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Večdnevna stavka v GIP Pionir
Zamude s plačami so del delavcev novomeškega Pionirja pred tednom pognale 
na ulico — Opozarjajo, da nimajo več niti za kruh — Govorice dodatno jezijo

NOVO MESTO — V času nastajanja tega poročila (torek) del delavcev GIP 
Pionirja Novo mesto v menzi (delo so ji onemogočili) v Bršljinu in pred njo 
stavka že četrti dan in še ni jasno, kako se bo spor razpletel. Vodstvo jim je sicer 
obljubilo, da bodo denar za plače spravili skupaj do včeng, a se ne ve, ali bo to 
in odgovori vodstva na še druge zastavljene zahteve stavkajoče toliko pomirilo, 
da bodo spet šli delat.
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KREPKO NAGAJAL
k°čevje

rk" prekril
Sneg, kije minuli 

čevsi„K7,‘J",!?receJ na debelo Ko-
vzročii n,?. ?° do 50 cm)' Je Po
le v pretcl "evšečnosti, in to ne
dreviaP °me!u Polomi> je precej 
,I>irzah^)nKk0d P®JC pnšl°tudi do 
Zaradi cimubo s,ab5a sad"4 letina, 
lek m ]bbega vremena je bil v pe- 
kaSkih ,UIe od*°^en start na kaja- 
Kolne „ck5’ab na dlvJlh vodah

i^sssi^is

frsH^HSJSS
vožnjo p« a5S’?°8°Z>l kajakašem
je b?lJVJra da^' Progi V soboto pa
*avlabb)|VedK,n <xih<xl muzejske- 
udelež« 15 Ljubljane v Kočevje, ker
mraza n^Ki ‘7,eul 7aradi sneBa in 
avtobasi v mogli nadaljevali poli z 
preložen J ® dru8arn Izlet je1 »a to soboto.

Za stavko se je odločil del delavcev, 
večinoma proizvodnih, iz Gradbene 
operativc Novo mesto, kasneje so se jim 
pridružili še delavci iz Keramike in v 
ponedeljek delavci iz Lesnega obrata. 
Zavrelo je kajpada zaradi plač, ki jih 
tudi v Pionirju že nekaj mesecev dobi
vajo z okrog enotedensko zamudo in 
nekaj odstotkov manjše, kot naj bi jih 
po kolektivni pogodbi. Nasploh plače 
niso visoke, posebno upoštevaje veliko 
število opravljenih ur na gradbiščih, 
dobiva zajamčeno plačo kar okrog tret
jina zaposlenih, povprečje pa zdaj znaša 
okrog 5 tisočakov.

Med uradne zahteve so stavkajoči v 
Pionirju že prvi dan prek stavkovnega 
odbora postavili zahtevo po izplačilu 
plače 19. aprila (kot rečeno jo je vod
stvo obljubilo za 24. aprila). Zahtevali 
so, da se izplača po kolektivni pogodbi 
brez odbitka in da dobe tudi vse tisto, 
kar so jim vzeli vsak mesec od decem
bra naprej. Zahtevali so tudi stoodstot
no zvišanje plač, izplačilo regresa v viši-

sprva tudi zamenjavo sindikalnega vod
stva. Zahtevali so spisek tistih, ki so je
seni dobili kadrovska stanovanjska po
sojila v vrednosti do 50 tisoč mark, 
zaradi česar je za delavce zmanjkalo 
denaija za posojila in stanovanja. Po
stavljena je bila tudi zahteva po dodat

ku za ločeno življenje in povračilu po
tnih stroškov za obisk družin. Negodu
jejo nad tajnimi plačami in nad viso
kimi plačami vodstva. Da te so take, so 
vsi prepričani, čeprav je generalnji di
rektor pripravljen pokazati svojo pla
čilno listo, ki je po kolektivni pogodbi 
okrog štininpoikrat večja od Pionirje
vega povprečja in nič več. Jezi jih odnos 
zdravnika do delavcev, pa to, da jim ne 
izplačajo niti otroških dodatkov, če ni 
plač.

Z. L-D

Čestitamo za dan OF 
in praznik dela!

• Kot rečeno, mg bi v Pionirju plače 
dobili včeng, po kolektivni pogodbi 
brez odbitkov. Razliko za pretekle
mesece naj bi izplačali pri aprilski, ju
nijski in julijski plači, za majsko bo
denarna masa že brez tega prevelika, 
izplačila pa, kot se ve, kljub kolektiv
nim pogodbam vlada zakonsko ome
juje. To in pa stalne velike likvidnost
ne težave podjetja tudi ne obettgo nič 
dobrega za zahtevo po podvojitvi 
plač. Regres že leta izplačujejo z maj
sko plačo in tako mg bi bilo tudi letos.

Prvomajsko

^srečanje
v toret ^Krajevna skupnost pri- 

?°nalno nrv„ aPr'la. že osmo tradi- 
n« Tršu ma^° srečanje pri lovski 

°h 16. Ur; *°n-Srečanje se bo začelo 
^njem’v^inadaljeval0 ob 18 uri z

V|<tem jn P«krbela pihalni orkester 
10 P<jačo Brodnik, za hrano
P® LD Kkl J ri00 s srninim golažem,

P°VeSeUli Odobri SSbi!^ k‘ “ “*°

ni republiškega povprečja, v bodoče 
plače do petnajstega v mesecu. Zahteva
li so tudi zamenjavo članov delavskega 
sveta (dogovor je, naj bi najprej ugoto
vili, če res nimajo več podpore baze), pa

APRILSKI MRAZ IN SNEG — Težko je bilo verjeti vremenoslovcem, ki so 
nam že teden dni prej napovedovali velike ohladitve. V sredo nam je bilo še 
prevroče, v četrtek pa smo se že zbudili v snegu in mrazu. Snega je na Kočev
skem zapadlo celo do pol metra. Sneg je marsikje dodobra oklestil veje v cveto
čem sadnem drevju, pokalo je tudi v gozdovih. Zjutrajje nastopil še mraz, ki so 
se ga še posebej bali vinogradniki Spomladanski trud je bil zaman, saj je poze
ba v izpostavljenih legah pobrala ves letošnji pridelek grozdja in sadja. Seveda 
se bo prava škoda pokazala šele sedaj, kose vreme že izboljšuje in bo zmrzjeno 
brstje pričeto odpadati Na stiki takšna neprehodna pot je bila te zimsko april-brstje pričelo odpadati Na stiki takšna neprehodna pot je bila le zimsko april
ske dni od Kloštra do Stranke vasi pri Semiču. (Foto: M. Bezek-Jakše)

Projekt
osamosvajanja 

je v teku
I. Bavčar in I. Omerza o 
pripravah na sloven

sko neodvisnost
NOVO MESTO - Predsednik 

novomeškega izvršnega sveta Bošt
jan Kovačič je v torek povabil v 
Novo mesto republiška ministra 
Igorja Bavčarja in Janeza Janšo ter 
generalnega direktorja SDK Slove
nija Igorja Omerzo na pogovor o 
varnostno obrambnih in ekonom
skih pripravah ne neodvisnost Re
publike Slovenije z novomeškimi 
direktorji in predstavniki skupščine 
ter strank.

Razgovor, ki se ga Janez Janša ni 
mogel udeležiti, je izzvenel v opo
zorilo, da bi morala vlada in sploh 
sedanja oblast več pozornosti na
menjati gospodarskim problemom 
in ekonomskemu vidiku suvereno
sti bodoče samostojne slovenske 
države, za kar se usodni datum gle
de na pripravo pogojev (pre)hitro 
približuje. Gosta iz Ljubljane sta se 
strinjala s pripombami na račun 
preblede vladavine gospodarske po
litike, kar je le še pika na i smrto
nosnim udarcem Markovičeve po
litike slovenskemu gospodarstvu. 
Odstop dr. Jožeta Mencingeija sta 
obžalovala, kaže pa. je rekel Bav
čar, sam po sebi na to, kako izjemno 
težke odločitve in dejanja so pred 
nami. Zagotovil je, da ta odstop ne 
pomeni, da se bo vlada poslovila od 
koncepta(tudi privatizacije), kot ga 
je zastavljal strokovnjak Mencin
ger. V imenu slovenske vlade je Igor 
Bavčar zagotoviL da vlada gre na
prej s projektom osamosvojitve oz. 
s posameznimi projekti osamosvo
jitve. Za to pa je potreben čas, strp
nost, temeljit premislek ter ureditev 
milijona potrebnih stvari.

