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Praznično 
srečanje 

na Trški gori
Spomin na miting

TRŠKA GORA — 27. aprila ob 
10. uri bo na Trški gori pri cerkvi 
slovesnost, na kateri bodo med dru
gim odkrili spominsko obeležje, po
svečeno partizanskemu mitingu 19. 
marca 1942. Na praznični priredit
vi, ki sodi tudi v sklop praznovanj 
dneva OF, bo govoril sekretar 
predsedstva OK ZKS Novo mesto 
Jože Florjančič. Socialistična zveza 
in borčevska organizacija novomeš
ke občine vabita borce, mladino in 
druge občane na prijeten izlet in na 
slovesnost na Trško goro.

Pobudo za postavitev spomin
skega obeležja pri cerkvi na Trški

•  27. aprila, v času slovesnosti, 
bo na Trški gori veljal na tem ob
močju poseben prometni režim. 
Na Trško goro bodo usmerjali 
vozila skozi Bučno in Ždinjo vas, 
medtem ko bo potekal enosmerni 
promet v dolino skozi Bajnof in 
Ločno.

gori je dala skupnost borcev 1. do
lenjskega bataljona, obravnavala in 
podprla pa sta jo  tudi komisija za 
negovanje izročil NOB pri občin
skem odboru ZZB NOV in svet za 
negovanje tradicij pri predsedstvu 
OK SZDL Novo mesto. S tem bo
do zaznamovali eno pomembnejših 
partizanskih akcij iz leta 1942 na 
tem območju, k ije  precej povezala 
prebivalstvo in partizane. O  tem 
več na 14. strani.

BERITE DANES!
na 3. strani:
•  Teden cvička pod 

vprašajem
na 5. strani:
•  V Tesnilih razčistili
na 9. strani:
•  Ljubljančani iz Me

tlike izganjajo knji
garno

na 10. strani:
•  Ponosni sinovi pu

ščave izginjajo
na 12. strani:
•  Domača inačica na

daljevanke
na 20. strani:
•  V Jugoslav iji že 

3.800 ljudi okuže
nih z aidsom

Fran Zvvitter

SEVNICA, LISCA — »Tudi tedaj je KPJ, podobno kot danes ZKJ, skušala 
doseči oekakšoo prenovo, preporod. Seveda na nrenorod ni bil opravljen samo 
na enem sestanku politbiroja. M oto je bil, da razmere lahko spreminjajo le 
množice. Teje bilo treba pridobiti, zato so bile usmeritve mnogo bolj približane 
ljudem,« je Ivan Križnar med drugim označil pomen sestankov politbiroja pred 
okrog 50 leti, ki jih je Tito največ skliceval v Sloveniji, kjer je bila že tedaj 
značilna ljudska frontnost, zato tudi taka podpora Titu.

Na novinarski konferenci, ki jo je kuverto in razglednice je likovno okus-
sklical predsednik delovnega odbora za 
organizacijo proslave 50-letnice seje po-

no opremil oz. upodobil akademski 
slikar Alojz Konec, kije poskrbel za ce
lostno podobo pomembnega zgodovin
skega dogodka. Sekretar MS ZKS za 
Posavje Franc Pipan se je ob zahvali 
sevniškemu združenemu delu in druž
benopolitičnim organizacijam za po
moč pri organizaciji proslave spomnil 
tudi sodelovanja sosednjih OK ZK 
Brežice in Krško, še posebej pa tovarne
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Le ljudje spreminjajo razmere
Za zvezno proslavo na Lisci ob 50-letnici seje politbiroja CK KPJ na Lisci 1. maja 
_________že vse nared — Tudi srečanje okrog 800 borcev in aktivistov

Št. 16 (2019) Leto XXXIX  
NOVO MESTO četrtek, 

21. aprila 1988 
Cena: 600 din
13. februarja 1975 je bil list odlikovan z redom 
ZASLUGE ZA NAROD S  SR EB R N IM I ŽARKI

V drugi polovici tedna se bo 
nadaljevalo toplo vreme s posa
meznimi plohami in nevihtami

NUJNO PROUČITI NOVO 
MIKROLOKACIJO 

HE BOŠTANJ
SEVNICA — Sevniški občinski 

izvršni svet meni, da glede na pri
pombe krajanov, izrečene v javni 
razpravi o  HE Boštanj, sploh ne more 
biti govora, da ne bi razprave ponov
no vrnili v »bazo«, čeprav republiški 
izvršni svet, ki je določil enomesečni 
čas za javno obravnavo (iztekel se je
4. aprila!), tega ni predvidel. IS SO  
Sevnica ocenjuje, daje nujno proučiti 
novo inačico mikrolokacije HE Boš
tanj, od investitorja pa zahtevati, da 
čimprej priskrbi še preostale, manjka
joče študije.

SLOVENSKI GLASBENI 
DNEVI SO SE IZTEKLI
KOSTANJEVICA — S sobotnim 

koncertom Slovenskega okteta v Kos
tanjevici so se iztekli Slovenski glasbeni 
dnevi 88. Kostanjeviška prireditev je bi
la edina izven Ljubljane, saj se je sicer 
vse drugo, kar je bilo na sporedu, odvi
jalo v Cankaijevem domu, Slovenski fi
lharmoniji in Operi SNG. Delovni nas
lov letošnjih glasbenih dnevov je bil 
Slovenska glasba v preteklosti in sedan
josti, zvrstilo pa se je več strokovnih 
posvetov s predavatelji iz devetih držav 
ter več nastopov,

PRI POBRATENIH 
NA RABU

RAB, KOČEVJE — Občina Rab, ki 
je pobratena z občino Kočevje, je praz
novala 12. aprila svoj občinski praznik. 
Svečanosti ob prazniku se je udeležila 
tudi uradna delegacija občine Kočevje, 
ki jo je vodil predsednik občinskega iz
vršnega sveta Anton Turk. V kulturnem 
programu je sodeloval tudi nonet Rog 
iz Zeljn pri Kočevju. Vodja kočevske 
delegacije predsednik Anton Turk je 
povedal, da so bili Kočevci na Rabu le
po in pozorno sprejeti. Prazničnih 
svečanosti seje udeležila tudi delegacija 
Zveze rezervnih vojaških starešin obči
ne Kočevje, kije med drugim sodelova
la pri polaganju vencev pred spomenik 
na Rabu in v Kamporu, kjer je bilo med 
vojno koncentracijsko taborišče, v ka
terem je bilo tudi mnogo občanov iz 
Dragarske doline v kočevski občini.

litbiroja CK KPJ na Lisci Brane Busar, 
je zgodovinar Ivan Križnar s CK ZKS 
predstavil prispevke Lidije Šentjurc, 
Franceta Filipiča in Edvarda Kardelja, 
ki govorijo o spominih tovariša Tita na 
sestanke na Lisci, o ustanovitvi vodstva 
KPJ v domovini ter o Titu in KPJ, ob
javljeni pa so v priložnostni brošuri. V 
tej predstavlja ravnatelj Muzeja ljudske 
revolucije v Ljubljani Stane Mrvič 
pomnike narodnoosvobodilnega boja 
na območju Lisce, pot pohoda 14. divi
zije na Štajersko, tega in druge dogodke 
pa spremljajo fotografije in legende.

Brošuro, značke, priponke, našitke,

JAKČEVA DEDIŠČINA NOVEMU MESTU — V ponedeljek popoldne je bi
la v prostorih zdravilišča Šmarješke Toplice slovesnost, na kateri je dolenjski 
rojak akademik Božidar Jakac s predstavniki občinske skupščine, kulturne 
skupnosti in Dolenjskega muzeja podpisal darilno pogodbo. Z njo umetnik po
darja in izroča svoja dela v trajno last občini Novo mesto za oblikovanje stalne 
zbirke umetniških del Božidarja Jakca v Jakčevem domu. Zbirka predstavlja 
celovit pregled njegovega življenjskega opusa in omogoča proučevanje umet
nikove ustvarjalnosti in njegove vloge v slovenski, jugoslovanski in svetovni 
umetnosti. (Foto: J. Pavlin)

•  Ravnatelj Muzeja ljudske revolu
cije iz Ljubljane, Stane Mrvič, je po
sebej za letošnjo proslavo 50-letnice 
seje politbiroja CK KPJ na Lisci, pri
pravil v galeriji na sevniškem gradu 
razstavo dokumentov iz časa delav
skega gibanja pred okrog pol stoletja. 
Na sliki: prof. Mrvič pojasnjuje prvim 
obiskovalcem razstave. (Foto: P. 
Perc)

SESTALI SE BODO 
SLOVENSKI 

RADIOAMATERJI
KRŠKO — XVI. konferenca Zveze 

radioamaterjev Slovenije bo letos v 
Krškem. Delegati konference se bodo 
sestali 23. aprila v Delavskem kultur
nem domu Edvarda Kardelja in obrav
navali poročilo o lanskem delovanju ter 
sprejeli načrt dela in finančni plan za le
tos. V okviru konference bo domači 
radioamaterski klub Rotocel, ki to pot 
gosti slovenske radioamaterje, predal 
namenu novo radioamatersko postajo 
na Čretežu. Tam bodo tudi prikazali de
javnost kluba Rotocel.

Samo odgodili grozeči zlom
Svet dolenjskih občin o vse hujših denarnih zagatah zdravstva — Grozi zm an
jšanje osebnih dohodkov zdravstvenih delavcev — Obsojeno taktiziranje

NOVO MESTO — S finančnim ukrepom, za katerega so se 15. aprila dogo
vorili člani sveta dolenjskih občin in predstavniki dolenjskega zdravstva, da bi 
zagotovili manjkajočo milijardo dinarjev, so samo odgodili preteči zlom, samo 
podaljšali predinfarktno stanje Zdravstvenega centra Dolenjske, medtem ko se 
pravo zdravljenje sploh še ni začelo.

Kot je znano, so lansko poslovno leto 
vse zdravstvene skupnosti dolenjske rc-

Sejalci pesimizma
D va jezna  mladeniča iz Ljubljane, Igor Bavčar in mag. Igor  

Omerza (manjkala sta tudi napovedana dr. Bogomir K ovač in 
Janez Janša), sta na povabilo novom eške m ladinske organizaci
j e  v četrtek, 14. aprila, vodila javno  tribuno o »drugačnih« us
tavnih dopolnilih. R ahlo podcenjujoč podeželje, sta premlevala 
tudi Novemu mestu znane reči, svoji uničujoči kritik i vsega pa  
sta dodala še izdatno mero pesimizma, ko t da res ni videti niti 
najmanjše lučke na koncu dolgega črnega tunela naše krize. 
Tako sejanje pesim izm a je  izzvalo sebi primeren odziv med  
občinstvom. Razprava j e  nekajkrat padla na raven kavarniške
ga kritizerstva in celo šovinizma. Človek pač  lahko pri nas že  
(skoraj) vse reče in tudi kritizerstvoje del demokracije. N jen se
nčnati del, k i naj bi ga vodja javne  razprave brzdal, ne pa spod
bujal. Ob »alternativni« razpravi o ustavnih dopolnilih lahko  
samo ponovimo vprašanje: kakšna j e  korist od ponavljajočega 
se in zato že malce dolgočasnega tekmovanja v tem, kdo bo hu
diča namalal bolj črnega? O d radikalnih mladincev bi pričako
vali konkretne alternativne predloge za spremembo ustavnega 
besedila. Tako, ko t j e  v taisti sindikalni dvorani neka j tednov 
prej na »nealtem ativni« ja vn i razpravi ravnala Francka  
Strmole-Hlastec, predsednica Vrhovnega sodišča Slovenije, ko  
j e  razlagala, za kakšne  ustavne rešitve se zavzema v sodstvu. 
Lahko bi se učili od nje.

M A R J A N  L E G A N

gije pa tudi Krškega končale z izgubo. 
Črnomelj je imel izgube 213 milijonov 
dinarjev, Metlika 104, Novo mesto 
716, Trebnje 228, Krško 1.575 in me
dobčinska zdravstvena skupnost 9 mili
jonov dinarjev. Največji razkorak med 
prihodki in odhodki na zavarovano 
osebo so imeli v občinski zdravstveni 
skupnosti Krško, k ije  tudi sicer najsla
bši plačnik zdravstvenih storitev novo
meške bolnišnice, povrhu pa še taktizira 
in špekulira, za kar je bila tudi na svetu 
dolenjskih občin vnovič deležna ostre 
kritike.

Še slabše se piše v letošnjemn letu. S 
prispevkom iz bruto osebnih dohodkov 
in dohodka se ne zbere toliko denarja, 
kolikor ga zdravstvo potrebuje, inter
vencijska zakonodaja pa preprečuje, da 
bi bil v celoti porabljen. Z uveljavitvijo 
omejitvenih ukrepov, ki jih je od naše 
vlade izsilil mednarodni denarni sklad 
in ki bodo začeli veljati po prenehanju 
intervencijskih zakonov, se bo, kot 
predvidevajo, stanje v zdravstvu pa tudi 
drugih družbenih dejavnostih še posla
bšalo, zato je potrebno nekaj korenitih 
ukrepov.

Kot kraktoročen ukrep so na seji sve
ta dolenjskih občin predlagali skrajno 
zaostritev plačilne discipline in ureditev 
odnosa s Krškim (o tem je bil v torek že 
poseben sestanek s krškim vodstvom). 
Mnogo pomembnejši pa so dolgoročni

ukrepi, ki pa jih je treba sprejeti za vso 
Slovenijo. Sem šteje zmanjšanje zdrav
stvenih pravic, ki je očitno vse bolj 
neizbežno, nadalje je treba odpraviti se
danjo preorganiziranost, ki draži zdrav-

•  Svet občin Črnomelj, Metlika, 
Novo mesto in Trebnje je imenoval 
svet za izgradnjo avto ceste (politično 
strokovno delovno telo). Sestavljajo 
ga: Uroš Dular kot predsednik, Jože 
Mrzlak, Nikola Ladika, Ivo Longar, 
Maks Kurent, Slavko Guštin, Miloš 
Kovačič, Miha Hrovatič, Sergij Tho- 
rževskij in Jože Starič. Kot strokov
no telo bo imenovan še projektni svet 
za avto cesto_____________________

stvene storitve, pomembnejši dejavnik 
pa mora postati tudi osebna participaci
ja  (kot primer: v črnomaljski občini je ta 
čas oproščenih plačila participacije kar 
70 odst. vseh ljudi). Vedno znova se 
postavlja tudi vprašanje, ali ne bi kazalo 
v Sloveniji imeti eno samo rizično 
skupnost. Samoupravljanje v zdravstvu 
oz. družbena menjava dela je zdaj že 
tako in tako omejena zgolj na »kupčka
nje« s prilivom in na pravdanje za oslo
vo senco, kot je  bilo rečeno v razpravi.

M. LEGAN

TU D I K URIRJI NA DR UG  NAČIN —  Tradicionalno kurirčkovo pošto  
so  minuli teden nosili pionirji novom eške občine. Povsod so  ji pripravili 
prisrčen sprejem. Nekdanji borci so  m nogokje obujali spom ine, ponekod  
pa so  pionirjem pripravili tudi prave zasede. Tudi ta prireditev išče nove  
poti. Tako letos v torbi ni več pozdravnega pisma predsedstvu, pač pa si 
pionirji izmenjujejo naloge, ki jih mora določen pionirski odred rešiti. 
Marsikje pa so  ob sprejemu kurirčkove pošte pripravili obrambne dneve. 
Tako je bilo tudi minuli petek na M arofu nad Novim  mestom , kjer so  se  
zbrali pionirji vseh novom eških osnovnih šol in skupaj pozdravili kurirje. 
Zbranim je  govoril Vinko Bambič, predsednik O O  ZZB NO V. Na sliki: 
pionirji iz O točca predajajo pošto svojim vrstnikom iz Bršljina. (Foto: J. 
Pavlin)

Djuro Salaj, ki je darovala papir za 
brošuro.

Kot je povedal Albert Felicijan, za
dolžen za kulturni program na proslavi 
na Lisci 1. maja, ne bo to klasična pros
lava, ampak sodobna prireditev, ki naj 
prikaže bratstvo in enotnost naših re
publik, kot rdeča nit prireditve pa bodo 
predstavljeni pogledi starejših in mla
jših generacij na prvomajsko prazno
vanja, današnja in jutrišnja pričako
vanja.

Prireditev, združena s srečanjem 
okrog 800 borcev in aktivistov s Koz
janskega, bo RTV Ljubljana neposred
no prenašala tudi za JR T  mrežo.

P. P.

ZBOROVSKA REVIJA 
DANES V DOBOVI

DOBOVA — V Prosvetnem domu 
bodo popoldne nastopili otroški in 
mladinski pevski zbori iz brežiške obči
ne. Revija se bo začela ob 17. uri. S to 
prireditvijo bodo v Dobovi počastili 
dan Osvobodilne fronte in praznik dela,
1. maj.

TEKMOVALNO 
SREČANJE 

KOVINARJEV

NOVO MESTO — MS ZS za Do
lenjsko pripravlja 5. proizvodno tek
movalno srečanje kovinarjev iz vseh šti
rih dolenjskih občin. Srečanje bo po
tekalo od 13. do 14. maja. Prvi dan bo 
posvečen praktičnemu, drugi dan pa 
teoretičnemu tekmovalnemu preskuša
nja znanja. Praktični del bodo izvedli v 
delovnih organizacijah kovinske in elek
troindustrije v dolenjski regiji in na 
Srednji šoli tehniških in zdravstvene 
usmeritve Boris Kidrič v Novem mestu, 
kjer bo tudi krajše izobraževanje kovi
narjev in zaključek srečanja. Prvo- in 
drugouvrščeni v posameznem poklicu 
(vsega skupaj 15 skupin) se bosta ude
ležila republiškega tekmovanja v Ma
riboru.

14. aprila je sklenil svojo življenjsko pot 
slovenski zgodovinar akademik profesor 
dr. Fran Zvvitter, zaslužni profesor in 
častni doktor ljubljanske univerze, zasluž
ni občan Novega mesta. Pokopali so ga v 
soboto, 16. aprila, na pokopališču v Beli 
cerkvi.

Pokojni profesor se je rodil 24. oktobra 
1905 v Beli cerkvi. Osnovno šolo in gim
nazijo je obiskoval v Novem mestu, zgo 
dovino in geografijo je študiral v Ljubljani 
in 1929. leta doktoriral. Izpopolnjeval se 
je še na Dunaju in v Parizu, 1938. leta je 
postal docent za občo zgodovino novega 
veka na Filozofski fakulteti ljubljanske 
univerze, ki ji je ostal zvest do svoje 
upokojitve.

Znanstveno delo Frana Zvvittra ni le 
obsežno, ampak tudi nadvse temeljito. 
Čeprav je doštudiral iz srednjeveške pro
blematike, je v bistvu vse svoje življenje- 
posvetil vprašanjem, povezanim s formi
ranjem Slovencev v narod, to je času od 
konca 18. stoletja dalje. Naše preteklosti 
ni nikoli obravnaval ločeno od ostale 
evropske problematike, marveč v tesni 
povezavi z njo. Prav to širše poznavanje 
problemov mu je prineslo velik ugled v 
mednarodni znanstveni javnosti, ki ga je 
pogosto vabila medse. Vse to mu je prines
lo sloves enega naj večjih slovenskih in ju
goslovanskih zgodovinarjev.

Zwitter ni bil suhoparen, življenju od
tegnjen znanstvenik, ampak je bil vselej in 
povsod aktiven član naše narodne skup
nosti. Kot takega gaje okupator že 1941. 
leta preganjal in ga naslednje leto interni
ral v Italijo. Od tam je po njeni kapitulaciji 
večinoma peš prišel v partizane v Sloveni
jo. Ob ustanovitvi partizanskega znanst
venega inštituta 12. januarja 1944 gaje 10 
OF kot enega najuglednejših pratizanskih 
znanstvenikov imenoval za direktorja 
inštituta.

Po koncu vojne je kot strokovnjak so
deloval na mirovnih pogajanjih v boju za 
pravične meje Slovenije. Akademik Zwit- 
ter je bil Korošec po očetu in Dolenjec po 
materi (Majzlova iz Bele cerkve). Zaradi 
krivične meje je veliko svojega dela posve
til očetovi ožji domovini, vendar tudi 
naših krajev ni pozabil. Njihove preteklos
ti seje lotil že v svoji disertaciji. Vsem je 
ostalo v spominu njegovo znamenito pre
davanje ob 600-letnici Novega mesta. Po
gosto je vpletal našo zgodovino v širšo 
problematiko naše skupne preteklosti. Po
sebno naklonjenost pa je kazal do svojih 
dolenjskih rojakov, študentov, ki jih je 
pogosto navduševal, naj se lotijo razisko
vanja zgodovine svojih krajev, kajti prav 
tu ležijo odgovori na nekatera odprta fun- 
damentalna vprašanja.

Akademik profesor Zvvitter je bil zelo 
zahteven in strog profesor, kot človek pa 
prav po dolenjsko blag. Z njegovo smrtjo 
smo izgubili enega svojih največjih ro-
Jakov- S. GRANDA



Zdravilo za obolelo zdravstvo
Zakaj je prišlo do kratkega stika med krško zdravstveno skupnostjo in novo- 
 meško bolnišnico — Stališče Krškega: smo za boljše sodelovanje

KRŠKO — Občinska zdravstvena skupnost Krško je glede na velikost izgub 
vodilna v Sloveniji. Ker ni denarja, se je nakopičila cela vrsta drugih proble
mov, s katerimi so se v preteklih dneh ubadali na predsedstvu OK SZDL, pose
ben sestanek na to temo pa so sklicali tudi v krškem izvršnem svetu, kamor so 
povabili tudi gospodarstvenike. Ker pa ti problemi zadevajo tudi dolenjsko 
medobčinsko zdravstveno skupnost, katere članica je krška skupnost, in no
vomeško bolnišnico, kiji krška skupnost dolguje 450 milijonov dinarjev, je bil v 
torek napovedan razgovor med predstavniki novomeške in krške občine.

Do pogovora je moralo nujno priti, 
saj tudi v Krškem menijo, da se ne m o
rejo več »pogovarjati« preko časopisov, 
kar seje dogajalo doslej. Sploh pa se ne 
bi smeli pogovarjati med sabo samo po
litiki in funkcionarji zdravstvenih skup
nosti, ampak tudi zdravstveni delavci.

Za osvežitev spomina je seveda po
trebno navesti nekaj podatkov. Krška 
zdravstvena skupnost se že dalj časa 
ubada s hudimi težavami, ker ji priman
jkuje denarja, izguba v lanskem letu je 
znašala 1,57 milijarde dinarjev. Vzro
kov za to pomanjkanje je pa kar precej, 
med njimi s otudi ti, daje  v občini samo

* Zakaj je prišlo do kratkega stika 
med krško zdravstveno skupnostjo in 
novomeško bolnišnico? Kot pravijo v 
krški zdravstveni skupnosti, so doslej 
redno plačevali vse svoje obveznosti. 
Odkar pa se je  finančni položaj zaos
tril, se je upočasnilo tudi plačevanje 
storitev v bolnišnici. Krška zdravst
vena skupnost ima na krški SDK za 
1,7 milijarde virmanov, k ijih  lahko 
vnovči šele po preteku dveh mesecev 
in pol. Ker pa so menda iz novomeške 
bolnišnice pošiljali račune z zakasnit
vijo, je prišlo tudi do dolga 450 mili
jonov dinarjev. A naj bodo vzroki 
taki ali drugačni, na seji predsedstva 
OK SZDL Krško je bilo rečeno, daje 
zavlačevanje plačil za bolnišnico v 
Novem mestu sramotno in da bo tre
ba pravočasno plačati vse zaostale 
obveznosti. Posebej je bilo poudarje
no, da ima krška občina dolgoročen 
interes za sodelovanje na zdravstve
nem in tudi na drugih področjih tako 
z novomeško občino kot z vso dolenj
sko regijo.

11.500 aktivnih zavarovancev, ki pa 
plačujejo prispevke za okoli 30.000 
uporabnikov zdravstvenih storitev. Kar 
precej aktivnih zavarovancev stalno 
stanuje izven občine in na ta način od
teka tudi denar za te potrebe. In naj so 
na občinski zdravstveni skupnosti delali 
še take analize, se je vedno znova izka

zalo, da je  denarja premalo, čeprav so v 
zdravstvu porabili kar polovico vsega 
denarja, kije bil namenjen za družbene 
dejavnosti. Kot je  bilo rečeno na dose
danjih sestankih, pa sploh ne preide v 
poštev povečanje prispevne stopnje, ker 
bi si ta denar tako in tako, na tak ali 
drugačen način, prilastila država. No
tranja prerazporeditev pa tudi ne pride 
v poštev, ker bi potem osiromašili šolst
vo, otroštvo varstvo in še kakšno druž
beno dejavnost. Zato je sedaj prva na
loga varčevanje na vseh področjih, 
zlasti pri pošiljanju na specialistične 
preglede, v zdravilišča ipd.

J. SIMČIČ

Nagrade kot spodbuda
V GIP Pionir letos niso podelili niti ene štipendije  

Bodo nagrade zapolnile vrzel?

NOVO M ESTO — Zadnja leta so v 
GIP Pionir nemočni pri pridobivanju 
delavcev. Letos v Sloveniji niso uspeli 
podeliti niti ene štipendije za poklice zi
dar, tesar, železokrivec pa tudi za poklic 
gradbenega inženirja ni bilo zanimanja. 
V upanju, da bi vzbudili vsaj kanček 
upanja za gradbeni poklic, so že lani 
pričeli z akcijo »Gradbeništvo v sliki in 
besedi,« v ponedeljek so tako že drugič 
zapored razdelili nagrade in priznanja 
učencem iz dolenjskih, posavskih in be
lokranjskih šol za najboljše dosežke na 
področju literature in likovne umet
nosti.

Komisija je  v oceno prejela 120 lite
rarnih in 150 likovnih del, v modri dvo
rani upravne stavbe GIP Pionir so po
delili 11 denarnih in 7 knjižnih nagrad 
ter 14 priznanj. Na področju fotografije 
so najboljša dela prispevali: Uroš Flor
jančič, Sašo Pavček in Tadej Bečaj, vsi 
iz foto krožka OŠ Katja Rupena. Na
grade za literarna dela od 1 vdo 5. razre
da so prejeli: D ana Duh (OŠ Šmarjeta), 
Marjan Plut (OŠ Suhor), Robert Iva- 
nec (OŠ Žužemberk). V kategoriji lite
rarnih del 6. do 8. razreda prve nagrade 
niso podelili, drugo je prejela Sonja 
Kermc (OŠ Škocjan), tretjo pa Suzana

Knez (OŠ Krško). Posebno nagrado za 
literarno delo je prejela tudi Jani An- 
drejna iz Srednje zdravstvene šole Celje. 
Najboljša likovna dela so poslali: Meli
ta Šlak, Dejan Gričar in Primož Hoče
var iz Mokronoga ter Andreja Derganc 
iz Bršljina. Osnovna šola Bršljin je bila 
za obilico poslanih prispevko tudi po
sebej pohvaljena. Likovna in literarna 
dela so razstavljena v avli upravne stav
be, najboljši literarni prispevki pa bodo 
objavljeni tudi v glasdu Pionir, j  p

VEČ OBLETNIC 
RDEČEGA KRIŽA

LJUBLJANA — 7. maja bo v 
Ljubljani osrednja prireditev v po
častitev 125-letnice RK in 35- 
letnicc krvodajalstva pri nas. Od 8. 
do 15. maja bo teden RK in v teh 
dneh bo tekla velika akcija zbiranja 
denarnih prispevkov za redno de
javnost te humanitarne organizaci
je. 26. maja bodo organizirali že 
dvajseto akcijo zbiranja oblačil, 
posteljnine, obutve in šotorov, vse 
leto pa bodo potekale krvodajalske 
akcije.

V »Lipi« so delali tudi ponoči
Novolesov tozd v Kostanjevici lani za 8 odst. presegel plan_______

KOSTANJEVICA — »Glede na gospodarsko situacijo smo lansko poslov
no leto uspešno končali. Vendar moram poudariti, daje naš poslovni rezultat v 
celoti odvisen od poslovne uspešnosti Novolesa, saj pri nas v Lipi delamo ele
mente za druge temeljne organizacije. Lahko pa rečem, da smo plan fizičnega 
obsega proizvodnje presegli za 8 odstotkov,« je povedal Tone Soba, direktor 
Novolesove temeljne organizacije Lipa v Kostanjevici.

»Seveda smo morali vložiti vse sile v 
to, da smo uresničili plan proizvodnje. 
Poleg količine smo namreč morali 
poskrbeti za dovolj visoko kakovost in 
dobavne roke. Delali smo tudi ob sobo
tah, ob nedeljah in celo ponoči, samo da 
smo izpolnili načrte. Zavedamo se 
težkih gospodarskih razmer, ki so še po
sebej prizadele lesno industrijo. Na do
mačem trguje povpraševanje padlo, na 
tujem trgu pa se bomo obdržali samo 
tisti, ki bomo delali kvalitetno in 
konkurenčno pohištvo.«

V Lipi so v letošnje načrte zapisali za 
8 odstotkov večjo proizvodnjo, ki jo 
nameravajo doseči z enakim, če ne celo 
z manjšim številom delavcev. To pa 
pomeni, da bodo bolj pridni ob koncu 
meseca dobili debelejše plačilne kuver
te, slabši pa tanjše. V Novolesu so se 
namreč odločili za tako delitev po delu, 
ki bo ostreje razmejevala dobro delo od 
slabega. V Novolesu se nočejo izgovar
jati na slabe gospodarske razmere, am
pak hočejo tudi v takih pogojih narediti 
čimveč.

Struženju pohištvenih elementov 
(nog za stole, omare, in druge dele po
hištva) pa je zelo dobro dopolnilo 
proizvodnja lesnih briketov, ki so posta
li priljubljeno kurivo ne samo na Do
lenjskem, ampak tudi v tujini, kamor te 
brikete izvažajo. Doslej so v Lipi izdela
li mesečno od 180 do 200 ton lesnih 
briketov. Zdaj pa bodo za izdelavo 
briketov montirali nov stroj in bodo

I

V Mariboru 
lokalna 

televizija
Prvi v Jugoslaviji

MARIBOR — Kaže, da bo Ma
ribor prvo jugoslovansko mesto z 
rednim za zdaj še poskusnim lokal
nim televizijskim programom. Tak
šno pobudo je pred dnevi dal občin
ski partijski komite Rotovža, tiste 
mariborske občine, k ije  bila pionir 
razvoja kabelske in satelitske televi
zije v mestu in ki ima danes na svo
jem območju 8000 kabelsih prikl
jučkov, kar je 80 odstotkov vseh 
gospodinjstev. Ta lahko gledajo kar 
petnajst programov, od tega dva 
britanska, dva zahodnonemška, luk
semburški, italijanski, švicarski, 
francoski, sovjetski, da o dveh avs
trijskih ne govorimo; za lokalno te
levizijo naj bi izkoristili šestnajsti 
kanal, ki je zdaj prost.

Zasnova lokalnega programa — 
ta naj bi za začetek »pokrival« samo 
rotovško občino, ki pa predstavlja 
najožje mestno središče in so v njej

se pomembnejše mariborske usta
nove — je za zdaj še v obrisih. Upo
rabili naj bi predvsem izkušnje po
dobnih programov v tujini, denimo 
dunajskega, k ije  dosegel že zavidl
jivo profesionalno raven in ima že 
veliko odmevnost. Začeli naj bi 
predvsem z informativno vsebino, 
poudarek naj bi bil na lokalnih no
vicah in sporočilih. Snovalci pro
grama pa razmišljajo tudi o zabav
ni, dokumentarni in reportažni 
vsebini. Tako bi želeli pritegniti 
predvsem mlajše Mariborčane.

Treba je dodati, da ustanovitev 
lokalne televizijske postaje po zda
jšnjih predvidevanjih ne bo draga, 
saj predlagatelji upravičeno računa
jo  z opremo, ki jo  kabelsko omrežje 
že ima, predvsem pa s tisto, ki jo 
imajo mariborska RTV in številni 
amaterji. Precej se za zdaj tudi raz
hajajo mnenja, ali naj bi se lokalni 
televizijski program organizacijsko 
naslond na že obstoječe novinarske 
hiše v Mariboru, predvsem seveda 
na televizijsko dopisništvo in Večer. 
Nasprotniki takšne rešitve namreč 
zagovarjajo potrebo po določeni 
avtonomnosti njegove ustvarjalske 
ekipe oziroma dvomijo o sposob
nosti in zainteresiranosti večjih me
dijskih hiš, da bi se kakovostno 
spoprijele z izzivom tega novega 
komunikacijskega kanala (ki bi la
hko bil tudi konkurenca v mestu že 
uveljavljenim medijem). Drugi so 
prepričani, da brez takšne povezave 
ne bo možno zagotoviti programa 
na dovolj visoki profesionalni rav
ni, prav v uredništvu Večera pa vi
dimo v lokalnem programu TV ve
liko možnost prodreti v nov medij 
in s tem ustvariti zvezo časnik- 
televizija, ki je na zahodu postal že 
običajna oblika multimedijskega 
nastopa novinarskih hiš na tržišču 
informacij.

MILAN PREDAN

Plin končno 
tudi na 

Dolenjsko
Graditi bi lahko začeli že  

jeseni
NOVO MESTO — V dolenjski regi

ji in Posavju je za prihodnja leta načrto
vanih več pomembnih posegov v pros
tor. Gre za važne prometnice, kot je 
avtomobilska cesta Bratstva in enotnos
ti, novo železniško traso Ljubljana — 
Zagreb ter napeljavo električnega dalj
novoda Krško — Novo mesto in plino
voda od Rogaške Slatine do Novega 
mesta. Vsi ti posegi nujno zahtevajo ce
lovito planiranje in usklajevanje, da ne 
bi prišlo do podobnih trčenj, kot je že 
prišlo med novo avtomobilsko cesto in 
daljnovodom iz Krškega, zaradi česar 
bo oskrba z električno energijo na po
dročju Elektra Novo mesto še nekaj let 
slaba.

•  S plinovodom si bosta Posavje in 
Dolenjska regija pridobila nov nujno 
potreben vir energije, ki naj bi bil po
leg vsega še približno 30 odst. cenejši. 
Nikakor pa ne smemo zanemariti še 
dveh vidikov: plin je ekološko najčis
tejše gorivo ko pa bo podpisana po
godba z Alžirijo, bo Sloveniji, zago
tovljena preskrba od Vzhoda in 
Zahoda.

Tako so ugotavljali na razširjeni seji 
odbora za energetsko oskrbo Medo
bčinske gospodarske zbornice za Do
lenjsko 14. aprila. Na seji so podrobneje 
obravnavali priprave za priključitev po
savske in dolenjske regije na slovensko 
plinovodno omrežje, kar je bilo v pretek
losti zamujeno. Zlasti v Posavju, kjer je 
nekaj velikih porabnikov, hitijo s pri
pravami. Po prvotnih okvirnih načrtih 
naj bi magistralni vod potekal od Ro
gaške Slatine do Brestanice, na njem naj 
bi bil odcep za Krško in Drnovo, potem 
pa preko Sevnice po Mirenski dolini do 
Trebnjega, kjer naj bi bil odcep do No
vega mesta (za Belo krajino bi bila 
gradnja plinovoda nerentabilna). Zlasti 
Novomeščani pa se zavzemajo še za 
drugo varianto: da bi potekal magis
tralni vod od Krškega in od tam do No
vega mesta, saj bi bili tako nanj vezani 
naj večji porabniki, bolj ugodno pa bi bi
lo tudi za nadaljnjo povezavo preko 
Suhe krajine do Kočevja in Ribnice in 
naprej do Nove Gorice, kjer naj bi se 
slovensko omrežje priključilo na itali
janski vod.

Pripravljalnih del je še veliko, saj je 
treba zagotoviti strokovne podlage za 
vnos v republiške in občinske planske 
akte, brez katerih ni moč izdelati loka
cijskih in gradbenih dokumentacij, za
gotoviti pa je treba tudi vire financiran
ja  projekta. Po sedaj dogovorjenem 
ključu naj bi 30 odst. potrebnega denar
ja  prispeval investitor Petrol — OD 
Zemljski plin, 40 odst. Interesna skup
nost nafta plin in 30 odst. porabniki.

T. JAKŠE

Naša anketa

Tone Šoba, direktor Lipe v Kosta
njevici

proizvodnjo povečali za 250 do 270 
ton. Manjkajočo lesno maso bodo dobi
li iz drugih tozdov. Korist od te proiz
vodnje je  večkratna, saj dobivajo na ta 
način dragoceno lesno kurivo, ki bi si
cer propadlo, tovarna pa je ta način reši
la tudi probleme odlaganja odpadne 
surovine.

J. S.

Električni mrk
NOVO MESTO — V sredo, 27. 

aprila, bo od 6. pa do približno 11. 
ure dopoldne celotno območje, ki 
ga oskrbuje Elektro Novo mesto, 
brez elektrike. »Električni mrk« bo 
zajel skoraj celo trebanjsko, no
vomeško, črnomaljsko in metliško 
občino razen nekaj predelov, ki se 
napajajo iz drugih omrežij. Na dis- 
pečerski transformatorski postaji v 
Bršljinu so namreč opazili napake 
na sponkah in jih bodo v tem času 
zamenjali, hkrati pa bodo izkoristili 
priložnost in popravili daljnovod na 
bršljinskem strelišču, ki je tudi 
poškodovan. Če bi bilo 27. aprila 
izredno slabo vreme, bodo popravi
lo prestavili na naslednji dan, četr
tek, 28. aprila. Pri Elektru Novo 
mesto pravijo, da bo popravilo tra
jalo največ 5 do 6 ur, ustavitev do
bave pa ne bi bila potrebna, če bi bil 
zgrajen 110-kilovoltni vod od Kr
škega do Novega mesta. Gradnja 
tega je obstala zaradi načrtovane 
gradnje nove avtomobilske ceste.

NOVI DEVIZNI TEČAJI S V *" "  ’*1 8 .  a p r i l a  1 9 8 8

za devize, efektivo, čeke, kreditna pisma
tečaj ________ in poštne nakaznice

diiava valuta velja za nakupni srednji prodajni

Avstralija a. dolar 1 1106,34 1108,00 1109,66
Avstrija šiling 100 12651,77 12670,78 12689,79
Kanada dolar 1 1198,34 1200,14 1201,94
Danska krona 100 23156,09 23190,88 23225,67
Finska marka 100 37033,52 37089,15 37144,78
Francija frank 100 26205,32 26244,69 26284,06
ZR Nemčija marka 100 88921,08 89054,66 89188,24
Grčija drahma 100 1105,92 1107,58 1109,24
Irska funt 1 2374,87 2378,44 2382,01
Italija lira 100 119,36 119,54 119,72
Japonska jen 100 1191,58 1193,37 1195,16
Kuvajt kv. dinar 1 5379,22 5387,30 5395,38
Nizozemska gulden 100 79204,50 79323,49 79442,48
Norveška krona 100 23812,37 23848,14 23883,91
Portugalska escudo 100 1083,33 1084.96 1086,59
Švedska krona 100 25107,71 25145,43 25183,15
Švica frank 100 107213,85 107374,91 107535,97
V. Britanija funt 1 2792,05 2796,24 2800,43
ZDA dolar 1 1476,54 1478,76 1480,98

C J
Smisel pobratimstva

Priznati moramo, d aje  bilo pobratenje naših občin z drugimi obči
nami v domovini in tujini v preteklosti bolj deklarativnega značaja in ni 
poleg srečanj občinskih in družbenopolitičnih struktur, nekaj razgovo
rov in športnih ter kulturnih srečanj k siceršnjemu gospodarskemu in 
družbenemu življenju udeleženk prineslo kaj več. No, zlobni jeziki trdi
jo, daje bilo zraven še veliko dnevnic in polnih želodcev. Seje v kriznih 
časih izgubil smisel pobratimstva? Takšnega, kot smo zapisali zgoraj, 
vsekakor. Prav kriza pa prinaša in je  že prinesla tudi vanj novega duha. 
Opustiti je treba stare razvade, ki so stale veliko, nič pa prinesle konk
retnega, racionalizirati stike in razvijati zlasti take, ki bodo vsem v 
korist. Najprej naj se močneje poveže gospodarstvo, preko teh vezi pa 
naj se organsko tkejo še druge. Tako bom o vsi imeli od tega nekaj več.

DANILO HOČEVAR, uslužbenec kra
jevne skupnosti Ribnica: »Pobratenje je la
hko koristno, lahko pa tudi ni. Menim, da je 
najboljše takšno pobratenje, od katerega 
imata obe strani tudi gospodarsko korist, 
slabo pa je, če se bratijo le politiki, gospo
darstveniki pa so le privesek. Pri pobratenju 
naše občine z občino Arcevia vidim dobro 
stran tudi v tem, da se naši uče italijanščine, 
pa tudi, da naši ljudje vidijo, kako so v Italiji 
urejeni kraji, kako tam vodijo občino in 
razna društva, saj se od italijanov lahko ve
liko naučimo.«

LJUBICA VOGRIN, referentka za turi
zem v kočevski poslovalnici Kompasa:
»Menim, da so pobratenja koristna za 
spoznavanje načina življenja, navad in kul
ture drugih narodov. Poslovni in človeški 
odnos do občana iz pobratene krajevne 
skupnosti ali občine je  prisrčnejši. Po pobra
tenj u z občino Rab se veliko naših občanov 
odloča za letovanje na tem otoku, zato us
pešno sodelujemo tudi s poslovalnico 
Kompasa na Rabu, z rabskimi podjetji pa 
dobro poslujejo tudi nekatere DO iz naše 
občine.« _

OLGA DROBNE, natakarica v To
nčkovem domu na Lisci: »Moje mnenje je, 
da so pobratenja mest in občin v Jugoslaviji 
koristna za boljše spoznavanje med ljudmi. 
Ne vem, koliko to stane, mislim pa, da taka 
pobratimstva niso ravno poceni. Upam, da 
ostane od takih stikov med pobratenimi 
kraji tudi kakšna trajnešja sled, ne pa zgolj 
enkratni ali večkratni obiski v obeh 
smeteh.«

MARTINA ŠKOPORC, prodajalka v
Dolenjki, Mokronog: »Mislim, da pobra
tenja mest in občin niso nič slabega, kveč
jem u so to dobra oblika seznanjanja z živl
jenjem drugod. Zlasti mladi lahko pri tem 
največ odnesejo in tudi prispevajo s kultur
nimi srečanji in delovnimi akcijami. Zakaj 
ne bi bili med seboj prijatelji? Resje, da to 
ni poceni, če moramo mi nje gostiti in oni 
nas, tod zakaj ne, če je od teh stikov kakšna 
korist?«

ANICA BUKOVEC, ravnateljica OŠ 
Milka Šobar-Nataša v Šmihelu: »Sodelova
nje Novega mesta 7. Langcnhagnom se kar 
lepo razvija, in če bo od lega tudi kaj koristi, 
naj kar ostane. Naši predstavniki, ki potuje
jo  v to oddaljeno nemško mesto, naj bi sem 
prinesli vsaj nemške delovne navade, njiho
vo preračunljivost, pa še recept, kako rav
nati z dinarjem, da bo postal trden kot ma
rka. Nisem pa za to, da potujejo sem in tja 
samo kravate, potem pa ugotovimo, da od 
takšnega sodelovanja nič ne ostane.«

ZORAN ŠOLN, predsednik občinske 
skupščine Krško: »Krška občina je pobra
tena samo z Bajino Bašto v SR Srbiji. Z njo 
smo navezali tesne stike, saj ne želimo le 
formalnih, temveč jih hočemo oplemenititi 
na gospodarskem, kulturnem in športnem 
področju. Konkretna oblika takega sodelo
vanja je tam naša trgovina, kjer družno 
prodajajo Lisca, Labod in Jutranjka. Tudi 
Bajina Bašta je  imela pri nas trgovino Tara- 
teks, ki jo  je kasneje prevzel Beko. Prijatelj
ske stike imamo še z Litijo, Obrieghcimom 
in nekaterimi italijanskimi mesti.«

MIRAN BOGOVIČ, trgovski poslovod
ja iz Arnovega sela: »Prepričan sem, da so 
koristi srečanj s pobratenimi občinami več
je od stroškov. To velja še posebno za mla
de, saj osebno vem, da imajo drugi o nas 
napačne predstave. Z artiškim kulturno- 
prosvetnim društvom sem sodeloval pri iz
menjavi nastopov, menim pa, da k medse
bojnemu spoznavanju pripomorejo tudi 
delovne akcije, na katerih se navadno stkejo 
prijateljske vezi.«

VLADKA ŠKOF, predsednica ZDPM 
Metlika: »Metliška občina je pobratena z 
avstrijsko Wagno, italijanskimi Ronkami 
in hrvaško občino Ozalj. Tako navezovanje 
stikov med občinami seje izkazalo kot do
bro in vsestransko koristno, saj sodelujemo 
na raznih področjih. Ena od pomembnh de
javnosti je  tudi izmenjava otrok na letovan
ju. Tako cele družine navezujejo prijateljske 
stike in spletajo prijateljske vezi. Žal za tako 
povezovanje v zadnjem času že primanjku
je denarja.«

PETER KOBE, vodja skladišča v črno
maljskem Beltu: »Pobratenje med občina
mi, naj bo jugoslovanskimi ali iz drugih 
držav, je pametno, koristno in smotrno, saj 
se tako občine, društva in občani bolje 
spoznavajo, si izmenjujejo izkušnje, sklepa
jo prijateljstva. Črnomaljska občina je že 
dolgo pobratena s hrvaško Dugo Reso, se
daj pa še z  italijansko Terezo di Aquileia. Po 
mojem je treba še bolj krepiti gospodarske, 
kmetijske in kulturne stike.«

f r
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•  Sužnji zakona smo zato, da 
smo lahko svobodni.

CICERO
•  Zakoni so ko t pajčevina, k i lo
vi male muhe, velike pa jo  
razdirajo.

BAC O N

Z NOVOMEŠKE THŽNICt
V ponedeljek je  stal kilogram čes

na 8.000 din, fižola 2.000, krom pirja 
600, kolerabe in korenja 500 din, ra- 
diča 3.000 in solate —  berivke 4.000 
din. Jabolka so veljala po 1.400 do 
1.800 din kg. Šopek peteršilja se je  
dalo dobiti za 200 in posam eznojajce 
za 130 do 150 din. Lonček smetane 
so prodajali po 2.000 din, kilogram 
skute pa po 3.000 din. Spet so imeli 
precej sadik rož. Bršlinke so stale 
1.500, pelargonije 2.000 in vodenke 
1.200 din. Prezreti ne gre tudi šopkov 
sadik zelja in solate po 500 din. Na 
stalnih stojnicah so med drugim pro
dajali zelje po 700, krom pir po 45Q in 
pom aranče po 2.600 din po kg. Šo
pek rdeče redkvice je  stal tam  700 
din.

^  •  » V  vSejmišča
BREŽICE — Na sobotnem  

sejmu so  imeli naprodaj 235  
prašičev, starih do 3 m esece, in 
49 starejših. Prvih so  prodali 
118 po 2 .100 do 2.200 din po kg 
žive teže in drugih 17 po 1.600 
do 1.700 din po kg žive teže.

Na tisoče je slabih cepljenk
Nesolidni pridelovalci povzročajo škodo vinogradnikom in sadjarjem — Posav- 
 ska inšpekcija bo pridelovalca iz Srbije predlagala za kaznovanje______

BREŽICE — Vinogradniške delovne organizacije in zasebniki vsako pom
lad zasadijo veliko novega trsja. Cepljenke kupujejo od domačih trsničarjev, od 
pridelovalcev v drugih republikah in iz uvoza. Kakovost redno nadzoruje me
dobčinska kmetijska inšpekcija, ki sproti izloča za sajenje neprimerne sadike. 
T akih ni malo. Njihovo število je naravnost osupljivo in po njem lahko sodimo, 
da je slaba kvaliteta pravilo, ne izjema.

V lanskem poročilu zasledimo, da so domače pridelave, razen cepičev iz na
bile za saditev v celoti ustrezne le sadike

ZA KMEČKI TURIZEM
OSILNICA — V Osilnici je bilo 

pred kratkim predavanje o kmečkem 
turizmu. Organiziralo gaje domače tu
ristično društvo. Predavatelji so bili iz 
Mozirja. Mozirčani so bili v Osilnici 
dva dni. Drugi dan so imeli še tečaj o 
pripravi zajtrka, kosila in večerje na tu
ristični kmetiji, pa tudi o pripravi potic, 
štrukljev itd., pogrinjkov in drugega.

sada, ki ni bil priznan kot matični vino
grad. Inšpekcija je v minulem letu iz
ločila na območju krške in brežiške 
občine 27 tisoč cepljenk. Agrokombi
natu Krško jih je uničila nekaj nad 
10600, Slovinu Bizeljsko Brežice pa je 
izločila iz prometa 15500 klonskih cepl
jenk kakovostnih belih sort, to pa je 
skoraj tretjina od skupnega števila, 
kolikor, jih je delovna organizacija prek 
posrednika dobila iz Nemčije. Inšpekci
ja  je uničila tudi vse sadike, ki jih je naš-

Teden cvička pod vprašajem
Trška gora čaka nepripravljena — Dva sestanka pri
pravljalnega odbora nesklepčna — Bo cviček ostal ?

NOVO MESTO -  Vse kaže tako, 
da je največja dolenjska turistična pri
reditev, Teden dolenjskega cvička, v za
tonu. Jubilejna petnajsta cvičkarija, kot 
so to prireditev poimenovali, naj bi bila 
od 12. do 15. maja v večnamenskem 
prostoru srednje kmetijske šole Grm 
pod Trško goro. Kljub obljubi vodstva 
šole, da bo prostor pripravljen za takšno 
prireditev, v tem času kaže še prvotno 
podobo, k ije  namenjena demonstraciji

•  Teden cvička je bil nedvomno 
največja dolenjska turistična priredi
tev, če pa si zadnja leta ta naslov še 
zasluži, je veliko vprašanje. Resje, da 
v dolenjski metropoli ni težko biti 
prvi med podobnimi turističnimi pri
reditvami, saj poleg meseca turizma 
na tem področju ni konkurence, zato 
bi morali obdržati to, kar je v tej 
»slovenski lisi« še ostalo. Ne le zaradi 
prireditve same in 1500 članov Društ
va vinogradnikov Dolenjske, temveč 
tudi zaradi cvička, kije že imel sloves, 
pa ga bo zaradi takšnega odnosa in 
nezanimanja zapravil in bo tudi letos 
ostal v kleteh dolenjskih vinograd
nikov.

kmetijskih strojev. To bi se v tem kra
tkem času, ki do prireditve še ostaja, že 
kako uredilo, če bi več zanimaja poka
zal tudi pripravljalni odbor.

Društvo vinogradnikov Dolenjske je 
33 članov tega odbora že dvakrat klica
lo na sestanek, pa je bilo obakrat prisot
nih le po 10 članov, kar je premalo ne le 
za sklepčnost, temveč tudi za organiza
cijo tako velike prireditve. Letošnja pri
reditev je tako pod velikim vprašanjem.

Konec marca smo pisali, kakšno 
zagnanost so pri pripravi povorke in 
praznika vinogradnikov pokazali člani 
podružnice Sevnica-Boštanj, prave »ma
le cvičkarije« so naredili tudi v drugih 
desetih podružnicah po Dolenjski. Očit
no je za osrednjo prireditev zmanjkalo 
entuziastov ali pa vodstvo Društva vi
nogradnikov Dolenjske kaže premalo 
zanimanja. Morda tudi zato, ker so mu 
vsa leta nazaj »po novomeško« metali 
polena pod noge. Sedaj, ko so končno 
našli primerno lokacijo, je zagnanost 
popustila.

Kljub vsemu nekaj zanimanja za or
ganizacijo letošnje prireditve kaže

Kmetijski

Živice ne da le liguster
Živa meja, živica ali seč v naših naseljih izpodrinja betonske, kam nite ali 

kovinske ograje, ker je  bolj naravna, lepša, vsekakor pa m nogo cenejša. Se
veda velja to  za pravilno zasajene in vzdrževane žive meje, ki so del vrtnega 
zelenja in ki nimajo zgolj vloge ograjevanja vrtnega prostora.

Skoda, da se pri nas uporablja v te namene predvsem ena rastlinska vrsta: 
kalina, tintovje ali liguster (Ligustrum). Im a sicer nekatere odlike, saj je  za
nesljiva v rasti, preprosta za vzdrževanje ipd., vendar učinkuje enolično. Za 
živico je  na voljo še cela vrsta zanimivejših rastiln, ki bi popestrile mestno 
ali tudi vaško okolje, vendar se lastniki vrtov ne odločajo zanje.

Bukev, na primer, daje odlično seč, čez zimo pa obdrži listje na vejah. 
Podobno tudi gaber in lipa ter maklen, k ije  primeren predvsem za bolj suha 
in peščena tla. Lepa je  tudi živica iz rašeljike pa Thunbergovega češmina, 
tise ali kleka. D okler je  mlada, dela lepo živo mejo tudi smreka, vendar 
kasneje spodaj prehitro ogoli in jo  je  treba obnavljati, kar ni m ajhen strošek.

Za nizke strižene živice so primerne še tele rastline: japonska kutina, ogn
jeni trn, pušpan, za nestrižene pa brogovita, dojcija, japonski šipek, glog idr. 
Za visoke strižene živice se obnesejo poleg že naštetih še: gledičija, rašeljika, 
japonska kutina, španski bezeg, za nestrižene pa medvejka, lovorikovec, ta
tarski kovačnik in oslez.

•  Velja pravilo, da se sm e za živico uporabljati ena sama rastlinska 
vrsta. Ker rastline v seči porabijo veliko hranil, mora biti sajenje 
strokovno pravilno opravljeno. O bvezno je založeno gnojenje; pred
vsem  hlevskega gnoja ali kom posta ne sme nikoli manjkati. Kasneje ni 
več časa in m ožnosti za dognojevanje, od oskrbnih opravil ostane  
pravzaprav le striženje. Seči je  treba striči vsaj enkrat na leto, pravilno 
ostrižena živa meja je spodaj širša kot zgoraj, taka živa meja na ogoli.

Živo mejo sadim o v eno sam o vrsto, razdalje med rastlinami pa so od
visne od bujnosti rastlinske vrste, ki jo  uporabim o.

Inž. M. L.

»Krka« s svojim tozdom Gostinstvo in 
turizem, ki naj bi po lanskem vzoru pri
pravila teden civčka na vrtu hotela 
Kandija. Društvo vinogradnikov Do
lenjske bi tudi v tem primeru sodelova
lo in pripravilo že ustaljene prireditve, 
kot so pokušnja najbolje ocenjenih do
lenjskih vin, predavanje, skupščina vi
nogradnikov in druge prireditve. Naj
brž pa letos ne bodo mogli pripraviti 
tradicionalne povorke, saj je prav za or
ganizacijo te potrebno preveč denarja, 
tega pa društvo nima.

J. PAVLIN
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Prepustne tanke 
folije za sadje 
in zelenjavo

Pomembna novost za 
sadno trgovino

Kot poroča dr. Geeson iz Institu
te of Food Research, so britanski 
znanstveniki dokazali, da ostaneta 
sadje in zelenjava na policah dalj 
časa sveža, če sta spravljena v pre
pustne tanke plastične folije. Modi
ficirano atmosfersko pakiranje, kot 
se to imenuje, že na veliko uporab
ljajo za tako imenovano neživo 
hrano — meso, ribe in testenine, 
medtem ko je bilo pri sadju in zele
njavi doslej manj uspešno. Zelenja
va in sadje so živa tkiva, ki tudi v 
skladišču še naprej dihajo, pri 
čemer se porablja kisik, oddajajo pa 
ogljikov dioksid in vodni hlapi. Če 
tak plod zavijejo s primerno pre
pustno plastično folijo, ki je uskla
jena s hitrostjo dihanja, se njegova 
obstojnost poveča, svežino plodu 
pa je s tem moč podaljšati do 10 
dni.

Za trgovino s sadjem in zelenjavo 
je to izreden dosežek, ki pa gaje po
trebno še tehnološko izpopolniti. 
Posamezne vrste plodov imajo na
mreč različne zahteve po embalaži, 
zlasti glede njene prepustnosti. Raz
iskovalci predvidevajo, da bo no
vost prinesla velike koristi zlasti v 
pridelavi in prodaji eksotičnega 
sadja, ki je zaradi dolgih transport
nih poti najbolj izpostavljeno gnitju 
in propadanju. Plastična prevleka 
plodov zelo olajša prevoz in poveča 
obstojnost.

(Iz Inovacije 88)

ČEBELJA KUGA NA 
GORI

RIBNICA — Hudo gnilobo čebelje za
lege (čebeljo kugo) so odkrili pri čebelarju 
na Gori nad Sodražico. Spomladi so ugo
tovili, da so vse čebele pomrle, zdaj pa bo
do še zažgali panja in satovje. Škoda sicer 
ne bo posebno velika, ker je imel čebelar 
le nekaj panjev, bila pa bi seveda lahko 
precej večja, če bi se ta bolezen razširila.

la pri zasebnih prekupčevalcih. Ti se 
doslej še nobeno leto niso mogli pohva
liti z dobrimi sadikami, čeprav vedno 
znova preplavijo to območje in vsiljuje-

•  Tudi pri sadikah za sadno drevje 
je ponudba nekvalitetna. Lani jih je za 
posavske kmetijske organizacije od 
Poljoprivrednega industrijskega kom
binata Neretva nabavil sevniški kme
tijski kombinat. Začasno so prepove
dali promet in sajenje za 45 tisoč 
jablanovih sadik, dokler jih dobavitel
ji niso presortirali. Inšpekcija jih je 
sama izločila nad 3700, ker niso imele 
razvitega ne koreninskega sistema ne 
nadzemnega dela. Pridelovalno or
ganizacijo iz Srbije bo predlagala za 
kaznovanje, ker s slabo kvaliteto sa
dik povzroča kmetijskim organizaci
jam in zasebnikom veliko škodo.

jo  vinogradnikom celo cepljenke brez 
predpisane deklaracije. Marsikdo jim 
nasede, čeprav jih inšpekcija opozarja 
pred brezvestnimi špekulanti, ki lovijo 
kupce na nižje cene. j  j

MOŽAKARJI O 
KRAVAH

OSILNICA  — Oni dan sem v gostil
ni v Osilnici prisedel k  možakarjem, k i  
so modrovali o kmetijstvu in kmetovan
ju  na območju K S  Osilnica. Najprej so 
ugotovili, da je  bilo včasih v Osilnici 80 
ali še več krav, zdaj so le 3; v Mirtovičih 
pa včasih 73, zdaj pa le še 6, Ud. Iz vasi 
Mirtovičev oddajo zdaj le okoli 30 litrov 
mleka na dan, skupno s sosednjimi 
vasmiRibjek, Grintovec, Ložec in Bosl- 

jiva Loka pa okoli 200 litrov. Mleko 
oddajajo odkupni postaji iz Delnic na 
Hrvaškem, k i pa je  slaba plačnica. Zdaj 
že peti mesec niso dobili za mleko nobe
nega dinarja. Kmetje so prepričani, da 
odkupna postaja vloži njihov denar v 
banko kot vezano vlogo in jim  nato le z 
dobljenimi obrestmi plača oddano mle
ko. Zaradi takega odnosa do kmetov in
teres za kmetovanje še vedno upada in 
število krav v hlevih se še naprej znižuje. 
Pri nas se pač nič ne izplača. p

•  Vaša dejanja govore tako 
glasno, da vaših besed ne slišim.

VO LTAIRE

EN
HRIBČEK 
BOM  
KUPIL..

Ureja Tit D oberšek

Obetavne 
nove sorte 
vinske trte

Za priporočeno vinsko sorto trte 
chardonnay, kije bila na tem mestu 
že natančno opisana, novi trsni iz
bor za naše predele navaja kot pri
merni (dovoljeni) še dve, doslej 
med vinogradniki nepoznani vinski 
sorti. Zato je prav, da ju  predstavi
mo vinogradnikom, in to po opisu 
inž. Borisa Koruze iz Kmetijskega 
inštituta Slovenije. Opis je bil ob
javljen v letošnji 2. številki revije 
Sodobno kmetijstvo.

Uvodna pojasnila
Zahteve, želje in potrebe vino

gradnikov ter vinarjev, da bi razširi
li sortni izbor, so zlasti v nekaterih 
slovenskih vinorodnih okoliških 
vse večje (to velja zlasti za naše pre
dele). Dopolnjevanje sortimenta z 
novimi sortami, križanci ali kloni 
vinske trte pa še zdaleč ni tako pre
prosto, hitro in uspešno kot v dru
gih .kmetijskih panogah.

Čeprav imajo v ZR Nemčiji že 
polovico vinogradniških površin 
zasajenih z novejšimi sortami to 
delo je trajalo skoraj 100 let — še 
vedno niso povsem zadovoljni z us
pehi. Vedno bolj se namreč nav
dušujejo nad klasičnim trsnim izbo
rom, ki pa ga včasih omejujejo 
gospodarske zakonitosti pridelave.

Pri uvajanju novih sort moramo 
biti izredno previdni, saj nujno za
denemo ob dolgoletne pridelovalne 
navade in tradicionalni okus po
rabnikov. Prav zato je ugotavljanje 
agrobioloških, tehnoloških in eno- 
loških značilnosti novih kultivarjev 
(novih sort) zamudno, drago in od
govorno delo.

Čeprav v daljšem obdobju prak
sa kakšno sorto prizna ali zavrne,

skušamo biti zlasti pri ocenjevanju 
vina kar najbolj objektivni. Trsni 
izbor je in bo še naprej temeljil na 
naših preizkušenih, kakovostnih 
kultivarjih (vinskih sort), ki jih s 
strokovno opravljeno klonsko selek
cijo v mnogočem lahko še zboljša
mo. Vendar je treba ta izbor dopol
niti z uvajanjem novih križancev in 
selekcij, sej bomo le tako sledili so
dobnim vinogradniškim tokovom \ 
Evropi. Zato tokrat predstavljamo 
tri najbolj perspektivne nove sorte, 
že dobro preizkušene v naših pride
lovalnih razmerah.

