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Jana Murgelj

Kot opažam zadnje čase, so olja spet popularna. Na srečo. Saj 
so bila nekaj časa, kot vse maščobe, sovražnik številka ena za 
zdravje in vitko postavo. Danes pa „spet“ vemo, da celo blagode-
jno vplivajo na zdravje, predvsem na kardiovaskularna obolenja 
in da celo pomagajo pri hujšanju. Seveda govorimo o hladno 
stiskanih, nerafi niranih oljih ali deviških, kot se jim tudi reče.
Če vemo, da so olja v resnici iz semen oziroma oreškov, nam je 
jasno, da predstavljajo esenco rastline. Seme ima namreč znanje 
cele rastline. Oreh ali seme konoplje nosita v sebi informacijo 
o celi rastlini, o vsem, kar rastlina nekoč bo, kar mora znati, da 
živi. Rastline imajo znanja, ki jih mi lahko samo sanjamo: iz vode, 
elementov v zemlji in svetlobe oblikujejo novo substanco. Brez 
odpadkov.
Naš organizem pa za svoje delovanje potrebuje nekaj več zadev. 
In med njimi so tudi polinenasičene esencialne maščobne 
kisline. Glede tega so tudi strokovnjaki danes enotnega mnenja. 
Največ se govori o omega tri in omega šest maščobnih kislinah. 
Ker jih telo ne more proizvajati samo, je dobro, da so del 
dnevnega prehrambenega vnosa. In to je usluga, ki jo boste 
telesu naredili z vnosom hladno stisnjenih rastlinskih olj.
Zakaj? Ker po raziskavah stimulirajo možganske aktivnosti (v 
možganih se nahaja največ omega3), vplivajo na zmanjšanje 
škodljivega holesterola v krvi, igrajo pomembno vlogo pri 
zdravljenju vnetnih procesov v organizmu in stimulirajo imunski 
sistem.
Rastlinska olja so bogata tudi z vitamini, še posebej z A, D, E in 
K. Vitamini igrajo pomembno funkcijo v metaboličnih procesih, 
so antioksidanti, sodelujejo pri sintezi hrustanca in kosti, 
izboljšujejo vid…
In katero izbrati? Sama prisegam na kolobarjenje. Eno „fl aško“ 
tega, potem pa „fl aško“ onega, in tako naprej, po vrsti ali po nav-
dihu. Zagotovo je poleg olivnega in bučnega (nujno predvsem 
za gospode po petdesetem), ki naj bosta vedno na zalogi, med 
najbolj vsestranskimi konopljino olje. 
Konoplja že s svojo pojavo da vedeti, da ima močno življenjsko 
voljo, saj vsako leto, brez fi tofarmacevtske pomoči zraste dva ali 
tri metre visoko. 
Drugače pa so na seznamu tudi orehovo, laneno, sončnično, 
avokadovo, svetlinovo, lešnikovo, mandljevo olje…. Morda bi 
v tem času priporočali še sezamovo, saj ima na telo ogrevalne 
učinke, če pa se boste z njim redno mazali po sklepih, vas zna 
čakati prijetno presenečenje, kako zelo podmazano bodo tekli.
Kakorkoli, vsa je potrebno uživati hladna, žličko ali dve zjutraj na 
tešče, na solati, v juhi, na kruhu.. 
Za cvrtje pa sta najbolj primerni palmova in kokosova mast.
Vse našteto in še kako informacijo več najdete tudi v naši trgo-
vinici. Vabljeni. In dober tek.

KONOPLJINO, OREHOVO, 
LANENO, SEZAMOVO ALI 
OLIVNO OLJE? 

Pogovor z županom

32. - 33. stran
Vesti iz kulture

24. - 25. stran

DAN ODPRTIH VRAT V 
ŠOLSKEM CENTRU

Obnovljena zobotehnika
11. stran

5. - 6. stran

iz vsebine:

Izdal in založil: Novi Medij, Jasna Šinkovec s.p., uredništvo: Novi 
Medij, Glavni trg 14, Novo mesto, Slovenija, p.p. 330, telefon: 
07/3372-330, elektronski naslov: novi.medij@siol.net, odgovorna 
urednica: Jasna Šinkovec, grafi čna priprava: Katja Keserič Markovič, 
Tisk: Leykam tiskarna d.o.o., Maribor.
V primeru objave enakega teksta ali oglasa si pridružujemo pravico 
do avtorskega honorarja. 

fotografi ja na naslovnici: 
arhiv Novega Medija

Trič trač
41., 43., 45., in 47. stran
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BESEDA UREDNICE

Jasna Šinkovec

V teh prvih hladnih jesenskih dneh nas je brez dvo-
ma spravila v vsaj malo boljšo voljo novi ponudnik 
zemeljskega plina, ki ne pristaja na kartelno dogov-
arjanje cen. Cene so tako začele padati. Ko bi bilo vsaj še 
več takšnih primerov! Včasih, še posebej ob drastičnih 
razprodajah, tudi do 70 % odstotnih znižanjih, se 
sprašujemo, kakšne so sploh realne cene in zakaj se 
razni trgovci (katerikoli že) tako poigravajo z nami? 
Gre morda za test vzdržljivosti? O zategovanju pasu 
poslušamo že desetletja in mnogi že nimajo več nobene 
možnosti ta pas stisniti še bolj. A idej kako iz krize, tistih 
pravih, ki bi staro celino izvlekle iz težav, ni od nikoder. 
Morda so tisti, ki jih premorejo, danes še v vrtcu in ob 
tednu otroka, ki ga prinaša oktober, se človek resno 
zamisli, kaj čaka naše potomce. Z raznimi ukrepi, refor-
mami gasimo požare, ki so tleli že vrsto let, a ker se niso 
razbohotili, odgovorni niso ukrepali. Razne politične 
opcije testirajo svoje mišice in več ali manj prodajajo 
meglo, ki nas duši. Komu sploh še verjeti? 

In spet so pred nami volitve, tiste v državni svet, ki se 
nas posredno (razen, da sodelujemo kot državljani 
v financiranju) ne tičejo. V eni od televizijskih anket  
anketiranci niso znali našteti niti enega svetnika. Veste 
vi, kdo zastopa Dolenjce? Ne nazadnje se je pričela tudi 
kampanja za izbor novega predsednika države. Trije 
mušketirji, ki vsak po svoje nabirajo glasove volilcev, 
so na meniju: Borut Pahor, Danilo Türk in Milan Zver. 
Število tistih, ki se potegujejo za to častno funkcijo, je 
ob vsakih volitvah manjše. Nekoč po 9 ali 7 kandidatov, 
danes le trije. Očitno je premierska funkcija mamljivejša 
in vplivnejša, a vendar je dober občutek, da državi 
predseduje človek, ki je povezovalen, pozitiven, korek-
ten in odločen. Vsaj v tej funkciji bi si želela osebo, ki bi 
nas znala povezovati, ne glede na to, s katero politično 
barvo jo kdo barva, da bi delovala konstruktivno in ne 
še dodatno burkala političnih vod. 

KOMU VERJETI …
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OKTOBER – MESEC POŽARNE VARNOSTI

Gasilsko reševalni center Novo mesto ima poklicno gasilsko enoto, ki jo 
vodi poveljnik Janez Miklič in pravi, da so v letošnjem leto do konca sep-
tembra opravili 223 intervencij, kar 64 % več kot v letu 2010 in dodaja, 
da ob konstantnem povečanju števila intervencij se povečuje njihova 
zahtevnost kot tudi sočasnost intervencij. 
V letošnjem letu do konca septembra so imeli intervencije na 114 
požarih, 69 prometnih nesrečah, devetkrat so posredovali ob ekoloških 
nesrečah, 31 krat pa so nudili tehnično pomoč. Ekipa, ki ima osvojena 
znanja in  bogate izkušnje, je kos tem nalogam. Strokovnost in kakovost 
storite postavljajo na prvo mesto. 

Geslo letošnjega meseca oktobra, ki je tradicionalno mesec 
požarne varnosti je »Po potresu lahko tudi zagori«. Na to temo so 
v Gasilski zvezi Slovenije izdali tudi zgibanko, ki je opremljena s 
koristnimi informacijami kako ukrepati v takem primeru. 

Ob klicu na 112 povejte:
- kdo kliče
- kaj se je zgodilo
- kje se je zgodilo
- kdaj se je zgodilo
- koliko je ponesrečencev
- kakšne so poškodbe
- kakšne so okoliščine na kraju nesreče
- kakšna pomoč je potrebna

In nenazadnje ob mesecu požarne varnosti pomislite na to, kdaj 
je bil nazadnje pregledan vaš gasilni aparat v hiši ali bloku kjer 
živite, imate priročni gasilni aparat v vašem vozilu, kuhinji?
Nikar ne odlašajte in to storite v oktobru!

KLIC V SILI 112
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Iztekata se dve leti vašega drugega 
mandata. Kako bi ju ocenili? Kaj ju je 
nekako najbolj obeležilo? Kaj štejete 
kot največji uspeh in neuspeh v teh 
dveh letih?
Alojzij Muhič: »Vsekakor je za nami 
naporno obdobje, ki sta ga morda še 
najbolj zaznamovali izgradnja cen-
tralne čistilne naprave v Ločni, ta bo 
vsak čas zaključena, ter aktivnosti v 
zvezi z izgradnjo mestne večnamenske 
dvorane Portoval v Novem mestu. Leto 
2012 je zagotovo najbolj zaznamoval 
projekt Evropska prestolnica kulture, 
ki pomeni presežek v kakovosti pro-
gramov, projektov in festivalov, pa tudi 
v številu obiskovalcev prireditev za vse 
kulturne producente, ki so vključeni 
v projekt. Poleg dogodkov žive kul-
ture smo v Novem mestu, zahvaljujoč 
projektu EPK 2012, postavili tudi trajna 
obeležja denimo našemu someščanu, 
največjemu slovenskemu olimpioniku 
Leonu Štuklju, Zavod za turizem Novo 
mesto je realiziral projekt Obeleževanja 
kulturne dediščine in turistični vod-
nik Novo mesto, Zgodovinski arhiv 
Ljubljana - Enota za Dolenjsko in 
Belo krajino je v sodelovanju s fo-
tografom Boštjanom Pucljem začel z 
zbiranjem dokumentarnega in fo-
tografskega gradiva iz vsakdanjega 
življenja občanov, iz 
političnega, 
športnega, kulturnega 
življenja, Dolenjski 
muzej Novo mesto 
pa je zaokrožil svojo 
stalno arheološko 
razstavo z monograf-
ijo, DVD-jem in fo-
tografsko razstavo o situlski umetnosti 
ter zgodovinsko razstavo Novo mesto 
1848 do 1918. 
Osebno so zame največji uspehi takrat, 
ko vidim zadovoljne obraze občank in 
občanov. Včasih niso najpomembnejše 
velike in drage reči ali investicije. 
Iz izkušenj vem, da ljudem veliko 
pomeni že dejstvo, da iščemo rešitve in 
rešujemo probleme.
Zagotovo me žalosti dejstvo, da ne 
bomo gostili Evropskega prvenstva 
v košarki prihodnje leto. To je bila za 
Novo mesto res izjemna priložnost. 
A z izgradnjo mestne večnamenske 
dvorane Portoval nadaljujemo. In zame 

PREMIK V GLAVI – NAJTEŽJA MISIJA
Na polovici drugega mandata smo župana Alojzija Muhiča pro-
sili za nekaj mnenj, vtisov in seveda načrtov, ki si jih je zastavil do 
konca mandata. 

izgubljena bitka ne pomeni izgubljene 
vojne. Tudi obnova Narodnega doma 
in reševanje romskega vprašanja sta 
področji, ki jima namenjamo posebno 
pozornost, a z dosedanjimi rezultati 
nikakor ne morem biti zadovoljen. 
Zato je vsak moj neuspeh hkrati izziv 
za iskanje rešitev problema in sprem-
injanje v uspeh.«

Brez dvoma so pogoji poslovanja 
v prvem in zdajšnjem mandatu 
drugačni.  Kakšne so razlike?

Alojzij Muhič: »Kot 
sem že omenil, je 
delovanje javne 
uprave in lokalne 
samouprave 
vpeto v delovanje 
celotne družbe, 
tako slovenske 
kot evropske in 

svetovne. Trendi gospodarske krize so 
zaznamovali tudi naše poslovanje. Stag-
nacija gospodarstva, propad številnih 
podjetij, kriza bančnega sistema in rezi 
v javni upravi, nižanje vračila davkov in 
komunalnega prispevka lokalnim skup-
nostim zagotovo predstavljajo veliko 
omejitev za naše delovanje in znižanje 
prihodkov občine. Takšne situacije nas 
omejujejo v razvoju investicijskega 
vlaganja v novogradnje, obnove in 
rekonstrukcije. Finančnih sredstev ni v 
zadostni meri v obtoku, da bi zaokrožili 
ciklus vlaganja in priliva. Odločitve 
države glede nižanja standardov v 
vzgoji in izobraževanju, v zdravstvu, 

izguba matičnega Ministrstva za kulturo 
zagotovo vplivajo na nižanje storitev 
na lokalni ravni tudi v tem delu javnega 
sektorja, kar pa občutijo vsi slovenski 
državljani.«

V predvolilnem obdobju ste napo-
vedali 63 investicijskih projektov 
v skupini vrednosti 179 milijonov 
evrov. Kako na polovici mandata kaže 
tem napovedim? So projekti, razen 
športne dvorane, za katero lahko 
rečete, da bo, padli v vodo?
Alojzij Muhič: »No, za Športno-rek-
reacijski center Portoval lahko zagotovo 
rečem, da bomo s projektom nadaljeva-
li, vendar bomo pri tem morali sodelo-
vati tudi z državo in predvsem z zaseb-
nimi partnerji. Načrtujemo še CEROD II, 
projekt BACUM, energetsko prenovo, 
hidravlične izboljšave kanalizacijskih sis-
temov, prenovo tržnice. V naših javnih 
zavodih opravljamo nujna investicijska 
dela (vrtci, šole), energetsko prenovo v 
javnih zavodih, rekonstrukcije lokalnih 
cest in še bi lahko našteval. Kljub 
krizi, ki zna včasih biti dober izgovor za 
nedejavnost, smo se nekako le uspeli 
osredotočiti na tisto, kar je nujno za 
našo občino in občane. Seveda smo pri 
tem izjemno pozorni tudi na projekte, 
ki so podprti z evropskimi sredstvi, saj 
vemo, da je te priložnosti preprosto 
nujno potrebno izkoristiti.«

Veliko upov ste polagali na javno-za-
sebno partnerstvo. So kakšni vidnejši 
premiki na tem področju?
Alojzij Muhič: »V času, v katerem tre-
nutno živimo, ko ni nikakršne spodbude 
ali prave državne politike za oživljanje 
gospodarskih in obrtniških panog, se 
to kaže tudi na lokalni ravni. Številna 
zasebna podjetja in obrtniki so propadli, 
ne zaupajo državi ali občini. Tako je 
tudi z našimi projekti, pri katerih smo 
poskušali spodbuditi javno-zasebno 
partnerstvo. Žal nismo bili uspešni, 
a menim, da velja vztrajati. Ocenju-
jem, da bomo ta model sodelovanja 
lahko uresničili šele takrat, ko se bodo 
finančno-gospodarski trgi stabilizirali in 
ko bo čas bolj naklonjen investicijskemu 
vlaganju. Smo namreč v fazi, ko nihče 
več ne zaupa v mehanizme pravne 
države in rentabilno poslovanje države 
ali občin in preprosto ne želi oz. si ne 
upa tvegati.«

Zapomnili smo si vašo predvolilno 
izjavo »Občinski uradnik bo postal 

Župan Alojzij Muhič

Osebno so zame največji uspehi 
takrat, ko vidim zadovoljne 
obraze občank in občanov. 

Včasih niso najpomembnejše 
velike in drage reči ali investicije. 
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V tem trenutku je najboljša 
investicija nakup novega kvalitetno 
zgrajenega stanovanja!