Z. L-D.

Na koncu 
predora se 

vidi svetloba
Dr. Pučnik in A. Žorž na 
socialdemokratskem fo

rumu v Črnomlju

Danes v Dolenjskem listu

i«iaNfUE NA debencu
Phttočnih^^ r Trebanjski odbor 
a,*ira | Skatov Dolenjske orga- 
v5”0hadidn11 uri na Debencu 
y Možni*. onalno delavsko srečanje, 
b* le*os nauf, "I kullurnem programu 

tudi^i!?.godba: na prireditvi 
N»ta. ObisiT*11 srebrne znake sindi- 
?,Ve na D.Jalcem P^omajske prire- 
S predS* 60 govoril Milan Ku- 
S*0^mjeUk Predsedstva Republike

na 2. strani:
• Gozd daje življenje
na S. strani:
• Padlo vodstvo največj
na 6. strani:
• Kazenski bataljon v Ki
na 7. strani:
• Visok jubilej novomeške gii
na 8. strani:
• Ribnica: kdo »demokratično«
na 9. strani:
• Kaj v resnici skrivajo grobišča
na II. strani:
• Plesišče na meji obupa
na 14. strani:
• Bo mestno jedro zaživelo
na 15. strani:
• Sodna usmrtitev na televiziji?
na 16. strani:
• Mišja gnezda v skladišču živil «
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Z začasnim vodstvom čez tri 
usodne Novolesove stopnice
Kadri, zaupanje in svetovna banka — glavni aduti
STRAŽA — Jože Pirc, ki bo do raz

pleta vodstvene krize v Novoiesu novi 
v.d. generalnega direktorja, ima pred 
sabo težko nalogo, saj mora, medtem 
ko vzporedno tečeta stečajna postopka 
za dve Novolesovi podjetji. Nove am- 
biente in Drobno pohištvo, usklajevati 
dejavnost tako, da vitalne funkcije No- 
volesa ne bodo bistveno okrnjene.

Že sprejeti dolgoročni načrt prestruk
turiranja mora prikrojiti trenutnemu 
stanju in zajeziti nadaljnje razpadanje

ČRNOMELJ - Socialdemokratski 
forum, na katerem sta konec preteklega 
tedna sodelovala predsednik socialde
mokratske stranke dr. Jože Pučnik ter 
predstavnik socialdemokratske mladi
ne Andrej Žorž, naj bi predstavljal zače
tek dela SDSS tudi v Črnomlju. Tako 
bi tukajšnji Demos, ki se mu poleg treh 
strank prav sedaj pridružuje liberalna 
stranka, kmalu postal močnejši še za 
eno stranko.

Dr. Pučnik je, ko je govoril o delu 
stranke, dejal, da v njej niso pripravljeni 
razpravljati o marksizmu, ker so ga 
občutili na lastni koži, prav tako pa ne 
tudi o socializmu, ker si pod tem poj
mom ne morejo predstavljati več nič 
pozitivnega. Zahtevajo pa demokracijo, 
ki je socialna, torej socialno državo, ki 
temelji na posamezniku in ki skrbi za ti
ste, ki si sami zaradi kakršnega koli 
vzroka niso mogli zagotoviti eksistence.

Črnomaljski gost je poudaril, da za 
Slovenijo ni prihodnosti v Jugoslaviji, v 
kateri so razmere že tako dozorele, da ni 
ni česar več, kar bi lahko zvezni organi 
še učinkovito izvajali. Edina organizaci
ja, s katero je potrebno resno računati in 
na previden način opraviti z njo, je ar
mada. »Vendar ima armada veliko fi
nančnih težav in je kot podjetje, ki gre v 
stečaj. Doseči moramo, da se počasi in 
na miren način 20.000 vojakov umak
ne iz Slovenije, vojaške naprave v naši 
republiki pa prevzame slovenska voj
ska. Naše načelo je, da osvobodimo 
Slovenijo, ne da bi se prelila kaplja krvi. 
Razumljivo pa je, da se bomo branili, če 
bo prišlo do napada,« je razmišljal dr 
Pučnik ter pristavil, da od srečanj pred
sednikov republik ne smemo preveč 
pričakovali, saj ne bodo prinesla spora
zuma o najpomembnejših stvareh.

Po Pučnikovem mnenju smo v zad
nji fazi osamosvajanja. Res, da postaja 
nevarnost poseganja vojske k nam vse 
manjša, zato pa so vse večji gospodarski 
problemi. Po njegovem mnenju bi mo
rali čim prej izvesti privatizacijo ter re
formirati gospodarski sistem. S tem že 
zamujajo za nekaj mesecev, predvsem 
zato. ker so se trudili, da bi bili ukrepi 
čim bolj pripravljeni in ne bi bilo ekspe
rimentiranja. Poudaril pa je, da čudežev 
ni pričakovati, se pa na koncu predora 
vidi svetloba.

M. BEZEK-JAKŠE
tev novih visoko kvalificiranih kadrov, 
pri drugi za zagotovitev likvidnosti, ki 
bo omogočila nemoten proizvodni pro
ces in nabavo lesnih surovin, kar v tre
nutni politični situaciji v Sloveniji in na 
Hrvaškem nikakor ni enostavno, pri 
tretji pa za dolgoročen razvoj, ki naj bi 
ga omogočil kredit Svetovne banke. Že 
maja naj bi namreč prišli v Novoies 
strokovnjaki svetovalne firme Coopers 
in izdelali razvojno študijo, ki naj bi bila 
osnova za odločitev Svetovne banke za 
odobritev kredita.

• Na prvem naroku za uvedbo ste
čajnega postopka v podjetju Droboo 
pohištvo je aodui aeaal pod predi 
stvom sodnika Toneta Pagjina | 
/šojo sredo ugotovi, da 
umžnoali za uvedbo ttrfgparga po
stopka in je razpravo preloži, s tem 
daje naroči strokovno ekspertizo, ki 
jo bo podal Tooe Golobič, tako kot le 
prej za Nove ambieate. Strokovna 
ekspertiza mg bi bia izdelana še ta 
teden, ponovna razprava pn bo pred
vidoma razpisana za drugi teden v 
maju. Zelo verjetno je, da bo na pri
hodnji mesec preložena tudi za 24. 
aprib razpisu razprava o uvedbi 
stečajnega postopka za Nove mnbi-

Kotje razbrati iz programa, so v No
voiesu še vse možnosti odprle. Z njimi 
se bo morala spoprijeti nova vodstvena 
ekipa, za katero je rok javnega razpisa 
potekel v soboto.

T. JAKŠE

POMOČ KURDOM
Močno nas je prizadela tragična 

usoda kurdskega naroda. Več kot 
očitno je, da ti ljudje potrebujejo
pomoč, tudi pomoč mednarodnega 
Rdečega križa. Rdeči križ Slovenije
je skladno s svojimi možnostmi že 
pripravil prvo pošiljko pomoči. Z 
namenom, da bi pomagal še naprej, 
je odprl žiro račun. Kdor bi rad pri
speval denar, naj ga nakaže na ra
čun št. 50101-678-51579 in k šte
vilki pripiše »za pomoč Kurdom«. 
Rdeči križ sprejema kot pomoč 
kurdskemu narodu tudi odeje, po
steljnino, šotore, zdravila in hrano 
trajnejše uporabe, kot sta mleko v 
prahu in konzerve.

Stavka in protesti

Novolesovega tkiva. Pri tem izhaja iz 
izhodišča, da je to še vedno podjetje z 
razvitim tržiščem in pomemben pozi
tivni izvoznik, ki pa bo moral močno 
zmanjšati število zaposlenih.

Predvsem tri točke v njegovem kriz
nem programu je treba poudariti: ka
drovsko, proizvodno in projekt svetov
ne banke. Pri prvi točki gre za 
zaustavitev odhoda starih in za pndobt

Človek lahko hlini potrpljenje in zadovoljstvo, lojalnost in 
pokornost, lahko kroti navdušenje in izbruh, ampak samo dot
lej. dokler pač lahko. Samoobvladovanje namreč ni brezmejno 
in že pride kaj. da celo najbolj miren in kulturen človek vzkipi h 
Dost mam! Tudi slovenskim srednješolskim učiteljem se je na
polnila mera čakanja Nič se ni hotelo premakniti kar so zahte
vali ne pri plačah ne pri kolektivnih pogodbah, ki bi nekako

SPOROČILO BRALCEM 
Zaradi prvomajskih prazni

kov bo naslednja številka Do
lenjskega lista izšla 9. maja.

Uredništvo DL
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optik ?Č/M7 SIMFONIKI — Novomeški simfonični orkester, ki ga vodi Zdravko Hribar, seje v ponedeljek, 
Zydb dvehir vfran*'tfkanski cerkvi predstavil s prvim samostojnim koncertom. Izvedel je program zvečine krajših 
kž.*,aišniSl0Venskth 'n šestih tujih skladateljev. Dirigent je skrbno vodil orkester, v katerem je nad 50 instrumentali- 
ku^Je *!, m ne^anjih učencev ter učiteljev glasbene šole Marjana Kozine. Občinstvo je znalo z aplavzom nagraditi 

®Al<zj,0 .. kneških simfonikov na njihovem promocijskem koncertu, ki pomeni tudi začetek vraščanja tega orkestra v 
vyenje Novega mesta in širše Dolenjske. (L Zoran, foto: J. Pavlin)
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zavarovale socialno varnost učiteljev. Povprečna plača v srednji 
šotije bila le še za 28 odstotkov večja od plače v gospodarstvu 
Učitelji so — ker ni šlo drugače — s stavko zahtevali vrnitev na 
3S odstotkov, kolikor so že dobivati Dvodnevna stavka 16. in 
17. aprila je zajela več kot polo vico vseh slo venskih srednjih šol 
in dijaških domovati 77 od vseh 127. Srednje šole in domovi na 
Dolenjskem, v Beti krajini in Posavju so v tej stavki solidarno 
sodelovati, saj je tu gmotni položaj učiteljev še bolj nezavidljiv 
kot drugod v Sloveniji S stavko so srednje šole v glavnem dose
gle zahtevano in vlada, ki je dotlej pustila ministra dr. Venclja, 
da se je sam otepal z nakopičenimi težavami v šolstvu, je morala 
najti rešitev. Za izboljšanje plač je namenila 8 milijonov dinar- 

I jev. vendar denarja ni vzela iz šolskega proračuna, ampak iz 
drugih virov. To je bila začasna rešitev.

