine, s katerim bo nastopila na letošnjih novembrskih 
lokalnih volitvah.

Stranka Zveza za Dolenjsko gre na volitve močna in 

okrepljena, z zmagovalno mentaliteto.

Mira Retelj, ena do treh podpredsednikov Zveze za Dolenjsko.

Zveza za Dolenjsko, gre na lokalne volitve močna, okrepljena in z zmagov-
alno mentaliteto.

Stranko bo v Novem mestu, na prihajajoče lokalne volitve, popeljala nova 
predsednica Alenka Muhič. 
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Zveza za Dolenjsko ostaja zveza za ljudi.
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“VSI, KI NAM JE MAR ZA OKOLJE,
BOMO ŠE ČISTILI ZA TISTIMI, KI SMETIJO”

POGOVOR: Gregor Klemenčič, direktor Komunale Novo mesto

Kako ocenjujete akcijo Očistimo slovenijo 
2018, tako z vidika udeležencev kot zbra-
nih odpadkov? Bodo takšne akcije v pri-
hodnje še potrebne?

Akcijo ocenjujem kot uspešno. Njen namen 
ni bil zgolj čiščenje, temveč tudi urejanje 
okolice.  Čistili smo razpršene odpadke ob 
poteh, zelenicah, gozdovih, nekaj divjih od-
lagališč, urejali smo tudi zelenice, otroška 
igrišča, igrala,  čistili brežine potokov in rek. 
Ključna stvar pa je ločevanje odpadkov, torej 
dvigovanje ozaveščenosti o zmanjševanju, 
ločenem zbiranju in vnovični uporabi odpad-
kov. V akciji so sodelovale vse genaracijske 
skupine, od vrtičkarjev do upokojencev. So-
delovali so društva, klubi, osnovne in srednje 
šole, Slovenska vojska in krajani. Podatki o 
tem, koliko odpadkov so zbrali, niso znani, 
saj pobiramo odpadno embalažo in ostanek 
odpadkov ob rednem pobiranju oziroma od-
vozu odpadkov. Zagotovo pa lahko rečem, 
da manj kot na zadnji vseslovenski akciji. Vsi 
si želimo, da akcije v prihodnje ne bi bile pot-
rebne, vemo pa, da bomo vsi, ki nam je mar 
za okolje, še čistili za tistimi, ki smetijo. 

Kako ste v komunali zadovoljni s področ-
jem ločevanja odpadkov? Koliko ste/smo v 
zadnjih letih na tem področju napredovali, 
glede na to, da izvajate številne akcije oza-
veščanja prebivalstva?

Seveda moramo biti zadovoljni z rezultati na 
področju ločevanja odpadkov, čeprav smo 

ta hip nekje na 50-odstotnem deležu loče-
no zbranih odpadkov. Zadovoljni predvsem 
v imenu tistih, ki vestno ločujejo odpadke, 
ki se zavedajo, da je zdravo in čisto okolje 
neprecenljiva vrednota. Sicer nam uspe vsa-
ko leto dodati kakšen odstotek ali dva, se 
pa zavedamo, da je to področje, ki nikoli ne 
bo končano. Tudi v prihodnje bomo še bolj 
usmerjeni na tiste skupine ali območja, na 
katerih še niso osvojili ločevanja odpadkov.

V poletnih mesecih smo bili priča zaple-
tom, povezanim z odvozom embalaže – 
dvorišče ZRC na Podbevškovi 12 je ta hip 
sicer prazno – ali se te težave zaradi neure-
jene zakonodaje lahko ponovijo?

Težave v zvezi z oddajo mešane embalaže 
se lahko ponovijo v vsakem trenutku, vse 
dokler ne bo izvedenih korenitih sprememb 
na področju zakonodaje. Ministrstvo je po 
tistem prvem zapletu sicer družbam za rav-
nanje z odpadno embalažo izdalo odločbe o 
spremenjenih okoljevarstvenih  dovoljenjih, 
ki pa jih je že po enem mesecu odpravilo. 
Očitno so na ministrstvu spregledali, da nova 
dovoljenja nimajo zadostne pravne podlage 
v sami uredbi. Morda pa smo po zadnjih iz-
javah nedavno izvoljenega okoljskega mini-
stra Jureta Lebna lahko vseeno bolj optimi-
stični. Namreč, minister je ravno to področje 
označil za prednostno in je pred dnevi tudi 
v medijih že napovedal ukrep z interventnim 
zakonom. 

Na področju odpadkov izvajate tudi uskla-
jene akcije z medobčinskim inšpektora-
tom. Kaj je njihov namen, kako potekajo in 
v katerih občinah ste jih že izvedli?

Letos poleti smo se z vsemi občinskimi in 
medobčinskimi inšpektorati dogovorili, da 
gremo skupaj v usklajene akcije preverjanja 
pravilnosti ločevanja odpadkov. Izvedli smo 
jih povsod, v vseh osmih občinah in tudi po 
vseh tipih naselij, tako v strjenih mestnih kot 
podeželskih okoljih. Po naših podatkih je bilo 
sicer izdanih nekaj glob, čeprav to ni bil ključ-
ni cilj. S temi akcijami smo želeli predvsem 
opozarjati, pa tudi dati sporočilo, da sistem 
le ni brez vsakega nadzora. S temi akcijami 
bomo prišli tudi do nekega spoznanja s tere-
na, kje je treba še več postoriti na področju 
ozaveščanja in obveščanja. 

Kako se odvija eden ključnih projektov na 
Dolenjskem, hidravlične izboljšave vodo-
voda? Kdaj računate na konec del? Ali so 
se dela kaj podražila? 

Prvotno zastavljen terminski načrt projekta 
se je spremenil, predvsem zaradi, med izved-
bo ugotovljenih, dejanskih razmer na terenu. 
Te narekujejo izvedbo nujnih dodatnih del. 
Posledično se bo seveda povečal tudi znesek 
naložbe. Obseg del oziroma nujnih dodatnih 
naložb v sklopu že končane gradnje vodarn 
se je povečal toliko, da ima za posledico 
9,8-odstotno povečanje zneska investicije. 
Obseg del oziroma nujnih dodatnih naložb v 
sklopu gradnje cevovodov in vodohranov, ki 
še poteka, pa bo podražil naložbo za približ-
no 30 odstotkov. V obseg teh del sodita tudi 
obnova dodatnih približno pet kilometrov 
cevovoda in izvedba novega VH D. T. voda 
zmogljivosti 1.000 m3.  Projekt naj bi bil kon-
čan v septembru 2019.

»Okoljski izzivi potrebujejo našo takojšnjo pozornost. Zdaj je zadnji čas, da jih naslovimo.« S tem pozivom Ekolo-
gov brez meja so 15. septembra tretjič (in najverjetneje zadnjič) v zgodovini Slovenije izvedli nacionalno prosto-
voljno čistilno akcijo. Akcija Očistimo Slovenijo 2018 je bila letos predvsem svež in čist začetek za vedno čisto 
Slovenijo, ki jo bomo dosegli z zmanjševanjem, ločenim zbiranjem in ponovno uporabo odpadkov. Komunala 
Novo mesto je bila koordinatorka vseslovenske akcije na območju Mestne občine Novo mesto in v pomoč dru-
gim občinam, ki so se na akcijo odzvale. Sodelovala je pri izvedbi dogodka, usklajevala dejavnosti in seveda 
poskrbela, da bodo vsi zbrani odpadki pristali na pravem mestu. Odvažali so jih na dan akcije in še ves teden. 
Kako ocenjuje akcijo in tudi o drugih pomembnih temah, smo se pogovarjali z direktorjem tega javnega podjetja 
Gregorjem Klemenčičem.

Vesna Lakner Sofrić
Arhiv Komunale Novo mesto, Dolenjski list

»Težave v zvezi z oddajo mešane embalaže se lahko ponovijo«, 
opozarja Gregor Klemenčič, direktor Komunale Novo mesto.
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Ali drži, da ste pridobili dodatna sredstva? 
Iz katerega naslova?