Kontakt za prodajo:
031 417 283

041 390 397

VILA BLOK DOLNOV
Žabja vas, Šentjernejska 8

2,5 sobno stanovanje
2 sobno stanovanje

projektni menedžer«, napovedali ste 
spremembo miselnosti v upravi. Vam 
je to uspelo?
Alojzij Muhič: »Premik v glavi katerega 
koli človeka je pravzaprav najtežja 
misija. Če smo dovolj 
kritični do sebe, lahko 
ugotovimo, kako težko 
naredimo spremembo v 
svojem življenju, še tako 
majhno. Tudi v občinski 
upravi se dogajajo 
premiki, ki se kažejo v 
novih idejah in aktivnem sodelovanju 
pri iskanju rešitev, prijavljanju na razpise, 
razvijanju projektov z bistveno nižjimi 
sredstvi. Premiki so postopni, vendar so 
na posameznih področjih rezultati vidni. 
Vemo, da je javni uslužbenec omejen 
z zakonodajo, ki točno določa roke in 
postopke. Občina ni podjetje, zasebni 
biro ali koncern. Delujemo skladno z 

zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji, 
zavezani smo Računskemu sodišču, 
Komisiji za preprečevanje korupcije, 
ne nazadnje tudi občanom samim, 
zato nimamo manevrskega prostora 

za improvizacije in 
inovacije. Ocenju-
jem, da je vsak korak 
občinske uprave 
znotraj tako defi n-
iranega sistema tudi 
relativno velik in 
pomemben premik 

v glavah posameznikov.«

Kateri projekti ali področja v drugi 
polovici vašega mandata so tisti, ki 
bodo deležni največ vaše pozornosti?
Alojzij Muhič: »Vsekakor se bom trudil 
ohraniti oz. zagotoviti primeren stand-
ard na področju družbenih dejavnosti 
v javnih zavodih, katerih ustanovitelj je 

občina, in sicer tako v objektih samih 
kot tudi v kakovosti storitev. Če sem 
nekoliko bolj konkreten, želimo čim prej 
obnoviti objekte, ki so dotrajani, npr. OŠ 
Bršljin, pa dokončati projekt energetske 
prenove in sanacije naših javnih zavodov, 
urediti javno razsvetljavo, ki bo ustrezala 
ekološkim zahtevam »neonesnaževanja 
neba«. Posebnega pomena za našo regi-
jo je seveda tudi projekt CEROD II, v roku 
enega leta naj bi še dokončali izjemno 
zahteven projekt »Hidravlične izboljšave 
kanalizacijskega sistema in centralna 
čistilna naprava v Novem mestu«, ki 
vključuje tudi prenovo Kandijske ceste. 
Prihodnji dve leti bosta tudi v znamenju 
hidravličnih izboljšav vodovodnega 
sistema, medtem ko je obnova kanaliza-
cijskih sistemov Birčna vas – Stranska vas 
že v zaključni fazi. Aktivnosti v zvezi s 3. 
razvojno osjo se bodo v tem času seveda 
intenzivno nadaljevale.«

kvalitetno 

2,5 sobno stanovanje

V tem trenutku je najboljša 
2 sobno stanovanje

Vemo, da je javni uslužbenec 
omejen z zakonodajo, ki točno 

določa roke in postopke. Občina 
ni podjetje, zasebni biro ali 

koncern. 
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KJE SO TISTE STEZICE …
Pred kratkim je imel Donald Trump v Londonu govor, v katerem je v enem stavku nakazal vso 
resnico kapitalizma in prostega trga, se pravi današnje krize. Ko je imel v 90. letih pri svojih 
poslih in investicijah za bilijone dolarjev dolgov, so ga ljudje spraševali, kako lahko zdrži 
pritiske te silne zadolženosti. Cinično pomirjen jim je odgovoril, da ni on tisti, ki bi ga moralo 
skrbeti, pač pa banke, ki so mu dale ves ta denar.
Trumpova neizgovorjena resnica seveda je, da tudi banke niso tiste, ki bi jih moralo skrbeti. 
To potem počne država. Celo za slovenske banke, ki so premajhne, da bi propadle, to drži. Na 
koncu vedno mali davkoplačevalci poravnajo kolateralne stroške »velikih biznismenov«. Tudi 
slovenska tranzicijska politika je to svetovno nazorsko držo očitno vzela dobesedno. V spregi 
z gospodarskim kriminalom in kriminalci iz bančnega sektorja so izropali to državo. Tako, 
da od nje praktično ni nič ostalo. Kar pa je ostalo, nameravajo še naprej pleniti, razprodati, 
obdavčiti ali ukiniti. 
In ravno zato, ker je aktivno vpletena v to zgodbo, tranzicijska politika na čelu s super-ciniki 
na oblasti ni sposobna reševati te krize. Kajti če bi bila, bi med drugim poskrbela za to, da 
odgovorni za nastalo stanje odgovarjajo, in tudi za to, da se pokradeno premoženje vrne. 
Toda, če bi »sledili denarju«, do koga mislite, da bi prišli? Se vam zdi možno, da so vse te 
milijarde »odtekle« in da o tem nihče nič ne ve? Ni možno. In zato so se tranzicijski politiki v 
Sloveniji sposobni ukvarjati le sami s seboj in s svojo barvno lestvico ideoloških tem. Pri tem 
seveda še malo bolj zamegljujejo ribnik, v katerem plavamo, in kmalu nas bodo s svojimi 
dejanji in ne-dejanji izročili mednarodnim finančnim inštitucijam, sebe proglasili za heroje, 
vse ostale pa za krivce te porazne situacije.
Sem se pa tokrat strinjal s premierjem, ko je – kot da bi bral moje prejšnje kolumne – mladim 
svetoval, naj postanejo glasni. Slovenci smo dovolj dolgo tiho greli svoje zofe in se delali, 
da se nas vse skupaj nič ne tiče. Čas je, da vstanemo in vsi postanemo glasni. In predvsem 
nehamo jamrati, da ni alternative. Mi smo alternativa. In če nismo, smo si krivi sami, da na 
najlepši stezici, ki nas vodi do doma, kjer so mam’ca naša, raste grmovje 
in zelene trave, kot lepo pravi narodna iz naslova, če pustimo ob strani 
vse simbolne konsekvence lika slovenske matere.

Damir Skenderović

Človek Množice

PEUGEOT 207 1.4, 2010 – 7.550,00 eur
PEUGEOT 207 1.4 16V, 2008 – 7.500,00 eur
PEUGEOT 207 1.4 Urban move, 2012 – 9.300,00 eur
PEUGEOT 307 1.6 HDI, 2006 – 6.500,00 eur
PEUGEOT 407 2.0, 2004 – 5.200,00 eur
 OSTALE ZNAMKE

RENAULT CLIO, 2005 – 3.600,00 eur
RENAULT KOLEOS 2.0 DCI, 2009 – 13.300,00 eur
FORD FOCUS 1.6 TDCI WAGON, 2005 – 5.300,00

UGODNO FINANCIRANJE  OD 12 – 84 MESECEV, POPUSTI PRI ZAVAROVANJU…
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Tomaž Levičar
Celoten intervju na: tomazlevicar.blogspot.com

Kje bi radi živeli?
V bližini Novega mesta, kjer me čaka mala 
lesena hišica.
Kaj si želite v novomeški prihodnosti?
Vzajemnosti in sodelovanja.
Kateri je najbolj romantičen predel v 
Novem mestu?
Marof.
Kateri so vaši najljubši novomeški gostin-
ski kotički?
Čajarna, Loka.
Kateri je po vašem mnenju najbolj zane-
marjen del Novega mesta?
Kandija.
Kaj Novomeščani premalo cenijo?
Prodornost sposobnih ljudi.
Kakšen je vaš življenjski motto?
Življenski motto se spreminja, ampak re-
cimo: Dobrega počutja in zdravja ne prinese 
denar.
Kakšen bi moral biti življenjski motto 
Novega mesta?
Hočem biti urbana prestolnica.
Kaj je za vas sreča?
Mir.
Kaj je vaše najljubše početje?
Delo in branje.
S čim se trenutno najbolj zavzeto ukvar-
jate?
Materinstvom, ki je prepleteno z gibalnim 
razvojem za dojenčke in študijem Feldenk-
rais metode.
V čem znate pretiravati?
V delu. V vsem, kar mi je všeč.
Kaj oziroma kdo je največja ljubezen 
vašega življenja?
Delo, ki ga imam rada in družina+kuža.
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Tadejin vsakdan zaznamujejo 
malčki, najprej njeni, a tudi 
številni drugi, ki ležijo, se plaz-
ijo, kobacajo, ki še negotovo 
korakajo naokoli. Prijazno jih 
uvaja v svet gibov in giban-
ja, predvsem pa radovedne 
in odgovorne starše uči, 
kako malim človečkom pri 
tem pravilno pomagati. V 

času, ko je življenje za večino 
preveč sedeče, ko zdravju 

močno škodi premalo gibanja 
ali celo nepravilno gibanje, 

je vzpodbudno, da nas nekdo 
nagiba k pravim gibom že prav na 

začetku tega dolgega življenja. 

Kaj je vaša največja ekstravaganca?
Trenutno branje knjig in spanje.
Imate kakšno neuresničeno željo?
Do februarja bi rada prebrala 6 knjig, ki so 
povezane z mojim študijem. Da bi imeli 
ljudje več strpnosti do drugačnosti. 
Kateri talent bi imeli najraje?
Žongliranje z 10 žogicami. 
Katera je vaša najljubša beseda?
V resnici...
Najboljša/najljubša knjiga, ki ste jo 
prebrali?
Čokolada in The man who mistook his wife 
for a hat.
Vaša najljubša barva?
Vse barve so mi všeč.
Vaš najljubši vonj?
Vonj po sveže pokošeni travi. 
Od česa ste bili v življenju najbolj zadeti?
Od jutranje utrujenosti.
Kaj vas nasmeji?
Kobacači in mali začetni hodeči človečki.
Kaj vas užalosti? 
Da ljudje ne sprejemajo in razumejo 
drugačnosti. In to, ko vidim v bio odpadkih 
lep čevelj z visoko peto. 
Česa se najbolj bojite?
Po prvem porodu hčerke se več ničesar ne 
bojim, vem da zmorem kar se odločim, kljub 
vmesnim padcem.
Katera je vam najljubša človeška last-
nost?
Nepokvarjenost.
Katera je vaša najljubša jed in pijača?
Tista, ki jo lahko pojem zunaj na zraku in 
počasi.
Katera menite, da je vaša najbolj opažena 

značilnost?
Ko se za nekaj odločim, se odločim na polno.
Kaj vam je bilo v življenju najtežje 
narediti?
V vsakem življenjskem obdobju je nekaj 
težkega, ko je mimo vidiš, da ni tako težko.
Kje ste bili nazadnje na počitnicah?
Na Dunaju, kamor hodim na izobraževanje 
Feldenkrais metode.
Katero je vaše najljubše tuje mesto? 
Zakaj?
Otok Mljet. Mir.
5 vaših najljubših Novomeščanov?
Moji domači in Tina Cigler, ki jo jemljem tudi 
za domačo. 
Kaj Novo mesto najbolj loči od drugih 
mest?
Veliko zelenja in reka Krka.
Na kateri svoj dosežek v zadnjem letu dni 
ste najbolj ponosni?
Na odprtje zavoda Igrivi svet in njegovih 
novih prostorov za vadbo za dojenčke in 
malčke v Ločni. Na vse večje zanimanje 
staršev za gibalni razvoj dojenčkov. Da sem 
se odločila za študij Feldenkrais metode na 
Dunaju, kamor zahajam 2x na leto skupaj z 
družino.
Na kateri dosežek Novega mesta v zadn-
jem letu dni ste najbolj ponosni?
Informativne table v starem mestnem jedru. 
Je pa žalostno, da je to največji dosežek.
Katere so 3 vaše najljubše pesmi iz 
novomeške glasbene zakladnice?
Grem domov v Novo mesto, Moj problem in 
Voda.

TA
DEJA BEČAJ ŽNIDARŠIČ, učiteljica gibanja
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Če ste ga spoznali, nam svoje odgovore pošljite do 
5. 11 2012 na naslov: Novi Medij, p.p. 330, Novo mesto 
ali email: novi.medij@siol.net. 
Ne pozabite pripisati svoje telefonske številke. 
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KDO JE TO?
Simpatičen mladenič na fotografiji je tedaj obiskoval 
tretji letnik Gimnazije v Ljubuškem. Rojen v znamenju 
nemirnega vodnarja 1957 je bil tretji otrok v družini. Nikoli 
mu ni bilo dolgčas – pet otrok je pomenilo pravi živžav. 

Živeli so skromno, a ljubeče, starša sta jih 
spodbujala k učenju. Vedno je bil odličnjak,  
ob fiziki se je navduševal tudi za nogomet. Z 
22 leti je diplomiral iz fizike na sarajevski gim-
naziji in takoj dobil službo profesorja na mos-
tarski gimnaziji, hkrati pa še mesto asistenta 
na gradbeni fakulteti. A kmalu je odšel v Za-
greb, kjer je na univerzi vodil tehnični oddelek. 
Tedaj je spoznal Slovenko, ki ga je nagovorila, 
da se leta 1990 preseli v Ljubljano, kmalu pa se 
je zaposlil na Šolskem centru v Novem mestu. 
Ponosen oče sina, se veseli, da bo v kratkem 

postal dedek. V poučevanju mladih brezmejno uživa in 
Mestna občina Novo mesto ga je tudi nagradila za delo z 
mladimi. Na Šolskem centru vodi Klub za nadarjene. Piše 
učbenike, je član državne komisije za maturo. Sam pravi, da 
je z dušo in srcem v profesuri in je ponosen na svoje dijake, 
ki jih razume in spodbuja. 

V prostem času, »odkar sem postal Slovenec«, uživa v 
nabiranju gob, pozimi v smučanju, vsak petek pa z ženo 
plešeta. Rada potujeta, še posebej pa se rad vrača v rodno 
Livno, kot tudi vsi bratje in sestre, saj jih na domačem 
pragu še vedno čaka mati!

Mag. Mateja Jaklič
W: www. upravno.si
M: 041 310 985

TAKO JE BILO V TANGU
V prijetnem jesenskem popoldnevu sta se na kosilu v 
restavraciji Tango srečali Spasenka Lazarev in Marjanca 
Trščinar Antić. Osebno se sicer ne poznata, vendar pa je 
»Kompasova« Marjanca poznana vsem, ki radi hodijo na 
izlete, potujejo ali pa so se udeležili kakšnega programa 
na Rudolfovem splavu. Spasenka je zaposlena v podjetju 
Avto Krka. V svojem delu uživa, saj pravi, da je raznoliko, 
pestro in ustvarjalno. Notranji dizajn poslovnih enot pod-
jetja Avto Krka je oblikovan po njenih zamislih, na kar je 
izredno ponosna. Počasi pa že razmišlja o upokojitvi. Pravi, 
da izredno rada pleše, hodi na izlete in potovanja, uživa v 
dalmatinski glasbi. Marjanca, ki sta ji priprava in vodenje 
izletov pisana na kožo, je Spasenki podala kar nekaj predl-
ogov za zanimive izlete po Dalmaciji in Srbiji ter ji podarila 
pesmarico, ki ji bo prav prišla na izletih in v dobri družbi, 
kjer se prepeva. Kuharji restavracije Tango so nam pripravili 
izvrstne domače gratinirane sirove štruklje in postregli s 
kozarčkom penine. Ob prijetnem klepetu je čas prehitro 
minil, Marjanco pa je ta večer čakalo še delo, zato smo se z 
obljubo, da se vidimo na naslednjem izletu, poslovile.

Promet s kmetijski zemljišči ureja Zakon o kmetijskih 
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/2011-uradno prečiščeno 
besedilo, 58/2012, v nadaljevanju ZKZ). Z oddajo ponudbe 
na oglasno desko je dana možnost vsakomur, da tudi 
sprejme ponudbo. Vendar pa je prodajalec pri odločanju o 
tem, komu bo prodal svoje kmetijsko zemljišče zakonsko 
omejen. Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu je 
namreč mogoča le na podlagi odločbe pristojne upravne 
enote o odobritvi pravnega posla oz. potrdila, da odobritev 
ni potrebna. 
Upravna enota na podlagi prejetih izjav o sprejemu 
ponudbe ugotavlja, kdo je upravičen do nakupa zemljišča, 
pri čemer upošteva vrstni red predkupnih upravičencev, ki 
so:
1. solastnik, 
2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na 
    zemljišče, ki je naprodaj, 
3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj; 
4. drug kmet; 
5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik
    posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za
    opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti, 
6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
    za Republiko Slovenijo. 
Za kmetijska zemljišča pa velja čas sklenitve pogodbe 
takrat, ko prodajalec prejme sprejem ponudbe, dan na 
predpisan način in je ta sprejem dan na predpisan način 
tudi upravni enoti. To ne pomeni, da mora kupec upravni 
enoti takoj predložiti tudi sklenjeno pogodbo, saj svoj 
pravni interes za odobritev sklenjene pogodbe sprejem-
nik ponudbe izkaže z vlogo za sklenitev pravnega posla 
s sklicevanjem na sprejem ponudbe, ki pa mora biti na 
upravno enoto podana v roku 60 dni (po preteku 30 
dnevnega roka za sprejem ponudbe, ki pa teče od dneva, 
ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski). 
Zato že dana ara oziroma navedba na ponudbi, da je kupec 
že znan, še ne pomeni, da je že znani  kupec tudi upravičen 
do nakupa kmetijskega zemljišča. 
Ob tem velja opozoriti še, da je prodajalec, takoj ko poda 
ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča na upravno 
enoto, tudi vezan nanjo, in sicer do izteka roka, kar pomeni, 
da od ponudbe ne more odstopiti, tudi če se nanjo javi le 
kupec, kateremu ne želi prodati zemljišča. Slednji namreč 
lahko poda tožbo na sklenitev pravnega posla pri pristo-
jnem sodišču.