Tateden, v torek. 23. aprila, pa so se proti določilu, da morajo 
ob koncu srednje šole opravljati zaključni izpit, dvignili sloven
ski srednješolci Z enodnevnimi demonstracijami so dijaki po 
vsej Sloveniji protestirati proti zaključnim izpitom, ker da sejim

V drugi polovici tedna bo ne
stalno in toplejše vreme z ob-

zdijo nesmiselni in celo v škodo. Malo pa je verjeti, da bodo tudi 
kaj dosegli V svoji zahtevi da je le izpite nujno opraviti, je mini
ster dr. Vencelj nepremakljiv.

1. ZORAN

%



Gozd daje življenje Sloveniji
Tiskovna konferenca o varstvu slovenskih gozdov — Naše gozdarstvo med pr
vimi v Evropi, doma pa nehvaležnost, domisljavnost, aroganca in primitivizem

LJUBLJANA — V petek, 19. aprila, sta Zveza društev za varstvo okolja v 
Sloveniji in Zveza hortikulturnih organizacij Slovenije v Ljubjani sklicali tis
kovno konferenco, na kateri sta ti organizaciji razložili svoja stališča do varstva 
slovenskih gozdov. Maloštevilnim novinarjem so ob tej priložnosti razdelili 
Resolucijo o varovalnem pomenu gozda za slovensko okolje, ki je nastala na 
podlagi posvetovanja o gozdu in varstvu okolja v Sloveniji, ki je bilo 9. marca, 
prav tako na pobudo obeh zvez. Udeležili so se ga številni uporabniki gozda od 
ljubiteljev, kmetov do varstvenikov in vodilnih slovenskih gozdarskih 
strokovnjakov.

Tudi petkove tiskovne konference so 
se udeležili vidni gozdarski strokovnja
ki, med njimi prof. dr. Dušan Mlinšek. 
Dejstvo je, daje gozd najbolj ohranjen 
ekološki sistem v Sloveniji, ki je preži
vel razne politične sisteme in številne 
vlade. Dejstvo je tudi, daje prav sedaj 
slovenski gozd z več strani močno ogro
žen. Na propadanje slovenskih gozdov 
je opozorila že ekološka konferenca 
pred leti. Od takrat se škodljive emisije 
v Sloveniji niso zmanjšale, prej obratno. 
Poleg tega še huje kot »domače« emisije 
slovenski gozd ogrožajo »tuje«, saj je 
znano, da nad Slovenijo pride od dru
god štirikrat več emisij, kot jih oddaja
mo mi. Gozd pa ogrožajo seveda ene in 
druge.

Prof. Mlinšek je prizadeto ugotavljal,
da se danes dogajajo čudne stvari pri 

KCgledanju na slovenske gozdove in goz
darje. »Kot naravovarstveniki smo za
čudeni nad gonjo, ko kar počez blatijo 
gozdarsko stroko in jo mečejo v isti koš 
s tistimi, ki v zadnjih desetletjih res niso 
nič koristnega ustvarili. Tega pa za goz
darstvo ni moč trditi. Gozdarstvo se je 
ves čas vedlo naravovarstveno. Biosub- 
stanca v slovenskih gozdovih se je od

150 milijonov ton skoraj podvojila 
(300 milijonov ton). In ta biosubstanca 
je neprestano tu in daje ton in življenje 
slovenski pokrajini. Kmetijska substan
ca pa k ekologiji pokrajine nič ne pri
speva, ampak jo kvečjemu prizadene. 
Gozdarji in okoljevarstveniki se čudi
mo tej današnji nehvaležnosti, še več, 
napadom na gozdarje in stroko. Vsak 
pameten narod bi se vprašal, kaj je bilo 
narejeno dobrega, in bi to nadaljeval, 
kar pa je bilo pri gozdarskem delu sla
bega, bi popravil in spremenil. Pri nas 
pa, vse, kar je bilo do sedaj, ni nič vred
no. To je genocid! Gre za domišljavost, 
aroganco in primitivizem.

Slovensko gozdarstvo je metodično 
našlo pravo pot, kako kombinirati eko
logijo z ekonomijo, in taka kombinacija 
je edini izhod. Jasno pa je, da vsak raz
voj spremljajo napake, a kljub temu 
slovensko gozdarstvo danes v Evropi 
nosi zastavo. Težko je razumeti družbo, 
ki tega ne vidi in ne zna ceniti. Varstvo 
okolja je trdo in konkretno delo, samo- 
odrekanje, in čas, ki prihaja, bo krvavo
potreboval tako varstvo okolja na vseh 
področjih. Žal pa se danes kaže: danes kaže velika 
nevarnost, da bomo v Sloveniji naravo

varstveno področje potisnili nazaj v 19. 
stoletje. Nasploh se bojim, da je naša 
družba naravovarstveno zelo slabo 
osveščena,« je končal prof. Mlinšek.

V nadaljnji razpravi so med drugim 
opozorili, da v vseh dosedanjih razpra
vah podcenjujemo oslabelost sloven
skih gozdov. Poleg tega je največja 
vrednost gozdov v ekološki, ne pa gos
podarski funkciji, kar so zelo dobro 
spoznali na primer v Švici, kjer prav za 
ekološko funkcijo gozdov namenjajo 
velikanske denarje, medtem ko je gos
podarska vrednost gozdov zanemarlji
va. In Švica ima približno toliko gozdov 
kot Slovenija. Ekologija potrebuje dr
žavo za organizirano zaščito, pri nas pa 
rušijo gozdarsko službo kot instrument 
ohranjanja gozdov! Pri tem velja spo
mniti tudi na to, da je bilo pred zadnjo 
vojno, v letih 1939 in 1940, v Sloveniji 
prosto odkazilo lesa, se pravi, daje last
nik sekal po svoji presoji in Slovenija se 
je takrat prav zaradi grozljivih izseka
vanj spreminjala v hudourniško deželo. 
To so po vojni gozdarji v veliki meri 
popravili in naredili Slovenijo spet bo
gato gozdnato deželo, danes pa »butaste 
glave«, kolje dejal eden od udeležencev 
tiskovne konference, akademski kipar 
in ljubitelj narave, trdijo, da slovenski 
gozdovi ne potrebujejo 700 gozdarskih 
inženirjev.

»Želeli smo pluralno družbo in prav
no državo, imamo pa polno črnih se
čenj!« je bilo slišati kot zaključek te tis
kovne konference.

A. BARTELJ

Pomoč za 180 novih delovnih mest
Republiška akcija blaži brezposelnost — Pomoč za nova delovna mesta pred- 

vsem zasebnim obrtnikom — Kmalu javna dela za brezposelne
NOVO MESTO — Republiška akcija »Tisoč delovnih mest« odmeva tudi na 

Dolenjskem. Razpisana je bila pred dobrim mesecem, skorajda gotovo je, da se 
bo nadaljevala še toliko časa, dokler bo zanjo na voljo denar.

da delodajalec dobi nepovratna sred-»Namen akcije je odpreti možnost no
vih zaposlitev za različne profile, s tem stva v višini 60 tisoč dinaijev na novo

BELA KRAJINA REGIJA?
ČRNOMELJ - Tukajšnja Sociali

stična stranka je že pred meseci podala 
na seji zborov občinske skupščine po
budo o Sloveniji-državi regij ter o Beli 
krajini kot regiji. Ker se v zvezi z njiho
vo pobudo ni kaj prida premaknilo, na 
vsaki seji skupščine spomnijo nanjo. Na 
zadnji jih je predvsem zanimalo, ali je 
bila njihova pobuda uradno sporočena 
metliški občini in ustavni komisiji Re
publike Slovenije, ki je že obravnavala 
del ustave, ki govori o lokalni samo
upravi. Predsednik črnomaljskega izvr
šnega sveta je pojasnil, da v metlišli 
skupščini še niso sprejeli pobude o Beli 
krajini kot regiji, zato Črnomelj tudi ni 
posredoval enostranskega predloga 
ustavni komisiji Republike Slovenije. 
Je pa črnomaljski oddelek za družbeni 
razvoj tudi pripravil gradivo, v katerem 
so nazorno in argumentirano prikazane 
skupne potrebe in možnosti, prednosti 
in slabosti te zamisli.

delovno mesto. Prvi pogoj za pridobitev 
eba, ki dobi zaposli-sredstev je, daje oseba,. 

tev, pri nas najmanj tri mesece [
Ijena kot brezposelna. Pri tem je bistve
no, da se zaposluje za nedoločen čas,« 
pravi vodja novomeške enote Zavoda 
za zaposlovanje Franc Smerdu.