Da. Res je. Drži tudi to, da smo  16. 7. 2018 
od MOP-a prejeli 2. spremembo odločitve 
o podpori, s katero se vrednost operacije iz 
prvotnih 22,3 povečuje na 26.3 milijona. Po-
leg tega 2. sprememba odločitve spreminja 
tudi rok upravičenosti sredstev iz prvotnega 
31. 1. 2018 na 23. 9. 2019. Dodatna sredstva 
so iz enakega naslova kot prvotno dodeljena 
sredstva, t. j. iz naslova sredstev EU, kohezij-
skega sklada, sredstev RS in sredstev občin, 
vključenih v projekt.

Kako ocenjujete dejavnost odvajanja in či-
ščenja odpadne vode? 

Komunala Novo mesto ima ta čas v upravlja-
nju približno 420 kilometrov kanalizacijskega 
omrežja, 87 črpališč odpadnih voda in poleg 
Centralne čistilne naprave Novo mesto še 

18 manjših čistilnih naprav različnih velikos-
ti. Vso infrastrukturo redno vzdržujemo v 
skladu z veljavno zakonodajo in standardi. 
Omrežje skladno s programom redno čis-
timo in pregledujemo s CCTV kamero, s 
katero odkrivamo morebitne poškodbe na 
cevovodih, še preden nastanejo. Vemo, da 
smo v obdobju, ko se soočamo s povečeva-
njem stroškov energentov na vseh področjih, 
kar za nas pomeni veliko težavo, zato precej 
napora vlagamo v optimizacijo procesov in 
posledično njihovo zmanjševanje. Uspešno 
smo sklenili tudi prvi triletni cikel praznjenja 
greznic in tako v novembru začenjamo nas-
lednjega. Poudariti je treba, da se soočamo 
z vedno večjo problematiko metanja smeti 
in hrane v kanalizacijsko omrežje. Ta trend 
je zelo zaskrbljujoč. Še enkrat pozivam vse 
uporabnike, da v kanalizacijsko omrežje ne 
mečejo stvari, ki vanj ne sodijo. Opažamo, da 
je v omrežju čedalje več t. i. vlažilnih robčkov, 
pa tudi raznega blaga, vatiranih palčk in še 
kaj bi se našlo. Vse to maši črpalke v črpa-
liščih odpadnih voda. Če imamo srečo in ne 
pride do večje okvare, zabito črpalko v tem 
primeru fizično demontiramo iz črpalnega 
jaška, jo očistimo in montiramo nazaj. To 
delo ni prijetno. Če pa pride do večje okvare, 
je treba kupiti novo črpalko, kar pomeni ve-
lik strošek. Tudi hrana ima v kanalizacijskem 
omrežju za posledico večjo populacijo pod-
gan, kljub temu, da vsako leto redno izvaja-
mo deratizacijo. Na mestnih območjih je to 
še posebej velika težava. Torej, bodimo oza-
veščeni in odpadke, ki v kanalizacijo ne sodi-
jo, ne mečimo vanjo, ampak jih odvrzimo v 
za ta namen pripravljene zabojnike.

Na letošnji 8. konferenci komunalnega go-
spodarstva ste se osredinili predvsem na 
to, kakšna je kakovost komunalnih storitev. 

V zbornici komunalnega gospodarstva, ki je 
bila prireditelj konference, Komunala Novo 
mesto zelo dejavno sodeluje na vseh pod-
ročjih. Letos smo ustanovili novo komisijo 
za področje vzdrževanja javnih površin, ki 
ji tudi predsedujem. Na letošnji konferenci 
smo prvič pripravili tematski sklop urejanje 
in čiščenje javnih površin, ki je bil izredno 
dobro obiskan. Kot moderator sem izposta-
vil pomen kakovosti izvajanja te storitve, za 
katero od letošnjega leta v Novem mestu v 
celoti skrbi Komunala Novo mesto. Izzivov 
na področju dviga kakovosti izvajanja vseh 
komunalnih storitev je zelo veliko in v zado-
voljstvo mi je, da je Komunala Novo mesto 
med najboljšimi v Sloveniji, da smo priprav-
ljeni na nove izzive in v sodelovanju z občino 
v prihodnje še izboljšati raven kakovosti na-
ših storitev.

Vodarna Jezero v Družinski vasi.
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PRODA JA RAČUNALNIKOV,  T ISK ALNIKOV,

Na zalogi  več  kot  20 raz l ičnih  prenosnikov
Brezobrestni  nakup na več  obrokov
VELIK A IZBIRA RAČUNALNIKOV ZA DIJAKE 
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BELBLED d.o.o.
Sk alna ul ica  1
8222 O točec

Nakupovalni park
STOP SHOP Novo mesto
Belokranjska cesta 3–5
8000 Novo mesto

ODDAMO POSLOVNI PROSTOR: 
260 m2 + 207 m2

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

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

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



Osebnost januarja:  
ALEŠ MAVER

Aleš Maver je 
vodil skupino s 
Kliničnega inšti-
tuta za medi-
cinsko genetiko 
UKC Ljubljana, 
ki je odkrila gen 

za prezgodnje 
staranje. Skupina 

je pod Mavrovim 
vodstvom po štirih 

letih uspešno zaključi-
la mednarodno raziskavo, s 

katero so prvi na svetu odkrili nov 
gen, povezan s sindromom prezgo-
dnjega staranja.

Izbor osebnosti meseca za osebnost leta 2018

Gledalci in gledalke TV Vaš kanal so z glasovanjem na spletni strani www.vaskanal.com izbrali že osem 
osebnosti meseca leta 2018, ki močno zaznamujejo prostor, v katerem delujejo. To so Aleš Maver, Nataša 
Čižmek, Ivan Kralj, Leopold Pungerčar, Janez Weiss, Jože Weiss, Vlado Kostevc in Aleksander Zupančič.

ZNANIH ŽE OSEM OSEBNOSTI MESECA

Osebnost marca:  
IVAN KRALJ
Ivan Kralj je 
leta 1994 usta-
novil podjetje 
Arex, ki je naj-
večje slovensko 
orožarsko pod-
jetje in ima od de-
cembra novega la-
stnika. V zadnjem letu 
je namreč Kralj našel nove 
izzive. Z ruskimi partnerji namera-
va v prihodnjem letu v Šentjerneju 
odpreti tovarno kaviarja. Arex z več 
kot 120 zaposlenimi je s svojimi iz-
delki prisoten v skoraj 50 državah, 
dodana vrednost na zaposlenega 
znaša 81 tisoč evrov.

Osebnost februarja:  
NATAŠA ČIŽMEK

Nataša Čižmek 
je bila članica 
organizacij-
skega odbora 
dobrodelnega 
koncerta za 
Alino, deklico, 
ki je ob porodu 
lani junija utrpe-
la hudo pomanj-
kanje kisika, kar je 
povzročilo možgansko 
poškodbo. V Globokem so 
predstavniki društev strnili vrste 
za februarski dobrodelni koncert. 
Z donacijami in prostovoljnimi pri-
spevki so zbrali 12 tisoč evrov, kar je 
skoraj dvakrat več kot so načrtovali.

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

Marko Mesojedec
TV Vaš kanal
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Pogovorne oddaje z osebnostmi 
meseca leta 2018 si lahko ogledate 
na spletni strani www.vaskanal.com 
pod zavihkom Osebnost meseca.

Osebnost julija:  
VLADO 
KOSTEVC
Vlado Kostevc 
je idejni oče 
srednjeveškega 
dneva v Žužem-
berku in predsednik 
Turističnega društva 
Suha krajina. Srednjeveški 
dan je bil letos jubilejni, že 20. po vrsti. Vsako 
leto predstavlja enega izmed vrhuncev prazno-
vanja v okviru Trških dni, trg pred gradom pa se 
za en dan preobleče v kuliso srednjega veka, s 
čimer obiskovalce popeljejo v bogato zgodovi-
no lastnikov žužemberškega gradu.

Osebnost avgusta:  
ALEKSANDER 
ZUPANČIČ
Aleksander Zu-
pančič je de-
cembra 2011 
prevzel vodenje 
Javnega pod-
jetja Komunala 
Brežice.  Pred tem 
je podjetje poslova-
lo z več sto tisoč evrov 
visoko izgubo, pod njego-
vim vodstvom pa so začeli poslovati pozi-
tivno, povečali promet za 130 odstotkov in 
ustvarili 88 novih delovnih mest. Po dobrih 
šestih letih se je odločil, da je čas za nove 
izzive, nasledniku pa je zapustil dobro sto-
ječe podjetje.