Prodajalec želi prodati kmetijsko zemljišče že 
znanemu kupcu. Ker mora ponudbo za prodajo 
kmetijskega zemljišča izobesiti na oglasni deski 
upravne enote, ga zanima, ali lahko na ponudbo 
navede, da je kupec že znan, saj mu je ta že dal 
aro in ne želi skleniti kupoprodajne pogodbe z 
morebitnim drugim kupcem.

PONUDBA ZA PRODAJO 
KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA 
– »KUPEC ZNAN«
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Ekipa zobotehnike: Darko Jelinič, Rajko Princ, Klavdija 
Škedelj, Andreja Grandovec, Marjeta Sintič

V zobotehničnem laboratoriju 
izdelujejo zobne proteze oziroma 
fiksne in snemljive protetične 
nadomestke iz kovine, plastičnih 
mas in porcelana. Pomemben del 
njihove dejavnosti so še sprotna 
popravila zobnih nadomestkov, 
ki jih pacienti dnevno prinašajo 
v laboratorij. Poleg osrednjega 
prostora z delovnimi mizami, 
prenovljen zobni laboratorij 
obsega še mavčarno, polirnico in 
vlivnico s pečmi. Pet zaposlenih 
zobotehnikov si prizadeva izdelati 
zobne nadomestke, ki po kakovosti in estetiki 
zadovoljujejo pričakovanja pacientov. 

Izdelki nastanejo na osnovi odtisov, ki jih 
zobozdravnik vzame v zobni ambulanti. 
Izkušeni strokovnjaki v zobotehničnem 
laboratoriju izdelajo modele čeljusti, 
ki predstavljajo osnovo kasnejšemu 
zoboprotetičnemu izdelku. Pri tem ves 
čas tesno sodelujejo z zobno ordinacijo. 
Za ustrezen končni izdelek je namreč 
potrebno timsko delo tako zobozdravnika 
kot medicinske sestre in zobotehnika. 
Protetika je zasnovana in izdelana v skladu 
s preizkušenimi metodami in z najnovejšimi 
normativi glede kakovosti obdelave in 
uporabljenih materialov. V zobotehničnem 
laboratoriju pokrivajo potrebe po izdelavi 
zobozdravstvenih izdelkov 12 lastnim 
zobozdravnikom. 

PRENOVLJEN ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
V novomeškem Zdravstvenem domu so v zadnjih dveh mesecih temeljito ob-
novili in preuredili prostore zobotehničnega laboratorija. Nekdanji, nefunkcion-
alni, prostorsko, tehnično in tehnološko že zdavnaj zastareli prostori so danes 
tehnično in tehnološko dovršeni, zraven pa so pridobili še prostore za dve novi 
ambulanti. Investicija je bila vredna preko 320.000 evrov, izvajalec pa je bilo 
podjetje Kolpa Invest.

Na Slovenskem se je 
zobozdravstvo začelo razvi-
jati šele po drugi svetovni vojni. 
Takrat je tudi Novo mesto dobilo 

javno zobno polikliniko, 
znotraj katere je bil še 
prvi manjši zobotehnični 
laboratorij. V njem je delal 
zobotehnik Ivo Podergajs. 
S preselitvijo zdravstven-
ega doma na novo lokacijo 
leta 1980 je z delom začel 
še laboratorij za vlivanje 
vizil baz za kovinske 
proteze. Vodja celotnega 
zobotehničnega laborator-
ija je postal Jože Simonič. 

Novi, sodobni prostori zobotehnike 

V Zdravstvenem domu Novo mesto so letos 
sicer že namenili preko 750.000 evrov za in-
vesticije v prostore in opremo. Razveseljivo je 
dejstvo, da v časih, ko se nekateri zdravstveni 
domovi borijo za preživetje, novomeški v 
zadnjih petih letih vlaga v razvoj, prostore in 
kadre svoja lastna sredstva. Kot je povedala 
ob slavnostni otvoritvi direktorica dr. Milena 
Kramar Zupan, so dobro organizirani in 
so v teh kriznih časih dokaz, da se da tudi 
drugače. Ob tem je poudarila  pomen ohran-
janja primarnega zdravstva, za katerega 
ministrstvo iz proračuna namenja le slabih 16 
odstotkov. 
Tudi župan Mestne občine Novo mesto Alo-
jzij Muhič v nagovoru ni skrival zadovoljstva 
nad uspešnostjo tega javnega zavoda. Vod-
stvu in zaposlenim se je zahvalil za njihovo 
odlično delo ter ekipi zobotehnike zaželel 
uspešno delo tudi v prihodnje. 

Doc. dr. Milena Kramar Zupan, direktorica 
Zdravstvenega doma Novo mesto, in župan 
Alojzij Muhič sta prerezala vrvico na vhodu novih 
prostorov zobotehnike. 
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Obiščite Si.mobil v centru mesta

Novosti
v centru

simobil.si
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Si.mobil podpira 
medgeneracijsko 
solidarnost!
Ekipa prostovoljcev je med 15. in 19. oktobrom ponovno 
zagnala vseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@. K 
projektu je kot generalni sponzor pristopil tudi Si.mobil, 
tako smo tudi zaposleni iz Si.mobilovega centra v Novem 
mestu kot prostovoljci učili starejše uporabe mobilnih 
telefonov.

Posebna ponudba za udeležence delavnic 
Simbioz@
Si.mobil je za vse upokojence, ki se udeležijo delavnic 
Simbioz@ in to navedejo v našem centru, pripravil posebno 
ponudbo – dva telefona na paketu SENIOR ZATE za 1 EUR:

Oba telefona sta primerna za starejše uporabnike, saj 
omogočata funkcije:
digitalni fotoaparat in videokamero, velik prikaz simbolov 
na zaslonu, velike in pregledne tipke, glasbeni in video-
predvajalnik, enostavni spletni brskalnik, potisno elektron-
sko pošto.

Znižani ceni telefonov veljata do razprodaje zalog ob vezavi 
na paket za obdobje 24 mesecev in veljata za nove naročnike 
ter po pogojih Predčasnega nakupa telefona tudi za obstoječe 
naročnike.

Če tudi vi vidite kakšno “črno točko”, ali če želite kaj 
pohvaliti v “svetli točki”, nam to sporočite na 
telefon: 07/33 723 30, email: novi.medij@siol.net 
ali na naslov Glavni trg 14, Novo mesto. 
Veseli bomo vseh vaših predlogov.

                                     ČRNA TOČKA

“Na vas se obračam s prošnjo, da objavite črno točko, in 
sicer staro, razpadajočo stavbo na Kočevarjevi ulici (nas-
proti lokala Brblarna). Stavba razpada, predvsem streha, ki 
ogroža pešce. Brez dvoma gre za neodgovornega lastnika, 
ki bi moral objekt vzdrževati vsaj do te mere, da ne bi 
ogrožal mimoidočih. Morda bodo odgovorni le ukrepali in 
dosegli, da se nevarnost odpravi!” nam je pisala Barbara. 

                             PRIVATIZIRANA REKA KRKA

Mnogi sprehajalci na Župančičevem sprehajališču so z 
navdušenjem pozdravili lično narejen privez za čoln. A 
navdušenje je splahnelo, ko si je očitno lastnik priveza 
dovolil ograditi dostop do reke z leseno ograjo. »Če bo šlo 
tako naprej, brez sankcij in ukrepanja, bo kmalu obrežje 
Krke povsem ograjeno. Upam, da si bo kdo v občinski 
upravi vzel čas in odreagiral na takšno ravnanje,« pravi 
Miha S. Mi ga v njegovem pozivu brez dvoma podpiramo 
in upamo, da ograje ob bregu Krke kmalu izginejo. 
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DELAVSKA HRANILNICA - PODRUŽNICA NOVO MESTO, 
Glavni trg 10, telefon: 07 620 54 30 
vsak delovni dan od 8.30 do 17. ure

spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si

- kredite od 61 do 96 mesecev 
  z obrestno mero od 6M euribor + 4,00 %

- kredite od 97 do 120 mesecev 
   z obrestno mero od 6M euribor + 4,80 %

- stanovanjske kredite 
  z obrestno mero od 6M euribor + 2,80%

UGODNI JESENSKI KREDITI 
SAMO ZA VAS
V jesenskih mesecih Delavska hranilnica ponuja vsem 
strankam ugodne akcijske kredite:



13NOVI MEDIJ

Časi so hudi. Paziti je treba na vsak evro. Za marsikaj smo 
prikrajšani, žalostno, tudi otroci. A stiske prebudijo v nas 
spomine. To je dobro. Zavrtimo fi lm nazaj. Videli bomo, 
kako smo se imeli kot deca nekdaj fajn, čeprav nismo imeli 
v žepu niti prebite pare. Še za liziko ali sladoled ne. Pa so 
nam babice pripovedovale pravljice, ki so se jih izmišljevale. 
Pa smo se igrali Človek ne jezi se. Pa smo s kamni ciljali  
kanto. Igri smo rekli koza. Kradli smo zemljo. Edini potrebni 
pripomoček je bila palica, dolga nekaj centimetrov, ki smo jo 
metali drug v drugega in s katero smo si potem začrtali svoj 
del priborjene zemlje. Se lovili kot tatje in žandarji. Izdelovali 
smo frače, loke, streljali, ojej, tega raje ne, s karbidom. 
Domine so bile redke, a priljubljene. Vozili smo se s kolesom, 
in to ne s svojim. V naši ulici ga je imel samo Jožek Šturmov. 
Rad nam ga je posodil, da smo ga kdaj pa kdaj zajahali. 
Po Obrhu, potoku pod metliškim gradom, smo se vozili s 
čolnom, ki smo ga naredili iz desk, da pa ni puščal, smo ga 
premazali s katranom. Pripravili smo srečolov. Mojca Dular-
jeva je zadela Vandotovega Kekca nad samotnim breznom. 
Zelo je bila vesela. Poleti smo več dni taborili ob Kolpi, po 
kateri smo se, ko smo bili malce starejši, kar nekajkrat za 
več dni spustili iz Osilnice do Metlike. Neko poletje se nas 
je pet fantov z bicikli odpravilo na Plitvička jezera in nazaj. 
Nepozabno. V parku pri stari kino dvorani smo ob toplih po-
letnih večerih plesali na glasbo, ki jo je izvabljal iz harmonike 
Silvester Mihelčič. Bilo je še veliko lepega.
Vesel sem bil, ko mi je pred nekaj dnevi mama treh otrok 
rekla: „Svoje otroke sem vzgajala, da se 
znajo zabavati in preživljati prosti čas 
tako, da za to ne potrebujejo veliko 
denarja.«
To je odgovor na krizo.  

BREZ DENARJA

Franc Plut

Jasni se

Brez dlake na jeziku

Toni Gašperič

Adecco H.R. d.o.o., PE Novo mesto
Kandijska 51, 8000 Novo mesto, http://www.adecco.si

TISOČLETNI SEN
V tem našem tisočletnem senu se je vsem, kako se že reče, 
„sfuzlalu“. Tako, da bodo razumeli tudi mladi, uživalci hitre 
hrane, gensko spremenjene zelenjave in opojnih osvežilnih 
kemičnih pijač. V državi stoterih občin, stoterih županov 
in občinskih uprav, levih in desnih vlad, je danes prav, jutri 
narobe in spet, kar bo jutri narobe, bo pojutrišnjem prav. Za 
crknit. Odložil sem časopis, ugasnil radio, srknil požirek kave 
in pogledal skozi okno. Takrat pa me je prešinilo. Zgled! Ta 
država mi daje zgled, kako se naj rešim težkega pokojnin-
skega fi nančnega položaja. Sem nosilec hišnega in ostalega 
(pufa) premoženja, tako kot naša vlada. In kaj počne? Po 
zgledu ali direktivi velike mame rešuje fi nančno situacijo (beri: 
krade iz žepa) tako, da breme deli na okradene prestrašene 
državljane. Moji hišni sotrpini so že sedaj prispevali v skupni 
fond, vendar premalo. To je moja ugotovitev, zato jim bom 
povečal prispevke za vse komunalne storitve, davščine, 
elektriko in vse ostalo. Se bom že kaj spomnil. Tako se bo moj 
položaj izboljšal in bom kot poglavar družino popeljal v boljši 
in svetlejši jutri. „Potem se boš pa zbudil in se znašel v vrsti 
za čorbo pred kotlom za ubogo revno rajo, ki je uresničila 
tisočletni sen in živi v tuji državi,“ je pribil 
moj drugi jaz in se zakrohotal.

Lopov je lahko vsak!                                         
                         

Podjetja v zadnjih nekaj letih močno pazijo na obvladovanje stroškov, 
kar se pozna tudi pri zaposlovanju. Seveda pa vedno potrebujejo tudi 
specifi čne strokovnjake: med njimi odlične kadre v prodaji, ki lahko 
zagotovijo nove posle in s tem uspeh podjetja. V preteklih letih so 
lahko najboljše pogodbe sklenili prav strateško naravnani prodajniki. V 
Adeccu izbiramo najboljše kadre in najboljše poslovne partnerje. Pov-
ezali smo se s predavateljico Nado Ulčar, direktorico Stratos akademije, 
in za predstavnike podjetij, s katerimi sodelujemo na območju Novega 
mesta, pripravili predavanje Kako s pravimi kadri podvojiti prodajo.
Nada Ulčar je predstavila šest segmentov odlične prodaje, uporabnih 
tudi vsak dan v poslovnem svetu. Da navdušite - sodelavce, poslovne 
partnerje ... in vse okoli vas.
Za začetek je predavateljica navedla nekaj statistike: 20 odstotkov 
ljudi v podjetju ustvarja 80 odstotkov prodaje, zadnje čase pa stroko-
vnjaki ugotavljajo, da je ta odstotek še večji - kar 90 odstotkov ljudi je 
»reaktivcev« in le 10 odstotkov »proaktivcev«. Reaktivci so, kot pove že 
ime, prodajalci, ki se dela lotevajo kot reakcijo na želje strank, ne iščejo 
aktivno priložnosti za prodajo, poleg tega pa vedno najdejo izgovor, 
zakaj ne dosegajo dogovorjenih ciljev.  Proaktivci so odlični prodajalci, 
ki si zastavijo visoke cilje in so prepričani, da z zagonom in delom lahko 
dosežejo vse. Meje našega uspeha si postavimo v glavi in z določanjem 
višjih ciljev in zagnanim delom jih lahko presežemo. 
Kljub zaostrenim ekonomskim pogojem v zadnjih letih so še vedno 
podjetja, ki tudi v krizi dvigujejo prodajo. Prodaja je poklic, v katerem 
ni meja. Kako doseči, da bomo pri svojem delu presegali katerekoli 
meje? To je izziv! Strokovno znanje je higiena, ni faktor uspeha, saj 
ne moreš prodajati, če svojega produkta ne poznaš. Izziv je prepričati 
neprepričanega. Kupca moramo znati navdušiti in v tem leži ključ 
za povečanje prodaje. Pravzaprav lahko to prenesemo na katerokoli 
delo – če boste znali navdušiti ljudi, s katerimi sodelujete, ste na poti k 
uspehu. Kaj so torej veščine, ki ločijo povprečne prodajalce od odličnih? 
Nada Ulčar je navedla 6 kritičnih prodajnih segmentov: 
• Kupujemo od ljudi, ki so nam všeč in jih sprejmemo za svoje partnerje.
Prodajamo tudi sebe, ne samo naš izdelek. S kupcem moramo vz-
postaviti odnos. Prvi kritični trenutek je prvi vtis: naša energija in nivo 
navdušenja. Vendar pa moramo pravi vtis ustvariti vsakič, ne le prvič. 
Prodajnik nikoli ne sme imeti slabega dneva. Vedno mora biti navdušen 
in poln energije. Nemogoče? S pravim treningom je mogoče tudi to.
• Pomembno je pozicioniranje strank. 
Pozicioniranje kupca je koncept, pri katerem kupcu postavimo prava 
vprašanja, da ugotovimo, kakšne so njegove potrebe in mu damo pravo 
ponudbo. Danes govorimo o svetovalni prodaji, prodaji brez pritiska, v 
kateri ni prepričevanja. Naloga prodajalca je, da sprašuje, raziskuje, ugo-
tovi kaj kupec hoče, ga navduši s ponudbo, in mu pomaga pri odločitvi. 
• S svojo ponudbo moramo navdušiti
Ali lahko neprepričani prepriča neprepričanega? Predstavitev vaše 
ponudbe je navduševanje, ki izhaja iz tega, kako uspešno ste pozi-
cionirali svojega kupca.
• Reševanje ugovorov in izgovorov strank
Povprečni prodajalec ne zna reševati ugovorov, s katerimi se stranka 
izogne nakupu. Če želite prodajo uspešno zaključiti, morate take ugo-
vore razrešiti sproti. Način za to je na primer, da pri vsakemu ugovoru 
najprej sprejmete argument kupca in ga šele potem rešujete. Če svojo 
ekipo naučite reševati ugovore, lahko pričakujete 50-odstotni dvig 
prodaje v treh mesecih. 
• Zavezovanje kupcev
Od kupca morate dobiti konkretno potrditev. Pogajanj ne zaključite 
brez jasnega sklepa in ne sprejmite nejasnega »bomo premislili in vas 
kontaktiramo.«  
• Barantanje – cross selling
Z odličnim pozicioniranjem kupca lahko ugotovimo, kaj poleg osnovne 
ponudbe si še želi in tako še dodatno povečamo prodajo. 
Odlične prodajne ekipe pa ni brez odličnega vodstva. Prodajne 
ekipe potrebujejo odlično motivacijo - torej vodstvo, ki je tudi samo 
navdušeno in ki je usmerjeno v ljudi, ne v rezultate. V prodaji ne smemo 
varčevati – ne s časom, treningom, trudom ali pohvalami. Ko vzgajate 
svojo prodajno ekipo, nikoli ne bodite skromni. 