Računajo, da jim bo od doslej prispelih 
ponudb uspelo 80 odstotkov tudi 
uresničiti.

Tudi v ostalih občinah dolenjske re
gije je bila akcija dokaj uspešna. Tako je 
bilo v Metliki 9 vlog za 23 delovnih 
mest, v Črnomlju 12 vlog za 33 delov-

• Z novo zakonodajo na področju 
zaposlovanja se za zmanjšanje težke-

V novomeški občini je bilo oddanih 
34 vlog s ponudbami od enega do več 
deset delovnih mest, prevladujejo pa 
predvsem vloge manjših podjetij in za
sebnikov z možnostmi za eno od dveh 
zaposlitev. Tako se je zbralo vseh po
nudb za 103 delovna mesta. Da ni več 
ponudb iz družbenega sektorja, je mor-

ga gmotnega stanja brezposelnih pa 
tudfza ohrw\jaqje aH pridobivanje de
lovnih navad in sposobnosti tudi priI in sposobnosti tudi pri 
nas odpira možnost organiziranja 
javnih del, kakršna poznajo marsikje 
v tujini, zlasti za mladino. Ta dela so 
vezana predvsem na urejanje prosto
ra, odstiaqjevaqje črnih deponij, čiš
čenje javnih površin ter urejanje zele
nic in podobno, pri čemer pa ne smejo

da kriv pogoj, ki pravi, da vloge za pri
dobitev sredstev lahko dajejo Te tisti, ki

posegati v redne dejavnosti, ki se že 
‘ pri K«

v zadnjih dveh letih delovne sile niso 
zmanjševali. Kako je bilo v tem obdob-

odvijajo recimo pri komunali. V No
vem mestu so sedgj v izdelavi predlo
gi za taka dela, ki bodo potem v obliki

ju pri nas, p vsi vemo. Na zavodu so že 
pričeli podpisovati prve pogodbe. V pr
vi skupini, za katero so bile sklenjene
pričeli j 
vi skupim, 
pogodbe, je bilo pozitivno rešenih 19 
vlog. V osmih dneh po podpisu pogod
be bodo podpisniki že lahko črpali de
nar, namenjen za novo delovno mesto.

natečaja poslani na sekretariat za de
lo. Izvedba javnihg javnih del bo financirana s 
participacijo sekretariata, izvršnega 
sveta in izvajalca. Obseg del bi število 
udeležencev mg bi bila znana do sre
dine maja, že sedig pa je skong goto- 

tem okviru organizirana

. j uu

Mariborsko
pismo

poznava splošni malomarni odnos 
centra do periferije. Večina strank, 
ki je danes na oblasti, je v lanskih 
volilnih programih obljubljala zna
meniti cestni križ, ki bi ga verjetno
Slovenija že imela, če bi v sedemde- 
stih letin Kavčiču bilo usojeno osta-

Iz vabljive 
ponudbe WW 

spet ne bo nič?
Maribor ogorčen

MARIBOR — Ali se v Sloveniji 
napoveduje nova cestna afera? Po 
oceni mariborskega izvršnega sveta 
je odgovor pritrdilen. Čeprav v ča
su, ko to pišem, še ni znano pod
robnejše pojasnilo iz republiškega 
središča, zakaj je bila zavrnjena 
nadvse vabljiva ponudbe znanega
slovensko-kanadskega poslovneža 
NValteija Wolfa (WW) o izgraditvi
avtoceste Šentilj—Maribor—Ce
lje—Ljubljana—Koper »v tisoč 
dneh« oziroma do leta 1995, je jav
no mnenje v štajerski prestolnici 
ogorčeno.

Kaj je pravzaprav Mariborčane 
Uiko razjezilo? Cestna povezava 
Štajerske z Ljubljano, ta slovenska 
infrastrukturna sramota (če odmis
limo solidno Sloveniko), je večna 
rana severovzhodnega dela Slove
nije, ki v luknjah, nepreglednih 
ovinkih in s tovornjaki zatrpanih 

^klancih na poti do prestolnice pre

ti na položaju. Povolilna stvarnost 
je obljube, vsaj ko gre za cesto Alja 
vas—Lj ubljana, začasno pospravila 
v predal. V zadnjih mesecih seje tu
di mariborska javnost že bolj ali 
manj sprijaznila z razlago iz Ljub
ljane, da za gradnjo ni denarja in da 
imajo zdaj prednost pač nekateri 
drugi slovenski cestni odseki.

Verjetno bi vsaj še nekaj časa 
ostalo tako, če se ne bi pojavil Wolf, 
ki je 15 let živel v Mariboru, in tezo, 
da ni denarja, ovrgel s svojim pred
logom o ustanovitvi mešanega po
djetja za izgradnjo avtoceste od šen
tiljske meje do Slovenskega primor
ja. Podjetje bi bilo 60-odstotno v 
lasti WW in 40-odstotno v lasti 
Slovenije, kar bi po Wolfovem 
mnenju bilo v obojestransko korist: 
republika bi dobila sodobno cesto, 
on pa 20-letno pravico do dobička 
od nje. Predsednik mariborske vla
de Tone Rous, pri katerem je Wolf 
v zadnjem času često gostje milijo
narja (kije obogatel s kanadsko na
fto) pred dnevi z velikimi upi po
spremil v Ljubljano na pogovore v 
cestno ministrstvo, toda WW seje v 
Maribor vrnil razočaran. Predstav
niki vlade, je poročal Rousu, ne ka
žejo zanimanja za ponudbo in mu 
celo predlagajo, naj gre z njo raje na 
Hrvaško.

Tako je zdaj v Mariboru ogenj v 
strehi, saj v pričakovanju vladnega 
pojasnila spet padajo težke besede o 
centralistični aroganci, umazani igri 
slovenskega cestnega lobija in nuj
nosti »štajerske avtonomije v Slo
veniji«. Bomo res dobili novo cest
no afero?

vo, da bo v tem < 
posebna romska skupina, ki bo skr
bela za urejanje romskih naselij in 
njihove okolice.

nih mest in v Trebnjem 14 vlog za 24 
delovnih mest. V regiji je bilo torej 
skupno ponudb za 183 novih delovnih 
mest, s tem da se za njihovo uresničitev 
seveda zagotovi pomoč iz republiških 
sredstev.

T. J.

BREZPLAČNA POMOČ 
RAZLAŠČENCEM

Na okroglo o 
šolstvu na 
Kočevskem

Na vprašanja odgovarjat 
minister dr. P. Vencelj
KOČEVJE Na okrogli mizi na 

temo »Solštvo na Kočevskem«, ki sojo 
krščanski demokrati organizirali 18. 
aprila, sta odgovarjala na vprašanja 
udeležencev iz kočevske in ribniške 
občine minister za šolstvo dr. Peter 
Vencelj in sodelavec ministra Maks Ve- 
ster. Odgovore lahko na kratko strne
mo v naslednje:

GIMNAZIJE morajo biti spet samo
stojne. Po veljavnih predpisih je usta
noviteljica občinska skupščina in jo to
rej lahko ustanovite v Kočevju sami. Če 
bo prešla z novimi predpisi pristojnost 
za ustanavljanje na republiško skupšči
no, jo bo ustanovilo ministrstvo.

ZA ODDELEK LESARSTVA v 
Kočevju ni (več) pogojev (podobno ve
lja za kovinarsko in tekstilno šolo), ker 
v kočevju ni ustreznih kadrov za izvaja
nje teh programov in ker za noben pro
gram ni dovolj učencev. Za lesarstvo je 
naprimer doslej le 21 novih prijav, kar 
je premalo za oddelek, saj imajo drugod 
oddelki 30 do 36 učencev. — Domači
ni pa so gostoma odgovarjali, da lesar
ski oddelek vsekakor sodi v Kočevje, 
saj samo ribniški Inles potrebuje 149 
mizarjev; prijav za vse oddelke in šole
bo do končnega vpisa dovolj in preveč. 

O ZAKLJUČNIH, DIFEREN
CIALNIH IN SPREJEMNIH IZPI
TIH pa je bilo rečeno, da bodo njihove

MINISTER VENCELJ V KOČEVJU 
— Na okrogli mizi o Šolstvu na Kočev
skem sla odgovarjala na vprašanja mi
nister za šolstvo Peter Vencelj in njegov 
sodelavec Maks Vesler. Pogovor je v 
imenu organizatorja razgovora (SKD) 
vodila Meta Prelesnik. (Foto: J. Primc)

roke uskladili tako, da jih bo možno 
opravljati (da ne bodo vsi hkrati). Tudi 
minister je menil, da na nekaterih fakul
tetah s sprejemnimi izpiti pretiravajo, 
ponekod pa jih sploh ni treba.

O DENARJU ZA ŠOLSTVO sta
gosta odgovorila, da ga je za gradnjo 
novih šol veliko premalo, razen tega pa 
je vprašljiva gradnja novih osnovnih šol 
tudi zato, ker število rojstev naglo upa
da; o plačah učiteljev pa, da zaostajajo 

imi le za 7,1za predvidenimi le za 7,1 odstotka.
Nihče pa ni vprašal, kaj bo ob more

bitni odcepitvi in samostojni državi 
Sloveniji s šolami in učenci ob Kolpi in 
Čabranki. Zdaj namreč obiskujejo naj
bližjo šolo, ne glede na republiško mejo.