Osebnost maja:  
JANEZ WEISS
B e l o k r a n j e c 
Janez Weiss je 
urednik zbor-
nika Neumarkt 

– Mőttling – Met-
lika, ki je začel na-

stajati konec leta 
2014, javnosti pa so 

ga predstavili prejšnji me-
sec. Weiss je v zadnjem desetletju preživel 
nešteto ur v arhivih in odkril veliko novih 
zgodovinskih virov ter marsikaj novega in 
zanimivega o Beli krajini. Je avtor več po-
membnih znanstvenih člankov, razstav in 
razprav ter avtor in urednik več zbornikov, 
ki govorijo o zgodovini Bele krajine.

Osebnost junija:  
JOŽE WEISS
Jože Weiss je 
poveljnik Pro-
stovoljnega ga-
silskega društva 
Črnomelj in šta-
ba Civilne zaščite 
Občine Črnomelj, 
ki je vodil in koordini-
ral akcijo, v kateri so po-
magali občanom po hudem 
neurju s točo osmega junija. S svojo 
požrtvovalnostjo so pripadniki ci-
vilne zaščite – na pomoč je prišlo 
skoraj 2700 gasilcev – zaščitili več 
kot 1100 stanovanjskih in drugih 
objektov.

ZNANIH ŽE OSEM OSEBNOSTI MESECA
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OGROMNE KOLIČINE 
ZAVRŽENE HRANE SO 
ODRAZ NAŠE DRUŽBE

POGOVOR: Jože Simončič, direktor Kmetijsko gozdarskega 
                     zavoda Novo mesto

Ta čas je na Dolenjskem – potem ko so 
vinogradniki potrgali grozdje – zelo 
aktualna tema kletarjenje in donego-
vanje vina. Kakšne napotke dajete s 
svojimi sodelavci pridelovalcem vina?

Zdaj je treba predvsem poskrbeti, da se 
proces fermentacije konča, zatem pri-
poročamo prvi pretok, ki naj bo pri mla-
dih vinih iz nezdravega grozdja dovolj 
zgoden, sledi žveplanje, nato obdobje 
rednega spremljanja kemičnih parame-
trov in organoleptičnega stanja mladega 
vina. Za spremljanje kemičnih parame-
trov ima zavod na razpolago sodobno in 
hitro opremo, prav tako se vsi vzorci vin 
v našem vinarskem laboratoriju organo-
leptično preverijo. Veliko lažje je napake 
preprečevati, kot jih pozneje odpravljati.

čakovan učinek. Glavne med temi so stalna 
kakovost in poenoten stil vina ter sodoben in 
privlačen zunanji videz. Vse navedene last-
nosti cvička PTP niso in ne morejo biti skozi 
desetletja nespremenljive, ampak jih je treba 
znotraj PTP parametrov posodabljati in prila-
gajati strukturi pivcev in njihovim navadam. 
Šibka točka je promocija in njeno financira-
nje. Povedano drugače, kolektivna blagovna 
znamka zahteva enoten pristop k promociji 
in financiranje te promocije mora biti enako-
merno porazdeljena med vse pridelovalce, ki 
svoje vino tržijo, tako med velike kot manjše. 
Če breme promocije ni enakomerno poraz-
deljeno, enotna promocija ne more zaživeti. 
O pravilih za financiranje promocije in njeno 
vsebino se lahko, če seveda to želijo, dogovo-
rijo izključno pridelovalci skozi reprezentativ-
no obliko organiziranosti, 

drago. Na območjih, ki niso utrpela škode po 
toči, je bilo leto idealno za pridelavo koruze, 
pridelki so zelo visoki, koruznega zrnja je v 
povprečju krepko prek 10 ton/ha, koruzne 
silaže pa od 45-60 ton/ha. Zgoden krompir 
je bil soliden, poznega pa imamo sorazmerno 
malo, nasploh so bile pri krompirju težave z 
zdravstvenim varstvom rastlin. Jabolka so le-
tos bogato obrodila, žal je njihova cena zara-
di velike ponudbe zelo nizka. Žalostno je, da 
navkljub obilni letini domačih jabolk in njihovi 
nizki ceni v nekaterih trgovskih verigah opa-
zimo ponudbo jabolk iz tujine.

V Sloveniji vseskozi izpostavljamo pomen 
lokalno pridelane hrane. Kakšne podatke 
imate glede samooskrbe, se ta zvišuje?

Na splošno se stanje na področju samooskr-
be z osnovnimi kmetijskimi pridelki v Slove-
niji ne izboljšuje. Bistveno je, da družba kot 
celota razume, da je strateškega pomena, da 
v državi sploh imamo lastno kmetijstvo, da 
imamo obdelana kmetijska zemljišča, opre-
mo, znanje in kmetovalce, ki znajo pridelovati 
na okolju prijazen in konkurenčen način ka-
kovostno in cenovno dostopno hrano. Misel-
nost, da je hrana samoumevna in da mora biti 
kar se le da poceni, je zgrešena in nevarna. 
Treba je priznati, da se je v zadnjem dese-
tletju odnos družbe do kmetijstva, kmeta in 
pridelave hrane izboljšal, res pa je tudi, da je 
kmetijstvo v minulem obdobju naredilo ve-
like korake v smeri okolju prijaznega kmetij-
stva in konkurenčne pridelave hrane. Vedno 
večji delež ljudi in javnih ustanov se odloča 
za lokalno oskrbo z živili. Na splošno pa je 
odnos do hrane, ki po mojem mnenju ni zgolj 
trgovski izdelek, temveč dobrina in vrednota, 
še vedno na nizki ravni, kar dokazujejo tudi 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto se skozi vso sezono 
trudi s svojimi strokovnimi nasveti pomagati vinogradnikom, 
da bi pridelali čim več kakovostnega grozdja, obenem pa za 
to, da bi ta dragoceni pridelek znali na strokovno ustrezen 
način predelati v vino, ki bi bilo zanimivo za kupce in v ponos 
vinogradniku. Opažamo, da nekateri vinogradniki optimalno 
uporabljajo podatke in znanje, ki ga stroka nudi, nekateri pa 
še vedno ravnajo, kot radi rečemo, »na pamet«, nam uvodo-
ma pove Jože Simončič, direktor zavoda. Pojasnil nam je za 
ta čas še nekaj drugih aktualnih tem. 

Vesna Lakner Sofrić
Arhiv KGZ Novo mesto, Jani Pavlin, Anita Petrič

Koliko smo na Dolenjskem napredova-
li na področju trženja naših blagovnih 
znamk, predvsem cvička PTP? Ali so 
vinogradniki in vinarji pri tem dovolj 
povezani v skupnem cilju?

Cviček PTP je eno izmed najbolj pre-
poznavnih in najbolje prodajanih sloven-
skih vin, zato je in bo tudi v prihodnosti 
za dolenjski vinorodni okoliš prvo in 
najpomembnejše vino. Ima lastnosti 
kolektivne blagovne znamke, ki ima ob 
omejitvah tudi prednosti, ki pa niso sa-
moumevne in jih je treba nenehno po-
sodabljati, da imajo pri potrošnikih pri-

ogromne količine zavržene hrane.

Ali se morajo kmetje zaradi klimatskih 
sprememb že zdaj prilagajati, na kakšne 
načine? Se bodo morali v pridelavi preu-
smerjati v nove kulture?

ki lahko pravila sprejema 
za vse pridelovalce v vino-
rodnem okolišu. Zavod v 
primeru promocije nikakor 
ne more in ne sme prev-
zeti vloge pridelovalcev, 
z veseljem pa smo jim na 
voljo pri pripravi predlo-
gov in podatkov. V vinoro-
dni deželi Posavje smo »obsojeni« na sobiva-
nje manjših in velikih pridelovalcev, prepričan 
pa sem, da to dejstvo ni zgolj ovira, temveč 
tudi priložnost, ki je večina drugih vinorodnih 
dežel več ne premore.

Jesen je čas za spravilo pridelka. Vremen-
ske razmere so bile letos dokaj zahtevne, 
celo ekstremne. Kakšna bo letošnja bera? 
Izpostaviva denimo krompir, koruzo in ja-
bolka.