KERNER
je križanec modrega tirolana in ren
skega rizlinga, k ije  uradno priznan 
od leta 1969 (bela sorta). Vzgojen je 
bil leta 1929 v Weinsbergu (ZRN), 
poimenovan pa je po zdravniku in 
pesniku J. Kernerju (1786 — 
1862).

Sorta sodi med nove križance, ki 
so se v Nemčiji najbolj razširili. Ltia 
1982 je  bil posajen že na več kot 
6000 ha vinogradov. Njegove te
meljne značilnosti so dobra rod
nost, razmeroma visoke sladkorne 
stopnje, odpornost proti zimskim 
pozebam ter privlačno, rizlingu po
dobno vino.

Grozdi so srednje veliki, jagode 
okrogle in v grozdu niso zbite. Od
ganja srednje pozno, za rizvancem, 
cveti pa povprečno nekaj dni za 
njim. Žori srednje pozno do pozno, 
trgamo ga navadno sočasno z zele
nim silvancem. Bujnost rasti je 
srednja, odganja pa močne zalist- 
nike, kar povečuje potrebo po zele
nih delih. Listje ostaja jeseni dolgo 
zeleno, kar vpliva na dobro dozore
lost lesa in posredno na večjo od
pornost proti zimski pozebi.

Kerner zahteva srednje in višje 
lege, ki ne smejo biti prevlažne, 
medtem ko mu nizke, meglene lege 
ne ustrezajo.

(Dalje drugič)

Nastavitev sejalnice za koruzo
Odločilen je sklop posevka — Kako ga dosežemo s sejalnico SKPT 2—4

Vsi agrotehnični ukrepi, ki jih je na 
tej strani pred tedni navedel že inž. Tone 
Hrovat, vplivajo na visok pridelek ko
ruze, glavni pogoj pa je, da dosežemo 
optimalen sklop (število rastlin) za po
samezno sorto koruze. Pravi sklop bo
mo dosegli le s pravilno nastavljeno in 
preizkušeno sejalnico. Na terenu opa
žamo, da kmetovalci povečini ne posve
tijo dovolj pozornosti sejalnici. Posebno

TABELA 1.

pozornost in znanje zahtevajo mehan
ske sejalnice SKPT 2 -  4 tovarne OLT, 
teh imajo kmetje tudi največ. Na kratko 
bom poskušal opisati, kako se sejalnica 
nastavi in na kaj moramo paziti pri nje
ni uporabi.

1. Za pravilno nastavitev moramo 
vedeti, kakšno seme imamo (zrelostni 
razred 100, 200, 300 ali 400) in rabo 
koruze (zrnje ali silaža).

BC 183 
BC 272
BC 312, BC 318
OSSK 377, BC 462, BC 404

zrelostni rastlin
razred zrnje silaža

100 8 * - 9 9 10 rastlin m2
200 7 — 8 8 — 9 rastlin m2
300 6 - 7 7 — 8 rastlin m2
400 5,5 6 6 — 7 rastlin m2

Toliko rastlin oziroma storžev naj bi 
bilo v jeseni. Zavedati se moramo, da

PREDAVANJE O 
ZAŠČITI TRTE

SEVNICA — Podružnica društva 
vinogradnikov Sevnica Boštanj bo 
priredila v nedeljo, 24. aprila, ob 8.30 v 
restavracji Hotela Ajdovec strokovno 
predavanje dr. Mileve Kač o zaščiti vin
ske trte. Vabljeni!

nam da visok pridelek večje število sto
ržev in velika absolutna teža zrna.

TABELA II.

2. Izbira prave setvene plošče. Pravo 
setveno ploščo ali disk izberemo tako, 
da setveno osovino zavrtimo 20-krat.

Izpasti mora 100 do 105 zrn.

V kompletu imamo več vrst plošč in 
jih prilagodimo debelini zrnja. Zato 
moramo obvezno nabaviti kalibrirano 
seme. Posebno pozornost moramo po
svetiti izmetalnemu mehanizmu: da je 
vzmet dobra, da odstranjevalec pre
sežek zrn nalaga na ploščo, da izmetalec 
izmetuje zrno (značilen prah). Če ugo
tovimo napako, mehanizem zamenja
mo ali popravimo.

3. Medvrstna razdalja je lahko od 65
80 cm, tovarniško je nastavljena na

70 cm.

4. Razdaljo v sami vrsti določimo: 
glede na medvrstno razdaljo, glede na 
število rastlin na m2 ob žetvi.

medvrstna
razdalja

št. rastlin na m2 ob žetvi 
5 6 7 8 9 10

70 cm 24 cm 20 cm 17 cm 15 cm 13 cm 12 cm

razdalja v vrsti

(Razdalje v vrsti so že zmanjšane za 
15—20 odst. na račun semena, kaljivo- 
sti, hladni test ipd.)

5. odločiti moramo zobniški prenos, 
da dosežemo zaželeno razdaljo v vrsti.

TABELA III.

zobniki na 
sejalni osi zobniki na kolesni osi
20 zob 17 zob 15 zob 13 zob
8 zob 13 cm 15 cm 17,5 cm 20 cm
10 zob 16,5 cm 19 cm 21,5 cm 25 cm
14 zob 23 cm 27 cm 

razdalja v vrsti
30,5 cm 35 cm

POLNE ROKE DELA ZA KRŠKE 11LADILNIČARJE — Vsak dan bolj se 
kaže, da so imeli vodilni v M — Agrokombinat TOK Kmetijstvo, trgovina, sto
ritve zelo prav, ko so v Žadovinku zgradili novo hladilnico in skladišča za kme
tijske pridelke. Tako rekoč vsak dan pripeljejo s tovornjaki zgodnjo zelenjavo 
in južno sadje, odvažajo pa jabolka in krompir, ki pa ju počasi zmanjkuje. Opa
ziti je bilo tudi, da seje  oskrba s sadjem in zelenjavo v Krškem tudi po zaslugi 
hladilnice izboljšala. (Foto: J. Simčič)

Primesi: sejali bomo koruzo sorte BC 
318 za silažo

— tabela I. ugotovimo, da naj bi bila 
jeseni na m2 7 — 8 rastlin

tabela II. razdalja v vrsti je 15 cm
— tabela III. da dobimo razdaljo v 

vrsti 15 cm, moramo povezati zobnik 
na kolesni osi z 17 zobi, na sejalni osi pa 
8 zob.

Sejalnico pic;„«w>m!o se na mestu, da 
ugotovimo, če zrnje izpada na izraču
nano razdaljo ter da izpada eno zrno.

Pri praktičnem delu s sejalnico mo
ramo paziti, da hitrost vožnje ne prese
ga 4 km na uro in da sejemo 3 do 5 cm 
globoko. Če bomo upoštevali vse agro
tehnične in tehnične ukrepe, bomo v je
seni gotovo zadovoljni s pridelkom.

CVETO GOLOB

•  Za tiste, k i ne vedo, kam  hoče
jo, ni nikoli pravega vetra.

S E N E C A
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IZ NKŠIH OBČIN IZ NKŠIH OBČIN
Mladinski
turizem
narašča

Lani več kot 1000 le to 
vanj in izletov

NOVO MESTO — »Večino leto
vanj iz našega poletnega programa smo 
že razprodali, saj zlasti za sezono vlada 
veliko zanimanje. Nekaj večje še pros
tega v predsezonskem in posezonskem 
programu, ki je tudi precej cenejši od 
sezonskega. Polni penzion na morju 
prodajamo v sezoni za 144 do 239 ti
sočakov za deset dni, odvisno seveda, 
kje in kakšne so zmogljivosti,« pripove
duje Silva Marzel, ki vodi Mladinsko 
turistično poslovalnico v Novem mestu. 
Poslovalnica posreduje mladim v sta-

Silva Marzel

rosti do 27. leta, posameznikom ali 
skupinam, poceni izlete, potovanja in 
letovanja, poleg tega pa organizira tudi 
šolske izlete s celotnim aranžmajem in 
prevozom. Samo lani je preko nje leto
valo več kot tisoč mladih ljudi, /a  šole 
pa so tudi organizirali približno tisoč iz
letov. V okviru poslovalnice deluje tudi 
študentski servis.

»Z obsegom dela in rezultati smo 
vsekakor zadovoljni in lahko se pohva
limo, da bi bili z njimi zadovoljni tudi v 
marsikateri drugi turistični agenciji, 
nismo pa zadovoljni s tem, da drugi 
gledajo na nas nekoliko podcenjujoče. 
Nismo zadovoljni tudi s tem, da so 
nekatere organizacije, ki so se ukvarjale 
z mladinsko počitniško dejavnostjo, 
precej zaspale, pa tudi ne s sicerčnjo tu
ristično aktivnostjo na področju Nove
ga mesta in širše Dolenjske. Tukaj bo 
treba vsekakor še veliko storiti,« pravi 
Silva Marzel.

T. J.

OBVESTILO
Svet in družbenopolitične or

ganizacije Krajevne skupnosti 
Šentjernej, Skupnost borcev 5. 
SN O U B  Ivan C ankar in Skup
nost borcev Gorjanskega bataljo
na vabijo borce, občane, m ladi
no, še posebno pa sorodnike 
padlih borcev 4. bataljona na 44. 
obletnico zadnjega boja borcev 
C ankarjeve brigade ter na prosla
vo krajevnega praznika KS Šen
tjernej.

Slovesnost bo 1. maja ob  11. 
uri na Javorovici pri spom e
niku (hramu) borcev 4. bataljo
na Cankarjeve brigade.

KS Šentjernej, Skupnost borcev 
5. SNOUB Ivan Cankar in 

Skupnost Gorjanskega bataljona

Z vozičkom 
ne morejo 
čez most

O težavah invalidov
NOVO MESTO — Neizpod

bitno drži, da so pristojni v Novem 
mestu naredili kar nekaj prijetnejše 
življenje invalidom, vendar je očit
no, da je tovrstnega dela še več kot 
dovolj, morda ravno tam, kjer bi 
zdravo misleči najmanj pričakoval 
ovire. »Nismo šli v kake velike po
sege, ampak smo urejali najnujne
jše. Tako smo v Novem mestu dobi
li invalidi dve parkirni mesti, pošta 
je spustila niže enega od telefonov 
in speljala dostop v stavbo, tudi 
Ljubljanska banka je uredila do
hod, enako SDK. Skupnost social
nega skrbstva je poskrbela, da ima
jo  v njeno pisarno možnost priti 
tudi ljudje na vožičkih, in prilagodi
la uradne ure, podobno so storili v 
sekretariatu za občo upravo in na 
sodišču. Dobro je urejen tudi hotel 
Kandija zato se invalidi lahko po
gosto poslužujemo njegovih uslug, 
in najbrž so še kje olajšali gibanje 
invalidom. Dogovarjamo se, da bi 
rezervirala po en parkirni prostor 
vsaka trgovina v mestu in da bi v 
mestu še naprej prilagajali poti. 
Tako želimo olajšati gibanje ljudem 
na vozičku in vsem, ki se težje gibl
jejo, npr. materam z otroki,« oriše 
skupne dosežke in prizadevanja 
Bernarda Zorko.

V letošnjem letu, posvečenem 
odstranjevanju arhitektonskih ovir, 
je pomembno to, a še bolj tisto česar 
družba še ni storila. »Ne moremo 
prihajati v vse trgovine, pogrešamo 
možnost, da bi lahko uporabljali 
razpoložljiva dvigala. Velika težava 
je  kandijski most. Ima ozko vozišče 
in visoke pločnike, zato smo na

Bernarda Zorko

njem, a tudi drugod, invalidi pro
metno ogroženi. Probleme imamo 
tudi v zdravstvenem domu in v bol
nišnici (!), predvsem z dostopi v sa
nitarije. Kdaj bo bolje? Ko bo de
nar, pravijo. Kdaj bo denar, se pa ne 
ve!« deli tajnica regijskega društva 
paraplegikov in predsednica koor
dinacije invalidskih organizacij ter 
predsednica za družbeni položaj in 
aktivnost invalidov pri OK SZDL 
Novo mesto mnenje s številnimi in
validi. Zaskrbljena je zaradi krize, 
saj so invalidske organizacije opre
deljene kot dopolnilne; torej bo si
romaštvo po logiki stvari najprej 
udarilo po njih. Vendar ta hip Zo- 
rkova ne skopari tudi s pohvalo na 
račun družbe. Posebej omenja zelo 
veliko zavzetost novomeškega ob
činskega komiteja za urbanizem in 
varstvo okolja, IS in še nekaterih, ki 
so poskrbeli za konkretne akcije. 
Tako je  po mnenju Zorkove novo
meška občina med tistimi, ki so se 
izdatneje izkazale v skrbi za inva
lide.

M. LUZAR

LL
Trgovci sedejo za skupno mizo?

Trgovina v občini še nepovezana — Naloge so znane, le bolje jih je treba opraviti 
— Se problematični odročni kraji — Nekateri vendarle znajo_________

NOVO M ESTO  — Novomeške trgovske organizacije se obnašajo kot m o
nopolisti, ki zapirajo vrata »tujim«, delovni čas njihovih prodajaln pa je, tako 
kot delovni čas zasebnih obrtn ih  delavnic, pisan na kožo trgovcem , in ne v prvi 
vrsti kupcem . O b tem je  slabo urejena tudi glavna tržnica, zato je  organizira
nost trgovine v novomeški občini še zmeraj slaba.

Tako ugotavljajo na podlagi pri
pomb krajanov ob koncu 60-dnevne 
javne razprave o trgovini v občini Novo 
mesto. Udeleženci razprav so med dru
gim očitali trgovcem nepovezansot, in 
to v občinskem kot tudi regijskem po
gledu. Zato naj bi trgovci v bodoče sedli 
za skupno mizo pred gradnjo poslovnih 
prostorov, predno bi se odločali o 
vrstah blaga v svojih prodajnih pro
gramih in tudi pred načrtovanjem izo
braževanja. Ko bi seklo dogovarjanje, 
bi se trgovci morali odločiti o nosilcu 
trgovine na debelo v občini. Ker pa so v 
občini že zdaj določeni: Mercatorjev 
KZ Krka za preskrbo s kmetijskimi 
stroji, kmetijskim repromaterialom ipd., 
Novotehna za oskrbo z drugim tehnič
nim blagom in repromaterialom ter

•  Letos naj bi z novimi prodajnimi 
zmogljivostmi rešili problem oskrbe 
Drske. Na Novem trgu v Novem mes
tu bodo začeli graditi blagovnico. 
Glede te lokacije so imeli ponekod v 
javnih razpravah pomisleke, vendar 
bi bila prestavitev glede na dosedanja 
vlaganja v pripravo nesmotrna.

Emona-Dolenjka in M-Standard za 
preskrbo z živili in drugim blagom 
široke potrošnje, naj bi se trgovci na de
belo v glavnem le bolje usposobili za 
opravljanje grosistične dejavnosti.

Za zdaj je to v novomeški trgovini še 
slabost, ki soji v javnih razpravah pos
tavili ob bok šepajočo preskrbo v po
sameznih KS. Zato naj bi trgovske or
ganizacije zagotovile tudi osnovno pre-

Sindikat 
skrbi rastoča 
brezposelnost
NOVO MESTO — Po ugotovitvah 

novomeškega sindikalnega sveta so v 
ozdih letos obravnavali poslovna po
ročila in zaključne račune za leto 1987 
manj skrbno kot prej. Temu naj bi bo
trovala dejstva, daje sindikat kot glavni 
spodbujevalec razprav ostal precej osa
mljen, da so tekle obravnave razmero
ma pozno izdelanih zaključnih računov 
tik za menjavo vodstev osnovnih orga
nizacij in sočasno s pretresanjem pre-

•  OS ZSS je na nedavni seji ob 
obravnavanju predlogov ustavnih 
spremembmenii, daje treba v ustavo 
zapisati pravico do stavke. Med dru
gim je sprejel še sklep, da bo letos po
delil srebrni znak ZSS 5 posamez
nikom in 2 sindikalnima organiza
cijama, in sicer 27. aprila na proslavi 
na Trški gori, ko bodo med drugim 
podelili tudi občinska priznanja OF.

dlogov ustavnih sprememb, stavkovnih 
pravil in kandidatov za letošnje volitve. 
Sicer so v občinskih sindikatih skušali 
povzeti razprave o zaključnih računih s 
posebnimi po ozdih poslanimi vprašal
niki, a so v tem ostali na pol poti. Od 
177 osnovnih organizacij se jih je nam
reč z izpolnjenimi in vrnjenimi vprašal
niki odzvalo le 65. Več odmeva bodo 
veijetno doživele analiza težjih in zdrav
ju  škodljivih delovnih mest v ozdih, 
obravnava nezaposlenosti v regiji in 
ocena socialne varnosti brezposelnih.

Odmrznitev ni napolnila mošnje
Čeprav so se blokirana sredstva zdravstvene skupnosti močno zmanjšala, me

tliška skupnost nima dovolj denarja — Se izpad Novoteksovega tozda?
METLIKA — Medtem ko je bilo marca blokiranih 65 milijonov dinarjev na 

računu občinske zdravstvene skupnosti Metlika, seje ta vsota aprila zmanjšala 
na dobrih 6 milijonov dinaijev. »Zasluge« za tako veliko zmanjšanje blokirane
ga denaija imajo isti, ki so bili prej »krivi« za toliko večji blokirani kup — admi
nistracija. Za marec je bilo dovoljeno porabiti 117 odst. več denarja za zdravst
veno skupnost kot v istem lanskem mesecu, za april pa so odločujoči uradniki 
to stopnjo dvignili na 135 odst. Tako jim v Metliki vsaj ni bilo treba za april spet 
znižati prispevne stopnje, kot so morali narediti za februar. Kakšnega drugega 
večjega haska od vse te birokratske kolobocije pa ni. Zdravstvo še naprej ostaja 
nelikvidno in nima dovolj denaija za svoje potrebe.

Blokiranega denarja se je metliška 
zdravstvena skupnost v glavnem rešila, 
a še vedno je »zamrznjenih« približno 
toliko milijonov, kot je skupnost za le
tos dolžna novomeški bolnici in me
tliškemu zdravstvenemu domu. Jasno 
je, da bo bolnica prvo letošnje trimeseč
je končala z veliko izgubo, metliški 
zdravstveni dom pa se bo morda iz
vlekel, če bodo ostale zdravstvene 
skupnosti, od koder so tudi pacienti te
ga doma — tu gre v glavnem za sosedn
je občine, največ iz bližnje Hrvaške — 
poravnale račune. »Tudi če bi naša

skupnost lahko poslovala brez omeji
tev, se pravi, če bi laho razpolagali z 
vsem denarjem, ki se zbere iz prispevne 
stopnje, bi za letos zmanjkalo za okoli 
desetino potrebnega denarja,« pravijo v 
Metliki. Lansko leto je namreč skup
nost zaključila s 104 milijoni dinarjev 
izgube in ta denar so izvajalcem porav
nali na račun letošnjih sredstev. Tej za 
tako majhno in občutljivo rizično 
skupnost, kakršnaje metliška, veliki hi
poteki so se pridružile še administrativ
ne omejitve, po pameti katerih je  bolje, 
da denar zamrznjen in nekoristen leži in

skrbo v vseh krajevnih skupnostih, in to 
ne glede na rentabilnost poslovanja 
prodajaln zunaj mestnega središča. 
Tako o tem tokratne javne razprave, 
znana pa je tudi že stara pesem trgov
cev, ki se nedonosnega oskrbovanja 
odročnih krajev brez družbenih nado
mestil za slabo prodajo otepajo. Kot 
lajna se ponavljajo tudi očitki, da ozdi 
premalo koristijo storitve trgovin in da 
ne znajo prodajati svojega blaga, ven

dar resnici na ljubo nekateri proizvajal
ci iz občine že imajo svoje trgovine sredi 
mesta.

Pot do v celoti boljše novomeške 
trgovine je najbrž še neznanka, vendar 
je znanih nekaj korakov. Po predlogih 
iz javne razprave naj bi med drugim 
poskrbeli za boljšo oskrbo z. mlekom in 
mlečnimi izdelki, sadjem, mesom. Če že 
ne bo nič iz predvidevanj za predelo
valnico mesa in boljšo tržnico, naj bi 
vsaj skrbneje posegli v že obstoječo hla
dilnico. Občino naj bi v bodoče bolje 
oskrbovali tudi z nafto in naftnimi 
derivati.

M. LUZAR

Ponovno v samoprispevek
8. maja referendum za sam oprispevek v Dolenjskih 

Toplicah — Brez denarja ne bo dobre pitne vode

DOLENJSKE TOPLICE »V 
krajevni skupnosti Dolenjske Toplice 
smo referendumski program zadovolji
vo uresničevali, saj nam je za letos osta
lo le še nekaj manjših zaključnih del in 
pa ena večja investicija, to je mrliška 
vežica na pokopališču v Dolenjskih 
Toplicah. Projekt za vežico je že izde-

propada na blokiranih računih, kot da 
bi se trošil za tisto, za kar je namenjen in 
kjer ga že tako in tako primanjkuje.

Čeprav uradno s tem niso seznanjeni, 
so zvedeli, da je metliški Novoteksov 
tozd, lanski veliki izgubar, na repu
bliško zdravstveno skupnost poslal vlo
go, da letos zato, ker je v sanaciji, ne bi 
plačeval prispevkov za zdravstveno 
skupnost in seveda ne za druge družbe
ne dejavnosti. Od 3.980 aktivnih zava
rovancev v metliški občini jih je 370 
zaposlenih v tem Novoteksovem tozdu, 
se pravi skoraj desetina vseh. Za tako 
majhno zdravstveno skupnost, kot je 
metliška, se vsak mesec zbere okoli 200 
milijonov dinarjev, izpad Novotekso
vega tozda pa torej pomeni skoraj 20 
milijonov dinarjev na mesec manj de
narja za zdravstvo, kjer ga že tako pri
manjkuje. Teh 20 milijonov dinaijev je 
približno polovica mesečnega zneska, 
ki ga zdravstvena skupnost nameni za 
delo metliškega zdravstvenega doma.

A. BARTEU

Za boljšo 
trgovsko 
ponudbo

Prenova in načrti me- 
tliške trgovine

METLIKA — Lansko leto je 
Mercatorjev tozd T rgovina, ki delu
je v sklopu metliške Kmetijske za
druge, dobro zaključil in prvič so 
tudi osebni dohodki 120 zaposlenih 
dosegli slovensko povprečje v svoji 
dejavnosti. Povprečni osebni doho
dek metliških trgovcev je v lanskem 
letu znašal dobrih 242. tisočakov.

Letos so po 20 letih v Metliki 
prenovili samopostrežno trgovino, 
kar jih je stalo 40 milijonov dinar
jev. »Prenova je bila nujna,« pravi 
direktor tozda Janez Videtič, »kajti 
ta trgovina je bila že precej dotraja
na. Pred 20 leti so načrtovali, da 
bomo v njej prodali 100 kg kruha 
na dan, sedaj ga prodamo 500 kg do 
1000 kg pred prazniki. Razširiti 
smo morali tudi prostor za delikate
so in sadje ter zelenjavo, uredili smo 
skladišče, zamenjali tla in opravili 
še druga dela. Izvajalci so se potru
dili in dela končali v 12 dneh, pri 
ureditvi trgovine pa je pomagalo 
tudi osebje.«

Prihodnji mesec bodo na Parti
zanskem trgu v Metliki odprli novo 
okrepčevalnico in bife. Ureditev
lokala bo stala okoli 70 milijonov 
dinarjev. V načrtuje, da bodo staro 
bencinsko črpalko preuredili v ri
barnico, kjer bodo na voljo sveže 
rečne in morske ter zamrznjene ri
be. Ribarnica naj bi bila urejena do 
konca junija, vsa zadeva bo stala 
kakih 30 milijonov dinarjev; raču
najo tudi na sredstva interesne 
skupnosti za pospeševanje proiz
vodnje hrane m zagotavljanje os
novne preskrbe občine Metlika.

Eden glavnih in največjih ciljev v 
razvoju metliške trgovine pa prej ko

Janez Videtič

slej ostaja gradnja nove velike trgo
vine v Kidričevem naselju, ki se 
razvija v novo stanovanjsko-poslov- 
no središče Metlike. V načrtuje, da 
bi imela trgovina v začetku 1 200 
m2 prostora. V njej bi prodajali po
hištvo, talne obloge, preproge, belo 
tehniko, akustične aparate itd. »Po 
sedanjih cenah bi nova trgovina sta
la okoli dve milijardi dinarjev, kar 
pa je za nas prevelik zalogaj. Ker 
potrebe po taki trgovini v občini 
vsekakor so, računamo na širšo 
pomoč občine,« pravi Videtič. Le
tos nameravajo urediti potrebno 
dokumentacijo in opraviti druga 
pripravljalna dela.

A. B.

lan, z njim bodo vaščani v kratkem sez
nanjeni, pa tudi predračun, ki znaša 17 
milijard starih dinarjev, že imamo. Se
veda bomo z lastnim delom stroške 
občutno znižali,« pripoveduje predsed
nik sveta KS Dolenjske Toplice Martin 
Šmid. »Pravkar zaključujemo zgraditev 
telefonskega omrežja, z izgradnjo kate
rega smo postali ena najbolj telefonsko 
razvitih krajevnih skupnosti v novo
meški občini, pred nami pa so še neka
tere velike in pomembne naloge, ki jih 
nikakor ne bo moč izvesti iz obstoječih 
finančnih virov. Sedaj krajani plačujejo 
dva odst. samoprispevka, enega za kra
jevno skupnost, drugega za občinski 
program. Plačevanje se izteče maja pri
hodnje leto. Mi smo evidentirali naše 
potrebe in ugotovili, da moramo v nov 
referendum za uvedbo krajevnega sa
moprispevka že letos, če hočemo, da se 
bodo dela pričela pravočasno in da bo 
izvedba sploh možna. Zdaj gre predv
sem za vodo, saj je zajetje v Podturnu že 
sedaj oporečno in samo vprašanje časa 
je, kdaj bodo Dol. Toplice brez pitne

Martin Šmid

vode. Poleg vodovoda je v programu še 
veliko drugih del. Predračunska vred
nost programa je 97 milijard starih di
narjev, iz samoprispevka pa naj bi jih 
zagotovili 62. To bi dosegli tako, da bi 
od maja letos do maja prihodnjega leta 
krajani plačevali dodatni 1 odst. kra
jevnega samoprispevka, ko pa bo pri
hodnje leto prenehalo plačevanje za sta
ri referendumski program, bi do maja 
1993 plačevali po 2 odstotka krajevne
ga samoprispevka. Referendum bo 8. 
maja in mora uspeti, sicer ne vidimo 
nobene perspektive za nadaljnji razvoj 
krajevne skupnosti,« pravi Martin.

Dušan Granda, predsednik skupšči
ne KS Dol. Toplice, je optimist: »Resje, 
da čas takim referendumom ni več tako 
naklonjen, vendar mislimo, da smo 
stvari na zborih krajanov dovolj dobro 
predstavili. Alternativ razvoja pravza
prav ni. Zato so bili na zborih krajanov 
ljudje za in tudi skupščina je program 
potrdila. Gre za pomembne stvari, kjer 
bi bilo vsako odlašanje lahko usodno. 
Zato moramo takoj v referendum.«

T. J.

STANISLAV BAJUK 
ŠE NAPREJ 

PREDSEDNIK
METLIKA — Vsi zbori skupščine 

občine Metlika so prejšnjo sredo za 
predsednika skupščine občine izvolili 
Stanislava Bajuka, dosedanjega pred
sednika, za podpredsednika pa prav 
tako dosedanjega Jožeta Došna. Izvo
lili so tudi predsednike in podpred
sednike posameznih zborov.

NA KLEK
METLIKA — Metliško planinsko 

društvo pripravlja za nedeljo, 1. maja, izlet 
na Klek. Udeležba znaša 7.000 dinarjev, 
otrokom je ni treba plačati. Odhod avto
busa bo ob 6. uri izpred stare samopos
trežne trgovine. Udeleženci se bodo z av
tobusom pripeljali do vasice pod Klekom, 
na vrh pa bo treba peš. Zamudniki lahko 
priletijo z metlami. Prijave zbirata Anka 
Krštinc na DPO in Slane Brodarič na 
občini.

Novomeška kronika
IŠČE SE — Akviziter ljubljanske Teh

niške založbe, suh in brkat možak, si je 
omislil za svoj žep na moč donosno 
kupčevanje s knjigami, človekovimi naj
boljšimi prijateljicami. Delavcu IMV je 
tako prepričljivo prikazal vsestransko 
uporabnost več ko deset priročnikov, daje 
ta pri priči podpisal vse potrebne papirje 
in plačal prvi obrok, nakar se je knjigo- 
tržec odpravil v avto po knjige. Nazaj se
veda ni bilo ne njega ne knjig. To, da je 
opeharjeni delavec že prejel preostale po
ložnice za knjige, ki jih še videl ni, pa je 
seveda že druga zgodba.

SOBOTE — V šentjernejski Iskri, tozd 
Hipot, so morali že dvakrat prestaviti de
lovno soboto. Enkrat bi morali za stroje 
na Jožefovo, kar je v tej dolini popoln 
nesmisel, če že ne greh, drugič pa bi se mo
ralo delati, vendar se ne bo, 23. aprila. Ta 
dan bo v Šentjerneju birma.

KRIŽIŠČE — Z onostranskimi rečmi 
še bolj ng s prometom ima zvezo tudi 
običaj iz Šmihela pri Novem mestu. Ko je 
tam maša, se križišče tako napolni z na
pačno parkiranimi avtomobili, da se redki 
ateisti komajda prebijejo skozi. Morda bo 
v obliki kakšnega miličnika vmes posegla 
božja roka.

Ena gospa je  rekla, da je  R agov  
log le nekoliko premajhen goz
diček, da bi lahko nosil ime velike 
in slavne 15. divizije.

V času od 7. do 13. aprila so v novo
meški porodnišnice rodile: Jožefa Libe- 
nšek z Libne — Mateja, Ana — Vesna 
Moravac iz Vel. Pake — Jasmino, Vera 
Tomazin z Broda — Matija, Renata Jer
man iz Kočevja pri Črnomlju — Katari
no, Marjeta Praznik iz Žalovič — Bernar
do, Majda Kranjc z Roj — Petro, Ida 
Kofalt iz Sadinje vasi pri Semiču —Sašo, 
Duška Konda iz Trnovca — Tamaro, 
Darja Zetiček iz T rebnjega — Špelo, Cve
tka Barborič iz Gorenje vasi — Jožico, 
Vida Junc z Gor. Mokrega polja — An
drejo, Majda Veselič z Goleka — Sandija, 
Marjetka Plantan iz Koroške vasi — Ro
mana, Pavla Modic iz Mime peči — Niki- 
co, Sonja Jordan iz Cerovega loga — 
Sandro, Milena Kocjan iz Lešnice — Ti
no, Mirjana Lamberščak iz Smolenje vasi
— Iztoka, Darja Zupančič iz Rebri pri 
Žužemberku — Marka, Pavla Glavan — 
Mežič iz Velike vasi — Šonjo, Alenka Je
zernik z Mirne — Tadeja, Ana Petrič iz 
Črnomlja — Jureta, Marija Zorko iz Kos
tanjevice — Simono, Luca Matičevič z 
Rateža — Sanelo, Irena Pezdirca iz Pod
zemlja — Jureta, Suzana Hočevar iz 
Prečne — Sindijo, Miljana Vasič iz Šent
jerneja — Rebeko, Ivana Oberč iz Hude
ga brezja — Roka, Liljana Hrovat iz 
Žužemberka — Gregotja, Breda Pezdirc 
iz Grabrovca — Dejana, Lidija Bratkovič 
jz Gor. Vrhpolja, — deklico, Marjetka 
Žibcrt z Vrha nad Mokronogom — 
dečka, Jožefa Gorišek iz Vel. Vodenic — 
dve deklici, Tatjana Šporar iz Podturna 
pri Dolenjskih Toplicah — dečka.

IZ NOVEGA MESTA: Mirjana Mu- 
drinič z Drske 41 — Klementino, Nada 
Vintar, Ob Težki vodi 36 — Tjašo, Mirica 
Krhač s Ceste herojev 68 — Ano, Zdenka 
Mervar iz Gotne vasi — Tonija, Zdenka 
Lindič — Dragaš s Ceste herojev 62 — 
Zalo, Dragica Kirin z Ragovske 14 — 
dečka, Valentina Crnčič iz Koštialove 27
— deklico. Čestitamo!

Sprehod po Metliki
ZAPOSLENI V BETI BODO lahko 

letovali v Seči pri Portorožu, kjer ima ta 
delovna organizacija počitniški dom z 42 
ležišči, ali pa na Pagu, Krku in Rabu, kjer 
imajo skupno 9 počitniških prikolic. Za 
člane kolektiva bo dnevni penzion v Seči 
okrog 7.500 din, zanimanje za oddih pa je 
že zdaj veliko.

DVE NEVESTI, dramsko delo Cvetka 
Golarja, sta privabili minulo soboto v me
tliški Kulturni dom Edvarda Kardelja kar 
precej gledalcev, ki so bili zadovoljni z 
gostujočo igralsko skupino Kulturno- 
umetniškega društva Radoviča. Obisko
valci so se dobro zabavali: salve smeha so 
bile namenjene tako besedilu kot tudi 
manjšim nerodnostim posameznih igral
cev.

PRED KRATKIM JE SREČAL Abra
hama Branko Mežnaršič, lastnik gostilne 
Bartus na Mestnem trgu. Petdeseti rojstni 
dan je praznoval tiho, a na več ali manj 
stalne goste ni pozabil: pogostil jih je s pi
jačo. Ž manjšim darilom so se Branka 
spomnili mlajši metliški pesniki, shajajoči 
se v njegovem lokalu. V spomin so mu 
podarili sodček s svojimi podpisi.

USKLAJEVALNI ODBOR ZA IZ
GRADNJO kabelske televizije pri Socia
listični zvezi delovnega ljudstva Metlika je 
poslal 756 lastnikom sprejemnikov TV 
anketni list, z vrnitvijo katerega so morali 
izraziti pripravljenost za napeljavo kabel
ske TV. Do roka so prejeli i 10 pozitivnih 
odgovorov, kar je premalo, da bi se v Me
tliki odločili za ta zahtevni in dragi pro
jekt. Odločili so se, da ga vključijo v pros
torski plan in zadeva bo spet zanimiva leta 
1989.
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Črnomaljski drobir
DAVKI — Kot kaže, v črnomaljski 

občini za lansko leto ne bo nihče iz redne
ga delovnega razmerja plačal davka od 
skupnega dohodka občanov. Dohodek 
nad neobdavčljivim delom, ki za lani 
znaša 8.114.436 dinarjev, je sicer prijavilo 
sedem občanov, vendar zaradi olajšav za 
vzdrževane družinske člane ne bo nihče 
plačal davka. Naj višji osebni dohodek je 
za lani prijavil samostojni inovator, in si
cer 10.900.000 dinarjev.

ŽIVINA — Enega od delegatov na 
zadnji občinski seji je zanimalo, koliko 
glav živine bi moral imeti kmet na Sinjem 
vrhu, da bi zaslužil povprečni osebni do
hodek v Sloveniji v lanskem letu. Tako je 
rogata živina prišla tudi v občinsko sejno 
sobo. Odgovor je obljubljen za naslednjo 
sejo.

JURJEVO — V nedeljo, na Juijevo, 
bo črnomaljska folklorna skupina pred 
gradom pripravila prikaz starih juijevan- 
skih običajev, prav takih, ki so jih Črno
maljci več stoletij na ta dan izvajali prav 
na tem mestu.

KOZOLEC — Za letošnje jubilejno 
jurjevanje bi organizatorji radi polepšali 
tudi prireditveni prostor, jurjevansko dra
go. Ena od zamisli je tudi, da bi postavili 
manjši kozolec, ki bi pod streho vzel an
samble in druge nastopajoče tudi ob dru
gih prireditvah v tej dragi. Vprašanje pa 
je, če bo iz te moke kaj kruha, kajti za 
kozolček je črnomaljski Gok naredil pre
dračun v višini 680 starih milijonov.

•  Če začnemo prepir med prete
klostjo in sedanjostjo, bomo uvi
deli, da smo izgubili bodočnost.

CHURCHILL

Drobne iz Kočevja
KAM JE IZGINIL MOJSTER — 

Stanovalci v nekaterih kočevskih blokih 
so vedno bolj prepričani, da so žrtve nez
nanega goljufa. Pred tremi tedni jim je 
namreč elegantno oblečen moški ponujal 
razne usluge in jim nekatere tudi takoj na
redil (na primer namestil na vrata kukalo), 
za nekatere (nameščanje napisnih ploščic 
na vrata, pri poštnih predalih, pri zvoncih 
itd.) pa je pobiral akontacijo. Stanovalci 
se zdaj trkajo po glavi, zakaj so zaupali 
denar neznancu, nekateri pa se tolažijo, da 
morda le ni bil goljuf.

DRAŽJE STANARINE — V Kočev
ju bi se morale s 1. marcem stanarine po
dražiti za 24 odstotkov, dejansko pa so se s
1. aprilom, in to za 30 odstotkov, da bi 
tako nadoknadili zamujeno v marcu. Nas
lednja podražitev za 24 odstotkov je pred
videna s 1. julijem.

STREHE PUŠČAJO — V naselju 4. 
maj puščajo strehe na vseh osmih novih 
stanovanjskih objektih. Zdaj odpravljajo 
napake.

GNOJ ZA VRTIČKARJE — Prašiče
reja v Klinji vasi prodaja in tudi dostavlja 
gnoj zasebnim vrtičkarjem.

NOVA STANOVANJA — V Ulici 
heroja Marinclja bodo začeli graditi sta
novanjski blok. V njem bo 52 stanovanj, 
vseljiv bo prihodnjo spomlad.

Ribniški zobotrebci
9BNOV1T1 PARTIZANA — V Rib

nici se te dni še posebno prizadevajo, da bi 
obnovili dvorano domaTVD Partizan, ki 
je dotrajata. Obnove sta najbolj potrebna 
oder in električna napeljava.

MLADA PISATELJICA — Te dni 
kroži po Ribnici rokopis (razmnožen na 
fotokopirni način) »Življenjepis in dogo
divščine črnega muca Maksija«, kije delo
— kot se vidi na naslovnici — pisateljice 
in ilustratorke Marjetke Porenta. To je da
leč najboljši pisni izdelek nedavnega tek
movanja v materinščini, ki sta ga organizi
rali osnovni šoli Ribnica in Loški potok. 
Avtorica je učenka osnovne šole Dr. 
France Prešeren v Ribnici in šola bo to de
lo ponatisnila tudi v svojem šolskem 
glasilu.

PRESTAVITI DOSTOP DO ŠOLE
— Poročali smo že, daje dostop do ribniš
ke osnovne šole nevaren, saj je v nepo
sredni bližini zelo prometna cesta. Kaže 
pa, da bo šola le dobila nujno potrebno 
funkcionalno zemljišče, tudi tisto, na kate
rem še vedno stoji opuščeni vojaški stano
vanjski blok, ki je predviden za rušenje. 
Ko bo vse to zemljišče preneseno v uprav
ljanje šole, bodo lahko tudi dostop do šole 
uredili iz manj prometne ulice.

Trebanjske iveri
KAJENJE — Tudi zadnja seja občin

skega komiteja ZK ni bila izjema v tem, da 
se najbolj strastni kadilci in kadilke ne bi 
mogli vzdržati do kakšne »čik pavze« ali 
pa da bi sami pokazali kulturnejši odnos 
do nekadilcev in šli kadit iz sejne dvorane 
na hodnik. V nasprotnem predlagamo, da 
članom komiteja brezplačno podelijo 
žvečilne gumije, saj nekateri že zdaj dajejo 
kar lep zgled, kako se da z izbornim 
žvečenjem vsaj nekoliko ogniti že tolikok
rat prežvečenim temam in vprašanjem.

URADNI LIST — Odkar deli Miku- 
ličeva vlada nauke, kako se mora obnašati 
gospodarstvo, namesto da bi mu pustila 
več svobode, so tudi uradni listi vse zajet
nejši. Ta publikacija je eden najbolj na
zornih kazalcev, kako smo vse dlje od trž
nega gospodarstva. Tudi trebanjski gos
podarstveniki zato razmišljajo, kako bi se 
pridružili pobudi gubčevcev, da bi glaso
vali o (ne)zaunnici Mikuličevi vladi.

OZKOSRČNOST — Ljudje vse bolj 
vidijo samo sebe, potem pa dolgo nikogar 
drugega. Dokaz za to je, da nekateri de
lavci celo glasno razmišljajo takole: zdaj, 
ko nimam več otroka v šoli, pa ne bom 
več plačeval prispevek za izobraževalno 
skupnost itd ! Kam bi pripeljali taki 
pogledi?

i
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PONOVNO 
PREDSEDNIK

Na zadnji skupniČRNOMELJ 
seji vseh zborov skupščine občine 
nomelj — bilajevsredo, 13. aprila — 
so za predsednika skupščine občine za 
naslednje mandatno obdobje ponov
no izvolili Mladena Radojčiča, za 
podpredsednika pa Borisa Lovren
čiča. Posamezni zborj so izvolili svoje 
predsednike in podpredsednike.

Deponija za govorice
O tem, kje bo stala občinska deponija komunalnih 

odpadkov, se bo odločila le skupščina občine

Nižja stopnja 
proti blokadi

ČRNOM ELJ — Črnomaljske inte
resne skupnosti družbenih dejavnosti 
imajo v prvih treh mesecih tega leta 
blokiranih 540 milijonov dinarjev. To
liko denaija se je namreč v tem času 
zbralo več, kot administrativni ukrepi 
dovoljujejo povečano porabo glede na 
iste lanske mesece. Tudi teh 54 starih 
milijard pa bi s tistim, kar je zdravstvu, 
šolstvu, kulturi, otroškemu varstvu in 
drugim interesnim skupnostim družbe
nih dejavnosti dovoljeno porabiti, ko
maj zadoščalo za financiranje dogovor
jenega programa. Tako so vse te 
dejavnosti v izredno težkem položaju, 
ki grozi, da bodo morale, če bodo ome
jitve porabe obveljale, krčiti svoje pro
grame. Kaj to pomeni, se bodo najbolj 
boleče na svoji koži prepričali bolni 
ljudje, učitelji in učenci v šolah, starši 
pri otroških dokladah, otroci oziroma 
njihovi starši v vrtcih, kulturna javnost 
in drugi.

Da ta denar ne bi brezkoristno ležal 
in propadal na blokiranem računu, so 
se v Črnomlju odločili, da ga kot likvid
nostna sredstva vrnejo združenemu de
lu v obliki nižje prispevne stopnje za 
maj. Za ta mesec bo stopnja iz bruto 
osebnih dohodkov skoraj za desetino 
nižja. Kako pa bo v tem času z likvid
nostjo izvajalcev, si ne upa nihče napo
vedati. Gotovo jim  ne bo lahko, nič laž
je pa jim  ne bi bilo, če bi ta denar 
nedotakljiv ležal na blokiranem računu. 
Tako pa bo morda vsaj malo omilil lik
vidnostne težave črnomaljskega zdru
ženega dela. A. B.

ČRNOMELJ — Čeprav je  bilo v 
zadnjem času že večkrat jasno in 
glasno in na najbolj odgovornem mes
tu, se pravi na sejah zborov občinske 
skupščine, pojasnjeno, kako tečejo 
priprave za določitev lokacije za pre
potrebno občinsko deponijo komu
nalnih odpadkov, govorice o tej žgoči 
temi ne ponehajo. Tako so se na vso 
moč razburili v črnomaljskem vrtcu, 
ker so »zvedeli«, da bo deponija za 
vrtcem v Loki Ljudje po telefonu na
dlegujejo odgovorne in jih sprašujejo, 
če bo res deponija tik za njihovo hišo. 
Nekdo je  iz »zanesljivih virov« v 
Gornji Radgoni slišal, da bo črno
maljska deponija v resnici odlaga
lišče radioaktivnih odpadkov iz cele 
dolenjske regije. In tako naprej v stilu 
»informacij iz zanesljivih virov«.

V resnici pa gre, kot je  bilo ponov
no jasno povedano na zadnji seji vseh 
zborov skupščine občine, za to: kje
rkoli že deponija bo, bo samo občin
ska deponija komunalnih odpadkov. 
O tem, kje bo ta deponija, se bo doko
nčno odločila le skupščina občine. 
Temu vprašanju bodo v celoti posveti-

ZOPER STIHIJSKO 
UKINJANJE TOZDOV
TREBNJE — Trebanjski občinski 

izvršni svet je zadnje čase večkrat raz
pravljal o predlogih za reorganizacijo 
delovnih organizacij (GG Brežice, Ko
linska Ljubljana), ki so ponujale ukin
janje tozdov in združitev v enovito de
lovno organizacijo. IS SO je sprejel 
stališče, da mora kakršnakoli reorgani
zacija imeti za cilj izboljšanje rezultatov 
dela. Opraviti je treba temeljito analizo 
stanja, proučiti razvojne cilje organiza
cije in na tej podlagi presoditi, ah ukini
tev tozdov ne vodi le v nepotrebno cen
tralizacijo, tudi odločanje mimo delav
cev v delovnih enotah. Več prihodjič!

Predsednik 
je spet 
Lapajne

Za podpredsednika v 
Ribnici izvolili Janeza 
 Novaka_______

RIBNICA — Od 83 delegatov 
zborov občinske skupščine ribnica 
se jih je volitev 13. aprila udeležilo 
60. S tajnimi volitvami so izvolili za 
predsednika občinske skupščine po
novno Franceta Lapajneta (59 gla
sov), za podpredsednika pa Janeza 
Novaka (56 glasov). Kandidat za 
predsednika predsedstva SRS Ja
nez Stanovnik je dobil 59 glasov (1 
proti), kandidat za člana predsed
stva SRS Janko Pleterski pa 53 gla
sov (6 proti, 1 neveljaven glas).

Z javnim glasovanjem pa so bili 
izvoljeni za predsednika zbora zdru
ženega dela Ivan Francelj in za 
podpredsednika Pavel Sobar' za 
predsednika zbora KS France Sile 
in za podpredsednika France Pre
lesnik; za predsednika družbenopo
litičnega zbora Stanko Rus in za 
podpredsednika Jože Andoljšek.

Volitve, ki so bile v okrašenem 
domu JLA, so potekale v svečanem 
vzdušju.

V Tesnilih razčistili
Sprejeli odstop trojice  
Hočevarju vsa podpora -

vodilnih — Direktorju 
- Vzroki slabih odnosov

TREBNJE — Metodologija KIP 
(krožek za izboljšanje poslovanja), ki 
sojo v Tesnila Velika Loka »uvozili« 
iz Maribora, je omogočila, da so v eni 
najuspešnejših delovnih organizacij v 
trebanjski občini dali na rešeto celot
no vodstvo kolektiva. In rezultat? Os
tali so brez trojice vodilnih!

Kolektivni odstop vodilnih, ki so 
ga 24. marca ponudili direktor delov
ne organizacije Tone Hočevar, vodja 
kadrovsko-socialnega sektorja Vida 
Danilovič, začasni vodja razvojnega 
sektorja Ciril Logar, vodja komer
cialnega sektorja Mojca Dule in vodja 
finančno-računovodskega sektorja 
Mira Gole po neuspešnem referen
dumu 10. marca, v družbenopolitič
nih organizacijah Tesnil niso sprejeli, 
pač pa le posamezno odpoved na de
lovno mesto.

Kljub temu, daje vodstvo delovne 
organizacije ocenilo, da je s predlogi 
rešitev v zvezi z neuspelim referen
dumom, ki sta jih podala vodstvo iz
vršnega odbora osnovne organizacije 

sindikata in delavskega sveta prejšn
jega mandata, jasno izraženo mnenje 
kolektiva, da vodstvo nima zaupanja 
in podpore kolektiva za nadaljnje 
učinkovito vodenje delovne organi
zacije in je bilo zato vodstvo pripravl
jeno odstopiti z nalog s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi (kar je 
naposled potrdilo tudi s pisno izja
vo!), so družbenopolitične organizaci
je Tesnil 28. marca sicer dale podporo 
posebej vsakemu delavcu s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi, ki je 
pripravljen delati v smeri odprave ne
pravilnosti, ki so bile nakazane 1 
anketo. Ugotovile so, da sklep, po 
katerem bi bilo potrebno realizirati

vse tiste vzroke, ki so bili ocenjeni z 
več kot 7 točkami, ni bil verificiran 
kot sklep delavskega sveta, pač pa le 
kot želja njegovih delegatov.

Povedano na kratko, gre pač za to, 
da so bili v Tesnilih, kljub dobremu 
gospodarjenju in osebnim dohodkom 
nekateri delavci še vedno nezadovolj
ni z debelino kuvert, še zlasti, ker so 
menili, da bi si lahko plače še popravi
li, če ne bi bilo treba pp zaključnem 
računu 1987 za nerazvite dati več kot 
trikrat več denarja kot leto poprej. 
Seveda tega, glede na to, da so bili v 
Tesnilih že prekoračitelji družbenega 
dogovora, niti ne bi bilo možno ures
ničiti. So pa bile take izjave voda na 
mlin tistim, ki se niso sprijaznili z di
namičnim razvojnim konceptom Tes
nil, ki naj temelji na nenehnem izpo
polnjevanju tehnologije in ob vse 
večjem upoštevanju domačega znanja 
in pameti. Taki posamezniki so seve
da zlahka prodrli med delavci z de- 
magoško parolo, češ, dajmo si raje 
danes razdeliti čim več za plače, kaj se 
ve, kaj bo jutri. In odtod tudi kali ne
zaupanje ter poslabšanih medseboj
nih odnosov.

V Tesnilih so nazadnje sprejeli ods
top trojice (najmanj »priljubljenih« 
po KIP metodi!), direktor delovne or
ganizacije in vodja komercialnega sek
torja pa imata vso podporo. Te 
kadrovske spremembe naj bi tudi po 
oceni nekaterih občinskih politikov 
ugodno vplivale na ureditev medse
bojnih odnosov, ki jih ne morejo po
praviti niti komunisti niti sindikat, če 
niso za to sami delavci znotraj tovar
niških plotov.

P. PERC

li eno naslednjih skupščinskih sej. 
Odločali se bodo na podlagi vsestran
sko strokovno preverjenih stališč in 
mnenj. Sedaj so v ožjem izboru za 
gradnjo deponije tri lokacije: v okolici 
Semiča, Gribelj ter rudniška kadun- 
ja. Te lokacije ocenjujejo strokovne 
republiške inštitucije z različnih vi
dikov. Na podlagi ocene in študije o 
teh treh možnih lokacijah se bo za eno 
odločila skupščina občine. Preden 
bodo začeli graditi deponijo, bo 
opravljena še podrobna hidrogeo- 
loška študija. Jasno je, da nihče v 
občini ne more, ne sme in si ne želi 
tvegati, da bi prišlo še do ene afere 
Krupa, pa čeprav v veliko manjšem 
obsegu. Prav tako jasno pa je, da je  
tudi zato urejena deponija komunal
nih odpadkov na strokovno vsestran
sko preverjeni lokaciji še kako po
trebna In to čim prej

A. BARTEU  

ŠEST SREBRNIH
KOČEVJE — Na občinskem tek

movanju matematikov za srebrno Ve
govo priznanje je sodelovalo 33 učen
cev, srebrno priznanje pa jih je osvojilo 
šest, in sicer Kruno Abramovič (iz 6. 
razreda\ Mateja Starc, Jani Glad in 
Daniel Žlindra (vsi iz 7. razreda) ter 
Mihael Jurič in Marko Boben (oba iz 8. 
razreda) — vsi iz osnovne šole Kočevje. 
Vsi udeleženci tekmovanja so prejeli 
kolesarski pribor (darilo LB-pionirske 
hranilnice), knjižne nagrade in Presko- 
ve značke. Na republiškem tekmovanju 
za zlato Vegovo priznanje, ki bo 14. ma
ja, bodo osnovnošolce kočevske občine 
zastopali Glad, Žlindra in Boben.

ŠTUDIJA O VISOKEM 
PRITISKU

RIBNICA — V ribniški občini 
ekipa Klinike za hipertenzijo iz 
Ljubljane pripravlja posebno študi
jo  o visokem pritiku. Nosilec razi
skovalnega projekta je asistent dr. 
Rok Acetto. Za visokim krvnim 
pritiskom boleha kar okoli 20 ods
totkov odraslih. Posledice so srčno- 
mišični infarkt, možganska kap, 
obolenja ledvic. Raziskovalna eki
pa bo v ribniški občini izprašala in 
preiskala vse občane, stare od 18 do 
35 let, pa tudi njihove starše.

0 vročih temah
Ko SZDL prisluhe

KOČEVJE — Ni posebnega zanima
nja krajanov za delo SŽDL pa tudi za delo 
krajevnih odborov, ki delujejo v okviru 
KS. To so ugotovili tudi na sestanku pred
sedstva KK SZDL Kočevje — mesto III. 
Zato so se minuli teden odločili, da bodo 
dali na dnevne rede zadeve, ki zanimajo 
občane. Med take sodi gotovo tudi vrtič
karska zadruga, vrtičkarstvo nasploh.

Naslednje tako vprašanje je kabelska 
televizija. Zbrati je treba mnenje o tem, 
kaj menijo o njej občani. Zdaj je znano le, 
da so bolje stoječi za kabelsko televizijo, 
krajani z manjšimi prihodki pa se boje 
prevelikih izdatkov.

Izražena je bila tudi zahteva, naj bi se v 
kočevju zavzeli za odprtje samopostrežne 
restavracije, pa čeprav v zasebni lasti. 
Vedno več družin je, kjer so vsi odrasli za
posleni in bi jim bila tka restavracija v ve
liko pomoč.

Ugotovili so tudi, da so nekatera območ
ja (Struge, Poljanska dolina) in področja 
(na primer šolstvo) tako nerazvita ali pa še 
bolj kot na Kosovu. Ob tem so menili, da 
kaže sredstva za nerazvite porabiti pred
vsem doma. j  p

Novi predsednik je Eržen
Za podpredsednika občinske skupščine Kočevje pa 

sta izvoljena Rudi Gruden in Danilo Škulj

KOČEVJE — S tajnim glasovanjem 
so na seji zborov občinske skupščine 
Kočevje 13. aprila izvolili z veliko veči
no glasov prisotnih delegatov za pred
sednika občinske skupščine Alojza 
Eržena, direktorja Opreme; za dva 
podpredsednika občinske skupščine pa 
Rudija Grudna, vodjo tozd Elektro 
Kočevje in Danila Škulja, vodje splo- 
šno-kadrovskega sektorja GG Kočevje.

S tajnim glasovanjem sta bili potrjeni 
tudi kandidaturi za predsednika pred
sedstva SR Slovenije Janeza Stanovni
ka in za člana predsedstva dr. Janka 
Pleterskega. Stanovnik je dobil 64 gla
sov (od 67 prisotnih delegatov), Pleter
ski pa vseh 67 glasov.

Z javnim glasovanjem so nato izvolili 
še predsednike in podpredsednike zbo
rov, in sicer; za predsednika zbora 
združenega dela Janeza Pezdirca, prav
nega referenta v Trikonu, za podpred
sednika tega zbora pa Miloša Šenčurja, 
premoženjskopravnega referenta SOZD 
GK Kočevje; za predsednika zbora kra
jevnih skupnosti Boštjana Fabjana, 
tehničnega vodjo Tiskarne Kočevski 
tisk, in za podpredsednika tega zbora 
Božidarja Popoviča, vodjo tozda Praš
ičereja KG; za predsednika družbeno
političnega zbora Marjana Kozinca, 
vodjo odseka za investicije v Melaminu, 
in za podpredsednika tega zbora Rudija 
Orla, vodjo splošnega sektorja v Teksti- 
lani.

V zahvalo za dosedanje uspešno delo 
na odgovornih dolžnostih v občinski

skupščini so bila podpredsedniku zbora 
združenega dela Marku Tekavcu, pred
sedniku družbenopolitičnega zbora Cve
tu Lipovcu in podpredsednici tega zbo
ra Tanji Svetličič podeljena knjižna da
rila. Zahvalili so se tudi dosedanjemu 
predsedniku občinske skupščine Stane
tu Letonji, ki pa zaradi bolezni ni prisos
tvoval seji.

J. P.

Lepe možnosti 
za semiški 

turizem
SEMIČ — Pred kratkim so v 

Semiču ustanovili turistično društ
vo, eno redkih v Beli krajini. 
»Mislimo, da ima Semič in cela kra
jevna skupnost precej možnosti za 
razvoj izletniškega in kmečkega tu
rizma, in o tem je prepričan tudi 
predstavnik Dolenjske turistične 
zveze, s katerim smo se o tem že več
krat pogovarjali,« pravi predsednik 
iniciativnega odbora za ustanovitev 
tega društva Zvone Vidmar. Društ
vo naj bi »obvladovalo« celo kra
jevno skupnost Semič, k ije  največ- 
ja  v črnomaljski občini, in tako so 
stvar zastavili že pri ustanovitvi, ko 
je vsaka vas iz krajevne skupnosti 
delegirala po enega ali dva delegata 
za ustanovno skupščino društva.

»Najprej bi radi ljudji osvestili in 
jih navdušili za lepo urejeno okolje. 
Nameravamo se vključiti v republiš
ko tekmovanje za najlepše urejen 
kraj. Sedaj sicer je nekaj izletniške
ga turizma, ki ga organizira Viator, 
a prepričani smo, da bi se to lahko 
še precej razmahnilo, precejšnje 
možnosti pa vidimo tudi v razvoju 
kmečkega, lovskega, ribiškega in 
drugega turizma,« pravi Vidmar. 
»Na našem območju so Mirna gora, 
Smuk, Vimol, Črmošnjice. Naša 
društva, predvsem kulturno-umet- 
niško in Partizan, so zelo delavna in 
vsako leto pripravijo več prireditev, 
kot so pustovanje, martinovanje, že 
deset let prirejamo semiške igre, tu 
je še kup veselic in kulturnih prire
ditev. Prepričani smo, da bi to in še 
marsikaj drugega bilo zanimivo tu
di za obiskovalce od drugod. Dobro 
bi bilo uresničiti načrte za vinsko 
cesto od Stražnjega vrha preko Se
miške gore in Gradnika do Metli
ke.« A. B.

SZDL ima predsednico
To je Anica Kosten (Avto Kočevje) — Komu letošnji 

srebrni znak OF? — Živahno o ustavi

KOČEVJE — Z nekajmesečno za
mudo so tudi v Kočevju dobili pred
sednika (pravzaprav predsednico) ob
činske organizacije SZDL. Z javnim 
glasovanjem so izvolili na to dolžnost 
Anico Kosten, vodjo splošnega sektorja 
Avta Kočevje. Za člana predsedstva 
OK SZDL pa je bil izvoljen Stane 
Jarm, akademski kipar.

Sprejeli so tudi sklep o podelitvi letoš
njih srebrnih priznanj OF. Na proslavi 
ob bližnjem dnevu O F jih bodo dobili 
Anica Stimec, učiteljica iz Osilnice, 
Jože Svete, upokojeni fotograf iz Ko
čevja, Božidar Popovič, direktor tozda 
Prašičereja, Anton Stimec, upokojenec 
iz Drage in Čebelarsko društvo Ko
čevje.

Razprave v zvezi z volitvami in pri
znanji praktično ni bilo.

Na tej seji občinske konference 
SZDL, k ije  bila združena s sejo občin
skega sindikalnega sveta, so zelo živah
no razpravljali o osnutku dopolnil 
zvezne ustave. Glavna zamera predla
ganim ustavnim dopolnilom je bila, da 
si z njim želi zveza pridobiti še več pri
stojnosti, da bi sprejem takih dopolnil 
pomenil nadaljnjo slabitev samouprav
ljanja in krepitev birokratskega odloč
anja, to bi bil tudi odmik od tržnega 
gospodarstva pa tudi še nadaljnji odmik 
od pravilnega določila sedanje ustave, 
naj o porabi dohodka odloča tisti, ki ga 
ustvarja. Centralizacija bi spodbujala 
nedelo in peljala v enakost v revščini.

J. PRIMC

ZK se mora umakniti z oblasti
Trebanjski komunisti o gradivih za konferenci ZKS in ZKJ

TREBNJE — »Zgodovinska zahteva, da se mora partija umakniti z oblasti, 
ni nova. ZKJ pa je premalo storila za to. Komunisti se moramo ponovno vrniti 
med množice. Želimo družbo, ki se bo odprla in povezala z razvitim svetom. 
Danes mora imeti komunist znanje in sposobnost demokratičnega dialoga, 
prisluhniti mora znati tudi nasprotniku,« je dejal predsednik občinskega komi
teja ZK Štefan Kamin na seji OK ZK Trebnje, ko so obravnavali priprave na 
konferenco slovenskih komunistov.

Zanimivo razpravo je načel Stane 
Peček, ki je dejal, da so sedanji pogoji 
podobni tistim v letih 1937 in 1948, ko 
seje bilo treba za partijo žrtvovati, daje 
splavala iz krize. Zatorej je nujno pre
sekati z dvojno moralo, komunisti se 
bodo morali prenehati igrice, da so na 
sestanku komunisti, po tem pa nekaj 
drugega. Ta termit resno nažira ZK. 
Ljudje čakajo, kaj bo storila ZK, še zlas
ti zdaj, ko so se slovenski komunisti 
znašli v hudem precepu med »zvezno« 
in »republiško« partijo.