J. PRIMC

Ugodna ocena 
za nastop na 

Alpe — Jadran
Prihodnje leto spet

ČRNOMELJ — Na pobudo Demosa 
je bila pri črnomaljskem izvršnem svetu 
ustanovljena 5-članska komisija za dena
cionalizacijo, kije obravnavala nekaj vlog 
za vrnitev nacionaliziranega premoženja. 
Trudila seje, da bi čim bolj pomagala pri 
popravi krivic, vendar sedanji lastniki ali 
porabniki odvzete lastnine niso pokazali 
dobre volje pri reševanju enostavnih pri
merov, čeprav so bili prizadeti za spora
zumno rešitev. Zato občinski komisiji ne 
preostane nič drugega, kot da počaka do 
sprejetja zakona o denacionalizaciji. Do
slej je na komisijo prispelo 87 zahtevkov 
za vrnitev odvzetega premoženja. V De
mosu razmišljajo, da bi pravniki, ki so po
večini člani Demosovih strank, pa tudi 
neopredeljeni, sestavili pravno skupino, ki 
bi prizadetim vsaj enkrat na teden, po po
trebi pa tudi večkrat, nudila brezplačno 
pravno pomoč. S svetovanjem naj bi pri
čeli, ko bo sprejet zakon o denacionali
zaciji.

MILAN PREDAN J

DRUŠTVO 
ZA NEMŠKE 

MOBILIZIRANCE
KRANJ — Znano je, da je bilo 

tudi z našega območja, predvsem iz 
Posavja, precej fantov med drugo 
svetovno vojno nasilno mobilizira
nih v nemško vojsko. Za njih bo 
verjetno zanimivo, da so se nekda
nji nasilni mobiliziranci z Gorenj

ske že organizirali v združenje. To 
sedaj šteje že skoraj tisoč mož, ki so 
morali služiti nemški vojski, največ 
na ruski fronti. Sedež združenja je v 
Kranju, Poštna ulica 3. Društvo 
ima za cilj predvsem informiranje 
članov o njihovih pravicah ter uve
ljavitev teh pravic v Nemčiji, ki pri 
uveljavljanju tozadevnih zahtevkov 
pričakuje organiziran nastop, med
tem ko posamičnih vlog sploh ne 
upošteva.

C Naša anketa D
Prvi maj se je še obdržal
Tuje spet prvi maj, praznik dela. Praznik, ki bi ga nekateri v zdajšnji iW 

razčiščevanja z našo preteklostjo in njenega prevrednotenja, kot še marsikaj 
drugega, takoj ukinili. Drugi so skoraj čustveno navezani nanj, na svoj de
lavski praznik, na delavsko, ne pa komunistično rdeče nageljčke v gumbni
cah, na tradicijo druženja ljudi v naravi ta dan, na prvomajske kresove, ki so 
goreli v delavsko čast. Če ne dosti ali nič drugega, je bila to pač vedno ena od 
priložnosti, ko seje dalo marsikaj postoriti doma, v hiši ali okrog nje, na vrtu 
ali še kje drugje, za kar zaposlenim vedno zmanjkuje časa. Danes so vse bolj 
drugi časi. Tudi v Sloveniji, kije imela že kar idealno stopnjo zaposlenosti, 
se naglo — strokovnjaki pa pravijo, da še prepočasi —povečuje število ti
stih, za katere ni dela. Trgovci povedo, da se v času plač v posameznih po; 
djetjih poveča prodaja —kruha in mleka, stvari, kijih ima večina za tiste, W 
bi jih nikomur ne smelo primanjkovati. Obup vse pogosteje delavce prisili v 
stavko, delavce, ki so si v glavnem z garanjem ustvarili, kar imajo, ki s° 
večinoma z odpovedovanjem pri plačah gradili, širili in razvijali tovarne, 
zdaj pa naj bi ostali brez vsega oz. naj bi bilo njihovega kaj le, če bodo poku- 
zali kakšen »svež« denar. Kdor ga seveda ima, mnogi ga danes namreč ni
majo niti za kruh. V takem prvi maj, žal, spontano pridobiva na pomenu & 
začetka praznovanja tega mednarodnega delavskega in ne čisto lahko po
hojenega praznika z dolgoletno tradicijo, kot sinonim boja za delavske 
pravice.

ERNEST BREZNIKAR, komandantoan;
TO Krško: »V nasprotju z vsemi drugi")' 
tradicijami je očitno, da se bo praznovanje 
I. maja obdržalo. Ljudje ta praznik sedaj ce
lo bolj cenijo, kot so ga nekoč, nanj so sko
raj čustveno vezani. Spet bodo prižigali kre
sove, spet bodo družabna srečanja 'n 
podobno. Kako bo z drugimi prazniki, "j- 
vem, mislim pa, da ne bi bilo dobro, če bi J' 
kar po vrsti ukinjali, in tu mislim zlasti Or.'

JELKA SLUKAN, predmetna učiteljica 
na Osnovni šoli Sava Kladnika v Sevnici:
»Prevelika ihtavost ni nikoli dobra. Tudi pri 
razmišljanju o naših praznikih, o ukinjanju 
starih in uvajanju novih, bi morala prevla
dati zmernost in razum. Dajmo, skratka, 
času čas. Zgodovina je v resnici lahko dobra 
učiteljica. Spomnimo se samo raznih kam
panj, tudi tako skrajno nccivilizacijskih in 
nekulturnih, kot je bilo npr. sežiganje knjig 
ipd.«

GABRIJEL DAMJANOVIČ, upok«;
V jenec iz Dol pri Metliki: »Bilo bi prav, d" 

dolga tradicija praznovanja 1. maja k 
praznika dela ohrani in nadaljuje. Tof 
mednarodni delavski praznik, ne ideolog 
in ga že dolgo praznuje tudi kapitalist** 
svet. Ohranijo naj se tudi lepi običaji ' ' 
maju, od nageljnov v gumbnicah do izl«% 
v naravo in kurjenja kresov. Vse to so " 
ljudje počeli že pred vojno. Mislim, d*, j 
proti praznovanju L maja le malošte 
nestrpneži.«

SONJA LOVRENČIČ, vzdrževalka v 
semiški Iskri: »Sem za to, da praznik dela 
praznujemo še naprej, a ne tako kot doslej. 
Lahko bi bili tudi shodi ljudi, ki pa naj bi 
imeli drugačen smisel. Poudarek naj bi bil 
na boju za pravice delavcev. Mislim, da po
staja 1. maj pri nas vse bolj farsa: to naj bi bil 
praznik dela, vse več pa je ljudi, ki nimajo 
dela. Sicer pa pride ljudem ta praznik prav 
predvsem za to, da si doma kaj naredijo «

MIRA VAUPIČ, delavka v Koztn«^ 
Tovarne zdravil Krka v Novem mest" 
mojem odnosu do praznovanja prveg" . 
ja se kljub spremenjenim razmeram v 
bi ni nič spremenilo. Mislim, daje tako P . 
in da tako mislijo tudi drugi. Prvi 
praznik dela in delo je stvar, ki je vr®|> J 
svojega praznika. Prav tako imajo do sV 
ga praznika pravico delavci, ne da bi se 
li po strankarskih pripadnostih ali P° 
tovnem nazoru. Skratka, naš praznik*

KOČEVJE. OSILNICA, RISNJAK 
— Pred kratkim so se sestali v narod
nem parku Risnjak v občini Delnice 
predsedniki občinskih skupščin Kočev
je, Delnice in Čabar s sodelavci in oce
nili skupni nastop teh treh občin na 
pred kratkim končanim sejmom Alpe- 
Adria v Ljubljani. Sestanek je vodil 
Stanko Nikolič, predsednik KS Osilni
ca in usklajevalec uresničevanja dogo
vora o razvoju Zgornje Kolpske doline.

Osnovna ugotovitev je bila, daje bila 
predstavitev na sejmu uspešna. Pohvali
li so ureditev skupnega razstavnega 
prostora, ki jo je v obliki kozolca pri
pravil amaterski likovnik Marjan Leš iz 
Gerova. Tudi ta oblika je bila zaslužna 
za velik obisk paviljona.

Priznali pa so, da je bilo tudi več po
manjkljivosti, ki pa so razumljive, ker 
so se na takem sejmu sploh prvič pojavi
li, in to še s skupno predstavitvijo vseh 
treh občin. Predvsem ni bilo na razpo
lago dovolj turističnih programov, ce
nikov in prospektov. Menili so, da bi bi
lo tudi bolje, če bi vse tri občine imele 
res povsem svoj prostor, saj so ga zdaj 
delile z Grosupljem in Kolesarsko zve
zo. Zadovoljni tudi niso bili z obiskom 
novinaijev na posebni predstavitvi tega 
območja, saj m bilo nobenega z radia in 
s televizije.