Vremenski pogoji so bili za kmetijstvo res 
zahtevni in zelo neprizanesljivi. Številna ne-
urja s točo so povzročila veliko gospodar-
ske škode, zaradi obilne količine padavin je 
bilo zdravstveno varstvo rastlin zahtevno in 
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Klimatske spremembe so stvarnost, zara-
di njihove pogostosti in intenzivnosti nam 
ne preostane nič drugega kot prilagajanje. 
Nekatere prilagoditve je možno izvesti že z 
zamenjavo sort, druge zahtevajo pokriva-
nje s protitočnimi mrežami, tretje gradnjo 
vodnih akumulacij in napravo oroševalnih in 
namakalnih sistemov, četrte nakup opreme 
za izvajanje sodobnih tehnoloških ukrepov. 
Prilagajanje je naložba in vsaka stane. Nujno 
potrebujemo učinkovit model zavarovanj, ki 
bi omogočal obvladovanje visokih tveganj.

Kakšne so smernice v smislu ekološkega 
kmetovanja?

Ekološko kmetovanje je na območju zavoda 
v stalnem porastu, tako v smislu števila kme-
tijskih gospodarstev kot površin, vključenih v 
ekološko kmetovanje. Ta hip ekološko kme-
tuje 367 kmetij na skupno 6500 ha površin. 
Pretežno gre za travniške površine oziroma 
živinorejsko usmerjene kmetije. Veseli dej-
stvo, da se vključujejo mladi gospodarji in 
večje kmetije, ki ekološke pridelke ponudijo 
trgu. Zelo pomembni so tudi KOPOP ukrepi, 
ki spodbujajo nadstandardne kmetijske pra-
kse in v katere je vključenih 508 kmetij.–

KGZ ima svetovalce za različna področja; 
kako ocenjujete njihovo delo, jim kmetje 
zaupajo?

Zavod ima zaposlenih 70 strokovnjakov za 
različna področja kmetijstva, 41 je kmetijskih 
svetovalcev, ki so navzoči na sedmih lokaci-
jah na območju, deset svetovalcev speciali-
stov pa je na sedežu zavoda v Novem mestu. 
Delo svetovalcev je zelo raznoliko, saj zadeva 
področje tehnologij pridelave in predelave, 
kmetijske politike, zakonodaje, varstva oko-
lja, ekonomike in davkov, naložb, dopolnilnih 
dejavnosti, dela z strokovnimi in stanovskimi 
društvi ... Svetovalci so v stiku z zelo raznoli-
kimi kmetijami, od tistih najmanjših do tistih 
največjih in profesionalnih, gospodarji teh 
kmetij so zelo različni, od najmlajših do naj-
starejših, od zelo izobraženih do tistih z niž-
jo stopnjo izobrazbe. Trudimo se svetovati 
in pomagati vsem, ki si prizadevajo in želijo 
kmetovati. Menim, da je ekipa svetovalcev 
zelo dobra, strokovna in motivirana in iz odzi-
vov kmetov sklepam, da je stopnja zaupanja 
do zavoda in zaposlenih zelo visoka. 

KGZ igra pomembno vlogo tudi pri obve-
ščanju kmetov glede pridobivanja subven-
cij. Ali nam lahko postrežete z zadnjimi po-
datki glede prijav in višine subvencij?

Skupna kmetijska politika ima številne ukre-
pe, katerih namen je ohranjati in spodbujati 
kmetovanje ter pospeševati prestrukturira-
nje in konkurenčnost kmetijstva.  Neposre-
dna in izravnalna plačila so zelo pomembna 
za ohranitev obdelanosti kmetijskih zemljišč, 
še posebej tistih v hribovitem svetu, ki so zelo 
izpostavljena zaraščanju. Program razvoja 
podeželja je zelo pomemben za preoblikova-
nje kmetijstva in dvig njegove konkurenčnos-
ti. Zelo pomembne so podpore, namenjene 
novim naložbam na področju primarne pri-

delave in predelave, s katerimi kmetije pove-
čujejo svoj obseg dejavnosti.  Naložba kmetiji 
omogoči, da lahko trgu ponudi nove pridel-

S kolegi na zavodu se pogosto odločamo 
za organizacijo številnih strokovnih prire-
ditev, saj pri kmetovalcih opažamo zelo 

veliko zanimanje za prak-
tične prikaze in neposreden 
stik s strokovnjaki. Res je, 
da izvedba takšnih priredi-
tev zahteva veliko priprav 
in denarja, a se z voljo, dob-
ro ekipo, ki jo na zavodu 
imamo, ter kmetovalci in 
občinami v skupnem sode-
lovanju da narediti veliko. 
Zelo veliko nam pomenita 
spodbuda kmetovalcev ter 
njihovo dobro in konkretno 
sodelovanje. Dan kmetijske 
tehnike je strokovna pri-

reditev, ki poteka že vrsto let, vsako leto 
jo namenimo drugi kmetijski panogi, vi-
nogradništvu, sadjarstvu, zelenjadarstvu 
in poljedelstvu ter živinoreji. Prav tako 
je tradicionalna vsakoletna prireditev 
Topliško jabolko, na kateri je poudarek 
na sadju, predelavi sadja in pripravi ter 
promociji različnih izdelkov iz sadja. Lani 
smo bili soorganizatorji Vinogradniško 
vinarskega kongresa v Šentjerneju, prip-
ravili smo večerni del, na katerem smo 
predstavili pestrost in kakovost vin, ki jih 
pridelujemo na Dolenjskem, v Beli krajini 
ter na bizeljsko sremiškem območju. Vsa-
ko leto sodelujemo tudi na Tednu cvička. 
Na letošnjem v Šentjerneju smo pripravili 
strokovni posvet in prikazali specialno 
kmetijsko tehniko v vinogradništvu. Še 
posebej sem vesel odprte cvičkove kuh-
ne, ki je po mnenju mnogih dala prireditvi 
povsem novo razsežnost. Dokazali smo, 
da je Teden cvička vinski festival, ki je v 
sodobni obliki še kako zanimiv tudi za 
mlade ter druge ljubitelje vina in kulinari-
ke iz drugih delov Slovenije in tujine. 

46. Teden cvička, največje 
slovensko ocenjevanje vin, so po štirih desetletjih z veseljem in zag-
nano spet pripravili v Šentjerneju.

ke ali izdelke, obenem pozitivno vpliva na 
konkurenčnost poslovanja kmetije. Vsaka 
od izvedenih naložb na naših kmetijah ne-
posredno ali posredno vpliva na varovanje 
okolja ter zaradi vključevanja domačih izva-
jalcev in opreme krepi našo lokalno ekono-
mijo. Kmetija, ki se odloči za naložbo, mora 
najprej s svojimi sredstvi plačati njeno izved-
bo, šele zatem pridobi po opravljenih nadzo-
rih povrnjen del investicije. Pretežni del vseh 
ukrepov kmetijske politike kmetije izvedejo 
prek našega zavoda, tudi tistih, ki so povsem 
tržnega značaja. Letos smo svetovali, pripra-
vili in vnesli zbirne vloge za 8797 kmetijskih 
gospodarstev. Letno pripravimo v povprečju 
od 30 do 60 poslovnih načrtov za večje na-
ložbe na kmetijskih gospodarstvih, vključno 
s pripravo zahtevkov za izplačila. Še posebej 
pomemben je ukrep pomoči za mlade prev-
zemnike kmetij. Vlog za ta ukrep pripravimo 
letno od 30 do 40. 

Kakšne spodbude so na vo-
ljo za morebitne mlade prev-
zemnike kmetij? Ali njihovo 
število narašča? S katero 
kmetijsko dejavnostjo se naj-
pogosteje ukvarjajo? Koliko 
prispevajo k razvoju podeže-
lja?

Starostna struktura nosilcev 
naših kmetij je zelo neugodna, 
zato je zelo pomembno, da se 
mladi odločajo za kmetovanje 
in prevzem kmetij. Ukrep po-

Na lanskem Vinogradniško vinarskem kongresu v 
Šentjerneju so izpostavili pestrost in kakovost vin, 
ki jih vinogradniki pridelujejo na Dolenjskem, v Beli 
krajini ter na bizeljsko sremiškem območju.

»Dokazali smo, da je Teden cvička vinski festival, ki je v sodobni 
obliki še kako zanimiv tudi za mlade«, meni Jože Simončič. 