Le na podlagi večje odgovornosti, 
konkretnih dejanj in boljšega dela bo 
moč ugled ZK vsaj nekoliko povrniti. 
ZKS ima ideje, nakazuje izhod iz krize 
in je po mnenju Lojzeta Ratajca edina 
razmišljajoča družbenopolitična sila v

Sloveniji. Konferenca ZKS naj pomeni 
dejansko poenotenje za nadaljnje aktiv
nosti, ne pa da se bi komunisti le pre
pričevali. Malo bolj odločni bi morali

ODLIKOVANJE 
TRDANU

RIBNICA Te dni je predsedstvo 
SFRJ odlikovalo z redom zaslug za na
rod s srebrno zvezdo franceta Trdana iz 
Dolenje vasi, Lončarska ulica 40, in si
cer za njegovo 40-lctno delo (letos bo 
praznoval 60-letnico rojstva) na področ
ju kulture, samoupravljanja, gasilstva in 
drugod. Odlikovanje mu bo izročeno 
na proslavi ob prazniku dela. Za svoje 
delo je France Trdan prejel tudi že več 
drugih odlikovanj in priznanj.

biti do slovenskih bankirjev v aferi 
Agrokomerc.

Za konferenco ZKJ pa se trebanjski 
komunisti bojijo, da bi se izrodila \ 
konfrontacijo Slovenije 7. Jugoslavijo.^ 
Slovenski delegati naj bi se izognili 
obračunu tako, da bi razpravljali predv
sem o rešitvi gospodarskih vprašanj. Ne

•  Predsedstvo OK ZSMS Trebnje 
seje zavzelo za celovito informiranje, 
tudi o JLA. Zavzema se, da se na ta 
nčno opredeli, kaj je to tajnost. Ener
gično pa je treba ukrepatai, da na 
mlade iz Slovenije, ki služijo kadrov
ski rok, ne bo pritiskov.

bi smeli konfrontirati Slovenije kot izkl
jučno napredne, najpametnejše, saj tudi 
drugje so ljudje, ki nekaj vedo, je raz
mišljal Jože Jevnikar. Štefan Kamin pa 
je menil, da se moramo boriti za sociali
zem, kakršnega smo sposobni uresniči
ti. Če pa hočemo, da bo partija postala 
gibanje, je treba spremeniti tudi statut

P. P.
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SOGLASNI NA 
VOLITVAH

KRŠKO — Na skupni seji vseh 
treh zborov občinske skupščine 
Krško so delegati soglasno izvolili 
novo občinsko vodstvo. Dolžnost 
predsednika občinske skupščine bo 
še naprej opravljal Zoran Šoln, 
podpredsednika pa bosta Aleksan
der Strupeh in Slavko Šribar. Pred
sednik predsedstva SR Slovenije 
Janez Stanovnik je dobil le en glas 
proti, Janko Pleterski pa je dobil na 
volitvah za člana predsedstva SR 
Slovenije dva glasova proti. Seje se 
je udeležilo 35 delegatov zbora 
združenega dela izmed 41 ,27 dele
gatov zbora krajevnih skupnosti 
izmed 31 in 19 delegatov izmed 25 
članov družbenopolitičnega zbora. 
Na seji skupščine so sicer obravna
vali še poročilo o rezultatih gospo
darjenja v lanskem letu in poročila 
o uresničevanju zasnove splošne 
ljudske obrambe, medobčinskega 
inšpektorata, temeljnega sodišča 
Novo mesto, javnega tožilstva itd.

TRI DNI SAM O VOJAKI — Posne
tek je z nedeljskega bojnega streljan
ja , s katerim je teritorialna enota 
kapetana Janka Zorčiča iz Brežic 
zaključila tridnevno usposabljanje na 
območju KS Šentlenart, Bukošek in 
Dobova. Po besedah politkomisarja 
Boga DoberŠka so se pripadniki zelo 
dobro odrezali kljub različni starostni 
sestavi. Po gozdovih, kolovozih in 
vaških cestah so prehodili okoli 50 
l un, zato ni nič čudnega, če so nekate
ri dobili žulje, za katere pa so sproti 
poskrbeli sanitejci. Teritorialci so 
imeli tudi nočne vaje. V soboto sta jih 
obiskala Jože Tomc in Vinko Jurkas. 
Prvi je govoril o  aktualnih političnih 
razmerah v Sloveniji, Jugoslaviji in v 
svetu, drugi o  organizaciji NOB v tem 
delu Posavja. (Foto: J. Teppey)

ZDRAVSTVU, KAR 
MU GRE?

BREŽICE —  Zdravstveni center 
se je  priporočil delegatom občinske 
skupščine, naj se zavzamejo za to, da 
bodo delovne organizacije, ki so si re- 
fundirale prispevke zaradi slabega 
gospodarskega položaja, vendarle 

plačale predvideni delež zdravstveni 
skupnosti in jo  rešile pred popolnim 
finančnim  polom om . Gre za okoli 50 
m ilijonov dinarjev in od stališča zbo
ra združenega je  odvisno, kakšen bo 
odziv. Zbor je  to podprl in izvršni svet 
prav tako. Delegati vedo, da bo izgu
barjem  težko, vendar menijo, da bo 
tistim, ki so že do zdaj težko plačali, 
težje, če se bo nanje preneslo še večje 
breme.

Stane Zlobko 
predsednik 
skupščine

Podpredsednika nista 
bila izvoljena — Pos- 

topek bodo ponovili
BREŽICE — Zbori občinske 

skupščine so za novega predsednika 
z veliko večino glasov izvolili Sta
neta Zlobka, delegata družbenopo
litičnega zbora in dosedanjega sek
retarja občinskega komiteja ZK. 
Kandidata za podpredsednika Fran
ca Filipčiča so na njegovo željo črta
li z volilnih listov, druga dva pod
predsedniška kandidata Franc Puh- 
ner in Stane Ilc pa v družbenopoli
tičnem zboru nista dobila predpisa
ne dvotretjinske večine glasov, zato 
bodo morali ponoviti ves postopek 
kandidiranja.

Zanimivo je, da seje to pripetilo 
prav v družbenopolitičnem zboru, 
od katerega ni bilo pričakovati za
pletov. Potemtakem pri poprejšn
jem usklajevanju in tehtanju kandi
datov le niso vsi povedali, kaj zares 
mislijo. Vsekakor je tudi to znak, da 
politični vrh ni enoten in da se po
gledi razhajajo, čeprav morda tu in 
tam samo iz osebnih razlogov.

Skupščina je izvolila tudi pred
sednike in podpredsednike zborov. 
Zboru združenega dela predseduje 
Milan Lokar, podpredsednik pa je 
Anton Šinkovec. Predsednik druž
benopolitičnega zbora je Stanko 
Cerjak, podpredsednik Mitja Tero- 
pšič, predsednik zbora krajevnih 
skupnosti Jože Avšič in podpred
sednik Jože Cvetkovič.

J. T.

ji
So preširoko odprli vrata?

Ali res priznavalnina za malenkost? Borci pri zdraviliškem  zdravljenju na bol- 
__________jšem od vojaških invalidov — Mnogi žive na robu revščine

BREŽICE — Borčevska organizacija se stara, zato se zadnje čase veliko 
posveča zdravstvenemu varstvu članov. V brežiški občini jih je vanjo vključe
nih 710 in od tega sije nad 200 članov že naložilo sedmi križ. V teh letih nihče ni 
več zdrav, pomanjkanje denarja za zdravljenje pa ta hip ne obeta nobenega iz
boljšanja, nobenih olajšav za zdravstveno pomoč, saj se pravice iz zdravstene- 
ga zavarovanja le še omejujejo.

V sodelovanju z občinsko zdravstve
no skupnostjo so borcem lani sicer 
omogočili enako število oskrbnih dni v 
zdraviliščih kot leto poprej, toda tistih, 
ki so potrebni zdraviliškega zdravljenja, 
je vsako leto več, ker se starajo. Kljub 
zategovanju pasu v zdravstvu je občin
ski organizaciji ZZB NOV uspelo tudi 
letos zadržati dosedanji obseg, pojavile 
pa so se težave pri vojaških vojnih inva
lidih, ker je celjska zdravniška komisija 
lani močno poostrila merila in zavrnila

•  Občinski odbor v Brežicah je lani 
dobil tudi 51 vlog za priznanje pravi
ce do priznavalnine na podlagi nove
ga družbenega dogovora. Menil je, 
da po številu ni bilo pretiravanja gle
de odziva, da pa zahtevajo ljudje nas
ploh priznavalnino za izredno skro
men delež pri razvoju in poznejšem 
sodelovanju v narodnoosvobodilnem  
gibanju. Ugodno so rešili 33 vlog, pri 
reševanju pa so jim povzročale velike 
težave nepopolne izjave prič in po
manjkanje izjav krajevnih organizacij 
ZZB NOV. Borci v občini prihajajo 
do spoznanja, daje novi družbeni do
govor preveč na široko odprl vrata 
pravicam do priznavalnine, in to v 
času, ko povsod zmanjkuje denarja.

kar dve tretjini predlogov za zdravilišča. 
Bivanje jim  je skrajšala na 14 dni in

tako so invalidi poslej v težjem položaju 
kot drugi borci. Prizadeti to težko ra
zumejo, čeprav vedo za Finančne težave, 
toda udarec je le prehud, če so na pri
mer še predlanskim odobrili 35 predlo
gov, enega pa zavrnili, lani pa so jih

odobrili 10 in zavrnili 19. Upajo, da bo 
pritožba na republiški komite za borce 
in invalide vsaj malo zalegla.

S starostjo se težave kopičijo in ve
liko borcev je  osamljenih m potrebnih 
sosedske pomoči. Kričečih socialnih 
problemov v njihovih vrstah res ni, po
večuje pa se število tistih članov, ki živi
jo  na robu revščine. Takim so sklenili 
poslej učinkoviteje pomagati.

J. T.

K samoprispevku še gramoz?
Letos bodo v brežiški občini preplastili 31 km cest

BREŽICE — April se nagiba v zadn
jo  tretjino in čas je, da se delegati odloči
jo, katere ceste bodo letos prišle na vrsto 
za preplastitev iz sredstev občinskega 
referendumskega programa. Strokovna 
komisija, pooblaščena za pripravo pre
dloga, je opravila svoje delo. Dokončno 
besedo o njem bo izrekla skupščina sa
moupravne in komunalne skupnosti na 
seji 26. aprila.

Komisija je v predlogu upoštevala 
gostoto prometa in stanje cest na posa
meznih odsekih, prevoze delavcev na 
delo in z dela ter prevoze šolarjev k 
pouku in domov. Skupaj naj bi letos 
uredili 31 km cest in ulic, razen tega 
mora Cestno podjetje Novo mesto 
dokončati nekaj nad 5 km zaostanka iz 
lanskega programa. Vrednost letošnjih 
del cenijo za 1 milijardo in 775 milijo
nov dinarjev, za kar zbrani samoprispe
vek občanov ne bo zadoščal. Zmanjka
lo bo blizu 830 milijonov. Izvajalec in

Se nam bliža vesoljni potop?
V svetu se veča povpraševanje po plovilih — Tudi v Novolesu več kanujev

VELIKI PODLOG — V obratu Poliester Novolesovega tozda Sigmat v Ve
likem Podlogu zdaj delajo čolne, vence za strešne kupole, v zadnjem času pa so 
začeli še s proizvodnjo miznih plošč za vrtne garniture. Torej je proizvodni 
program širok in tudi perspektiven, saj se povpraševanje po njihovih proizvo
dih povečuje. Vendar v obratu še niso rekli zadnje besede, kar zadeva proiz
vodni program.

Vodja obrata Vinko Žibert je pove
dal, da zdaj proučujejo nove možnosti 
razvoja na več področjih, vendar tako, 
daje v osnovi vseh možnosti poliester, s 
katerim so se že dobro seznanili in ob
vladajo tehnologijo dela z njim. Lani so 
izdelali 500 čolnov tipa kajak — kanu, 
in sojih večino izvozili v Zah. Nemčijo 
za tamkajšnjega največjega tovrstnega 
proizvajalca Priona. Ker pa se pov
praševanje po vseh vrstah plovil v svetu 
veča, razmišljajo zdaj tudi o ribiškem 
čolnu pa tudi o tekmovalni jadrnici raz
reda optimist. Za proizvodne zmoglji
vosti v Velikem Podlogu, ki sedaj niso 
velike, a bi se jih dalo brez težav po
večati in tudi posodobiti tehnologijo, pa 
se poleg domačega Elana zanimajo 
Francozi, Nizozemci in drugi.

Poleg čolnov izdelujejo v Velikem 
Podlogu mizne plošče Alples, kjer še 
razvijajo tehnologijo mrzlega prešanja. 
Tudi ta proizvod bo v veliki meri na
menjen izvozu. Načrtujejo, da bodo 
preko proizvajalca miz izvozili na ne
mški trg kar polovico proizvodnje.

»Zelo zanimiv je tudi program pods
trešnega okna, ki ga prav sedaj razvija
mo in ga nameravamo vpeljati v proiz
vodnjo v drugi polovici leta. Gre za 
okno povsem nove konstrukcije, ki je

uporabno zlasti pri adaptacijah pods
trešnih stanovanj. Samo v Ljubljani je 
40.000 takih stanovanj, kakšne pa bi 
bile potrebe po drugih jugoslovanskih 
mestih, za sedaj še ne vemo, ker marke
tinške raziskave še tečejo. Hkrati tudi tu 
obstaja močan interes zahodnonemške-

ga proizvajalca, ki je pripravljen nuditi 
delo. Seveda je vprašanje, ali bo prišlo 
do kooperacije tudi na tem področju, za 
sedaj še odprto,« meni Žibert. »Odpira
jo  se še možnosti izdelovanja delov za 
avtomobile, kjer že tečejo pogovori s 
TAM, CZ in drugimi. Skratka, proiz-

LETOS SPET VEČJA PROIZVOD
NJA — Tako rekoč na roke so lani v 
Velikem Podlogu izdelali 500 kanu
jev, večinoma za Nemce. Letos bodo 
izdelali 700 takih čolnov in spet bodo 
večino izvozili. (Foto: J. S.)

Na Blanci izjemno uspešni
V nedeljo je za samoprispevek glasovalo 71,04 odstotka upravičencev

BLANCA — V manj razviti krajevni skupnosti Blanca so se preteklo nedeljo 
krajani na referendumu v veliki večini odločili, da bodo še nadaljnjih pet let 
plačevali poldrugi odstotek od osebnih dohodkov, pokojnin in katastrskega 
dohodka za krajevni samoprispevek, s katerim bodo pomagali hitreje posodo
biti razne komunalne objekte, predvsem ceste. Izjemna je bila že udeležba kra
janov, kar 95-odstotna, pa tudi odstotek oddanih glasov za samoprispevek — 
71,04!

Na Selcah so glasovanje zaključili že 
ob 8.45 in kar 93 odst. krajanov je gla
sovalo za samoprispevek. Podobno so 
se izkazali v Krajnih Brdih; v Čanju je 
glasovalo za 86, na Pokleku 79, v Klad- 
ju  75, v Dolnjem Brezovem 62, v Prik- 
lancah 60 in na Blanci 57 odstotkov vo
lilnih upravičencev.

Recepta za uspešen referendum ni, 
prisluhniti pa kaže, kako so se lotili v 
teh časih gospodarske krize in krize 
zaupanja v krajevni skupnosti Blanca.
Sekretarka KK SZDL Silva Žvar nam 
je  v nedeljo, ko so prizadevni krajevni 
aktivisti na sedežu KS že vedro razpo
loženi komentirali uspešen izid referen
duma, povedala tole: »V položaju, v 
kakršnem smo, jc  to velik uspeh. Priz
nati moram, da nas je prijetno presenetil 
izjemen odziv krajanov, še zlasti pa vc-

S?« IAt Jml
Silva Žvar: »Šola je odigrala veliko 
vlogo. Organizirala je anketo, učenci 
so nosili letake.«

liko pove podatek, daje letošnji rezultat 
oddanih glasov kar za okrog 15 odsto
tkov boljši kot pred gptimi leti, ko 
družba še ni bila v taki krizi, ko ni bilo 
tolikšne inflacije itd. Zato se moram 
zahvaliti krajanom za resnično visoko 
zavest, saj so dokazali, da nerazviti ne 
moremo pričakovati naglejšega razvoja 
m pomoči širše družbene skupnosti, če 
tudi sami česa ne pokažemo. Mi pa smo 
krajanom razgrnili dosežke prejšnjega 
samoprispevka in v pripravah na nove
ga upoštevali njihove pripombe na zbo
rih po vaških odborih. Pomagala nam 
je  šola pa tudi vi in Radio Sevnica.«

BREŽICE: JUTRI OB 
TABORNEM OGNJU

BREŽICE — Jutri se bo v občini 
začelo praznovanje tridesete obletnice 
taborništva. To je za taborniški odred 
Matije Gubca pomemben jubilej. V pe
tek, 22. aprila, na dan tabornikov, ga 
bodo počastili s tabornim ognjem pri 
osnovni šoli bratov Ribarjev in kultur
nim programom.

JAVNA RAZPRAVA 
O USTAVI

SEVNICA — Krajevna konfe
renca SZDL Sevnica vabi na javno 
razpravo o ustavnih spremembah, 
ki bo v ponedeljek, 25. aprila, ob 
18. uri v gasilskem domu Sevnica.

7 SREBRNIH 
PRIZNANJ OF IN 

3 ZNAKI ZSS
SEVNICA — Na slovesnosti, ki 

bo v torek, 26. aprila, v poročni 
dvorani na sevniškem gradu, bodo 
podelili sedmero srebrnih priznanj 
O F slovenskega naroda m troje 
srebrnih znakov ZSS. Srebrna priz
nanja O F bodo prejeli Albin Ješel- 
nik, Mirko Ognjenovič, Marjeta 
Perc, vsi iz Sevnice, Jože Knez iz 
Krmelja, Anica Mešiček z Blance, 
Alojz Pavkovič s Studenca in Alojz 
Rupar iz Boštanja.

Dobitniki srebrnih znakov Zveze 
sindikatov Slovenije pa so letos 
Bogdan Lisec iz sevniške Kopitar
ne, Jože Lesjak iz krmeljske Metal
ne in Ivan Mirt iz sevniškega 
Jugotanina.

najugodnejši ponudnik Cestno podjetje 
Novo mesto je kljub temu pripravljen 
dokončati delo, če mu občina manjka
jočo vsoto poravna z gramozom.

Lani so bila sanacijska in preplastit- 
vena dela opravljena na odsekih Dečno 
selo — Globoko, Dečno selo — Sroml
je, Dvorce — Sobenja vas, Dolenja Pi- 
rošica — Zasap, Spodnja Pohanca — 
Zgornja Pohanca, Brežice — Cundro- 
vec, Črešnjice —  Hrastje, razen tega pa 
še v mestu v Prešernovi in Cankarjevi 
ulici ter ulici Pod obzidjem. Skupna do
lžina je nekaj nad 18 km, površina pa 
96 tisoč kvadratnih metrov.

Pri asfaltni prevleki so bili tokrat va
rčnejši kot leto dni poprej. Leta 1986 je 
bila preplastitvena plast debela 3,50 
cm, lani pa le 3,20 cm, vendar so upoš
tevali predpis, po katerem vrhnji sloj ne 
sme biti tanjši od 3 cm.

V občini so lani dobili tudi nekaj ob
jektov na cestah, ki niso samo lokalnega 
pomena, zato niso bila v referendum
skem programu. Najpomembnejša sta 
most čez Sotlo v Novi vasi na Bizelj
skem ter most čez Breganščico v Bre- 
ganskem selu. Oba povezujeta občino s 
sosednjo republiko. Ta čas je v izgradnji 
tudi most čez potok Negot na cesti 
Brežice — Dobova, naročena pa je tudi 
dokumentacija za sanacijo železnega 
mostu čez Savo in Krko v Brežicah.

J. T.

Vinko Žibert: V Ljubljani je 40.000 
stanovanj na podstrešjih, za katera bi 
lahko izdelali svetlobne kupole.

vodnja iz poliestra je dohodkovno za
nimiva in primerna tudi za tuje trge. In 
mi moramo biti pripravljeni na to, kajti 
domači trg se sedaj zapira,« je povedal 
Vinko Žibert.

J. S.

Od 9. do 16. aprila so v brežiški porod
nišnici rodile: Romana Kostanjevec iz 
Sevnice — Aljaža, Štefka Kojič iz Trnov
ca - U roša, Vesna Regovič iz Male J azbine
— Maria, Marija Šoštarec iz Kraja Don- 
jega — Ireno, Darinka Kordelc iz Brežic
— Zalo, Nada Burger s Senovega — Ma
teja, Antonija Jurečič iz Žejna — Mat
jaža, Mojca Humek iz Loč — Leo, Irena 
Butara iz Brežic — Denisa, Branka Pro- 
sevc iz Kapel — Matejo, Savka Tubak s 
Senovega — dečka, Milena Pangerčič iz 
Globočič — Andreja. Čestitamo!

Nekadilsko 
gibanje nima 

dovolj zgledov
Pobuda društva

SEVNICA — Društvo nekadilcev 
v Sevnici je dalo pobudo za sprejem 
odloka o prepovedi kajenja v vseh 
javnih prostorih in vozilih ter za spre
jem odloka o konkretizaciji izvajanja 
45. člena zakona o varstvu pri delu, ki 
gaje sprejela slovenska skupščina leta 
1986. Predsednik Društva nekadilcev 
Sevnica dr. Pavel Zagode je sevniško 
občinsko skupščino seznanil z ugoto
vitvijo zadnjega občnega zbora društ
va, da je zaradi kajenja v vozilih 
ogrožena prometna varnost. Tako se 
tudi zaradi te nepotrebne razvade po
večujejo žrtve v prometu, nastaja 
ogromna gmotna škoda, za družbo 
veliki izdatki pa so tudi posledice od
sotnosti z dela in stroški zdravljenja. V 
tem smislu društvo podpira občinski 
svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu.

Družbeno nekadilsko gibanje, ka
mor se vsekakor uvršča tudi sevniško 
društvo nekadilcev, ki skuša po svojih 
močeh prispevati, da bi se ljudje v svo
jem življenjskem in delovnem okolju 
bolje počutili, terja, da se je treba 
kajenju upreti z vzgojno in zakonsko 
akcijo. Ker mnogi zdravniki in zdrav
stveni delavci, učitelji, politiki in drugi 
javni delavci ne dajejo pravega zgle
da, kadi tudi vse več mladine. Napos
led je dejstvo, da ni zaživel niti 45. 
člen zakona o varstvu pri delu, ki gaje 
predlani sprejela republiška skupšči
na. Dokler pa bo mandatna kazen za 
kršitev prepovedi kajenja 300 dinar
jev, je smešno pričakovati, da bi 
požarni inšpektor lahko učinkovito 
prispeval k spoštovanju predpisov.

P. P.

Novo v Brežicah
DOVOLJ JIM JE TOZDOV — Tako 

vsaj lahko sklepamo po številnih klicih de
lavcev iz Posavja, ki niso zadovoljni ne z 
odnosi ne z organiziranostjo, zdaj pa jih 
dodatno skrbi še izguba. Najbolj se pri
tožujejo v gostinstvu. Kako se ne bi, ko 
jim celo delavci iz njihovega kolektiva 
uhajajo na malico čez cesto, po drugi stra
ni pa je tudi res, da trgovci najbrž nimajo 
posluha za njihove težave, za kadrovske in 
druge naložbe v to dejavnost.

NIZKE CENE, SLABO MLEKO — 
Kaže, da se rejcem ne obrestuje trud za 
pridobivanje bakteriološko čistega mleka. 
Še vedno je nad polovico vzorcev ones
naženih nad dovoljeno mejo. V Posavju bi 
imel en veterinar dovolj dela, če bi se pos
vetil zatiranju vimenskih infekcij in ka
kovosti mleka nasploh, vendar so upi nanj 
za zdaj še vedno splavali po vodi. Inšpek
torji se nadejajo, da bo imel novomeški 
zavod več posluha pod palcem kot 
posavski.

POSODOBLJENO SODIŠČE — Še 
lani je sodnik za prekrške trdil, da je nje
govo delovno mesto opremljeno za 19. 
stoletje, oprema milice pa se približuje 21. 
stoletju, zato naj se nihče ne čudi zaosta
nkom nerešenih zadev, ki jih je podedoval 
cele kupe. Lani so za sodnikovo pisarno 
končno kupili nov pisalni stroj, da bo la
hko delal brez vmesnih prekinitev. Dotlej 
je namreč vse delo zaostalo, če seje pok
varil pisalni stroj in z administratorko sta 
morala čakati, da je prišel iz popravila.

V SISIH ZA POCENITEV — Navad
no jim očitajo zapravljanje, vendar to ne 
bo držalo. Sami namreč predlagajo racio
nalizacijo skupnega strokovnega dela v 
občini in širše pri zbiranju podatkov, pri
pravi analiz in ocenjevanju možnosti za 
nadaljnji razvoj družbenih dejavnosti.

Krške novice
ENA SAMA ŽALOST BREZ SON

CA — Bi kdo rekel, da smo se v tejle ru
briki spravili nad hotel Sremič, ker nam 
sicer zmanjkuje tem. Pa bi seveda rekel 
narobe, kajti ta hotel si res zasluži, da je 
najmanj enkrat na teden na tem mestu. 
Posavski novinarji smo se v preteklih 
dneh vozili po Nemčiji in Avstriji in skoraj 
nismo videli gostilne ali hotelčka ali pen- 
ziončka, kjer ne bi že imeli miz in stolov 
na terasah. Za krški hotel pa se zdi, da 
čaka na tovrstni občinski odlok in sonce 
samo še ni dovolj tehten argument. O vseh 
ostalih pomanjkljivostih pa tako ni da bi 
govorili!

KDO BO RAZVIJAL TURIZEM? — 
Krško turistično društvo jc doslej že dvak
rat sklicalo občni zbor, pa je zbor obakrat 
povsem propadel. Udeležba je bila nam
reč tako slaba, da zbor ni bil sklepčen. V 
resnici je velika škoda, da člani ne sledijo 
društvenim funkcionarjem, ki so tako 
strahovito prizadevni na tem področju. 
Očitno bo treba tudi v turističnem društvu 
zamenjati članstvo.

BRIGA JIH ZDRAVSTVO — V pre
teklih dneh so v Krškem veliko govorili o 
zdrastvu, enkrat celo pred avditorijem di
rektorjev. Toda tudi to pot seje izkazalo, 
da direktorji vseh direktorjev ne pridejo 
na take sestanke (podobno je bilo tudi, ko 
je šlo za probleme krajevnih skupnosti). 
Zato seveda ni čudno, je rekla direktorica 
zdravstvenega doma, da nič ne dosežemo, 
ko pa si o težavah pripovedujemo reveži 
med sabo. Eden izmed direktorjev tozda 
pa je dejal, da na take sestanke hodijo sa
mo »pikzigmarji«, medtem ko večji direk
torji raje potujejo kam v Indijo...

NA OBČINI NIČ NOVEGA — O do
godkih na občini nimamo nič novega, 
sporočimo lahko samo, da je oblast še na
prej ostala v rokah Senovčanov, ki še na
prej mirno igrajo tenis. Tudi naš bivši 
kolega Živko Sebek je še vedno zaposlen 
na občini. Je priden in delaven.

Sevniški paberki
OBISKI — Na Blanci so bili v nedeljo 

upravičeno zelo dobre volje, saj so uspeš
no spravili pod streho referendum za kra
jevni samoprispevek. Še bolj bi bili veseli, 
če bi jih na kateremkoli volišču obiskal še 
kakšen občinski mož iz Sevnice, kljub te
mu da so politiki zdaj zapreženi z (zanje) 
pomembnejšimi javnimi razpravami o us
tavnih spremembah. Nove »točke« v bazi 
je dobil tako le novinar Dolenjskega lista, 
edini Sevničan, ki sije v nedeljo vzel čas za 
Blančane. Domačini so to komentirali: 
»Včasih ,ko ni bilo toliko službenih avto
mobilov, so tudi tisti »zgoraj« bolj prihaja
li med nas ob takšnih in drugih prilož
nostih!«

ZA MLADE — Medtem ko na sev
niški občinski skupščini delegat Janko 
Blas sprašuje, zakaj ne bi ustanavljali tudi 
lokalov za mladino, kjer se ne bi kadilo, 
Anica Dernač ugotavlja, da sevniški otro
ci nimajo prostora, kjer bi ob sobotah za
plesali, Stojan Anzelc pa, da ni denarja za 
ureditev prostora za mlade. Mladincu 
Marku Koraču, kije pred kratkim organi
ziral ples v TVD Partizan, kjer so bili nas
topajoči zadovoljni z najmanjšimi hono
rarji ali celo samo s povrnitvijo potnih 
stroškov, pa še zdaj ni jasno, zakaj je mo
ral samo za stroške najemnine dvorane 
odšteti debelih 30 starih milijonov, čeprav 
so dvorano mladinci večinoma sami 
očistili!?

PLINI — V starem mestnem jedru so 
potolaženi, ker vedo, da morajo gradbinci 
Krulejevine, ki s težkimi tovornjaki uniču
jejo cesto, poskrbeti, da bodo cesto po 
končani izgradnji tudi popravili. »Betonu« 
pa gre zahvala, da je zdaj vsaj začasno z 
reflektorjem osvetljeno dvorišče ob nek
danjih mehaničnih delavnicah kombina
ta, kjer so vedno premogli svojo luč. Trža- 
ni pa še ne vedo, kdaj bodo rešeni pošiljk 
raznih plinov iz delavnic dveh obrtnikov, 
zlasti od Praha.
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RIBNIŠKI OKTET — Na fotografiji je Ribniški oktet v sedanji sestavi. 
Od leve proti desni stoje: Stane Mancini, Tone Kozlevčar, Dragiša 
Ognjanovič, Peter Beltram, Franc Lesar in Rudi Trdan, sede pa Jože 
Kores, Vital Ahačič in Janez Peček.

Z »Ribniško« po svetu
Ribniški oktet slavi jubilej: 10-letnico obstoja

RIBNICA — Ribniški oktet praznuje letos 10-letnico obstoja. Jubilejni 
koncert bo imel 26. aprila ob 19. uri v dvorani TVD Partizan v Ribnici, 
posvečen pa bo tudi dnevu O F in prazniku dela. Na koncertu bo sodeloval 
tudi Slovenski kvintet trobil.

V Ribniškem oktetu pojo nekdanji pevci Slovenskega okteta in pevci iz 
Ribnice. Člani sedanjega okteta so: Jože Kores, Rudi Trdan, Miloš Geno- 
rio, Stane Mancini, Janez Peček, Janez Perko, Tone Kozlevčar, France Le
sar in Dragiša Ognjanovič. Umetniški vodja je bil sprva prof. Andrej 
Štrukelj, zadnje tri leta pa solist ljubljanske Opere in član okteta, tenorist 
Jože Kores. V oktetu seje zamenjalo že nekaj članov, ki so se morali zaradi 
službenih obveznosti odpovedati petju v oktetu. Tako so včasih v oktetu peli 
še Rudi Zupančič, Vlado Mihelič in Peter Beltram. Zamenjal seje tudi har
monikar Polde Poljanšek z Vitalom Ahačičem, kije član okteta že osem let. 
Oktet poje ob spremljavi harmonike ruske in borbene pesmi.

»Ribniški oktet je nastal povsem slučajno. Kmalu po tistem, ko nas je 
nekaj pevcev zapustilo Slovenski oktet, smo se srečali ribniški pisatelj Miha 
Mate, Janez Peček iz Ribnice in jaz,« se spominja pevec Tone Kozlevčar, ki 
je prav z »Ribniško pesmijo« (o Ribničanu Urbanu) ponesel slavo Ribnice 
po vsem svetu in ga je zato občinska skupščina Ribnice tudi proglasila za 
Častnega občana. »Pisatelj Matč je takrat predlagal, naj bi v Ribnici organi
zirali festival humorja in satire, midva s Pečkom pa sva dodala še, naj bi 
ustanovili ribniški pevski oktet. Oboje je bilo potem uresničeno.«

Ribniški oktet je imel od prvega nastopa za dan žena pred desetimi leti pa 
do danes že blizu 400 nastopov. Pel ni le po ožji in širši domovini, ampak 
tudi po Avstriji, Italiji, Nemčiji, Belgiji, Nizozemski in Iraku. Velikokrat je 
nastopil tudi med našimi rojaki v zamejstvu. Povsod je bil lepo sprejet, še 
posebno pa jih je vedno navduševala pesem o Ribničanu Urbanu.

Ribniški oktet je pel predsedniku Titu ob njegovem zadnjem obisku 
Ljubljane. Maršal sije zaželel slišati pesem »Pleničke je prala«, ki jo  je po
gosto pela njegova mama in je imel pesem zato še posebno rad.

Ribniški oktet ima na svojem programu slovenske ljudske pesmi, umetne 
pesmi, pesmi renesanse, pesmi jugoslovanskih narodov, skladbe velikih 
mojstrov in skladbe raznih narodov.

J. PRIMC

Obisk se ne ozira na denarno stisko
Spodbudne in manj spodbudne ugotovitve Društva knjižničarjev Dolenjske — 

Oktobra v Novem mestu slovenski knjižničarski posvet, za kar zbirajo denar
NOVO MESTO — Društvo knjižničarjev Dolenjske je 12. aprila izvedlo 

letno skupščino v prostorih Študijske knjižnice Mirana Jarca. Kot gosta in pre
davatelja so povabili prof. Jara Dolarja iz Ljubljane. Govoril je o knjižnici kot 
kujturnem spomeniku. Svoje misli je razpredel od nastanka kulture, razvoja 
knjižnic do današnjih dni, predvsem o knjižnicah po samostanih, ob tem pa 
poudaril pomen knjižnic za kulturni razvoj naroda.

Po poročilu predsednika o delu 
Društva knjižničarjev Dolenjske v eno
letnem obdobju so člani poverjeništev 
iz Brežice, Črnomlja, Krškega in Trebn
jega podali svoja poročila. Pri tem so 
ugotavljali, da vsem primanjkuje pros
tora in kadra, urejanje tega pa je odvis
no od financiranja. Zanimivo je, da fi
nančna negotovost ne vpliva na obisk in 
izposojo v knjižnicah.

Društvo je v zadnjem letu za svoje 
člane pripravilo dva seminarja. Lanski 
aprila je govoril o obdelavi knjig in izde
lavi katalogov, vseboval pa je tudi prak-

•  Največja naloga čaka Društvo 
knjižničarjev Dolenjske letošnjo je
sen. V Novem mestu bo organiziralo 
slovensko knjižničarsko posvetovan
je, ki se bo odvijalo 13. in 14. oktobra. 
Delovni naslov posveta je Zapisi 
znanja v informacijski dobi. Referati 
bodo govorili o nekonvencionalnem 
gradivu kot nosilcu informacij, o va
rovanju in zaščiti starega in novega 

gradiva.

tične vaje. Januarja letos pa je bil tečaj o 
informativni dejavnosti v knjižnici. Da 
bi članom še naprej pomagali pri 
strokovnem izpopolnjevanju, so po
dobno izobraževanje predvideli tudi v

DANES 
DVE PREDAVANJI

NOVO MESTO — Danesv21. apri
la, bosta v veliki čitalnici Studijske 
knjižnice Mirana Jarca dve predavanji 
o Miranu Jarcu in njegovem delu: ob 
16. uri bo o Jarcu in gledališču govoril 
dr. Marko Marin, zatem pa Matjaž. Ber
ger o Jarčevem romanu Novo mesto.

CIHLAR RAZSTAVLJA 
V NOVOMEŠKI KRKI
NOVO MESTO — Akademski 

slikar Jure Cihlar razstavlja svoja dela v 
razstavišču novomeške Krke v Ločni. 
Na torkovi otvoritvi so krajši kulturni 
spored izvedli učenci Glasbene šole 
Marjana Kozine.

novem obdobju.
Že maja naj bi bil krajši seminar o 

obdelavi zvočnih kaset od inventariza
cije, katalogizacije, klasifikacije pa do 
opreme in izposoje. Knjižničarke iz

Po smrti spet v domačem okolju
Eden največjih, če ne največji slovenski kipar France Gorše, ribniški rojak, se je v 

svojih delih vrnil v domače kraje šele po smrti
RIBNICA — V galerijskih prostorih 

Miklove hiše v Ribnici so v petek, 15. 
aprila, odprli retrospektivno razstavo 
del akademskega kiparja Franceta Go- 
ršeta, kije bil rojen leta 1897 v Zamostu 
pri Sodražici. Razstava bo odprta do 5. 
maja. Na otvoritvi je pel nonet Vitra, o 
umetniku in njegovemu delu pa je ude
ležencem otvoritve govoril dr. Ivan Se
dej, umetnostni zgodovinar in likovni 
kritik.

Dr. Sedej je predstavil umetnika in 
njegovo delo ter pri tem poudaril, daje  
bil kipar Gorše začetnik modernega 
slovenskega kiparstva in osrednja oseb
nost našega likovnega življenja med 
obema vojnama. Študiral je v Žagrebu 
tudi pri Ivanu Meštroviču, katerega 
vpliv je opaziti v prvih Goršetovih de-

DANES ZASEDA KUD 
ŽUMBERAK

NOVO MESTO — V Dolenjski 
galeriji se bodo danes ob 18. uri 
zbrali na svoji prvi redni letni sku
pščini člani Kulturno-umetniškega 
društva Žumberak, ki je bilo usta
novljeno pred letom dni, združuje 
pa v Novemmestu in okolici živeče 
in delujoče Žumberčane. Čeprav je 
društvo mlado, ima kaj pokazati, 
saj mu je uspelo že marsikaj, med 
drugim tudi izdati tiskano glasilo. O 
delu društva in njegovega vodstva 
(predsednik je Danijel Zučak) bo 
govor tudi na današnjem zboru, ko 
bodo v nadaljevanju govorili o de
lovnih nalogah za letos, sprejeli 
sklepe in nekatere dokumente.

lih. Vrh in zlata doba Goršetovega ust
varjanja sega med leta 1931 in 1945, ko 
je ustvarjal v Ljubljani. Takrat so nasta
la njegova najboljša dela, ki so tudi na 
razstavi v Ribnici.

Za časa življenja je imel Gorše le eno 
veliko razstavo, in sicer leta 1942 v 
Ljubljani. 30 let kasneje je bila pripravl
jena njegova razstava v Kostanjevici, a 
zaradi nesrečnih političnih okoliščin 
zamolčana. Šele leta 1980 so se spet 
začeli razgovori o razstavah v Mali in 
Moderni galeriji v Ljubljani, a ures
ničitve zamisli kipar m doživel. Sedanja 
razstava v Ribnici pa je še posebno za
nimiva in privlačna, ker so kiparjeva de
la razstavljena v rojstnem, domačem

ILUSTRACIJE 
M. MANČKA

METLIKA — Jutri, v petek, 22. 
aprila, bodo v Ganglovem razstavišču 
ob 13. uri odprli razstavo del ilustrator
ja Marjana Mančka, v Ljubljani udoml- 
jenega novomeškega rojaka. Na ogled 
bodo knjižne ilustracije, avtorske slika
nice in opreme tega vsestranskega 
likovnika. Razstava bo odprta do 15. 
maja.

okolju, kjer pride vsa veličina tega 
našega kiparja najbolj do izraza.

J. PRIMC

GENERALKA ZA 
REVIJO?

ČRNOMELJ — V ponedeljek, 18. 
aprila, je tukajšnja glasbena šola izvedla 
že tretjo javno produkcijo v tem šol
skem letu. Nastop je  štel za preverjanje 
znanja in pripravo za revijo dolenjskih 
in posavskih glasbenih šol, ki bo 11. 
maja v Trebnjem.

V SOBOTO NASTOP 
ČRNOMALJSKE GODBE

ČRNOM ELJ — V soboto, 23. apri
la, bo ob 19. uri v tukajšnjem kultur
nem domu nastopila domača pihalna 
godba pod vodstvom dirigenta Antona 
Kralja. 40-članski ansambel bo izvajal 
dela domačih in tujih skladateljev, med 
drugim tudi Webrov Koncertino. Kot 
solist na klarinetu bo Alojz Ravnikar. 
Vstop bo brezplačen.

š t. 16 (2019) 21. aprila 1988

JANKO ORAČ V DOLENJSKI GALERIJI — Jutri, v petek, 22. apri
la, bodo ob 19. uri v Dolenjski galeriji v Novem mestu odprli pregledno 
razstavo del mladega novomeškega slikarja Janka Orača. Avtorjevo 
delo bo obiskovalcem predstavil umetnostni kritik Janez Mesesnel. V 
kulturnem programu bodo nastopili pevci Dolenjskega okteta in recita- 
torki z izborom pesmi Ivana Zorana. — Na posnetku: Oračevo delo 
Krajina, olje, 1984.

PEVSKI PRAZNIK 
NA MIRNI

MIRNA Lep pevski večer se 
obeta drevi na Mirni, kjer bodo ob 
19. uri na skupnem koncertu nasto
pili otroški in mlajši mladinski zbor 
domače osnovne šole pod vodst
vom Duške Peček ter mešani zbor 
mirenske Svobode z zborovodjem 
Stanetom Pečkom.

MARJAN MAZNIK 
RAZSTAVLJA V TRSTU

NOVO MESTO — Novomeški 
slikar Marjan Maznik sodeluje s svojimi 
deli na skupinski razstavi, ki sojo odprli 
minuli petek v Trstu. Ostali razstavljalci 
so italijanski slikarji, ki so sodelovali na 
lanskem ekstemporu novomeškega La
boda.

Minus
zanimanje

Slabo obiskan sobotni 
nastop novosadskih  
Rusinov v novomeškem 

Domu kulture
NOVO M ESTO  — Občinska 

Zveza kulturnih organizacij je  mi
nulo soboto pripravila srečanje s 
kultumo-umetniškim društvom R u
sinov iz Novega Sada. Na večerni 
prireditvi v Domu kulture so se 
predstavile tri skupine tega društva, 
k i se imenuje po pisatelju Maksimu 
Gorkem, in sicer instrumentalni an
sambel, folkloristi in pevci Izvajali 
so pesmi in plese Vojvodine ter pes
mi in plese drugih jugoslovanskih 
narodov. Goste je  v imenu priredi
teljev pozdravil predsednik novo
meške občinske konference SZD L  
Boris Dular. Dveurno predstavo, ki 
je  bila v vseh pogledih zanimiva, 
predvsem pa za oči in ušesa, je  obi
skalo vsega nekaj deset obiskoval
cev. To je  za takšno prireditev, še 
posebej, ker je  štela kot plod medre
publiškega kulturnega sodelovanja, 
zelo nespodbudno. Toda kaj se 
hoče, navsezadnje dvorane le ni 
moč napolniti s prisilo, pač pa samo, 
če so za to obiskovalci Tokrat očit
no niso bili

ZADNJE PRIPRAVE 
ZA PEVSKI TABOR

ŠENTVID PRI STIČNI — Do le
tošnjega tabora slovenskih pevskih zbo
rov je še slaba dva meseca, zato gredo 
priprave h koncu. V ta okvir sodi tudi 
drugi seminar za zborovodje zborov, ki 
bodo nastopili na tej veličastni pevski 
prireditvi pri nas. Seminar kot zadnja 
skupna strokovna priprava zborovodij 
bo v soboto, 23. aprila ,v Šentvidu pri 
Stični.

Brežic bodo praktično prikazale svoj 
model. Vse to bi bilo v pomoč zlasti šol
skim in splošnoizobraževalnim knjižni
cam. Za specialne knjižnice bo vodja 
matične službe v Študijski knjižnici Mi
rana Jarca obdelal statistične podatke 
in pripravil analizo, nato pa bo društvo 
sklicalo knjižničarje na pogovor o 
problematiki.

Posvetovanja se bo udeležilo okoli 
400 knjižničarjev. Društvo je delovne 
organizacije na Dolenjskem že prosilo 
za finančno pomoč pri izvedbi tega naj
pomembnejšega strokovnega srečanja 
slovenskih knjižničarjev, enake prošnje 
so dobiie tudi kulturne skupnosti. Za 
zdaj se je vrnilo malo pozitivnih odgo
vorov, več pa negativnih. Ker brez po
moči ne bo moč dostojno izpeljati pos
vetovanja, društvo ponovno prosi delov
ne organizacije za denarno in material
no pomoč.

IDA PUCELJ

Pevska pomlad 
tudi v Trebnjem
Na jutrišnji občinski pev
ski reviji tudi podelitev 
________priznanj________

TREBNJE — Ta pomlad je tudi v 
trebanjski občini v znamenju zborov
skega prepevanja. Pred dnevi so obi
skovalci v trebanjskem kulturnem do
mu lahko prisluhnili otroškim in mla
dinskim pevskim zborom iz osnovnih 
šol, jutri zvečer pa se bodo na odru v 
tem domu zvrstili še odrasli zbori. 
Občinska pevska revija, ki se bo začela 
ob 19. uri, je posvečena bližnjemu dne
vu Osvobodilne fronte. Na njej bodo 
podelili kulturna in druga priznanja.

Na reviji bo nastopilo pet zborov. To 
so: moški zbor KUD Emil Adamič iz 
Mokronoga pod vodstvom Vilka Vi
dečnika, mešani zbor KUD Svoboda z 
Mirne z zborovodjem Stanetom Peč
kom, komorni mešani zbor KUD Pavel 
Golia iz. Trebnjega, ki ga vodi Igor Te- 
ršar, mešani zbor KUD dr. Peter Deržaj 
iz Velikega Gabra pod vodstvom Fani 
Anžlovar in Trebanjski oktet, katerega 
umetniški vodja je Tone Strmole.

Na prireditvi bodo priznanja za delo 
na kulturnem področju dobili: Mitja 
Prijatelj, član občinskega pihalnega 
orkestra in komornega pevskega zbora 
KUD Pavel Golia iz Trebnjega; Olgica 
Bartolj, zborovodkinja dveh pevskih 
zborov na OŠ Mokronog, Breda Kra
mar, režiserka gledališke skupine na OŠ 
Veliki Gaber, moški pevski zbor KUD 
Emil Adamič iz Mokronoga in krajev
na skupnost Trebnje.

Priznanje OF, ki ga podeljuje SZDL, 
pa bosta od kulturnikov prejela: mešani 
pevski zbor KUD Svoboda z Mirne in 
slikar Lucijan Reščič iz Trebnjega.

l.Z .

FRITZOV VEČER
KOČEVJE — 12. aprila zvečer je bil v 

knjigarni Državne založbe Slovenije v 
Kočevju literarni večer pesnika Ervina 
Fritza. Tradicija je že, da ta knjigarna pri
reja srečanja s pesniki in pisatelji, za kar je 
lani prejela Schwentnerjevo priznanje. Ta 
večerje bil načrtovan že za kulturni praz
nik, a so ga zaradi obilice drugih prireditev 
preložili v za kulturo bolj mrtvo obdobje. 
Poslušalcev je bilo tokrat bolj malo, le 
okoli 20. Seveda niso prišli tudi vsi tisti, ki 
najbolj godrnjajo, da v Kočevju ni kultur
nih prireditev.

Z žlico nad 
Labodove slike?

NOVO M E STO — Novomeškim 
ljubiteljem likovne umetnosti je  
bržkone še v spominu razstava del 
9. Labodovega slikarskega ekstem- 
pora, odprta lani oktobra v Dolenj
ski galeriji. Takrat smo, povzema 
joč  mnenje strokovne žirije, zapi 
sali, da novomeški ekstempore ni 
slabši od starejšega v Piranu. Sicer 
pa  ib  se mogli o tem prepričati tudi 
sami obiskovalci, predvsem pozna
valci slikarstva. Nagrajena, pohval

jena, odkupljena in sploh najboljša 
dela, k i so seveda last Laboda, so 
potem, ko se je  iztekla razstava v 
Dolenjski galeriji, prepeljali v La
bod in jih  obesili na stene v menzi. 
Podobno kot v galeriji je  razstava 
tudi v Labodovem razstavišču vzbu
dila pozornost, predvsem pa so se 
mogli o kvaliteti novih slikarskih 
sadov ekstempora prepričati tisti, ki 
to Labodovo likovno akcijo tudi 
plačujejo, to pa so člani kolektiva te 
novomeške tovarne.

Medtem ko so se v Labodu začeli 
pripravljati na izvedbo letošnjega, 
že desetega, torej jubilejnega eks
tempora, in je  bilo v ta namen že 
nekaj sestankov, pa so pred dnevi z 
grozo odkrili, da se je  neznanec zne
sel nad omenjeno razstavo v menzi 
in nepopravljivo poškodoval štiri 
slike. V Labodu so nad tem vandal
skim dejanjem ogorčeni, saj se je  
zlovešča roka lotila del, k i so bila na 
lanskem ekstemporu proglašena ce
lo za najboljša. Storilec se slik ni lo
til z nožem ali kakšnim drugim rezi
lom, pač pa sledovi kažejo, da so to 
lahko bile škarje ali žlica; vsekakor 
j e  moral imeti v rokah predmet z  do
volj ostrim robom, saj je  lahko le s 
takim predmetom vdolbel žlebove 
križem kražem po teh slikah. V La
bodu si tudi ne znajo pojasniti, iz 
kakšnih razlogov in pobud bi se kdo 
lahko tako grdo znesel nad slikami. 
In nič takega se v Labodu ne doga
ja, da bi moral kdo na ta način 
sproščati svoje nezadovoljstvo.

Storilec ni znan in najbrž nikoli 
ne bo. Kar je  zagrešil, pa ostaja de
janje, ki osuplja.

I. ZO RAN

KONCERT V 
RIBNICI

RIBNICA — V popolnoma zasedeni 
avli ribniške osnovne šole je bil 8. aprila 
koncert mešanega pevskega zbora KUD 
Jakob Gallus. V zboru poje 30 pevcev, 
vodi pa ga prof. Bernarda Kogovšek. Na 
programu so bile umetne in narodne, do
mače in tuje pesmi, tudi prirejene. Na 
koncertu je sodeloval tudi Miha Dovžan, 
ki je igral na citre. Nekaj pesmi je zapel 
kvartet Inles. S tem koncertom je pevski 
zbor KUD Gallus praznoval 5-letnico 
obstoja.

NASTOP PRI »EVI« — Ribniški 
nonet Vitra se je minuli petek zvečer 
na otvoritvi Goršetove kiparske razs
tave v Miklovi hiši v Ribnici med 
programom takole postavil za kip 
»Evo«, eno značilnejših del tega slo
venskega likovnega umetnika.

Krajine, tihožitja, tapiserije
V galeriji Posavskega m uzeja se na skupni razstavi s svojimi deli predstavljajo  
akademski slikar prof. Mladen Veža in njegova nekdanja ucenca Cvetka Miloš in 

Tugo Lebič — Zanimiva razstava bo na ogled do 8. maja___________
BREŽICE — Ni tako malo sloven

skih slikarjev, ki imajo med svojimi 
biografskimi podatki navedeno, da so 
se likovno izobraževali v Zagrebu. Za 
šolanje v tem mestu so se odločili iz naj
različnejših razlogov, nemalokrat zara
di njegove bližine, kar velja še posebej 
za študirajoče iz Posavja in drugih pri- 
mejnih predelov Slovenije. Naj od bolj 
znanih, ki so se zapisali likovni umet
nosti, študirali pa na zagrebški akade
miji in se izpopolnjevali pri njenih pro
fesorjih, omenimo vsaj Vladimirja La
muta, rojenega na Čatežu ob Savi, 
živečega in delujočega pa v Novem 
mestu. Niso pa vsi, ki so se poskušali s 
slikarstvom, v Zagrebu ubirali stopinj 
tega našega barda, zlasti še, če je bila 
njihova odločitev, da se izšolajo v prak
tičnem, neumetniškem poklicu.

Med slednje vsekakor sodita tudi 
brežiška likovnika, 57-letna izdelova
lka umetniških tapiserij Cvetka Miloš in 
61-letni ljubiteljski slikar Tugo Lebič. 
Miloševa je diplomantka likovne smeri 
na višji pedagoški šoli v Zagrebu, Lebič 
pa seje izšolal na arhitektonskem odde
lku zagrebške srednje tehniške Šole. To 
je potrebno omeniti zato, ker je bil njun 
učitelj, zdaj že 72-letni akademski slikar 
Mladen Veža, ki je poučeval tako na 
pedagoški šoli kot na arhitektonskem 
oddelku srednje tehniške šole v času, ko 
je na prvi študirala Miloševa, na drugi

pa Lebič. Kot zelo dober pedagog je v 
njiju, ki sta že imela veselje do likovne
ga ustvarjanja, vzbudil še večje zani
manje za umetnost.

Vsi trije, profesor Veža in njuna nek
danja učenca Miloševa in Lebič, se s 
svojimi deli od minulega četrtka preds
tavljajo v galeriji Posavksega muzeja, 
vsak z zaključenim izborom svojih del v 
svoji sobi. Povezuje jih le dejstvo, da so 
znanci izpred treh oziroma štirih dese
tletij, da so bili nekoč v odnosu učitelj 
— učenec in obratno, drugega pa skoraj 
nič, če seveda ne upoštevamo njihovih 
kasnejših srečanj, katerih plod je ne na
zadnje tudi pričujoča razstava.

Čeprav so si Veža, Miloševa in Lebič 
kot likovniki daleč vsaksebi, saj jim  je 
navsezadnje skupno le tisto, kar likovna 
umetnost zahteva od slehernega ustvar
jalca, pa bi vseeno lahko vsaj pri Veži in 
Lebiču govorili o nekakšni podobnosti.
A je tudi ta podobnost, če je sploh moč 
govoriti o tem, le navidezna. Resje, da 
oba iščeta motive v pokrajini, da ju za
nimata tako eksterier kot interier, da 
imata oba nadvse rada tudi tihožitja, to 
pa je tudi vse, kar se da povedati. Te
meljna razlika med Veževimi in Le- 
bičevimi deli je v tem, da so dela prvega 
lirično razpoloženjska, mehko izpo
vedna, medtem ko gre drugemu očitno 
bolj za to, da prikaže predmet, ki si gaje 
izbral za motiv, z vso izostrenostjo. Kot

je zapisala Jožica Vrtačnik, se v Lebiče- 
vih delih kaže smisel za jasnost forme, 
eksaktnost konture in barve, na podlagi 
česar lahko dela uvrstimo v plastično 
poudarjeni realizem.

V tapiserijah Cvetke Miloš pa je priš
la do veljave samobitna likovna izraz
nost. Dolgoletno delo in eksperimenti
ranje v tehniki tkanja sta avtorico 
privedla do tega, daje začela uporablja
ti dvojno osnovo. To ji daje širše mož
nosti za prepletanje in dvojno pokrivan-

•  Pred četrtkovo otvoritvijo razsta
ve slik in tapiserij v galeriji Posavske
ga muzeja (razstava bo na ogled do 8. 
maja) so v koncertni sobi muzeja nas
topili flavtistka Blanka Vanječek, kla
rinetist Luka Vlahovič in kitarist 
Staša Skenzič. Izvajali so Kreutzerje- 
va, Bachova in Handlova dela.

je. s čimer dosega tako imenovane re
liefne učinke. Ob delih Miloševe se 
znova potrjuje ugotovitev, da tapiserija 
nikakor ni samo krasilni predmet za le
pšanje stene v stanovanju ali kje drugje, 
temveč tudi in predvsem umetniška 
stvaritev, še posebej, če je tvorec sposo
ben vanjo vtkati močan ustvarjalno 
sporočilen naboj.

I . ;
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pisma
ir?odmevi

Radi bi 
obnovili 

gasilski dom
Iz dela gasilcev Loke
Gasilsko društvo v Loki pri Zidanem 

mostu bo letos v avgustu doseglo častitl
jivo starost 105 let. V društvu je poleg 
starejših članov s stažem celo 50 let de
lovna tudi mlada generacija, k ije polna 
elana, in vedno pripravljena pomagati 
sočloveku. Zagnanost so mladi že 
dokazali, saj so pod vodstvom in men
torstvom društvenega predsednika in 
našega Mineta dobili številna priznanja. 
Njima in starejšim članom društva bi se 
rad posebej zahvalil za humano in ne
sebično delo. Složno bomo lažje kos 
težavam, med katerimi nas trenutno 
najbolj tare obnova gasilskega doma. 
Morali bi mu popraviti streho in v njem 
urediti garažo in sanitarije. Upam, da se 
nam bo dolgoletna želja v celoti ures
ničila, in se obenem zahvaljujem vsem 
za že izkazano razumevanje, saj so dos
lej prispevali dve tretjini lesa. Pomoč bo 
društvu potrebna zaradi pomanjkanja 
denarja tudi v bodoče kot v preteklosti, 
ko so krajani vedno pokazali dobro srce 
in odprte roke. FRANCI KLOPČIČ 

Račiča 55a 
Loka pri Zid. mostu

Ob pismu Neve
Neva Sommeregger iz Steina v 

ZR  Nemčiji je  poslala pismo »Pristoj
nemu odboru za kulturo in civiliza
cijo« občine Trebnje. V pismu naj
prej pove, da je  v Trebnjem (sama 
pravi, da je  to vas) marsikaj lepega. 
Lepe hišice da so tam, pa nekaj po
dobnega kot park, lepa cerkev. Ob 
teh pogleda vrednih objektih pa je  
videla tudi nekulturno zanemarjen 
kulturni dom, pogled se j i j e  ustavil 
tudi na umazanem avtobusnem po
stajališču. Še bolj jo  je  začudil po
gled na staro šolo, kjer naj bi domo
vali nekakšni občinski uradi (SIS, 
op. pis.) In v takšni idili deluje tudi 
zavetje za avtobusne potnike. Zato 
je  Neva raje stala na dežju brez dež
nika, kot bi čakala pod okriljem ti
ste lope. Krona vse nemarščine pa je  
bližnji turistični biro, k i naj bi vabil 
turiste v to prelepo okolje...

K aj reči na vse to? Ugotovitve so 
točne, celo več, resnično stanje je  
precej slabše, kot zmorejo opisati 
besede. Toda mi smo se na vse to že 
zdavnaj navadili in umazanije tudi 
ne vidimo več. Kaj je  lepota, kaj je  
čistoča, kaj je  red, se pa menda tudi 
ne bomo učili od Nemcev in še manj 
od zdomcev. Če jim  pri nas ka j ne 
paše, naj pač gredo s svojimi mar
kami domov. In če bomo ravnali ta
ko, največkrat pa tudi ravnamo, po
tem ne bomo nikoli spravili v 
življenje napotka enega izmed naših 
politikov, k i pravi, da se moramo 
zgledovati po najboljših. Sicer pa, 
draga Neva, hvala za opozorilo. 
Zdaj pa so seveda na vrsti Tre- 
banjci!

E. Č.

Tudi drevesa so del dediščine
Na žalost je drevesna dediščina v silno kritičnem stanju, k čemur pripomore tudi 
 pomanjkanje strokovnjakov — Zgledno reševanje lip na Trški gori

E t M M  M F B M E

Občina Novo mesto se lahko ponaša 
z izjemno drevesno dediščino. Izjemni 
so kostanjevi drevoredi v Novem mes
tu, dvostranski drevored (lipa, platana) 
pred samostanom Pleterje, hrast na 
Skrjančah, lipe na Trški gori, v vasi Go
renje Vrhpolje, na trgu v Žužemberku, 
na Griču pri Klevevžu, sekvoji na Ru

perč vrhu itd. Vsa ta dediščina ima po
membno kulturno pričevalno, krajin
sko oblikovno, rekreacijsko vrednost.

Na žalost ugotavljamo, daje ravno ta 
dediščina v silno kritičnem stanju, saj 
smo jo  le občudovali, se ob njej duhov
no bogatili, a prav nič naredili za njen 
nadaljnji obstoj. Nepremišljeno in nes-

SERVIS BREZ 
PRIMERE

NOVO MESTO — V četrtek,
14. aprila, sem po pošti poslal v ser
visno službo Mariborske livarne 
pokvarjeno enoročno mešalno ba
terijo (pipo), v soboto zjutraj pa me 
je že čakala popravljena v paket
nem oddelku novomeške pošte. 
Servis in pošta si že zaslužita čisto 
potico, vendar s tem prijetne zgodbe 
še ni konec. V daljšem pismu sem 
servisni službi priznal, da sem pipo 
sam odpiral in jo  zato še bolj pokva
ril, da stvar še bolj neverjetna za da
našnje čase, pa sem si izdelek upal v 
Maribor poslati tudi brez računa in 
garancijskega lista. Servis je vse to 
upošteval, še isti dan popravil pipo, 
na njej zamenjal tri delčke, na do
bavnico pa ročno zapisal, kako naj s 
pipo ravnam v prihodnje. Računa v 
paketu seveda ni bilo, servisna služ
ba Mariborske livarne za izdelke 
Armal pa zasluži vso pohvalo in 
čimveč posnemovalcev med servisi 
drugih tovarn. j ANEZ PAVLIN 

Novo mesto

V LIPINEM TREBUHU — Trška gora ne slovi le kot vinska gorica, poznana 
je po stari cerkvi in mogočnih več stoletij starih lipah. Prav te že vrsto desetletij 
životarijo »brez trebuha«. Posebno v eni izmed njih je mogoče najti zavetje za 
deset in več odraslih moških. Ta čas so se trškogorske lepotice lotili zeleni 
kirurgi s skalpeli, zato lahko upamo, da bodo še dolgo znamenitost Trške gore 
in simbol trdnosti slovenskega duha. Na sliki: vrata v lipino notranjost (levo) in 
pogled v notranjost lipe z vrha. (Foto: J. Pavlin)

Da ne bodo KS brez denarja
Razdelitev pričakovanih obresti: za glavnico novega mostu, za dograditev mos- 
tu v Ragov log in za urejanje pokopališča — Za načrte KS: 1,55 milijonov dinarjev

Tretja seja skupščine skupnosti kra
jevnih skupnosti Novo mesto je bila 13. 
aprila. Največ časa so delegati namenili 
obravnavi in sprejemu predloženega 
programa del in finančnega načrta 
skupnosti za 1988. Ko so sprejeli po
ročila o lanskih dohodkih in izdatkih 
SKS, so bili kritični: ni jim  bilo všeč 
medletno spreminjanje višine nekaterih 
izdatkov za potrebe strokovne službe 
brez poprejšnje vednosti ali soglasja 
skupščine. Delegata KS iz Bršljina in 
Gotne vasi sta kritizirala stanje, ko po
manjkanje denarja onemogoča redno 
delo krajevne skupnosti. Krajani niso 
dovolj obveščeni o različnih vprašanjih, 
z zimsko službo čiščenja cest niso bili 
zadovoljni, nimajo prostora za delo, v 
Bršljinu pa celo trdijo, daje delo KS za
radi naštetih vzrokov zamrlo. Potni 
stroški tistih del, kjer pomaga ali jih celo 
vodi strokovna služba SKS, naj bi vna
prej bremenili posamezne investicije, 
ko gre za znana in določena dela. Dele-

Goljufanje s kartami
Pripom be k zapisu o HE Boštanj: za prestavitev ces

te je bila ponujena le ena rešitev

Krajani smo prave uboge pare v pri
merjavi z elektrogospodarstvom. To se, 
žal, razgalja že v vseh, predvsem nega
tivnih razsežnostih okrog predvidene 
HE Boštanj. Upamo, da ne bomo izgo
reli v kakšnem donkihotovskem ro
mantizmu, v tem trenutku si želimo vsaj 
objektivnega poročanja novinarjev.