KAKO S PRAVIMI KADRI PODVOJITI PRODAJO
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Franci Koncilija

Na rešetu

KNJIGA MESECA

Pisalo se je leto 1931. Bil je čas , primerljiv z današnjim – čas sve-
tovne gospodarske krize. Tako kot se dogaja danes, so odhajali 
mladi ljudje s trebuhom za kruhom. Poljub iz Rusije je ganljiva 
ljubezenska zgodba, ob kateri spoznavamo razmere v takratni 
Sovjetski zvezi in se upravičeno zgražamo nad strašno represijo, 
ki je tam vladala. Roman je napisan po resnični življenjski zgod-

bi,  njegova glavna oseba pa je Brian Grover, 
angleški inženir, ki najde službo v Moskvi. V 
gledališču Bolšoj, kamor ga povabi njegov  
delodajalec, se zagleda v lepo mlado Rusinjo. 
Po njegovem prvem neuspelem poskusu 
zbližanja ljubezen kmalu obojestransko za-
gori in razplamenele ljubezni ne ugasne niti 
njegova selitev v drug kraj, v Grozni, v novo 
službo. Hude težave nastopijo, ko se hoče 
mladi angleški strokovnjak za črpanje nafte 
zaradi nesporazumov z delodajalci na naftni 
ploščadi s svojo lepo rusko nevesto Leno 
Petrovno  vrniti v Anglijo. Oditi mora sam. 
Ljubezen premaga vse ovire, pravi pregovor, 

toda to, kar se po petih letih ločenega življenja posreči Brianu, 
je na meji možnega: s skromnim letalom sredi zime skrivaj in z 
nadčloveškimi napori poleti prek skandinavskih držav po svojo 
izvoljenko. Vseeno mu je, če preživi ali če ga ubijejo, “če ne more 
biti z ljubeznijo svojega življenja, je tako in tako mrtev”. Njuna 
ljubezenska zgodba je bila v tistem času zelo odmevna in je ga-
nila celo Berija Lavrentija, šefa Stalinove zloglasne tajne policije, 
da jima je priskrbel vse potrebne dokumente in dovoljenja za 
odhod iz Rusije.

Brian Grover: POLJUB IZ RUSIJE

Septembra letos je bilo v Sloveniji toliko streljanja in 
ubijanja, kot že dolgo ne. Umor uradne osebe – geodeta 
pri Velikih Laščah in družinska tragedija  v Stražišču pri 
Kranju. Po uradnih statistikah so vzroki za takšna početja 
predvsem maščevalnost, sovraštvo, jeza itd… Nekaj podo-
bnega sem v 70. letih prejšnjega stoletja doživel tudi sam. 
Na Dvoru pri Žužemberku sem v novem stanovanjskem 
naselju nad bencinsko črpalko trasiral javno vodovodno 
omrežje. Pri zadnji hiši sem na cesti s količkom označil  hid-
rant. To je starejšega možakarja (kasneje sem od policije iz-
vedel, da je bil dedec nek zagrizen partizan z Jesenic) tako 
razjezilo, da je s pištolo v rokah kričal, da nas  bo vse pobil. 
Še vedno je bil prepričan, da je z orožjem in pobijanjem 
mogoče urediti vse! K sreči ni streljal! Kako je mogoče, da 
mnogim še dandanes življenje nedolžnih ljudi ne pomeni 
popolnoma nič?! Ali so medčloveški (beri: medsosedski) 
odnosi že tako razčlovečeni, da ljudje ne premorejo niti 
najmanjšega spoštovanja in ljubezni do sočloveka?! Zakaj 
se ljudje, ko nastopi nek spor, ne morejo normalno pogov-
oriti in poiskati neko, za obe strani še sprejemljivo rešitev? 
Kako naivno ljudje v medsebojnih sporih pričakujejo, da 
bo sodišče odločilo pravično, pri tem pa 
zapravljajo denar in čas! Ne vedo, da na 
sodiščih obvelja samo moč argumentov, 
ne pa resnica in pravica! In kakšni smo mi? 

SMRT GEODETA ME JE 
PRIZADELA!

Logotip /      OSNOVNI ZNAK   

Razvojno izobraževalni center Novo mesto
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Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, Slovenija / t: +386 (0)7 393 45 50 
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Naša terasa – RIC PLAC –  bo zaživela 25. in 26. okto-
bra 2012 v sklopu Dnevov odprtih vrat.
RIC PLAC se bo ponovil vsak tretji petek v mesecu. 

Lepo vabljeni vsi, da prinesete, zamenjajte ali odnesete 
ter tako osrečite sebe in druge.
Vse stvari, ki bodo po končanem dogodku ostale, bomo 
razstavili na stojnici v avli zavoda in tako omogočili, da si 
jih lahko vzame kdorkoli in kadarkoli želi.

Za več informacij pokličite Nino Novak 
na tel.: 05 907 57 12, 031 746 003 ali 
pišite na nina.novak@ric-nm.si.

 PLAC
Konec oktobra bo RIC Novo mesto na terasi pred 
svojim vhodom pripravil dogodek s sloganom 
PRINESI, MENJAJ, ODNESI.

Imate doma stvari, ki so vam v 
napoto, jih ne uporabljate oziroma jih 
imate odveč? Ne veste, kam z njimi? 
Prinesite jih!

Prinesi

Menjaj
Ste se naveličali določenih stvari in 
si želite kaj novega, drugačnega? 
Prinesite in zamenjajte!

Odnesi
Pridite pogledat, mogoče najdete kaj 
zase, za svoje otroke, družino, pri-
jatelje, znance … Pridite in odnesite!

Marjana Štern
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Knjižnica Mirana Jarca

PO KOM SE IMENUJE ...

Vir:
www.nm.sik.si - 
TONČIČ L.: Novomeške ulice 1994, str. 71

Jenkova ulica
Jenkova ulica v Novem mestu se od leta 1930 imenuje po 
slovenskem pesniku in pripovedniku Simonu Jenku. Pred 
tem se je imenovala Šolska ulica, še prej pa Pri frančiškanih. 
Poteka od Glavnega trga mimo stare gimnazije (današnje 
Glasbene šole Marjana Kozine) in frančiškanske cerkve sv. 
Lenarta. Ulica ima dve hišni številki. 

Simon JENKO
Pesnik in pripovednik

Simon Jenko se je rodil 27. oktobra 1835 
v revni kmečki hiši v Podreči na Goren-
jskem. Od leta 1847 do 1853 je obisko-
val gimnazijo v Novem mestu, zadnji 
dve leti pa v Ljubljani. Njegov stric, pater 
Nikolaj, ki je služboval kot profesor na 
novomeški frančiškanski gimnaziji, ga 
je vzel k sebi in tako družino rešil skrbi 
za nadarjenega fanta. Vseh šest let, 

preživelih v Novem mestu, je Simon stanoval pri dijaški gos-
podinji Mariji Dular na današnjem Prešernovem trgu 13. Kot 
novomeški dijak je bil odličnjak in največkrat sploh najboljši v 
razredu. Pod vodstvom izobraženega strica p. Nikolaja je ve-
liko bral, se učil tuje jezike, postal zaveden Slovenec, v Novem 
mestu pa je začel pisati tudi prve pesmi.
Po preselitvi v Ljubljano je postal član vajevcev, dijakov, ki so 
osnovali skrivni leposlovni list Vaje. Po maturi je v Celovcu 
študiral bogoslovje, a se kmalu preusmeril na študij prava 
na Dunaju, ki ga ni končal. Že v Novem mestu in kasneje na 
Dunaju se je preživljal kot domači učitelj, po vrnitvi v domov-
ino leta 1863 pa je služil v advokatskih pisarnah v Kamniku in 
Kranju.
Jenko je najpomembnejši lirski pesnik med Prešernom 
in slovensko moderno. Pisal je domoljubne, ljubezenske, 
razpoloženjske in satirične pesmi. Med domoljubnimi so  na-
jbolj znane Slovenska zgodovina, Adrijansko morje in pesem 
Naprej, ki je bila dolgo slovenska narodna himna. Cikel ljubez-
enskih pesmi Obujenke je posvetil svoji mladostni ljubezni in 
pesniški muzi Leopoldini Kuraltovi, ki jo je spoznal v svojem 
novomeškem gimnazijskem obdobju kot domači učitelj 
njenih bratov na gradu Turnu pri Semiču. Leopoldina – Lavo-
slava, kot jo je pesnik imenoval v svoji slovanski navdušenosti, 
se je kasneje poročila v Novo mesto, njen pozabljeni nagrobni 
spomenik pa je bil po zaslugi novomeške knjižnice rešen 
pred propadom na pokopališču v Ločni in je danes postavljen 
v spominskem parku ob knjižnici. Med zadnjimi Jenkovimi 
pesniškimi deli je cikel Obrazi (»slike« iz narave), ki predstavlja 
vrh slovenske realistične poezije. Leta 1864 (z letnico 1865) je 
izšla njegova edina pesniška  zbirka Pesmi.
  Jenko se je krajši čas ukvarjal tudi s pripovedništvom 
ter objavil tri povesti: Spomini, Tilka in Jeprški učitelj, kjer 
je mojstrsko upodobil čudaške značaje v kmečkem in 
malomeščanskem okolju.
18. oktobra 1869 je, hudo bolan in star 34 let, umrl v Kranju. 
Po njem se imenuje Jenkova nagrada, ki jo podeljuje Društvo 
slovenskih pisateljev za najboljšo pesniško 
zbirko.

Vsem občanom in uporabnikom Knjižnice Mirana 
Jarca Novo mesto čestitamo ob dnevu reforma-
cije, ko Slovenci praznujemo tudi rojstvo slovenske 
knjige in knjižnega jezika.
Ob tej priložnosti vas vabimo, da si ogledate drag-
ocenosti naše knjižnice, ki jih hranimo v Posebnih 
zbirkah Boga Komelja. 
Predhodne najave:  07/393 46 03 ali 07/393 46 89.
Vljudno vabljeni!

PIKINA 
BRALNA ZNAČKA

               Knjižnica Mirana Jarca se je      
      pridružila projektu Pikina bralna značka 
na povabilo Knjižnice Velenje, pobudnice in 
nosilke projekta.

Pikina bralna značka se začne 15. oktobra 2012 
in konča 31. avgusta 2013. Sodelujejo lahko 
otroci od 2. – 6. razreda osnovne šole. Vsak 
Pikin bralec mora na leto prebrati vsaj štiri kn-
jige s seznama za ustrezno stopnjo. Vsak Pikin 
bralec dobi Pikino bralno beležko, v katero 
zapiše ali nariše kratko obnovo prebranega 
gradiva. Beležko osebno oddajte knjižničarki 
na Oddelku za mladino, kjer dobite tudi več 
informacij in seznam knjig za ustrezno stopnjo.
Vabljeni k sodelovanju!

               Knjižnica Mirana Jarca se je      
      pridružila projektu Pikina bralna značka 

NOVOST 

V KNJIŽNICI

MIRANA 

JARCA
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GRADBENE STORITVE
Dušan Kastelec s.p.
Gotna vas 7, 8000 Novo mesto
D.Š. 24261840
fax: 07/337-53-12
GSM: 041/506-840 
e-mail: kastelec.dusan@siol.net

Gotna vas 7, 8000 Novo mesto

e-mail: kastelec.dusan@siol.net

Gotna vas 7, 8000 Novo mesto

e-mail: kastelec.dusan@siol.net

GRADBENE STORITVE

Naše podjetje ima pred sabo jasen cilj, vizĳo in ima 
zastavljeno pot, po kateri bomo prišli do želenih 
rezultatov. Tudi odgovor na najpomembnejše vprašanje 
»Zakaj?« je preprost. Že ves čas smo največja 
odškodninska družba, z najboljšo, prepoznavno blagovno 
znamko, poraVnava™, kar pa je najpomembnejše in 
istočasno največ vredno je to, da nam ljudje zaupajo! To 
potrjuje tudi ogromno število strank, ki se vračajo k nam in 
nas priporočajo svojim prĳateljem, znancem, 
sorodnikom,… Vse to in še več priča o tem, da je naša pot 
pravilna, naše delo pa spoštovano in cenjeno.
Ustvarjeno blagovno znamko ter produkte, ki jih ostala 
odškodninska podjetja do danes niso mogla in jih tudi v 
bodoče ne bodo mogla doseči (kaj šele preseči), smo 
okrepili z izdajanjem "Garancĳe na izplačilo priznane 
odškodnine" in tako postavili še enega v vrsti mejnikov 
dobrega poslovanja, zaupanja in zavarovanja naših strank. 
Vse kar počnemo prilagajamo našim potencialnim 
strankam in se usmerjamo v zadovoljitev njihovih zahtev.  
Tako lahko na naši spletni strani zasledite pravno pomoč v 
živo, ki jo ponujamo v času delovnih ur. Strokovno pravno 
svetovanje opravlja univerzitetni diplomirani  pravnik, 
nasveti pa so seveda brezplačni. To storitev smo strankam 
ponudili kot prva odškodninska družba v Slovenĳi.  
Brezplačno pravno svetovanje pa ponujamo tudi na 
brezplačni telefonski številki 080 13 13, dosegljivi 24 ur na 
dan. poraVnava™ je prepoznavna blagovna znamka, ki ji 
ljudje zaupajo že 10 let. Zaupajte nam tudi vi!
Z namenom zagotavljanja kakovostne in stranki prĳazne 
storitve, sem se kot direktor podjetja odločil, da vsem 
našim strankam ponudim možnost oddaje kritike ali 
pohvale za vsakega zaposlenega, na moj osebni 
e-naslov ali na gsm.

Ivan Gabrič, 
direktor
gsm: 031 336 776, 
ivan@poravnava-pna.si

Rok Bosina, univ. dipl. prav., 
vodja pe Novo mesto
gsm: 030 300 608
novomesto@poravnava.si

030 300 608

pna d.o.o., Zaloška 58a, Ljubljana Montaža toplotnih črpalk za ogrevanje 
sanitarne vode in objektov, ter kotlov na 
uplinjanje in pelete

 - centralna 
      kurjava

- plin
- klima naprave

- vodovod
- kopalnica na

 ključ
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* Velja do 29. 11. 2012 | ** Poslani SMS se zaračuna po ceniku operaterja,  
     vsi povratni SMS so BREZPLAČNI.

Klikni na ������������������ ali 
pošlji ������������� s ključno 
besedo ������ in updejtaj 
status besed!

PE NOVO MESTO

Trdinova 4

tel.: 07/ 393 53 60

  PE NOVO MESTO

  Prešernov trg 5

  tel.: 07/ 393 53 60

Skleni paket ������������������������������������������ in prejmi:in prejmi:in prejmi:in prejmi:

dopolnilno zdravstveno zavarovanje ����������������,

vstopnico za ��������������,*

ugodnosti za zavarovance ��������.