KGZ igra pomembno vlogo tudi pri obve-

»Miselnost, da je hrana samoumevna 
in da mora biti kar se le da poceni, je 
zgrešena in nevarna«. moči mladim prevzemnikom 

zagotavlja finančno pomoč ob 
pogoju, da kmetijo lastniško 
prevzamejo in se zavežejo, da 
bodo kmetovali. Finančno pod-
poro morajo nameniti razvoju 
kmetijske dejavnosti na svoji 
kmetiji. Ukrep je zelo koristen, 
saj spodbuja mlade, da se od-
ločajo, da bodo ostali na kme-
tiji in kmetovali, posredno pa 
mladi nosilci z novimi znanji in 
optimizmom začnejo razvijati 
kmetijsko dejavnost in jo z vla-
ganji tudi širiti. 

Katere prireditve/dogodke 
(so)prirejate med letom in k 
čemu prispevajo? 



SLUŽBA ZA KNJIGOVODSTVO                            
na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto ponuja:

 - vodenje dvostavnega knjigovodstva na kmetiji,
 - vodenje evidenc in knjigovodstva za normirance,
 - vodenje knjigovodstva za potrebe DDV,
 - pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom,
 - elektronsko oddajo obračuna pavšalnega nadomestila,
 - vodenje knjigovodstva FADN,
 - svetovanje pri zaposlovanju na kmetijah,
 - davčno svetovanje na področju kmetijstva.                                           

                                           ENOLOŠKI LABORATORIJ                            ENOLOŠKI LABORATORIJ
Storitve enološkega laboratorija:

 - analize mošta in vina ter svetovanje, poskusi čiščenja, 
             stabilizacija in tipizacija vin
 - analize mošta in vina ter izdaja odločb za promet
 - izdaja spremnih dokumentov za prevoz vina na ozemlje 
             držav članic EU in za izvoz v tretje države
 - spremljanje dozorevanja grozdja  

                                   
PRODAJA enoloških sredstev ob strokovnem nasvetu

Delovni čas: od 17. septembra do 30. oktobra 
od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure. 

                                      

                                           

Informacije:
                                                                   KGZS – Zavod Novo mesto  

                                                                          Šmihelska 14, 8000 Novo mesto  
                                   

                                           

      Tel: 07/ 373 05 92 (enološki laboratorij)
      E-mail: www.kmetijskizavod-nm.si
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Storitve enološkega laboratorija:

ZAGOTOVILI SMO DOSTOP DO ČISTE PITNE VODE IN VLAGALI V 
VAROVANJE OKOLJA

Belokranjski vodovod je bil najzahtevnejši infrastrukturni projekt treh 
belokranjskih občin, katerega nosilec je bila Občina Metlika. Projekt se 
je pričel pripravljati že v letu 2002, uspešno pa smo ga zaključili v letu 
2015. Z investicijo, vredno 26 mio EUR, smo dolgoročno rešili problem 
vodooskrbe v celotni Beli krajini s poudarkom na varovanju vodnih vi-
rov. V občini Metlika smo v okviru projekta izgradili 45 km vodovoda s 
4 vodohrani ter 7,2 km kanalizacije za cca 8.654.000 EUR. Investicija 
je bila financirana iz EU sredstev, državnega in občinskega proraču-
na. Sočasno z izvedbo projekta je občina dodatno financirala obnove 
občinskih cest, po katerih je potekala izvedba projekta.

Na področju komunalne infrastrukture smo dodatno investirali v 
dograditev centralne čistilne naprave Metlika (cca 450.000 EUR), 
zgradili kanalizacijski in obnovili vodovodni sistem v Bušinji vasi (cca 
651.000 EUR), zgradili prvi del kanalizacijskega sistema v Grabrov-
cu (cca 188.000 EUR), obnovili vodovod, kanalizacijo in uredili javno 
razsvetljavo na območju ulic Strma pot, Prečna pot, Na Požeg, Navra-
tilova pot v Metliki in dostop do črpališča Obrh (cca 375.000 EUR) ter 
z malimi čistilnimi napravami uredili odvajanje fekalnih vod v naseljih, 
kjer je bilo to najbolj nujno potrebno (cca 66.000 EUR).

USTVARJALI SMO BOLJŠE POGOJE ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 
iN NOVA DELOVNA MESTA

Veliko energije smo usmerili v komunalno opremljanje poslovnih con. 
V letu 2017 smo komunalno opremili 1. fazo poslovne cone Pri Pildu 
v skupni dolžini 350 m. Investicija v višini 490.000 EUR je bila v pre-
težni meri sofinancirana s sredstvi EU in Republike Slovenije. Trenu-
tno zaključujemo izgradnjo ceste s pločnikom v poslovni coni »Bivši 
Novoteks«, katere vrednost je cca 150.000 EUR in jo v celoti financi-
ra občinski proračun. Z namenom ustvarjanja pogojev za poslovno 
gradnjo v gospodarski coni Gradac smo izdelali občinski podrob-
ni prostorski načrt (cca 30.000 EUR) in projektno dokumentacijo 
za novo dostopno cesto do cone (cca 21.000 EUR). Nadaljevanje 
opremljanja poslovne cone Pri Pildu smo uspešno uvrstili v program 
Dogovor za razvoj regij in tako projektu zagotovili 500.000 EUR ne-
povratnih EU sredstev. Prav tako smo v Dogovor uvrstili projekt iz-
gradnje gospodarske javne infrastrukture v industrijski coni Beti in 
projektu zagotovili 500.000 EUR nepovratnih EU sredstev. 

POPRAVILI SMO CESTE

Med večjimi naložbami v cestno infrastrukturo velja izpostaviti rekon-
strukcijo državne ceste skozi naselje Grm, pri kateri je občina zagoto-
vila sredstva za izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in cestne 
razsvetljave (občinski cel cca 168.000 EUR), izgradnjo ceste s ploč-
nikom in javno razsvetljavo v stanovanjskem naselju Bočka v skupni 
dolžini 765 m (cca 548.000 EUR), obnovo ceste Grabrovec – Metlika 
skozi Brčičko lozo v skupni dolžini 1.236 m (cca 135.000 EUR), obnovo 
prepusta preko vodotoka Sušice (cca 103.000 EUR), rekonstrukci-

jo mostu čez potok Babinec na cesti Drašiči – Vidošiči (cca 69.000 
EUR), sanacijo mostu v Geršičih (cca 44.000 EUR), asfaltiranje ob-
činske ceste proti vodohranu Bočka (cca 40.000 EUR), obnovo cest 
in vodovoda v Brezovici (cca 400.000 EUR) in celovito obnovo Ulice 
na Obrh v Metliki (cca 100.000 EUR).

Trenutno izvajamo rekonstrukcijo občinske ceste Grm – Gerši-
či v dolžini 1.187 m skupaj z obnovo vodovoda na tem odseku (cca 
400.000,00 EUR) ter v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo 
obnavljamo cesto skozi naselje Gradac v dolžini 1.761 m, pri čemer 
bo občina financirala izgradnjo pločnikov in območja za kolesarje, ce-
stne razsvetljave in avtobusnih postajališč (občinski del cca 400.000 
EUR).

SKRBIMO ZA BOLJ UČINKOVITO RABO ENERGIJE

Občina Metlika sledi evropskim smernicam glede energetske učinko-
vitosti. V preteklih letih je izvedla energetsko sanacijo javne razsvet-
ljave in nekaterih občinskih objektov, v letošnjem pa bomo ob pod-
pori EU sredstev v okviru javno-zasebnega partnerstva energetsko 
sanirali objekte knjižnice, športne dvorane, zdravstvenega doma in 
občinske stavbe. Celotna vrednost projekta je 1.120.000 EUR, od tega 
bo občinski del cca 270.000 EUR.

IZBOLJŠALI SMO SPLOŠNO KAKOVOST ŽIVLJENJA V OBČINI

Poleg investicijskih projektov se trudimo kvaliteto življenja v obči-
ni izboljšati tudi s podporo in sofinanciranjem novih vsebin. Od leta 
2015 omogočamo športnim društvom, ki delujejo v javnem interesu, 
brezplačno uporabo športnih objektov. Za starejše občane smo pred 
letom dni uvedli brezplačne prevoze v okviru projekta Prostofer, v le-
tošnjem letu pa bomo začeli subvencionirati socialnovarstveno stori-
tev socialnega servisa varovanja na daljavo. Sofinancirali smo nakup 
reševalnega vozila in medicinske opreme v ZD Metlika ter nakup no-
vega gasilskega vozila GVC 16/25.