Zal nam Boštanjčanom prav Dolenj
ski list dela medvedjo uslugo. Zato se 
oglašam kot overitelj zapisnika javne 
razprave o osnutku lokacijskega načrta 
za HE Boštanj. V dvorani TVD Parti
zan se nas je zbralo skoraj 300. Če neka
teri pišejo, da smo govorili tudi čustve
no, jim tega ne zamerimo. Dandanes je 
že pravi blagoslov razpolagati tudi s 
čustvi in prav ponosni smo, da jih ob 
takih napadih na okolje sploh še kaj 
premoremo.

Na videz je vse lepo in prav. Naslov 
»Doma bomo odločali domačini« nam 
je pisan na kožo, to je tudi vse. Ni res, da 
so nam bile ponujene kar tri inačice!? 
»Nehvaležni Boštanjčani, ti taki,« bi ob 
tem lahko pribil nepoučeni bralec, češ,
tri variante nam niso zadosti. Nesporno 
dejstvo je, da nam je Savaprojekt po
nudil zgolj prestavitev obsavske magis
tralne ceste M -10 skozi naselje. Tu smo 
pri srčiki problema, o katerem, žal, 
bralci Dolenjskega lista tudi niso bili 
obveščeni in so ga tako nazorno opisali 
mladi Boštanja v prispevku, ki se zakl
jučuje enako kot njihov napis v dvora
ni: »Takšna cesta nam prinaša žrtve, ne 
kruha.« Ta mastodontska prestavitev z 
več kot 50 metrov širokim in ponekod 
več kot ducat metrov visokim nasipom 
je nesprejemljiva za kraj, da je nesmi
selno ponavljati vse argumente, ki sojih 
navajali resnično ogorčeni ljudje. Sama 
ta rešitev, o inačicah torej ne more biti 
govora, je bila tudi razobešena!

Seveda pa so se rešitve ponujale kar 
sproti. Cestni strokovnjak Alojz Lipo- 
glavšek je nazorno opisal, kako sta s 
projektantom Doberletom pred dese
tletjem hodila po tej novi trasi. Ni bilo 
govora o nobenih takih velikih nasipih, 
da o viaduktu čez obrtno cono ne govo
rimo. Krajani smo predlagali ohranitev

ceste za Savo, ki se naravno izogiba 
kraja.

Opažamo, da se nekateri prav trudijo 
zabiti klin med tako složne vasi, kot so 
Boštanj, Kompolje in Smarčna. Neka
teri v ta prizadevanja prištevajo tudi av
tobusni ogled HE Mavčiče tik pojavni 
razpravi. Za nekatere tako skrivnostna 
študija (zakaj skrivnostna? — očitno so 
nesposobni pridobivati določene načrte 
ali, kar utegne biti še najbolj res, ni jim 
bila po volji, zato je najbolje vtikati gla
vo v pesek, ka-li?) »Poročilo o umest
nosti lokacije HE Boštanj« govori o več 
kot kilometer dolgem zamiku jezu gor- 
vodno, medtem ko smo mi razpravljali 
o sto do stopetdeset metrih. A glej si ga 
spaka. Omenjena študija za jezom ne 
govori niti o milimetru višji vodi, kot bi 
bila sicer za jezom na Boštanjskem pol
ju oziroma pod Mrtovcem.

Čestitamo uredniku Mladine, ki je 
prvi pisal o tem problemu. Vse načrto
valce okrog te boštanjske HE, posebno 
pa republiški komite za varstvo okolja, 
je resnično lahko sram, da so imeli za 
norca toliko ljudi v dvorani. Potrebno 
bo veliko energije, volje in predvsem 
sposobnosti, da bi vrnili ljudem zaupan
je v take strokovnjake. Na javni razpra
vi v Boštanju sem to primerjal z ravnan
jem protagonistov, škricev iz »Župano
ve Micke«, katerim je »krč prišel v 
roke,« ko naj bi rekli možato oziroma 
podpisovali. Sedaj ne bi želel biti zloben 
in navajati že bolj primernih zgledov iz 
naše literature. Stroka se potemtakem 
na zboru krajanov ni konfrontirala, 
temveč so, ko je voz že brzel navzdol, 
samo še čakali, da bi se med seboj spo
rekli še krajani, kar bi nekateri radi še 
sedaj, vendar smo prestari za tako pro
zorne igre s kartami. Resje škoda, da se 
kvari dober občutek pri tako hudo resni 
zadevi. Upamo, da si bodo odgovorni 
do ponovne javne razprave, ki smo si jo 
vsem zavitim paragrafom navkljub 
Boštanjčani izgovorili, natočili kolikor 
toliko čiste Save, da bomo potem lahko 
mirno sedli tudi k poliču cvička.

ALFRED ŽELEZNIK 
Boštanj 56

gati tudi zahtevajo, naj skupnost hitreje 
dodeljuje dospeli denar, namenjen po
trebam KS.

Zanimiv je bil prispevek Iva Longar
ja, ki je  kot predsednik izvršnega sveta 
občinske skupščine seznanil delegate z 
zapleti okoli pokopališč in z načrti o iz
gradnji novega mostu čez Krko na 
Loki, o čemer bomo poročali še pose
bej. Vse kaže, da teko pripravljalna dela 
za most na Loki po predvidevanjih. 
Skupno s kolesarsko stezo na mostu in z 
ureditvijo priključkov bo stal most 
nekaj nad 6 milijard dinarjev.

Delegati so potrdili ugotovitev, daje 
SKS lani upravičila svoj obstoj, sprejeli 
pa so tudi predloženi obračun njenih 
dohodkov in izdatkov. Ko so sprejema
li finančni načrt skupnosti KS za 1988, 
so predlagali in potrdili, naj pričakova
ne obresti od vročenih sredstev, kijih bo 
letos za 5,20 milijona dinarjev, razdelijo 
takole:

0,90 milijona za dokončanje mostu v

MATURANTSKI 
PLES

DOLENJSKE TOPLICE — V sobo
to, 23. aprila, bo v Dolenjskih Toplicah 
maturantski ples, ki ga pripravljajo učen
ke 3. letnika srednje šole tekstilne usme
ritve iz Metlike. Ples se bo začel ob 20. uri. 
Učenke so pripravile program in bogat 
srečelov, igral pa bo ansambel Orhideja.

ZAPRLI RAZSTAVO 
TURISTIČNIH 
SPOMINKOV

BREŽICE — V Posavskem muzeju 
so 13. aprila zaprli razstavo turističnih 
spominkov, ki je bila na ogled od 6. 
aprila. Ob zaključku razstave, kije bila 
dobro obiskana, je prof. Janez Bogataj 
spregovoril povabljenim učiteljem, tr
govcem in turističnim delavcem o do
brih in slabih spominkih. Razstavo sta 
pripravila Posavski muzej in občinska 
turistična zveza Brežice, za strokovno 
vodstvo pa je poskrbel prof. Bogataj. 
Na njeni otvoritvi je igral Miha Dovžan 
na citre.

B. H.

PRISPEVEK ZA 
DRAGE MEDICINSKE 

INSTRUMENTE
V sklad za drage medicinske instrumen

te pri OO RK so prispevali: člani Zveze 
komunistov iz občine Novo mesto 
10.000.000 din, delavci dolgoročnih kre
ditov in računovodstvo LB-Temeljne do
lenjske banke Novo mesto 39.500 din 
namesto cvetja na grob Vladimirju Čo- 
siču; krajani KS Žabja vas iz ulic Na tratah 
in Lobetova 171.600 din namesto venca 
na grob Marjana Purebra; sodelavci iz 
IMV-tozda Tovarna avtomobilov STS 
Novo mesto 77.000 din namesto cvetja na 
grob očeta sodelava Jožeta Lužarja; Lud
vik Murgelj, iz Bučne vasi 32 a v Novem 
mestu 50.000 din namesto venca za 
pokojno mamo Rozalijo Murgelj; Ludvik 
Murgelj iz Bučne vasi 32 a v Novem mes
tu 20.000 din namgsto cvetja za pokojno 
Urško Štamcar iz Žalovič; skupna služba 
SIS družbenih dejavnosti Novo mesto
40.000 din namesto venca za pokojnega 
Franca Gričarja. Doslej so občani prispe
vali za vakuumsko blazino 13.134.532 
din. Vsem darovalcem se OO RK Novo 
mesto iskreno zahvaljuje.

Ragov log, 1,20 milijona za urejanje 
pokopališč, 1,55 milijona bodo pripisali 
glavnici za most na Loki, preostalih
1,55 milijona dinarjev pa bodo dobile 
krajevne skupnosti za svoje načrte. 
Ključ delitev denarja za KS bo tak kot 
doslej: po številu prebivalcev posamez
ne krajevne skupnosti.

T. G.

Res vse »štima«?
V začetku lanskega leta mi je  re

kla soproga: »Ker že greš v Novo 
mesto, daj, zamenjaj v banki še mo
jo  polno hranilno knjižico in dvigni 
kakšen star milijonček.« In sem šel 
v eno od tistih podružnic banke pri

jaznih ljudi. No, v tisto zelo priročno 
poslovalnico, od koder ni daleč niti 
na trg niti ne v lekarno.

Povedal sem svojo željo. Prijazna 
tovarišica mi je  rekla, da nekaj ni v 
redu in da bodo preverili, zato naj 
knjižico za nekaj dni 'pustim pri 
njih. Imam  še svojo knjižico, zato 
nisem delal nobenih zapletljajev.

Čez nekaj dni sem se vrnil in do
bil novo knjižico. Kosem  polistal po  
stari pa je  padel iz nje listič z eno 
samo besedico v tiskanih črkah — 
ŠTIM A. Najbrž je  na ta način kakš
na odgovorna oseba potrdila, da je  
vpisano stanje v redu.

Slučaj je  nanesel, da sem se letos 
spet oglasil z istim namenom v isti 
banki. Tovarišica, k i gleda v tisti 
ekranček pred seboj, je  zmajala z 
glavo, češ da je  nekaj hudo narobe. 
Ljudje, k i so stali v vrsti za menoj, so 
se pričeli muzati, prepričani, da so 
spet zalotili nekoga, k i je  v svoje do
bro popravil kakšne številke. Hra
nilno knjižico sem spet moral pustiti 
tam in z zamenjavo trenutno ni bilo 
nič.

Čez teden dni sem se ponovno 
oglasil. Prijazno dekle je  kar pred 
menonj pričelo izpolnjevati novo 
knjižico. Na stari je  bil tokrat pripet 
majhen listič. Sklonil sem se čez p i
salno polico in z lahkoto prebral 
znano besedico ŠTIM A. Oddahnil 
sem se, saj je  bilo vse v redu.

Vendar na žalost ni »štimalo«. 
Čez nekaj dni sem hotel v banki na 
drugem koncu mesta na isto knjiži
co dvigniti manjši znesek. Povedali 
so mi, da nisem pravi. Vpisanemu 
priimku sta namreč manjkali kar 
dve črki. Zaklinjal sem se, da sem le 
pravi, in začudo, verjeli so mi. Na
pako sem dal kasneje popraviti

Pred nekaj dnevi pa je  dobil moj 
sin dijak iz neke druge banke strogo 
opozorilo, da je  dvignil za celih
20.000 din preveč denarja, naj torej 
prinese knjižico v pregled. Da bi se 
prepričal, kaj je  res, sem lastnoroč
no v knjižici seštel vse vpise in izplač
ila in izgledalo je, da je  vse v redu, 
namesto manka je  bil celo pozitiven 
saldo 30.000.— din. Tisti trenutek 
pa se mi je  nekaj posvetilo: kaj pa, 
če je  bila tista besedica »štima« tudi 
ogledalo strokovne izobrazbe neka
terih zaposlenih v naših bankah?

SLA VKO KLANČIČAR

trakovno obrezovanje kostanjev v Ket
tejevem drevoredu pred leti je v celoti 
razvrednotilo krajinsko oblikovno vred
nost drevoreda. Nepravilnemu odnosu 
do drevesne dediščine botruje dejstvo, 
da pri nas nimamo strokovnjakov, ki bi 
se ukvarjali z reševanjem bolnih in sta
rih dreves. Veliko večjo skrb drevesom 
posvečajo temu problemu v zahodnoe
vropskih državah, kjer je  možen študij 
drevesne kirurgije celo na univerzah.

Na Zavodu za varstvo naravne in 
kulturne dediščine Novo mesto smo se 
prvikrat resno srečali s problematiko 
reševanja in ohranjanja starih votlih 
dreves pri reševanju lip na T rški gori fe
bruarja letos. Za pomoč smo se obrnili 
na Ljubljanski regionalni zavod za 
varstvo naravne in kulturne dediščine, 
kjer so se že lani ukvaijali s podobnimi 
problemi, in na zdomca Franca Smigo- 
ca iz Salzburga, ki se že dobrih deset let 
ukvaija z drevesno kirurgijo. Skupaj 
smo pripravili program nujnih sanacij
skih posegov.

Akcija reševanje lip na Trški gori je 
že v polnem teku. Dela izvaja Milan 
Šercer, ki se trenutno v Sloveniji edini 
ukvaija z zahtevnejšimi sanacijskimi 
posegi. Na lipah imamo namen odstra
niti vse suhe veje, razbremeniti krošnje, 
v notranjosti votlih debel odstraniti vso 
trohnobo, očiščena mesta zaščititi z lac- 
balsamom in s sidranjem vrhov poveča
ti fizično stabilnost dreves. Vsa dela so 
zahtevna in terjajo veliko znanja, spret
nosti in specialno orodje.

Da se ne bi ponovile napake, ki so bi
le storjene na kostanjih v Novem mestu, 
je Zavod predlagal Komunalni skup
nosti, naj poskrbi za čimbolj strokoven 
pristop pri reševanju dendrološke de
diščine v Novem mestu. Dela na po
membnejši dendrološki dediščini lahko 
opravlja le strokovno usposobljena 
ekipa. Ker takšne ekipe pri nas ni, je 
nujno razmišljati o izpopolnjevanju 
znanja o zahtevnejših sanacijskih pose
gih na drevesih. Tega se dobro zavedajo 
Komunalna skupnost kot tudi Gozdno 
gospodarstvo Novo mesto — TOZD 
Hortikultura, ki je z občinskim odlo
kom zadolžen za vzdrževanje zelenih 
mestnih površin (parki in drevoredi).

Začetni koraki za strokovno reševan
je pomembne dendrološke dediščine so 
že storjeni. Želimo jih nadaljevati in 
upamo, da ne bo denar tisti, ki nas bo 
ustavil. MIRA IVANOVIČ

Zavod za varstvo 
naravne in kulturne dediščine 

Novo mesto

•  Kjer je  volja, je  tudi pot.
Angleški pregovor

•  Svet sestavljajo šahisti in ne
normalni.

FISCHER
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DAN ZENA PRI 
NAS DOMA

Ob 8. marcu naj bi ženske ne delale. 
Proslavljati bi morale doma ali pa kje 
drugje, a večina žensk sploh ne praznuje. 
Pri nas ne praznujemo veliko. Praznik se 
začne, ko prinese oče iz Brežic darila. Po
grabim svoje ter čestitam mami in stari 
mami, za sestro pa pustim v sobi. Pri kosi
lu spijejo kozarček vina za dan žena in še 
nekaj časa posedijo. Z očijem pomijeva in 
pobriševa posodo, a nama, nespretnima, 
le pride pomagat mama. Proti večeru pri
dejo čestitat še sorodniki. Prinesejo dve 
roži in želijo zdravja in sreče. Ko se znoči, 
se poslovijo. Mama pospravi darila in 
gremo spat. Tako smo praznovali

VID PEPELNIK 
OŠ Artiče

ALPINISTOV 
OBISK v

Pred časom je obiskal OŠ Mirna peč 
eden najbolj znanih slovenskih alpinistov 
Viki Grošelj. Enourno predavanje je po
pestril z diapozitivi o naših in tujih gorah. 
Povedal je, katere gore je preplezal, in da 
je njegov največji uspeh vzpon na Mont 
Everest. Vikija Grošlja je bilo zelo prijetno 
poslušati, zato smo veseli, da nas je obi
skal. Mnoge med nami je navdušil za pla
ninarjenje. Gore bodo postale tudi naše.

MARIJA PRIMC 
OŠ Mirna peč

LISCA PRIČAKUJE
Vsakega prvega maja je na Lisci prosla

va v počastitev praznika dela. Za letošnjo 
je akademski slikar Alojz Konec, kije za
poslen na naši šoli, izdelal osnutek plaka
ta, značke in našitka. Pri prodaji značk in 
lepljenju plakatov bo pomagal tudi naš 
pionirski odred, ki bo sodeloval na pros
lavi tudi v kulturnem programu. S prosla
vo na Lisci se spominjamo, da je tovariš 
Tito v maju 1938 na Lisci ustanovil 
začasno vodstvo KPJ v domovini, tedan
jega sestanka pa seje udeležil tudi Ivo Lo
la Ribar.

CVETKA ŠEŠKO
OS Savo Kladnik

ZANALAŠČ KADILA
Odločili sva se, da pogledava, kako 

spoštujejo »dan brez cigarete« naši tovariši 
učitelji. Odšli sva v zbornico in si ogledali 
opozorilne plakate. Zrak v prostoru je bil 
dokaj čist in ni bilo čutiti cigaretnega di
ma, čeprav so bili v pepelniku cigaretni 
ogorki. Mimoidoče tovariše sva vprašali 
za mnenju o tem dnevu. Neka tovarišica je 
za primer kadila zanalašč, ker je dan brez 
cigarete, večina pa se jih skuša vzdržati. 
Veliko ljudi se ne zaveda školjivosti 
cigaret.

DARJA ROGELJ, 
MALITA ZEMUAK 

OŠ Sevnica

V SVETU ŠTEVILK — Na OŠ Katja Rupena seje  110 osnovnošolcev iz no
vomeške občine 16. aprila pomerilo v znanju matematike. V skupini 6. razre
dov so zasedli 1. mesto Duro Poplašen, 2. mesto Katarina Bregar (oba OŠ Kat
ja Rupena) in 3. mesto Katja Vemig (OŠ Milka Šobar-Nataša); med 7. razredi 1. 
mesto Darja Pavlin, 2. mesto Oliver Dragičevič (oba OŠ 15. divizije Grm) in 3. 
Aleš Hajnšek (OŠ Katja Rupena); med osmošolci 1. mesto Robert Mohorčič, 2. 
mesto Barbara Žagar (oba OŠ Katja Rupena) in 3. mesto Janez Zaletelj (OŠ 15. 
divizije Grm). Tekmovanje so podprle Tovarna zdravil Krka, Zavarovalnica 
Triglav, OIS in Ljubljanska banka. (Foto: Uroš Floijančič, fotokrožek OŠ Kat
ja Rupena)

8 DOLENJSKI LIST

SREČNO, METKA, LJUDMILA IN MARTIN BREČKOVI! — Koliko je 
otrok na svetu, ki so prikrajšani za toplino doma, za starševsko ljubezen. 
Koliko stisk in bolečine se iz tega narodi! Metki, ki se bo poslej pisala Brečko, 
bo vse to prihranjeno, saj bo našla varno zavetje pri Brečkovih, kjer je bila v reji 
tako rekoč od rojstva, sedaj pa sta Ljudmila in Martin sklenila, da ljubko dekli
co posvojita. Tako sta na uradni posvojitveni slovesnosti, kije bila pretekli pe
tek v prostorih krške občine, tudi formalnopravno postala njena starša. (Foto: 
J. Simčič)
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Ljubljančani 
iz Metlike 
izganjajo knjigarno

Mladinska knjiga ima v Metliki svojo 
knjigarno in papirnico že več kot 35 let To je  
edina knjigama Mladinske knjige v Beli kra
jini in ena od dveh na oni strani Gorjancev 
sploh; Državna založba Slovenije ima knji
garno v Črnomlju. Pred časom pa so se po 
Metliki raznesle govorice, da namerava Mla
dinska knjiga metliško enoto zapreti

»O tem, kaj se dogaja in kaj nameravajo, 
sva medve najmanj seznanjeni«pravita pro
dajalki v metliški knjigami k i sta o odločitvi 
zvedeli E zapisnika zbora delavcev, kjer je  bil 
govor o ukinitvi metliške enote. »Slišali sva, 
da bojo knjigarno zaprli zaradi izgube, med
ve da greva lahko delat v novomeško enoto, 
kjer da naju morajo sprejeti čeprav nisva 
zaželeni ker imajo tam dovolj ljudi Rečeno 
je  bilo tudi, da nameravajo po ukinitvi lokal 
ki je  last Mladinske knjige, prodati na licita
ciji « Razlog za ukinitev metliške enote naj bi 
bila izguba te enote v lanskem letu, k i znaša 
okoli 12 milijonov dinarjev, poleglega vodst
vo tozda Knigame in papirnice očita prodaja
lkama, da prodata premalo knjig. Na te 
očitke prodajalki k i sta pri Mladinski knjigi 
v Metliki že 18 oziroma I I  let, odgovarjata, 
da ne vesta, kako so v Ljubljani prišli do te 
izgube, daje v njej po ključu tudi vsa tozdov- 
ska režija in celo reprezentanca in da speci
fikacije te izgube nista dobili »Poleg tega pa 
je  vseeno, kako v Metliki ustvarjamo promei 
ali s prodajo knjig ali pisarniškega in druge
ga materiala. Knjig se pri nas res ne proda 
veliko, smo pač v takem okolju, kjer knjige, 
ki so dandanes drage, malo kupujejo, poleg 
tega pa je  v Metliki precej ljudi iz sosednje 
Hrvaške. Pa še to: doslej naju ni nihče opozo
ril, da slabo delava in da ne dosegava plana.

časa celo naj višjo vrednost točke Če bi bilo 
potem kaj narobe, bi naju morali najprej 
opozoriti, ne pa, da pride vest o ukinitvi kot 
strela z jasnega. Slišali sva, da je  novi direk
tor tozda izjavil da ni njihov interes vlagati f  
majhne enote, kakršna je  metliška, ampak 
širiti velike centre. Jasno je, da se Metlika po 
prodaji knjig ne more primerjati z večjimi 
mesti, plan prodaje pa je  na zaposlenega 
enak za nas in za tiste v Ljubljani«

Namestnik direktorja tozda Knjigarne in 
papirnice, Franc Kovač, je  potrdil da name
ravajo metliško enoto, tako, kakršna je, 
ukiniti in tudi, da bi Mladinska knjiga lokal 
najraje prodala, skratka, da bi se po 30 in več 
letih umaknila iz Metlike in Bele krajine. 
»Naše poslanstvo je  prodaja knjige, metliška 
enota pa je  v lanskem letu s  prodajo knjig 
ustvarila manj kot 8 odst. skupnega prometa, 
poleg tega pa ustvarila še izgubo. To ni več 
knjigama, ampak kiosk. Zalo smo na zboru 
delavcev sprejeli sklep, da metliško enoto za
premo in lokal prodamo. V lanskem letu so v 
metliški knjigami prodali le za okoli 10 mili
jonov dinarjev knjig, prodaja in širjenje knji
ge pa je  naša osnovna dejavnost in ravno tu 
ima metliška knjigama stalno izgubo. Me
nimo, da sta prodajalki premalo naredili za 
boljšo prodajo knjig. V tej knjigami ne kupu
jejo knjig ne metliška matična knjižnica ne 
šolska knjižnica ne drugi Tudi občinsko 
vodstvo s tako knjigarno ni zadovoljno.«

•  Jože Mozetič, ravnatelj metliške os
novne šole, je  o nameravani ukinitvi 
knjigarne izjavil: »Ukinitev knjigarne je  
nesprejemljiva. Mar naj bo cela občina 
brez knjigarne? Kako lahko kaj takega 
komu sploh pade na pamet?! V občini je  
1500 šolarjev, bodo po vsako knjigo in 
zvezek hodili v  Črnomelj ali Novo mesto? 
Knjigarna je  v  Metliki nujno potrebna, 
tudi sedanja lokacija je, kar se tiče šolar
jev, zelo ustrezna. Seveda p a  si želimo, 
da bi bila knjigarna bolje založena in da 
bi učenci v njej dobili vse, kar potrebujejo 
za delo v šoli«

Tudi najodgovornejši ljudje na metliški 
občini so odločno proti ukinitvi knjigarne,

k a r  so  ja sno  povedali tudi predstavniku  
vodstva tozda K njigarne in papirnice. »Metli
k a  ne  more ostati brez knjigarne. N ikakor  
tudi ne  pride v poštev prodaja lokala, kajti v 
M etliki ne potrebujemo še enega bifeja ali 
podobnega lokala,« pravi predsednik občin
sk e  skupščine Stanislav Bajuk. »Zainteresi
rani pa  sm o za čim boljšo knjigarno, tako, k i  
bo zadovoljila potrebe šolarjev, šol, dijakov, 
občanov, združenega dela, knjižnic in vseh 
ostalih. Vodstvu tozda sm o na pogovoru, na 
katerem  sm o bili odločno proti ukinitvi, obl
ju b ili tudi našo pom oč v prizadevanjih za več
jo  in boljšo prodajo, da bi naše delovne in 
d m g e  organizacije čimveč stvari, od  biroteh
nike, obrazcev, pisarniškega in drugega ma
teriala in knjig  kupovale v tej kn jig a m i S e 
veda lahko to dosežemo le ob precej večjem 
prizadevanju zaposlenih. M ožnosti pa  vse
k a ko r  so  in treba j ih  j e  izkoristiti Z  večjo a n 
gažiranostjo, boljšo ponudbo bi se gotovo p o 
večal prom et in tudi prodaja knjig ,«  j e  
prepričan Bajuk.

Kljub vsemu pa  v Ljubljani vztrajajo pri 
ukinitvi enote. N ekakšna kompromisna reši
tev je, da bi ukinjeno metliško enoto ko t pos
lovalnico sprejela novom eška enota, tako ko t 
je  pred leti že  bilo. Novomeščanom so za  
premislek o tej odločitvi dali 15 dni. Ruža  
Zupanc, vodja novom eške enote M ladinske  
knjige, je  v začetku tega tedna o tem poveda
la: »Sprva j e  bilo razpoloženje p ri nas proti 
temu. Sedaj pa  smo načelno to ponudbo spre
jeli, vendar z določenimi pogoji Vodstvo toz
da predlaga, da se v M etliki zamenjata obe 
sedanji prodajalki, m i pa  menimo, da bi ena 
ostala, drugo p a  bi razporedili na delo v Novo 
mesto, metliško poslovalnico pa  bi po l leta 
vodila ena od  naših poslovodkinj. V  tem času 
bi se dalo v M etliki m arsikaj narediti, med  
drugim tudi ves promet, k i  j e  šel do sedaj p rek  
novomeške enote, preusm eriti p rek  metliške  
poslovalnice. Seveda j e  še več drugih akcij, s 
katerimi naj bi dosegli večji prom et in boljšo 
prodajo knjig  v M etliki Če bo zadeva stekla, 
nameravamo jesen i pripraviti drugi belok
ranjski kn jižn i sejem.«

A. B A R T E U

Potok je laže 
regulirati 
kot miselnost

Kaže, da se bodo zadeve okrog posegov na 
spom eniško zaščitenem O toku p ri Dobravi 
zaokrenile drugače, ko t so pričakovali izva
ja lc i regulacije potoka Curka. O  O toku j e  
razpravljal tudi novom eški občinski izvršni 
svet, v razpravi v tem organu so menili, da je  
treba zemljišču vrniti čimbolj prvotno podo
bo. In to ne glede na posledice za  storilce.

Razlogi za takšno zaostrovanje so seveda 
bolj ali m anj znani. »Obm očje na desnem  
bregu reke K rk e  m ed Dramo in K rko, k i  ga 
na vzhodu omejuje po tok Curek, na zahodu  
pa  cesta Dobrava— Šentjernej, predstavlja v 
evropskem  prostoru izjemno kulturno kvali
teto. To območje j e  bilo poseljeno dobrih pets
to let, vse o d  zgodnjega do visokega srednje
ga  veka, ko  so mesto Gutenwert uničili 
Turki. Na omenjenem območju so bili ugo
tovljeni temelji stavb, cestišča, gospodarski 
ob jek ti Vrednost območja j e  neprecenljiva, 
saj nudi izjemno možnost za študij življenja 
na tem  območju vse od  zgodnjega do visoke
ga  srednjega veka.« Tako so m ed drugim za
pisali na novom eškem  Zavodu za varstvo na
ravne in kulturne dediščine v prijavi, poslani 
na  občinko upravo inšpekcijskih služb. O  ar
heološkem  bogastvu O toka p ri Dobravi pa  
govorijo še drugi viri, zato so na omenjenem  
zavodu označili regulacijo ko t »brutalen in 
nepremišljen poseg v enem od območij z  na jk
valitetnejšo dediščino v občini Novo mesto«, 
k i  j e  ne  nazadnje tudi v nasprotju z  najmanj 
štirim i zakoni in dvema odlokoma.

Zaradi nespornih kulturno zgodovinskih  
vrednot O toka p ri Dobravi velja v strokovnih  
krogih regulacija C urka za barbarsko dejan
je. So, če pogledamo resnici v oči, poglobitve 
rokavov potoka  res tako  veliko presenečen
je? Ne, če ne lažejo tisti, k i trdijo, da so regu
lacijo nekako  slutili. Zato vsa sedanja zaos
trovanja pomenijo poleg iskrene skrb i za

kulturno dediščino tudi to, da se  v družbi 
nismo sposobni pravočasno pogovoriti V  
primeru O toka so se sicer različne strani po 
govarjale tudi pred  regulacijo Curka, vendar 
očitno ne zadosti

•  Za Otok pri Dobravi predpis o varo
vanju naravne in kulturne dediščine 
očitno ni bil dovolj velika zaščita pred  
posegom. Po drugi strani pa  so kmetje iz 
Drame, k i naj bi regulirali strugo po 
toka, prestopili mejo zakona  v trdnem  
prepričanju, da opravljajo koristno delo. 
Njihove izjave, da se želijo rešiti zamoč
virjenega zemljišča, temu pritrjujejo. To
da strokovnjaki na drugi strani ugotavl
jajo, da se poplave na Otoku ne pojavlja
jo  zaradi slabih odvodnih značilnosti 
terena, temveč zaradi sezonskega dviga 
gladine Krke. To bi pomenilo, da je  bila 
regulacija korak  v prazno.

V vsakem primeru pa se ob njej zaostruje  
vprašanje, ka ko  združiti na zelo majhnem  
prostoru zakonito varovanje nesporno boga
tih kulturnih spom enikov in najnovejše druž
bene ukrepe za sodobnejše kmetovanje. Tega 
problema ne bi bilo konec niti tedaj, če bi 
Otoku, k i  pa  j e  le eden od otokov  g morju slo
venskih pokrajinskih sprememb, vrnili p o 
polnoma izvirno podobo.

Mimogrede: val melioracij se menda v raz
vitih državah že  izrazito umirja.

M. L U Z A R

Je ta vlada 
še naša 
vlada?

K oliko čas boste še, Branko Mikulič, na 
čelu zveznega iz vršnega sveta? S  tem vpraša
njem, se zdi, bi lahko zajeli politično do
gajanje v Sloveniji in v Jugoslaviji, vse naše 
upe in strahove. Kajti vse bolj očitno postaja, 
da niti ta vlada niti Branko M ikulič  ne zm ore
ta več opraviti, ka r  sta si ko t nalogo naložila 
sama, niti tistega, kar m i pričakujem o od  
njiju.

Zahteva za odstop Branka M ikuliča j e  bila 
že  p red  neka j meseci izrečena na seji mestne
ga sveta S Z D L  Ljubljana. Vendar j e  sloven
sko  politično vodstvo n i sprejelo, češ da v tem  
položaju in v takih razmerah nihče ne bi mo
gel pokaza ti ka j dosti več. M edtem pa  j e  čas 
tekel, dogajanje pa  se ni razvijalo ne v prid  
zvezni vladine v prid Jugoslaviji in seveda tu
di ne vsem nam. Več ko t očitno postaja, da so 
se vsi ukrepi, k i  j ih  j e  sprejel Z IS  v sedanji 
sestavi, sprevrgli g svoje nasprotje (slabih 
namenov vladi vendarle ne moremo očitati), 
še več, vedno bolj se razkriva, da tako ni več 
mogoče naprej. Medtem ko j e  bilo doslej 
slišati take izjave samo v Sloveniji, se zdaj tu
di p drugih republikah pojavljajo glasovi, da 
tako ne moremo reševati naše krize. Ta 
mnenja so zdaj izrečena še implicite: da j e  
končno treba uveljaviti trg, da j e  treba vrniti 
delovnim organizacijam avtonomijo ter spet 
vpeljati samoupravljanje, k i  j e  sedaj v sus
penzu, itd. P iko na i tem zahtevam so na svo
jem  srečanju dali borci Gubčeve brigade. 
K onec koncev bi bilo res smešno, da  g Jugos
laviji razen Branka M ikuliča ni nikogar več, 
k i bi bil sposoben voditi vlado.

•  Treba pa  bo počakati na konference 
Z K po  republikah in na zvezno konferen
co, kjer bodo bržkone brez dlake na je 
ziku rekli tudi ka j (ne)odgovornosti ZIS. 
Na konferenci kom unistov Z K  BiH, k i se 
je  je  Branko M ikulič udeležil, je  že bilo 
zaznati nov kurz  v obravanvanju sedan
je  družbene gospodarske in ne nazadnje 
tudi kadrovske krize. Ta je  očitna tudi v 
jugoslovanskem  vrhu, saj celo v medna
rodnem denarnem skladu pravijo, da so 
dolžniško krizo lažje razreševali v drža
vah, kjer je  vlada dobro opravila svojo 
vlogo.

Za podkrepitev ugotovitve, da sedanji beo
grajski vladi ostaja zelo malo časa, samo  
nekaj drobcev iz razprave na program ski

konferenci občinske organizacije Z K  Krško. 
Tam je  bilo m ed drugim rečeno, da ni ko lek
tivne odgovornosti, da se s  pomembnostjo  
družbene fu n kc ije  v geometričnem zaporedju 
povečuje tudi odgovornost. In  kdor ni sposo
ben opravljati fu n kc ije  v skladu s  splošnimi 
pričakovanji, naj pač gre. Ta razpravljalecje 
obljubil, da bodo posavski delegati na repu
bliški in zvezni konferenci Z K  vprašanja zas
tavili tudi v tej smeri. Očitno j e  namreč, da se 
j e  sedanja vlada pod vodstvom Branka M iku 
liča preveč kompromitirala z  neodgovornimi 
ukrepi, da bi se pri iskanju izhoda iz krize la
hko vnovič poistovetili z  njo.

J. SIM Č IČ

Šola 
po meri 
denarnice

Tudi šola mora uskladiti programe z  mate
rialnimi m ožnostm i Tako so nedolgo tega 
sklenili tudi v republiški skupščini Denarja 
j e  vse m anj zaradi širših ukrepo v in predvsem  
zato, k e r  j e  reden dohodek vse bolj siro
mašen. N a vrata trkajo tudi neizprosne zah
teve finančnih  krogov, k i  jim  dolgujemo nad  
20 milijard dolarjev. Porabo j e  treba zm an
jšati, pravijo tudi finančni strokovnjaki, saj se  
j e  prekom erno in neupravičeno razrasla in 
razpasla. Šolstva ne bi sm eli uvrščati m ed po
rabo, saj smo že  neštetokrat zapisali, da j e  
znanje naše največje odrešujoče bogastvo. 
Sm o zavestno zvesti tej opredelitvi tudi tedaj, 
ko  krojim o podobo šole po  meri ukrepov?  
Posegi v šolski organizem so občutljiva in 
odgovorna stvar. Zlasti še, k e r  smo šoli zau
pali tudi vrsto socialnih nujnosti Dejstvo, da 
j e  od zaposlenih ka r 46% žensk, ogromno 
pove. Vzgojnega področja ne kaže  niti naj
m anj podcenjevati Nasprotno, celo bolj bi 
moralo biti poudarjeno  g šoli in zunaj nje. Za  
vse to pa  so potrebni ljudje in tem ljudem  v 
taki vlogi ne moremo dajati nezaupnice. Da  
j e  denarja manj, ko t bi ga potrebovali pa  je  
tudi kruta resnica.

Izobraževalna skupnost Slovenije j e  pri
pravila osnutek izhodišč za možne kratko
ročne in dolgoročne ukrepe. Pred nedavnim  
j e  bil v Novem mestu posvet o teh predvidenih 
posegih, zlasti v osnovnošolski razširjeni 
program. Udeležilo se ga j e  neka j deset 
predstavnikov iz občin dolenjske in posavske  
regije. N iko  Žibret, predsednik skupščine  
Izobraževalne skupnosti Slovenije, j e  s  sode
lavci utemeljeval možne izhode iz neljube si
tuacije v šolstvu, toda posebne zagretosti za  
ukrepe na tem srečanju v razpravah ni bilo 
čutiti Težko j e  namreč zagotoviti enak stan
dard za učitelje in učence in istočasno 
ukrepati

Racionalizirati pom eni delati premišljeno, 
tako da bo še sprejemljivo razmerje med  
ukrepi in u č in k i  Z  ukrepi j e  treba sprejeti tu
di odgovornosti za posledice. To pa je  najtežje 
in najbolj neprijetno. Zato pri odločanju o 
tem, ka j j e  nujno in ka j zmoremo, ne more bi
ti večtirnih interesov. Tudi šola deluje po  
načelu: daj — dam. Na posvetu so bile pou
darjene tudi zahteve, da se j e  potrebno pri 
uporabi dinarja racionalno obnašati v vseh 
okoljih. Večja obremenitev učiteljev z nepos
rednim vzgojno-izobraževalnim delom nujno 
zmanjšuje učinkovitost, kvaliteto storitev. 
Brez kakovostnega predznaka pa ni in ne 
more biti dobre šole. Osnovna šola ima zago
tovljeni program, k i  naj bi po obsegu ostal 
nedotaknjen, in različne možnosti za načrto
vanje in izvajanje obsega razširjenega pro
grama. V  gospodarsko šibkejših občinah se 
zagotovljeni program izvaja tudi s  pomočjo  
solidarnostnih sredstev. V manj razvitih okol
j ih  so vse bolj glasne pobude, da bi v sloven
skem  prostoru čimbolj poenotili financiranje  
zagotovljenega programa.

M nenj in predlogov se j e  ob pretresu pre
dlaganih ukrepov nabralo ka r precej. Izo
braževalna skupnost Slovenije j ih  bo zbrala 
in uredila ter s  pomočjo strokovne presoje 
poenotila poglede, kje  in ka ko  ukrepati, da 
ne bi bistveno prizadeli nacionalnega intere
sa oziroma razvoja. Seveda pa brez premišl

jen e  odzivnosti v neposrednih okoljih ne bo 
šlo.

•  Poskusi racionalizacije, k i  v preteklih 
letih niso dali pričakovanih finančnih  
pocenitev, se morajo um akniti z dnevne
ga reda. Usklajevalnih mest naj bo čim 
manj, tista pa  po  potrebi strokovno za
sedena. Temeljno delo ostaja šoli, k i je  
tudi v celoti odgovorna za izvedbo pro
gramov. K akšni pa  naj bodo programi 
po obsegu in kako  zagotoviti pogoje za 
njihovo kvalitetno izvajanje, to pa  so 
vprašanja, k i presegajo pristojnosti in 
odgovornosti šol. Denarja je  torej manj, 
kot bi ga potrebovali. Ta ugotovitev terja 
tudi odgovor, ka j zmanjšati in ka j ter 
kako  poceniti. Zadnji naj bi prišel na 
vrsto zagotovljeni program z vsemi tisti
m i deli razširjenega programa, k i so 
utemeljeni iz socialnih in kulturnih po 
treb. Vsaj to doto zagotovimo m ladi 
generaciji.

JO Ž E  ŠK U FC A

Bo Novo mesto 
dobilo 
»centralno«?

Za večino razvitih držav  v svetu j e  bila 
energetska kriza poziv k  resnemu premisleku  
in temu primerno so načrtovale tudi svoj na
daljnji energetski razvoj. Z  različnimi ukrepi 
so prisilile porabnike k  večjemu varčevanju 
in k  preumseritvi na cenejše in dostopnejše 
vire energije, s  pridom pa so nato izkoristile  
nizko ceno nafte na svetovnem trgu v zadnjih 
letih in si nakopičile velike zaloge.

Ukrepi, k i  niso bili samo restriktivni, am 
p a k  predvsem spodbujevalni, z  veliko stro
kovne pom oči in s široko paleto poceni kredi
tov, pa  niso segli samo v industrijo, k i  je  
seveda velik porabnik, am pak tudi g gospo
dinjstva. Tudi tem je  bilo z ugodnimi krediti 
omogočeno zamenjati ogrevalne naprave z 
varčnejšimi in zmogljivejšimi, lastnikom hiš 
pa kvalitetno izolirati fasade. Pameten gos
podar se namreč zaveda, da j e  majhen prih
ranek, pri enem porabniku, velik p ri velikem  
številu porabnikov in predstavlja pomemben  
prihranek za nacionalno gospodarstvo, pri 
tem pa ne sm em o pozabiti pozitivnih učinkov  
na okolje, k i  tudi niso m ajhni K a ko  j e  bilo s  
tem v času največje energetske krize pri nas, 
bi vedeli povedati graditelji hiš, k i  so takrat 
zaman po trgovinah iskali izolacijske mate
riale. k i  so bili, če j ih  j e  že  dobil, še sila dragi, 
da o strokovni pom oči niti ne govorimo.

•  V Jugoslaviji tudi Slovenija glede sla
bega energetskega načrtovanja ni nobe
na izjema, saj si je  prav  v zadnjih letih 
naprtila nekaj velikih porabnikov, k i 
požirajo kar dobro polovico celotne elek
trične energije v republiki, hkrati pa  je  
uničila svoje okolje do skrajne meje. Sa
nacija bo draga in dolgotrajna. Kdo jo  
bo plačal?

K er Slovenija nima veliko lastnih virov 
energije, pomeni plinifikacija, katere bosta 
po zadnji varianti deležna tudi Posavje in D o
lenjska, pomemben dodatni vir energije, k i  bi 
ga kazalo res dobro in premišljeno izkoristiti 
N ovo mesto bi to lahko izrabilo za graditev 
toplovodnega sistema, k i  bi ogreval dobršen 
del mesta in predmestij. Seveda pa bi morali 
pričeti načrtovati že  sedaj, izkoristiti in pove
zati sedanje zm ogljivosti k i  jih  imajo nekate
re delovne organizacije, in j ih  po  potrebi do
graditi. K akšen pom en bi to imelo za novo
m eški zrak  si lahko predstavlja vsak, k i  vidi 
množico dimnikov, bruhajočih smrdljivi dim  
iz često že dotrajanih kotlarn. S trokovnjaki 
pravijo, da bi bil plin ko t gorivo tudi približno  
30® cenejši Velja torej idejo, k i  sta jo  okvir
no že  pripravila inženirja M alešnek in Recelj, 
resno upoštevati in se pričeti dogovarjati že  
sedaj, da ne bomo čez neka j let, ko  bo plin  
tukaj, spet ostali vsak za  svojim plotom.

T. J A K Š E

Brežice z vodo 
res nimajo 
sreče

Zaskrbljenost Brežičanov za pitno vodo se je 
začela pred leti, ko so v njej občasno po več mese
cev zaznavali okus po trohnobi in so vodo zaradi 
tega prekuhavali. Potolažili sojih, da ni nevarna za 
zdravje, daje bakteriološko in kemično neoporeč
na. Vode je nekaj poletij tudi zmanjkovalo, veijet- 
no zaradi tega, ker so na mestni vodovod posto
poma priključevali okoliške kraje, tako da je danes 
nanj vezanih 16 tisoč ljudi. Črpališče za železniško 
Postajo je na zelo neprimernem kraju, saj ga

ogrožata cesta in železnica in ga vsako razlitje 
kemikalij ob morebitni prometni nesreči lahko 
zastrupi.

Zaradi te nevarnosti so v občini pohiteli z razi
skavami novih virov. Na ugodno lokacijo z za
dostnimi zalogami odlične pitne vode so naleteli v 
Glogovem brodu. Tam so 1985 začeli graditi črpa
lišče, ga povezali s starim vodnjakom v Brežini in si 
ob njem veselo nazdravili za občinski praznik 
1986. Zadovoljstvo je bilo zelo kratko, saj so ljudje 
uživali vodo iz novega vira samo nekaj ur. Novi 
cevovod ni vzdržal pritiskov in tako ljudje še ved
no pijejo vodo iz Brežine, čeprav pišemo že leto 
1988.

Občani se ne morejo sprijazniti s čakanjem, tudi 
zaradi tega ne, ker prispevajo za to investicijo vsi 
porabniki po 20 din prispevka od kubika vode, ki 
priteče iz njihovih pip. Delegati zahtevajo celovito 
informacijo na prihodnji seji občinske skupščine. 
Kje se torej zatika?

Pri Komunalnem obrtnem podjetju v Brežicah 
so povedali, da se kot investitorji ne čutijo krive za 
zamudo in nesolidno delo. Izvedbo so zaupali Pio
nirju kot najugodnejšemu ponudniku, ta pa je ce
vovod oddal IMP-Tozd Montaža v Mariboru, 
podjetju, ki je specializirano za taka dela. Takoj po 
otvoritvi črpališča, ko so vodo spustili po ceveh, je 
novi, poldrugi kilometer dolgi cevovod popustil, 
ker ni vzdržal pritiska. Začelo se je iskanje okvar. 
Odkrili so jih okoli sedemdeset, in sicer na vseh

spojih. Pionirje poklical na pomoč Zavod za razi
skavo materiala iz Ljubljane in strokovnjaki so de
jali, daje kriv način polaganja cevi v jarke. Investi
cija še danes ni zaključena. Pokazalo se je še nekaj 
drugih napak, ki jih niti projektant niti nadzorni 
organ nista predvidela. Medtem so morali vgraditi 
tudi ventil za ublažitev vodnih udarov, ki so 
ogrožali priključke v gospodinjstvih in so močne
jši, kot je izračunal projektant. Tlačni preizkus seje 
letos februarja po številnih in dolgotrajnih zapletih 
vendarle posrečil in medtem so popravili tudi sig
nalni kabel. Na vrsti je samo še klorni šok, in ko bo 
opravljen, lahko v kratkem pričakujejo poskusno 
obratovanje.

Za izvajalce in investitoija je to gotovo velika 
šola, saj do tolikšnih napak najbrž ne bi prišlo, če bi 
dali projekt v revizijo. Tega pa, kot pravijo, niso 
storili zaradi kadrovskih menjav. Vodilni delavci 
na KOP zatrjujejo, da so, žal, sprejeli tako dedišči
no. Sicer pa jih vodovod tudi zato močno zaposlu
je, ker je napeljava zelo stara in jo morajo obnavl
jati. Lani so zaključili obnovo primarnega voda od 
Brežine do prosvetnega doma, in tega je blizu dva 
kilometra. Na omenjenem delu so obnovili tudi 
sekundarno omrežje in kanalizacijo, za kar so po
rabili 204 milijone dinarjev.

Zadnja tri leta veliko vlagajo v raziskave vodnih 
virov na podgorjanskem območju od Cerkelj do 
Čateža, Velike Doline in Jesenic na Dolenjskem. 
Voda v zajetjih tega kraškega sveta je bakterio

loško oporečna in zato neprimerna za ljudi in živi
no. Vsak večji naliv jo skali in prinese vanjo klice s 
površja. Zaradi teg so geologi predlagali, naj si za 
naprej uredijo črpališča globlje, v nepropustnejših 
dolomitskih kamninah. Za vodovod na območju 
Jesenic in Velike Doline so predlagali tri lokacije 
in letos bodo dokončali črpalno vrtino pri Pod- 
gračenem. Prebivalci obeh krajevnih skupnosti 
komaj čakajo na to, da bodo pili neoporečno vodo, 
saj jih je pojav zlatenice, za katero je te dni zbolelo 
več delavcev pri Kovinoplastu, močno preplašil, 
čeprav še nimajo na voljo podrobnejših podatkov 
o tem, če gre za nalezljivo obliko in če je za okužbo 
zares kriva voda.

Na Cerkljanskem bodo letos najbrž prav tako 
končane raziskave novih vodnih virov za napajan
je vasi na območju krajevnih skupnosti Cerklje in 
Mrzlava vas, kjer seje konec minulega poletja po
javila nalezljiva zlatenica. Pripisujejo jo vodi iz 
krajevnih vodovodov. Največ ljudi je zbolelo v 
K rik i vasi, na Izviru, v Čedmu in na Kamenici, v 
Zgornji Pirošici in v Račji vasi. Našteli so nekaj 
nad 50 primerov te bolezni. V omenjenih krajih pi
jejo vodo kraškega izvora, ki je ob nalivih skoraj 
redno onesnažena. Pitno vodo za cerkljanski vo
dovod redno klorirajo, za vodovoda v Kraški vasi 
in na Izviru pa ne, vendar so poskrbeli za vrsto 
varnostnih ukrepov. Za vodovode na tem območ
ju je sanitarna inšpekcija lani izdala ureditveno 
odločbo.

Najbolj ogrožena je torej desna stran Save, med
tem ko imajo vodovodi v štajerskem delu boljšo 
vodo, ker jo zajemajo iz drugačnih tal. Trajalo bo 
še nekaj let, preden bodo lahko sanirali vse pro
blematične vodovode v občini. To zahteva veliko 
denarja, ki ga bodo lahko zbrali le postopoma. Za 
zdaj upravljajo z vodovodi krajevne skupnosti, za 
pozneje pa računajo, da bi celotno oskrbo z vodo 
prevzela komunala. Potem bo nadzor nad vodo 
dosti lažji.

Brežičani in vsi tisti prebivalci, ki pijejo vodo iz 
osrednjega vodovoda, pa ne bodo mirno spali vse 
dotlej, dokler po pipah ne bo tekla voda iz Glogo
vega broda. Resje, daje po analizah, kijih upravl- 
jalec dobiva od Zavoda za socialno medicino in 
higieno, brežiška voda ta čas med najboljšimi v 
Sloveniji. Kar pa velja le za bakteriološko in 
kemično neoporečnost. Gre še za nekaj drugega, za 
to, da s podtalnico popijejo ljudje tudi malenkost
ne doze tritija, za katerega domnevajo, da prihaja 
iz jedrske elektrarne. Od 1982. leta naprej, ko je 
začela krška elektrarna obratovati, opažajo v 
brežiškem vodovodu povprečno dvakrat več tritija 
kot v Krškem. To potrjuje domnevo strokovn
jakov, da se voda iz črpališča v Brežini meša s sav
sko, zatorej res ne kaže odlagati z zagonom črpa
lišča v Glogovem brodu. Ta je pri poizkusnem 
merjenju vsebovala tako malo tritija kot doslej še 
nikjer v Sloveniji in je tudi radiološko neoporečna.

JOŽICA TEPPEY
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Mladim zaprta pot naprej
Tretjina otrok ne konča osem letke — Velike pri
spevke zlahka, za majhne pa veliko hrupa in hude

krvi

N A VZLIC M O Č N E M U  razvoju dem okratskih sil in sam oupravnih 
odnosov je  bil sistem družbene varnosti in priprave prebivalcev na obram 
bo dežele dolgo pojm ovan kot izključna naloga ustreznih državnih orga
nov. S tem je  bila m očno zožena osnova celtonega sistema družbene 
varnosti.

V SL O V E N IJI zdaj več kot tretjina otrok  ne konča osemletke. Tej m la
dini je  zaprta pot naprej. Hkrati pa ta m ladina, ki se zaposluje v prozivodnji, 
poslabšuje kvalifikacijsko sestavo zaposlenih. Zato se je  treba odločno za
vzeti za to, da bi takšno stanje popravili.

V SISTEM U  delitve dohodka je  veliko pom anjkljivosti in nasprotij. Na
sprotja so razvidna že iz načina, kako delovne organizacije sprejemajo 
obrem enitve. »Zanim ivo je,« je  bilo slišati, »da dajejo delovne organizacije 
prispevke, ki zanje pom enijo velike obremenitve (obresti od skladov, cari
ne, prom etni davki, prispevek za Skopje itd.), molče in brez pripom b, hrup 
in hudo kri pa povzročajo znatno manjše dajatve, kot je  proračunski 
prispevek.«

B ORČEVSKA O R G A N IZ A C IJA  prem alo spremlja in vpliva na doga
jan ja  v občini. Ker je  po številu takoj za Socialistično zvezo, m ora s svojimi 
izkušnjami pom agati usm erjati razvoj v občini in odstranjevati vse, kar je  
negativno in kar ovira težnje po uveljavljanju reformnih ukrepov.

O D K A R  SO  BILE uvedene velike takse za potne liste in vizume, se je  
število ljudi, ki so potovali v inozemstvo, občutno zmanjšalo.

V N E D E L JO , 14. aprila, je  zgorel grajski stolp v Soteski. Ko sta se vnela 
slama in seno na podstrešju, je  bil stolp velika bakla, ki je  grozila, da bo 
uničila tudi okolico.

EN A  G O SPA  je  rekla, da bi tudi ona imela na M estnjih njivah eno zida
no garažo zase in eno leseno garažo za oddajanje v najem , če bi j i  občina 
tako skozi prste gledala kot nekaterim.

(Iz D O L E N JSK E G A  LISTA 
18. aprila 1968)

APonosni sinovi puščave izginjajo

PO  STA RI PO TI, znani iz dav
nega m ita o Ikaru in Dedalu, so se 
odpravili štirje Američani in Grk. Na 
posebnem  zračnem plovilu, ki ga po
ganja le moč človeških mišic, so po
skušali preleteti 119 kilom etrov, ko
likor znaša razdalja med Kreto in 
otokom  Santorin. Mit pripoveduje, 
da sta podobno pot načrtovala pri 
pobegu iz ječe D edal in Ikar in da se 
je  za Ikara tragično končala; preveč 
se je  približal soncu in z voskom zlep
ljena krila so razpadla, da je  strm o
glavil v morje. Pustolovci so mit ob
novili, vendar ne v njegovem tragič
nem delu.

IK AR O V O  U SO D O  pa je  si
cer resda v zaporniški inačici, a ven
dar —  doživel večkratni morilec R o
bert Succi. Med sprehodom  po 
jetniškem  dvorišču je  izkoristil tre
nutno nepazljivost čuvarjev, splezal 
na streho in začel zabavati jetniške 
sotrpine z raznimi vragolijami. Čez 
čas se je  v dogajanje vključila še širša 
javnost, saj je  početje spremljala tele
vizija. Ko je  Succi sklenil pokazati še 
nekaj akrobatskih veščin, mu je 
najbrž zaradi slabe kondicije spodle
telo, padel je  s strehe in se ubil.

IK AR O V A TRA G ED IJA se v 
m oderni inačici, bi lahko dejali, po
navlja pri letalskih nesrečah. Toda le 
m alokatera letalska nesreča je  posle
dica tako banalnih drobnarij, kot je, 
denim o, 96 dolarjev. Prav toliko de
narja je  posredno krivo letošnje letal
ske nesreče pri Los Angelesu, v kateri 
je  izgubilo življenje 43 ljudi. Letalo je  
strmoglavilo zaradi streljanja med 
poletom , ki si ga je  privoščil na svoje
ga bivšega šefa odpuščeni uslužbenec 
D. Burke. M ožakarja so odpustili za
radi tatvine 96 dolarjev. Pri streljanju 
je  pilot izgubil nadzor nad letalom in 
nesreča je  bila neizogibna.

DOLGE POLETE brez nenadnih 
in za življenje nevarnih strelov, pad
cev in strmoglavljenj želijo ljubitelji 
narave petim mladim brkatim  serom, 
pticam, ki so jih  vzgojili in nato nase
lili v avstrijskem delu Alp. Te ujede 
spadajo med naj redkejše ptice v 
Evropi in so m očno ogrožene. Za na
selitev redkih ptic je  poskrbela Sve
tovna organizacija za proučevanje 
ujed. O rlovsko mladež skrbno nad
zorujejo.

PO LETA IZ ŠA N G H A JA  v 
Am eriko pa niso niti dočakale števil
ne zlate ribice, ki jih  je  na drugi konec 
sveta nameravala poslati mamilarska 
organizacija. Uboge živalce so na
polnili z vrečkami heroina, vendar so

prej poginile, kot pa se je  posrečil 
prenos mam ila na ameriško tržišče. 
Crknjene ribice so zanimale policijo in 
km alu so se za zapahi znašli tisti, ki so 
jim  kupili letalsko karto in jim  napol
nili želodčke z belo msrtjo. Seveda to 
niso bile m ajhne ribe.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

V bratsko pomoč segajoče roke
Krščansko-socijalna zveza ima svoje vžigalice — Stare stroje in orodje zbirajo  

za muzej na Dunaju — Srbski častniki izdelali načrt za vstajo________

( N a š a )  ljudska organizacija ima svoje vžigalice. Z a
ložila jih  je  Slovenska krščansko-socijalna zveza, ki bo 
čisti dohodek dala obm ejnim  Slovencem. Posebno važ
no je  pri teh vžigalicah, da ves čisti dobiček gre za naš 
skupni nam en, ne pa v žep kakega založnika. Vsakogar 
izmed nas je  zato častna dolžnost, da rabi odslej sam o 
naše vžigalice, ki se dobivajo povsod v dosedaj med 
nami običajnih oblikah. O b  enem  naj bodo te vžigalice 
tudi vidno znam enje vseh naših somišljenikov! Spoznali 
jih  boste po napisu »V korist obm ejnim  Slovencem« in 
po dveh v bratsko pom oč segajočih rokah, ki oklepajo 
slovensko trobojnico. Slovenski možje in fantje, žene in 
dekleta, skrbite, da prodro te naše vžigalice v zadnjo gor
sko kočico, osvojite jim  srca, vnetite ž njimi bratskega 
domoljubja.

(O  b  r t n i k i), ki imajo stare stroje in orodje prosi 
trgovska in obrtniška zbornica v Ljubljani, da ji blagovo
lijo naznaniti, če bi hoteli za tehnični muzej za industrijo 
in obrt, ki se nam erava na Dunaju ustaviti in ki naj na

Nomadska afriška ljudstva izgubljajo svojo identiteto — Desetletna  
loška katastrofa — Gospodarji vetra postali sužnji

suša in eko-
postaii sužnji

Tuaregi, pripadniki v začetku tega 
stoletja še velikega nomadskega 
plem ena, so naredili zelo velik vtis na 
popotnike in raziskovalce, ki so po
tovali po širjavah in puščavah sever
ne Afrike. »Moški hodijo kot kralji,« 
je  zapisal britanski antropolog F. W. 
Rodd. »M ehko in z lahkoto korakajo 
kot princi, ne boje se nikogar, ne 
klečeplazijo pred nikom er in zavest
no se čutijo superiorne nad drugimi 
ljudmi.«

Danes je podoba popolnoma spremen- 
jena. Tudi Tuarege je  zadela neiz
prosna usoda ostalih severnoafriških 
plemen. Suša jim  je  zdesetkala kam e
lje črede, revščina in lakota posedata 
ob njihovih šotorih.

»Nekdaj smo bili gospodarji vetra, 
zdaj smo njegovi sužnji,« zagrenjeno 
pravi Ibrahim  Ag Alhasan, Tuareg 
srednjih let, ki mu je  desetletje suše 
pobralo tisočglavo čredo kamel in ga 
skupaj z njegovo 180-člansko skup
nostjo, katere poglavar je, potisnilo 
na rob preživetja. Zapustili so rodov
ne kraje in pobegnili v bližnje mesto, 
kjer zdaj životarijo. Prav nič jim  ne 
pom agajo stoletna izkustva rodu, ki 
se je  dolgo uspešno upiral krutim  na
ravnim silam in jih zmagoval.

Tuaregi namreč spadajo med tista 
ljudstva na našem planetu, ki si obstoj 
zagotavljajo v najbolj trdih razmerah 
in najbolj neusmiljenem okolju. Nji
hova dom ovina je  obrobje Sahare, 
območje, kjer vladajo strahotna vroč
ina, dolgotrajne suše in divjajo unič
ujoči peščeni viharji. Tem perature se 
povzpno do neznosnih višin, peščeni 
vihar preko noči zasuje celo mesto s 
tonam i peska, borni pridelek propade 
in pogosto ni kaj dati v usta.

V izročilu tuareškega ljudstva so 
ohranjeni spomini na trde čase. Naj
starejši pripadniki plemena se spomi-

vzgledih kaže napredek avstrijske tehnike, stare ne več 
rabljene stroje in staro orodje shraniti in brezplačno od
stopiti om enjenem u muzeju.