��������������������������������������������������� ��������������������
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PUCLJEV 
iMARATHON
Od 6. oktobra je v čajarni 
Stari most na ogled fotograf-
ska razstava priznanega 
novomeškega fotografa 
Boštjana Puclja z naslovom 
iMarathon. Njegova tokratna 

umetniška akcija je zanimiva zato, ker je Pucelj serijo fotografi j posnel kot 
udeleženec lanskoletnega znamenitega Atenskega maratona, in sicer s svojim 
mobilnim telefonom kar med tekom samim. Maratona se je udeležil kot član Fit 
kluba, ki ga vodi novomeški olimpijec Primož Kobe. 
Boštjan Pucelj je samozaposlen v kulturi od leta 2007. Je avtor več samostojnih 
razstav, sodeloval je tudi na mnogih skupinskih razstavah. Za svoje delo je prejel 
že več nagrad: Emzin, Slovenska fotografi ja leta 2005 (2. nagrada); Četrtkova na-
grada, Festival Fotopub, 2006; Knjiga umetnika, Center in galerija P74, 2007. Leta 
2005 je pri Založbi /*cf. izšla njegova fotomonografi ja Babi ter leta 2009 Osem 
taktov pavze pri založbi Goga. Živi in ustvarja na Dolenjskem.

Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (URS) je v 
sodelovanju z ustanoviteljico - Mestno občino Novo mesto na 
prvi študijski dan v Rotovžu pripravilo sprejem dekanov članic 
Univerzitetnega prostora Novo mesto (UNM): Fakultete za indus-
trijski inženiring - prof. dr. Anton Jezernik, Fakultete za informa-
cijske študije - prof. dr. Janez Povh, Fakultete za organizacijske 
študije v Novem mestu - prof. dr. Boris Bukovec ter Visoke šole za 
upravljanje podeželja - ………….. 
Dekane in prodekane fakultet sta nagovorila direktorica Uni-
verzitetnega in raziskovalnega središča (URS) Novo mesto dr. 
Damjana Miklič Milek in župan Mestne občine Novo mesto Alojzij 
Muhič. S tovrstnim dogodkom, ki se na ta dan odvija v podobnih 
oblikah v večini univerzitetnih mest, so letos pričeli prvič, v želji, 
da postane tradicionalen.
Direktorica URS je ob dogodku poudarila, da so ravno dekani, 
prodekani, prodekanje na posamezni fakulteti tisti, ki lahko nove 
študente, polne novih pričakovanj, idej in ciljev ter z različnimi 
osebnimi predstavami o samem študiju, pripravijo na izzive, na 
katere se je potrebno vsak trenutek ustrezno odzvati. Direktorica 
je izrazila mnenje, da imajo majhne fakultete oz. visokošolski 
zavodi prednost, saj se lahko hitreje prilagajajo potrebam okolja 
ter neposredno potrebam gospodarstva. V prihodnje bo tako 
ključno povezovanje gospodarstva oziroma strateških partnerjev 
z vrhunskim univerzitetnim kadrom v procesih izobraževanja 
ter univerzitetnega razvoja in raziskovanja. Direktorica je izrazila 
tudi zadovoljstvo ob dejstvu, da imajo članice UNM vsako leto 
večji vpis študentov, postajajo iz leta v leto bolj prepoznavne in 
se trdno pozicionirajo ob bok ostalim fakultetam v Sloveniji. URS 
Novo mesto bo tudi v bodoče skladno z Odlokom o ustanovitvi 
spodbujal in razvijal ne le institucijo Univerze, temveč celovit 
pogled ter umeščanje Univerzitetnega prostora v Novo mesto. 
Direktorica je ob zaključku dekanom, prodekanom in ostalim 
predstavnikom visokošolskih zavodov zaželela veliko uspehov 
pri pedagoškem in raziskovalnem delu z mladimi ter predvsem 
veliko modrosti pri prepoznavanju novih talentov, njihovih idej 
in upov.

SPREJEM DEKANOV ČLANIC UNIVERZITETNEGA PROSTORA NOVO MESTO



* posredovanje pri prodaji  in oddaji
* prenos lastninske pravice

* razdelitev solastnine
* oblikovanje etažne lastnine

* določitev tržne vrednosti
* in drugo ...

vaša pomoč pri prometu z nepremičninami
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PE Novo mesto, Rozmanova 10 
T. 07 62 02 580, info@lon.si, www.lon.si

Provizija plačila ene položnice 

0,79 EUR

0,55 EUR

5,00 %

Plačilo položnic

Depoziti in varčevanja

Zakaj bi stali v vrsti 
in plačevali več?

Izkoristite mesec varčevanja 
v Hranilnici LON.

Potrošniški krediti

Še nikoli ugodneje!

- 50 % znižani stroški odobritve
- ugodna obrestna mera
- ročnost od 36 do 96 mesecev
- kredit zavarovan preko zavarovalnice 

(brez zastave vašega premoženja)

Obrestne mere

do

Kjer za svoj denar 
dobite največ!

Ko potrebujete 
več, kot vam dovoli 
vaša denarnica.

A K C I J A !

novi_medij_oktober_12_Layout 1  15.10.2012  10:47  Page 1

SPREJEM DEKANOV ČLANIC UNIVERZITETNEGA PROSTORA NOVO MESTO

NOVO OTROŠKO IGRIŠČE 
Agencija za šport Novo mesto je v poletnem času uredila novo otroško 
igrišče na Seidlovi cesti pod bloki v Plavi laguni. Igrišče je nadomestilo 
več posamičnih igral, ki so bila razpršena po naselju, hkrati pa niso več 
dosegala standardov za tovrstne objekte. Igrišče je zdaj opremljeno s 
sodobnimi in varnimi igrali, opozorilnima tablama, klopmi in koši. Pri 
projektu, vrednem približno 25.000 evrov, so tesno sodelovali tudi s KS 
Ločna-Mačkovec.
V teh  dneh je Agencija za šport 
postavila nekaj igral tudi ob 
košarkarskem igrišču na Šegovi 
ulici, igrala na otroškem igrišču 
ob Težki vodi pa so obnovili. Vse 
omenjene aktivnosti sodijo v načrt 
prenov ali ureditev otroških igrišč 
v Mestni občini Novo mesto, ki so 
ga začeli izvajati lani.

PARK, IGRIŠČA, VRTIČKI
Že pred dvema letoma je Društvo Julija direktorju občinske uprave in 
županu Mestne občine Novo mesto predalo idejno zasnovo ureditve 
mestnega parka v Portovalu (pod Tušem) in ponudilo sodelovanje pri 
realizaciji parka (zbiranje sredstev), a zadeva se ni premaknila z mrtve 
točke. Da ideja ne potone v pozabo, je društvo preko občinske svetnice 
dr. Milene Kramar Zupan ponovno podalo pobudo, da se pristopi k ure-
janju parka. Hkrati pa je društvo na željo mnogih staršev podalo pobudo 
občinskemu svetu, da se 

EVROPSKI PARK, 
ki zanemarjen in pozabljen sameva, čeprav je opremljen z igrali, prestavi 
na priljubljeno in dobro obiskano lokacijo, tudi s strani družin z majhnimi 
otroci – na Loko, točneje ob pešpot Loka – Bršljin. 
Občinskemu svetu so »Julije« podale tudi pobudo, da določi prostore za 
vrtičkarje na občinskih zemljiščih v bližini stanovanjskih naselij v mestu 
in  pogoje uporabe. Ne gre za projekte, ki bi zahtevali velika fi nančna 
sredstva, vsaj kar se tiče prestavitve otroškega igrišča in vrtičkov, zato pa 
je potrebne toliko več dobre volje in pripravljenosti prisluhniti občanom. 
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Knauf, Rigips 
S sistemi za suhogradnjo se uresničujejo vaše gradbene 
želje: suho, hitro, čisto in poceni – od kleti do strehe. Poleg 
klasičnih gradbenih tehnik nudi sistem povsem nove ust-
varjalne možnosti oblikovanja: suhi estrih, pregradne stene, 
stenske obloge, suhi omet, mansarde in stropovi. 

Fermacell 
S Fermacell ploščami lahko na različne načine zaščitimo 
zunanje stene pred vremenskimi vplivi. Omislimo si lahko 
tudi fasade, ki kažejo arhitekturne posebnosti določene 
pokrajine. 

Wedi 
Tu najdete izbor kakovostnih in praktično medsebojno 
prilagojenih proizvodov za notranjo ureditev prostorov kot 
so: kopalnice, savne, parne kopeli, …

Armstrong, AMF 
So sekundarni tehničnih stropovi izdelani iz različnih 
materialov (minerali, mehki izolacijski materiali, ko-
vina, les), ki služijo različnim namenom (oblikovanje, 
akustika, odpornost na vlago, udarce, požar ter zadosti 
najpomembnejšim higijenskim razmeram). 

Interval 
Kovinski stropovi, prašno barvani s poliestersko barvo 
zaradi česar so izredno trajni. Med vrhunske lastnosti po-
leg trajnosti spadajo še neprimerljive akustične lastnosti. 
Svilnata površina daje kovinskim stropom privlačen, 
sodoben in funkcionalni videz. 

NMC
Harmonija in eleganca vašega doma. Okrasni profi li 
in dekoracije prinesejo življenje in spremembo v vaše 
domove ter so za vsakogar fi nančno dosegljivi. 

Ursa, Actis 
Izolacije iz steklene volne – učinkovitost, zanesljivost, 
ekonomičnost in varnost. Je visoko kvaliteten material za 
profesionalno rabo namenjen toplotni in zvočni izolaciji 
ter k učinkoviti rabi energije. 

www.kopros.si

Podjetje Roles nudi strokovno izdelane 
strešne konstrukcije, kakor pokrivanje 
streh s Tondach, Bramac, Creaton, Jung-
meier in Esal kritino. Z našimi storitvami 
vaš objekt pridobi privlačen pogled in 
podaljšamo mu življensko dobo.
Streha daje hiši obliko, kvalitetno izde-
lana pa pečat izvajalcu. Podjetje Roles 
d.o.o. smo ustanovili leta 1991. S svojim 
aktivnim delovanjem je pričel v letu 
2001, kot naslednik Tesarstva Fabijan 
s.p. ter nadaljuje tridesetletno tradicijo 
izdelovanja ostrešij; oziroma s krovskimi 
in tesarskimi deli.
V podjetju nas je deset zaposlenih,s 
svojim strojnim parkom si olajšamo delo, 
tako da je vsak objekt končan v rokih,ki si 
jih zastavimo.
Strehe katere izdelujemo so izvedene 
kvalitetno,s svojimi delom jamčimo za 
kakovost. Izdelujemo tudi najzahtevnejše 
strešne konstrukcije. Novograd-
nje načrtujemo po vaših željah in vaših 
načrtih, prenesemo vaše projekte v naš 
računalnik, ostrešja izdelamo v naši de-
lavnici, ter zmontiramo pri vas.

PRODUKTI
• Ostrešja novogradenj, 

• prenova obstoječih stanovanjskih 
   in poslovnih objektov, 

• lesene brunarice, nadstreški, terase, ute, 

Dolenje Sušice 17

8350 Dolenjske Toplice

tel: 07/393 75 30

roles@obrtniknm.si www.roles.si

STORITVE
• Tesarska dela, 
• krovska dela, 
• kleparska dela na idividualnih  
  in poslovni objektih.
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NOVO MESTO - Livada 8 - T.: 371-90-92, info@kalcer.si, www.kalcer.si
TRGOVINA

V Kalcerju najugodnejše cene fasad vseh proizvajalcev in izolacijskih materialov!

V mešalnici barv vam zmešajo želeni odtenek za fasado, notranje stene ali les. 

Bogata izbira parketov in laminatov.

JESENSKA AKCIJA FASAD

MAVÈNE PLOŠÈE - IZOLACIJE - FASADE - STREŠNA OKNA - STENSKO / TALNO OGREVANJE / HLAJENJE

Nakupovalni center Rialto
Foersterjeva ulica 10, Novo mesto trgovina DELFIN������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������� ko 

opremljate 
kopalnico ...

�����������������
����������������������
�������������������������������������
���������������������������������
�����������
�������������������
����������
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Celotno ponudbo sne`nih frez in lopat za zimo si lahko ogledate v na{ih vrtnih centrih ali na spletni trgovini www.rotar.si

NAJ VAS ZIMA NE PRESENETI!
Akcija sne`nih frez traja do 31. 12. 2012

oziroma do razprodaje zalog.

1.399,00
EUR

WO SF66T/EL

WO SF61

699,00
EUR
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DAN ODPRTIH VRAT ŠOLSKEGA  CENTRA ZA LAŽJO IZBIRO POKLICA
V Šolskem centru Novo mesto, največji 
izobraževalni institucji na JV države, so 
pripravili tradicionalni dan odprtih vrat, na 
katerem učencem, ki zaključujejo osnovno 
šolanje, in njihovim staršem neposredno 
predstavljajo poklice in učne programe. 

V nagovoru svetovalnim delavcem in 
učiteljem osnovnih šol ter gostom je direk-
tor centra prof. Štefan David poudaril, da 
je dan odprtih vrat uvod v vrsto aktivnosti 

Prof. Zlatko Kocjan, svetovalno delavko na Srednji 
elektro šoli in tehniški gimnaziji, smo prosili za 
nasvet učencem, ki končujejo osnovno šolo:

„Izbira je njihova, šola in poklic morata ustrezati njim, ne 
prijateljem, staršem ali učiteljem. Odločijo naj se za poklic, 
ki jim bo v veselje in jih zanima. Vsaka odločitev je boljša, 
če jo sprejmejo sami in pri tem 
upoštevajo svoje interese. Naj 
pomislijo, kaj radi počnejo, katere 
predmete se radi učijo, kje imajo 
dobre rezultate, kje so uspešni 
in v katere sposobnosti zaupajo. 
Poznavanje samega sebe in 
lastnih interesov je bistvenega 
pomena pri odločanju za lastno 
poklicno pot. 
Šolske ocene niso 
najpomembnejši dejavnik pri iz-
biri poklica, so pa odločilni, če se 
mladi vpisujejo v programe, kjer 
je omejitev. Pri odločitvi so jim v 
veliko pomoč starši, saj jih najbolj 
poznajo in vedo, kaj imajo radi in česa ne marajo, v čem so 
dobri in kakšna osebnost so.
Mladi naj pozorno spremljajo razmere na trgu dela, vendar 
naj te ne bodo odločujoči dejavnik pri končni izbira poklica. 
Razmere se lahko bistveno spremenijo od takrat, ko se 
vpišejo na določeno šolo, pa do dne, ko šolanje zaključijo.
Naj bodo radovedni in poiščejo čim več informacij o poklicu, 
šoli in o sebi. Pri tem jim v veliki meri lahko pomagamo 
strokovne službe na osnovnih in srednjih šolah. Z ves-
eljem se jim bomo posvetili, se z njimi pogovorili o željah 
in njihovih interesih, jim predstavili različne programe, 
poklice, šole in poti, ki vodijo do njihovega cilja, jih informi-
rali o učenju praktičnih zmožnostih ter jim svetovali, kako 
načrtovati lastno izobraževanje.“

za pripravo na šolsko leto 2013/2014, in 
dodal: »Z vpisom v letošnjem šolskem letu 
smo zadovoljni, 2960 dijakov obiskuje naše 
programe, ki jih v osnovi lahko delimo v 
dve smeri: TEHNIKA in programe, namen-
jene skrbi za ČLOVEKA. Zadovoljni smo z 
vpisi na višji stopnji, prijetno presenečenje 
pa je povečan vpis na izobraževanju odras-
lih.« Ob tem je izpostavil dobro sodelovan-
je Šolskega centra z gospodarstvom ter 
gospodarsko in obrtno zbornico. 

Direktor Šolskega centra 
Štefan  David
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Ravnatelj SEŠTG Boris Plut, univ. dipl. inž.:

„Na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji izvajamo pro-
grame elektrotehnike, računalništva in tehniške gimnazije. 
Pri tem se prilagajamo potrebam okolja, zato na področju 
elektrotehnike usmerjamo dijake predvsem v avtomatiko 

in energetiko. Na področju računalništva dijaki 
pridobivajo znanje iz programiranja, učni 
program pa razširjamo z multimedijskimi vse-
binami. Dijake tehniške gimnazije spodbujamo, 
da poleg splošne izobrazbe razvijajo svoje 
zmožnosti na področju tehnike in naravoslovja. 
Slednje nam omogočajo tudi sodobno oprem-
ljene specialne učilnice za računalništvo, me-
haniko, elektrotehniko, fiziko, kemijo, biologijo.
Na šoli posvečamo veliko pozornost vzgojnim 
nalogam, saj smo prepričani, da le tako lahko 
pripravimo mlade ljudi za življenje. Z lastnim 
zgledom želimo pri dijakih razvijati občutek za 
sočloveka, solidarnost, sodelovanje in odgov-
orno opravljanje nalog. Dijake spodbujamo k 
aktivnemu preživljanju prostega časa in v ta 

namen organiziramo različne dejavnosti  (krožke, strokovne 
in literarnozgodovinske ekskurzije, projektne tedne, preda-
vanja znanih ustvarjalcev s področja znanosti in umetnosti, 
športne dneve, tekmovanja itd.). 
Na koncu bi še posebej izpostavil zgledno sodelovanje z 
okoljem, gospodarskimi, obrtnimi in drugimi organizacijami, 
pa tudi s starši naših dijakov, kar se med drugim odraža tudi 
v tradicionalni nagradni ekskurziji, s katero se vsako leto 
zahvalimo našim najuspešnejšim dijakom.
Težko je na kratko povedati o bogati dejavnosti naše šole, 
zato vabim k obisku spletne strani šole  
(http://www.sc-nm.com/sestg/).”