POMEMBNEJŠI PROJEKTI METLIŠKEGA ŽUPANA

DARKA ZEVNIKA V MANDATU 2014-2018 

So projekti, ki so odmevni, in so projekti, ki so nujni – v 
našem mandatnem obdobju smo izvajali projekte, ki jih 
občani najbolj nujno potrebujejo

ZAGOTOVILI SMO DOSTOP DO ČISTE PITNE VODE IN VLAGALI V 
VAROVANJE OKOLJA

Belokranjski vodovod je bil najzahtevnejši infrastrukturni projekt treh 

Darko Zevnik, župan Občine Metlika
Julija 2018 smo obnovili dogovor o pobratenju med Občino Ronke (Italija), Občino Wagna (Avstrija) in Občino 
Metlika, ki sicer traja že 50 let. 

Ureditev ceste skozi naselje Grm v skupni vrednosti 485.000 EUR je bila izve-
dena v letu 2017.

V letu 2014 je občina v uporabo predala novo dislocirano enoto DSO Metlika za 
60 oseb z demenco, katere vrednost je bila 2.464.000 EUR.

št. 118, september 2018
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V oddaji bomo gos-
tili dr. Barbaro Jaki, 
direktorico Narodne 
galerije iz Ljubljane. 
Oddaja je sicer na-
menjena portretu 
gostje ali gosta, ki 
je v studiu, vendar v 
tej oddaji nikakor ne 
moremo mimo slav-

ljenke, ki prav na ta dan praznuje svojo stoletnico obstoja. To 
je Narodna galerija, nad katero dr. Jakijeva s svojimi sodelavci 
skrbno bdi. Poleg osebne zgodbe gostje v studiu se bomo v 
marsičem dotaknili tudi Narodne galerije: kako deluje, kaj se 
tam dogaja, kako pomembna je za vse nas in kako velike zak-
lade hrani.

Petkovi večeri so 
rezervirani za odda-
jo Brez panike in za 
naslednjo že prip-
ravljamo nove, zani-
mive vsebine. Med 
drugim bomo uživali 
v kulinaričnih pod-
vigih, se spoznali s 
pristnim primorskim 

melosom in poslušali Jerneja Zorana v akustični preobleki. No-
vomeška Založba Goga pa je svojih prvih 20 let obeležila na 
prav poseben način.

NE SPREGLEJTE NA TV VAŠ KANAL
V DOBRI DRUŽBI

BREZ PANIKE!

V arhivu oddaj na www.vaskanal.com/arhiv-oddaj

Petek, 28. september, ob 20. uri

V trškem jedru 
pod sevniškim 
gradom je ko-
vačnica. V ok-
tobrskem Posa-
vskem obzorniku 
iščemo odgovor, 
ali se jo bo oh-
ranilo kot muzej. 
Kovačev skoraj ni 

več, s Posavsko štipendijsko shemo pa naj bi skrbeli, da še dru-
gi rokodelski poklici ne bodo izumrli. V štipendiranju so novosti 
v letošnjem šolskem letu, za katerega je za regijo na voljo 900 
tisoč evrov. Več v četrtkovi oddaji.

POSAVSKI OBZORNIK
Četrtek, 4. oktober, ob 21. uri

V Belokranjskem 
obzorniku bodo v 
ospredju evropski 
teden mobilnosti, ki 
sta se mu pridružili 
tudi občini Črnomelj 
in Metlika, projekt 
Povečanje samo-
oskrbnosti z narav-
nimi potenciali Bele 

krajine, v okviru katerega so na Abscovi njivi na Krupi pri Se-
miču ročno in strojno pobirali vršičke industrijske konoplje, pa 
tudi turistično izobraževalni center, ki so ga uredili v nekdanjem 
dijaškem domu v Črnomlju.  

BELOKRANJSKI OBZORNIK
Petek, 28. september, ob 20.30

V tokratnih Pravih 
ključih bo avtori-
ca oddaje Irena 
Vide gostila  Blan-
ko Gašperlin, višjo 
medicinsko sestro 
in svetovalko za ka-
kovost odnosov. 
V ospredje tokrat 
postavlja možgan-

sko vitalnost in ključ za premagovanje vsakdanje stresne situa-
cije, krepitev spomina in lažje učenje jezikovnih vsebin. Kako in 
na kakšen način z metodo SITA stabiliziramo hormonski, živčni 
in imunski sistem, upočasnimo procese staranja možganov in 
izgube spomina, ki je očiten znak demence. 

PRAVI KLJUČI
Sobota, 29. september,  ob 21.30

Na domačem poli-
tičnem parketu se 
to jesen veliko do-
gaja – nedavno smo 
dobili 13. slovensko 
vlado ki jo vodi Mar-
jan Šarec, prihodnja 
dva meseca pa bodo 
v ospredju lokalne 
volitve. Zakaj je po-

membno, da župan osebno pozna svoje volivce? Kaj vse vpliva 
na uspešno delo župana in njegove ekipe? Zakaj pada zaupa-
nje v politiko? Odgovore pozna Miloš Čirić, lobist in strokovnjak 
za politični marketing.

ZAKAJ PADA ZAUPANJE V POLITIKO?
Ponedeljek, 1. oktober, ob 20. uri
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V jesenskem času 
bomo pripravili niz 
oddaj, ki zasleduje-
jo razvojne težnje 
našega kmetijstva. 
Mladi kmetje so za-
čeli opozarjati na 
pomen ostajanja 
mladih na podeželju 
pa tudi na nove ob-
like in zahteve kme-

tovanja. V ta namen smo posneli pogovor s predsednikom po-
deželske mladine. Sočasno smo na sejmu Agra iskali resnico iz 
sejemskega slogana »Sejem nove generacije«.

Društva vinogradnikov na Dolenjskem skrbijo za razvoj vino-
gradništva, zato smo obiskali 25. obletnico Vinogradniške-
ga društva Kostanjevica na Krki in opozorili na problematiko 
trgatve v s točo poškodovanih vinogradih. Jabolko je v naši 
sadjarski deželi zapostavljeno. V ta namen bomo pokazali iz-
jemne možnosti sobivanja in prehranjevanja z obdelavo naših 
dvoriščnih in travniških nasadov.

Konji so s svojo pojavnostjo že skoraj v napoto na kmečkem 
dvorišču. Težnja nekaterih je, da se konju nameni mesto, ki mu 
gre. V ta namen šola Grm organizira dogodke, ki mu vračajo 
pomembnost. Vse več je tistih, ki imajo v svojem življenju pros-
tor tudi zanj.

Partnerski odnos 
je lahko doživljenj-
sko popotovanje, ki 
se običajno začne 
z zaljubljenostjo, ki 
pa nikoli ni večna. 
Ko izgine občutek 
enosti, ki ga da zalju-
bljenost, spoznamo, 
da smo si različni in 
še zdaleč ne taki, kot 

smo drug drugega videli na začetku. Odnos preide v fazo boja, 
ko poskušamo drug drugega spreminjati po lastnih željah in 
pričakovanjih. Večina zvez na tej stopnji odnosa obstane in živi 
tako do konca, kar pomeni do smrti ali ločitve. Samo zaveda-
nje, da je zakon pot zavestne odločitve ostati skupaj, pomaga 
paru preseči fazo boja in vstopiti v zavesten in s tem tudi sre-
čen zakon. Da to dosežeta, je treba spoznati sebe in zakonca, 
odkriti vzroke za konflikte in vse življenje delati zanj.

In kako hoditi to pot, o tem bosta govorila zakonca in terapevta 
Meta in Rudi Tavčar. Oddaje prinašajo upanje, da se v partner-
skem odnosu lahko drug drugemu predamo, hkrati pa ostaja-
mo zvesti sami sebi in zaživimo svoje sanje.

KMETIJSKI RAZGLEDI NOVA POT K LJUBEZNI
Vsak petek ob 21. uri Zadnji torek v mesecu ob 21. uri

Dušan Krštinc, župan Občine Straža, je v oddaji med drugim govoril 
o Dularjevem mlinu v Vavti vasi, ki ga namerava občina še celovite-
je obnoviti. Ta hip pa tam nastaja mlinarjeva soba, v kateri bodo na 
ogled postavili različne predmete, ki so jih uspeli iz mlina rešiti pred 
propadom, in razglednice, znamke, knjige različnih mlinov, ne le Du-
larjevega. Prenovo pa doživlja še ena stavba s pomembno kulturno 
dediščino v vasi, Dom partizana. Po obnovi jo bodo namenili športu 
in društvom, čemur je nekoč že služila. 