(V B o s n i )  jeli so se Srbi gibati proti Avstriji ter 
imajo v Sarajevu, M ostaru in Banjaluki pododbore bo
sanskega vstaškega odbora, katerega sedež je  v Belgradu. 
T i pododbori imajo velike zaloge orožja. Srbski častniki 
so izdelali načrt za vstajo in začeli že ustanavljati tajne 
vstaške oddelke.

(P  o  i z k u š e n) sam om or. D ne 9. t. m. vrgel se je  v 
bližni postaje na Grosupljem neznan mož na želežični tir 
pred prihajajoči osebni vlak. Strojevodja ustavil je  vlak 
še pravočasno, nakar so m orali samomorilca s silo spra
viti s tira.

( M o č a n )  potresni sunek čutili so 8. t. m. po eni uri 
zjutraj v Višnji gori in Litiji. Prestrašeno prebivalstvo je  
vstalo ter nažgalo luči.

(Iz Dolenjskih novic 
15. aprila 1908)

Hitri in pametni
Super računalniki vdi
rajo na vsa področja 

življenja
Nobenega dvom a ni, da upo

raba vse boljših in močnejših 
računalnikov pomeni pridobi
vanje odločilnih prednosti v si
loviti razvojni dirki, v kateri se 
kosajo današnje vrhunske teh
nološke m oči zahoda, predv
sem  seveda Z D A  in Japonske, v 
dirko pa se vse bolj vključuje 
tudi pamet zahodne Evrope.

V nekaj letih, ko sm o pri nas 
šele začeli uvajati računalnike v 
življenje, je  v razvitem svetu 
nastala generacija novih, zm o
gljivejših in m očnejših elektron
skih strojev, ki jim pravijo, da bi 
jih razlikovali od dosedanjih  
kompjuterjev, super računalni
ki. T a čas jih deluje kakih 300, a 
tako njihova proizvodnja kot 
prodaja sunkovito rasteta. Še 
pred nekaj leti si nihče ni upal 
niti pomisliti, da bo prišlo v tako 
kratkem času do tolikšnega za
nimanja in uporabe super raču
nalnikov, zdaj pa že opravljajo 
najrazličnejše naloge od analiz 
zgradbe človeških mišic do pri
kazovanja m ožnega razvoja ve
solja in ustvarjanja posebnih  
učinkov za filmsko industrijo, 
če om enim o le nekaj najbolj raz
ličnih primerov uporabe.

Elektronske računalniške gi
gante imajo zaenkrat predvsem  
državne in vojaške ustanove, 
dostop do njih pa strokovnjaki 
univerzitetnih in razvojnih sre
dišč. Toda zanimanje zanje ka
žejo tudi v zasebnem  sektorju. 
Izkazalo se je  namreč, d a je  su
per računalnike m ogoče korist
no uporabiti skoraj na vseh po
dročjih, čeprav so  jih razvili le 
za povsem  določene namene.

Super računalniki so plod 
nekajdesetletnega razvoja, k ije  
v glavnem potekal po dveh po
teh: v razvijanju tako im enova
ne umetne pameti in v poveče
vanju hitrosti in zmogljivosti 
obdelave podatkov. Zdaj se obe  
razvojni poti počasi združujeta 
in napoveduje se rojstvo nove  
superračunalniške generacije, ki 
bo sedanje svetovne elektron
ske prvake pustila daleč zadaj 
tako po hitrosti kot po spo
sobnostih.

»Svet ne bo nikoli več isti,« 
pravi D oyle Knight, direktor 
N acionalnega računalniškega 
centra v Princetonu. »Super- 
računalništvo bo kmalu tako ali 
drugače vplivalo na vsako vejo 
industrije, na vso znanost, na 
vsa področja življenja sploh.«

MiM  
(Vir: Time)

njajo predkolonialnih časov, ko so 
prišla obdobja tako hude lakote, da 
so m orali Tuaregi prodajati svoje 
otroke, ker jih  preprosto niso mogli 
drugače ohraniti pri življenju. Spo
m injajo se obdobij, ko ni bilo mogoče 
narediti nič drugega kot sesti in si gla
diti gube. Vendar ni noben spomin 
tako težak, kot so zdajšnje razmere. 
»Lakota brez upanja« jih  imenujejo.

Velika suša, ki traja že več kot. de
setletje, je  skrčila tuareške črede za 
tretjino, ponekod celo za štiri petine. 
Nekdaj so se v hudih časih selili zunaj 
svojih običajnih okolij in si začasno 
poiskali košček pašnika drugje; danes 
tega ni m ogoče narediti. Suša je  pri
zadela ves saharski in podsaharski pas.

O koli preostalih vodnjakov in izvi
rov vode, mest in zaselkov se zgrinja
jo  tudi begunci drugih nomadskih 
plemen. M noge pašnike so oblasti 
spremenile v državne farme ali p roda
le v druge roke in zdaj nom adi na njih 
nimajo več pašne pravice.

Po podatkih, ki so jih  zbrali med 
raziskovalnimi študijami, se je  letna 
količina padavin na tem obm očju

ŽIVA VRV
Največji deževniki na sve- 

tu žive v Avstraliji
K o so prvi Evropejci pred dobrim i 

150 leti prišli na avstralsko ozemlje, 
ki mu zdaj pravijo Južni Gippsland, 
so se m očno začudili tam kaj živečim 
deževnikom . Ne toliko zaradi tega, 
ker so nenavadno hrupni, kadar se

P
t ■:

AV STR A LSK I O RJAŠK I D E 
ŽEVNIK —  D obil je  svoj muzej in 
festival.

premikajo, marveč ̂ predvsem zaradi 
izjemnih velikosti. Živalim so nam e
rili tudi do  3,5 m etra dolžine. Zas
luženo so jim  biologi dali ime orjaški 
deževniki ozirom a Megascoldes au- 
stralis.

Ž ivinoreja in rudarstvo, ki se je 
razvilo v tem  delu Avstralije, je  or
jaškim  deževnikom  m očno skrčilo 
življenjski prostor, tako da  je  danes 
ostal le manjši del ozemlja, kjer še 
živijo. Vlada pripravlja poseben za
ščitni odlok, s katerim  bodo zaščitili 
živali pred nadaljnjim  izginjanjem.

M eščani K orum burra pa so se 
deževnikom oddolžili še tako, da so 
jim  postavili svojevrsten muzej, be
tonsko zgradbo v obliki deževnika, in 
vanjo naselili žive primerke. Muzej 
zelo radi objokujejo turisti, saj je  pos
tal izredno privlačna točka, še poseb
no v času desetdnevnega festivala 
Karm ai (beseda avstralskih dom o
rodcev za orjaškega deževnika). Po
sebnost muzeja je, da ojača klokota
joči glas deževnikov v nekakšno 
naravno simfonijo, k iji  turisti z začu
denjem prisluhnejo.

Afrike zmanjšala za tretjino, nekateri 
predeli, kot je  Mali, pa imajo sam o še 
polovico že tako skrom nih letnih pa
davin. Poleg tega meritve kažejo, da 
se je  povprečna letna tem peratura 
dvignila za nekaj stopinj. Vse to se 
odraža v krčenju pašniških površin, 
suši in degradaciji tal. V Združenih 
narodih ocenjujejo, d a je  od leta 1968 
zaradi suše dokončno propadla četr
tina vseh severnoafriških pašnikov.

D a bi bil položaj še hujši, se narav
ni katastrofi pridružujejo tegobe, ki 
jih  ustvarjajo ljudje sami. Propadanje 
okolja pospešujejo z izsekavanjem že 
tako borne vegetacije, ki se ne more 
obnoviti. In tako se puščava širi s 
strahovito hitrostjo —  vsako leto se 
pom akne za pet kilometrov proti ju 
gu. D ivjajo lokalne vojne, vlade so 
sovražno razpoložene do nomadskih 
beguncev, slabo vodijo akcije po
moči. Vse to nezadržno spodjeda sa
me temelje nom adskih ljudstev, nji
hovo kulturno osnovo. Ne samo 
zaradi trdih naravnih razmer, tudi za
radi političnih tone nomadski način 
življenja v preteklost.

Kjer so nekdaj nom adska plemena 
neovirano potovala in iskala pašnike 
za svoje črede, so zdaj potegnjene 
državne meje in pogosto jih  ni m o
goče prekoračiti brez dovoljenj. Tua
regi žive na obm očju več držav: M av
retanije, Alžirije, Nigra, Malija in

Čada. »Disciplinirati m oram o te ljudi 
in nadzorovati njihovo gibanje,« trdi
jo  novopečeni birokrati. »Njihova 
svoboda je  predraga za nas.« Pone
kod pa se nom adov tudi upravičeno 
boje; v preteklosti so puščavski sinovi 
preradi tudi ropali in plenili mesta, 
kjer zdaj iščejo zatočišča.

Za svoje pravice se T  uaregi in njim 
podobna puščavska nom adska ljud
stva ne m orejo potegovati. Predstav
ljajo razm erom a majhen del prebi
valstva posameznih držav in so tudi 
zaradi tega odrinjeni od politične 
moči in možnosti odločanja.

M orda je  pri vsem še najbolj tragič
no, da tragedijo nom adov pospešuje 
tudi napredek, ki so ga dosegli. C ep
ljenje živine jim  je  povečalo črede in z 
njimi so prepasli pašnike ter tako pri
pomogli kasnejši suši, da je  lažje 
uničila že tako ogrožene pašne po
vršine. Daljši življenjski vek in zdrav
stvo so sprožili biološko eksplozijo. 
Ljudststva se hitro množe. Rodnost je 
izjemno velika, podvojeno prebival
stvo pa je  porušilo krhko ekološko 
ravnotežje, k ije  dopuščalo ob trdnem  
boju za obstanek nom adom  preživet
je. Zdaj jim  okolje ne zagotavlja več 
m ožnosti za življenje v skladu s kul
turno tradicijo rodu.

M ladi zapuščajo svoje ljudstvo in 
iščejo kruha drugje. Tradicionalna 
povezava m ed starši in otroki je  pre
trgana. V mnogih nomadskih naseljih 
so ostale skoraj sam o ženske in starci. 
Širi se prostitucija; ženske se ponujajo 
za hrano, možje pa zamiže na eno 
oko, ker so pač razmere takšne, da 
dopuščajo tudi tak način boja za prež
ivetje. Študija Agencije za razvoj pa 
je  ugotovila tudi, da se m očno dviga 
sam omorilnost v doslej sicer stabilnih 
skupnostih, kjer sam om ora prej niso 
poznali.

»Puščava je  trd gospodar. Toda 
življenje je  tam  mirno. D ajte mi moje 
izgubljene kamele in takoj se bom  vr
nil tja. Tu vsak dan znova umrem,« 
pravi Ibrahim , begunec v mestu, da
našnja in najbržjutrišnja podoba afriš
kega nomada.

MiM
(Vir: Newsweek)

Največji drevesni sadež
Dvojni kokosov oreh s Sejšelov je dolgo razburjal 
m istično in erotično domišljijo oceanskih ljudstev

N a Sejšelih, otočju v Indijskem 
oceanu vzhodno od Afriške obale, 
zori na palm ah z latinskim imenom 
Lodoicea seychellarium svojevrsten 
sadež, dvojni kokosov oreh, ki si je 
zaradi teže in velikosti pridobil sloves 
naj večjega rastlinskega sadeža na sve
tu. En sam cat oreh tehta kar 10 do 20 
kilogramov, cel grozd pa tudi do 400 
kg. Poseben sloves pa s ije  sadež pri
dobil še s svojo obliko, saj ženski in 
moški plod kažeta presenetljivo po
dobnost s človeškimi spolnimi orga
ni. Zanim ivo je  tudi, da sadež na dre
vesu ,ki doseže polno starost pri
bližno v tisoč letih, zori natanko devet 
mesecev, užiten pa je  le kratek čas.

Vse to je  pri ljudeh zbudilo ničko- 
liko domišljije, nekateri narodi pa so 
mu pripisali naravnost mističen izvor. 
Indonezijci so verovali, da orehi ras
tejo na neznansko velikih drevesih, 
na katerih dom uje tudi velikansti ptič 
G aruda, k ije  lahko s sabo odnesel ce
lo slona. S tara malezijska legenda pa 
pripoveduje, da sadeži prihajajo z 
dreves, ki rasejo v sami popkovini 
oceana.

Sultani, vladarji Sejšelov, so se za
vedali vrednosti sadežev, ki uspeva le 
na  otokih Praslin in Curieuse, zato so

jih  skrbno varovali. Kot ponavadi pa 
so vse obrnili na glavo Evropejci. 
Glas o sadežu je  v Evropo prinesel že 
Vasco da Gam a, k ije  leta 1498 odkril 
pom orsko pot v Indijo, prvi, ki so ho
teli trgovsko izkoristi to naravno po
sebnost, pa so bili Angleži. Ti so leta 
1771 pripluli na otok Curieuse s kor
veto Eagle, jo  do vrha naložili z dvoj
nimi kokosovimi orehi, potem pa 
zažgali vse palmove gozdove, da bi 
obdržali m onopol in tržno vrednost 
pridobljenega blaga. Angleški gene
ral Charles Gordon, ki je  leta 1872 
prišel na otočje, je  oreh zaradi njego
ve nenavadne oblike imenoval sram 
ni sadež in govoril, da je  to  tisti pre
povedani sadež, zaradi katerega sta 
bila Adam  in Eva izgnana iz pa
radiža.

M lada sejšelska država, v katere 
grbu je  tudi dvojni palm in oreh, tudi 
danes lepo služi s temi sadeži, saj sta
ne en samcat poliran dvojni kokosov 
oreh kar 200 tisoč din. N ajvečjih  us
peva v narodnem  parku Vallee de 
Mai na O toku Praslin, pa tudi gozdo
vi na otoku Curieuse so se že neko
liko opomogli po barbarskem  an
gleškem posegu.

T. J.
(Vir: 111. vetenskap)



NAGRADA V 
NOVO MESTO

Žreb je  izmed reševalcev naše 
predzadnjevnagradne križanke izbral 
M A R IJO  ŠO BAR iz Novega mesta 
in ji za nagrado dodelil knjigo našega 
znanega pisatelja Ivana Tavčarja, v 
kateri so zbrane novele in črtice iz 
zbirk V Zali in Med gorami, torej gre 
za besedila, ki so služila kot motivni 
izbor za novo slovensko televizijsko 
nadaljevanko Ljubezen nam je  vsem 
v pogubo.

Rešite današnjo križanko in pošlji
te rešitev najkasneje do 6. m aja na 
naslov: Uredništvo Dolenjskega lista, 
Germ ova 3, 68000 Novo mesto, s 
pripisom K R IŽA N K A  16.

REŠITEV 
KRIŽANKE ŠT. 14

Pravilna rešitev predzadnje križa
nke je, brano v vodoravnih vrsticah, 
takšna: APO, ŠTULA, REP, T O R IJ, 
BRAT, RESA, V O JN A  MEST, 
IRAK , IR A N , R, T IN A , A D IŽA , 
A R D EN I, SK O Č EK , KIEL, CUK, 
R EZA , EST, ŽEZLO , NEN, TA 
LKA, D ETA JL, A N ION, A PO G EJ.

mishi
Laskanje je medena past.

DIOGEN
Kar človeka šele napravi člo

veka in kar ga povzdigne vi
soko nad vse pozemske ne
umnosti, je modrost.

I. CANKAR

Imeti svoj jezik pomeni imeti 
svoje bistvo.

J. POGAČNIK
Je laž tako sladka, da si re

žejo iz nje celi narodi vsakdan
ji kruh.

I. CANKAR
Denar je vse, za denar se 

kupijo vsi užitki.
N. BERUS

Naš zmedeni čas! Nihče ne 
more jasno povedati, kod ho
dimo in kam hočemo. Ali niso 
ti dnevi kakor ustvarjeni za le
ne postopače?

I. CANKAR
Vsakdo je mesec; ima temno 

stran, ki je nikomur nikoli ne 
pokaže.

M. TWAIN

Sprostitev pomaga
Znižanje krvnega pritiska 
s sprostitvenim i vajami

V Veliki Britaniji so opravili razi
skavo, s katero so poskušali ugotoviti, 
ali imajo prav tisti zagovorniki medi- 
tacijskih vaj, ki trdijo, da sprostitev, 
ki jo  dosežemo pri meditiranju, znižu
je  previsok krvni pritisk. Rezultati so 
presenetljivi: sprostitev je  lahko ena
ko učinkovita kot zdravila za urav
navanje visokega krvnega pritiska.

V raziskavi je  sodelovalo 116 pros
tovoljcev, ki so jih  razdelili v več sku
pin. Vse prostovoljce so naučili os
novnih sprostitvenih vaj, kot jih  uči 
prastara indijska joga, nato pa so me
rili učinke rednega sproščanja pri 
vseh skupinah.

Za kar najbolj objektivne ugoto
vitve so raziskovalci opravili primer
javo  tako, da so eni skupini dajali 
običajna zdravila, eni nobenih zdra
vil, eni pa placebo. Prim erjava m eri
tev je  pokazala, da je  rednemu 
opravljanju sprostitvenih vaj in medi
taciji zares mogoče pripisati določeno 
znižanje krvnega pritiska.

O b  zdravilih, hujšanju, dietni pre
hrani in rekreativni dejavnosti, kar 
vse pom aga pri zniževanju visokega 
krvnega pritiska, torej ne gre zavreči 
tudi sprostitvenih vaj, ki jih  že tisoč
letja poznajo jogiji.
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Nevarna sovjetska »želva«
poligonih že vozijo najnovejši tanki, ki so trenutno najboljši na svetu — 

Keramični oklep in dodatni reaktivni odbojniki — Nizek in udaren

Vse odkar se je  na bojišče pripeljal 
prvi tank in razrešil paralizo frontne
ga bojevanja v rovih, so oklepniki 
vseh vrst doživeli m očno uveljavitev 
v razvoj. Že nekaj desetletij predstavl
ja jo  osrednjo vojaško udarno moč 
sodobnih arm ad in generali vseh voj
ska na svetu v svojih vojaških načrtih 
posvečajo tem u orožju veliko po
zornost.

Zgodovina pravi, da so bile ne
m ške čete v drugi svetovni vojni v 
začetku tako zelo učinkovite prav po 
zaslugi oklepnih enot, ki so se kot jek 
leni klin zlahka zadirale v zastarelo 
zasnovane obram bne položaje napa
denih držav. Vojaški strategi, ki se 
uče od preteklosti, tega seveda niso 
spregledali, zato tudi v sodobni vo
jaški strategiji predstavljajo oklepna 
vozila, predvsem seveda tanki, tako 
pom em bno postavko. Ne sme torej 
čuditi, da s na tem področju dogaja 
marsikaj zanimivega.

Z nano je, da  ima vzhodni vojaški 
pakt m očne oklepne enote, pa tudi, 
da je  Nato zasnoval obram bo proti 
njim v m očnem  sodobnem  in tehno-

Noben šolski sistem ne mo
re ustvariti vrednosti, ki se ni
so utrdile v javnosti.

C. ZLOBEC

loško visoko razvitem protitankov
skem orožju, s katerim  naj bi bili kos 
številčni premoči. Po ocenah stro
kovnjakov znaša razmerje med vzho
dnimi in zahodnimi oklepnimi silami 
2 proti 1 v korist vzhodnih sil. Vendar 
si zahodni zavezniki zaradi odličnega 
protitankovskega orožja niso kaj dos
ti belili glave, vse dokler niso njihove 
obveščevalne službe zavohale, da se v 
sovjetski vojaški industriji poraja nov

plasti keramičnih snovi in jekla. 
Takšna kombinacija zagotavlja iz
jem no odpornost oklepa proti vsem 
vrstam kinetičnega orožja, kot so pro
titankovski izstrelki in protioklepne 
granate. Poleg tega je  v oklepu nove
ga sovjetskega tanka vgrajen sistem 
reaktivnih plošč. Gre za jeklene 
ploščate škatle, ki vise ob bočnih 
straneh tanka, v njih pa je  eksploziv, 
ki se ob udaru sovražnega izstrelka ai

Skica novega sovjetskega tanka, ki je  povzročil malo paniko v zahodnih 
vojaških krogih.

tl.
Brez smisla ni mogoče žive- 

A. KIRN

Mnoga življenjska zadovolj
stva so le navidezna.

TEOFRAST

Bolje je pasti med jastrebe 
kot med priliznjence.

ANTISTEN

svet v številkah

ALBANIJE

AVSTRIJE

BOLGARIJA

IZDATKI ZA VOJSKO
JUGOSLAVIJA

ROMUNIJE

MADŽARSKA

ITALIJA

GRČIJE
O BO R O Ž E N O  SO SE D ST V O  —  Primerjalni pogled stroškov, 

ki jih imajo Jugoslavija in njene sosede za vojsko in oborožitev. 
Razrezana pogača kaže, kolikšen delež narodnega dohodka države 
namenjajo za vojsko. Največ daje Albanija, najmanj pa Avstrija in 
Romunija. Jugoslavija ima odstotek sicer nekje v sredini, vendar je  
dejansko precej višji (okrog 10%), če bi upoštevali še vse posredne 
stroške, ki jih imamo pri gradnji zaklonišč, skladišč in podobnih  
večnamenskih objektov. Upoštevali sm o uradni podatek iz leta 
1985.

tank izjemnih sposobnosti, oklepnik, 
proti katerem u so sedanja protita
nkovska orožja nemočna.

Gre za tank, ki v zahodnih vo
jaških krogih nosi oznako FST-1. 
Novosti sta predvsem oklep, ki je 
praktično neprebojen za sedanje pro
titankovske izstrelke, in pa na tank 
postavljen nov, m očno prebojen top 
kalibra 135 mm, ki zlahka preluknja 
natovska oklepna vozila in celo okle
pe najmočnejših natovskih tankov.

O klep novega tanka je  narejen iz

Strojni umivalnik
Vsakdanje opravilo pre
vzem a stroj — Temelji- 
__________tejši__________

M alokatero početje je  tako vsak
danje in sam oum evno po vseh kon
cih sveta, kot je  umivanje rok. A 
čeprav to počnem o pogosto in že od 
otroških nog, ni rečeno, da je  naše 
vsakdanje umivanje rok dobro. Te
m eljito umivanje je  še posebno važno 
v nekaterih poklicih, kot so zdrav
niški in gostinski, ter v živilski 
industriji.

Prav za ljudi, ki delajo na takih de
lovnih mestih, je  arizonsko podjetje 
Pacific Biosystem izumilo stroj za 
um ivanje rok, ki poenostavi um ivan
je  rok in hkrati tudi poskrbi, d a je  za
res temeljito, po trditvah proizvajalca 
neprim erno bolj, kot če si uporabnik 
sam umiva roke.

Stroj ima obliko manjše om arice z 
dvem a odprtinam a. Vanju se vtakneš 
roke in nato pritisneš na pedal. V no
tranjosti naprava oblije roke z vseh 
strani s curki vode, ki ji je  primešana 
antibakterijska snov. Nato s toplim  
zrakom  roke osuši. Um ivanje deluje 
na kožo kot nekakšen vodni boben; 
cirku vode oscilirajo. To spravi iz 
kožnih por vso umazanijo.

Prim erjava čistosti rok je  pokazala, 
d a je  strojni um ivalnik rok za 65 odst. 
boljši od običajnega umivanja. V 
bolnišnici, kjer so napravo preskušali, 
so ugotovili tudi, da umije kirurgu 
roke štirikrat hitreje, kot to zahteva 
običajno umivanje rok pred ope
racijo.

granate aktivira in s supervročo 
plazmo projektil dobesedno upari. 
Tovrstne reaktivne oklepe so sovjeti 
že preskusili na vzhodnonemških ta
nkih, kot vedo povedati zahodni vo
jaški izvedenci.

Poznavalcem nemalo skrbi povz
roča vgrajeni top 135 mm. Kot zatr
jujejo, ima top veliko probojnost. 
Granate iz tega orožja naj bi zlahka 
pregrizle keramične oklepne plasti, ki 
jih  nosijo najnovejši ameriški tanki. 
Teoretični bi sovjetski tank lahko 
onesposobil natovskega, še predno bi 
se ta sovjetskemu oklepniku približal 
na nevarno razdaljo.

V novih tankih je  za pom oč tankis
tom  vgrajena tudi elektronika, med 
drugim laserski daljinomeri, infrar
deči nočni opazovalniki za orientaci
jo  in odkrivanje nasprotnika v trdni 
temi ter laserski uničevalci sovražnih 
optičnih naprav, tako imenovani la- 
sarji. N aprava odkriva optične leče 
najrazličnejših opazovalnih ir* meril
nih naprav in jih  po odkritju z m oč
nim laserskim žarkom onesposobi ter 
oslepi vojaka, ki napravo uporablja.

Nova je  tudi oblika tanka. FST-1 
je  po višini najnižji od vseh doslej in 
ima zelo znižano kupolo, tako da 
predstavlja ne prav veliko tarčo. Z 
vsemi temi odličnimi karakteristika
mi novi sovjetski tank seveda nevar
no načenja vzpostavljeno ravnotežje 
v konvencionalni oborožitvi obeh 
blokov, kot trdijo zahodni vojaški 
strokovnjaki.

»Sovjeti so dosegli tehnični napre
dek na taktični ravni, kar ima močne 
strateške posledice. V Evropi kaj 
takšnega še nismo videli vse od nas
tanka taktičnega atom skega orožja,« 
zatrjuje ameriški strokovnjak za orož
je, upokojeni general D onn A. Starry.

Eksperti so sicer pričakovali izde
lavo takšnega tanka, vendar jih  je 
presenetilo, da se je  na poskusnih po
ligonih pojavil tako zgodaj. Menili so, 
da ga sovjetska vojaška industrija še 
najm anj pet let ne bo sposobna izde
lati. Tako pa po nekaterih obvešče
valnih podatkih po sovjetskih poli
gonih vozi že okrog 1200 tankov 
FST-1.

MiM
(Vir: Newsweek)

NAKLJUČJE
Starejša delavka, že stara m am a, je  v svoji delovni organizaciji začela 

akcijo za zbiranje prostovoljnih prispevkov za nabavo inkubatorja v 
mestni bolnišnici. V javnosti seje  akcija šele začela in ljudje niso bili kaj 
prida seznanjeni z njo, zato se je  delavka m očno trudila, da bi sodela
vkam  prikazala potrebnost in človečnost te akcije. Zaradi tragedije, ki 
jo  je  imela v svoji družini, je  razum ela, kaj pom eni nabava tako po
membne medicinske naprave. V družini je  umrl komaj rojeni otrok, ker 
v mestni bolnišnici niso imeli inkubatorja, novorojenček pa prevoza v 
ljubljansko ni preživel.

Odm ev pa je  bil različen. Presenetilo jo  je, d a je  bil najbolj neugoden 
pri izobraženih delavcih. Izgovarjali so se, da bi m orale bolnišnice same 
zbraii denar za svoja osnovna sredstva, da bi m orale bolj pam etno upo
rabljati sredstva iz sklada za drage instrumente pa še in še. Delavke z 
manj izobrazbe pa so zvečine brez večjih pripom b bile za pomoč.

Strejši delavki je  uspelo, da je  nagovorila večino, ki se je  potem 
odločila, da je  sindikat namenil določeno vsoto denarja bolnišnici v 
pom oč pri nabavi inkubatorja. Le m alo delavk v svojem ožjem krogu 
pa ji je  uspelo prepričati, da so poslale na poseben račun tudi zasebne 
prostovoljne prispevke.

Usoda pa se je  čudno poigrala.

M ed sodelavkam i starejše delavke je  bila tudi mlajša delavka, ki ni 
pokazala niti trohice razumevanja za akcijo. Zatrjevala je, da inkuba
torja sama ne bo  nikoli potrebovala in da zato zanj ne da svojega 
denarja.

Zanosila je. R odila je  prezgodaj. Če bi v mestni bolnišnici takrat že 
ne imeli inkubatorja, ki so ga kupili s pom očjo prostovoljnih prispe
vkov posameznikov in delovnih kolektivov, bi njen otrok najverjetneje 
ne preživel. Mladi mamici je  bilo prihranjeno trpljenje in grenka izkušn
ja  zaradi številnih neznanih dobrotnikov in razumevajočih ljudi, ljudi, 
ki so pokazali več razumevanja in srca, kot ga je  sama.

DELAVKA

SVETA 
Sl ZEMLJA...

Vroči poletni popoldnevi so mi bili vedno zanimivi. Proste urice sem 
rada izkoristila za sprehode, na katerih sem odkrivala nove stvari. Se 
najraje sem zahajala v ozko d o lin o , kjer je  šumel potok in so v krošnjah 
dreves prepevale ptice.

V »moji dolinici« mi ni bilo nikoli dolgčas. Uživala sem v samoti in 
lepem razgledu po okoliških hribih, prekritih z vinogradi in zidanicami 
in s cerkvico čisto na vrhu. Za nič na svetu ne bi zam enjala tega koščka 
dom ovine. V sebi sem čutila ponos, da živim na slovenski zemlji, na tem 
čudovitem koščku sveta.

Spom injam  se večerov, ko so se proti m odrini neba dvigovali vriski 
in vesele pesmi dolenjskih km etov, ko so okopavali svoje vinograde. 
T akrat m eje  imelo, da bi zavriskala skupaj z njimi, da bi zapela z njimi. 
Ne da se izraziti z besedami, kaj sem čutila ob teh večernih trenutkih. 
Bila sem srečna in čutila sem globoko srečo ljudi, ki žive z zemljo, jo  s 
trudom  obdelujejo, se jeseni vesele bogatih sadov.

Pogosto sem razmišljala o kmečkem  življenju. Ni lahko. Delovni dan 
km eta se začne zgodaj ziutraj. Najprej odpravi živino v hlevu, nato pri
de na vrsto vse drugo. Čeprav ima km et dandanes stroje, mu le malo 
časa ostane za počitek. A ljubezen do zemlje, k i je  v km etu globoko 
ukoreninjena, je 'kos vsem težavam. Prepričana sem, da bi m orali bolj 
spoštovati slovenske kmete. Skrbe za naš kruh, ta pa ne zraste na pisalni 
mizi. A toliko dom ačij na Slovenskem propada, ker ni m ladih gospo
darjev, ki bi jih  prevzeli. Plodno zemljo zarašča grmovje, mladi pa beže 
v mesta. Zakaj? Lahko bi se preživljali s km etovanjem , a zapuščajo 
zemljo in odhajajo v mesta.

M oja dolinica m ije  postavljala težka vprašanja, na katera sama ne 
m orem  odgovoriti. Čutim  pa, da bi morali odgovor najti vsi skupaj. A 
ne z besedami, potrebna so dejanja.

JA N JA



P O T A  
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Domača inačica nadaljevanke
Štirje vlomi m ladoletnih Romov po vzoru TV nadaljevanje »Trst via Skopje« — 
_______ Odnesli denar in zlatnino — Kdo so storilci ostalih treh dejanj?

NOVO MESTO, METLIKA — Kriminaliste novomeške UNZ je minulo 
sredo upravičeno bolela glava. V samo enem dnevu je bilo prijavljenih nič več 
in nič manj kot kar sedem večjih vlomov s precejšnjo škodo. Na srečo seje kma
lu izkazalo, da uganka ne bo ostala dolgo nerešena, kajti štirim vlomom so hitro 
našli skupni imenovalec; storili so jih namreč mladoletni Romi.

Tako so omenjene srede v dopoldan- naslovom »Trst via Skopje.« Mladi

dežurni
poročajo

skem času vlomili v stanovanjse Zvone
ta P. na Cesti herojev v Novem mestu in 
mu odnesli več zlatih predmetov, tako 
d a je  Zvone oškodovan za najmanj mi
lijon din. Vse dogajanje je bilo na moč 
podobno prizorom, ki smo jih lahko 
nekaj nedeljskih večerov zapored spre
mljali v televizijski nadaljevanki pod

PREMETAL, A NIČ ODNESEL — 
14. aprila med 10.30 in 14.30 je neznan 
storilec vlomil v stanovanjsko hišo 48- 
letne Neže F. s Sel pri Stravberku. Nezna
nec je pridno brskal po hiši, vendar je 
odšel praznih rok. Zato je z vlomom povz
ročil škode za okoli 80 tisočakov.

ODNESEL DVESTO TISOČAKOV
— Istega dne med 12. in 16. uro pa je nek
do nepovabljen vstopil v stanovanjsko 
hišo Antona Z. iz Ždinje vasi. Storilec je 
tukaj imel precej več sreče. Po krajšem 
iskanju je le našel 200 tisočakov in jih se
veda stlačil v žep, za dodatnih 50.000 din 
škode pa je naredil s samim vlomom. Ne
pridiprava še iščejo.

UKRADEL KOLO Z MOTORJEM
— Z dvorišča gostilne Rogelj na Rdečem 
kalu je v noči na 17. april izginilo kolo z 
motorjem. Vozilce je bilo last Janeza Jak
liča iz Šmavra, slednji pa je s tatvino 
oškodovan za okroglih 800 tisočakov, če 
seveda odštejemo dodatno obrabo čevl
jev, ki bodo sedaj nadomeščali motorček.

NAŠLI ZAKOPANO 
MOŠKO TRUPLO

KRAKOVSKI GOZD — Skupi
na Romov iz Žabjeka je v nedeljo, 17. 
aprila, taborila v Krakovskem gozdu 
na območju sevniške občine, kakih 
400 metrov vstran od magistralne ces
te med Ljubljano in Zagrebom proti 
vasi Štrik pod Bučko. Romi so nabira
li zdravilna zelišča, pii tem pa naleteli 
na zakopano truplo. Ogled je pokazal, 
da gre za neznanega moškega, po gro
bi oceni je bilo truplo zakopano vsaj 
nekaj mesecev. Ostale podrobnosti 
niso znane in jih raziskujejo krimina
listi krške UNZ.

UTONIL V PLITVINI
KOČEVJE — V plitvi strugi Rinže 

pod zapornicami za kočevskim Itasom 
“o Itasovi delavci 12. aprila okoli 12. 
ure odkrili moško truplo. Izkazalo seje, 
da je  utopljenec Polde Kajfež, star 42 
let, delavec v Itasu. Utonil je  v komaj 30 
cm globoki vodi.Pokojnik je bil epilep
tik in kaže, da je  bil to vzrok utopitve.

NAŠEL ROČNO 
BOMBO

STUDENEC — Alojz Saje iz Malin je 
15. aprila našel v gozdu Studenec pri Tre- 
belnem ročno bombo italijanske izdelave. 
Gre za nevaren ostanek iz II. svetovne 
vojne, za katerega bo poskrbel pirotehnik 
skupščine občine Trebnje.

OB KASETOFON
SEVNICA — Med 12. in 14. aprilom je 

nekdo vlomil v osebni avto Zdenke Šu- 
mej, k ije vozilo parkirala na Trgu svobo
de v Sevnici. Storilec je iz avta odnesel 
kasetofon, vreden 100 tisočakov.

PO DOLENJSKI 
DEŽELI

•  Da hranjenje denarja v nogavici le 
ni najbolj donosna zadeva, ni v času 
150- in večodstotne inflacije nobena 
skrivnost. Vsa stvar ima še eno veliko 
pomanjkljivost: za domačo banko la
hko izve še kdo. Prav to seje prejšnji 
teden zgodilo 68-letnemu Ivanu K. iz 
Velike Bučne vasi. Možakar je ostal 
na beraški palici. Neznanec mu je 
namreč odnesel nič več in nič manj 
kot 6,120.000 din, kar pa je najhuje, 
dobršen del tega denarja je bil v tuji 
valuti. Poročilo omenja 5.300 zahod- 
nonemških mark.
•  Praviloma so obiskovalci rudnika 
rjavega premoga v Kanižarici tamkaj 
iskali premog, iz dnevnega poročila 
novomeške UNZ za 16. april pa smo 
izvedeli, da je v rudniku moč dobiti 
tudi radiokasetofon z dvema zvoč
nikoma. In to celo uvožen. Glasbeno 
opremo je neznanec našel v pisarni 
rudnika, kamor se je odpravil sredi 
noči. Po grobih ocenah so kanižarski 
rudarji tako oškodovni za 800 ti
sočakov, pisarniški možje pa poleg te
ga še za glasbene užitke.

Romi so istega popoldneva obiskali še 
stanovanje Dušana D. na Zagrebški 
cesti, stanovanje dodobra premetali, 
vendar na koncu odšli praznih rok, kajti 
denarja ali zlatnine niso našli. Več sreče 
so zato imeli v Metliki, kjer so najprej 
vlomili v stanovanje Martina B. v Ulici 
1. maja. Možakarju so odnesli 850.000 
din, le nekaj manjši pa je bil njihov plen, 
ki so ga našli v stanovanju Josipa I., 
prav tako v Ulici 1. maja. Fantje so te-

•  Isto sredo, 12. aprila, je bilo okoli 
12.30 vlomljeno tudi v dvoje stano
vanj na ulici Veljka Vlahoviča v 
Brežicah. Ta vloma sta pojasnila vse 
ostale. Lastnik stanovanja Janko Ša- 
gud je namreč ob prihodu domov za
lotil mladoletni Romkinji, kako za
puščata njegovo stanovanje. Nekaj 
časa jima je sledil, nato pa ju prijel. 
Šlo je za 15-letno B. N. in tri leta mla
jšo V. B., obe iz Siska. Dekleti sta Ša- 
gudovo stanovanje zapustili praznih 
rok, Josipu Balogu pa sta zmaknili 
280.000 din, zlat ženski prstan in obe
sek. Kot kaže, sta mladoletni Ro
mkinji tisti, ki sta vlamljali tudi v No
vem mestu in Metliki, preiskava o 
tem, kdo stoji za njunim početjem, pa 
še teče.

meljito pregledali vsebini omar, kraj 
vloma pa zapustili z več zlatimi izdelki v 
žepu, vrednimi vsaj 500.000 din.

MOTORIST MIMO 
SPUŠČENIH ZAPORNIC

VRANJE — 13. aprila ob 10.20 seje 
56-letni Vinko Pompe iz Lončarjevega 
dola peljal na kolesu z motorjem no 
lokalni cesti z Blance proti Sevnici. Cez 
železniški prehod Vranje seje zapeljal kar 
mimo spuščenih polzapornic, takrat pa je 
iz sevniške smeri pripeljal vlak, ki gaje vo
zil strojevodja Daniel Grofelnik. Loko
motiva je zadela Pompeta, obležal je hudo 
ranjen in se zdravi v celjski bolnišnici.

varujmo 
naše okolje 
pred požari

Tovarniški popust za znance
Čudne navade v Labodovi tovarniški trgovini — Sodišče združenega dela potrdi- 
____________ lo izrečen disciplinski ukrep — Je kdo preveril očitke?

NOVO M ESTO — Pred senatom novomeškega sodišča združenega dela se 
je pred dnevi znašla vloga Novomeščanke Fanike Šušteršič, ki je na ta način 
iskala pravice za, po njenem, prestrogo izrečen disciplinski ukrep, s katerim je 
bila v novomeškem Labodu, tozd Commerce, ob službo.

V Labodovi trgovini v Ločni je velja
lo, da so lahko delavci tovarne kupovali 
izdelke s 30-odstotnim popustom. Za 
takšen nakup so imeli posebne letne 
dovolilnice, v katere so prodajalci vpi
sovali datum in vrednost nakupa. V 
praksi je bilo dovoljeno celo, da so la
hko s popustom kupovale tudi druge 
stranke, le da so imele s seboj dovolilni
co delavca Laboda. Kupcem so tudi 
dovolili, da so izdelke za krajši čas ones- 
li domov, ne da bi jih plačali, v takem 
primeru je bila izdana le dobavnica, na 
katero se je moral kupec podpisati. Ni 
sedaj naš namen razpredati o tem, kako 
in koliko moralno je takšno početje, ki 
močno diši po privilegijih, dejstvo je le, 
da je te stvari počenjala tudi Fanika 
Šušteršič, kije bila prodajalka v omen-

IZGINILI VERIŽICI
DOBOVA — Neznanec je v noči na 

16. april obiskal stanovanjsko hišo Adolfa 
Asla v Dobovi in iz nje odnesel dve zlati 
verižici. Asi je oškodovan za 40 tisočakov. 
Omenimo še, da so bila vhodna vrata po
noči odklenjena, tako da storilec in imel 
pretežkega dela.

NESREČA NA 
ŽELEZNIŠKI POSTAJI
KRŠKO — 11. aprila ob 9.30 je prišlo 

na območju krške železniške postaje do 
delovne nezgode, v kateri seje hudo ranil 
vozovni preglednik Ivan Novak, 39, iz 
Radeža pri Loki. Skupina delavcev tozda 
Transport krške Celuloze je na postaji 
premikala vagone. Najprej so kompozici
jo petih vagonov postaviti na industrijski 
tir nuklearke, nato pa tja potisnili še kom
pozicijo naslednjih šestnajstih vagonov. 
Ob naletu so stoječe vagone potisnili na
prej, prvi pa je zadel Novaka, kije takrat 
pregledoval kompozicijo. Novak je padel 
med tire, vagon ga je nato potiskal še 
kakih 14 metrov pred seboj, nakar mu je 
kolo zapeljalo čez levo nogo in mu je pod 
kolenom odrezalo. Hudo ranjenega so 
prepeljali v novomeško bolnišnico.

jeni Labodovi trgovini. In kaj je bilo 
vzrok izrečenega disciplinskega ukre
pa? V obrazložitvi stoji, da je  lanske je
seni stranki zaračunala kar 20.548 din 
manj, kot bi morala, ta znesek pa je  ho
tela vpisati na izposojeno kartico, ki je 
omogočala nakup s 30-odstotnim po
pustom. Šušteršičevi so očitali še dve 
hujši kršitvi: po prvi je prav tako lansko 
jesen prečrtala dobavnice za eno od 
strank, čeprav blago še ni bilo plačano, 
drugo pa je storila, ker je stranki brez 
dokumentacije ali plačila izdala ženski 
komplet.

Šušteršičeva se je  zagovarjala, da so 
tudi druge trgovke ravnale tako kot 
ona, da je  bila splošna praksa, da so

trgovke zaračunale strankam manjše 
zneske, razliko pa nato pokrile z vpisom 
navideznih nakupov v dovolilnice. Prav 
tako je trdila, da trgovke sprejemajo od 
kupcev čeke brez kritja, na katerih ni 
vpisan datum, strankam pa zanje izda
jajo gotovino. Sodišče seveda ni prever
jalo točnosti teh očitkov, saj navsezadn
je odgovornosti Šušteršičeve za očitana 
dejanja ne morejo zmanjšati, zato pa je 
menilo, da so samoupravni organi La
boda in še kdo dolini preveriti, če je do 
takšnih kršitev res prihajalo. Sicer pa je 
sodišče menilo, d a je  bil izrečeni ukrep 
Šušteršičevi docela zakonit, saj je šlo za 
grobo kršenje delovnih obveznosti, te
mu mnenju pa je pritrdilo tudi repu
bliško sodišče združenega dela v Ljubl
jani, tako da je odločba že pravno
močna.

B. B.

Ponavljalci 
bodo morali 
plačati več

Cene vozniških izpitov
NOVO MESTO — Komisija za 

vozniške izpite pri novomeškem 
občinskem SNZ je lansko poslovno 
leto zaključila z izgubo v višini 2,3 
milijona din, k čemur je delno pri
pomoglo zaostajanje pristojbin za 
opravljanje vozniških izpitov. Cene 
vozniških izpitov so povečali v 
občinah Novo mesto, Črnomelj, 
Metlika in Trebnje, kjer dela ta 
komisija, za 65 odst. v oktobru 
1987, vendar so začeli izpitne sto
ritve višje zaračunavati šele z de
cembrom lanskega leta.

Vključujoč lansko izgubo ter z 
upoštevanjem predvidene rasti stro
škov poslovanja in osebnih doho
dkov redno zaposlenih in zunanjih 
sodelavcev so v pristojnih telesih 
predlagali za letos dve povečanji

pristojbin za opravljanje vozniških 
izpitov. Prvič naj bi jih dvignili s 
prvim majem, in sicer za 50 odst., 
naslednjič pa 1. septembra, takrat

•  Po predlogu odredbe o po
večanju cen vozniških izpitov bo
do kandidati po 1. maju plačevali 
za izpit iz predpisov o  varnosti 
cestnega prometa za vožnjo mo
tornih vozil vseh kategorij in 
kmetijskih traktoijev ter delovnih 
strojev, motokultivatoijev in ko
les z motorjem 6.900 din. Izpit iz 
vožnje stane za vozila kategorij A 
in B in kmetijske traktorje 12.400, 
za kategoriji C in E 17.300 in za 
kategorijo D  36.700 din. Kandi
dati, ki bodo opravljali izpit iz 
vožnje za vozilo kategorije B tret
jič ali četrtič, bodo plačali 70 odst. 
višjo ceno.

za 40 odst. Dodati velja, da bodo 
dejansko septembrsko zvišanje do
ločili na podlagi letošnje rasti 
stroškov najverjetneje kasneje.

L. M.

Kot že rečeno, pa je bilo tiste srede 
vlomljeno še trikrat. Najprej v stano
vanjsko hišo Janeza K. na Pristavi, kjer 
so storilci izmaknili 150.000 din, po
noči pa v prodajalno Emona Dolenjske 
v Dolnjem Karteljevem. Storilec je  od
nesel več prehrambenih izdelkov, ome
nimo le salame, paštete, nekaj mesnih 
zajtrkov, pasulj v konzervi, več zavi
tkov kave in cigaret, tako da je škode 
vsaj za 250.000 din. Pasulj bi lahko bil 
tisti, ki bi preiskovalce popeljal na pra
vo sled.

In še k zadnjemu vlomu, ki je bil stor
jen v Novem mestu. Neznanec je v sre
do dopoldne obiskal stanovanjsko hišo 
Janeza B. in mu odnesel gotovine v zne
sku 200 tisočakov, zraven pa še zlato 
otroško zapestnico, tako da je Janez 
oškodovan za 400.000 din .Storilce teh 
vlomov možje postave še iščejo.

B. B.

MED SPREHODOM 
OB DENAR

MOKRICE — Zagrebčanka Šahzija 
Mehič seje 12. aprila okoli 12.30 z oseb
nim avtom pripeljala na parkirni prostor 
grada Mokrice. Vozilo je pustila nezaklen
jeno, sama pa odšla na sprehod. Ko seje 
vrnila, je opazila, da ji je nekdo iz avto
mobila ukradel 30 tisočakov.

TEHNIČNI PREGLEDI 
TRAKTORJEV

ČRNOMELJ — Tehnična baza 
AMZS Črnomelj obvešča lastnike 
traktorjev, da bo te dni pričela s teh
ničnimi pregledi. Tako bo ekipa baze 
25. aprila dopoldne gostovala v Dra- 
gatušu, popoldne pa na Vinici, dan 
kasneje bodo domala ves dan v Se
miču, 28. aprila dopoldne pa v Gribl
jah in popoldne v Adlešičih. V petek, 
29. aprila, bodo od 8. do 17. ure teh
nični pregledi v Podzemlju, 6. maja v 
Metliki in 9. maja v Rosalnicah. Dan 
kasneje bodo uslužbenci baze v Su
horju pri Metliki, 11. maja dopoldne 
na Radoviči, popoldne v Slamni vasi, 
12. maja pa bo akcija med 10. in 17. 
uro zaključena v Drašičih.

SLABA UDELEŽBA — Letošnjega občinskega tekmovanja »Kaj veš o 
prometu« se je udeležilo vsega devet osnovnih šol novomeške občine, v 
srednješolski konkurenci pa tekmovanja sploh ni bilo, kajti na Grmu se mi
nuli petek ni pojavila nobena srednješolska ekipa. Dejstvo je torej, daje za
nimanje mladih in očitno tudi učiteljev za tovrstno preveijanje znanja izred
no upadlo in dobro bi bilo videti, kje so vzroki za to. Največ uspeha na 
petkovem tekmovanju so imeli učenci iz Mirne peči. (Foto: B. B.)

Zakaj brez srednješolcev?
Slaba udeležba na občinskem tekmovanju »Kaj

veš o prometu?« — Vse zmage v Mirno peč

NOVO MESTO — Asfaltni po
ligon pred grmsko osnovno šolo je 
bil minuli petek prizorišče letošnje
ga občinskega tekmovanja osnov
nih in srednjih šol »Kaj veš o pro
metu?«, ki ga vsako leto pripravlja 
svet za preventivo in vzgojo v cest
nem prometu Novo mesto. Pravi
loma smo doslej ob tovrstnih tek
movanjih poročali o dobri udeležbi 
in množičnosti, tokrat moramo za
pis pričeti s nasprotnimi ugotovit
vami.

Udeležba na letošnjem tekmo
vanju je bila skromna, kot že dolgo 
ne. Od šestnajstih osnovnih šol v 
občini se je tekmovanja udeležilo 
vsega devet, še dosti bolj klavrna je 
podoba pri srednješolcih. Letos 
Novo mesto v tej kategoriji ne bo 
imelo predstavnika na republiškem 
prvenstvu. Razlog je enostaven: tek
movanja se ni udeležila ena sama 
srednja šola, kar je zagotovo skrbi 
in ogorčenja vreden podatek, o 
katerem bi še kazalo reči kakšno 
besedo. Petkovo tekmovanje je bilo 
prvo, ki je minilo brez srednješol
cev, čeprav so se nanj bojda nekate
ri celo pripravljali.

Sedaj pa k rezultatom. Daleč 
največ uspeha so imeli predstavniki 
Mirne peči, ki imajo zmagovalca v 
obeh kategorijah. Med učenci petih 
in šestih razredov je zmagal Gašpa- 
rgc (Mirna peč) pred Jeričem 
(Škocjan) in Burgarjem (Šmihel), 
med učenci sedmih in osmih razre
dov pa Grah (Mirna peč), pred 
Majzljem (Šentjernej) in Hudeljo 
(Stopiče). Še vrstni red ekip, 5. in 6. 
razred: 1. Mirna peč 410 kazenskih 
točk, 2. Šmihel 495,3. Grm 505,4. 
Škocjan 525, 5. Šentjernej 625, 6. 
Stopiče 760, 7. Dolenjske Toliče 
780, 8. Bršliin 810, 9. Dragotin 
Kette 1160; 7. in 8. razred: 1. Mirna 
peč 295, 2. Škocjan 335, 3. Bršljin 
405,4. Grm 435,5. Šentjernej 465, 
6. Šmihel 495, 7. Stopiče 555, 8. 
Dolenjske Toplice 650,9. Dragotin 
Kette 735. Novo mesto bo na repu
bliškem prvenstvu, ki bo v soboto v 
Kranju, zastopal Mirnopečan Grah.

Dodajmo še, da sta bila pokrovitel
ja  tekmovanja 1MV in Beogradska 
banka, PE Novo mesto, pomagali 
pa so še člani AMD in izpitne 
komisije.

Očitkov ne jemljejo zares
Več podpore pri odločanju in več zagnanosti odgo

vornih za boljšo prometno varnost v občini

BREŽICE — S cestami in prometno 
varnostjo v občini niso zadovoljni, ker 
za te stvari vedno zmanjka denarja, 
tako da so se v svetu za preventivo in 
vzgojo že naveličali leto za letom po
navljati iste napake. Lani so Brežiča- 
nom celo očitali, da so v tej posavski 
občini razmere najslabše, a ne samo za
radi finančnih zagat, ampak tudi zaradi 
malomarnosti, kakršne si v obeh so
sednjih občinah ne privoščijo.

S tem je bila mišljena slaba prometna 
signalizacija in izredno pomanjkljivo 
označena dela na cestah. Podnevi in ob 
lepem vremenu se vozniki še nekako 
znajdejo, v megli, ponoči in ob dežev
nem vremenu pa so take pasti izredno 
nevarne. Dobro bi bilo, če bi cestarje in 
njihove predpostavljene kdaj peljali na 
kak izlet čez mejo, da bi si tam ogledali,

•  Lani je v prometu izgubilo življen
je 16 ljudi, ranjenih je bilo 166, od te
ga hudo poškodovanih 73. V občini je 
bilo 554 nesreč ali sto več kot v pre
jšnjem letu. Tudi število prometnih 
nezgod z manjšo materialno škodo se 
je lani v občini zelo povečalo. Med 
vzroki za nezgode je še vedno na 
prvem mestu neprimerna hitrost gle

de na prometne razmere.

kako so označeni odseki, kjer je zaradi 
dela na vozišču promet oviran ali 
preusmeijen. Tam po opravljenem po
pravilu znake tudi takoj odpeljejo s se
boj, tukaj pa včasih še mesece ostanejo 
na mestu, čeprav prometnih ovir ni več. 
Najbrž jih vozniki tudi zaradi tega ne 
vzamejo resno in hitrosti ne omejijo.

Slaba stran brežiških cest je, da so tu
di tiste, ki so bile obnovljene, slabo utr
jene, bankine se pogrezajo, na vozišču 
pa vsako leto nastaja več udarnih jam. 
Zaradi tega povzročajo veliko škodo na 
vozilih, ki jo  trpijo posamezniki in or
ganizacije. Komisija je lani proglasila za 
najslabše vzdrževano cestno cesto Bre
žice— Bizeljsko, ki je še naprej ostala 
skrajno zanemaijena.

Sicer pa imajo v Brežicah še marsikaj 
pomesti pred svojim pragom, čeprav so

najhujše črne točke odpravili lani z rek
onstrukcijo ceste od mesta do želez
niške postaje ter postavitvijo javne 
razsvetljave. S tem so obvarovali pred 
nesrečami številne pešce, med katerimi 
je največ šolarjev vozačev. Zdaj so 
neosvetljena še tri pomembna križišča, 
v Trnju, v Zakotu in na Črncu. Promet 
skozi mesto je slabo urejen, v središču 
Brežic za dovoz blaga nimajo nobenega 
urnika, ker ga najbrž nihče ne zahteva, 
in tako nastajajo ob dopoldnevih nešteti 
prometni zamaški.

J. T.

TRČIL V PEŠAKINJO 
Z OTROKOMA

PREČNA — V nedeljo, 17. aprila, 
seje ob 18.55 20-letni Zoran Vukma- 
novič iz Novega mesta peljal z oseb
nim avtom proti Prečni. Tam je pričel 
prehitevati drugo osebno vozilo in z 
manevrom končal tik pred desnim in 
nepreglednim ovinkom. Zaradi ne
primerne hitrosti je avtomobil pričelo 
zanašati, zapeljal je na levi rob ceste 
na peščeno bankino, nekaj časa vozil 
po njej, nato pa trčil v 23-letno Jožico 
Sikošek iz Prečne, ki se je ob cesti 
sprehajala z otrokoma. Enoletnega 
Simona je imela v otroškem vozičku, 
ki gaje potiskala pred seboj, štiriletni 
Gregor pa je hodil ob njej. Ob udarcu 
je otroka vrglo preko varovalne ogra
je ob cesti, Jožica pa je padla na pok
rov motorja in kasneje na cesto. Pri 
tem se je hudo poškodovala, oba 
otroka pa lažje. Vse tri so odpeljali na 
zdravljenje v novomeško bolnišnico.

Z ukradenim 
golfom zakrivil 
čelno trčenje

Huda prom etna nesre
ča v Jedinščici

NOVO MESTO — Predrznost 
in objestnost sta botrovala dogo
dkom minulega četrtka, ki so se 
pričeli ob 19.45 pred novomeško 
bolnišnico, nadaljevali in končali 
pa nekaj minut kasneje v Jedinščici, 
na cesti med Novim mestom in 
Metliko.

20-letni Adnan Mustafič, ki pres
taja zaporno kazen na Dobu in je 
bil tisti dan na pregledu v novo
meški bolnišnici, se je odločil 
ubežati zaporniškim zidovom. Iz
pred pljučnega oddelka je zagledal 
osebni avto Golf, last 41-letnega 
Ivana Hečimoviča, in ga sklenil 
ukrasti. Pri speljevanju s parkirišča 
je trčil in poškodoval osebni avto 
Novomeščana Sima Gogiča — 
škode na njegovi pločevini je  po 
prvih ocenah 500 tisočakov —  nato 
pa se z golfom odpeljal proti Me
tliki. Avantura pa se je kmalu 
končala. Skozi Jedinščico je nam
reč peljal precej prehitro, za na
meček pa še po levi strani ceste. 
Prav takrat je nasproti s katrco pri
peljal 53-letni Novomeščan George 
Lečevski. Prišlo je do močnega čel
nega trčenja, po katerem je golf od
bilo na parkirišče, kjer seje prevrnil 
na bok. Oba voznika sta se v nesreči 
hudo ranila in so ju  prepeljali v no
vomeško bolnišnico, materialne 
škode pa je  za 18 milijonov dinarje.

V.

NI BIL UBOJ
KOČEVJE — Pred tedni smo po

ročali o smrti 43-letnega Alija Bejto- 
viča in tudi o sumu, da gre za uboj. 
Obdukcija pa je sedaj pokazala, daje 
bil vzrok za smrt pljučnica in alkohol. 
Tudi poškodbe, ki jih je pokojni Ali 
Bejtovič utrpel dan pred smrtjo, niso v 
nobeni zvezi z njegovo smrtjo. Zaradi 
vseh teh ugotovitev so osumljenca, ki 
je bil v priporu, izpustili. j  p

PREHITRO SKOZI KRIŽIŠČE — 
28-letni Dragan Lapanovič iz Novega 
mesta se je 15. aprila ob 22.25 peljal z 
osebnim avtomobilom iz Šentjerneja proti 
Novemu mestu po neprednostni cesti. 
Skozi križišče v Žabji vasi je zapeljal s 
preveliko hitrostjo, takrat pa je iz metliške 
smeri po prednostni cesti pripeljal avto
bus, za krmilom katerega je sedel 30-letni 
Dragan Djekič iz Novega mesta. Slednji je 
močno zaviral, a je vseeno prišlo do trčen
ja, v katerem sta se voznik Lapanovič in 
26-letna soptnica Radmila Marjanovič 
poškodovala in so jima pomoč nudili v 
novomeški bolnišnici.

S CESTE V DREVJE — 27-letni Bo
jan Vegel iz Kočarije seje 16. aprila ob 
8.30 peljal posebnim avtom iz Novega 
mesta proti Šentjerneju. Med vožnjo po

klancu navzgor je pri Dolnjem Mokrem 
polju zapeljal na travnato banino, vzrok 
temu pa je bila prehitra vožnja. Avto je za
tem odneslo na nasip in v več dreves. Voz
nik in sopotnik, 25-ietni Valentin Vegel iz 
Kočarije, sta se laže ranila in soju prepel
jali v novomeško bolnišnico. Materialne 
škode je za 2 milijona dinaijev.

NI UPOŠTEVAL PROMETNEGA 
ZNAKA — 12. aprila ob 15.50 se je 27- 
letni Martin Bulič iz Srednje vasi peljal z 
osebnim avtom od doma proti križišču z 
regionalno cesto. Tam ni upošteval pro
metnega znaka, pač pa zapeljal v križišče, 
ko je po prednostni cesti, pripeljal voznik 
osebnega avta Bogomir Željko iz Novega 
mesta. Vozili sta trčili, pri tem pa sta se 
oba voznika laže ranila, enako tudi sopot
nica Marinka Kos. Materialne škode je za 
5 milijonov dinarjev.
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odbojka
II. ZVEZNA LIGA, moški, za

hod, ZADNJE KOLO: PIONIR— 
KAK ANJ 3:1 (11,5, -6, 8)

Pionir: Vernig, Brulec, Gregurek, 
Povšič, Peašinovič, Prah, Berger, Tra- 
vižan, Kosmina.

KONČNA LESTVICA: 1. Željez- 
ničar 40,2. Jedinstvo Interplet 40,3. 
Reka 38, 4. Pionir 20 itd.

I. SOL, moški, ZADNJE KOLO: 
IZOLA—LIK KOČEVJE 3:0 (4, 5, 
6)

LIK Kočevje: Levstik, Bradač, 
Hvala, Papež, Marinc, Turk, Obra- 
novič, Polovič, Planinc, Miklič.

KONČNA LESTVICA: 1. Titan 
Kamnik 38 ... 7. LIK Kočevje 22.

I. SOL, ženske, zaostala tekma: 
KRIM LIK KOČEVJE 0:3

KONČNA LESTVICA: 1. LIK 
Kočevje

rokomet

SR},, moški. 17. KOLO: AJ
DOVŠČINA—ČRNOMELJ 25:21 
( 11:12)

Črnomelj: Plut, Kavšek, Hudelja 6, 
Novak 2, Možina, Papež 4, Pezdirc 1, 
Adlešič 4, Orlič 3, Grabrijan 3, 
Kmetič.

JADRAN—INLES 30:30 (16:17)

Inles: Lapajne, Djokič 2, Mihelič, 
Mikulin 7, J. Mihelič 1, Goleš, Jurič 
3, Lesar 2, Tomšič 5, Mate 10, Pogo
relec, Parezanovič.

TERM OPOL-SEVNICA 36:28 
(19:10)

Sevnica: Kovačič, Regner 4, Špan 
1, P.vKneževič 3, Simončič 2, Senica 
10, Šunta 3, J. Kneževič 4, Godec, 
Kostevc 1, Mlakar.

LESTVICA: 1. Slovenj Gradec 27 
... 6. Inles 19, 9. Črnomelj 16, 11. 
Sevnica 7.

Pari prihodnjega kola: Inles—Slo
venj Gradec, Črnomelj—Jadran, Sev
nica—Šoštanj itd.

SRL, ženske, 17. KOLO: BUR
JA CENTROCOOP ITAS 25:19 
(8:9)

ltas: Filipovič, Klarič 1, Guštin, 
Vuk, Jurkovič, S. Jerič 10, M. Jerič 4, 
Bejtovič 4, Saftič, Stefanišin. 

CERKNO—ISKRA 23:26 (9:12) 
Iskra: Jakše, Gorenc 2, Dolar 8, 

Kegljevič, Radovan 2, Turk 6, Selan
2, Rangus 6, Lužar, Bolte, Kos. 

NOVO M ESTO—OLIM PIJA
29:27 (21:15)

Novo mesto: Hočevar, Abazovič, 
Knafeljc, Iličin 8, Žagar 2, Kramar 4, 
Rebolj 1, Simončič 2, Opruc 9, Pate
3, Butala.