DR. SLAVKO SUŠIN, predsednik bre
žiških socialistov: »Ljudje bodo L maj 
praznovali, če bodo sami v tem našli smisel. 
Razlog za praznik je lahko že to, daje to pr
vi dan meseca maja. Prazniki so včasih lepi 
že zato, ker so v določenem letnem času. 
Civilizirani svet neguje odnos do dela in 
ravno tako pozna praznik dela. Socialisti ga 
mislimo praznovati, saj želimo delavcem, ki 
ponavadi povsod potegnejo najkrajšo, po
svetiti čim večjo pozornost.«

FRANC PERPAR, prodajalec v 
valnici Novotehne v Trebnjem: 
mam proti praznikom, kot so dan 
maj in drugi spominski dnevi. 
sicer malo čudno gledali, če si dela* ptr 
tako imenovanih državnih prazm* Up 
dobno pa velja še danes za cerkven«' P jp 
ke. Jaz se že veselim letošnjih prV‘’ / 
praznikov, a ne toliko zaradi odd> 
pak zato, ker sem predvidel kat 
dela.«

ALOJZ PUGELJ, natakar v obratu 
družbene prehrane Riko v Ribnici: »Sem za 
čimmanj praznikov, da nas ne bo prehitro 
vrag vzel. Zdaj so slabi in hudi časi, zato je 
treba delati, da se rešimo iz težav. Prazniki 
naj sicer bodo, a ne tako, da bomo prazno
vali 10 dni skupaj, nič delali in le zapravlja
li. Če hočemo v Evropo, moramo doseči 
tudi evropsko produktivnost. Šele potem si 
bomo lahko privoščili tudi evropske praz
nike in evropski standard.«

prosto tudi v tujini. Toje družinski P^pd*

I

ŠTEFKA ULE, medicinska 
Domu starejših občanov v Ko&vJ . jjgd: 
nikov imamo preveč. Menim, da 
enodnevne državne praznike uki 
nevne pa skrčiti na en dan. . t 
praznovali teden dni, takrat imajo ;

Ostalih cerkvenih praznikov najI jgpf 
novali. V našem Domu starejišm Je1* 
pa tako ali tako delamo vse dm. " 
lavnik ali praznik, državni ali <*r J'

<AAAAVNAAAA^AvNAAA^VWVVVVVVVV\'
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kmetijstvo Čemu intervencije v kmetijstvu?
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Brežičani so kmetijstvu namenili nepovratna proračunska sredstva in še kredite 
pod posebnimi pogoji — V nasprotnem ogrožena samooskrba s hrano

BREŽICE — Naravne in ekonomske ujme, predvsem velik razkorak med 
cenami repromateriala in prodajnimi cenami pridelkov, so povzročile krizo v 
kmetijstvu in postavile pod vprašaj tudi samooskrbo brežiške občine. Da bi za
gotovili normalno preskrbo s hrano, so za intervencije v kmetijstvo namenili 
del nepovratnih proračunskih sredstev, poleg tega so se odločili tudi. da kmetij
stvu omogočijo uporabo kreditov za gospodarski razvoj. Ti bodo dodeljeni pod 
posebnimi pogoji, in sicer v 1. letu brez obresti, v 2. in 3. pa z 10-odst. obrestno

V živinoreji bodo najprej morali 
pomagati kmetom, ki so zgradili hleve 
za krave. Usmerjanje v živinorejo za-

REPARJU 
IN SIMONČIČU 

NAJVIŠJE OCENE
SEVNICA — Društvo vinogradni

kov Dolenjske — podružnica Sevnica 
— Boštanj je ocenjevalo vina svojih 
članov. Med 17 primerki belega vina je 
najvišjo oceno dobil pridelek Franca 
Reparja (16,52), sledi Bruno Plaustei- 
ner (16,37), Alojz Zalašček (16,26) itd. 
V zelo izenačeni konkurenci 15 vzorcev 
cvička je komisija najvišje ocenila pri
delek Izidoija Simončiča (15,88), sledi 
Ivan Mastnak (15,85), Alojz Zalašček 
(15,75) itd. Rdeče dolenjsko vino sta 
prinesla v oceno le Franc Repar(16,01) 
in Anton Kranjc (15,13).

hteva od kmetov velika vlaganja v iz
gradnjo, nabavo plemenske živine, gno
jil, semena in ostalih materialov. Ker 
morajo v prvem, najtežjem letu, že tudi 
odplačevati kredite, so v Brežicah pred
lagali, naj se jim pomaga z enoletnimi 
premostitvenimi krediti. Da bi ohranili 
življenje v hribovitih predelih, bodo 
tam spodbujali predelavo mleka v kva
litetne sire in vzrejo plemenskih telic.

V občini je potrebno letno obnoviti

16. SEJEM OBRTI 
IN PODJETNIŠTVA

prodaja obrtniških izdelkov 
in široke potrošnje

KRANJ. 7

'nm?l&Zje učila trdnosii- P°ni-
liubezni (Pauiekj pnčakovania in

^VPMjttTRŽNICE
v minul«6*1 >,Z‘msklh" tržnih dnevih

daDeiadTnl TP'oh je °Paziti-dobivain ,n .ln domače branjevke 
Postaja konkurenco. Tržnica spet 
Uramj „ <ivome'i'k‘ Ponte rosso z 
drugod" *1’ ^njim perilom in 
Petek proda' | nska v dimijah je v

iiliHli Resničnost ali le utopija?
jon ^"^eUek^i^nV11^'aboM Črnomelj: kmetijstvo še velja za perspektivno
fe>ldJ6,d‘n> M™ 2edinasirček
din, shve ^i "3 din- orehi 150 
niči £W,°d'n dd- V pokriti stoj- 
nud^ Ka'n‘Ja Je bila "“slednja pi 
dln.hrušken4nneH45 dln> Jabolka 30 
Pomaranče ^ h?’ 8,rozdJe 120 din’ 
graPe fruit in Hdm’ i lmone 40 dm,

SffjsMstsa

60 din, k??i 70 din.0"61368

Sejmišča
°d treh ter ^ Ptičev, starejših 
"dnjših jScev> Pr<>danih je bilo 83
5° 26 do 2« Tidin ‘n 14 s,arejSih
^d'dneva npk, °Eram žive ,eže‘ 
sejma ne b^ °F v “h0*0’21 ■ aPrila'

v Šentjerneju
Prod* 24* sejmu so imeli na- 
,edn0v,li tlS^ev, starih 8 do 14 
?°40do44df„ , ,l8do35k8- ^1^
tf* sojih IS7 Rk^žlve,eie’Proda-

Prašičev « Re£! s° Ponujali tudi

tr * konj u, 7^.e^rodali so pitanca

ČRNOMELJ — V Črnomlju imajo 
že pripravljeno obsežno zasnovo pro
grama razvoja desetkilometrskega pasu 
ob reki Kolpi, v katerega spada šest 
manj razvitih krajevnih skupnosti. Pre
cej prostora je v razvojnem programu 
namenjeno kmetijstvu, tako sedanjemu 
stanju kot razvojnim priložnostim.

Čeprav je eden od vpijočih proble
mov zaraščanje kmetijskih površin, ob 
bok pa mu stopata vse manjša stopnja 
obdelanosti in zmanjševanje števila či
stih kmetij, v razvojnih programih oce
njujejo kmetijstvo kot perspektivno de
javnost v Pokolpju. V KS Adlešiči je 
danes od 214 kmetij 70 zaščitenih, či
stih pa le 39. Povprečna velikost kmeti
je je 11,4 ha, v povprečju pa je obdela
nih le 3,6 ha. V KS Butoraj imajo 37 
kmetij, a nobene čiste. Skoraj vsi prebi
valci so zaposleni izven kmetijstva. V 
KS Dragatuš je bilo ob popisu pred de
setimi leti naštetih 270 kmečkih gospo
darstev, od tega 56 čistih kmetij, vendar 
ocenjujejo, da jih je danes le še nekaj 
nad 20.

Celo v KS Griblje, kjer so na gribelj- 
skem in cerkviškem polju najboljše 
možnosti za kmetovanje v občini, je od 
99 kmetij le 10 čistih. Na ostalih meša
nih kmetijah pa predstavlja dohodek od 
kmetijstva le polovico ali celo manj do
hodka. Zelo izrazito je usihanje kmeto
vanja v starotrški krajevni skupnosti. 
Pred desetimi leti je bilo 111 kmetij, od 
tega 37 čistih, danes pa ocenjujejo, da se 
izključno s kmetijstvom ukvaijajo le še 
na desetih domačijah. Tudi obdeloval
ne površine so se precej zmanjšale, saj je 
nenehni boj z naravo, bodisi zaraščanje, 
bodisi škodo zaradi divjadi, odvračal 
ljudi od kmetovanja. Tako danes tudi

na kmetijah predstavlja pretežni del 
dohodka zaslužek izven kmetijstva. 
Tudi v viniški krajevni skupnosti seje 
število čistih kmetij v zadnjem desetlet
ju zmanjšalo od 112 na 24, dohodek od 
kmetijstva pa predstavlja pri mešanih 
kmetijah le tretjino celotnega dohodka.

Kljub vsemu naštetemu pa, kot že 
omenjeno, štejejo kmetijstvo med de
javnosti, na katere je moč računati.