Bernardka Krnc je v Županovi uri med 
drugim osvetlila najpomembnejše občin-
ske naložbe, kot so 2. faza gradnje ceste 
Šmarješke Toplice-Šmarjeta, načrtovani 
prenova državne ceste v Spodnji Dru-
žinski vasi in gradnja pločnika Družinska 
vas-Bela Cerkev. V rubriki Županov gost 
se ji je v studiu pridružil krvodajalec Mi-
roslav Ograjšek, ki je to življenjsko po-
membno tekočino letos daroval že 140-ič. 
Županova ura razkriva tudi, kaj je županjo 
navdušilo v Indiji in katerega svetovnega 
politika bi rada srečala v živo.

Radko Luzar, župan Občine Šentjernej 
je v oddaji med drugim govoril o največji 
naložbi v tem mnadatu: izgradnji 10 –od-
delčnega vrtca Vrtec I v katerem je 190 
otrok, poleg njega pa se zaključujejo dela 
na še 8 - oddelčnem vrtcu Vrtec II, ki bo 
nared konec oktobra. Skupaj bosta spreje-
la približno 350 otrok. Župan je ob izteka-
jočem se štiriletnem mandatu ocenil, da je 
bil zahteven, a uspešen!
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DRUŽABNA KRONIK A
MALČKI IZ ČEBELICE VABLJENI V 
PREDSEDNIŠKO PALAČO

V Šentjerneju so po dolgih letih dočakali odprtje novega 
Vrtca Čebelica, ki so ga pospremili številni otroci, starši, 
stari starši, zaposleni v občinski upravi na čelu z župa-
nom Radkom Luzarjem in celo državni vrh. Obiskal jih 
je namreč predsednik države Borut Pahor, ki je malčke 
– ti so pripravili prisrčen kulturni spored – pohvalil za 
njihovo nadarjenost in jih povabil na obisk v predsedni-
ško palačo. Njihova edina dolžnost je – tako Pahor – da 
se imajo v vrtcu lepo in uživajo v otroštvu. Predsednik 
je županu Radku Luzarju kot dobremu in vzornemu žu-
panu, ki si je po njegovih besedah ne le prizadeval za 
gradnjo vrtca, ampak tudi povezoval in združeval lokal-
no skupnost, podelil posebno priznanje, slovensko zas-
tavo. Župan in ravnateljica vrtca Ana Srpčič sta pohva-
lila odlično medsebojno sodelovanje, katerega plod je 
10-oddelčni Vrtec I, v katerem je 190 otrok, poleg njega 
pa nastaja še 8-oddelčni Vrtec II, ki naj bi bil nared ko-
nec oktobra. Skupaj bosta sprejela približno 350 otrok, 
kar naj bi zadostovalo za rešitev prostorske stiske.

USPEH ZA ZGODOVINO

Rokometaši Krke so poskrbeli za najlepši uvod v novo 
sezono. V superpokalni tekmi so v dvorani Marof na ko-
lena spravili favorizirano ekipo Celje Pivovarna Laško in z 
domiselno igro slavili s 23:22, kar je bilo za marsikoga ve-
liko presenečenje. Razburljiva tekma je bila vseskozi ize-
načena, na krilih izjemnega občinstva pa se v klubu prvič 
veselijo prestižne lovorike.

GRE TUDI NA KOLENA

Vse za dober posnetek. Po tem načelu se ravnajo dobri sne-
malci in tega se zavedajo tudi na Vašem kanalu. Da bi posnel 
čim boljše kadre, gre snemalec tudi na kolena, kot je to na sa-
lonu karavaninga v Düsseldorfu, kjer je na enem mestu mož-
no videti vse najboljše, kar ponuja karavaning industrija, storil 
koordinator produkcije Iztok Fink, ki je sicer največkrat v vlogi 
montažerja in vodje snemanja, po potrebi pa v roke prime tudi 
kamero.

20 LET GOGE

Založba Goga letos praznuje 20 let. Jubilej so obeležili z dobrodelno dražbo knjig in rojstnodnevno zabavo, ki so se je udeležili 
nekateri najbolj ugledni slovenski literati, ki so v preteklih letih z Gogo uspešno sodelovali. In teh ni malo. Založba Goga je v 
zadnjih letih postala ena najbolj prepoznavnih in kakovostnih založb pri nas, ki za svoje založniške podvige prejema številne 
domače in tuje nagrade. Z dobrodelno dražbo knjig, ki je bila zelo uspešna, so zbirali denar, s katerim bodo enemu izmed 
slovenskih pisateljev zagotovili štipendijo za rezidenčno bivanje v Novem mestu. V zadnjih letih se je Goga izkazala tudi kot 
organizatorka prireditev. Letos so že petič zapored več kot uspešno priredili Novomeške poletne večere, vedno bolj odmevna 
pa je nagrada za kratko prozo novo mesto short, ki še bolj utrjuje Novo mesto na literarnem zemljevidu Slovenije. Slavnostno 
torto je ob praznovanju prerezal pesnik Boris A. Novak, letošnji prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo.
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TEMELJNI KAMEN

Če je temeljni kamen zagotovilo, da se bo nekaj udejanjilo, 
potem lahko verjamemo, da maja prihodnje leto trebanjske 
komunale ne bomo več našli na Golievem trgu 9, ampak na 
novi lokaciji nasproti industrijske cone. Tam že raste objekt, 
za katerega so temeljni kamen poleg direktorja Stanka Tom-
šiča (tretji z desne) položili še župani štirih občin soustano-
viteljic podjetja: (od leve proti desni) Alojzij Kastelic, župan 
Trebnjega, Rupert Gole, šentrupertski župan, Drago Muhič, 
direktor izbranega izvajalca, GPI Tehnike, Anton Maver, žu-
pan Občine Mokronog-Trebelno, in Dušan Skerbiš, prvi mož 
Mirne. 

HOJA ZA SRCE

Hoja je najbolj naraven način gibanja. To imajo vsako leto v mis-
lih v Društvu za zdravje srca in ožilja, podružnici za Dolenjsko 
in Belo krajino, ko pripravljajo tradicionalni Pohod za srce. Čim 
več ljudi želijo namreč navdušiti za gibanje oziroma hojo, saj je 
to eden od kamnov v mozaiku, s katerim preprečujemo razvoj 
bolezni srca in ožilja, je med drugim izpostavil Iztok Gradecki 
(na fotografiji), vodja pohoda in kardiolog v novomeški bolni-
šnici. Tudi na 21. izvedbi so pohodniki izbirali med Štukljevo in 
Andrijaničevo potjo, na zaključku v športnem parku v Šmar-
jeških Toplicah, kjer se jim je pridružil tudi novi predsednik po-
družnice Danilo Radoševič, pa se jih je družilo približno 140. 

DEJAVNI DOLENJSKI SLIKARJI

 Nekateri dolenjski slikarji so imeli nadvse pestro poletje. Jožica Medle je za svoje 
ustvarjalno umetniško delovanje v občini Šentjernej na slavnostni seji ob občinskem 
prazniku iz rok župana Radka Luzarja prejela županovo priznanje. Jože Kotar je s 
svojo sliko Illuminacije obogatil ponudbo galerije Monford v Portorožu, oktobra pa 
bo ustvarjal v Berlinu. Priznani novomeški slikar portretist Samo Kralj pa je v pole-
tnih mesecih pripravljal monografijo Novomeški portreti 1.

BILO JE VESELO

V Gotni vasi, v novomeški občini, se še ohranja običaj postavitve 
mlaja mladoporočencema. Na fotografiji so vsi udeleženci, ki so 
sodelovali pri pletenju vencev in postavitvi mlaja.