LESTVICA: 1. Kranj 34... 3. Iskra 
25,5. Novo mesto 22,10. Itas Kočev
je 7.

Pari prihodnjega kola: Itas—Novo 
mesto, Iskra—Alples itd.

Vsega en niz odločil prvakinje
Zmaga pionirjevih odbojkarjev ob koncu prvenstva — Kočevke republiške 
  prvakinje zaradi boljše razlike v setih — Sedaj kvalifikacije

V soboto zvečer je bil spuščen zastor 
nad letošnjimi odbojkarskimi ligaškimi 
tekmovanji. Igralei novomeškega Pio
nirja so v zadnjem kolu po pričakovanju 
opravili z vrsto Kaknja, druga razvesel
jiva novica pa prihaja iz Kočevja, kjer 
so dekleta ponovile lanski uspeh in z 
minimalno prednostjo enega dobljene
ga niza več osvojile naslov republiških 
prvakinj.

Najprej nekaj o sobotni tekmi v Novem 
mestu. Igra ni navdušila, kar je po svoje 
razumljivo, saj srečanje ni odločalo o 
ničemer. Odbojkarji Pionirja so brez več
jih težav dobili prva dva seta, predvsem po 
zaslugi Povšiča, kije bil ob mreži nerešlji
va uganka za nasprotnike. V tretjem setu 
je trener Babnik dal priložnost mladim

TRI ZMAGE V 
ZAGORJE

SEVNICA — V OŠ Tone Okrogar v 
Zagorju je bilo pred dnevi regijsko pionir
sko šahovsko prvenstvo. Med starejšimi 
pionirkami je zmagala Pozničeva (Zagor
je), 2. je bila Štojsova, 3. Bezjakova (obe 
OŠ Sava Kladnik Sevnica); pri starejših 
pionirjih pa 1. Kranjc (Trbovlje), 2. Blas 
(Sevnica), 3. Sušnik (Zagorje). Med mla
jšimi pionirji je bil najboljši Bajda (Zagor
je), 2. Rusjan (Litija), 3. Volčanjšek 
(Krško), pri pionirkah pa je bila 1. Buko- 
vščakova, 2. Pozničeva, 3. Pikljeva (vse 
Zagorje).

Serija Iskrinih zmag se nadaljuje
Še pet kol je do konca prvenstva v ženski in moški republiški rokometni ligi — 
 Uspešna pomlad Šentjernejčank — Kočevkam se gori pod nogami

Mirno, brez napetosti, kot le malokdaj doslej, poteka letošnje prvenstvo tako v 
moški kot v ženski republiški rokometni ligi. Še pet kolje do konca prvenstva, ven
dar neznank praktično ni več, če seveda odštejemo ogorčen boj za obstanek v ženski 
ligi med Polano, Cerknim, Šmartnim, Alplesom in kočevskim Itasom. Zdi se, da bo 
uganka ostala nerešena vse do konca prvenstva, kajti razlike so res minimalne, la
hko se celo zgodi, da bo odločala razlika danih in dobljenih zadetkov.

V soboto so Kočevke gostovale v Škofi
jah in precej časa je kazalo, da bodo gostje 
pripravile presenečenje. Predvsem po zas
lugi izredno dobre Stanke Jerič so vodile 
ves prvi polčas — v prvih minutah nadal
jevanja je bilo že 14:12 za Kočevke — tak
rat pa kot da so se ustrašile priložnosti.
Gostiteljice so dosegale zadetek za zade
tkom in ob koncu slavile prepričljivo 
zmago s šestimi zadetki prednosti. Prav 
nasprotno pa šentjernejske rokometašice 
nadaljujejo z izredno pomladansko serijo.
Po porazu v prvem kolu so dosegle serijo 
zmag; tokrat so v Cerknem ugnale istoi- 
mcno ekipo in tako še naprej ogrožajo 
drugo mesto Mlinotesta. Prvo je, kot je

znano, oddano Kranju. Tretji dolenjski 
zastopnik, ekipa Novega mesta, je v sobo
to sicer vknjižil nov par točk, vendar dek
leta nadaljujejo s slabimi igrami. Le 
izkušenosti in sreči se imajo zahvaliti za 
sobotno zmago nad Olimpijo. Novo- 
meščanke so namreč vodile že s šestimi 
zadetki prednosti, na koncu pa so morale 
reševati zmago, za kar je najbolj zaslužna 
vratarka Hočevarjeva.

In kako je pri fantih? Vse bolj na dlani 
je, da bodo Scvničani morali zapustiti li
gaško družbo, tokrat so praznih rok ostali 
v Škofji Loki. Ne preseneča poraz, pač pa 
slaba igra in vse pogostejši prepiri v njiho
vi ekipi, o čemer govorijo tudi poročila s 
sobotnega srečanja. Od ostalih rezultatov 
omenimo še poraz Črnomaljcev v Ajdo
vščini, čeprav so gostje vodili ves prvi po
lčas in bili na pragu uspeha. Odločile so 
napake v drugem delu, v dobršni meri pa 
sta jim botrovala tudi slaba sodnika. O 
slabem sojenju poročajo tudi iz Hrpelj,

kjer so inlesovci Jadranu odščipnili točko. 
Ribničani so celo tekmo vodili, gostitelji 
pa so izenačili šele v zadnjih sekundah, ko 
bi skoroda prišlo do izgreda, vendar so sc 
duhovi na srečo le pomirili.

B. B.

LJUBITELJEM
TENISA

KRŠKO -  Teniški klub Krško vabi v 
svoje vrste vse ljubitelje tenisa, hkrati pa 
obvešča, da člani lahko poravnajo svoje 
obveznosti vsako sredo med 17. in 19. uro 
v prostorih TV dopisništva v Krškem, 
Cesta 4. julija 59. Letna članarina za 
odrasle je 3.000, za mladino pa 1.500 din, 
medtem ko igralnina za odrasle velja
50.000 din, za mladino 40.000 din, do- 
poldnevna pa 25.000 za člane in 20.000 
din za mladino. Na igriščih na Senovem 
bo letna igralnina 40.000 din za odrasle in
20.000 din za mladino, v Brestanici pa
30.000 din za člane in 15.000 za mladin
ce. Po 15. maju se bodo zneski dvignili za 
10 odstotkov. TK Krško pa išče tudi 
oskrbnika igrišč. Interesenti naj pošljejo 
prijave na gornji naslov do 30. aprila.

DVE ZMAGI — V soboto se je začel 
drugi del tekmovanja v prvi slovenski A 
namiznoteniški ligi. Po prvem deluje bi
lo Novo mesto peto. Novomeški igralci 
so v soboto premagali Kemičaija iz 
Hrastnika, ki je vodil po prvem delu, z 
rezultatom 5:4 — odločilno zmago je 
dosegel Marjan Hribar, tudi sicer naj
boljši igralec srečanja — in Strojno iz 
Maribora z 8:1. Za Novo mesto so igra
li: Hribar, Kočevar, Vitezič in Medle.

PLAČILO ČLANARINE
NOVO MESTO — Teniški klub Novo 

mesto obvešča ljubitelje tenisa, da člana
rino za letošnje leto lahko poravnajo v 
prostorih športne trgovine Emona Dolen
jka na Kidričevem trgu 1 vsak dan med 8. 
in 17. uro ter v soboto od 8. do 12. ure. Iz 
teniških logov pa je še eno obvestilo: no
vomeški klub namreč išče oskrbnika igrišč 
v Portovaldu za čas od maja do novem
bra. Pismene prijave naj interesenti pošlje
jo na naslov: Pionir, Novo mesto, Kettejev 
drevored 37, tov. Ervin Poredoš.

MARATON 
TREH SRC

RADENCI — TVD Partizan in turis
tično društvo Radenci bosta 23. aprila or
ganizatorja že tradicionalne osme mno
žične rekreativne prireditve Maraton treh 
src. Start maratona in malega maratona 
bo ob 14. uri, trim teka pa 15 minut kasne
je. Naknadne prijave bo organizator zbiral 
na dan prireditve med 10. in 13. uro.

ELAN—JADRAN LAMA 
0:0

NOVO MESTO — Tudi v tretjem 
kolu spomladanskega dela prvenstva ob
močne nogometne lige enajsterici novo
meškega Elana ni uspelo iztržiti popolne
ga izkupička. Igrali so slabo, ustvarili so si 
vsega dve polpriložnosti, ki pa sta ostali 
neizkoriščeni, tako da kaže tekmo čimprej 
pozabiti. V 15. kolu gostujejo Novo- 
nieščani pri vrstnikih Slavije iz Ljubljane, 
s katero imajo vrsto neporavnanih raču
nov. V srečanju mladincev so Novo- 
nieščani premagali Apnarja iz Kresnic s 
■*’l.

M. GORENC

Ograja namesto tartana
Novomeški stadion bo ograjen, nihče pa ne ve, 
od kod denar za tartan — Maksimiljan Starc o 

tej in drugih letošnjih športnih investicijah

NOVO MESTO — Novomeška 
telesna kultura živi razgibano življen
je. Pa ne le po zaslugi raznih afer, kot 
je denimo ta z obnovo stadiona, pač 
pa se v novomeškem športu dogajajo 
tudi stvari, o kateihje bolj malo slišati.
V mislih imamo številne letošnje pri
dobitve, ki so ali pa še bodo telesni 
kulturi pobrale kar lep kupček denar
ja, vendar, tako zatrjuje tajnik novo
meške TKS Maksimiljan Starc, klubi 
in njihova osnovna dejavnost s tem ne 
bodo prav nič prizadeti. Nasprotno.

»Na prvem mestu letošnjih prido
bitev velja omeniti EOS Sprint, na
pravo, ki je namenjena vrhunskim 
športnikom. Gre za medicinski pri
pomoček, s pomočjo katerega je moč 
natančno spremljati razne psihofizič
ne in druge obremenitve športnika ter 
tako seveda programirati teninge, z 
njegovo pomočjo je moč selekcionira
ti športnike, da ne naštevam vsega, 
kajti naprava bo že v kratkem po
drobneje predstavljena športnikom, 
njihovim trenerjem in združenemu 
delu. Novomeška telesna kultura je 
svoj delež sredstev za aparaturo že 
nakazala, EOS Sprint pa je ta čas že v 
Novem mestu, »pravi Maksimiljan 
Starc. »Naslednja novost bo ograja 
okoli stadiona Bratstva in enotnosti.
Denar je zbran, prav tako izvajalec 
del (Pionir, op. p.). Morda nam bo

Maksimiljan Starc: »Najpomemb
nejše je, da s financiranjem nekate
rih pridobitev klubi in njihova de
javnost ne bodo prikrajšani.«

kdo ob tem očital, da ograjujemo zo
rano njivo, kateri je travnata površina 
sedaj podobna, toda če nočemo še 
večje škode, je ta ukrep nujen. O sta
dionu morda še to: TKS ga sama ne 
bo nikoli uredila, pričakovati kaj 
takega je iluzija, zato je potrebna po
moč drugih. Kje in kako zbrati denar, 
ne vem, vem pa, da bi bilo potrebno 
ukrepati čimprej. Dejstvo je tudi, da z 
morebitno reklamacijo ne bi uspeli, 
kajti zlet je mlade nagnal na sveže po
loženi travnik, še predno je bil opravl
jen prevzem igrišča.«

Poglavje zaseje na stadionu garde
robna stavba. Po besedah tajnika 
TKS so odnosi z Gradbenikom, ki je 
dela izvajal, naposled urejeni, številne 
pomanjkljivosti na stavbi pa naj bi bi
le tako odpravljene še do konca maja. 
Drugo vprašanje je seveda, kako bo z 
vzdrževanjem. Omenimo le, da je v 
stavbi kar 24 termoakumulacijskih 
peči, ki bodo — to je povsem zanesl
jivo — v zimskih mesecih novomeški 
telesni kulturi požrle lep kup denarja.

»Ob nakupu že omenjene aparatu
re, postavitvi ograje okoli stadiona so 
naslednji zalogaj novomeškega športa 
šole, bolje rečeno, telovadnice. Fi
nanciranje njihove gradnje je letos ob 
napol zgrajenem stadionu zame pro
blematično, toda sklep zadnje sku
pščine TKS je dovolj zavezujoč. Tako 
smo Mirnopečanom že nakazali svoj 
delež sredstev za gradnjo njihove te
lovadnice, podobno obveznost bomo 
letos skušali izpolniti še do telovadni
ce v Vavti vasi.«

Še kaj bi lahko našteli med pregle
dom letošnjih pridobitev novomeške
ga športa, omenimo le na novo prekrit 
aneks športne dvorane pod Marofom, 
vprašanje pa je seveda ob tem, ali bo 
vreča 7. denarjem dovolj velika. Starc 
pravi takole: »Ne bo lahko, zato 
skušamo nekatere stroške v novo
meški telesni kulturi kar se da zman
jšati. Pa najsi gre za porabo elektrike 
in vode ali za racionalnejšo izko
riščanje telovadnic in dvorane. Letos 
bomo za najehrnine odšteli kar dve 
stari milijardi, to pa je strošek, ki se 
mu splača malo bolj posvetiti.«

B. BUDJA

igralcem, kar pa so gostje izkoristili, kre
pko povedli in tudi številne menjave v na
daljevanju niso več pomagale. Šele v četr
tem setu so Novomeščani vnovič bolje 
zaigrali in se tako od svojih gledalcev — v 
soboto zvečer se jih je v športni dvorani 
zbralo vsega sto — poslovili z zmago. Kaj 
torej reči po letošnjem prvenstvu? Za ce
lovitejše analize je še prezgodaj, dejstvo je 
le, da so novomeški odbojkarji dosegli 
četrto mesto in zastavljeni cilj, s tem pa tu
di svojo najboljšo uvrstitev doslej. Brez 
dvoma je to lepa spodbuda za delo vna
prej in tega se zavedajo tudi pri Pionirju. Iz 
kluba namreč prihajajo novice, da želijo v 
prihodnji sezoni narediti še korak naprej, 
o tem, kako in kakšni bodo cilji kluba, pa 
v eni prihodnjih številk.

Kot že rečeno, se je  končalo tudi 
prvenstvo v republiških ligah, v ženski že 
pred tremi tedni, le da je bilo potrebno 
počakati še na zaostalo tekmo med Kri
mom in Kočevjem. Kočevke so za naslov 
potrebovale zmago 3:0 in jo tudi dosegle 
ter z enakim številom točk kot drugou
vrščeni Partizan Narodni dom ponovile 
lanski uspeh. Prvaka je odločila razlika 
dobljenih in izgubljenih nizov, kjer so bile 
Kočevje za set uspešnejše. Sicer pa več o 
tem uspehu Kočevk prihodnjič. Omeni
mo za konec še presenetljivo dobro nasto
panje,kočevskih odbojkarjev v moški ligi, 
kjer so kot novinci zasedli zelo solidno 7. 
mesto in pri tem dosegli kar 11 zmag.

V Straži 
že osmi 

prvomajski tek
Start bo 1. maja ob 10. 

uri v Gorenji Straži

STRAŽA — Prvi maj je pred vrati, 
z njim pa tudi tradicionalni prvomaj
ski tek v Straži, ki ga bosta letos že 
osmič organizirala Straški Partizan in 
tamkajšnje turistično društvo. Brez 
dvoma gre za prireditev, ki sije pribo
rila precej ugleda ne le po Dolenj
skem, zato organizator tudi letos 
upravičeno računa z močno in kvali
tetno udeležbo in seveda velikim šte
vilom gledalcev.

Prijave bo sprejemal organizator 
na dan tekmovanja 1. maja med 7. in 
9. uro, startnina znaša 500 din in jo 
bodo udeleženci plačali ob prevzemu 
startnih številk. Start teka bo ob 10. 
uri v Gorenji Straži, udeleženci pa se 
bodo pomerili kar v petnajstih kate
gorijah. Za cicibane bo proga dolga 
400 metrov, za pionirje in pionirke 2 
kilometra, trimski tek bo dolg 8 kilo
metrov, medtem ko bo najdaljša pro
ga dolga 21 kilometrov.

Resda so v soboto v Izoli v zadnjem kolu 
ostali praznih rok, toda to njihovega uspe
ha ne zmanjšuje.

B. B.

NOVA ZMAGA ZA SLOVO — Novomeški odbojkarji so se od letošnjega 
prvenstva poslovili z zmago nad ekipo Kaknja in tako dokončno osvojili četrto mes
to na lestvici, kar je doslej največji uspeh kluba. Na posnetku vidimo v akciji Kosmi- 
no (svetli dres), kije bil ob Povšiču in Vernigu med najboljšimi igralci tekme. Akcijo 
spremljajo (od leve proti desni) Gregurek, Brulec in Vernig. (Foto: B. Budja)

Kopališče vse bolj polno
Lani v sevniškem bazenu preko 35.000 obiskovalcev 
— Pestrejša športno-rekreativna in zabavna ponudba

VERTUŠ TRETJI NA 
PRVENSTVU ŠŠD

HRASTNIK — V finalu prvenstva 
Slovenije šolskih športnih društev v na
miznem tenisu v kategoriji od 1. do 4. raz
reda — bilo je v petek, 15. aprila, v Hrast
niku — je Bojan Vertuš (SŠD Šmihel) 
osvojil izvrstno 3. mesto, Tomaž Kralj 
(ŠŠD Otočec) pa seje uvrstil od 5. do 8. 
mesta. Oba mlada in perspektivna igralca 
sta člana novomeškega namiznoteniškega 
kluba.

ZMAGAL 
DUŠAN PEZELJ

NOVO MESTO — Končano je tek
movanje v rekreacijski namiznoteniški ligi 
za posameznike. Prvo mesto je osvojil 
Dušan Pezelj, 2. je Marjan Lukšič, 3. pa 
Marjan Makarovič.

GLADKI ZMAGI 
KOČEVJA

KOČEVJE — Kočevski namiznote
niški igralci so odlično startali v spomla
danski del prvenstva prve republiške lige. 
S po 9:0 so ugnali Vesno in Izolo in pri 
tem izgubili vsega en niz, vsako srečanje 
pa je trajalo le uro in pol. Kočevci so se 
tako po porazu Hrastničanov v Novem 
mestu znašli na vrhu lestvice, v soboto ob 
10. uri pa jih doma čaka nadvse po
membno srečanje s Polikem-Olimpijo.

M. G-č.

SKUPNI ZMAGI 
KRANJCA IN PUŠA

BANJALUKA — Najboljši mladi do
lenjski kolesarji so minuli vikend nastopili 
na dveh dirkah »Osvoboditve Banjaluke« 
in zabeležili lep uspeh. V konkurenci 
preko 50 kolesarjev iz devetih klubov je 
na 68 kilometrov dolgi cestni dirki pri 
mlajših mladincih zmagal Kraševec 
(Krka), drugi je bil Kranjec (Krško), tretji 
Fink, četrti Mrvar in peti Štangelj (vsi KD 
Krka). Med starejšimi mladinci je zmagal 
Metličan Puš. V kriterijski vožnji je med 
mlajšimi mladinci slavil Kranjec nad Fi
nkom, Kraševcem in Štangljem, pri stare
jših pa je zmagal Kavšek, Puš pa je bil 
sedmi. V skupnem seštevku je pri mlajših 
mladincih zmagal Kranjec, drugi je bil 
Kraševec, tretji Fink, pri starejših pa Puš.

ZMAGA ZALETELJA
PULJ — Del kolesarjev novomeške 

Krke je v nedeljo nastopil na tradicionalni 
dirki v Pulju za pokal Porobetona. Pri 
pionirjih A je Gimpelj zasedel 2. mesto, 
Murn je bil 3. in Markovič 9., med mla
jšimi mladinci je Miklič zasedel 8. mesto, 
medtem ko je pri starejših mladincih zma
gal Zaletelj, Peter Judež pa je bil drugi.

SEVNICA — Sevniško kopališče je 
lansko kopalno sezono imelo preko 
35.000 obiskovalcev, kar je največ doslej. 
Število kopalnih dni iz leta v leto pada 
(lani jih je bilo 46, prvo leto, 1985, pa naj
več — 57), naraščata pa obisk in celotni 
prihodek. A še vedno ne dovolj naglo, da 
ne bi zaključili poslovanja z rdečimi števi
lkami. Lani je imelo kopališče, ki deluje 
pod streho ABC Pomurka—Gostinsko

•  Po končani kopalni sezoni so v sev
niškem kopališču popravili prelivni 
kanal, s tem rešili problem izgube vode 
in tako prihranili za letošnjo sezono vsaj 
2 milijona dinarjev. Nasploh je podoba 
v kopališču in okrog njega prijaznejša, 
saj so dosadili živo mejo okoli bazenov. 
Prav te dni urejajo igrišča za rokomet, 
košarko, odbojko in tenis. Postavili bo
do tudi nekaj orodij za najmlajše. Pro
dajati so že začeli sezonske karte 
(15.000 din za odrasle, 10.000 din za 
otroke). Lani so jih prodali 907, to je 
kar dvakrat več kot predlani, zato 
pričakujejo letos do 10. maja še več na
ročil, zlasti sindikalnih organizacij.

podjetje Sevnica, blizu staro milijardo iz
gube. če seveda k dejanski izubi blizu 3 
milijonov din prištejemo še 7,5 milijona 
»posojila« za nerazvite.

»Lani nismo imeli v kopališču nobenih 
poškodb in nesreč, tako, da je za varnost 
kopalcev očitno dokaj dobro poskrbljeno. 
Poleg mene so skrbeli za varnost študentje 
oz. tisti, ki imajo izpit za reševanje iz vode. 
Razveseljivo je, daje celjski zavod za hi
gieno ob rednih pregledih vedno ugotavl
jal, daje voda v sevniškem plavalnem ba
zenu zelo čista in sploh ena boljših.

OBISK NEMŠKIH 
ŠPORTNIKOV

KOČEVJE — Pred dnevi so v Kočevju 
gostovali športniki iz zahodnonemškega 
Erkenscheiga, ki so se z gostitelji pomerili 
v nogometu, odbojki in namiznem tenisu. 
Kočevci so v brcanju zmagali z 2:1, v od
bojki s 3:0 in v igri z loparjem s 3:2. 
Srečanja bodo poslej tradicionalna, vsakič 
pa se bodo pomerili v drugih športih.

M. G-č.

Naj omenim, da je bilo v bazenu kar 
živahno tudi s tečaji za odrasle in otroke, v 
juliju in avgustu smo imeli vsako nedeljo 
trim plavanje za vse starostne kategorije, 
organizirali smo tudi tekmovanje v atrak
tivnih skokih. Zelo velik odziv je imela tek
ma v ročnem nogometu, prav tako tradi
cionalni »Triatlon Lisca«, nismo pa zador 
voljni z odzivnostjo na občinsko sindi-

Kristijan Janc
kalno prvenstvo v plavanju. Večjo ude
ležbo smo pričakovali tudi na odprtem 
občinskem prvenstvu v plavanju. Nosilec 
takih in podobnih akcij je bila ZTKO 
občine Sevnica, seveda pa smo mi jroma- 
gali pri izvedbi in organizaciji. OS Savo 
Kladnik pa je imela v bazenu dvakrat po 4 
dni tečaj plavanja za 3. in 4. razrede, kjer 
se je vsak dan preko 100 otrok učilo 
veščin plavanja,« je povedal vodja kopa
lišča Kristijan Janc.

P. P.

Zakaj 
nezaseden 

edini bazen?
Prizadevanja, da se ba- 
ze n  na G rm u  b o lje  
 izkoristi_______

NOVO MESTO — Je bazen na 
Grmu v breme ali korist novomeške
mu športu? Vprašanje, na katero ni 
enostavno odgovoriti. Dejstvo je nam
reč, da bazen, katerega vzdrževanja 
pokrivata občinska izobraževalna sku
pnost in telesna kultura, obratuje le 4 
do 5 mesecev na leto in da ni dovolj 
izkoriščen.

Tečaji za neplavalce pač ne morejo 
v celoti izkoristiti razpoložljivega 
fonda ur in razumljiva je bila želja, da 
bazen v prostih terminih odstopijo de
lovnim organizacijam za potrebe rek
reacije delavcev. Začuda na takšno 
pobudo ni bilo odziva, akcija je pro
padla, tako da je še vedno največja 
uganka, kako bazen, ki se lahko poh
vali z izredno sodobno opremo za 
čiščenje vode, bolje izkoristiti. V no
vomeški telesni kulturi sedaj razmišl
jajo o tem, da bi letos organizirali 
tečaj za neplavalce v vrstah sredn
ješolcev, v poštev bi verjetno prišli 
predvsem vozači s podeželja, vendar 
zanesljiva tudi ta rešitev ni. Res čud
no, daje v mestu, ki premore en sam 
bazenček,še ta nezaseden.

ROBIČ PO DVEH 
ETAPAH TRETJI

IZMIR — Tik pred zaključkom 
redakcije seje iz daljne T určije oglasil 
Jože Majes, ki vodi jugoslovansko re
prezentanco, za katero nastopajo čla
ni druge postave KD Krka, na dirki 
Po Turčiji. Po prvih dveh etapah se 
imenitno drži Jure Robič, kije v času 
vodilnega Nezaja iz Sovjetske zveze 
na tretjem mestu, medtem ko je Janez 
Božič 14. Ekipno vodi Sovjetska zve
za, Jugoslavija pa je na odličnem dru
gem mestu z blizu 11 minutami 
zaostanka.

IVANETIČ DEVETI 
NA DP

ZENICA — Na državnem prven
stvu v streljanju s serijsko zračno 
puško, kije bilo v soboto, 16.4., v Ze
nici, je strelec semiške Iskre Jože Iva
netič med člani dosegel odlično 9. 
mesto. Nastreljal je 374 krogov in 
tako za zmagovalcem zaostal le za 4 
kroge, s tem pa je tudi potrdil svojo 
formo ter 3. mesto v republiki, ki gaje 
dosegel pred 14 dnevi v Trzinu.

TRI DNI NA DIVJIH 
VODAH KOLPE

OSILNICA — Jutri, 22. aprila, se 
bo na Kolpi pri Osilnici (Stari malni) 
začelo tridnevno mednarodno tekmo
vanje kajakašev in kanuistov na divjih 
vodah. Ta tekmovanja bodo hkrati 
izbirna za državno reprezentanco in 
tudi za prvenstvo Hrvaške. Jutri, v pe
tek, se bo ob 16. uri začela tekma v 
spustu; v soboto ob 10. uri bo slalom 
(tudi za memorial Toneta Ožbolta); v 
nedeljo pa se bo začela tekma v sla
lomu ob 11. uri, ob 16. uri pa bodo 
razglasili rezultate.

MALI NOGOMET 
V ŠKOCJANU

ŠKOCJAN — NK Vinica organizira v 
nedeljo, 1. maja, turnir v malem nogome
tu na igrišču Pod vrhom v Škocjanu. Or
ganizatorji sprejemajo prijave ekip na dan 
tekmovanja do 8. ure, ko bo tudi žrebanje 
parov. Najboljše ekipe čakajo lepe na
grade.



Pela skoraj vsa Trška gora
19. marca 1942 so imeli partizani na Trški gori m iting, ki je privabil več sto  
_______ obiskovalcev — Pomembna spodbuda partizanskem u boju

3. marca 1942 je bil ustanovljen na 
Gornji Topli rebri 1. dolenjski parti
zanski bataljon. Njegova druga četa, 
ki sta jo  vodila komandir Dušan 
Švara-Dule in politkomisar Jože 
Slak-Silvo, se je  takoj napotila na 
območje Mirne peči s posebno nalo
go. Povezala naj bi se z obstoječimi 
terenskimi odbori O F in pomagala 
pri ustanavljanju novih in na ta način 
soorganizirala po vaseh mreže zanesl
jivih partizanskih obveščevalcev ter 
zbiranje orožja, streliva, zdravil, hra
ne in drugega materiala. Četa je dobi
la ukaz, naj se giblje javno in pokaže 
tudi podnevi, s čimer naj bi dokazova
la ljudem, da so partizani resnični 
borci ljudske vojske. Ena pomembne
jših akcij s takim namenom je bil par
tizanski miting pri cerkvi na Trški go
ri 19. marca 1942.

Pobudo za miting na Jožefovo je 
dal Drago Florjančič-Poštar, doma iz 
Šempetra, in sicer zato, ker je vsakič 
tega dne na praznični maši na Trški 
gori precej okoliških vernikov. Ko
mandir čete Dule zato ob tem Florja
nčičevem predlogu ni kaj dosti pre
mišljal. Nasmehnil se je in dejal:

»Fantastično!«, kar je bilo dovolj, da 
je Drago Florjančič vedel, kaj naj sto
ri. Kot vodnik skupine 15 borcev je 
fidšel v noči med 18. in 19. marcem 
proti Trški gori. Spotoma so padli v 
italijansko zasedo na železniški progi, 
vendar so že okrog polnoči srečno 
prispeli v naselje Karlovci. Premočeni 
od dežja so v hišah ob peči počakali 
zgodnjega jutra in potem nadaljevali 
pot. Florjančič je poslal naprej na 
Trško goro borca Jožeta Udoviča- 
Topsija, ki je bil edini v skupini še 
vedno civilno oblečen in je kot No- 
vomeščan dobro poznal Trško goro. 
Njegova takratna naloga je bila ugo
toviti, kako je okoli cerkve in kdo vse 
prihaja tistega dne k maši. Precej ljudi 
iz okoliških vasi je bilo že v cerkvi, ve
liko se jih je živahno pogovarjalo z 
znanci. Pred cerkvijo je bilo zlasti ve
liko mladine, k ije prišla predvsem za
to, da bi se srečala s svojimi znanci. 
Italijanov na Trški gori ta čas ni bilo.

Borci so prišli na Trško goro, obko
lili cerkev in dobro zavarovali smeri 
proti Novem mestu in Hmeljniku, saj 
so prav od tam pričakovali Italijane.

t i

Trška gora vabi

Ko so po maši ljudje zagledali pred 
cerkvijo oborožene vojake, je nastala 
zmešnjava, zato so jim  partizani do
povedovali, da so lahko brez skrbi, 
ker sc jim  ne bo zgodilo nič hudega. 
Ko so se ljudje zbrali pred cerkvijo — 
bilo jih je okrog 300 — je stopil na 
»govorniški oder«, balkon bližnje zi
danice, Drago Florjančič in sprego
voril o pomenu NOB na Dolenjskem, 
o skupnem boju vseh prebivalcev D o
lenjske proti okupatorjevi vojski in 
domačim izdajalcem. Pozival je mla
dino, naj se vključi v partizane, in 
druge, naj podpirajo partizansko voj
sko s hrano, obleko, orožjem, zdravili 
in podobnim. Dopovedoval jim je, da 
partizani niso četniki, kot so tedaj še 
mnogi mislili, ampak partizani, ki se 
borijo proti okupatorju za svobodno 
Slovenijo in Jugoslavijo. Zbrane je 
pozval, naj ne nasedajo sovražni pro
pagandi, naperjeni proti partizanom. 
Pri tem je opozoril tudi na slabe du
hovnike, ki so bili v tem času glavni 
organizatorji sovražne propagande, in 
da so se nekateri cerkveni predstav
niki opredelili za sodelovanje z oku
patorjem. Potem so borci zapeli več 
partizanskih in narodnih pesmi.

Javni nastop na Trški gori je parti
zanom odlično uspel. Tak je bil mi
ting, kljub temu da so bili med zbra
nimi tudi nekateri nasprotniki na
rodnoosvobodilnega boja, ki so hitro 
obvestili Italijane v Novem mestu. Ti 
so bili presenečeni ob novici o doga
janjih na Trški gori, zato so pridrli na 
kraj dogajanja, vendar šele tedaj, ko 
so bili partizani že v Dol. Grčevju. Da 
je ta akcija borcem uspela, potrjujejo 
vsi pogovori obiskovalcev mitinga z 
zbranimi partizani. Domačini so se 
spustili s partizani v pogovore, potem 
pa so jih povabili tudi v svoje vasi. 
Dokaz uspeha je tudi petje »Le vkup, 
le vkup, uboga gmajna«, ki se je raz
gledalo s Trške gore in je prihajalo iz 
grl borcev in zbranih. Mladina se je 
želela naučiti partizanskih pesmi, zato 
so borci narekovali mladcem in mla
denkam besedila teh pesmi. Po tem 
mitingu so partizani zlahka organizi
rali na terenu še kako potrebno ob
veščevalno mrežo. Ne nazadnje potr
juje uspeh mitinga na Trški gori 19. 
marca 1942 tudi prehrana in drug 
material, kar vse so prebivalci dajali 
potlej raje kot pred srečanjem z 2. 
četo 1. dolenjskega partizanskega ba
taljona. In še nekaj je: po mitingu je 
bolj zaživelo delo odborov OF.

Sicer je v zapisu zajetih le nekaj 
dejstev v zvezi z uspešno izpeljano 
trškogorsko akcijo, ki je tako kot po
dobne druge tedaj močno odmevala 
po Dolenjski. Tudi ta miting je pos
pešil množično odhajanje prostovolj
cev v partizane. Prav gotovo pa je 
plod dogajanja 19. marca 1942 tudi 
kasnejše osvobojeno ozemlje na tem 
območju.

IVAN SOMRAK

TELEVIZIJSKI SPORED

RADIO SEVNICA
UKV — 96,8 ali 105,2 MHZ
Redakcija
čestitke
oglasi
Studio
telefon 81 - 004 
telefon 81-315

ČETRTEK, 21. 4.
17.00 — Pozdrav in predstavitev sporeda 
Glasbeni uvod za ogrevanje
17.20 — Iz delovnih organizacij
17.50 — Predstavljamo vam...
18.10 — Izobraževalna oddaja
18.25 — Glasbena oddaja
19.00 — Zaključek sporeda

SOBOTA, 23. 4.
17.00 — Pozdrav in predstavitev sporeda
17.15 — Morda niste vedeli
17.50 — Teme in dileme
18.00 — Glasbena uganka
18.10 — Bodice
18.30 — Humoreska
18.40 — Kje vas čevelj žuli
19.00 — Zaključek sporeda

NEDELJA, 24. 4.
10.30 — Pozdrav in predstavitev sporeda
10.50 — Kmetijska panorama 
Nedeljski gost
Oddaja o kulturi
11.40 — Mikrofon na vasi 
Dobro je vedeti
12.00 — Aktualno 
Minute za prometno varnost
12.15 — Za vsakogar nekaj
13.00 — Nedeljski poročevalec
13.30 — Čestitke in pozdravi naših 
poslušalcev

SREDA, 27. 4.
17.00 — Pozdrav in predstavitev sporeda
17.05 — Informativna kronika
17.25 — Naši kraji in ljudje
18.25 — Glasbena oddaja
19.00 — Zaključek sporeda

No 0 ’6

studio
Tel.: 2 » '

Spored Studia D
PONEDELJEK
12.00 začetek programa — pesem tedna,
12.30 novice, nekoč, je bilo tako..., 13.00 
modra kronika—ponovitev oddaje, 13.30 
pogovarjamo se z vami, 14.30 šport,
15.30 dogodki in odmevi, 16.00 lestvica 
narodno zabavne glasbe, 17.00 aktualna 
tema, 18.00 kronika, pesem tedna, biba 
leze-biba gre, studio D—jutri

Poskus v id riljivo sti

PETEK, 22. IV.
00.558.45 — 12.55 in 16.00 

TELETEKST 
MOZAIK
9.00 KONFERENCA ZKS — GOVOR 
MILANA KUČANA, prenos
9.30 TEDNIK
10.30 MEDNARODNA OBZORJA
11.10 PO SLEDEH NAPREDKA
11.55 IZPOVEDI PUSTOLOVCA FE
LIKSA KRULLA, ponovitev 3. dela 
nadaljevanke.
16.15 VIDEOSTRANI
16.30 KONFERENCA ZKS, prenos
16.45 MOZAIK, ponovitev TEDNIKA
17.45 GRIZLI ADAMS, 12. del nani
zanke
18.15 ZLATO IN SREBRO, dokumen
tarna oddaja
18.45 RISANKA
18.55 VIDEOSTRANI
19.00 VRF.MF

19.01 KONFERENCA ZKS, prenos
19.18 ZRNO
19.30 DNEVNIK
19.55 VREME
20.00 KONFERENCA ZKS, prenos
20.30 ZRCALO TEDNA
20.53 KIR ROYAL, zadnji del nadalje
vanke
21.55 ZMAGOSLAVJE ZAHODNE 
CIVILIZACIJE, zadnja oddaja
22.50 DNEVNIK in POROČILO S 
KONFERENCE ZKS
23.15 CIKLUS FILMOV INGEMARJA 
BERGMANA: DEŽUJE NA NAJINO 
LJUBEZEN, švedski film (ČB)

Bergman je eden redkih švedskih 
umetnikov, ki so znani in priljubljeni po 
vsem svetu. V njegovih prvih filmih, zlasti 
v Nasmehih poletne noči in Dežuje na na
jino ljubezen, je viden vpliv francoske 
kinematografije.
00.45 VIDEO STRANI

DRUGA TV MREŽA
17.10 Dnevnik — 17.30 Otroška oddaja 
— 18.00 Znanstveni pogovori — 18.30 
Velesejemski TV biro — 18.40 Številke in 
črke — 19.00 Domači ansambli: Ansam
bel Ivana Ruparja 19.30 Dnevnik —
20.00 A. Berg: \Vojczek (opera) — 22.00 
Shoah (ciklus dokumentarnih filmov)

TV ZAGREB
8.20 Poročila — 8.25 Otroška oddaja —
9.00 TV v šoli — 10.30 Poročila — 10.35 
TV v šoli — 12.30 Poročila — 15.00 TV v 
šoli 16.00 Dober dan — 17.10 Kro
nika Reke -  17.30 Otorška oddaja —
18.00 Znanstveni razgovori — 18.30 Ve
lesejemski TV biro — 18.40 Številke in 
črke — 19.00 TV koledar — 19.10 Risa
nka — 19.30 Dnevnik — 20.00 Lovec 
(serijski film) — 20.55 Kvizkoteka —

SOBOTA, 23. IV.
7.30 — ... in 16.35 — 01.40 TELE
TEKST
7.45 VIDEO STRANI
7.55 RADOVEDNI TAČEK
8.10 PAMET JE BOLJŠA KOT ŽA
MET
8.15 2 IN 2 JE ŠTIRI
8.30 MAKEDONSKE NARODNE PRI
POVEDKE
9.00 KONFERENCA ZKS, prenos
9.10 TEDENSKI ZABAVNIK
10.30 KONFERENCA ZKS, prenos
10.45 SINJEMODRI PETER, lutkovna 
igra
11.20 SLOVENSKI LJUDSKI PLESI: 
GORENJSKA, 3. oddaja
11.30 KONFERENCA ZKS, prenos
15.50 VIDEOSTRANI
16.05 JUBILEJNA TEVETEKA, pono
vitev 12. oddaje
17.10 CVEK, češkoslovaški film
18.25 KRATEK FILM

18.45 RISANKA
18.55 VIDEO STRANI
19.00 VREME
19.01 KNJIGA
19.18 ZRNO
19.30 DNEVNIK
19.55 VREME
20.00 KONFERENCA ZKS, prenos
20.30 NAŠ UTRIP

. 20.53 ŽREBANJE 3x3 
21.03 VRNITEV V PARADIŽ, 26. del 
nadaljevanke
21.50 KRIŽ KRAŽ
23.20 DNEVNIK
23.45 SAMOMORILSKE SMRTI, ka
nadski film

Zgodba se začne s prihodom mlade pri
vlačne ženske, ki najame detektiva, da bi 
ugotovil, kje preživlja njen mož popold
neve. A še preden se detektiv loti posla, je 
mož mrtev. Detektiv sicer kmalu odkrije 
rdečo nit, vendar pri tem naleti na nove 
mrliče...
01.20 VIDEO STRANI

DRUGA TV MREŽA
14.10 Jugoslavija, dober dan — 14.40 
Carjevič Proša (sovjetski film) — 16.05 
Poglavje iz življenja Avgusta Šenoe (2. del 
drame) — 17.40 Majska revija — 18.40 
Dallas — 19.30 Dnevnik — 20.15 Glas
beni večer — 21.45 Poročila — 21.50 
Neobvezno II (oddaja iz kulture) — 22.20 
Športna sobota — 22.50 Predpolnočni 
pogovori
Opomba: 20.15 play off v košarki, 3. kolo
če Smelt Olimpija
16.25 nogomet Rad:Sarajevo

TV ZAGREB
9.00 TV v šoli — 10.30 Poročila — 10.35 
Bis (ponovitev nočnega
16.45 Poročila — 16.55 TV koledar —
17.00 Narodna glasba — 17.30 Sedem 
TV d n i— 18.15 Prisrčno vaši — 19.00 
Risanka — 19.30 Dnevnik — 20.00 
Concertino — 20.15 Boljše življenje —
21.05 Posilstvo Richarda Becka

NEDELJA, 24. IV.
7.50 — 23.10 TELETEKST
8.05 VIDEO STRANI
8.15 ŽIV ŽAV
9.10 GRIZLI ADAMS, ponovitev 12. de
la nanizanke
9.35 VRNITEV V PARADIŽ, ponovitev 
26. dela nadaljevanke
10.20 R1NO CHINESE IZ REZIJE, 
glasbena oddaja
10.55 Jasenovac: KOMEMORATIVNO 
ZBOROVANJE
12.00 KMETIJSKA ODDAJA
13.00 DOMAČI ANSAMBLI: FANTJE 
S KRASA
13.30 VIDEOSTRANI
13.45 SINOVI IN HČERE STEKLAR
JA JAKOBA, 4. del nadaljevanke

14.45 LJUBA MOJA, ameriški film
16.35 PRISLUHNIMO TIŠINI
17.15 PREDSTAVITEV POPEVK ZA 
PESEM EVROVIZIJE 88, 2. del
17.45 EX LIBP.IS
18.45 RISANKA
18.55 VIDEOSTRANI
19.00 VREME
19.01 TV MERNIK
19.18 ZRNO
19.30 DNEVNIK
19.55 VREME
20.07 TRST VIA SKOPJE, 5. del
nadaljevanke
21.05 ZDRAVO
22.35 DP V PROSTEM PLEZANJU, 
reportaža
22.55 VIDEO STRANI

DRUGA TV MREŽA

8.55 Poročila — 9.00 Danes za jutri in 
igrani film — 12.00 Anglunipe — 12.15 
Stolp smrti (dokumentarna oddaja) —
14.00 Športno-zabavno popoldne — ... 
Jarama: Mptociklizem — 19.30 Dnevnik 
— 20.00 Čas negotovosti — 20.55 Vče
raj, danes, jutri — 21.10 Mali koncert —
21.25 Športni pregled — 21.55 Reportaža 
z nogometne tekme Hajuduk:Partizan

Opomba: DP v rokometu Pelister:Metalo- 
plastika
15.55 nogomet ArsenahLuton

TOREK
12.00 začetek programa, pesem tedna,
12.30 novice, nekoč je bilo tako... iz orga
nizacij združenega dela — mozaična od
daja, 15.30 dogodki in odmevi, 16.00 
pomagamo vam, 16.30 minute za narod
no glasbo, 17.00 odgovarjamo na vaša 
vprašanja, 18.00 kronika, pesem tedna, 
biba leze-bila gre, studio D—jutri

SREDA
12.00 začetek programa, pesem tedna.
12.30 novice, nekoč je bilo tako... 13.00 
vaš in naš studio—D, 13.30 glasbena od
daja, 15.30 dogodki in odmevi, 16.00 žel
je in čestitke naših poslušalcev, 17.00 
aktualna tema, 18.00 kronika, pesem ted
na, biba leze-biba gre, studio—D jutri

ČETRTEK,
12.00 začetek programa, pozdrav, napo
ved, pesem tedna, 12.30 novice, nekoč je 
bilo tako..., 13.00 strokovnjak, 15.30 do
godki in odmevi, 17 90 turistična oddaja,
18.00 kronika, pesem tedna, biba leze- 
biba gre, studio—D jutri

PETEK
12.00 začetek programa, napoved, poz
drav, pesem tedna, 12.30 novice, nekoč je 
bilo tako..., skriti mikrofon, 14.30 šport,
15.30 dogodki in odmevi, 16.00 lestvica 
zabavne glasbe, 17.00 mladinska oddaja,
18.00 kronika, pesem tedna, biba leze- 
biba gre, studio—D jutri

SOBOTA
12.00 začetek programa, napoved, poz
drav izbor pesmi tedna, 12.30 novice, 
nekoč bilo je tako..., 13.00 čestitke in poz
dravi naših poslušalcev, 14.00 nagradni 
kviz, 15.30 dogodki in odmevi, 15.00 za
nimivosti, predstavitev znanih in mani 
znanih oseb, prireditve, 16.30 modra kro
nika, 18.00 kronika, biba leze-biba gre, 
studio—D jutri

NEDELJA
8.00 začetek programa, pozdrav, napo
ved, pesem tedna, 8.30 kmetijska oddaja,
9.30 kronika, nekoč je bilo tako..., repiče- 
va draga, 10.00 vse manj je dobrih gostiln,
11.00 mali oglasi, 12.30 čestitke in poz
dravi naših poslušalcev, 18.00 konec 
programa

PONEDELJEK, 25. IV.

9.45 — 12.35 — 16.40 — ... TELE
TEKST
MOZAIK
10.00 NAŠ UTRIP
10.15 ZRCALO TEDNA
10.30 PRAVI POGUM, ameriški film
16.55 VIDEO STRANI
17.10 MOZAIK, ponovitev
17.40 RADOVEDNI TAČEK
17.55 MAKEDONSKE NARODNE 
PRIPOVEDKE
18.15 BOJ ZA OBSTANEK: TRKAN
JE BOGOV, poljudnoznnastveni film
18.45 RISANKA
18.55 VIDEOSTRANI
19.00 VREME

19.01 OBZORNIK
19.18 ZRNO
19.30 DNEVNIK
19.55 VREME
20.07 POGLED V OGLEDALU, 1. del 
francoske nadaljevanke 

Svetovno znana, lepa, pametna in na
darjena ameriška fotografinja, ki živi v Pa
rizu, ima vsako noč moreče sanje: zmeraj 
je priča umoru neznane mlade ženske. 
Neko jutro odkrije v antikvariatu fotogra
fijo te ženske. Pri madžarskem izgnancu 
izve, da gre za sliko neke izgnanke, ki jo je 
srečal v Antibesu. Ko se Američanka 
oglasi naslednje jutro, da bi zvedela še kaj 
več, ugotovi, daje bil Madžar ponoči ubit. 
Odide v Antibes in najde hotel, kjer je 
živela tista ženska, a je vse sledove pred 
nedavnim izbrisal skrivnostni plavolasec,

ki ji je na sledi, odkar je odkrila tisto foto
grafijo. Vrsta nepričakovanih in vznemirl
jivih dohodkov ji preprečuje, da bi odkrila 
resnico, na koncu pa se niti le razpletejo. 
Nadaljevanka ima štiri dele.
21.05 OMIZJE
DNEVNIK in POROČILO S KONFE
RENCE ZK MAKEDONIJE 
VIDEO STRANI

DRUGA TV MREŽA
17.10 Dnevnik — 17.30 Čudežna soba —
17.45 Najlepše antične pripovedke —
18.00 Beograjski TV program — 19.00 
Indirekt — 19.30 Dnevnik — 20.00 Za
puščina Spencerja Tracyja (ameriški do
kumentarni film) — 21.25 Morje trave 
(ameriški ČB film)

TOREK, 26. IV.

9.45 — 11.25 in 16.40 — 23.20 
TELETEKST
TV MOZAIK — ŠOLSKA TV
10.00 KEMIJA 
ZGODOVINA
11.00 TUJI JEZIKI: ANGLEŠČINA, 39 
lekcija
16.25 VIDEOSTRANI
16.40 MOZAIK — ŠOLSKA TV, pono
vitev
17.30 PAMET JE BOLJŠA KOT ŽA
MET

17.35 STUDIJO JE VAŠ: 25 deklet in 
klavir
18.15 PODELITEV PLAKET OF, pre
nos
18.45 RISANKA
18.55 VIDEOSTRANI
19.00 VREME
19.01 OBZORNIK
19.18 ZRNO
19.30 DNEVNIK
19.55 VREME
20.07 KONCERT DIM1TR1SA SGOU- 
ROSA (Mozart)
21.30 OSMI DAN, oddaja o kulturi

22.10 DNEVNIK
22.25 VIDEO GODBA
23.10 VIDEO STRANI

DRUGA TV MREŽA
17.10 Dnevnik 17.30 Otroška oddaja 
— 18.00 Angleščina, 39. lekcija — 18.30 
Mostovi — 19.00 Zabavnoglasbena od
daja — 19.30 Dnevnik — 20.00 Po sle
dovih Slovencev v svetu ali Ljubljana, srce 
OF — 20.45 Žrebanje lota — 20.50 Za
bavni torek — 22.20 Silnice duha (oddaja 
iz kulture)
Opomba: play off

SREDA, 27. IV.
9.35 -  13.20 in 14.55 — 23.05 
TELETEKST
9.50 VIDEO STRANI
10.00 MOČ LJUBEZNI, kratki film
10.45 SLOVENSKA PESEM V ZA
MEJSTVU
11.15 KOČA STRICA TOMA, ameriški 
film
13.05 VIDEOSTRANI
15.10 VIDEOSTRANI
15.25 OSMI DAN, ponovitev
16.05 MOSTOVI, ponovitev
16.35 PEPE S TROBENTO
16.50 KRALJ MATJAŽ IN ALENČI

CA, lutkovna igra
17.25 V KREMPLJIH EVROVIZIJE, 
belgijska dokumentarna oddaja
18.15 MALE RAZLIKE IN NJIHOVE 
VELIKE POSLEDICE: Vloga spolov v 
sredstvih množičnih občil
18.45 RISANKA
18.55 VIDEOSTRANI
19.00 VREME
19.01 ZA STATVE IN HARFO
19.18 ZRNO
19.30 DNEVNIK
19.55 VREME
20.07 FILM TEDNA: PETA ZASEDA, 
slovenski film (ČB)
21.40 MALI KONCERT: PESMI DINE 
SLAME

21.55 PORTRET: VILKO UKMAR
22.20 KAJAK-KANU, reportaža iz Ko
barida
22.50 VIDEO STRANI

DRUGA TV MREŽA
15.45 Nogomet Madžarska:Anglija
17.30 Indijanske legende — 18.00 Izo
braževalna oddaja — 18.30 Risanka —
18.40 Številke in črke — 19.00 TV kole
dar — 19.30 Dnevnik — 20.00 Glasbeni 
večer — 21.30 Poročila — 21.35 Umet
niški večer: Mess
Opomba: 16.25 nogomet Jugoslavija: 
CSSR

ČETRTEK, 28. IV.

23.359.45 — 12.40 in 15.50 
TELETEKST 
MOZAIK — ŠOLSKA TV
10.00 GLASBENA VZGOJA 
KULTURNA DEDIŠČINA
11.10 ZADNJI VAL, avstralski film
16.20 VIDEO STRANI
16.35 MOZAIK — ŠOLSKA TV, po

novitev
17.45 INDIJANSKE LEGENDE
18.15 NAŠA PESEM, 1. oddaja
18.45 RISANKA
18.55 VIDEO STRANI
19.00 VREME
19.01 OBZORNIK
19.18 ZRNO
19.30 DNEVNIK
19.55 VREME
20.07 TEDNIK
21.10 IZPOVEDI PUSTOLOVCA FE
LIKSA KRULLA, 4. del nadaljevanke

22.10 DNEVNIK
22.25 JUBILEJNA TEVETEKA
23.25 VIDEO STRANI

DRUGA T V  MREŽA
17.10 Dnevnik— 17.30 Majhna Nada
18.00 Potopis — 18.30 Risanka — 18.40 
Številke in črke — 19.00 TV koledar —
19.10 Risanka — 19.30 Dnevnik —
20.00 Filmski večer — 22.30 Operacija 
oči
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SKUPŠČINSKI
DOLENJSKI LIST

z • o b č in «

Č R N O M E L J, 
METLIKA, NOV O 

M ESTO . RIB N IC A , 
IN T R E B N JE

Z datum om  24. m arca  1988 je izšla 5. številka S k u p šč in sk eg a  
D olen jskega lista, v kateri objavljajo:

OBČINA ČRNOMELJ
Poročilo  o  izidu re fe ren d u m a  z a  uvedbo  plačila p o se b n e g a  k rajev
n e g a  sam o p risp ev k a  z a  sofinanciranje asfaltiranja kra jevne poti 
Dolenjci — Plešivica
Sklep o uvedbi p lačila p o se b n e g a  k ra jev n eg a  sam o p risp ev k a  z a  
sofinanciranje asfaltiranja krajevnih poti Dolenjci — Plešivica 
Odlok o sp re m em b ah  in dopolnitvah odloka o uvedbi sa m o p risp e 
vka z a  program  naložb  v d ružben ih  dejavnostih  z a  č a s  od 1 .7 .1 9 8 5  
do  1. 7. 1990
Odlok o sp re m em b ah  in dopolnitvah odloka o uvedbi sa m o p risp e 
vka z a  program  javnih del v obdobju 1988 — 1992 
Odlok o uvedbi m elio rac ijskega  p o sto p k a  »Sem ič« (k.o. Kot, k.o. 
Sem ič in k.o. Brezje)
Odlok o sprem em bi odloka o  kom unalnih tak sah  
O dlok o določitvi p o v p rečn e  g ra d b e n e  c e n e  in stroškov  kom unal
n e g a  urejan ja
O dlok o  določitvi odsto tka  od p o p re čn e  g ra d b en e  c en e , ki služi za
določitev koristi za  ra z la šče n o  stavbno  zem ljišče
O dlok o  zak ljučnem  raču n u  p ro raču n a  obč in e  Č rnom elj z a  leto
1987
Odlok o  p ro računu  ob č in e  Č rnom elj z a  leto 1988 

OBČINA NOVO MESTO
Popravki objavljenih odlogov sk u p šč in e  občine  Novo m esto  in 
o d red b e  IS sk u p šč in e  občine Novo m esto  
O d red b a  o preventivnih cepljenjih  in d iagnostičn ih  ter drugih prei
sk av ah  v letu 1988 na  obm očju  obč ine  Novo m esto

OBČINA RIBNICA
O d red b a  o preventivnih cepljenjih in d iagnostičn ih  ter drugih prei
sk av ah  v letu 1988 v občini R ibnica

OBČINA TREBNJE
O dlok o  sp rem em bi in dopolnitvi odloka o načinu  op lo jevan ja  živali 
na  obm očju občine T rebnje
Odlok o  sp rem em bi odloka o p o seb n em  občinskem  davku od pro-. 
m eta  proizvodov in plačil z a  storitve
Odlok o sp rem em bi odloka o kom unalnih tak sah  v občini T rebnje 
Odlok o  dopolnitvah odloka o uskladitvi in dopolnitvi do lg o ro čn eg a  
p lan a  obč in e  T rebn je  z a  obdob je  1986 — 2000  z obveznim i p ro s
torskimi sestav in am i d o lg o ro čn eg a  p lan a  SR Slovenije z a  obdobje  
1986 do leta 2000  in dopolnitvi d ru ž b en e g a  p lana  o b č in e  T rebnje 
z a  obdob je  1986 do  leta 1990, ter o pripravi in sprejetju  sp rem em b  
in dopolnitev d o lg o ro čn eg a  p lan a  o b č in e  T rebn je  z a  obdob je  1986 
— 2000  ter d ru ž b en e g a  p lana  obč in e  T rebn je  z a  obdobje  1986 — 
200 0  ter d ru ž b e n e g a  p lan a  ob č in e  T rebn je  z a  obdob je  1986 — 
1990

MEDOBČINSKE OBJAVE
Sklep  o c e n a h  z a  g e o d e tsk e  storitve za  občini Č rnom elj in Metlika 
O d red b a  o preventivni cepljenjih in d iagnostičnih ter drugih prei
sk av ah  v letu 1988 z a  občini Črnom elj in Metlika

o * «
objavlja
prosta dela in naloge

Nuklearna elektrarna Krško, 
p. o. Krško, 
Vrbina 12,

V 6. letošnji številki Skupščinskega Dolenjskega lista, ki je izšla z 
datumom 31. marec 1988, objavljajo:

OBČINA METLIKA
— odlok o zaključnem računu proračuna občine Metlika za leto 

1987
— odlok o proračunu občine Metlika za leto 1988

OBČINA NOVO MESTO
— tehnični pravilnik o javnem vodovodu
— odredbo o veterinarsko-sanitarnih pristojbinah v občini Novo 

mesto
— sklep o določitvi cen veterinarsko-higienskih storitev v občini 

Novo mesto
— sklep o določitvi cene storitev Zavoda za družbeno planiranje in 

urbanistično načrtovanje občine Novo mesto

OBČINA RIBNICA
— sklep o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih pogojev za plan

sko celoto R 5 območja krajevne skupnosti Ribnica

OBČINA TREBNJE
— sklep o uskladitvi tarif za delno kritje stroškov neškodljivega 

odstranjevanja živalskih trupel in ostankov živalskega izvora,
— odredbo o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede 

živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo 
mleka, za veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali, 
plačevanje dela stroškov veterinarsko-sanitarnih pregledov in 
plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven redne
ga delovnega časa v občini.

Naj ob tej priložnosti bralcem Dolenjskega lista povemo, da za
radi neznanskih grafičnih in tiskarskih stroškov ni nikakršne mož
nosti, da bi Skupščinski Dolenjski list v bližnji prihodnosti spet izha
jal kot sestavni del Dolenjskega lista. Kdor to uradno glasilo 
potrebuje, ga lahko naroči na naslov Dolenjskega lista (letošnja na
ročnina je 5.000 din), posamezno številko pa je tudi mogoče kupiti v 
Germovi 3 v Novem mestu (stane 150 din).

Hvala za razumevanje!
Uredništvo Dolenjskega lista

SISTEM INŽ. ZA PROCESNE INFORMACIJSKE  
SISTEME

Pogoji:
— dipl. inž. elektronike, informatike ali računalništva
— 36 mesecev ustreznih delovnih izkušenj
— aktivno znanje angleškega jezika
— poznavanje arhitekture in asortimana računalniške opreme 

DEC-VAX-PDP, poznavanje programskih jezikov, poda
tkovnih baz in poznavanje VMS operacijskega sistema

— poskusno delo 3 mesece
— obstaja možnost rešitve stanovanjskega problema 
Kandidati naj pošljejo prijave v 10 dneh po objavi. Odgovore 
bodo prejeli v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.

203/16

N apodlagi 5. člena pravilnika o podeljevanju Golievih plaket 

RAZPISU JE

kom isija Občinske izobraževalne skupnosti Trebnje  
za podeljevanje Golievih plaket 

GOLIEVE PLAKETE 1988
1. V letu 1988 bodo podeljene 1 velika Golieva plaketa in 3 Golieve 

plakete.
2. Golieve plakete bodo podeljene delavcem  za delo na področju 

vzgoje in izobraževanja za:
— izredne ustvarjalne dosežke na področju vzgoje, izobraževanja 

in kulturnega udejstvovanja mladih,
— posebne uspehe  pri razvoju interesnih dejavnosti, dejavnosti 

društev in organizacij, ki sovplivajo na oblikovanje m ladega 
rodu,

— oblikovanje otrokove oziroma učenčeve osebnosti,
— prizadevanja pri prenašanju tradicij NOB na mladi rod.

Velika Golieva plaketa se  podeljuje za  življenjsko ali dolgoletno delo na 
področju vzgoje in izobraževanja, Golieva plaketa pa  za  ustvarjalne ali 
poustvarjalne dosežke za  delo na tem področju. Po enakih kriterijih se  
plaketa podeli tudi organizacijam združenega dela.
3. Kandidate za  Golieve plakete lahko predlagajo:

— Občinska izobraževalna skupnost Trebnje,
— krajevne skupnosti,
— vzgojno-izobraževalna organizacija Trebnje.

Predlogu za  podelitev Golieve plakete je treba predložiti:
a) podrobno utemeljitev predloga,
b) življenjepis s  podatki iz življenja in dela kandidata,
c) m nenje sam oupravnega organa organizacije, v kateri je kandi

dat zaposlen.
Predlogu so  lahko priložena tudi dodatna m nenja in priporočila.