DAN ODPRTIH VRAT ŠOLSKEGA  CENTRA ZA LAŽJO IZBIRO POKLICA
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Živimo v svetu nenehnih sprememb, nestabilnosti in naglice. Vsak dan hitenje in šoki, ki nas vedno znova mečejo iz 
ravnotežja. Ženske dan za dnem dokazujemo, da smo močna bitja, a tudi skala kdaj ne prenese pritiska…in poči. 

STOP ZAČARANEMU KROGU!

www.lineasnella.si

DELOVNI ČAS
pon. in sre. od 10.00 – 20.00 ure

tor. in čet. od 10.00 – 18.00 ure
pet. od 10.00 – 14.00 ure

Foersterjeva ulica 10 (bivši Novoteks), Novo mesto
telefon: 059 93 88 64, gsm: 041 469 009
novo.mesto@lineasnella.si

Venera center d.o.o.

V vsakodnevnem boju prepogosto poza-
bljamo nase. Partner, otroci, služba, gos-
podinjstvo…Kje se to konča? Kdaj bom na 
vrsti jaz? V trenutku se zdi, kakor da se je vse 
zgrnilo na naša pleča. Ne zmoremo več, zato 
postajamo nezadovoljne. Nesrečne v sebi pa 
vse to prenesemo tudi na ljudi okoli nas. Mis-
li pogosto lahko pretentamo, telesa nikoli! 
Kakor navznoter, tako na zunaj, pravijo. Naše 
nezadovoljstvo se kmalu začne odražati na 
našem videzu. Odvečni kilogrami, maščobne 
obloge na kritičnih predelih, celulit in slaba 
psihofi zična kondicija. Kakor da ne bi imele 
že vsega dovolj, nam preglavice povzroča 
še naše telo, ki nam uhaja izpod nadzora. 
Vse vemo, da ujetost v lastnem telesu 
in nesamozavest močno vplivata tudi 
na druga področja našega življenja. 
In začaran krog je sklenjen. Pa ven-
dar…nikoli ni prepozno, da iz njega 
izstopimo in naredimo spremem-
bo. Dobra novica je, da je prav na 
telesnem delu najlažje izvesti spre-
membe, ki vodijo v uravnoteženje 
telesa in duha ter s tem v celostno 
dobro počutje, zadovoljstvo in ves-
elje do življenja. To pa je mogoče le s 
premišljenim, strokovnim in celostnim 
pristopom.
Ženske, ki se odločajo za Linea Snello, želijo 
več. Ne le golo telovadbo, ampak spremem-
bo življenja na bolje. To dosežejo s pomočjo 
različnih terapij v našem centru. Najprej v 
Thermoslimu zleknjene klešejo mišice in se 
poslavljajo od maščobnih oblog s pomočjo 
toplote in infra žarkov, ki delujejo v globino 
telesa. Učinki vadbe v Thermoslimu so kar 
3-4 krat močnejši kot pri običajni vadbi, 
saj v 25 minutah izgubijo kar do 1.500 
kalorij. V njem naše obiskovalke vadijo 
pod konstantno temperaturo 37 stopinj, 
na udobni blazini, z lahkimi utežmi, pod 

nadzorom osebne terapevtke. Po individu-
alno prilagojenih vajah pa jih razveselimo 
še z zasluženim razvajanjem v Bodywarmu, 
posebni savni, ki omogoča, da koža po telo-
vadbi ostane elastična. Ob prijetni glasbi se 
povsem sprostijo in odplavajo v drugačen, 
umirjen svet. Seveda pa našim ženskam 
z rednimi svetovanji o zdravi prehrani in 
čustveni dinamiki celostno pomagamo h 
kakovostnejšemu življenju.

rezultata. Programi so povsem individu-
alno prilagojeni potrebam obiskovalk, 
vključujejo vse najsodobnejše terapije, 
ki so trenutno prisotne na trgu, in so 
količinsko ter vsebinsko neomejeni. Edino 
merilo je končni rezultat. Kdaj bo rezultat 
dosežen, je odvisno predvsem od obisko-
valke. Ob upoštevanju naših navodil pa je 
to zagotovo v najkrajšem možnem času.

Linea Snella jamči za rezultat, za kako-
vost storitve, za trajnost rezultata in za 
najboljšo ceno v razmerju kakovost-cena. 
Velja za eno najučinkovitejših naravnih 
metod oblikovanja telesa. Razvila se je v 

28-ih letih delovanja na mednarodnih 
trgih, v več kot 120 centrih. Le prava 

ter individualna kombinacija različnih 
najsodobnejših pristopov je tista, 
ki lahko sočasno zagotovi znižanje 
telesne teže, zmanjšanje obsega na 
kritičnih predelih telesa, izboljšanje 
celulitnega stanja ter mišičnega 

tonusa telesa. Ob vsem tem pa 
ohranja tudi čvrstost kože in zago-

tavlja odlično psihofizično počutje. Z 
Linea Snello dosežete svoj cilj 3 do 4 

krat hitreje, udobno, predvsem pa pov-
sem varno. Program Linea Snella namreč 
sam po sebi jamči za uspeh.
Linea Snella je namenjena vsem ženskam, ki 
si želijo izboljšati kvaliteto svojega življenja 
ter pridobiti psihofi zično kondicijo za prema-
govanje vsakodnevnih izzivov.

Sedaj je čas za spremembo! V centru Linea 
Snella boste svoj kupljen rezultat dosegle 
hitro, udobno in povsem varno!

Rezervirajte si svoj termin za brezplačen 
posvet. Pokličite na številko 041 469 009 ali 
obiščite spletno stran www.lineasnella.si.

EKSKLUZIVNA NOVOST
S 1. oktobrom smo v centru Linea Snella za 
svoje obiskovalke uvedli posebno novost. 
Sedaj jim omogočamo nakup končnega 
rezultata! Novi Linea Snella programi 
zajamčenih centimetrov, kot prvi v zgo-
dovini, ekskluzivno nudijo nakup konk-
retnega zajamčenega rezultata. Nobe-
nih terapij, ampak nakup konkretnega 
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Če želite spremeniti svoj izgled nam do 5. novembra 2012 pošljite svojo fotografi jo, nekaj podatkov o sebi in telefonsko številko na 
e-mail: novi.medij@siol.net ali Novi Medij, Glavni trg 14, p.p. 330, Novo mesto. VELJA TUDI ZA MOŠKE!

STILSKA PRENOVA 

FRIZERSKI STUDIO 
SIMONA
V frizerskem studiu Simona 
je Uroša pričakala frizerka 
Anja in se z njim najprej 
pogovorila o frizuri. Sledilo 
je pranje las in striženje po 
zadnjih trendih Schwarzkopf 
kolekcije jesen-zima 2012-
13. Lase je nato oblikovala 
z MATTIFYING CREAM od 
Schwarzkopf professional 
za fl eksibilno oporo in mat 
učinek.

SILVER
Nova jesenska kolekcija GAS 
JEANS je kot ustvarjena za 
mladega Uroša Gracarja. 
Za poslovne sestanke smo 
ga oblekli v hlače GAS 
(110,00€), majico GAS (39,00 
€) in čez njo še jopo Gas 
(99,00 €). Prefi njen izgled 
smo zaključili s pasom GAS 
(59,00 €) in obutvijo ALPINA.
V prostem času se rad 
obleče v oblačila, v kat-
erih se počuti spročeno, 
zato smo izbrali GAS jeans 
(149,00 €) in srajco SALSA 
JEANS (49,90 €), še pose-
bej ga je navdušil pulover 
GAS (99,90 €), ALPINA pa je 
poskrbela za elegantno in 
udobno obutev.

Prav neverjetno je, da so predstavniki moškega spola tako redko 
gostje v naši rubriki. Tokrat se je za prenovo svojega videza odločil 
mladi, ambiciozni Uroš Gracar, ki se vse bolj uveljavlja kot režiser 
video spotov. 

ORIFLAME
Pri tokratni stilski preobrazbi vizažistka 
res ni imela veliko dela. Uporabila je le 
korektor za prekrivanje mozoljčkov ter 
puder v prahu, s katerim zakrijemo nežen 
sijaj kože.
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PRED POSEGOM NE DEPILIRAJTE 
Preden se odpravite v Hišo lepote ART-PE 
na trajno odstranitev dlačic z najnovejšo 
napravo M808 diodnim laserjem,  predela, 
kjer želite trajno odstranitev dlačic, vsaj tri 
tedne ne depilirajte in dlačic ne belite.Prav 
tako se vsaj14dnipredtretmajemneizpostavlj
ajteintenzivnemusoncu ali solariju.
Najbolje je, da so dlačicedolge okoli 
dva milimetra,kar pomeni, da si jih 
obrijetekakšen dan ali dva pred tretmajem.
Tudi pozneje med samimitretmaji dlačic ne 
depilirajte, pač pa jih le brijte.
Čas, ki mora preteči med enimin drugim 
tretmajem, pa je odvisenodpredelaepilacije,
starosti in genske zasnove.

OD DESET MINUT DO DVE URI 
Ko so dlačice primerne dolžine,vam bodo v 
Hiši lepoteART-PE kožo temeljito očistilivseh 
gelov, krem in pudra.Na predel, kjer bodo 
trajno odstranilidlačice, vam bodo nanesli 
nekaj milimetrsko plast
ohlajenega ultrazvočnega gela, ki skrbi za 
dodatno hlajenjetkiva.
Poseg odstranjevanja dlačic poteka tako, da 
se s površino ročnika pomikajo po koži in 
povzročajo bliske laserskega žarka, ki nato 
uniči celico dlačice. Tako tista dlačica, ki je v 
fazi rasti ne zraste nikoli več.

V Hiši lepote ART-PE vam z napravo DIODNI LASER za vedno odstranijo nadležne dlačice.
ZNEBITE SE DLAČIC ZA VEDNO!

Diodni laser je tako imenovani zlati standard 
trajne odstranitve 
dlačic – je daleč 
najbolj zanes-
ljiva naprava za trajno 
odstranitev. Deluje na 
vseh tipih kože, tudi 
na najbolj temnih.
Najnovejši diodni 
laser, ki so ga le za vas 
kupili v Hiši lepote 
ART-PE ima dve 
bistveni prednosti 
pred vsemi ostalimi. 
Površina, s katero se 

dotikajo tkiva je zelo intenzivno hlajena, 
tako da nikakor ne pride do opeklin, pa tudi 
občutek pri samem postopku je neboleč. 
Druga bistvena prednost je FHR metoda 
delovanja, ki pomeni hitro delovanje 
(fasthairremoval). Pri tem načinu se izvajajo 
posamezni bliski tudi s hitrostjo 10 krat v 
sekundi, s čimer dosežemo izjemno hitro 
končan tretma. Če klasičen postopek 
epilacije nog traja okoli 150 minut, je s to 
posebno metodo mogoče delo opraviti v 
okoli 30. minutah. Bolj varno, hitreje in z še 
boljšimi rezultati!
Izkoristite posebno priložnost promoci-
jske ponudbe, ki velja samo s  kuponom v 
prihodnjih dneh!

Tudi vse več moških se odloča za trajno odstranitev 
dlak na različnih predelih. Na sliki je aktualni mister 
Slovenije Marko Šobot – tudi slavni zaupajo strokovn-
jakom v Hiši lepote ART-PE.
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PTC HEDERA 1. nadstropje
Ljubljanska cesta 26
Novo mesto
telefon: 07 33 23 727

delovni čas:  
pon. - pet. od 9. do17. ure
sob. od 9. do 12. ure

trgovina 
MATEJA
PTC HEDERA 1. nadstropjePTC HEDERA 1. nadstropje

trgovina
MATEJA

25 % 
popust do 
30.102012

na spodnje perilo, 
pižame in 
nogavice
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PREVAJANJE (ang-slo, slo-ang, nem-slo), 
LEKTORIRANJE (slo, ang), INŠTRUKCIJE (mob. 031 406 897)

VODENJE POSLOVNIH KNJIG, 07 338 29 50 in 041 870 423

Kandijska cesta 19, Novo mesto

FRIZERSKI SALON
Naročila osebno ali po telefonu:
07 33 82 952 in 040 510 350

DELOVNI ČAS: 
vsak dan od 6. do 20. ure, 
sobota od 6. do 13. ure, 
nedelja in prazniki zaprto 

10% popust za osnovnošolce, dijake in študente!

tudi na spletu juredoo.webs.com in 
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Prednosti nakupa vstopnic v predprodaji –
do 30. 11. 2012:
• veljajo vse dni v tednu, tudi ob vikendih in praznikih.
• veljajo v vseh Krkinih termah – v Dolenjskih Toplicah, 
  Šmarjeških Toplicah, Talasu Strunjan in v Športnem 
   centru Otočec (savne).
• izkoristite jih lahko vse do 24. decembra 2013.

Cene v predprodaji: 
• celodnevno kopanje – 5 EUR, 
• celodnevno savnanje – 9,90 EUR
• celodnevno kopanje in savnanje – 11,90 EUR.

Najmanjše število vstopnic za nakup v predprodaji 
je 20. Nakup je možen po predhodnem naročilu.
Informacije in naročila: 
Borut Pucelj, T: 051 684 539, borut.pucelj@terme-krka.si.

JESEN VABI V SPROSTITVENE OAZE
V hladnejših dneh nam misli vse pogosteje uhajajo na toplo. Kako poskrbeti, da nas v tem času objame val prijetne 
topline, ki  sprosti napeto telo in umiri misli? Preprosto, na kratek odklop v sprostitvene oaze v Termah Dolenjske in 
Šmarješke Toplice. 

Zdravilno savnanje
Savna je namenjena sprostitvi in boljšemu počutju, poleg 
tega pa ima še celo vrsto zdravilnih lastnosti:
• odlična kozmetična nega za kožo (čisti pore), 
• znojenje pospeši izločanje škodljivih snovi iz telesa,
• sprošča celoten mišični sistem in pomirja bolečine v mišicah, 
• zmanjšuje psihični stres in na splošno deluje blagodejno 
  na počutje, 
• mnogim pomeni tudi zagotovilo za dober nočni spanec.

Terme Šmarješke Toplice – Vitarium Aqua
Tudi tu vas pomirjujoči svet sprostitve vabi k užitku. Za začetek 
rimska savna, nato prečiščevalna parna in zeliščna, za konec pa 
posebno doživetje v Belokranjskem hramu in ledeniški vodnjak. 

Savne so odprte vsak dan od 13. do 21. ure, ob sobotah od 10. do 23. ure, 
ob nedeljah in praznikih do 21. ure. Informacije: T: 07/ 38 43 575 

Zeliščna savna z naravnimi aerosoli zelišč v Termah Šmarješke Toplice 

Kopalni izlet je 
odlična ideja za 

jesenske šolske 
počitnice - že s 

kartami kupljenimi v 
predprodaji.

Terme Dolenjske Toplice - Wellness center Balnea
Priljubljeno zatočišče, ki je že večkrat prejelo nagrado Naj wellness, 
navdušuje  z lepim ambientom in raznovrstnimi savnami ter edinstveno 
japonsko kopeljo. 

Savne so odprte vsak dan do 21. ure, ob petkih in sobotah do 23. ure.
 Informacije: T: 07/ 39 19 750. 

Za vse ljubitelje kopanja in savnanja 

Predprodaja vstopnic za 
bazene in savne

www.terme-krka.si
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LABOD M
Marjanca Ucman s.p.
Seidlova cesta 35
8000 NOVO MESTO
 
Telefon: 07/39 17 500
email: info@labodm.si
www.labodm.si

Vse tiste, ki prisegate na kakovost in 
eleganco vabimo v trgovino 

LABOD M 
kjer vam ponujamo 

bogat izbor moških in ženskih 
oblačil, uveljavljenih blagovnih 

znamk:
LABOD, FRANK 

LYMAN,CECIL,  STREET ONE, 
LUNA, PIERRE CARDIN,..