M. BEZEK-JAKŠE

Kmetijski nasveti
ldn za plevelnat krompir

j^.mPirja /g-!1>eratura ta saditev (8*C) je mimo in večina dolenjskega 
« n° rast Pi« V .zemU‘- Nasadom bo zdaj treba zagotoviti zdravo in svo- 

ranjati z mr.,xC ne .raslline, ki to preprečujejo, je prej ali slej najbolj od- 
^"jkanju ,'„ilko a*> okopalnikom, toda na večjih površinah to ob po
lnoč k herh°vi rok P°staja vse težje uresničljivo. Zateči seje treba po 
Pl|3®vih nasadih'rt”1’Pa so taradi neznanja ali nevestnosti prav v krom- 
t, razlik0 od dos'eJ Povzročili največ neprijetnih presenečenj. 
nHVe>je kromrc ?71rnn‘l’ posevkov in koruze, ki botanično spadajo med 
iul u do herh*^ vi0t ^rokc>l>sIna rastlina bolj dovzeten in občutljiv tudi v 
Si '‘tahtevnT l ^avo'j° tega je uporaba herbicidov v krompiijevem 

Pa se cfi„ „e-lSa'kar pomeni, daje treba navodila natančneje upoštevati 
hfV>Omn?rrSVetovali s strokovnjakom.
nizr Vznikom v em nasadu je najbolje uporabiti herbicid po saditvi, toda 
(3'Vo in n,no ■mP'rja- Vendar iz teh ali onih razlogov to ni vedno ures- 
i^Plevelnih 8' poljedelci se znajdejo v zadregi, ko po saditvi njiva ozeleni 

astl,n, pravi čas za zatiranje pa je že minil. Kaj naj naredijo

brayke, k i jih ^ Stroka v takih primerih priporoča naslednje kemične pri- 
.____ J Pr' nas mogoče kupiti. Na prvem mestu je fusilade super, ki

‘hesn?®'v ze NISO? — Če sumimo, da so na njivi, na kateri bo-
oS«i. PoloiiJU*1 strune> priporoča stroka naslediui preizkus. Na vsaj 4 
fcil« da i ^ *e,rt kvadratnega metra črne folije in jo na robovih 
v^vkki kroJ^ n.e.°dnese veter. Pod njo damo v globino 10 cm po 1 do 2
*^felar^*e4a®o.,'<?'k* • S!uiil °! vaba. Tik pred sajenjem krompirja te 

^L^odL^jP^** tajenju krompirja primeren insekticid, svetuje Kmetij-

^fene?« • P° vzniku. vendar sorazmerno zgodaj, takrat, ko imajo 
l>adiiba). DrirJ ,®v- Česo med krompirjevimi rastlinami trave(muhvič, 
di J. jna pirnir^1 - i0 * do 21 herbicida na hektar, če pa je med njimi tudi 
biljj 8rasidjr?’{e ^reba količino podvojiti. Nadaljnji priporočeni herbici- 
r%°voljenje m’ kl lma Podobne lastnosti, ter basagran, herbicid, kije do- 

' tlasad , ,uP°rabo šele v letošnjem letu. S temi pripravki je mogoče 
U(h potem, ko je pravi čas za uporabo herbicidov že mimo.

Inž. M. LEGAN

*
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Bela krajina 
je domovina 
najboljših vin

Dr. Slavica šikovec o 
lanski letini

METLIKA — Za letošnjo raz
stavo belokranjskih vin, ki bo kot 
vsa zadnja leta v okviru Vinske vi
gredi v Metliki 17., 18. in 19. maja, 
so belokranjski vinogradniki v oce
no poslali 340 vzorcev vin, od tega 
264 belih in 76 rdečih vin. Vzorce je 
ocenila strokovna komisija pod 
vodstvom prof. dr. Slavice Šikovec, 
kije takole strnila oceno lanske vin
ske letine:

»V primeijavi s prejšnjimi leti je 
pri belokranjskih vinih opazen oči-

Dr. Slavica Šikovec

ten napredek. Kljub vsemu pa se še 
vedno vidi, da je Belokranjec izvr
sten in marljiv vinogradnik, manjka 
pa mu znanja iz kletarstva. Največ 
napak je zaradi slabe posode in raz
nih cikov, zlasti je pogost mlečni 
cik. Dobre letine, kakršna je bila 
lanska, zahtevajo še boljše kletaije- 
nje. Ob taki nadpovprečno kako
vostni letini ne bi smeli mošta do- 
sladkati, kot so vinogradniki sicer 
navajeni. Tisti, ki so dobro kletarili, 
pa imajo zelo dobro vino, nekaj je 
naravnost izvrstnih. Med sortnimi 
belokranjskimi vini so zelo lepi laš
ki rizling, renski rizling, šipon, beli 
pinot, chardonnay, rumeni muškat 
in še kateri, kar kažejo tudi naše 
ocene, saj je več vin dobilo oceno 
nad 18 točk, se pravi oceno za vr
hunsko kakovost.

Bela krajina ima izvrstne možno
sti za pridelavo vrhunskih sortnih 
vin, vse ostalo so napačna prepriča
nja in predsodki. Na najboljših vi
nogradniških legah v Beli krajini je 
moč proizvesti najboljša slovenska 
bela vina. Nasploh je kakovost be
lih vin v Beli krajini v stalnem pora
stu. Pred leti, ko smo začeli ocenje
vati belokranjska vina za razstavo, 
so bila bela vina v večini oksidirana. 
Upam si trditi, da je tudi razstava 
belokranjskih vin oziroma ocenje
vanje in vse, kar je povezano s tem, 
pripomoglo, da se kakovost stalno 
izboljšuje.«

A. B.

vsaj 35 do 1150 ha vinogradov, in sicer 
s kakovostnimi klonskimi trsnimi cep
ljenkami iz domačih trsnic ter iz uvoza. 
Večje proizvajalce ali proizvodne skup
nosti nameravajo spodbuditi, da bi na 
mini polnilnih linijah sami stekleničili 
vrhunsko vino.

Tudi sadjarstvo mora nujno slediti 
razvoju v Evropi, zato ne bi smeli pre
kiniti uvajanja perspektivnih sort, nove 
tehnologije gostega sajenja in računal
niško vodenega namakanja s fertilizaci- 
jo. Taka usmeritev jim namreč obeta 
neposredno sodelovanje s holandsko 
strokovno službo, ki jo financira ho
landska vlada, da bi prenesla nove teh
nologije v manj razvita območja Evro
pe. Brez ustrezne finančne spodbude 
bodo v razvoju zaostali in s tem izgubili 
precej delovnih mest, kijih sicer obetata 
intenzivno ter v izvoz usmerjeno sadjar
stvo in vinogradništvo.

Za večje in bolj kakovostne pridelke 
v poljedelstvu je nujno redno testiranje 
škropilnic, sejalnic in trosilcev gnojil. 
Poleg tega morajo nadaljevati proiz
vodne poskuse, ki jim pomagajo izbrati 
najboljšo tehnologijo in najbolj gospo
darno proizvodnjo. Svoj delež h gospo
darnosti prispevajo tudi analize zemlje. 
Razen tega naj bi v Brežicah poskrbeli 
še za območne sirarne, v katerih bi pre
delovali mleko tam, kjer so stroški red
nega odvoza previsoki.

B. DUŠIČ-GORNIK

ŠENTJERNEJSKA
CVIČKARIJA

ŠENTJERNEJ — Potem ko so 
v Novem mestu odpovedali tradi
cionalni Teden cvička, nameravajo 
svojo prireditev kar doma pripraviti 
šentjernejski vinogradniki. Cvička- 
rija bo v soboto, 4., in nedeljo, 5. 
maja na hipodromu. Vse skupaj se 
bo pričelo s povorko ob 14.30, ob 
15. uri pa bo slovesna otvoritev 
»Šentjernejske cvičkarije«. Po na
stopu Šentjernejskega okteta in re
citatorja Jožeta Falkneija bodo 105 
slušateljem letošnje kletarske šole 
za podružnico Šentjernej podelili 
spričevala in priznanja za najbolje 
ocenjena vina na lokalni pokušnji.

• Če drža va zadružništva ne bo pod
prla, bo zasebni kapital zadružnega 
postopoma uničiL (Frelih)

EN
HRIBČEK
BOM
KUPIL...

Ureja: mag. Julij Nemanič

Ocenjevanje vina
2. nadaljevanje

V prejšnjih dveh člankih sem 
opisal tehniko pokušanja in končal 
z ugotovljanjem okusa, kar naj bi 
trajalo do 15 sekund z vinom v 
ustih in še nekaj trenutkov potem, 
ko smo vino zaužili ali izpljunili. 
Zadnje dejanje je tudi del ocenjeva
nja vina, saj nam le-to za slovo lah
ko pusti nekajsekundne natančne 
občutke (vtise), kijih merimo s ča
som, če smo v strokovni komisiji, 
ali pa na pamet ugotavljamo obstoj
nost arome, ki traja ali se hitro izgu
bi. Sedaj šele lahko damo vinu oce
no. Da bi lažje razumeli ocenjeva
nje, navajam, da naša zakonodaja 
pozna naslednje kakovostne raz
rede:
• namizno vino z geografskim po
reklom od 14,1 do 16 točk,
• kakovostno vino z geografskim 
poreklom od 16,1 do 18 točk,
• vrhunsko vino z geografskim po
reklom nad 18,1 točke.