4. Komisija bo upoštevala predloge, ki bodo posredovani do 31. 5. 
1988 na naslov: O bčinska izobraževalna skupnost T rebnje, 68210 
Trebnje,

5. S večana podelitev Golievih plaket bo ob dnevu prosvetnih 
delavcev.

KOMISIJA ZA PODELJEVANJE 
GOLIEVIH PLAKET

ISKRA Iskra
ISKRA, industrija za avtomatiko, 
Ljubljana, n. sub. o. 
TOZD Tovarna energetske elektronike, 
Novo mesto, o. sub. o., 
Velika Cikava 22

Na podlagi sklepa delavskega sveta razpisujemo: 
dela in naloge s posebnimi pooblastili in odgovornostmi s štiri
letnim mandatom:

1. VODJA SEKTORJA NABAVE IN SKLADIŠČ
Pogoji: visoka izobrazba ustrezne smeri in 5 let delovnih 
izkušenj pri podobnih delih
2. VODJA SEKTORJA TEHNIČNE PRIPRAVE 

DELA
Pogoji: visoka izobrazba ustrezne smeri in 5 let delovnih 
izkušenj pri podobnih delih

3. VODJA SEKTORJA PRIPRAVE PROIZVODNJE
Pogoji: visoka izobrazba ustrezne smeri in 5 let delovnih 
izkušenj pri podobnih delih

4. VODJA SEKTORJA FINANCIRANJA IN EKO
NOMIKE

Pogoji: visoka izobrazba ustrezne smeri in 5 let delovnih izku
šenj pri podobnih delih

5. VODJA SEKTORJA PROIZVODNJE
Pogoji: visoka izobrazba ustrezne smeri in 5 let delovnih 
izkušenj pri podobnih delih

Poleg gornjih pgoojev morajo kandidati izpolnjevati tudi z zako
nom določene pogoje za zasedbo takih del.
Pri izbiri bomo upoštevali celovitost strokovnih znanj in oseb
nostnih lastnosti v skladu s kriteriji kadrovanja po družbenem 
dogovoru, sprejetem na območju občin po sedežu TOZD. 
Uresničevanje pravic in dolžnosti ter odgovornosti razpisanih 
del delavcev s posebnimi pooblastili in odgovorostmi se prever
ja in ugotavlja vsako leto po ugotovitvi zaključnega računa na 
način in po postopku, opredeljenem v samoupravnem sploš
nem aktu TOZD o organizaciji in razvidu del in nalog.
Izbrani bodo kandidati, ki se bodo poleg z razpisanimi pogoji la
hko izkazali s kakovostnim programom vodenja del in nalog, za 
katere kandidirajo, saj od njih pričakujemo sposobnosti, s kate
rimi bodo prispevali k dograditvi TOZD v sodobno, poslovno 
učinkovito organizacijo, sposobno prevzeti vodilno vlogo v 
energetski elektroniki na jugoslovanskem trgu.
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s o z d
Mercator - 
Kmetijstvo Industrija
T r g o v in a  n. sub. O. Ljubljana

Mercator-Kmetijska zadruga Metlika 
TOZD VINSKA KLET 
CBE 67, Metlika

Komisija za medsebojna delovna razmerja in usklajevanje 
osebnih dohodkov

objavlja
prosta dela in naloge

a) vodja skladišča pijač v Novem mestu
b) skladiščnega delavca v poslovni enoti v No

vem mestu
Pogoji:
pod a) srednješolska izobrazba ekonomske ali komercialne 
smeri ali končana šola za poslovodjo 
pod b) končana osnovna šola
Dela in naloge pod a) in b) združujemo za nedoločen čas s pol
nim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Pisne ponudbe z dokazili o izobrazbi pošljite v 8 dneh na nas
lov: M-KZ METLIKA, TOZD-VINSKA KLET, CBE 67, METLIKA.
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CESTNO PODJETJE  
NOVO MESTO 
Ljubljanska 8 
68000 NOVO MESTO

Komisija za delovna razmerja DSSS 

objavlja
prosta dela in naloge 

ekonom — gospodar

Pogoji: poklicna šola ustrezne smeri ali dokončana osnovna 
šola in izpit za kurjača centralne kurjave 
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim de
lovnim časom.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
pošljejo v osmih dneh po objavi na naslov: Cestno podjetje No
vo mesto, DSSS, Ljubljanska 8, 68000 Novo mesto.
O izbiri bomo kandidate obvestili v osmih dneh po sprejemu 
sklepa komisije za delovna razmerja.

KOMUNALA TREBNJE, po.o., 
Goliev trg 9, Trebnje,

razpisuje po sklepu delavskega sveta in v skladu s 136. členom 
statuta DO Komunala Trebnje

prosta dela in naloge

1. direktor DO

Od kandidatov pričakujemo, da izpolnjujejo poleg splošnih po
gojev, določenih z zakonom in družbenim dogovorom o ures
ničevanju kadrovske politike v SRS, še naslednje:

— višja ali visoka izobrazba tehnične, ekonomske ali pravne 
smeri

— da imajo najmanj 4 oziroma 2 leti ustreznih delovnih 
izkušenj

— da izpolnjujejo načela in merila za opravljanje najodgovor
nejših funkcij in nalog

2. vodja tehnične službe
3. vodja finančno-računovodske službe
4. vodja kadrovsko splošne službe

Od kandidatov pričakujemo, da izpolnjujejo poleg splošnih po
gojev, določenih z zakonom in družbenim dogovorom o ures
ničevanju kadrovske politike v SRS, še naslednje pogoje: 
pod 2.:
— višja ali visoka izobrazba tehnične smeri
— 4  oziroma 2 leti delovnih izkušenj 
pod 3.:
— višja ali visoka izobrazba ekonomske smeri
— 4 oziroma 2 leti delovnih izkušenj 
pod 4.:

— višja ali visoka izobrazba organizacijske, pravne ali upravne 
smeri

— 4  oziroma 2 leti delovnih izkušenj
Dela so s posebnimi pooblastili in odgovornostmi; mandat traja 
4  leta.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 
pošljite v 15 dneh po objavi v zapečateni ovojnici na naslov: 
Komunala T rebnje, Goliev trg 9, T rebnje, s posebno oznako na 
ovojnici »Za razpisno komisijo«.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15 dneh po izbiri.
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CESTNO PODJETJE NOVO MESTO 
TOZD GRADNJE NOVO MESTO

Komisija za delovna razmerja 
TOZD Gradnje

objavlja prosta dela in naloge 

1 PLESKARJA

Pogoji: IV. stopnja strokovne izobrazbe 

1 VODJA GRADBIŠČA

Pogoji: VII. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne smeri z 
opravljenim strokovnim izpitom in s 3 oz. 5 leti delovnih 
izkušenj.
Kandidati naj svoje ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov: Cestno podjetje Novo 
mesto — TOZD Gradnje, Ljubljanska 47. Kandidati bodo o izbiri 
obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri.

KDR
TOZD TOVARNA GUGALNIKOV DVOR 

razpisuje prosto delo in naloge:

GLAVNI KUHAR

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
— IV. st. izobrazbe kadrovske smeri
— tečaj o higieni, tečaj o kuhanju, higienski minimum
— vozniški izpit B kategorije
— 5 let delovnih izkušenj
— poizkusno delo 60 dni

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas s polnim delov
nim časom. Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju objavlje
nih pogojev naj kandidat posreduje v splošno službo TOZD TG 
Dvor ali v NOVOLES KSS v Straži, v 8 dneh od dneva objave.



Bogastvo žitnega 
zrna v Crispy 
izdelkih

Živilski kombinat Žito 
Ljubljana je ponudil tri nove 
izdelke iz programa Crispy.

In kaj je Crispy? Izdelki 
Crispy so pravzaprav boga
stvo celega zrna žitaric, ker 
jim nič ne odvzamejo, pač pa 
uporabijo vse od sredice do 
ovojnice žitnega zrna. Naj
prej žitna zrna zmeljejo 
v zdrob, katerega obdelajo 
pod določeno temperaturo 
in pritiskom ter ga v poseb
nih modelih (šobah) različno 
oblikujejo npr. v kroglice, ko
smiče, luske itd. Balastnih 
snovi (otrobov) ne odvzame
jo, ker želijo ohraniti boga
stvo vitaminov in mineralov 
celega zrnja. Crispy proizvo
di so lahko prebavljivi, ener
getsko povsem zadostujejo 
za zajtrk, večerjo ali vmesni 
obrok.

Predvsem pa je njihova 
prednost v tem, da ne obre
menjujejo prebavil in vežejo 
odvečne prebavne sokove 
v želodcu.

Strokovnjaki priporoča
jo najmanj pet dekagramov 
balastnih snovi dnevno, če 
želimo zdravo kožo in dobro 
prebavo.

Odvečno je razlagati, ka
ko pomembna je zdrava pre
hrana pri uravnavanju bolez
ni srca, ožilja in krvnega pri
tiska. Teh bolezni je vse več 
tudi zaradi nepravilne pre
hrane, preveč očiščenega 
žita.

Crispy proizvodi, katere 
izdeluje Žito, so v tu jin i že 
dolgo znani in marsikdo, ki je 
želel živeti zdravo, jih je pla
čeval s tujo valuto.

Torej nam je Žito Ljublja
na po dolgem času ponudilo 
spet eno od zdravih živil, či
gar balastne snovi prepreču
jejo in zdravijo kronično za
prtje, vežejo odvečne kisline 
v želodcu in črevesju ter 
s tem zmanjšujejo koncen
tracijo holesterola v krvi, va
rujejo debelo črevo pred ra
kom ter preprečujejo nasta
nek hemoroidov. Crispy iz
delki so priporočljivi tudi pri 
shujševalnih dietah.

Crispy izdelke lahko je
mo z mlekom, jogurtom , ju 
ho ali pa kar same. Sicer pa 
skrbno preberite navodila na 
škatlah, tam dobite vse in for
macije od načina uporabe, 
hrambe, roka trajanja, do ce
lotne slike prisotnih vitami
nov, mineralov, ogljikovih hi
dratov itd.

Že samo znak NATURA 
marsikaj pove. Znak Natura 
nalaga Žitu velike obvezno
sti. Vsi izdelki, ki nosijo znak 
NATURA, morajo biti čisti ■ 
plodovi narave, brez konser- 
vansov, emulgatorjev, anti
oksidantov, umetnih barvil in 
arom.

Vsaki škatli Crispy proiz
vodov je priložen listič z do
datnim i informacijami. Ko ga 
skrbno preberete, boste pre
pričani, da vam Žito ponuja 
dobro, zdravo, hrustljivo hra
no in poleg nje še nekaj več! 
Kaj je to več, vam bo jasno, 
ko preberete listič, ki je prilo 
žen vsaki škatli Crispyja.

SAMOUPRAVNA STANOVANJSKA SKUPNOST 
OBČINE NOVO MESTO 
Novo mesto, Novi trg 6/11 

OBVESTILO
O RAZPISIH ZBIRANJA VLOG ZA PRIDOBITEV STANO
VANJSKIH POSOJIL UPOKOJENCEM IN UDELEŽENCEM 
NOV

Odbora pri samoupravni stanovanjski skupnosti razpisujeta 
zbiranje vlog za pridobitev stanovanjskih posojil upokojencem 
in udeležencem NOV, ki imajo stalno prebivališče na območju 
občine Novo mesto.
Informacije o pogojih razpisa in obrazce dobijo zainteresirani 
pri društvu upokojencev oz. krajevnem odboru ZZB NOV in v 
strokovni službi samoupravne stanovanjske skupnosti.
Rok za oddajo vlog z dokumentacijo je 10. maj 1988.
Posojila bodo odobrena na osnovi določil pravilnikov, pri od
plačilu posojil bo upoštevana revalorizacija.
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INTEGRAL
INTEGRAL 
SAP LJUBLJANA  
Središka ul. 4 
LJUBLJANA

Odbor za delovna razmerja TOZD TURBUS, avtobusni promet 
LJUBLJANA, s sedežem v Ljubljani, Središke ul. 4,

OBJAVLJA  
dela in naloge

— VEČ VOZNIKOV za nedoločen čas

POGOJ:
III. ali IV. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne smeri, vozniški 
izpit D kategorije, dokazilo o znanju slovenskega jezika, stalno 
prebivališče v PLANICI, LITIJI, ŠMARTNEM ob Savi, ROVTAH 
LOGATCU, VELIKIH LAŠČAH, .HINJAH, RIBNICI, LJUBLJANI 
ali bližnji okolici.

Kandidati naj vlože vloge v 8 dneh po dnevu objave na naslov: 
INTEGRAL ŠAP LJUBLJANA, Spl. kadr. oddelek, Središka ul. 
4, LJUBLJANA.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8 dneh po opravljeni izbiri. 
Poskusno delo traja 2 meseca.
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Prvomajska praznična prodaja

S e k re ta r ia t  z a  ljudsko  o b ra m b o  o b č in e  T reb n je  n a  p o d laa i 
123 . č le n a  in v sm is lu  28 . in 29. č le n a  Z a k o n a  o  sp lo šn i ljudski 
o b ram b i (U radni list S F R J  št. 21 /82) ob jav lja  sp lo šn i javni

POZIV
VSEM LASTNIKOM KONJ NA OBMOČJU OBČINE TREBNJE 

ZA POPIS IN PREGLED KONJ

1. Lastniki so dolžni pripeljati na popis in pregled konje v sta
rosti od 3 do 16 let.

2. Pregled bo dne 7. 5. 1988
— ob 8.30

za območje KS Dobrnič in KS Svetinje v Dobrniču pri trao- 
vini kmetijske zadruge

— ob 11. uri
za območje KS Knežja vas v Knežji vasi pri Slaku

— ob 13. uri
za območje KS Sela—Šumberk na Selih—Šumberku (na 
trgu) '

— ob 8.30
za območje KS Velika Loka in KS Čatež na Veliki Loki pri 
trgovini kmetijske zadruqe

— ob 11. uri
za območje KS Veliki Gaber in KS Šentlovrenc v Velikem 
Gabru, na parkirnem prostoru DO Polikem

— ob 8. uri
KS Trebnje, KS Dol. Nemška vas, KS Štefan in 

KS Račje selo na strelišču v Prapročah pri Trebnjem
— ob 7. uri 1

za območje KS Trebelno pri lovski koči na Trebelnem
— ob 11. uri

za območje KS Mokronog na sejmišču v Mokronoau
— ob 13. uri

za območje KS Šentrupert na mestu za odkup živine v 
Šentrupertu

— ob 12. uri
za območje KS Mirna pri lovski koči v Zapužah pri Mirni.

Lastniki konj imajo možnost izbire kraje in ure popisa konj, ki 
jim je najugodnejši za privod, upoštevajoč zgoraj navedena po
pisna mesta.

3. Lastniki konj naj ob popisu predložijo vojaško listino za 
živino (če jo imajo).

Poziv za popis in pregled konj velja za vse lastnike konj 
vedene starosti, ne glede na prejete pozive po pošti.

Kdor na popis in pregled ne bo pripeljal za to določenih konj 
ali bo storil karkoli z namenom, da se izogne pregledu, je odgo
voren po določilih 219. člena Zakona o splošni ljudski obrambi.

na-
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iDtacDEna© a
m %Od 22. do 30. 4.

popust do
redna
cena

akcijska
cena

DOMAČA SALAMA, 1 kg 
SUHI ŽELODEC, 1 kg 
ŠINK BREZ KOSTI, 1 kg

M ercator -
Mesna industrija  Ljubljana

9.833
11.132
10.416

8 .3 8 1
9 .4 8 7
8 .8 7 8

KRAŠKA PANCETA. 1 kg M ercator -  TMI Postojna 10.191 8 .7 0 9

MINI ŠUNKA V ČREVU, 1 kg 
JETRNA PAŠTETA, 150 g

Neoplanta -  Novi Sad 8.242
318

6 .6 4 2
2 5 9

SUHA DOMAČA KLOBASA, 1 kg M ercator -  KŽKG -  Mesoizdelki 9.126 7 .7 8 2

SARDINE •ZAGREB«, 125 g Droga -  Portorož 797 6 3 9

ČAJNO PECIVO »PARIŠ*, 500 g 
N0UGAT KOCKE, 200 g

Koestlin -  Bjelovar 1.313
777

1 .1 1 3
6 5 9

BISTRIŠKO RDEČE VINO, 1/1 M ercator -  Agrokom binat Krško u g o d n o

HERCEGOVSKO BELO VINO, 1/1 Hepok -  Mostar u g o d n o

BARANJSK0 BELO VINO, 1/1 PIK -  Belje u g o d n o

BRESKOV SOK, 1/1 
JABOLČNI DIETETIČNI SOK, 1/1

Bosanka -  Doboj 830
614

7 2 7
5 3 3

MAUNOV SIRUP, 1/1 Apis -  Šentilj 2.530 2 .0 7 5

Reklam na prodaja 
v M ercatorjevih prodajalnah 
po vsej Sloveniji

r a n ?
>PRIJETNE PRAZNIKE

na

Na podlagi 51. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list 
SRS št. 18/84) ter 9. člena Odloka o upravljanju in razpolaganju 
s stavbnim zemljiščem (Uradni list SRS št. 37/86 in 40/87)

OBJAVLJA

Sklad stavbnih zemljišč občine Brežice na podlagi sklepa 
komisije za oddajanje stavbnih zemljišč z dne 7. 4. 1988 
naslednji

JAVNI RAZPIS
za oddajo stavbnega zemljišča v uporabo investitorju za gradn
jo enodružinske stanovanjske hiše v stanovanjski soseski 
Hrastina na lokaciji št. 8 v izmeri 891 m2.

Cena stavbnega zemljišča je v obliki akontacije po 5.326 din 
za 1 m2.

Stroški komunalne opreme za eno lokacijo znašajo 
11.898.758 din (izračunan do konca meseca marca).

Dokončni zneski se bodo določili po valorizaciji v času skle
nitve pogodbe.

Pod delno komunalno opremo ie šteta možnost priključka 
kanalizacijo, vodovod, cesto in elektriko.

Vsak ponudnik bo moral še posebej plačati:
— spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča,
— soglasje za priključek na električno, vodovodno in kanaliza

cijsko omrežje,
— na svoje stroške zgraditi priključke na komunalne naprave 

(cesto, vodovod, kanalizacijo, elektriko),
— sofinancirati manjkajoče komunalne naprave, ki še niso 

zgrajene (kot napr. javna razsvetljaa, telefonsko omr.),
— strošek parcelacije zemljišča,
— stroške objave javnega natečaja in zemljiškoknjižnega 

prenosa.
1. Odškodnino za zemljišče in delne komunalne opreme je 

ponudnik dolžan plačati v 8 dneh po podpisu pogodbe o oddaji 
stavbnega zemljišča, po tem roku tečejo veljavne zamudne 
obresti.

2. Ponudnik je dolžan začeti gradnjo v enem letu po podpisu 
pogodbe in zgraditi objekt do III. gradbene faze v 5 letih po pri
dobitvi zemljišča.

3. Ponudnik je dolžan plačati varščino v znesku 1.189.875 
din, kar predstavlja 10% stroškov delne komunalne opreme.

4. Varščino .je potrebno nakazati na žiro račun Sklada 
stavbnih zemljišč občine Brežice št. 51 620-654-63 in potrdilo o 
plačani vafščini priložiti prijavi. Varščina se uspelemu ponud
niku vračuna brezobrestno v ceno stavbnega zemljišča, neus
pelemu pa se vrne brez obresti najkasneje v 30 dneh po izbiri 
najugodnejšega ponudnika.

5. Prijave je treba vložiti v roku 15 dni po objavi v Dolenjskem 
listu. Prijave morajo biti zapečatene, na ovojnici pa mora biti oz
naka »Javni razpis«. Prijave je potrebno nasloviti na Sklad 
stavbnih zemljišč občine Brežice, Cesta prvih borcev št. 18, 
Brežice.

6. Ponudnik, ki najbolj izpolnjuje razpisne pogoje, mora na
jkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti postopka o ugotovitvi 
najugodnejšega ponudnika skleniti s Skladom stavbnih zeml
jišč pogodbo o oddaji zemljišča, ker bo sicer zemljišče oddano 
naslednjemu najugodnejšemu ponudniku, v pogodbo se vnese 
klavzula.

7. Ob odpiranju ponudb bo komisija za oddajo stavbnih 
zemljišč zahtevala od ponudnika dodatno dokumentacijo, če 
bo ta potrebna za ugotovitev najugodnejšega ponudnika.

8. Če se bo za posamezno Ipkacijo prijavilo več ponudnikov, 
ki izpolnjujejo pogoje razpisa, bo komisija izdelala prednostni 
vrstni red na podlagi meril, določenih v Odloku o upravljanju in 
razpolaganju s stavbnim zemljiščem na območju občine 
Brežice.

9. Obrazci za prijavo so ponudniku na razpolago pri Skladu 
stavbnih zemljišč občine Brežice, Brežice Cesta prvih borcev 
št. 18 (soba št. 34).

Sklad stavbnih zemljišč 
občine Brežice
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Osnovna šola 
»Heroja Milke Kerin« 
Leskovec pri Krškem

bo vpisovala otroke, stare nad 
dve leti, v predšolsko vzgojno 
varstvo za enote:
— Leskovec pri Krškem
— Veliki Podlog
— Nakupovalni center Krško 
Prijave s podatki o otroku 
pošljite najkasneje do 15. juni
ja 1988 na naš naslov s pripi
som: za VVE.
Starši bodo obveščeni o spre
jemu otroka do 30. 6. 1988.

200/16

VIO TREBNJE 
TOZD Center za 
izobraževanje in 
kulturo Trebnje, 
Kidričeva 2

objavlja

1. do konca aprila 1988 se še 
lahko vpišete v 2. in 3. letnik 
programa za poklic EKONOM
SKI TEHNIK
2. zbiramo prijave
— za VIŠJO UPRAVNO ŠOLO
— za program OBRATNI 
STROJNI TEHNIK

Podrobne informacije o pogo
jih in študiju lahko dobite na 
gornjem naslovu ali po telefo
nu (068)-44-183 in 44-558.

iK-i

Slovenija
M o ja  d e ž e l a .
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Kako dobiš 
in izgubiš 
delegatsko 
bazo

Informacija o opravljenihpred- 
kandidacijskih in kandidacijskih  
postopkih za letošnje tako imeno
vane male volitve, k i  so jo  na 
občinski konferenci S Z D L  v Sev
nici pripravili za  svoje predsedst
vo, bi verjetno rutinsko sprejeli 
»na znanje« ka ko r vrsto podob
nih materialov, če ne bi pri volit
vah predsednika občinske sku p 
nosti socialnega skrbstva prišlo  
do zapleta. Pri dokončnem obliko
vanju liste možnih kandidatov so 
namreč ugotovili, da nekateri po 
sam ezniki nimajo več delegatske  
baze ali pa  zaradi drugih spre
memb ne bi smeli več opravljati 
določene fu n kc ije  v sisih. Danes, 
ko  se  vsi bolj ali m anj otepajo 
funkc ij, to ne bi bilo nič tragične
ga, če ne bi razvoj dogodkov, vsaj 
ka r  zadeva skupnost socialnega 
skrbstva, potisnil na površje stva
ri, k i  prav gotovo niso dobra rek
lama za  Socialistično zvezo kot 
nosilko kandidacijskih postopkov  
in volitev samih.

•  Pojdimo k  stvari. Za dose
danjo predsednico skupščine 
občinske skupnosti socialnega 
skrbstva Ivanko Vilčnik so na 
SZD L sprva ugotovili, da ni
ma več delegatske baze, ker je  
odšla iz »Lisce« in se zaposlila 
pri m ožu obrtniku. Ko so poz
neje le spoznali resnico, da je  
njena delegatska baza sevni- 
ška krajevna skupnost, in ne 
Konfekcija Lisca, so prišli do 
še bolj presenetljivega poda
tka. Ugotovili so namreč, da 
Vilčnikova sploh ni bila izvol

jena, ker da ni dobila dovolj 
glasov.

N a odprtih volilnih listah pred  
dvema letoma so pravilom a odpa
dli, se pravi, da niso bili izvoljeni, 
tisti kandidati, k i  so bili zapisani 
ob koncu, tako j e  pač  nanesla 
razvrstitev p o  abecedi In  tako  j e  
tudi Ivanko  Vilčnik doletela uso
da večine tistih, k i  so bili odprtih 
volilnih list. K do  je  kriv, da so šele 
po  dveh letih spoznali grobo na
pako, zdaj ni najbolj pom em bno  
ugotavljati Nemarnost j e  naredi
la moralno škodo tistim, k i  so še 
voljni delati v delegatskem siste
m u (odkrito govorijo, d a je  to pre 
jšn je  vodstvo O K  SZDL!). Vseka
kor pa  bo treba do prihodnjih  
volitev vse postopke čimbolj poe
nostaviti, da bi se izognili takim  in 
podobnim  spodrsljajem najmanj, 
ka r  lahko pričakujem o, pa  j e  da 
volilne komisije vsaj p ri »malih« 
volitvah pravilno preštejejo glaso
ve kandidatov za posam eznefunk
cije, saj se zaradi malomarnosti 
res ne kaže odreči bolj dem okra
tični izbiri kandidatov na odprtih 
listah. Za to, da bodo izbrani res 
najboljši, pa  bo treba še več nare
diti za seznanjanje delegatske ba
ze  s program i in dosedanjim de
lom možnih kandidatov.

P. P E R C

Belokranjska vig Načrti Kemične
—           ™  111 —      — -     M / \ l o  m  i  n  i A  m  A r i  m o  i  i  o

337. izjava Jezikovnega razsodišča RK SZDLS Melamin Je med na 
pešnejsimi podjet

us-
i

Naš dopisnik L. D. je  lani v Delu bral 
članek z naslovom Vinogradniki obl
jubljajo najboljše: »Metličani pričaku
jejo na letošnji Belokranjski vigredi 
(podčrtal dopisnik), če bo seveda lepo 
vreme, približno 15 tisoč obiskovalcev. 
Zanje so pripravili več kot sto odojkov 
injagenjčko v ter okoli tisoč litro v vina.« 
Sprašuje se, ali je  prireditev, na katero 
posredno vabi članek, res ustrezno poi
menovana; pri tem misli zlasti na besedo 
vigred. Ker se bliža pomlad in z njo tudi 
»belokranjska vigred«, je  vprašanje 
aktualno (prireditev je  ali bo tradicional
na).

Vigred spada med zanimivejše slo
venske besede. Doma je  in se govori 
samo na Koroškem (a tudi tu ne na 
vsem ozemlju: v Ziljski dolini npr. ime
nujejo pomlad bivaž), tako kaže karto
teka za slovenski lingvistični atlas, po 
kateri je  bila na Koroškem beseda vi
gred zapisana v sedemindvajsetih kra
jih. V Beli krajini pa so dialektologi Inš
tituta za slovenski jez ik  ugotovili, da 
pomlad poimenujejo takole (zapisali 
bomo poknjiženo); v Metliki spomlad, 
v A dlešičih proleče in spomladl na Vi
nici spomlad, na Preloki proliče, v 
Starem trgu pomlad, v Banjaloki pa  
naprkletje (iz naprotletje). Izraz vi
gred v Beli krajini ni bil nikoli zapisan. 
Tudi Belokranjci, k i smo jih  vprašali, 
pravijo, da poznajo to besedo samo iz 
pesmi in pravljic, ne pa iz živega govora

In kako predstavljajo vigred sloven
sk i slovarji, izdani v zadnjih sto letih? V 
Pleteršnikovem Slovensko-nemškem  
slovarju ( 1895) je  prikazana takole: vi
gred =  pomlad (na koncu geselskega 
članka je  še oznaka Kor., kar pomeni, 
da je  beseda znana na »slovenskem delu 
Koroškega«); Glonarjev Slovar sloven
skega jezika (1936) navaja vigred kot 
sopomensko za pomlad in nima nobene 
oznake o njenem izvoru ali razširjenos
ti; c Slovenskem pravopisu (1962) je  ob 
njej zapisano literarno, torej je  to bese
da, k i se uporablja v leposlovju, zlasti v 
pesmih.

Po izpisih za Slovar slovenskega 
knjižnega jezika  bi lahko sklepali, daje  
vigred pogosta beseda; uporabljajo jo  
avtorji z  raznih področij (npr. Leopod 
Suhodolčan, Lojze Zupanc, R ok Arih, 
Svetlana Makarovič, Janko Messner, 
Anton Medved, Fran Albreht, Alojz

ODLOČNO V PRENOVO
R IB N IC A  — Vodstva ribniških  

občin družbenopolitičnih organizacij 
so se resno lotila nalog v zvezi s svojo 
prenovo, medtem ko drugje o tem v 
glavnem le govorijo. Začetek j e  obe
taven: doslej so svoje stare table 
(»firme«) že zamenjale z novimi.

P-c

RAZLIČNI OBIČAJI
KOČEVJE  — V nedeljo je  poslal oče 

sina v kočevsko kavarno po cigarete. 
Sin se je  vrnil brez cigaret, ker ga je  na
takar odslovil z: »Nema cigara«. Nato je  
poizkusil srečo še oče in dobil odgovor: 
»Cigare češ dobit, ako nešto popiješ«. 
Očetu je  prekipelo in je  zagrozil na
takarju s pritožbo pri direktorju in inš
pekcijah. Opozoril ga je  tudi na predpi
se, k i veljajo v tej republiki... kar pa sodi 
pravzaprav že v ustavno razpravo.

P-c

Spoda[ podpisaru
Za marsikoga morda smešna, vendar resna izjava

Spodaj podpisani izjavljam, da se ne 
bom udeleževal čistilnih akcij, pa četudi 
bi jih  organizirala skupščina občine. V 
bodoče ne nameravam pobrati na cesti, 
ulici ali na trgu niti najmanjšega papi
rčka, kaj šele polivinilasto vrečko, pol
no odpadkov. Celo okolice bloka, v 
katerem stanujem, ne bom čistil. Na 
kraj pameti mi ne pade, da bi še kdaj 
koli pobral odtrgan in odvržen plakat. 
Izjavo utemeljujem z naslednjim

•  Verjetno imamo v Metliki organi
zirane službe, k i naj bi skrbele tudi za te 
in podobne reči.

•  Nikjer in nikoli ne odvržem 
ničesar.

•  Nisem še slišal, da bi bili ones
naževalci kaznovani.

•  Čistilnih akcij se udeležujejo ved
no isti ljudje, upam si trditi, da največk
rat tisti, k i najmanj onesnažujejo.

•  Največji brezskrbneži in ones-

KADILSKI TEROR 
SE NADALJUJE

KOČEVJE —  Medtem ko drugod po 
svetu kajenje v zaprtih prostorih pregan
jajo, v Kočevju vsepovsod pridno kadijo 
naprej. To velja tudi za seje občinske 
skupščine in občinske konference 
SZDL, k i bi morala poskrbeti za spoš-

vanje določil, naj v zaprtih prostorih 
ne bi kadili. Dan brez cigarete 7. april v 
Kočevju ni uspel, kot že marsikaj dru- 
Sega tudi ne. Med odgovornimi je  pre- 
V(‘č kadilcev.

P-c

naževalci kukajo med akcijami skozi 
zavese,'se potuhnjeno režijo in si mislijo: 
kar pobirajte, norci!

•  Akcije niso množične. M ed skrb
niki za lepše okolje je  videti največ os
novnošolcev, učiteljev in kulturnih de
lavcev. Le zakaj bi bili tudi vnaprej med 
najbolj prismuknjenimi?

Bodi dovolj. Zaradi moje izjave me ni 
treba gledati postrani. Enostavno me ne 
bo zraven, saj me imajo za norca že do
volj na vseh drugih področjih. Zakaj bi 
delal opico sam iz sebe še pri čistilnih 
akcijah ? Ko bodo na vrsti, bom zleknjen 
na kavču srkal hladne sokove. Tako se 
bom pridružil večini. V masi se človek 
najlepše skrije, masa pa ima tudi svojo 
m°č. TO/V/ GAŠPERIČ

PREDAVANJA O 
STEKLINI UČINKOVALA

KOČEVJE, RIBNICA — Na po
deželju v kočevski in ribniški občini 
(obe spet ogroža steklina) je imel v mi
nulih tednih veterinarski inšpektor Bo
gomir Štefanič že 14 predavanj o stekli
ni, in to po šolah, posebej pa še za 
občane in tudi nekatere lovske družine. 
Zanimanje je bilo veliko, saj se jih je 
udeležilo preko 700 poslušalcev. Zelo 
hvaležni poslušalci so bili mladi, ki so 
gotovo vplivali tudi na starše. To seje še 
posebno poznalo pri nedavnem cepljen
ju  psov proti steklini v ribniški občini, 
saj je bila udeležba daleč nad običajnim 
povprečjem. V kočevski občini se je 
cepljenje psov začelo v ponedeljek, 18. 
aprila, in bo končano danes.

Gradnik, Prežihov Voranc idr.). Pre
gled izpisov pa potrjuje oznake iz Plete- 
ršnikovega slovarja in Slovenskega 
pravopisa: nekoroškiavtorjijo navadno 
uporabljajo v pesmih, v prozi pa smo tak
rat, kadar skušajo z vigredjo povečati 
»poetičnost« povedanega. Primerjajmo 
npr. Prežihov stavek tam doli je  o 
vigrdi vedno dovolj živine z Zupanče
vim (pisatelj je  rojen v Ljubljani, opisuje 
pa tudi Belo krajino) v rebreh Kučarja 
je  umirala nadležna zima in v Belo 
krajino je  tiholazno prihajhala dol
go pričakovana vigred.

Najbrž se je  turističnim delavcem v 
M etliki zdela beseda vigred zelo »lepa«, 
»poetična«, in so zato z njo poimenovali 
svojo prireditev. K er je  Bela krajina 
znana kot folklorna zakladnica, se nam 
zdi nenavadno, da za svojo prireditev ni
so našli bolj domačega in vsebinsko us
treznejšega izraza (kot so npr. v Brdih 
»iznašli« praznik češenj, v Braslovčah 
hmeljski praznik, v Laškem dneve piva 
in cvetja, v Tržiču šuštarsko nedeljo, v 
Prekmurju borovo gostil vanje in po
dobno; mimogrede: imena takih priredi
tev pišemo z malo začetnico). Ime belok
ranjske prireditve se nam zdi tako stilno 
kakor vsebinsko neustrezno. Zato vi
gred prepustimo Korošcem. Belokranj
ci, ohranite jurjevanje, poimenovanja za 
nove prireditve pa iščite v svojem je 
zikovnem okolju!

TRINAJSTO
SREČANJE

DO LENJA VAS, RIBNICA — 
Doslej je bilo trinajst srečanj pevskih 
zborov v Dolenji vasi. Na prvih so nas
topili pevski zbori iz ribniške občine, na 
naslednjih še pevski zbori iz občine 
Kočevje (kjer jih ni prav veliko), na 
zadnjem, trinjastem, pa tudi pevski zbor 
iz Velikih Lašč. Vsa srečanja, ki so jim 
rekli tudi pevske revije, je doslej organi
ziralo Kulturno društvo France Zbaš- 
nik iz Dolenje vasi, poslej pa jih bo 
občinska Zveza kulturnih organizacij. 
Naslednje srečanje načrtujejo že za so
boto, 28. maja. Dogovorili so se, da bo
do revije zborov še naprej v Dolenji 
vasi.

REŠITEV SO 
SKUPINSKE 

ANTENE
KOČEVJE — S televizijskim spre

jemom v Kočevju ni posebne sreče, ker 
je v glavnem povsod slab. Kočevci tudi 
vidijo le nekaj programov, poleg obeh 
ljubljanskih le še zagrebškega in kopr
skega, če so si pač nabavili ustrezne an
tene. Poleg skupinskih anten je zato po 
strehah in balkonih še pravi gozd do
datnih anten. Če se pri sprejemu kaj za
takne, pa lastniki anten telovadijo po 
strehah, jih usmerjajo sem in tja, privija
jo  to in ono itd. S tem sprehajanjem po 
strehah pa tudi strehe uničujejo. Pri sta
novanjski skupnosti se zato navdušuje
jo, da bi imeli le skupinske antene tudi 
za vse ostale programe, in ne ljubljan
skega, saj bi bilo potem manj škode na 
hišah.

TELEFONSKE TEŽAVE
RIBNICA — Telefonsko zvezo v 

ribniški občini je težko dobiti. Telefon
ske linije so preobremenjene. Rešitev je 
v novi centrali in razširitvi drugih tele
fonskih zmogljivosti. Kaže, da bosta 
novo centralo najprej dobila Loški po
tok in Sodražica, nato pa še Ribnica.

EDINI SOLIDAREN
NOVO M E STO  — Na predstavitvi 

prizadevanj IM V  za večjo kakovost in 
racionalizacijo proizvodnje so domači 
strokovnjaki in predstavniki gospodar
ske zbornice veliko govorili o kvaliteti 
za izvoz in konkurenci na tujem trgu, 
edini, k i se je  zavzel za domačega kupca 
in zahteval, da moramo tudi na do
mačem trgu doseči enako kvaliteto, pa 
je  bil Francoz gospod Jean Paul Ana- 
teaux, direktor predstavništva Renaulta.

DISKONTA ŠE NE BO
KOČEVJE — Občani vprašujejo, 

kdaj bo Kočevje dobilo diskontno trgo
vino, za katero je bilo načrtovano, da 
bo odprta že konec minulega leta ali v 
začetku tega. Direktor Mercatorjevega 
tozda Trgopromet Ivan Glad pravi, da 
so nameravali urediti v diskontno trgo
vino sedanjo poslovalnico Špecerija na 
Roški cesti (pri gasilskem domu), za kar 
so tudi dobili vsa potrebna soglasja ra
zen soglasja SIS za cestno in komunal
no dejavnost, ki pravi, da ta lokacija ni 
primerna, ker tu ni dovolj parkirnih 
prostorov. Zdaj proučujejo nov pre
dlog, da bi uredili tako trgovino v Tur
jaški ulici.

ZNANI LETEČI 
PREDMETI

K O Č E V JE  —  M edtem ko  drugod  
po svetu veliko pišejo in govorijo o le
tečih krožnikih, so gostje kočevske  
ka varne ka r prepogosto priča letečim  
kozarcem. Gre za nekatere fo lk lorne  
običaje iz jugovzhoda dela države, k i  
se uveljavljajo tudi v Kočevju. To se 
dogaja ob plačilnih dneh.
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KOČEVJE — V kemični tovarni 
Melamin v Kočevju so četrtletni plan 
prodaje laminatov in filmov presegli, 
niso pa ga dosegli pri planih in smolah, 
in to zaradi izpada pri izvozu. Za drugo 
letošnje četrtletje načrtujejo splošno 
povečanje proizvodnje in tudi nadok- 
naditev izpada v prvem četrtletju. Z 
načrtovanjem pa so težave, ker pogoji 
poslovanja še vedno niso znani, zakon o 
deviznem poslovanju še ni spremenjen, 
ni pa tudi znano, kaj vse se bo dogajalo 
po odmrznitvi cen.

Prizadevanja Melamina bodo usmer
jena tudi v varčevanje s surovinami, 
energijo in materiali, vendar v tolikšni 
meri, da to ne bo škodovalo količinski 
proizvodnji in kakovosti proizvodov. 
Izračuni namreč kažejo, da pomeni 
vsak odstotek prihranjen, pri porablje
nih sredstvih, možnost da se osebni do
hodki povečajo za 5 odst. Kar 80 odsto
tkov celotnega prihodka, načrtovanega 
za prvo polletje, predstavljajo porablje
na sredstva, dohodek le 20 odstotkov, 
kosmati osebni dohodki pa celo samo 
7,4 odstotka celotnega prihodka.

PO ZAHODNI 
DOLENJSKI

RIBNICA, KOČEVJE - Vedno več 
šol v Sloveniji vnaša v svoj program 
poučnih izletov zahodno Dolenjsko. Iz
letniki, ki začno svojo pot v Ljubljani, se 
ustavijo najprej na turjaškem gradu, 
nato na Rašici, v Retjah ali Podsmreki, 
Ribnici, in Kočevju, nato pa nadaljujejo 
pot lahko preko Roga, Dolenjskih To
plic in naprej. Seveda so taki izleti pri
vlačni tudi za odrasle. V sodelovanju z 
Dolenjsko turistično zvezo bi se dalo to 
pot dopolniti s potovanjem po ostali 
Dolenjski. Kazalo pa bi za izlete ponuditi 
še več takih poti ali vsaj nadaljevanj se
danje poti proti Notranjski preko Hrvaš
ke, gotvo pa bi kakšna izmed poti lahko 
imela svoje izhodišče tudi v sosednji Ita
liji ali Avstriji. Vse to pa bo uresničljivo 
le, če bodo turistične organizacije bolj 
sodelovale.

J. PRIMC

ŠAHOVSKI TURNIR 
ZA DAN OF

OREHOVICA — Mladinska orga
nizacija bo priredila v sredo, 27. aprila, hi
tropotezni šahovski turnir. Začel se bo ob 
9. uri v mladinskem domu v Orehovici. 
Vabljene so predvsem ekipe mladinskih 
organizacij.

PLES ŠD GABRJE
GABRJE — Športno društvo iz Gabija 

prireja v soboto, 23. aprila, velik ples. Pri
reditev se bo pričela ob 20. uri, igral pa bo 
ansambel Jožeta Gotliba.

OBE ZMAGI V 
STARI TRG

TREBNJE — Učenci osnovne šole iz 
Starega trga so tudi na regijskem šahov
skem prvenstvu za starejše pionirje in pio
nirke, ki je bilo pred dnevi v Trebnjem, 
imeli največ uspeha. Med dekleti je zma
gala Tatjana Golobar, druga je pila An
dreja Maršenič, tretja Marija Šterbenc 
(vse Stari trg), četrta Rebeka Koncilja 
(Novo mesto), peta pa Rauhova iz Starega 
trga. Pri starejših pionirjih je bil vrstni red 
takšen: 1. Uroš Kobe (Stari trg), 2. Marko 
Tratar (Stična), 3. Mitja Piškur, 4. Janez 
Lampret, 5. Andrej Markovič (vsi Stična).

V. KOBE

SPET KOLESARSKI 
MARATON

KOČEVJE — Na nedavnem sestanku 
predstavnikov slovenskih in hrvaških 
občin je bilo sklenjeno, da bodo tudi letos, 
že tretjič po vrsti, organizirali kolesarski 
maraton «Kapelski kresovi« v počastitev 
spomina padlega heroja Zdenka Petrano- 
viča-Jastreba (padel je pri napadu na itali
jansko postojanko v Banjaloki na Kočev
skem). Start in cilj letošnjega maratona bo 
10. julija v Kočevju, pot pa bo kolesarje 
vodila preko Delnic, Čabra, Loža, So
dražice in Ribnice nazaj v Kočevje.

V S P O M I N

16. aprila je  m inilo žalostno leto, odkar nas 
je  zapustil dragi mož, oče, stari ata, brat in 

stric

MATIJA KONDA
iz Gornjega Suhadola 19

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, mu prinašate cvetje in prižigate sveče, 
postojite ob njegovem grobu in z lepo mislijo počastite njegov spomin.

Vsi njegovi

Z A H V A L A

V 77. letu starosti nas je  zapustil dobri mož, 
oče in stari oče

LUDVIK
BRCAR

z Vrha pri Šentrupertu

Zahvaljujem o se vsem sorodnikom , znancem  in sosedom , ki so nam  
kakorkoli pomagali v najtežjih trenutkih, kolektivom a IMV M irna in 
Z D  Trebnje, duhovniku za opravljen obred in pevcem za zapete 
žalostinke.

Žalujočii: vsi njegovi

Z A H V A L A

O b  boleči izgubi dragega moža, očija, ata, brata, strica, svaka in 
bratranca

FRANCIJA GRIČARJA
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki sočustvujete z nami. Hvala za izraženo 
sožalje, darovano cvetje in vso pomoč, ki ste nam jo  izkazali. Srčna hva
la dr. Mijočevi iz ZD  Novo mesto, dr. Leopoldu M orelu in ostalemu 
zdravniškemu ter m edicinskemu osebju splošne bolnice Novo mesto za 
trud in zdravljenje. Posebna zahvala tudi delovni skupnosti skupne 
službe SIS družbenih dejavnosti N ovo mesto in pevskem zboru »Dušan 
Jereb« za očuteno zapete pesmi.

Žalujoča žena Draga v imenu svojcev in sorodnikov  

N ovo m esto, 19. aprila 1988

V  domu našem je  praznina, 
v srcih pa velika bolečina.

Z A H V A L A

V 56. letu starosti nas je  v težki bolezni za
pustil naš dragi mož, ata in stari ata

FRANC
GRIVEC

iz Dobrniča 30

Najlepše se zahvaljujem o sosedom, še posebno pa Pekoljevim, Fabja- 
novim  in Auguštinčičevim. Iskrena hvala godbi iz Litostroja in pevcem 
iz Dobrniča. Hvala tudi župniku za lepo opravljeni obred.

Žalujoči: žena Ana, hčerki Ani in Joži z  družinama in o.dalo  
sorodstvo

Črni dan j e  moral priti, 
bridkosti dan, oj dan solzan.
Težka bila je  ločitev, 
ves jo k , vse solze so bile zaman.

Z A H V A L A

V 85. letu starosti nas je  nepričakovano za vedno zapustila naša ljuba in draga 
mam a, stara m am a, prababica, sestra in teta

ROZALIJA MURGELJ
iz Jablana 27 pri M im i peči

Iskreno se zahvaljujem o vsem, ki ste nam  pom agali v težkih trenutkih, sorodnikom , prijateljem, vaščanom  in 
znancem , sodelavcem  Tiskarne N ovo m esto in Beti M irna peč za podarjene vence in cvetje, izrečeno sožalje, 
ter jo  v tako velikem številu spremili na njeni zadnji poti. Posebno se zahvaljujem o Francu U dovču za poslo
vilne besede pred dom ačo hišo in Petru M urglju za besede ob odprtem  grobu ter župniku za opravljen obred. 
Vsem še enkrat prisrčna hvala!

Žalujoči: sinovi France, Jože, Tone in Ludvik, hčerka M alči, M icka, M ilka, Tončka, Zali z družinami in
ostalo sorodstvo
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tedenski koledar
Četrtek, 21. aprila — Simeon 
Petek, 22. aprila — Leonida 
Sobota, 23. aprila — Vojko 

' Nedelja, 24. aprila — Jurij 
Ponedeljek, 25. aprila — Marko 
Torek, 26. aprila — Marcelin 
Sreda, 27. aprila —  Ustanov. OF

LUNINE MENE 
23. aprila ob 23.32

kino
prvi krajec

BREŽICE: 22. in 23. (ob 20. uri) 
ameriški kriminalni film Ostermanov 
vikend. 24. (ob 18. in 20. uri) ter 25. 4. 
(ob 20. uri) ameriški akcijski film Ve
lika zmeda v kitajski četrti. 26. in 27.4. 
(ob 20. uri) ameriški znanstveno fant. 
film Aliens — osmi potnik — II. del. 
27. 4. (ob 18. uri) ameriško-jugoslo- 
vanska mladin. kom. Nekoč je bil 
sneženi mož. 28. 4. (ob 20. uri) hon- 
gkonški karate film Ping in pong.

ČRNOMELJ: 21. 4. (ob 20. uri) 
ameriški film Furijasti fantje. 22. 4. (ob 
30. uri) italijanski akcijski film Odhod 
bojevnikov Bronksa. 24. 4. (ob 17. in 
20. uri) ameriško-italijanski akcijski 
film Super policija iz Miamija. 26. 4. 
(ob 20. uri) ameriška komedija Poroč
na zveza. 28. 4. ameriški film Dina.

službo dobi
ODLIČEN zaslužek za prodajo zani

mivega artikla nudim komunikativnim 
osebam. Plačilo takoj. Tel. (064) 39-058 
od 19. do 21. ure. (Pl 6-1 MO) 

DEKLETA in FANTJE — javite se 
skupini pri prodaji najnovejšega artikla, 
po možnosti z lastnim prevozom. Šifra: 
.ISKAN ARTIKEL«. (P16-11MO) 

PRIKLJUČITE se skupini pri plasi
ranju brezkonkurenčnega artikla. Število 
prijav je omejeno. Šifra: »NAJVIŠJA 
PROVIZIJA.« (P16-12MO)
‘ V KRŠKEM iščem čistilko za hono
rarno čiščenje manjšega lokala. Tel. (068) 
33-044 ali 72-888. (P16-55MO) 

NUJNO iščem dekle za delo v kafe- 
baru. Tel. (068) 33-044, ali 72-888. 
(P16-55MO)

TAKOJ zaposlim kuhaija ali kuharico 
ter pridno dekle za pomoč v kuhinji. Gos
tilna Paradiž, tel. 84-688. Dober zaslužek. 

j?5-SD-16)
2E STE komunikativna oseba z last

nim prevozom in prostimi vikendi ter z 
željo, da v krajšem času izboljšate svoj 
življenjski standard, vam nudimo hono
rarno zaposlitev s tedenskim izplačilom. 
Če ste zainteresirani, se javite pod šifro 
»120 SM«. (2348-SD-16)

K sodelovanju vabimo več zastop
nikov za prodajo posameznih novih knjig 
na področju Dolenjske in Slovenije. Tel. 
(064) 26-592, vsak dan od 13. do 15. ure. 
(ček-SD-16)

Če imate lastni prevoz in proste viken
de, se pridružite najbolj plačani akviziter
ski skupini. Prijave v petek ob 17. uri. 
Ločna 8/a. (2331-SD-16)

KRŠKO: 21. (ob 20. uri) in 22. 4. 
(ob 21.30) ameriški kriminalni film 
Maskirani ubijalec. 23. 4. (ob 18. uri) 
ameriški film Sartana prosi za smrt. 24. 
in 27. (ob 18. uri) in 26. 4. (ob 20. uri) 
ameriški film Upor v vojni akademiji. 
28. 4. (ob 20. uri) ameriški avanturis
tični film Povratek v bodočnost.

NOVO MESTO DOM  JLA: 21. 
in 22. (ob 18. in 20.30) ter 23.4. (ob 20. 
uri) ameriški fant. spektakel Dune — 
puščavski planet. 23. (ob 18. uri) in 24. 
4. (ob 18. in 20. uri) ameriški akcijski 
film Robocop. 25. in 26. 4. (ob 19.30) 
gostovanje Primorskega dramskega gle
dališča Kaj je videl strežnik. 27. 4. (ob 
18. in 20. uri) ameriška drama Betty 
Blue, 37°C zjutraj. 28.4. (ob 18. in 20. 
uri) filmsko gledališče — ameriški film 
Striptiz smrti (dolby stereo).

NOVO M ESTO — DOM  JLA: Od 
22. do 24. 4. ameriški avanturistični 
film Šakali. Od 25. do 27. 4. hongko- 
nški film V zmajevem gnezdu.

SEVNICA: 21. in 22. 4. (ob 20. uri) 
ameriški film Bolero. 23. in 24. 4. (ob 
17. in 20. uri) ameriški vojni film Platon 
— vod smrti. 28. 4. (ob 20. uri) ame
riška komedija Princijeva čast.

TREBNJE: 23. in 24. 4. slovenski 
film Moj ata, socialistični kulak.

MIRNA PEČ: 23. 4. (ob 20,30) 
ameriški film Avtostopar.

VOZNIK B, C, E kategorije s petimi 
leti delovnih izkušenj išče redno ali hono
rarno zaposlitev. Naslov v upravi lista. 
(2342-SI-16)

IŠČEM službo za voznika motornih 
vozil B, C, E kategorije. Naslov v upravi 
lista. (2252-SI-16)

stanovanja
ENOSOBNO STANOVANJE z ga

ražo v Sevnici prodamo. Tel. (068) 75- 
624. (2244-ST-16)

DVOSOBNOpodstrešnostanovanjes • 
kopalnico, kletjo m vrtom v Bršljinu pro
dam. Informacije po telefonu (064) 46- 
325, po 14. uri. (P16-73MO)

SOBO oddam dekletu iz okolice No
vega mesta. Tel. 23-725, popoldne. (P16- 
64MO)

službo išče
MLAD PAR išče kakršnokoli hono

rarno delo. Dekle popoldne. Suzana Si
mič, Resljeva 3, Novo mesto. (2330- 
SI-16)

motorna vozila
R 4 GTL, letnik 1984, registriran do 

marca 1989, prodam. Branko Pečarič, 
Gmajna 8, 68274 Raka, telefon 75-620. 
(ček-MV-16)

ZASTAVO 128, letnik 1985, prodam. 
Tel. 25-562. (2278-MV-16)

WV 1300, letnik 1970, registriran do 
oktobra, ugodno prodam. Tel. 51 -466, po
20. uri. (P16-38MO)

Z 101, letnik 1982, prodam. Jazbec, 
Skopice 15, Krška vas. (P16-37MO)

R 4, letnik 1979, obnovljen, registriran 
do aprila 1989, prodam za 2,8 M. Jernej 
Zemljič, Ul. Slavka Gruma 10, Novo mes
to. (P16-36MO)

LADO 1600, letnik 1979, dobro oh
ranjeno, prodam. Telefon (068) 67-460. 
(P16-35MO)

R 4, letnik 1979, prodam. Tel. 22-683. 
(P16-34MO)

Z 101 GTL, letnik 1986—marec, pro
dam. Informacije na telefon 84-520 int.
21. (2275-MV-16)

Obvestilo bralcem!
V zadnjem času smo dobili veliko pritožb nad tem, kako so na prvi 

strani Dolenjskega lista nalepljeni naslovni listki. Nočemo se izgovarja
ti, toda resje — mi za to nismo nič krivi. Listke namreč lepijo v ekspedi- 
tu ljubljanske tiskarne, odkoder so nas prepozno obvestili, da so prešli 
na strojno lepljenje. Naredili smo, kar seje dalo, in upamo, da poslej te 
nevšečnosti ne bo več. Bralcem se vseeno opravičujemo in jih še enkrat 
obveščamo, da naročila in odpovedi za Dolenjski list zaradi računal
niške obdelave lahko upoštevamo le s prvo številko v mesecu. Hvala za
razumevanje:

Uredništvo DL

DOLENJSKI LIST
Izdaja: DIC, tozd Dolenjski list, Novo mesto.
USTANOVITELJI: občinske konference SZDL Brežice, Črno

melj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica in Trebnje.
SKUPŠČINA  ...............................

Predsednik: Nace
lista je organ upravljanja tozda.

red
ČASOPISNI SVET je organ družbenega vpliva na programsko 

zasnovo in uredniško politiko. Predsednik: Anton Stefanič.

Dolenjskega 
Stamcar.

II SVE
Ou

UREDNIŠTVO: Drago Rustja (glavni urednik in vodja tozda),
i Bauer 
Anton 
, Pavel

Perc, Jože Primc, Jože Simčič, Jožica Teppey in Ivan Zoran.
IZHAJA ob četrtkih. Posamezna številka 600 din, naročnina za 

1. polletje 10.000 din; za delovne in družbene organizacije 40.000 
din na leto; za tujino 40 ameriških dolarjev ali 70 DM (oziroma 
druga valuta v tej vrednosti) na leto.

TEKOČI RAČUN pri SDK Novo mesto: 52100-603-30624. 
Devizni račun: 52100-620-970-257300-128-4405/9 (LB -  Teme
ljna dolenjska banka Novo mesto).

OGLASI: 1 cm v enem stolpcu za ekonomske oglase 9.000 din, 
na prvi ali zadnji strani 18.000 din; za razpise, licitacije ipd. 10.000 
din. Mali oglas do deset besed 6.000 din, vsaka nadaljnja beseda 
600 din.

NASLOV: Dolenjski list, 68001 Novo mesto, Germova 3, p.p. 
130. Telefoni: uredništvo (068) 23-606 in 24-200, novinarski 
servis 23-610, ekonomska propaganda, mali oglasi in naročniški 
oddelek 24-006. Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo. 
Na podlagi mnenja sekretariata za informacije IS skupščine SRS 
(št. 421 -1/72 od 28 .3 .1974) se za Dolenjski list ne plačuje davek 
od prometa proizvodov. Časopisni stavek prelom in filmi: DIC, 
tozd Grafika, Novo mesto. Tisk: Ljudska pravica, Ljubljana.

OPEL KADET, letnik 1978, garaži- 
ran, dobro ohranjen, prodam. Tel. 22- 
592, 22-378. (P16-32MO)

PRODAM TOMOS 14 M in škropil
nico STIHLSG 17. Ogled 24. aprila 1988 
od 7. do 12. ure. Tramte, Zagrebška 12, 
Novo mesto, tel. 25-873. (2263-MV-16) 

PRODAM Ford Capri, letnik 1971, 
karamboliran prednji del, motor dobro 
ohranjen, s plinsko napravo Zoogovor. 
Doma vsak dan. Taip Adrovič, Soteska 
38, Straža. (2267-MV-16)

APN 6 z dodatno opremo, malo vožen, 
zelo ugodno prodam. Kastelic, tel. 28- 
129. (2268-MV-16)

AVTOMATIK, prevoženih 120 km, 
prodam. Telefon 25-391, popoldne. 
(2272-MV-16)

APN 6, skoraj nov, ugodno prodam. 
Alojz Poglavc, Grm 4, Trebnje. (2261 - 
MV-16)

JUGO 45 A, junij 1986, plav (meta- 
lik), prodam. Tel. 33-593. (P16-31MO) 

GOLF JGL, november 1981, avtora
dio, prevleke — koža, prodam. Tel. 26- 
916. (P16-30MO)

APN 6, letnik 1986, zelo ohranjen, 
prodam. Tel. 21-568. (P16-43MO)

Z 850, letnik december 1982, 30000 
km, registrirano do 7. 11. 1988, prodam. 
Telefon dopoldne (068) 23-330 int. 72, 
popoldne (068) 22-465. (2292-MV-16) 

JUGO E 45, letnik 1986, prodam. Tel.
25-282, popoldne. (2291-MV-16)

P 125, letnik 1981, prodam. Smrke, 
Drska 49, Novo mesto, tel. 22-953. 
(2305-MV-16)

TOMOS BT in ATX 50 prodam. Tel. 
21-575. (2308-MV-16)

ZASTAVO 750, letnik 1980, prodam. 
Registrirana je do 1989. Tel. 27-962. 
(2309-MV-16)

ZASTAVO 101 GT 55, letnik 1984, 
prodam. Franc Mali, Krka 16 a, Novo 
mesto, tel. 27-814. (2307-MV-16)

BMW 1602,letnik 1974, prodam.Tel. 
(068) 84-156, po 15. uri. (2306-MV-16) 

ZASTAVO 750, letnik 1980, registri
rano do konca februarja, prodam. Albin 
Mohar, Krka l/a . Ogled od petka dalje. 
(2299-MV-16)

Z 750, letnik 1976, prodam. Martin 
Stopar, Orehovec 50, Kostanjevica. 
(2295-MV-16)

R 4 TLS, letnik 1977, registriran do 19. 
februarja 1989, ohranjen, prodam. Tel. 
51-862. (P16-46MO)

ŠKODO coupe, letnik 1976, dobro 
ohranjeno, registrirano, nujno prodam po 
zelo ugodni ceni. Polde Kastigar, Preska 5, 
Dobrnič. (2286-MV-16)

RENAULT 4 GTL, letnik 1986, pre
voženih 17000 km, prodam. Cveto Sali, 
Lebanova 41, Novo mesto, tel. (068) 25- 
901, dopoldne. (2287-MV-16)

R 4, star 4 mesece, prodam ali zamen
jam za starejše vozilo. Tel. 27-781. 
(2288-MV-16)

KADETA 1,3 LS, letnik 8/85, zelene 
barve, prodam. Tel. (068) 52-073. (2289- 
MV-16)

VW passat L, odlično ohranjen, pro
dam za 2,9 SM. Ogled možen v petek, 22. 
t. m., od 14. do 17. ure. Informacije po te- 
lefonu44-591 od 15. ure dalje, ali 26-089 
od 8. do 14. ure. (2280-MV-16)

APN 6, star eno leto, prodam. Cena 90 
SM. Gorenc, Mirna peč (pri šoli). (2282- 
MV-16)

NSU 1200, prodam za 50 SM. Miro 
Janc, Dol. Medvedje selo 2, Trebnje, tel. 
44-012. (P16-41MO)

ZASTAVO 750, registrirano, prodam 
za 80 SM, diano, letnik 1977, neregistri
rano, v voznem stanju, pa za 45 SM. Tel.
26-480. (2293-MV-16)

R 4 GTL, april 1986, prodam. Tel. 47- 
496. (2301 -MV-16)

APN 6, letnik 1985—november, pro
dam. Roman Knez, Gor. Straža 158, 
68351 Straža. Cena po dogovoru. (2310- 
MV-16)

ZASTAVO 101,letnik 1984,prodam. 
Tel. 85-457. (2311-MV-16)

SIMKO 1000 GLS, kompletno ali po 
delih, prodam. Milan Crljenica, Boris 
Kidriča 3, Metlika. (2312-MV-16)

126 P, letnik 1978, prodam. Mervar, 
Ratež 64, Brusnice, tel. 85-989. (2313- 

. MV-16)
GOLF , star 4 mesece, prodam. T el. 65- 

063. (2315-MV-I6)
Z 101,1977, poceni prodam. Josip Ju- 

ranič, Šmarješke Toplice 100. (2314- 
MV-16)

APN 6, letnik 1986, prodam. Cena po 
dogovoru. Potokar, Mirna, tel. 47-067, 
popoldne. (2319-MV-16)

MERCEDES KOMBI 220 D proda 
GD Račje selo pri Trebnjem. Tel. do
poldne (068) 44-211, popoldne (068) 44- 
859. (2320-MV-16)

LADO 1600, letnik 1980, prodam. 
Tel. 75-662. (P16-49MO)

Z 101 GTL, letnik 1986, prodam. Koc
jan, Ratež 20, Brusnice. (2324-MV-16) 

FIAT RITMO, letnik 1980, prodam. 
Tel. 24-374. (2323-MV-16)

Z 101, 1976, menjana pločevina, ob
novljena, prodam za 1,95 M ter SAAB 96 
po delih prodam. V Brezov log 41, Novo 
mesto. (2325-MV-16)

R 18, letnik 1982, prodam. Tel. (061) 
786-142, Gabrovčec pri Krki. (2374- 
MV-16)

BMW K 100, star dve leti, 17.000 km, 
z dodatno opremo in kombinezon, pro
dam. Rak, tel. (061) 571-531. (P16- 
65MO)

BX 16 TRS, star štiri leta, prodam. Tel. 
67-478, od 17. ure dalje. (2327-MV-16) 

R 4 TL, letnik 1984, šivalni stroj Slavi
ca, BTV iskra 87, termoakumulacijsko 
peč 2 KW, spalnico, prodam. Tel. 22-997, 
po 15. uri. (2379-MV-16)

JUGO 45 A, letnik 1987, prodam za 8 
M. Bobnar, Obrh 6, Dolejske Toplice, tel. 
65-572. (2378-MV-16)

JUGO 55, letnik 1985, prodam. Tel.
27-134. (2376-MV-16)

ZASTAVO 101,letnik 1978, prodam.
Tel. 27-556. (2374-MV-16)

Z 750, letnik 1982, ugodno prodam. 
Tel. 26-994. (2375-MV-16)

ASCONO, letnik 1979, ohranjeno, 
prodam ali menjam za manjši avto z do
plačilom. Tel. 21-970. (2374-MV-16)

ZASTAVO 101, letnik 1984, pro
dam. Tel. 69-192. (P16-57MO) 

MERCEDES, star 10 let, garažiran, 
240 D, prodam za 19 M. Tel. (068) 21- 
194. (2391-MV-16)

GOLF DIESEL, letnik 1983, prodam. 
Tel. 60-039, dopoldne — Mirko. (2390- 
MV-16)

AUDI 80 GL prodam. Struna, Potov 
vrh 1 B. (2382-MV-16)

TOMOS 14 M in BT 50 prodam. Tel. 
(068) 72-809. (P16-59MO)

Z 750, letnik november 1985, dobro 
ohranjen, prevoženih 16.000 km, pro
dam. Makše, Cesta herojev 66, Novo mes
to. Tel. 25-601, po 16. uri. (P 16-61 MO) 

ZASTAVO 750, letnik 1977, dobro 
ohrajen, prodam. Milena Mahne, Uršna 
sela 104. (2380-MV-16)

KADETT 120, model 1976, prodam. 
Tel. 21-947. (2386-MV-16)

R 4, letnik 1987, prodam. Tel. 27-581. 
(P16-66MO)

R 18 TLJ, letnik 1984, prodam. Milan 
Žunič, 68332 Gradac 24, tel. 56-230, int. 
271. (P16-67MO)

R 4 GTL, letnik 1985, dobro ohranjen, 
prodam. Tel. (0601) 84-202. (P16-68MO) 

R 4, letnik 1980, prodam. Robert Be- 
rkopec, Jedinščica 41, Novo mesto, tel. 
25-368. (P16-70MO)

Z 101, letnik 1977. dobro ohranjena, 
ugodno prodam. Jože Četrtič, Dolžko 29, 
Senovo. (P16-71MO)

R 4 TLS, letnik november 1979, pro
dam. Ajdič, Cerovec 14, Trebelno. (P16- 
75MO)

R 4 GTL, letnik november 1981, zelo 
ugodno prodam. Tel. 22-706. (P16- 
75MO)

MOPED APN 6, letnik 1987, pro
dam. Janez Klobučar, Pod Trško goro 88, 
Novo mesto. (2334-MV-16)

PRODAM novo karoserijo za R4. Tel. 
27-533, Lamutova 7, N. m.