Vse tiste, ki prisegate na kakovost in 

LYMAN,CECIL,  STREET ONE, 

Vse tiste, ki prisegate na kakovost in 

oblačil, uveljavljenih blagovnih 

LYMAN,CECIL,  STREET ONE, 
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MESOJEDČEVI
Družina Mesojedec, ki izvira iz Češče vasi in šteje kar okoli 130 članov, večina pa jih še vedno živi v 
Novem mestu in okolici, se je zbrala na družinskem srečanju. Ivan Mesojedec in Alojzija Doblehar 
sta se poročila daljnega leta 1922. Rodilo se jima je šest hčera in šest sinov ter nato še 24 vnukov. Na 
srečanju so se zbrale štiri generacije Mesojedcev. Še živečih sinov in hčera Ivana in Alojzije je še pet. 
Najstarejša Tončka jih šteje 85, Alojz 80, Tone 75, leto manj Ana, Marko pa ima 71 let. V Češči vasi, od 

koder družina izhaja, so 
se bratranci in sestrične 
zbrali na domačiji svojih 
starih starštev, nato 
pa so skupaj s svojimi 
otroki in tudi že vnuki 
rajali in se spoznavali 
v Konjeniškem centru 
v Češči vasi. Kot zani-
mivost naj povemo, da 
jih od 24 bratrancev in 
sestričen priimek Meso-
jedec nosi le še 8. 

KRESNIČKE
V oktobru bo družba Butan plin v sklopu Tedna otroka obiskala več kot 18 slovenskih vrtcev ter 
jim razdelila več kot 1.500 odsevnih teles. Predstavniki podjetja so obiskali vrtec Ciciban v Novem 
mestu. Skupno so podelili več kot 250 odsevnih teles, medtem ko je predstavnik PP Novo mesto 
otroke poučil o njihovem pomenu za varnost v prometu. V sklopu akcije ozaveščanja otrok glede 
pomena prometne varnosti, ki letos poteka že peto leto zapored, družba Butan plin prvič razpisuje 
tudi projekt »Varno na kolesu«. Pri projektu lahko sodelujejo učenci in učenke osnovnih šol, ki se v 
tekočem šolskem letu pripravljajo na opravljanje kolesarskega izpita. 
Majda Kušer Ambrožič, ravnateljica vrtca Ciciban v Novem mestu, je ob tej priložnosti povedala: »V 
vrtcu dajemo velik poudarek varnosti. Izvajamo različne dejavnosti, povezane z vzgojo v cestnem 

prometu, kot je projekt 
Pasavček, sodelujemo s 
starši, se varno sprehajamo 
kot skupina z uporabo 
odsevnih materialov ipd. 
Otroke poučujemo o 
vedenju na cesti in izva-
jamo različne projekte na 
ravni oddelkov, prilagojene 
posameznim skupinam.«

MOL SLOVENIJA d.o.o., Lendavska ulica 24, Murska Sobota, oddaja v 
najem poslovni prostor na lokaciji MOL NOVO MESTO, Mirnopeška 
cesta 4, 8000 Novo Mesto;

- poslovni prostor v velikosti 94 m2, z uporabo WC-ja, se  nahaja v pritličju, v sklopu
  bencinskega servisa MOL Novo  Mesto, 
- poslovni prostor je delno opremljen in primeren izključno 
  za pisarniško, skladiščno oziroma drugo mirno dejavnost, 
- poslovni prostor je klimatiziran, opremljen z internetom in  telefonskim priljučkom,
- na voljo je več parkirnih mest.

Ponudnik, ki želi sodelovati na razpisu se mora predhodno registrirati na elektronski naslov 
podjetja MOL Slovenija d.o.o., molslovenija@mol.si. Podrobnosti glede pogojev najema so 
razvidne iz razpisne dokumentacije. Za razpisno dokumentacijo oziroma za več informacij o 
razpisu lahko pokličete na telefonsko številko 02/ 530-33-10, in sicer vsak delavnik med 09. 
in 12. uro. 

Ponudbe pošljite na naslov MOL SLOVENIJA d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska 
Sobota, najkasneje do 31. oktobra do 12 ure.

MOL Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izbere 
najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika. 

MOL Slovenija d.o.o.

IŠČEMO NAJEMNIKA ZA LOČEN 
POSLOVNI PROSTOR V SKLOPU 

BENCINSKEGA SERVISA MOL NOVO MESTO



32 NOVI MEDIJ

vesti iz kulture

Razstava aktov
Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna izpostava 
Novo mesto, že vrsto let organizira in tvorno sodeluje pri ust-
varjanju ljubiteljsko kulturno – umetniškega izobraževalnega 
programa za otroke, mladino in odrasle. V zadnjem obdobju 
sta se prav pri odraslih izoblikovali dve močni skupini: prva, ki 
jo zanimajo grafi čne tehnike, in druga, ki ustvarjalne zmožnosti 
razvija znotraj različnih slikarskih tehnik. Tokrat se javnosti 
prvič predstavlja skupina, ki se je preizkusila v slikanju človeške 
fi gure - akta. Razstava, ki so jo pripravili v Kulturnem centru 
Janeza Trdine, je vključevala izbor del dveletnega dela devetih 
udeležencev (Luka Arh, Rezka Arnuš, Marinka Fabijan, Tatjana 
Grabrijan, Vida Gričar, Dušanka Prah, Vera Slana Biličič, Jože 
Šterk in Alenka Vrlinič), ki so pod mentorstvom slikarja Jožeta 
Kotarja pridobili temeljno znanje risanja telesnin in prostora. 

Knjižnica Mirana Jarca po lanskoletnem uspešnem projektu 
Knjižne POPslastice nadaljuje s projektom spodbujanja 
bralne kulture pri mladih, tokrat z naslovom Knjižne POPslas-
tice II. S projektom želijo mladostnikom približati kvalitetne 
in izvirne knjižne vsebine s pomočjo gostov in vrhunskih 
strokovnjakov s področja branja in pisanja, igre in televizije, 
glasbe, slikarstva ali fotografi je. 
V letu 2012 bodo za udeležence pripravili šest srečanj, na 
katerih bodo skozi različne ustvarjalne in kulturne pristope 
spoznali pomen branja in knjige. Gostili bodo glasbenika 
N´toka, režiserja in pisatelja Nejca Gazvodo, slikarja Nejca 
Smodiša in pisca spletnih vsebin Jonasa Žnidaršiča. 
Na uvodni POPslastici je v sproščenem duhu mlade nagovo-
ril priznani novomeški fotograf Borut Peterlin. Je eden 
najbolj prodornih in uspešnih slovenskih fotografov, avtor 
številnih samostojnih razstav doma in na tujem, številnih 
monografi j, člankov in fotoreportaž, urednik fotografi je 
tednika Mladina in gonilna sila novomeškega festivala 
fotografi je Fotopub. 

POPslastica

Jakob Savinšek 
V novomeški knjižnici Mirana Jarca je 

Jadranka Zupančič Matić gostila Mojco 
Štuhec, umetnostno zgodovinarko, in 

Marjana Ruperta, raziskovalca pesniške 
zapuščine Jakoba Savinška, kiparja in pesnika. 
Kar nekaj del tega zgodaj umrlega kiparja krasi tudi naše 
mesto. V Novo mesto ga je povabil Bogo Komelj in 14. aprila 
1956 so svečano odkrili njegov kip Mirana Jarca. Savinšek je 
ustvaril vse kipe ob novomeški knjižnici, kot tudi kipa Janeza 
Trdine in Dragotina Ketteja pred rotovžem. 
V sproščeni pogovor, v katerem sta gosta zbranim predstavila 
Savinškov bogat ustvarjalni opus, je bila vtkana tudi poezija 
umetnikove življenjske sopotnice Mile Kačič. 

Odprta ograja
Sleherni slovenski književnik bi bil zadovoljen s tako 
množičnim obiskom, kot se je zgodil ob predstavitvi 
knjižnega prvenca Marinke Miklič, zbirke 20 kratkih zgodb 
z naslovom Odprta vrata. 

V pogovoru, ki ga je vodil 
Anton Dragan, smo lahko 
izvedeli, da je avtorica tudi 
zmagovalka proznega 
mnogoboja 2010 in pre-
jemnica Oninega peresa, 
prvo objavo pa je doživela 
leta 2002. Pisanje, ki se ga 
je lotila v zrelih letih, ji gre 
izvrstno od rok. Objavlja v 
številnih revijah in časopisih. 

Rečem, kar mi rečejo, 
naj rečem
V začetku jeseni so v Anton Podbevšek Teatru (APT) 
pripravili petindvajseto premiero. Skupina Beton Ltd je v 
koprodukciji z zavodom Bunker in APT pripravila pred-
stavo, ki nastaja brez režiserja, oblikujejo pa jo štirje igralci: 
Primož Bezjak, Daša Doberšek, Branko Jordan in Katarina 
Stegnar. 
V predstavi Rečem, kar mi rečejo, naj rečem, interpretirajo 
tekst irskega pisatelja Samuela Becketta, ki ga večina pozna 
po antidrami Čakajoč Godota. Pod dramaturgijo se je pod-
pisala Andreja Kopač, kostumi so delo Mateje Benedetti. 
Ravnatelj APT Matjaž Berger je pred premierno upri-
zoritvijo na novinarski konferenci poudaril, da so v APT zelo 
zadovoljni, da bo v času, v kakršnem živimo, ko žal ni veliko 
priložnosti za postavitev takšnih predstav, ta uprizorjena 
prav pri njih, in dodal, da bodo obiskovalci videli najboljšo 
reprezentanco performerjev slovenskih scenskih praks. 

Vabimo vas na dneve 
odprtih vrat, 

ki bodo potekali 
od 5. do 7. oktobra. 
Pripravili vam bomo 

pestro akcijsko 
ponudbo.

Vrtni center Novo mesto
Smrečnikova 45    
07 33 42 287      
GSM 051 654 994

Cvetličarna Straža 
Ulica talcev 20 

07 30 84 490 
GSM: 051 655 762

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

Cvetličarna 
Šmarješke Toplice

Šmarješke Toplice 115
07 30 73 010

GSM 051 655 763

NASADITVE PO VAŠIH ŽELJAH 
TER PRIPRAVA JESENSKIH 
ARANŽMAJEV

Vljudno vabljeni!

Delovni čas:

25.10. – 31.10.2012         8.00 -19.00 
01.11.2012                         8.00 -12.00

NASADITVE PO VAŠIH ŽELJAH 

Na aranžmaje iz 
rezanega cvetja vam 
v času od 25.10. do 
01.11.2012 nudimo 

10% popust.
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po Franu Milčinskem: ustvarjalci predstave
BUTALCI
�����������Gledališče Koper
torek, 13. 11., ob 18.00
SLOVENSKA KLASIKA V NOVI PREOBLEKI.

KLAVIATURA LASTOVK
MALUNCA (Laura Zafred, vokal, violina; Matic 
Smolnikar, kitara)
gost večera: CIRIL ZLOBEC
četrtek, 8. 11., ob 19.30 
VEČER UGLASBENE POEZIJE CIRILA ZLOBCA V 
GIBU, GLASBI IN BESEDI.

Matjaž Zupančič
PADEC EVROPE
SNG Drama Ljubljana
torek in sreda, 20. in 21. 11., ob 19.30 
ČRNA KOMEDIJA O RAZUZDANOSTI 
DANAŠNJE DRUŽBENE SMETANE.

K U L T U R N I  C E N T E R  J A N E Z A  T R D I N E
���� �� �� � �� ���� � ��� ����� ���� ��� �� �� ���� � �� � �� �� � �� �� �� � �� � �� �� �� � �� ������� �� �� �� �� �� �� �� �

Fo
to

: S
iT

i T
ea

te
r

NOVEMBER Z NAMI

��������������
NOVO MESTO

vesti iz kulture

Razstava aktov
Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna izpostava 
Novo mesto, že vrsto let organizira in tvorno sodeluje pri ust-
varjanju ljubiteljsko kulturno – umetniškega izobraževalnega 
programa za otroke, mladino in odrasle. V zadnjem obdobju 
sta se prav pri odraslih izoblikovali dve močni skupini: prva, ki 
jo zanimajo grafi čne tehnike, in druga, ki ustvarjalne zmožnosti 
razvija znotraj različnih slikarskih tehnik. Tokrat se javnosti 
prvič predstavlja skupina, ki se je preizkusila v slikanju človeške 
fi gure - akta. Razstava, ki so jo pripravili v Kulturnem centru 
Janeza Trdine, je vključevala izbor del dveletnega dela devetih 
udeležencev (Luka Arh, Rezka Arnuš, Marinka Fabijan, Tatjana 
Grabrijan, Vida Gričar, Dušanka Prah, Vera Slana Biličič, Jože 
Šterk in Alenka Vrlinič), ki so pod mentorstvom slikarja Jožeta 
Kotarja pridobili temeljno znanje risanja telesnin in prostora. 

Knjižnica Mirana Jarca po lanskoletnem uspešnem projektu 
Knjižne POPslastice nadaljuje s projektom spodbujanja 
bralne kulture pri mladih, tokrat z naslovom Knjižne POPslas-
tice II. S projektom želijo mladostnikom približati kvalitetne 
in izvirne knjižne vsebine s pomočjo gostov in vrhunskih 
strokovnjakov s področja branja in pisanja, igre in televizije, 
glasbe, slikarstva ali fotografi je. 
V letu 2012 bodo za udeležence pripravili šest srečanj, na 
katerih bodo skozi različne ustvarjalne in kulturne pristope 
spoznali pomen branja in knjige. Gostili bodo glasbenika 
N´toka, režiserja in pisatelja Nejca Gazvodo, slikarja Nejca 
Smodiša in pisca spletnih vsebin Jonasa Žnidaršiča. 
Na uvodni POPslastici je v sproščenem duhu mlade nagovo-
ril priznani novomeški fotograf Borut Peterlin. Je eden 
najbolj prodornih in uspešnih slovenskih fotografov, avtor 
številnih samostojnih razstav doma in na tujem, številnih 
monografi j, člankov in fotoreportaž, urednik fotografi je 
tednika Mladina in gonilna sila novomeškega festivala 
fotografi je Fotopub. 

POPslastica

Jakob Savinšek 
V novomeški knjižnici Mirana Jarca je 

Jadranka Zupančič Matić gostila Mojco 
Štuhec, umetnostno zgodovinarko, in 

Marjana Ruperta, raziskovalca pesniške 
zapuščine Jakoba Savinška, kiparja in pesnika. 
Kar nekaj del tega zgodaj umrlega kiparja krasi tudi naše 
mesto. V Novo mesto ga je povabil Bogo Komelj in 14. aprila 
1956 so svečano odkrili njegov kip Mirana Jarca. Savinšek je 
ustvaril vse kipe ob novomeški knjižnici, kot tudi kipa Janeza 
Trdine in Dragotina Ketteja pred rotovžem. 
V sproščeni pogovor, v katerem sta gosta zbranim predstavila 
Savinškov bogat ustvarjalni opus, je bila vtkana tudi poezija 
umetnikove življenjske sopotnice Mile Kačič. 

Odprta ograja
Sleherni slovenski književnik bi bil zadovoljen s tako 
množičnim obiskom, kot se je zgodil ob predstavitvi 
knjižnega prvenca Marinke Miklič, zbirke 20 kratkih zgodb 
z naslovom Odprta vrata. 

V pogovoru, ki ga je vodil 
Anton Dragan, smo lahko 
izvedeli, da je avtorica tudi 
zmagovalka proznega 
mnogoboja 2010 in pre-
jemnica Oninega peresa, 
prvo objavo pa je doživela 
leta 2002. Pisanje, ki se ga 
je lotila v zrelih letih, ji gre 
izvrstno od rok. Objavlja v 
številnih revijah in časopisih. 

Rečem, kar mi rečejo, 
naj rečem
V začetku jeseni so v Anton Podbevšek Teatru (APT) 
pripravili petindvajseto premiero. Skupina Beton Ltd je v 
koprodukciji z zavodom Bunker in APT pripravila pred-
stavo, ki nastaja brez režiserja, oblikujejo pa jo štirje igralci: 
Primož Bezjak, Daša Doberšek, Branko Jordan in Katarina 
Stegnar. 
V predstavi Rečem, kar mi rečejo, naj rečem, interpretirajo 
tekst irskega pisatelja Samuela Becketta, ki ga večina pozna 
po antidrami Čakajoč Godota. Pod dramaturgijo se je pod-
pisala Andreja Kopač, kostumi so delo Mateje Benedetti. 
Ravnatelj APT Matjaž Berger je pred premierno upri-
zoritvijo na novinarski konferenci poudaril, da so v APT zelo 
zadovoljni, da bo v času, v kakršnem živimo, ko žal ni veliko 
priložnosti za postavitev takšnih predstav, ta uprizorjena 
prav pri njih, in dodal, da bodo obiskovalci videli najboljšo 
reprezentanco performerjev slovenskih scenskih praks. 