LEOPOLD KOŠ AK s.p.
Kamnje 7a, 8232 Šentrupert, 
tel.: 07/30 40 21 4
GSM: 041 754 051
koscak.kotli@gmail.com

IZDELAVA  IN OBNOVA 
KOTLOV ZA PRIPRAV O 

IVINSK E KRME

RAZREZ IN KRIVLJENJE  
PLO VINE NA 
CNC STROJI H
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PRIPRAVE NA POROKO 

V Vrtnem centru Gozdnega gospodarstva Novo mesto imajo veliko izkušenj s 
poročnim cvetjem, poznajo trende in sledijo smernicam na tem področju. Tako 
so pripravili razstavo Priprave na poroko, s katero so parom želeli sporočiti, naj 
si dovolijo več, naj presežejo okvire, nam je zaupal Zvone Blažič, cvetličarski 
mojster. Šopki so dandanes večji, cvetje raznovrstno, veliki, mali cvetovi, nežne, 

žive barve in sploh ni več nujno, da ga nevesta 
nosi v roki. Lahko je na glavi, rami, okoli vratu, 
pasu in še kje. 

NOVO MESTO PAMETNO MESTO

Novo mesto vse bolj postaja pametno 
mesto. Triletni sporazum o sodelovanju 
v sistemu pametno mesto (Smart City) 
so podpisali župan Gregor Macedo-
ni, Igor Bohorč, direktor strateške po-
slovne enote Poslovni trg v Telekomu 
Slovenije, in Gregor Potočar, direktor 
družbe SAP Slovenija. V sklopu projekta 
bodo strokovnjaki iz teh podjetij v občini 
zasnovali več naprednih rešitev na raz-
ličnih področjih. Prvo je merjenje kako-
vosti zraka. Med zastavljenimi področji 
so še krmiljenje javne razsvetljave, kar 
bo zagotovilo prihranke na tem podro-
čju, sistem javnih parkirišč in tehnološka 
rešitev za popis porabe vodnih ener-
gentov. »Stvari smo zastavili tako, da bo 
prvi učinek viden v dveh oziroma dveh 
mesecih in pol, ko bodo Novomeščani že 
lahko uporabljali prvo od teh rešitev,« je 
povedal Igor Bohorč iz Telekoma. Nave-
del je primer parkiranja: »Cilj je, da boste 
lahko, ko bo zadeva polno delovala, prek 
našega sistema ne le plačali parkiranje in 
po potrebi podaljšali parkirnino, ampak 
že vnaprej preverili, kje sploh je prosto 
parkirno mesto.«

VELIKO SODELUJEJO 

Ljubljanska cesta v Ivančni Go-
rici je ena glavnih vpadnic v kraj 
in je deloma regionalna, deloma 
lokalna. Za obnovo dela, s kate-
rim upravlja Občina Ivančna Go-
rica, sta tamkajšnji župan Du-
šan Strnad in Viktor Dolinšek, 
direktor Komunalnih gradenj, 
podpisala pogodbo, vredno 
dobrih 700 tisočakov. V podje-
tju sicer veliko sodelujejo tako z 
ivanško kot ostalimi dolenjskimi 
občinami, zato je njihove stroje 
videti na številnih gradbiščih.

ZA ČISTO OKOLICO

Krajevna skupnost Drska je največje poseljeno območje v do-
lenjski prestolnici. Okolica blokov na Ulici Slavka Gruma je ves 
čas lepo urejena;  zasluge za to ima  Senad Durmič zaposlen v 
podjetju MG d.o.o.; v zimskih mesecih poskrbijo tudi za ogre-
vanje. Senad je v prostem času zagret potapljač in zagrizen 
ribič.



AKCIJSKI 
      POPUSTI!

       

       

Vaš mesečnikšt. 118, september 2018 45

ČLAN ELITNEGA KLUBA

Zgodba uspešnega družinskega podjetja Avto Slak se je začela 
pred 30 leti. Njihove avtomobile vozijo tudi znani Slovenci, med 
njimi tudi športniki. Ker pa je trebanjsko podjetje družbeno odgo-
vorno, so sponzorirali že marsikaterega uspešnega posamezni-
ka, kot je, denimo, Jaroslav Kovačič, med drugim znan kot prvi 
Slovenec, ki je ironman razdaljo zmogel v manj kot osmih urah, 
kar mu je uspelo ta mesec v nizozemskem Almereju. S tem se je 
Kovačič, na katerega so izjemno ponosni tudi v Avto Slaku, včla-
nil v klub SUB8, ki šteje približno 50 Zemljanov, ki jim je uspel ta 
dosežek.

V ŠENTJERNEJU MANJŠE LETALIŠČE?

V sklopu Jernejevega so letos pripravili zanimivo novost. 
Občani in drugi zainteresirani so namreč lahko poleteli s 
transportnim letalom ali skočili iz letala v tandemu. Letal-
sko-padalsko prireditev sta pripravila Aero klub Ikar Šen-
tjernej in podjetje Avio Fun, katerega solastnik je letalski 
navdušenec Ivan Kralj. Na njegovo pobudo bo takšnih 
poletov v občini očitno še kar nekaj, saj želi s somišljeni-
ki razvijati športni turizem. Za 320-metrsko vzletišče na 
območju nekdanjih nasadov hmelja je po letu dni priza-
devanj dobil obratovalno dovoljenje, ima pa smele načrte 
tudi za prihodnje. Med drugim želi vključiti Šentjernej v 
sistem manjših letališč Slovenije. Obstoječe vzletišče bi 
radi razširili na 1000 do 1200 metrov steze. Na fotografiji 
Ivan Kralj s sinovi (z leve) Miho, Gašperjem in Grego, ki 
so tako kot oče letalski navdušenci. 

VELIKO PRIČAKUJEJO

» Upokojenci od nove vlade veliko priča-
kujemo in upamo da bo koalicijska pogod-
ba dosledno upoštevana« je bilo temeljno 
sporočilo srečanja članov regijskega Po-
krajinskega odbora stranke Desus za Do-
lenjsko, Belo krajino in Posavje z njihovim 
predsednikom, Karlom Erjavcem. Sreča-
nje, na katerem so govorili tudi o bližajo-
čih se lokalnih volitvah, je bilo na letališču 
Prečna pri Novem mestu.
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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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92 ROŽIC 

Andreja Jernejčič, njeno podjetje za 
piar in javno nastopanje, bo oktobra 
na posebnem dogodku z eminentnimi 
gosti obeležilo prvo desetko uspešne-
ga poslovanja, je v družbi svoje Prin-
ceske, pod pričujočo fotografijo zapi-
sala: »92 rožic za mojo babi, ki pove 
da je čisto OK, le da težje hodi«!  Če-
stitkam se pridružuje tudi časopis Vaš 
mesečnik.

BREZPLAČEN IZREDNI ŠTUDIJ ZA ZAPOSLENE

ZMAGOVALNA DRUŽINSKA GAZELA Z 42-LETNO ZGODOVINO

Slovenska gazela je izbor najboljših hitro rastočih podjetij, ki jih odlikujejo hitra 
rast in prilagodljivost ter dinamična podjetnost. Največkrat so to majhna dru-
žinska podjetja, ki so s svojo inovativnostjo uspela najti tržno nišo. Med njimi je 
tudi dolenjsko-posavska gazela 2018. Družba Dnevnik je namreč v hotelu Šport 
na Otočcu razglasila drugega finalista v izboru Slovenska gazela 2018. Naziv do-
lenjsko-posavska gazela 2018 je pripadel podjetju Roletarstvo Medle iz Novega 
mesta. Podjetje, ki ga vodi Robert Medle, je lani ustvarilo 19,44 milijona evrov 
prihodkov, kar je v primerjavi z letom 2015, ko so prodali za 13,4 milijona evrov 
izdelkov, skoraj 45-odstotna rast. Med nominiranci sta bili tudi podjetji Aristotel, 
zdravstveni center iz Krškega in Pako, podjetje za proizvodnjo in trgovino, iz Je-
senic na Dolenjskem.                                                 Avtor foto: Luka Cjuha, Dnevnik
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Nagradna križanka

Srečna nagrajenka junijske številke časopisa Vaš mesečnik je Saša Kralj iz 
Tržišča.  Pravilno geslo se je glasilo: »prenovljena prenočišča Vovko«. 

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

Dopisnice z geslom nam pošljite do 30. novembra 2018 na naslov: 
Televizija Vaš kanal, za Vaš mesečnik, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo 
mesto.  

Nagradna križanka

SESTAVLJANJE KRIŽANK
MATJAŽ HLADNIK S. P.

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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