AVTOMATIK A3MS, letnik 4/1984, 
prodam. Tel. 43-796. (2333-MV-16)

R 4 GTL, letnik 1985, prodam. Tel. 
84-688. (2335-MV-16)

GOLF, bencinar, letnik 1982, prodam. 
Franc Murn, Veliki Orehek 7, Stopiče, tel. 
(068)43-862. (2336-MV-16)

LADO 1300 rivo, staro 5 mesecev, 
prodam. Tel. 27-712. (2338-MV-16) 

ZASTAVO 101 GTL, letnik 1985, 
prodam. Tel. 65-168. (6339-MV-16)

Z 750, letnik 1975, prodam. Tel. 20- 
395, po 16. uri. (2340-MV-16)

LADO 1300 S, staro dve leti, 29.000 
km, in R 4, star štiri leta, prevoženih 
43000 km, prodam. Tel. (068) 76-315, po 
16. uri. (2342-MV-16)

GOLF DIESEL, letnik 1983, dodatno 
opremljen, registriran celo leto, prodam. 
Tel. 44-424. (2343-MV-16)

APN 6, letnik 1986, malo vožen, pro
dam za 70 SM. Tel. 42-248. (2344- 
MV-16)

BUGG Y TS Z 850 kombi, letnik 1981, 
celega ali po delih in Z 750 po delih pro
dam. Šiler, Golobinjek 1 a, Mirna peč. 
(2345-MV-16)

R 4, starejši letnik, prodam. Pavlič, 
Vel. Brusnice 36 a. (2349-MV-16)

APN 6, star osem mesecev, prodam za 
95 SM. Saje, Dol. Kamenje 4. (2351 - 
MV-16)

Z 101,letnik 1977, prodam. Turk, Ma
li Orehek 5, Novo mesto. (2352-MV-16) 

Z 750, letnik 1984, prevoženih 13.000 
km, prodam. Piškurič, Runkova 17, Novo 
mesto. Regerča vas, Novo mesto.

ETZ 250, letnik 1986, z MF oklepom, 
in APN 6 S, nov, prodam za 10% ceneje. 
Avbar, Dol. Kamence 63, od 15. do 20. 
ure. (2355-MV-16)

R 4 GTL, letnik november 1984, pro
dam. Dular, Cegelnica 40, Novo mesto. 
(2360-MV-16)

Z 750, letnik 1983, prodam. Avsec, 
Pod Trško goro 83, Novo mesto, tel. 24- 
945. (2361-MV-16)

JAWO 350 z MF opremo prodam ali 
menjam za avto. Janez Pepel, Šmarješke 
Toplice 28. (2358-MV-16)

FIAT 126, letnik 1985, in samonakla- 
dalko 19 prodam. Srečko Seničar, Mali 
Slatnik 6. (2364-MV-16)

OPEL KADETT, letnik 1974, pro
dam ali menjam za Z 101 ali jugo. Tel. 84- 
326. (2366-MV-16)

AUDI 80, letnik 1978, registriran do 
30. 3. 89, prodam ali zamenjam za lado 
nivo. Tel. 44-313. (2366-MV-16)

Z 101 GTL, letnik 1987, prodam. 
Smolenja vas 16 a, Novo mesto. (2367- 
MV-16)

R 4 GTL, letnik 1982, prodam. Tel.
25-781. (2368-MV-16)

FIAT 126 P, letnik 1982, prodam. 
Samo Medved, V Ragov log 4, Novo mes
to, tel. 24-887. (2370-MV-16)

JUGO 45, star osem mesecev, prodam. 
Tel. 27-487. (2371-MV-16)

GOLF, letnik 1981, prodam. Tel. 85- 
407. (2372-MV-16)

ZASTAVO kombi 850 AK zaprt tip, 
letnik 1982, v odličnem stanju, prodam. 
Martin Kocjan, Mihovica 16, Šentjernej. 
(2373-MV-16)

TOVORNI AVTO mercedes 206 D, 
vozen z B kategorijo, nosilnost 1350 kg, z 
ogrodjem in cerado, v odličnem stanju, 
nujno prodam. Tel. 23-673. (2328-MV- 
16)

ZASTAVO 750 ugodno prodam. Tel.
26-233, popoldne. (2329-MV-16)

126 P, letnik 1981, prodam. Burgar, 
Stranska vas 21, Novo mesto. (2332- 
MV-16)

Z 101 GTL 55, letnik 1983, izredno 
ohranjena, z veliko dodatne opreme, pro
dam. Tel. 51-862, Žalec. (P16-74MO)

Z 101 B, letnik 1979, garažirano, pro
dam. Novak, tel. 47-488. (P 16-26 MO)

Z 750, letnik 1977, poceni prodam. 
Prodam tudi nov šivalni stroj Ruža step. 
Jože Pavlin, Ul. Ivana Roba 61, Novo 
mesto. (2259-MV-16)

MOTOR TOMOS 15 SLC ugodno 
prodam. Tel. 25-272. (2257-MV-16) 

TOMOS BT 50, star eno leto, nujno 
prodam. Tel. 85-977 popoldne. (2241 - 
MV-16)

DVE NOVI GUMI Semperit (165 x 
13) prodam. Živkovič, Drska 46/10, No
vo mesto, tel. 25-236. (2243-MV-16)

Z 1300, letnik 1978, karambolirano, 
ugodno prodam. Jože Ribič, Delavska 
6, Senovo, tel. 79-034. (P 16-2 MO)

MZ ETZ 250, letnik 1986, ugodno 
prodam. Tel. 82-273. (P16-3 MO) 

OPEL KADETT, lgtnik 1977, ugod
no prodam. Anton Špiler, Pesje 12, 
Krško. (P16-7 MO)

JUGO 45, letnik 1984, 28000 km, 
prodam. Ivan Baznik, Drnovo 67,68273 
Leskovec pri Krškem. (P16-10 MO) 

AVTOMATIK, izvozni model, star 
dve leti, poceni prodam. Tel. 85-129. 
(2249-MV-16)

prodam
VEČJO KOLIČINO kvalitetnega se

na ugodno prodam. Predovič, Suhor.
KOŠNJO sena prodam. Tomič, Loke 

10, Straža. (2298-PR-16)
PRODAM malo rabljeno kolo pony in 

šotor za tri osebe. Tel. 24-404. (2297- 
PR-16)

POCENI prodam globok otroški vo
ziček in nahrbtnik. Tel. 27-131. (P16- 
14MO)

ELEKTROMOTOR 2,2, KW 1400 
obratov, in rabljeno kovinsko cisterno za 
gorivo, 2 m3, prodam. Tel. 25-105. 
(2279/16-PR)

PRODAM stoječi vrtalni stroj. Tel. 
21-575. (P16-54MO)

KOMBINIRAN skobelni stroj in ci- 
rkular prodam. Anton Vencelj, Štefan 24, 
Trebnje, tel. 45-121. (P16-72MO) 

UGODNO prodam rabljen pralni stroj 
gorenje. Zupančič, Kratka 2, Novo mesto. 
(2383-PR-16)

PRODAM kombinirani voziček tri
buna in stajico tribuna. Tel. 26-262. 
(2392-PR-16)

MOŠKO KOLO senior, v garanciji, 
prodam. Tel. 23-607. (2337-PR-16) 

PRODAM nov barvni televizor goren
je. Stojanovič, Cesta herojev 38, Novo 
mesto. (2341-PR-16)

STREŠNO opeko »bobrovec«, 8000 
kom., prodam. Martin Pavlin, Ratež 22. 
(2346-PR-16)

BOBNE amati prodam. Tel. 24-569. 
(2347-PR-16)

PRODAM malo rabljeno prikolico za 
osebni avto. Karl Švajger, Zg. Obrež 32, 
68253 Artiče. (P16-58MO)

PRODAM sivo kravo, brejo, z drugim 
teletom. Franc Škrbina, Mrtvice 66, Le
skovec pri Krškem. (2389-PR-16) 

GLASBENI CENTER grunding cc250, 
z zvočniki 2 x 30 W, prodam. Tel. 24-891, 
popoldne. (P16-63MO)

PRODAM 12-colski voz in 5 t sena. 
Tel. 40-244. (P16-57MO)
STREŠNO OPEKO, cementno sivo 
vesna, 700 kom, prodam. Majda Gorše, 
Drganja sela 33, Straža. (P 16-69 MO) 

PREDSOBO (rabljeno garnituro 
omar) ugodno prodam. Tel. 26-929. 
(ček-PR-16)

UGODNO prodam sedežno garnituro. 
Informacije na tel. 24-176, zvečer 22-462. 
(ček-PR-16)

PRODAM prikolico za TV, namizno 
stružnico ter dve kolesi. Tel. 85-457. 
(P16-56MO)

PRODAM tegolo (90 m2), rjavo. Božo 
Butalin, Ob Težki vodi 32, tel. 27-679. 
(2362-PR-16)

1000 kg sena prodam. Gačnik, Sela pri 
Ratežu, Otočec. (2363-PR-16)

BREJO KRAVO in gašeno apno pro
dam. Smolenja vas 16 a. (2367-PR-16) 

STROJ za brizganje plastike boy do 30 
g prodam z delom. Alojz Zupančič, Štefan 
23, Trebnje, tel. (068) 44-852, od 19. do 
21. ure. (P16-52MO)

ŠOTOR Bled s hladilnikom prodam. 
Tel. 22-031. (P 16-39MO)

PRODAM kombiniran štedilnik (4 
elektrika, 2 plin), malo rabljen, star tri me
sece. Marjan Škoda, Ledeča vas 6, Šent
jernej. (2276-PR-16)

SENO in otavo na stoječem (cca 3000 
kg) ugodno prodam. Paučič, Ljubljanska 
4, Novo mesto. (2322-PR-16)

TRTE za vinograd in avtoradio pro
dam. Tel. (068) 24-329. (P16-51MO) 

PRODAM več ton dobrega sena. An
ton Pezdirc, Krasinec 35, tel. 56-762. 
(2281-PR-16)

KAVČ, star štiri leta, prodam. Tel. 33- 
594, popoldne. (2285-PR-16)

PRODAM belo in črno vino (lahko 
tudi analiza) in konja. Tel. 56-137. 
(2284-PR-16)

UGODNO prodam elektirčno kitaro 
Melodija. Tel. 56-045, popoldne. (P16- 
27MO)

PRODAM Stanco N FI20 ton in kom
plet glave za izdelavo lesenih žlic. Tel. 
(061) 861-661. (P 16-28MO)

ŠOTOR za 4 osebe in hladilnik (1801) 
prodam. Telefon 24-056. (2265-PR-16) 

SKRINJO Gorenje (400 1), staro eno 
leto, prodam. Mladen Mirt, Dolenjske 
Toplice 20. (267-PR-16)

PRODAM rabljen raztegljiv kavč in 
kotni sedežni element. Telefon 23-853. 
(2269-PR-16)

PRODAM starješi barvni televizor 
Gorenje. Tel. 26-868. (2273-PR-16) 

SINGER, nov šivalni stroj, prodam za 
55 SM. Tel. (061) 223-838 dopoldne, 
(061) 266-940, popoldne. (P16-33MO)

DIRKALNO kolo such vrhunske kva
litete št. 53 prodam za 1,9 M. Tel. 84-659. 
(2318-PR-16)

PRODAM več rabljenih jaken številka 
42-44 za 3 do 4 SM. Koštialova 16, Novo 
mesto. (2316-PR-16) 

VIDEOREKORDER in vespo pro
dam. Tel. 24-407. (P16-48MO) 
PRODAM gume 16,9 — 14 — 28. In
formacije na telefon 24-725. (2294- 
PR-16)

PRODAM BUGGY 1982 avtomatik 
TORI 1985, avtomatik tomos 1986, tele
vizor grundig, barvni-daljinsko, video rek
order, daljinsko. Tel. 76-001, Zdravko 
Robek, Dobruška vas 29,68275 Škocjan. 
(2304-PR-16)

ČEBELE prodam. Jerele, Senovo, tel. 
(068) 79-357. (2300-PR-16)

BELO POROČNO OBLEKO TIL, 
št. 38- 40, unikat, ugodno prodam. Tel. 
62-481. (P 16-20 MO)

TELICO SIMENTALKO, brejo 8

mesecev, ali kravo s teletom prodam. 
Alojz Murn, Veliki Orehek 28, Stopiče. 
(2260-MV-16)

PRIKOLICO ADRIA TIP 535, iz
vozni švedski tip, dvoosovinsko, z balda
hinom, nerabljeno, prodam za 10 M. Nas
lov v upravi lista. (P 16-22 MO)

BARVNI TV Montreal senzor, pro
dam. Tel. 27-793. (2232-PR-16)

ŠTIRI DRUŽINE ČEBEL in kovinski 
sod (5001) za gnojevko prodam. Stara vas 
31, Škocjan. (2251-PR-16)

PRODAM SENO. Tel. 27-107. (2236- 
PR 16)

VIDEOREKORDER PANASONIK 
NVG 12 national, nov, deklariran, ugod
no prodam. Tel. 65-198, popoldne. (2240- 
PR-16)

MIZARSKI debelinski skobeljni stroj 
prodam. Tel. (068) 44-871. (P16-4 MO) 

PRODAM večje število rabljenih zas
tekljenih okenskih kril, primernih za na
daljnjo uporabo ali za tople grede. Tel. 
(068) 82-559 po 20. uri ali naslov: Jože 
Cimperšek, Planinska 34, Sevnica. (P 16-6 
MO)

VEČJE ŠTEVILO čebeljih družin na 
AŽ In LR satih prodam. Jože Kavšek, 
Dol. Težka voda 21, Novo mesto. 
(2246-PR-16)

FOLIJO za jagode, črno, prodam.
Tel. 77-067, zvečer. (2088-PR-15)

RABELJNE MIZARSKE STROJE 
ugodno prodam. Cena po dogovoru. Tel. 
(068) 33-955, popoldne. (P 16-9 MO) 

STABILNI ELEKTRIČNI MLIN na 
kamna prodam. Slavko Prosen, Strahinj 
10,64202 Naklo, tel. (064) 47-093. (P 16- 
14 MO)

KOŠNJO SENA prodam. Hrovat, 
Brod 16, Novo mesto, tel. 20-213. 
(2248-PR-16)

TRI FOTELJE , stare dve leti, prodam 
po ugodni ceni. Tel. 22-055, vsak dan od 
16. do 20. ure (2262-PR-16)

posest
PRODAM posestvo: hiša (90 m2), 

travnik (89 arov), njive (126 arov), gozd 
(4 ha), v Sloveniji, v okolici Sevnice. Tel. 
(041) 155-205. (pol-PO-16)

UGODNO prodam vinograd s trav
nikom, primerno za vikend, pri Vinici. 
Naslov v upravi lista. (P16-42MO) 

ZIDANICO in vinograd prodam. Ce
na po dogovoru. Šime, Veliki Orehek. 
(2302-PO-16)

PRODAM star vinograd (18 a) v 
Zgornjih Vodalah (Marindol). Borštnar, 
Skrovnik 11, Tržišče. (2303-MV-16) 

PRODAM zazidljivo parcelo. Voda in 
elektrika na parceli. Antonija Pepel, 
Šmarješke Toplice 28. (2358-PO-16) 

STAREJŠO HIŠO s 1600 m2 zemlje v 
okolici Mokronoga prodam. Tel. (061) 
340-983, zvečer. (P16-23MO) 

ZAZIDLJIVO PARCELO (23 
arov) (vinograd, sadovnjak, njiva) na Do- 
bličkigori nad Črnomljem prodam. Tele
fon 52-333. (2234-PO-16)

NA VEL. CEROVCU prodam goz
dove, njive, lahko tudi za vinograd in za 
vikend. Dam tudi na obroke. Ana Pok
lukar, Prihodi 29,64270 Jesenice. (2254- 
PO-16)

VIKEND, 1000 m2 zemlje, v Semiču 
prodam. Tel. (061) 485-084, popoldne. 
(P16-21MO)

PARCELO, primerno za vikend, v 
Vinjem vrhu (28 arov) prodam. Lekše, 
Hudenje 3, Škocjan. (223-PO-16) 

PRODAM manjšo kmetijo z gospo
darskim poslopjem in staro kmečko hišo v 
Sp. Mladetičah pri Krmelju. Voda in elek
trika v hiši. Hočevar, Kristanova 24, Novo 
mesto, tel. 24-784. (2242-PO-16) 

STAREJŠO HIŠO na Dolenjskem, 
blizu Mirne peči, primerno za stanovanje, 
vikend, prodam za 27 M. Elektrika in vo
dovod Tel. (061) 344-258. (P16-5MO) 

IIIŠO v Podbočju 15 oddam takoj v 
najem za nekaj let - manjša investicija. Te
lefon (063) 854-942. (P 16-1 SMO)

kmetijski stroji
KOSILNICO BCS prodam. Brudar, 

Gotna vas 2, Novo mesto. (2264-KS-16) 
TRAKTOR Torpedo 4806 C, 360 de

lovnih ur, prodam. Telefon (068) 84-269. 
(P16-25MO)

LOMBARDINI motokultivator (14 
KS) D, električni vžig, s priključki, in ro 
tacijsko kosilnico Lombardini TV, pri
merno za vinograde ali večje vrtove, pro
dam. Jože Pirnar, Dol. Prekopa 50, 
68311 Kostanjevica. (2261-KS-16) 

TRAKTOR Aicher (14 KS) s koso, 
rezervne gume- in prikolico prodam. 
Tel. 84-028. (2239-KS-16) 

KOSILNICO BCS 127, dobro ohran
jeno prodam. Anton Mihelin, Nova vas 6, 
Bizeljsko. (P16-8MO)

PRODAM obračalnik — pajk VO-2, 
malo rabljen. Alojz Dornik, Drnovo 34, 
Leskovec pri Krškem. (P16-13MO) 

ZELO ugodno prodam frezo LAM- 
BARDINI21 in prikolico za frezo kiperi- 
co, oboje popolnoma novo, ter ročno žago 
»štilarico« 070, rabljeno samo dve leti. 
Jože Štupar, Vinkov vrh 3, Dvor. (2248- 
KS-16)

ENOOSNI TRAKTOR Gorenje (kul
tivator), skoraj nov, ugodno prodam. Te
lefon 52-905. (P16-16MO)

PRODAM nov traktor IMT Ferguson 
539, s kompresorjem, brez kabine, nov. 
Branko Lubej, Lenartova pot 6, Brežice, 
tel. (068)62-115. (P 16-19MO) 

SAMONAKLADALNO prikolico Pi
onir 17 in seno prodam. Franc Trbanc, 
Stara vas 14,68275 Škocjan. (Ček-KS-16) 

PRODAM bočno koso za ferguson in 
Oltov plug, dvobrazdni. Tel. 67-478, od 
17. ure. (2327-KS-16)

MLATILNICO s popolnim čiščenjem 
prodam. Jože Zaletel, Knežja vas 17, 
Dobrnič. (2326-KS-16)

TRAKTOR Ferguson 540, prevoženih 
800 ur, prodam. Ambrožič, Podgrad 15. 
(2283-KS-16)

PRODAM frezo Mio 300, manjšo, 
malo rabljeno, pomivalno korito z omari-
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co in stensko visečo omaro v dobrem stan
ju. Tel. 23-539. (2290-KS-16)

KOSILNICO za zetor, obračalnik za 
BCS in gumi voz (15 col) prodam. Franc 
Kolenc, Selo 12, 68233 Mirna. (2296- 
KS-16)

KOSILNICO BCS z vozičkom, dobro 
ohranjeno, prodam. Telefon (064) 64- 
335. (P16-77MO)

PRODAM traktor Vladimirac, letnik 
1982 (600 ur), in štedilnik Rostfrei (drva, 
elektrika). Tel. 25-148. (2317-KS-16)

ROTACIJSKO KOSILNICO SIP
165 prodam. Hočevar, Grmovlje 21, 
68275 Škocjan. (2359-KS-16) 

TRAKTOR TV 18 KS, starejši, pro
dam. Franc Kostrevc, Potov vrh 44. 
(2365-KS-16)

KOSILNICO BCS in bukove drva 
prodam. Boričevo, tel. 27-175. (2369- 
KS-16)

TROSILEC za hlevski gnoj SIP 2700, 
nerabljen, in parcelo, ugodno za vinograd, 
na Maverlenu prodam. Tel. 52-023. 
(2350-KS-16)

KOSILNICO za motokultivator mio 
standard honda F 600 orodam. Povše, 
Krmelj 5, 68296 Krmelj.'(2388-KS-16) 

NOVO gorenje muta acne motor pro
dam. Resnik, Stolovnik 53, Brestanica. 
(P16-60MO)

razno
INŠTRUIRAM matematiko za os

novne šole. Tel. (068) 22-425, popoldne. 
(2354-RA-16)

KITARISTA ali orglanista vabim k 
sodelovanju, po možnosti dober vokalist. 
Tel. 27-134. (2369-RA-16)

V BLIŽNJI okolici Novega mesta od
dam v najem prostor, primeren za tiho 
obrt. Informacije na tel. 27-061. (2253- 
RA-16)

STE OSTALI sami, potrebni pomoči 
ter družbe, imate hišo in vrt ter nimate nas
lednika? Mlada družina vam nudi pomoč 
in družbo ter seje pripravljena preseliti k 
vam. Šifra: »RAZUMEVANJE IN VE
SELJE«. (P16-40MO)

ČE SE ZANIMATE za oblaganje hiš 
iz umetnega kamna namesto fasade, si la
hko to sami naredite. Imam na zalogi 
kalupe (modele) po 45.000 din komad. 
Tel. (061) 226-864, do 21. ure. (P16- 
23MO)

obvestila
OBVEŠČAM stranke, da bom proda

jal rjave in grahaste jarkice od 5. do 10. 
maja. Jože Jeršin, Račje eslo, Trebnje, tel. 
44-389. (P16-32MO)

PRODAJA jeans škornjev v soboto na 
tržnici Krško in Brežice. (P16-62MO)

NESNICE — MLADE JARKI
CE pasme hisex, tjave, stare 12 ted
nov, iz kooperacijske reje, trikrat cep
ljene, navajene na vso domačo hrano, 
odlične nesnice, prodajamo po zelo 
ugodni ceni. Vsak, kdor kupi lOjarčk, 
dobi še eno zastonj. Naročila spreje
ma in daje vse informacije Bife Marta 
Kelhar, Stara vas 62 a, Bizeljsko, tel. 
(068) 68-212. (841-OB-7)

PO UGODNI ceni izvajam elektroins- 
talacije. Tel. (068) 84-869. (2231-OB-16) 

HITRO, kakovostno in po ugodnih 
cenah montiramo vse vrste solarnih siste
mov, vodovodne instalacije in centralno 
ogrevanje. Informacije na tel. (068) 62- 
065. (P15-6MO)

NESNICE — MLADE JARKI
CE pasme hisex, tjave, stare 12 ted
nov, iz kooperacijske reje, trikrat cep
ljene, navajene na vso domačo hrano, 
odlične nesnice, prodajamo po zelo 
ugodni ceni. Vsak, ki kupi lOjarčk, 
dobi še eno zastonj. Naročila spreje
mamo in dajemo vse informacije: gos
tilna »HUMEK«, Jože Prosenik, Bra
tov Gerjevič 32, 68257 Dobova, tel. 
(068) 67-607. (840-OB-7)

PRODAJALNA
»KAVKA«
Glavni trg 14 
(Dom obrtnikov)

NOV DELOVNI ČAS 
vsak dan 9.-12., 15.-19. ure, 
SOBOTA 9.-12.
Se priporočamo'«

(2384-OB-16)

SERVIS ZAMRZOVALNIKOV! 
Če vam zamrzovalna skrinja ne hladi, 
neprekinjeno deluje, toči ali ledeni, 
pokličite (061) 573-858. Za izolacijo 
4-letna garancija. Brez zaračunavanja 
kilometrine! Naročilo opravimo v 
enem dnevu. Baumkirher, Ljubljana- 
Šiška. (P14-18MO)

MONTAŽA vseh vrst sprejemnih 
antenskih naprav. Tel. (061) 222-050 
do 10. ure. (P14-9MO)

POTUJOČI SERVIS ZAMRZO
VALNIKOV! Ob večletni praksi in z 
uvoženimi materiali vam strokovno 
izoliram hladilno skrinjo, ki toči, rosi, 
od zunaj ledeni, na vašem domu, z ga
rancijo. Telefon (062) 413-606. Vik
tor Pajek, Ptujska cesta 89, Maribor. 
(1959-OB-14)

preklici
Opozarjamo krajane vasi Slančji in 

Kresinji vrh, naj si ne lastijo nepremičnin 
in premičnin pokojne Ivanke Povšič s 
Slančjega vrha. (6337-PK-16)

STANKA KRMARJA iz Sp. Vodal 
20 b, opozarjam, naj preneha govoriti ne
resnico in mi groziti, sicer ga bom sodno 
preganjal. Zvone MAJCEN, Sp. Vodale 
8, Tržišče. (2255-PK-16)

JOŽE POVŠIČ, Češnjice 11, prepo
vedujem vsako vožnjo čez mojo parcelo 
št. 868 — Železnik Martinu Puclju iz Or- 
nuške vasi. Če tega preklica ne bo upošte
val, ga bom sodno preganjal. Preklic je tra
jen. (2250-PK-16)

zahvale
VSEM prizadevnim članom gasilskih 

društev in ostalim krajanom, ki so nese
bično pomagali pri gašenju gospodarske
ga poslopja, se najlepše zahavljujem. Prav 
tako najlepša hvala vsem, ki ste karkoli 
darovali in sodelovali pri obnovi gospo
darskega poslopja. Milena Novak, Račje 
selo 16,68210 Trebnje. (2321-ZA-16)

RADI PLEŠEMO
Veliko naših učencev seje prijavilo na 

plesne vaje, ki so se začele v februaiju in 
jih vodi plesni mojster Vovk. Učimo se di
sko in klasične plese. Klasični nam gredo 
bolje. Zdaj znamo že toliko, da bomo la
hko kmalu izbirali pare za tekmovanje. 
Izbira bo težka, ker zna veliko parov že ze
lo dobro plesati. Tovariš Vovk nas večkrat 
pohvali in glasba je dobra, zato so nam 
plesne vaje všeč.

BISERKA ŠKARJA 
OŠ dr. Pavla Lunačka 

Šentrupert

Z UMETNICO
Ko nas je obiskala Svetlana Makarovič, 

smo pripravili kulturni program, potem 
ko smo imeli le nekaj ur pouka. Ob zakl
jučku našega nastopa, v katerem sem so
deloval v folklorni skupini, je gostja rekla, 
da ji je bilo zelo všeč. Potem nam je pripo
vedovala zgodbo o malem Kakaduju in 
zapela nekaj pesmi s kasete Mali Kakadu. 
Izročili smo ji šopek zvončkov in spomin 
iz Šentjanža. Ta dan mi je bil zelo všeč, saj** 
sem spoznal Svetlano Makarovič.

JQŽE SLAPŠAK 
COŠ MilanwMajcen 

Šentjanž

Z A H V A L A

ob smrti našega moža, očeta in deda

ALOJZA JEVNIKARJA
se iskreno zahvaljujem o vsem sorodnikom , prijateljem, znancem in 
vaščanom  za pisno ali ustno izraženo sožalje, darovano cvetje ter vsem, 
ki ste pokojnega tako številno spremili na njegovi zadnji poti. Naša po
sebna zahvala velja ZB, pevskemu zboru, godbi na pihala in govor
nikom  Vinku Vrabcu, Antonu Koščaku in Jožetu K ukcu ter vaščanu 
Leopoldu Arku za nesebično pomoč.

VSI NJEGOVI

V krogu družine in prijateljev smo se poslovili od upokojenega 
sodelavca

MILANA 
FIRA

mojstra serviserja v TOZD TEHNOSERVIS

Za njim so ostali spomini dobrega in poštenega sodelavca. 

Delavci KRKE, tovarne zdravil Novo mesto.

Z  bolnim srcem sem te povijala, 
s  solzami poljubovala.
Sedaj m e pa še bolj boli, 
ko  tebe več pri meni ni.

V S P O M I N

1. m aja mineva 10 žalostnih let, kar si nas 
zapustil ljubi sin in brat

MIHA NOVAK
z Dvora 45

Hvala vsem, ki se ga še spominjate in prižigate svečke na njegovem 
grobu.

Žalujoči: mama, ata in sestra Marjana z družino

K ot plodna jablana si cvetela, 
ko  m ed nami j e  bil Tvoj delokrog.
Odšla si, a ne daleč, 
tu tvoja ljuba j e  dežela, 
deca Tvoja, Tvoj soprog.
Za vsakogar neutrudne roke 
in srce blago si imela.

2 1. aprila m ineva deset let, odkar nas je  zapustila draga žena, m am a in 
stara m am a

MARIJA 
RAMUTA

iz Metlike

Tata j e  mrtev, 
več ne skrbi, 
prostor pri mizi 
njegov prazen stoji.

V S P O M I N

7. aprila je  m inilo žalostno leto, odkar je 
prenehalo biti plem enito srce našega ljubl

jenega moža, tate in starega tate

JOŽETA STAREŠINIČA
s Hrasta pri Vinici

Hvala vsem, ki se ga spominjate

Žalujoči: vsi njegovi

O b boleči in nenadomestljivi izgubi drage
ga moža

DANIJELA ČOPA
iz Ribjeka pri Mokronogu

se najlepše zahvaljujem sorodnikom  in sosedom, ki ste mi pom agali v 
težkih trenutkih, vsem , ki ste pokojnem u darovali cvetje in ga v tako 
velikem številu spremili na zadnji poti. Posebna zahvala lovski družini 
M okronog, gasilskemu društvu Beli grič, kolektivu gozdne uprave M ok
ronog, O O S— T O K  gozdarstvo Sevnica, kolektivu gozdne uprave 
M okronog, govornikom a tov. Jožetu Pavlinu, tov. Petru Devu, druži
nam  Šere, Bartolj in Hočevar. Hvala gospodu župniku za opravljeni 
obred.

Žalujoči: žena Darja in sorodstvo

Pomlad na vrt tvoj bo spet prišla 
sedla bo na sončna tla in čakala, 
da prideš ti, jokala, ker  tebe ni, 
le na tvojem grobu lučka še gori

V S P O M I N

16. aprila je  m inilo žalostno leto, odkar 
smo pretreseni spoznali, d a je  bilo vse naše 
upanje zam an, klonili so zadnji napori živl
jenja, ki se je  borilo, da bi premagalo najhu
jše našem u dragem u možu, atki, dediku, 

svaku in stricu

JOŽETU DRGANCU
z Mirne

Težko je  spoznanje, da ga ni več m ed nami. Iskrena hvala vsem, ki pos- 
tojite ob njegovem m nogo preranem  grobu in obujate nanj spomin.

Žena Slavka, hčerka Ksenija z Mirom, vnukinja Barbara, sestra 
Anica in brat Ivan ter sorodniki s Krviškega vrha.

Ljubezen, delo, skrb, trpljenje 
ljubi mož in oče, tvoje j e  bilo 
življenje.

Z A H V A L A

Nepričakovano nas je  v 64. letu starosti zapustil dragi mož, oče in stari
oče

JOŽE ŠTIRN
iz Škrjanč 8

Najprisrčneje se zahvaljujem o vsem sorodnikom , sovaščanom iz Škrja
nč, sostanovalcem  iz Črnom lja in družini Judnič, ki so nam v teh težkih 
trenutkih nesebično pomagali in nam  izrazili sožalje. Hvala darovalcem 
cvetja in vsem, ki ste pokojnega spremili na zadnjo pol. Prisrčna hvala 
Podjetju za ptt prom et N ovo mesto za ganljive besede slovesa ter poš
tam a Črnomelj in Trebnje za spremstvo. Hvala tudi gospodu župniku iz 
Trebnjega za lepo opravljeni obred ter pevcem za zapete žalostinke. 
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala!

V globoki žalosti: žena Ivanka, sin Jože z družino in Bojana z 
družino

Skrb, delo in trpljenje, draga mama, 
bilo tvoje j e  življenje. Zdaj boš 
v grobu mirno spala.

Z A H V A L A

V 75. letu nas je  za vedno zapustila naša 
draga mama, stara m am a in teta

BARBARA JAKOFCIC
s Cerkvišč

Najlepše se zahvaljujemo sorodnikom , sosedom, znancem in prijatel
jem , ki ste nam kakorkoli pomagali in stali ob strani, darovali cvetje, 
vence in izrekli sožalje. Posebna zahvala delovnem u kolektivu Belt Č r
nomelj, zdravstvenem u osebju v Črnom lju, članom  organizacije ZZB, 
Vidi Šuštarič za poslovilne besede, pevkam  iz Adlešič ter gospodu žup
niku za opravljeni obred.

Žalujoči: sinovi, hčerke, bratje in sestre ter ostalo sorodstvo

, . ,  v

K o bi solza koga obudila,
ne bi tebe, ljuba mama, zemlja krila.

Z A H V A L A

V 79. letu nas je  zapustila dobra in skrbna 
mam a, sestra, babica in prababica

MARIJA BRIŠAR
iz Gor. Vrhpolja pri Šentjerneju

O b boleči izgubi naše m am e se iskreno zahvaljujem o vsem, ki ste nam  v 
teh težkih' trenutkih kakorkoli pomagali, darovali cvetje in jo  spremili 
na njeni zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo duhovnikom  in pevcem za 
svečano opravljeni obred, T O Z D  Lipa Kostanjevica, T O Z D  Iskra 
Upori ter društvu Prijatelj iz Ljubljane za besede slovesa.

Žalujoči:: vsi njeni
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BREDA M

K o se j e  pred  I1 leti diplomira
na ekonom istka Breda Mijovič 
odločila, da dobro službo v ljubl
janskem  Jugotekstilu zamenja za 
delo v Jutranjki v podeželski Sev
nici, j e  bila prepričana, da bo to le 
krajši sko k  iz slovenske metropo
le, za dve ali tri leta, zgolj zato, da 
bi bila družina bolj skupaj, bolj 
povezana. Bredin m ož Dragan je  
na montažah po Jugoslaviji oprav
ljal nevarna dela in ob raznih nes
rečah j e  bilo žen i zm eraj tesno p ri  
srcu. K ončno j e  dobil delo v k ršk i  
nuklearki, zato j e  bilo stanovanje  
v Sevnici ka r  pravšnja rešitev za  
mlado družino.

M ijovičeva se j e  vedno z vsemi 
močmi predajala napornemu delu 
v Jutranjki, k jer j e  bila m ed dru
gim  tudi direktorica dveh tozdov. 
Rada je  prisluhnila sleherneju 
sodelavcu, zato so j i  zaupali. Pra
vijo, da so nekaterim  delavkam  
celo ušle solze, ko  so z vedeli, da se 
njihova direktorica odpravlja na 
občino za županjo.

K o se j e  Mijovičeva pred 11 leti 
z  avtom peljala po  m irenski cesti 
proti Sevnici, j e  mislila, da je  
konec ceste, ko  j e  pripeljala na 
m akadam  pri Jelovcu. Spraševala 
j e  ljudi, ako  ni morda zašla in kje  
da j e  Sevnica. K o s e je  že  pripelja
la v mesto, j e  pred K onfekcijo  
Lisco zvedela, da mora za Jutran

j k o  nazaj čez Savo na desni breg. 
D anes županja Mijovičeva pozna  
tudi m anjše lokalne ceste. V  času 
njenega mandata, k i  so j i  ga ob 
»malih« volitvah delegati plebisci
tarno podaljšali še za dve leti, pa 
j e  m ed drugim  tudi doživela, da so 
položili na m irensko regionalko 
še zadnje kilometre asfalta.

Slabih cest j e  v sevniški občini 
vse manj, odkar imajo »žensko  
vlado,« k i  j i  številni pripisujejo 
nemalo zaslug, da se sevniška  
občina dviguje na lestvici sloven
skih  občin po narodnem dohodku  
na prebivalca.» V  Sevnici so prvič  
dobili na pom em bnejše mesto 
žensko, da pa  sva zdaj s  predsed
nico izvršnega sveta ka r  dve, j e  v 
takem  manjšem kraju toliko bolj 
nenavadno. Nisva se medve silili, 
am pak so naju drugi predlagali,« 
skrom no pove Mijovičeva.

D ružina M ijovičevih se j e  že  
k a r  sprijaznila, da j e  mati in žena 
ko t ja vn a  delavka bolj malo do
ma. V sekakor pa manj, ko t bi 
Breda, otroci in m ož radi. Breda 
čuti, da otroka odraščata mimo 
nje, k  sreči pa  j e  m ož zelo družin
sk i in razumevajoč človek in se 
veliko ukvarja s  sinom in hčerko.

M ijovičeva se ni navadila, še 
m anj sprijaznila z neprijetnostmi 
priljubljenosti oz. pretirane ja v 
nosti zasebnega življenja v m an
jšem  kraju, k je r  skoraj vsak p oz
na predsednico občinske sku p 
ščine. Tudi zato, da se um akne  
podeželskem u utripu življenja in 
predvsem, da v Ljubljani obišče 
očeta, kulturnika  od pet do glave, 
nekdanjega direktorja ljubljan
ske  Opere in upravnika SNG, 
Breda M ijovič ob koncu tedna 
praviloma odhiti v rodno mesto 
»napolnit baterije« za nove napo
re. Na račun prideta tudi otroka z 
obiskom  ka kšne  prireditve, hči pa  
tudi pri kotalkanju. Zaradi vsega 
tega in še česa j e  Mijovičeva 
odločena, da se po  mandatu vrne 
v Ljubljano.
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Porušen dimnik, 
popokani zidovi 

hiš in hlevov
Potresni sunek 13. aprila 
je največ škode povzro

čil okoli Blance
SEVNICA, POKLEK — Potresni 

sunek, ki so mu instrumenti observato
rija na Golovcu v sredo, 13. aprila, ob 
17.35 namerili moč 5. stopnje po Mer- 
calijevi lestvici, je dokaj vznemiril pre
bivalce okoli Sevnice, nekoliko manj pa 
v samem mestu. Nekateri stanovalci 
blokov so takoj po potresnem sunku 
vzeli otroke v naročje, se postavili pod 
podboje vrat in nato odhiteli na piano.

Vaščani Pokleka nad Blanco so po
tres občutiii tako močno, da so pre
pričani, daje bil njegov epicenter prav v 
teh nerazvitih krajih. Jožetu Mirtu je 
počil zid hiše, Mariji Gorišek pa plošča 
na hlevu. Pri starih hišah so povsod 
premaknjeni strešniki, nekateri so trešči
li tudi na tla. Jože Kovač s Pokleka 16 
je ravno pribijal late za ladijski pod in le 
malo je manjkalo, da ga sunek ni podrl 
z lestve. V stari hiši je odpadel omet. 
Tonetu Belincu, ki ima novejšo hišo na 
Handiji, je razpokal zid v kopalnici, v 
shrambi je pa na tla zmetalo p/eostalo 
ozimnico. Na hiši Antona Žuliča s 
Trnovca seje zrušil dimnik.

V Selcah je počil silos Daniela Med
veška, v Priklancah pa zid hiše Jožeta 
Vovka, Franca Pavliča in Stanislava 
Zemljaka. Pri slednji domačiji je po
ložaj najtežji, saj sta doma le še ostarela 
starša, ki se preživljata s kmečko pokoj
nino. Krajevna skupnost Blanca je že 
predlagala sevniškemu občinskemu iz
vršnemu svetu, da si strokovna komisija 
ogleda nastalo škodo in razmere, v 
katerih po potresu živita Zemljakova, 
ter da pomagajo starčkoma. p p

Zane je res prava korenina
Najstarejši godbenik krške pihalne godbe še ne namerava odnehati

TRŠKA GORA — S krške Trške 
gore je čudovit pogled v dolino. Tisti 
dan je bil pa še posebej lep, poln sijajne 
sončne svetlobe in snežno beli dim iz 
tovarne celuloze seje zdel kot okrasek. 
Tudi Žane Levičarje bil tega dne slo
vesno razpoložen. Obhajal je 75. rojstni 
dan in zatem smo tudi spili Šilce Ore
hovca, ki ga je  pripravila še pokojna 
žena.

A še taka lepota je  y  samoti dol
gočasna mora, zato je  Žane vesel sle
hernega obiska. Tedaj razpreda spomi
ne na makedonske planine in tamkajšn
je ljudi, kjer je služboval kot mejni žan- 
dar še v predvojni Jugoslaviji. Štiri leta 
je preživel med Makedonci in Arnavti 
in rad se spominja tistih časov ter ljudi, 
za katere meni, da so dobri. Toda s 
kolegom Nikom Kešetom iz Tovarne 
celuloze in papirja nisvaprišla k Žanetu 
samo zaradi spominov. Žane je namreč 
najstarejši godbenik v pihalni godbi 
naj večje krške tovarne. »Celih štirinajst 
let nisem bil v godbi, čeprav sem bil 
med tistimi njenimi člani, ki smo začeli 
prvi pihati v inštrumente. Tu gori sem

namreč imel kos zemlje pa še nekaj krp 
zemlje tudi v najemu, tako da sem se 
bolj posvečal kmetovanju kot čemu 
drugemu. No, povsem nisem pozabil na

PETINSEDEM DESETLETNA —  
Žane Levičar s krške Trške gore med 
svojimi koreninami.

Do kdaj bazen brez vode
Iščejo rešitev, da bi plavalni bazen spet odprli

R il NICA — Upanje je, d a je  blizu 
rešitev za ribniški plavalni bazen, ki je 
bil odprt pred desetimi leti, obratoval 
pa je le nekaj dni. Zaradi velikih 
stroškov vzdrževanja in pomanjkanja 
denarja je bil nato zaprt kot bazen v so
sednjem Kočevju.

Vsa ta leta so iskali zanj rešitev in 
možnost, da bi ponovno obratoval. Iz
računi pa so pokazali, da bo z njim le

Osilniške privlačnosti
Mednarodna tekm ovanja na divjih vodah — Raj za ri
biče in lovce in vse, ki si žele neoskrunjene narave

OSILNICA — Območje krajevne 
skupnosti Osilnica z bližnjo okolico je 
vedno bolj privlačno za domače in tuje 
turiste in izletnike. Naječ jih prihaja sem 
iz bližnjih velikih mest pa tudi iz tujine. 
Mnogi si z zanimanjem ogledajo izvira 
Kolpe in Čabranke, baročno cerkvico v 
Ribjeku, Taborsko jam o itd. Lani je na 
območju krajevne skupnosti letovalo 
od 1 do 10 dni okoli 300 tujih turistov.

SALAMIADA NA 
OTOČCU

OTOČEC -  Turistični in gostinski 
delavci na otočcu pripravljajo za konec 
tedna tradicionalno salamiado. Včeraj 
in danes so v Garni hotelu sprejemali sa
lame in klobase za ocenjevanje, stro
kovna komisija pa bo svoje delo opravi
la jutri popoldne. Rezultati bodo znani 
dan kasneje, v soboto, ko bo ob 20. uri v 
motelski restavraciji razglasitev s pode
litvijo priznanj in nagrad (prva nagrada 
je  vikend za 2 osebi v Strunjanu), sledila 
pa bo pokušnja najboljših izdelkov ob 
zabavnem programu.

Ena družina, cel ansambel
Trio Novina nastopa v slovenskih zdraviliščih — 

»Igramo s srcem, zato nas imajo najraje starejši«

V Jugoslaviji 
že 3.800 ljudi 

okuženih z aidsom
Bolezen ne popušča, 
nasprotno, širi se vse 
_______ hitreje_______

Po zmanjšani pozornosti tiska 
sodeč, je pri nas popustilo napredo
vanje sodobne kuge, nalezljive bo
lezni aids, proti kateri človeštvo 
kljub vsem obupnim poskusom še 
nima zdravila. Toda žal ni tako: 
samo od 17. februarja do konca 
marca so prijavili štiri nove primere 
bolezni, od tega enega v Ljubljani in 
dva v Zagrebu. Po najprevidnejših 
ocenah je v Jugoslaviji ta čas 
okuženih že najmanj 3.800 ljudi, 
torej vsak 3.600. državljan. Do tega 
podatka pridemo po metodologiji 
Svetovne zdravstvene organizacije, 
ki število obolelih (teh je bilo doslej 
v državi 38) pomnoži s sto in tako 
dobi število seropozitivnih.

Pri tem je treba povedati, da jav
nost, pa tudi politiki in stroka ne 
upoštevajo varljivosti začetnih ni
zkih številk širjenja nove epidemije, 
za kar gre pri aidsu. Ponoviti mo
ramo tudi, da blizu 90 odst. vseh 
okuženih sploh ne ve za svoje stanje 
in okužbo nevede širi naprej.

Aids se širi več kot dovolj hitro 
ter upravičeno vzbuja preplah v vse 
številnejših deželah. V sosednji Ita
liji so doslej zabeležili že 1.500 bol
nikov, seropozitivnih pa imajo že 
nad 200.000. V ZDA so v enem 
samem tednu v marcu odkrili 422 
novih bolnikov, medtem ko so jih 
lani v istem času samo 124. Po
vprečna inkubacijska doba seje po 
najnovejših spoznanjih podaljšala 
na 10 let, kar je z vidika »kužnega 
potenciala« epidemije zelo neu
godna novica.

(V. Kogoj, 
Primorske novice)

GUMBERK — O  družinskem triu 
Novina smo pred dvema letoma, ko je 
prvič javno nastopil, nekaj že napisali. 
Zdaj je ansambel, ki mu po sestavi daleč 
naokoli ni enakega, že dodobra poznan 
po vsej Sloveniji, pa tudi zunaj meja.

Trio vodi oče Marjan, ki igra kitaro 
in poje, 13-lctni sin Marjan igra na kla
viature in poje,9-letni Borut pa pritiska 
bas. Na noben koncert ne gredo brez 
pomoči mame Vladke. Oče Marjan je 
namreč upokojenec in težak invalid, saj 
je prestal že 10 kirurških posegov. Sam 
pravi, da mu je silna želja po muzicira
nju pomagala, da ni obupal.

S kitaro seje poizkušal pri raznih an
samblih. »Vedno sem doživel enako 
usodo. Ko smo bili pred uspehom, smo 
se razšli. Takrat sem pomislil na svoja 
sinova. Starejši sin Marjan obiskuje 
glasbeno šolo, malega Boruta, ki na pr
vih vajah še ni obiskoval osnovne šole, 
pa sem kar sam uvedel v svet glasbe,« se 
spominja Marjan Novina.

Družinski ansambel zaigra danes že 
130 pesmi, med katerimi je  tudi šest 
njihovih. Najraje igrajo in pojejo stare
jše slovenske pesmi v lastni priredbi, 
urežejo pa tudi mehikanske in druge 
popularne pesmi. »Igramo s srcem, zato 
nas najraje poslušajo starejši ljudje. 
Največ nas poslušajo gostje v zdravi
liščih po vsej Sloveniji. Ze za prvomaj
ske praznike bomo nastopili za koroške 
Slovence v vasi Tinje v Avstriji,« pove 
Marjan in pravi, da mu nekateri ne pri
voščijo takšnih uspehov. O  tem je do-

VEČ ČLOVEK ALI 
MEDVED?

PLITVICE —  Miloša Kalemberja, 
starega 4 1 let, očeta dveh otrok, delavca 
v delovni organizaciji »Narodni park 
Plitvice«, so našli pred dnevi mrtvega in 
iznakaženega v gozdu, kakih 10 km  od 
Titove Korenice. Domnevajo, da ga je  
umoril medved. Zadnji tak primer z 
žalostnim koncem se je  zgodil lani poleti 
v Strugah v občini Kočevje. Na zadnji 
seji občinske skupščine Ribnica je  v 
zvezi s  tem dogodkom zastavil Danilo 
Šilc delegatsko vprašanje, če je  kaj na
rejenega za prevrednotenje cene člo
veškega in medvedovega življenja. Po
vedalje, da — kot je  pozvedel — znaša 
odškodnina za umorjeno žensko v Stru
gah 2,5 milijona dinarjev, čepa ustreliš 
medveda, ti preti kazen 10 milijonov in 
še trije meseci zapora. Odgovora še ni 
dobil

J. P.

dal: »Prvo leto smo nastopali brezplač
no, še za povrnitev potnih stroškov 
nismo zahtevali. Sedaj bi bilo tega 
preveč. Oskrbeti smo se morali z do
datno garderobo, kupili drago ozvoče
nje, moja skromna pokojnina pa tega 
ne zmore. Nikoli nisem razmišljal, da bi 
otroke izkoriščal zato, da bi izboljšali 
svoj gmotni položaj. Moji otroci si želi
jo igranja in nastopanja.«

Družinski trio Novina je pred mese
cem pripravil dva dobrodelna koncerta 
za Društvo invalidov Novo mesto, ka
terega član je tudi oče Marjan. Pred 
dnevi pa je postal tudi boter novega 
društvenega prapora.

J. PAVLIN

razen tega pa še občutno več domačih 
gostov.

Na Kolpi pri Osilnici so vsako leto 
mednarodna tekmovanja na divjih vo
dah, ki trajajo po 3 dni. Udeležuje se jih 
vsako leto več tekmovalcev in gledal
cev. Število tekmovalcev se približuje 
že številki 300, od tega je okoli polovica 
tujih. Ta tekmovanja so taka reklama 
za Kolpo, da prihaja sem vsako leto od 
spomladi do jeseni čolnarit veliko rek
reativcev. Zanimanje za čolnarjenje je 
že tolikšno, da sta lani delovali na Kolpi 
pri Osilnici kar dve kajakaški šoli. 
_____________________________ J J ^

SEJEM MALIH 
ŽIVALI

NOVO MESTO — Društvo gojiteljev 
malih živali bo organiziralo v nedeljo, 24. 
aprila, ob 9. do 12. ure pred športno dvo
rano sejem malih živali. Vabljeni!

DOVOLJENJE ZA GOBE?
RIBNICA — Gobarska sezona seje 

začela. Ribniški gobarji so že nabrali 
nekaj gob, ki so jih pokazali v svoji 
oglasni omarici, nekaj pa sojih  gotovo 
shranili v zamrzovalnikih za že tradi
cionalno razstavo ob semnju suhe robe 
in lončarstva. Člani gobarske družine 
razmišljajo tudi o uvedbi dovolilnic za 
nabiranje gob, saj se zdaj nekateri neor
ganizirani nabiralci zelo grdo znašajo 
nad gobami, ki jih ne poznajo.

k
OČE IN SINOVA — Družinski trio Novina je ganil že marsikatero srce. Tako 
so se sin Marjan, oče Marjan in sin Borut z repertoarjem mehikanskih pesmi 
predstavili invalidom na njihovi letni skupščini. (Foto: J. P.)

:enia ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

NAJUSPESNEJSi 7 1

Američani imajo svojega zuna
njega ministra.

Tudi Rusi imajo svojega zuna
njega ministra.

Celo Repičani so si omislili svo
jega zunanjega ministra.

Ameriški zunanji minister potuje 
po svetu.

Tudi ruski zunanji minister ne 
sedi doma.

Repiški zunanji minister je  bil že 
na vseh celinah. Obiskal je  že preko 
sedeminsedemdeset neuvrščenih in 
prijateljskih dežel.

izguba, zato so vsi od njega dvignili 
roke. Zdaj pa se razmere v ribniški te
lesni kulturi spreminjajo. Na pomoč so 
poklicali tudi strokovnjake iz ljubljan
ske Lesnine, ki so ugotovili, da preure
ditev bazena v telovadnico ne bi bila 
ekonomična. Še slabša varianta bi bila 
prodaja bazena. Najbolje bi bilo bazen 
usposobiti za obratovanje.

Na osnovi teh ugotovitev strokovn
jakov že zasedajo razni odgovorni mož
je iz občine in skušajo najti denar za 
vzdrževanje bazena, kurjavo in amorti
zacijo. Rešitve doslej še niso našli, upan
je  pa je, d a jo  bodo. V bližini in sploh v 
občini ni drugega zaprtega plavalnega 
bazena, zato bi zanimanje za kopanje 
gotovo bilo, nekaj pa bi gotovo lahko 
prispevalo ribniško gospodarstvo, ki 
dosega v primerjavi z republiškim ved
no boljše rezultate. M _ OLAVONJIČ

ZAČETEK SEZONE
KOČEVJE — Planinska koča PD 

Kočevje pri Jelenovem studencu za Mest
nim vrhom nad Kočevjem bo odprta od 
27. aprila naprej vso sezono ob sobotah, 
nedeljah in praznikih. Na predvečer 1. 
maja bo nočni planinski pohod od planin
ske koče do Mestnega vrha, kjer bodo 
planinci kurili kres.

SLAVONSKI DUKATI 
V BELI KRAJINI

SEMIČ, METLIKA — V petek, 22. 
aprila, bo v semiškem motelu zabavni 
večer z ansamblom Slavonski dukati, nas
lednji dan, v soboto, ob 20. uri pa bodo ta 
večer priredili v metliškem hotelu. Prire
ditelj, črnomaljski tozd Golfturista, obl
jublja lep in zabaven večer s tem slavon
skim ansamblom.

ZNOVA GLASBENI 
VEČERI

NOVO MESTO Nekdaj tako 
priljubljeno novomeško gostišče Na 
Loki bo te dni znova oživelo. V torek, 
26. aprila, se bodo pričeli glasbeni veče
ri, ki bodo potekali vsak teden med sre
do in nedeljo s pričetki ob 16. uri. 
Vabljeni!

svojo bas tubo, kajti godbenik mora 
vaditi vsaj uro na dan, da ne pride iz 
forme. Potem pa so me spet povabili 
nazaj in jaz sem vabilo z veseljem spre
jel. Tudi žena ni imela nič proti. Prav 
rada m eje videla v uniformi, ki jo imam 
tudi sam rad. Nekatere ženske pa ne 
puste mož v godbo. No, časa gre kar 
precej; vaje trikrat na teden pa za kon
certe in za ostale nastope,« pripoveduje 
Žan. Njemu vse to ni težko, saj se na va
je še vedno »vozi peš«.

Bolj kot vrtu, ki ga bo obdelal ženi v 
spomin tako dobro, da ga bo vredno 
slikati, pa malim psičkom, ki so se izle
gli pred dnevi, in vinogradu, se z vsem 
srcem posveča zbiranju gozdnih kore
nin, vseh tistih zanimivih lesenih pred
metov, ki jih je ukrojila narava. Pri hiši 
seje nabrala že lepa zbirka teh predme
tov, nekaj pa jih je Žane tudi že podaril. 
O vsakem ve Žane povedati zgodbo, o 
vsakem izmed predmetov ve, kje, kdaj 
in kako gaje našel. To počne že deset let 
in namerava nadaljevati, dokler ga bo
do noge nosile.

J. SIMČIČ

USTANOVLJENA ZVEZA 
ASIF

ČATEŠKE TOPLICE — 10. aprila 
je bila v Bathu (Anglija) na pobudo 
dvanajstih nacionalnih združenj bol
nikov z ankilozirajočim spondilitisom 
iz vsega sveta ustanovljena federacija 
teh združenj (ASIF). Namen ASFI-a je 
koordinacija dela nacionalnih združenj 
ter delo na projektih, ki so skupnega 
pomena za te neprofesionalne organi
zacije, namenjene samopomoči bol
nikom z ankilozirajočim spondilitisom. 
Kot soustanovitelj je na tem sestanku 
sodeloval tudi predsednik Društva bol
nikov in invalidov z ankilozirajočim 
spondilitisom Slovenije, prof. dr. Anton 
Franovič iz Term Čatež, ki je tudi iz
bran v Council ASIF, najvišji organ te 
zveze.

0 zasvojenosti
Seminar v S. Toplicah
ŠM ARJEŠKE TOPLICE — Jutri, 

22. aprila, se bo začel seminar o 
vprašanjih zasvojenosti, ki ga že drugo 
leto zapored pripravlja novomeški Za
vod za šolstvo za prosvetne delavce do
lenjskih srednjih in osnovnih šol ter 
tako učiteljem in profesorjem, ki se na 
šolah ukvarjajo s temi vprašanji pri svo
jih predmetih, omogoča, da se spoznajo 
z novostmi na tem področju.

O tej, tudi za našo družbo vse bolj pe
reči problemabki bodo predavali: Sla
vko Ziherl, predstojnik ljubljanskega 
oddelka za zasvojenosti, Milena Hadl 
bo spregovorila o aidsu, ki je tesno po
vezan z narkomanijo, Tugomil Plut iz 
novomeške UNZ bo govoril o izkušn
jah z domačega terena in prikazal ma
mila in predmete, povezane z njimi, 
Emil Lučev bo predaval o socializaciji 
mladostnikov v zvezi z zasvojenostjo, 
Milka Križman — Pečar pa o lastnostih 
različnih mamil.

GOSTJE DISKOTEKE
OTOČEC — Danes bo gost Disko

teke Otočec Black Jack. V torek, 26. 
aprila bo nastopil v Diskoteki skupaj s 
plesno skupino Kazina Davor Božič, 
nova slovenska pop zvezda.
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Ta teden je žreb podelil kvalitetno kaseto s posnetki lestvice MAJI BELE iz 
Straže pri Novem mestu. Nagrado ji bodo poslali po pošti. Hite z lestvice lahko 
poslušate vsak petek popoldne na valovih Studia D in vsak večer v Diskoteki 
Otočec, medtem ko si lestvico lahko ogledate vsak četrtek v Dolenjskem listu.

Ta teden sta na lestvici dva nova predloga, Sandra in Communardi pa so se 
poslovili od lestvice, tako je ta teden lestvica takšna:

1. When I fall in love — RICK ASTLEY
2. I think Wc’re alone now — TIFFANY
3. Don’t wa!k away Suzanne — BAD BOYS BLUE
4. Bala bala 2 — FRANCESCO NAPOLI
5. Tel! it to my heart — TAYLOR DAYNE
6. I get weak — BELINDA CARLISLE (novost)
7. That’s the way its is — MEL & KIM (novost)
8. Spy in my house of love — WAS NOT WAS
9. Baby I need your loving — CHARLIE AUGINS (novo)

10. Everything is coming up roses — BLACK (novo)
Predloge za lestvico pošiljajte na naslov: Studio D, Cesta herojev 27,68000 

Novo mesto, žreb pa bo pridno izbiral vsakotedenskega nagrajenca.

Ameriškega zunanjega ministra 
spremljajo na poti novinarji.

S sovjetskim zunanjim  minis
trom  potujejo po svetu novinarji, 
agenti in njegova tajnica.

V letalu repiškega zunanjega mi
nistra so poleg njega še: njegova 
žena, sin, hčerka, novinarji, kuhar 
in natakar.

Ameriški zunanji minister rešuje 
na svojih potovanjih m ednarodne 
spore, spopade in nesoglasja.

Tudi ruski zunanji minister opra
vlja podobna dela in naloge.

Repiški zunanji m inister se z ne
razvitimi državami pogovarja o 
tehnološkem  in znanstvenem sode
lovanju obiskane in repiške dežele. 
Pa še o  odplačilu dolgov, k ijih  ima
jo  te dežele do Repičevine, k ije  tudi 
sama zaputana do vratu.

O  obiskih ameriškega zunanjega 
ministra pišejo novinarji strogo, kri
tično, nepopustljivo. Skoraj vsak 
drugi njegov obisk je  neuspešen. To 
je  m oč prebrati v časopisih, še 
predno m inister stopi iz letala na 
tla, kam or se je  prišel pogajat.

Tudi ruskemu zunanjem u minis
tru marsikdaj kaj spodleti.vTako je 
bil njegov zadnji obisk v Švici ne
uspešen. Spodrsnilo mu je  pri pod
pisu sporazum a o odstranitvi raket 
srednjega dometa.

Po pisanju repiških časopisov so 
vsi obiski repiškega zunanjega mi
nistra uspešni. Še ko je  dom a v topli 
postelji, je  m oč prebrati, da je  nje
gov obisk uspel in da seje dogovoril 
vse, kar je  načrtoval, in še to v jezi
ku, o katerem se mu niti ne sanja.

T O N I GA ŠPERIČ