USPEŠNI NA IGRAH PRIJATELJSTVA NA 
MADŽARSKEM
Desete mednarodne »Igre prijateljstva« so letos potekale v 
mestu Sopron na Madžarskem. Nastopilo je tudi okoli 80 mla-
dih športnikov iz Novega mesta in širše dolenjske regije. Do-
lenjci so bili na igrah najuspešnejši, saj so v skupnem seštevku 
s 27 točkami osvojili prvo mesto, drugo mesto je osvojil Unsko 
Sanjski kanton (Bihač), tretje domačini Sopron Fertod in četrto 
Ličko Senjska županija (Gospić). 
V posameznih disciplinah so košarkarji (KK Krka) prepričljivo 
premagali vse nasprotnike, prvo mesto brez poraza so prav 
tako osvojili rokometaši (RK Krka in RK Trimo Trebnje) ter 
rokometašice (ŽRK Krka), košarkašice (ŽKK Krka) so premoč 
priznale samo evroligaški ekipi Soprona, drugi so bili tudi 
nogometaši (NK Krka), ki so izgubili samo z Bihačem. Prav tako 
so drugo mesto osvojili mladi šahisti in šahistke (Šahovsko 
društvo Krka) ter igralke in igralci namiznega tenisa (NTK Krka). 
Naslednje - enajste igre bo prihodnje leto gostilo Novo mesto. 
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CERAR MED NOGOMETAŠI
Nepozabni Miroslav Cerar, olimpionik, svetovna športna 
legenda in član Olimpijskega komiteja Slovenije, je obiskal 
nogometaše, ki so praznovali devetdesetletnico. Na stadi-

onu Portovald 
se je srečal z 
nogometnimi 
veterani in se 
z njimi zadržal 
v prijateljskem 
klepetu. Kot 
častni gost je 
slavni telovadec 
na tekmi vet-
eranov poslal v 
igro prvo žogo. 

SPREJEM KOLESARJEV
Generalna direktorica Adrie Mobil, Sonja Gole, je sprejela 
člansko ekipo kolesarjev Kolesarskega kluba Adria Mobil, ki je 
na svetovnem prvenstvu na Nizozemskem dosegla 27. mesto, 
kar je za klub odličen dosežek.  
Kolesarji so nastopili v moštveni vožnji na čas, ki je bila letos 
premierno uvrščena v program svetovnega prvenstva v 
cestnem kolesarstvu, v njej pa se je pomerilo 50 ekip s celega 
sveta. V času povabila s strani organizatorjev so Adriini 
kolesarji zasedali odlično 8. mesto na UCI Europe Tour lestvici. 
Udeležba na prvenstvu pomeni nov mejnik v klubski zgo-
dovini, saj je ekipa Adrie Mobil s tem postala prva slovenska 
klubska ekipa, ki se ji je uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo. 
Tako so v klubu ponovno potrdili, da fantje znajo in zmorejo 
tekmovati z najboljšimi na svetu. 

Šentjernejska cesta 18, 8000 Novo mesto
tel.: 07/33 42 022

ŠPORTNI UTRINKI
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Z vrsto nogometnih tekem in drugih dogodkov smo obeležili 90 
let nogometa v Novem mestu. Vrhunec je bila svečana akademija 
na igrišču v Portovalu v režiji Matjaža Bergerja. Predsednik kluba 
Zvonimir Novak je zbrane seznanil z zgodovino kluba in podelil 
priznanja kluba Jožetu Pavlinu, Igorju Bučarju in Boštjanu Japlju ter 
pokroviteljema kluba – Krki, d.d. in novomeški občini. 

Nogomet - najpopularnejša postranska stvar na svetu. Šport, zaradi 
katerega množice hitijo na stadione. Vzponi in padci, zmage in 
porazi, solze in veselje. Vse to se je prelivalo tudi v novomeškem 
nogometu vse od leta 1922. V Novem mestu sta leta 1921 delovala 
dva nogometna športna kluba, in sicer SK Soča in SK Vidašk. Na 
pobudo tovarnarja Josipa Medica so v Novem mestu 19.2.1922  
sklicali ustanovni občni zbor, na katerem so sodelovali odborniki 
oziroma delegati obeh športnih klubov. Čeprav je bilo več pred-
logov, so delegati sklenili, da se novi športni klub imenuje Krka. 
»Pred drugo svetovno vojno so igrali nogomet na nogometnem 
igrišču v Kandiji, ki je bilo precej boljše od tistega na Loki. V tistem 
času nogometaši Elana nismo igrali v nobeni ligi, zato pa smo 
skoraj vsak teden igrali vsaj po eno prijateljsko tekmo, v glavnem 
s klubi iz Ljubljane. Vojna je naše moštvo razkropila. Počasi je 
začela rasti nova generacija nogometašev, ki je veliko obetala v 
petdesetih letih in kasneje, vendar je bila usodna za novomeški 
nogomet izguba nogometnega stadiona v Kandiji. Skoraj pet let 
smo bili brez športnega objekta. Verjetno bi se še dolgo igrali na 
njivi v Portovalu, če ne bi bilo zleta bratstva in enotnosti, ki je po 
zamisli arhitekta Bloudka pospešil gradnjo novega športnega ob-
jekta. V tem obdobju smo imeli zelo nadarjeno generacijo mladih 
nogometašev, za katere je v glavnem skrbel Roman Doljak,« je 
dejal dolgoletni nogometaš Elana in organizator Jože Šmajdek. 

DNEVI NOGOMETA 
OB 90 - LETNICI 
NK KRKA

Ekipa NK Elan 1989, ko se je prvič uvrstila v 1. slovensko nogometno ligo 
- Zgoraj od leve: Stojan Mesojedec, Branko Črv, Gregor Markovič, Matjaž 
Kramar, Stanko Petretič, Vinko Primc
Spodaj od leve: Aleš Gabrič, Bogdan Mesojedec, Andrej Kastrevc, Jože 
Pavlin, Jernej Žohar

BIRO ELEKTRONIK
Kandijska cesta 33, 

Novo mesto
tel: 07 33 74 290

gsm: 041 661 932

!! KONČNO !!

!! NOVO  !!
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V ZIMSKEM ČASU 
NA PORTOVALU
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OBNOVA CEVI IN 
KANALIZACIJE BREZ IZKOPA
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www.sanitar-sistem.si

GSM: 041 581 524
TEL: 07 34 34860

E-mail: info@bomont.si
  

Vsak mesec nove ugodnosti!  Preveri na www.bomont.si

Boško Kurent s.p.
Gorenja vas pri Mirni 7A
8233 MIRNA

PVC in ALU okna in vrata

Gratis demontaža pri naročilu nad 4.000€!

PVC profi li SalamanderPVC profi li Salamander
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OB 20-LETNICI DRUŠTVA NOVOMEŠKIH ŠTUDENTOV
Mesec dogajanja se bliža h koncu. V oktobru je Društvo novomeških študentov poskrbelo za pestro 
dogajanje na več področjih. Odvijali so se športni in glasbeni dogodki, s potopisi so poskrbeli za 
razširjeno znanje geografi je, dogajalo se je tudi na področju umetnosti. Kot se spodobi, bo zadnji 
teden še posebej razgiban. 
Dogajanje se je začelo v sredo, 10. oktobra, ob 19.00 uri v Založbi Goga z literarnim večerom Andreja 
E. Skubica, nadaljevalo pa v četrtek v Hostlu Situla s potopisom Saša Đukiča o New Yorku. V petek je 
v Založbi Goga predaval Mitja Ličen o novih načinih teksta in literaturi v novih tehnologijah, sledil je 
Stand Up z Vidom Valičem in gosti v LokalPatriotu. V soboto so organizirali karting za vse navdušence 
hitre vožnje na progi Raceland Krško. Za zaključek 20 projektov ob 20-letnici društva je društvo 
pripravilo tradicionalno brucovanje DNŠ. Začelo se je v LokalPatriotu z različnimi družabnimi igrami in 
pestrim spremljevalnim programom, nadaljevalo pa s koncertom skupine Xequtivz. S tem se je sklop 
20 projektov ob 20-letnici Društva novomeških študentov zaključil, vendar društvo obljublja, da bo 
poskrbelo za mlade tudi v prihodnje.
Več informacij o posameznih projektih najdete na www.dnš.si.

Center vseživljenjskega učenja Dolenjska (CVŽU Dolenjska) je projekt, v katerem se povezujejo organ-
izacije, ki ponujajo različne vrste izobraževanj in se vključujejo v proces vseživljenjskega učenja. 
Pripravili so nov spletni portal www.cvzu-dolenjska.si, ki na enem mestu promovira dejavnosti 
projekta ter možnosti za učenje v celotni JV regiji. Vse aktivnosti so brezplačne in dostopne vsem, ki 
si želite pridobiti določena znanja. Projekt bo s pomočjo sredstev iz evropskih strukturnih skladov 
potekal do konca leta 2013. 
Preglejte portal in poiščite vsebine, ki vam bodo pisane na kožo: udeležite se enotedenskih delavnic 
v tujini, individualno se učite osnov računalništva (na 21 lokacijah, pomoč mentorja), raziskujte 
možnosti vpisa v izobraževalne programe, vključitve v tečaje za delo in prosti čas ali nacionalne 
poklicne kvalifi kacije (maser, pediker, socialni oskrbovalec na domu …), izbirajte med mnogimi 
izobraževanji, s katerimi si pridobite ključne kompetence za uspešnejše kandidiranje na delovna 
mesta ali pa ključna znanja za vaše trenutno delovno mesto, pridobite informacije o možnostih 
subvencij za delodajalce, ki zaposlijo 
brezposelno osebo, informirajte se o 
možnostih koriščenja svetovanja za 
različna področja (pravno svetovanje, 
svetovanje za podjetništvo …).
Vsak dan (ob sredah tudi v popoldan-
skem času od 13. do 18. ure) Svetovalno 
središče Novo mesto v RIC-u Novo mesto 
nudi vsem občanom JV regije pomoč pri 
odločanju za izobraževanje, podporo pri 
učenju in iskanju zaposlitve.       

OBIŠČITE PORTAL WWW.CVZU-DOLENJSKA.SI

PAHOR NA ZAJČJEM 
VRHU
V zavetišču na Zajčjem vrhu družina Turk že 
več let nudi (začasni) dom zapuščenim psom 
in mačkam, marsikdo je pri njih tudi posvojil 
hišnega ljubljenčka. Delo v tem azilu za male 
živali je dodobra spoznal tudi predsedniški 
kandidat Borut Pahor, ki se je tako seznanil 
z akutnimi težavami, ki pestijo zavetišča, in 
njihovimi potrebami. 
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Kuhinja Elina 
in Kava, 

50 % popust
popust do konca oktobra 

Keramične ploščice Gorenje, 
notranje stenske, 40x20x0,8 Kuba 42b                     3,86 €/m2

Plenice plavalne Huggies L 14+ kg                            2,95

Plenice plavalne Huggies  S 7-15kg                           2,95
 
Plenice plavalne Huggies  M  11-18kg                      2,95

Plenice plavalne Huggies  L 16 + kg                          2,95

Huggies navlaženi  Robčki natural care                   1,09

Huggies navlaženi Robčki soft skin                           1,09

Kleenex robčki Original 100 kom                               0,69

Kleenex Disney robčki otroški 56  kom                    0,69

Kleenex freesh Moist refi ll 42                                      0,79

NOVO V PONUDBI ZRNO RAKA-posebna ugodnost za naše kupce:
KOMISIJSKA PRODAJA 

- POSLOVALNICI BAJNOF, NOVO MESTO in RAKA

ARTIKEL                                                                           PRODAJNA CENA EUR  Z DDV GOT

tel.: 07 814 63 40
e: trgovina.nm@zrno.si

www.zrno.si

Ponudba velja do razprodaje zalog, cene veljajo v primeru gotovinskega plačila. Sistem prodaje  videno-kupljeno.

SUPER 
UGODNE 

CENE 
NASLEDNJIH

 ARTIKLOV

V ponudbi trgovin 
kmetijski in 
gradbeni materiali 
po najugodnejših 
cenah!
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Strokovni posvet je namenjen:

Strokovnim delavcem VZD in VPP, 
projektantom, direktorjem, vodstvenim 
delavcem, osebam odgovornim za 
evakuacijo in gašenje.

Strokovni delavci VZD in VPP ter gasilci 
ugotavljamo, da je na objektih vse več 
sončnih elektrarn, ki pa niso projekti-
rane in izvedene tako, da bi bila možna 
varna in učinkovita intervencija gašenja 
v primeru požara. Ravno tako ugo-
tavljamo, da večina lastnikov sončnih 
elektrarn nima izdelanih primernih 
požarnih redov in požarnih načrtov. Na 
posvetu bodo podane praktične usmer-
itve in dobra praksa na tem področju.

9.00 -  9.30

9.30 -10.00

10.00 -10.45

10.45 - 11.05

11. 30 -12. 00

12. 00 -12. 25

13. 35 -14. 20

14. 30 - 14. 50

25. oktober 2012 
v konferenčni dvorani
ŠPORT HOTELA na OTOČCU

TRAJANJE          SKLOP              OPIS                                         PREDAVATELJ

STROKOVNI POSVET - OBVLADOVANJE TVEGANJ 
PRI SONČNIH ELEKTRARNAH

Dodatne informacije:
mtel.: 031 366 363, Miro ŠKUFCA
mtel.: 041 671 461, Marjan ŠMALC

Pravna ureditev

Pravna ureditev 
- smernice

Sončne elektrarne

Sončne elektrarne

Požarni načrti za 
sončne elektrarne

Predstavitev 
gasilnih sredstev

Stanje ureditve in obv-
ladovanj požarnih tveganj pri 
sončnih elektrarnah v SLO

Predstavitev smernice o 
požarni varnosti sončnih 
elektrarn 

Posredovanje gasilcev na 
objektih s sončno elektrarno

Primer izvedbe sončne ele-
ktrarne z odklopniki

Uporabnost požarnih načrtov 
za objekte z vgrajenimi 
sončnimi elektrarnami

Primerjava gasilnih sredstev

Aleksander Špec,
MORS, Uprava RS za 
zaščito in reševanje 

Gregor Kušar, vodja 
skupine za pripravo 
smernice SZPV 512

Robert Kejžar,
GARS Jesenice

Aleksander Hatlak,
Hidria inženiring

Gasilsko – reševalni 
center Novo mesto

Gasilsko – reševalni 
center Novo mesto,
Jure Starman,
FIPIS RibnicaDemonstracija gašenja požarov z različnimi gasili

ZAKLJUČEK IN ANALIZA POSVETA

MEDOBČINSKO 
DRUŠTVO
VARNOSTNIH 
INŽENIRJEV
NOVO MESTO
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ŽUR PRI VODNJAKU
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Dan brez avtomobila
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V predprodaji, ki traja do 18.11.2012, vam nudimo posebno ugodnost 
navigacijski sistem Discover Media za samo 199 eur.
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Dan brez avtomobila
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PAGRAS d.o.o. izvaja:
1. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
- adaptacije, sanacije, novogradnje
- kompletna obrtniška dela
 
2. INSTALACIJE
- napeljava centralnega ogrevanja, plinska instalacija,
- vodovod (adaptacija kopalnic)
- elektroinstalcije vseh vrst
 
3. IZDELAVA NAČRTOV, PROJEKTIRANJE
   IN NADZOR

GRADBENE STORITVE IN INSTALACIJE
Adamičeva 2, 8000 Novo mesto
Tel: (07) 33 79 410, fax: (07) 33 79 411,
GSM: (041) 647 365, (041) 722 835
e-mail: pagras@siol.net
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Čudovit, topel, sončen 
prvi jesenski dan je priva-
bil mnoge obiskovalce na 
novomeški Glavni trg, ki je 
bil ta dan zaprt za promet. 
Na njem se je odvijalo 
celodnevno dogajanje, ki 
je obiskovalce navdušilo. 
Nekaj utrinkov smo 
zabeležili tudi za vas!

Prvi jesenski dan
na Glavnem trgu

46 NOVI MEDIJ

�������������
�������������

������

��������������������������
������������������������������
�����������������������

��������������������������

������������������������
���������������������������

����������������

�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
���������������������������������

��������������������������������������
���������������



Čudovit, topel, sončen 
prvi jesenski dan je priva-
bil mnoge obiskovalce na 
novomeški Glavni trg, ki je 
bil ta dan zaprt za promet. 
Na njem se je odvijalo 
celodnevno dogajanje, ki 
je obiskovalce navdušilo. 
Nekaj utrinkov smo 
zabeležili tudi za vas!

Prvi jesenski dan
na Glavnem trgu
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Pred uporabo natančno preberite navodilo!

O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Revolucionarna pršilka s kratkim pršilom
omogoča široko pršenje in tako zajame 
mikroorganizme in boleče predele na 
širšem območju grla. V trenutku začutite 
plus efekt. Na voljo je v dveh oblikah 
– pršilo je primerno za uporabo doma,
pastile pa so idealne, ko ste na poti.
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efekt

Hitro nad močnejšo 
bolečino v grlu.
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