Poudariti moram, da je vino lah
ko uvrščeno v vrhunski razred, če ni 
bil mošt nič popravljen s sladkor
jem, skratka, če je letnik omogočil 
dobro dozorelost grozdja, ki zago
tavlja vinu najmanj, 10 volumen
skih odstotkov naravnega alkohola. 
Oba pogoja: degustacijska ocena 
nad 18,1 točke in 10 volumenskih 
procentov naravnega alkohola sor
te, ki je po zakonu o vinu priporo
čena za posamezni slovenski vino
rodni okoliš, daje pravico pridelo
valcu vina, da ga označuje z etiketo 
na steklenici kot vrhunsko vino. 
Majhen delež je vrhunskih vin, od
visno od letnika, lahko nič odstot
kov, lahko pa recimo 30.

Da bi bila informacija o kako
vostnih razredih vin še popolnejša, 
navajam še en podatek o namiznih 
vinih. Znotraj tega razreda obstaja
ta dve kakovostni stopnji. Označba 
na etiketi »namizno vino« pomeni,

daje vino pridelano izven Slovenije 
in ni poznan njegov sortni sestav 
niti za končnega porabnika pore
klo. Označba »namizno vino z ge
ografskim poreklom« pa nam opi
suje slovensko vino, če je pridelova
lec iz Slovenije. V tem razredu 
lahko najdemo prav prijetna vina, 
zelo pitna, lažja, tanjša po okusu, 
ker je bila rodna letina in je bilo 
grozdje manj dozorelo. Značilen 
predstavnik vin tega kakovostnega 
razreda je dolenjski cviček, lahko 
pa tudi zelo poznane zvrsti sloven
skih vin.

Ocenjevalec vina ali degustator 
na osnovi svojih vtisov, zaznanih z 
očmi, nosom in usti, odmeri oceno. 
V pooblaščenih komisijah mora 
ocenjevati popolnoma samostojno 
najmanj 5 ocenjevalcev, še bolje 7, 
in povprečna ocena vseh pomeni 
končno oceno za vino.

Vsako celodnevno ocenjevanje 
mora biti organizirano z odmori, ki 
sledijo po recimo 15 vzorcih vina. V 
primeru, daje degustator med oce
njevanjem izpral usta z mineralno 
vodo, je toliko vplival na svoje spo
sobnosti zaznavanja, da ne more 
naslednjega vina ocenjevati z ena
kimi merili, kot je ocenjeval vino 
pred požirkom mineralne vode. 
Mineralna voda, kije na razpolago, 
je namenjena za nevtralizacijo ust 
tik pred odmorom, da se jezik v 20 
minutah ponovno rehabilitira. Med 
samim ocenjevanjem se priporoča 
za aktiviranje čutnic zaužiti ali koc
kico kruha, sira ali rezino jabolku. 
Sir je na zatožni klopi in veijetno g 
bo novi mednarodni pravilnik, ki se 
pripravlja že 4 leta in bo predvidi; 
ma veljaven v letu 1993, izločil.

P. S. Tiskarski škrat je v pre 
jšnjem sestavku pod poglavjem 
okus zamenjal besedo preširoko s 
prešibko. Celoten stavek bi se mo
ral glasiti: »Osebno menim, da je 
razmerje vonj: okus □ 1 : 3, preši
roko. »(Nadaljevanje prihodnič)

mag. JULIJ NEMANIČ

Malo sodelovanja, dosti hude krvi
tje z območja Strug so imeli veliko pripomb na delo in odnose med njimi in 
Kočevje — večina nesporazumov je zgolj posledica slabe informiranosti

Kmetje z obrni 
KG
STRUGE — Sestanek kmetov z 

območja Strug, ki so se ga udeležili tudi 
najvišji predstavniki občinske skupšči
ne Kočevje in Kmetijskega gospodar
stva Kočevja, je bil 17. aprila zvečer v 
Strugah, vodil pa ga je predsednik KS 
Struge Janez Kralj.

Domači kmetje so najprej protestira
li, ker k izdelavi načrta II o agromelio
raciji Strug niso bili povabljeni tudi 
domačini, ampak so ga izdelali le stro
kovnjaki, ki so izpustili iz načrta precej
šen del kmetov in zemlje. Odgovorjeno 
jim je bilo, daje načrt šele v osnutku in 
da torej ni prekasno za njihovo sodelo
vanje, nadalje, da so v načrt lahko zajete 
le kmetije oz. površine, ki ustrezajo 
predpisanim republiškim merilom; da 
mora načrt pregledati recenzent, in da z

Graditelji, pozor!

Šamotiranje vseh vrst peči in 
štedilnikov, prezidava kami
nov, postavitev štedilnikov, ka
minov, dimnikov ter vse vrste 
stenske in talne keramike. 
Cene so konkurenčno nizke 
tudi za družbeni sektor.

JOŽE MRVAR, Sela 9, Straža 
Tel. (068) 85-393

novim letom KG nima več nobenih pri
stojnosti na področju svetovalne službe, 
kije prešla v pristojnost republike. Raz
prava je bila ostra in vroča, gotovo pa 
tudi potrebna. Do nje ne bi prišlo, če bi 
bili kmetje že pritegnjeni ob nastajanju 
plana zraven, kar bodo zdaj popravili.

Podobno je prišlo do nesporazumov 
zaradi neinformiranja v primeru razde
ljevanja parcel za sadovnjake na ob
močju Vrbovca (KS Struge) in Mač
kovca (KS Rudnik—Salka vas). Stro
kovnjaki so spet izdelali študije o 
boljšem izkoriščanju zemljišč na ob
močju opuščenih kočevskih vasi, potem 
je KG razdelil zemljišča na parcele in jih 
s pogodbo dal v najem posameznikom. 
Zamera je bila, ker to spet ni bilo oprav
ljeno javno, z natečajem oz. razpisom, 
saj z možnostjo najema tako niso bili 
seznanjeni vsi občani. To zadevo obrav

nava zdaj tudi republiška kmetijska 
inšpekcija. Direktor KG Kočevje Janez 
Žlindra pa je na lastno željo naslednji 
dan, po sestanku v Strugah, dodal k že 
omenjenim ugotovitvam sestanka še, 
da so pogodbe sklenjene po vseh ve
ljavnih predpisih, in sicer za najem sad
nih nasadov za dobo 25 let (ostalih zem 
ljišč 10 do 25 let), da za najemne 
pogodbe ni potreben javni razpis (ki pa 
je potreben v primeru, da gre za proda > 
zemljišč).

Ob zaključku so se pogovorili tudi o 
nadaljnjem sodelovanju kmetijske ko
operacije KG s kmeti na območj.' 
Strug, o nekaterih novih medsebojni! 
odnosih, investicijah, novih kultura., 
novih kmetijah in o možnosti cenejše 
nabave kmetijskih strojev in gradben-, 
ga materiala.

J. PRIMC

Nazaj hočejo 
tudi vaške 

gmajne
METLIKA — Doslej so na met

liški občini dobili 29 vlog za vrnitev 
brezplačno odvzetega premoženja, 
pa naj gre za agrarno reformo, na
cionalizacijo ali zaplembo; 14 pa je 
takih vlog, ko so prejšnji lastniki si
cer dobili odškodnine za odvzeta 
zemljišča, a naj bi bile te mnogo 
premajhne. Tu gre zlasti za aronda
cije na območju Krasinca. Med 29 
vlogami se jih največ, 16, nanaša na 
zaplenjeno premoženje, od tega gre 
v 14 primerih za zaplenjena zem
ljišča, v dveh pa za hiši; ostale vloge 
se nanašajo na nacionalizirano pre
moženje, od lokalov in poslovnih 
prostorov do zemljišč.

gospodinjski kotiček

Kaj vemo in ne vemo o čajih
Narava nam ponuja v zdravilnih 

rastlinah veliko število spojin, kijih 
je možno sintetizirati v določene 
namene. Ljudje so že od nekdaj pri
pravljali napitke iz posušenih delov 
rastlin, kijih poznamo pod imenom 
čaji, strokovno pa jih imenujemo 
»droge«. V navadi je pitje čajev za 
žejo in pitje zdravilnih čajev pri raz
ličnih obolenjih. Pri nekaterih na
rodih je pitje čaja postala življenj
ska navada, kije hkrati tudi ugodno 
vplivala na preprečevanje nekaterih 
bolezni, npr. arterioskleroze. Med 
preprostimi ljudstvi je poznavanje 
uporabnosti in zdravilnega učinka 
rastlin zelo veliko.

V ljudski medicini zavzemajo ča
ji prvo mesto. Vključujemo jih v 
zdrav način prehranjevanja, čeprav 
nimajo bistvene biološke in energij
ske vrednosti. Človek vnaša s pijačo 
dve tretjini dnevno potrebne teko
čine, ki znaša 2,41. Nikakor nam ne 
sme biti vseeno, kaj pijemo. Žejo si 
lahko dobro pogasimo s pitjem ne
vtralnih čajev, kot je šipkov čaj, in z 
mešanico sadnih čajev. To so cene
na in zdrava pijača, ki jo vse prema
lo nudimo v družinskem krogu in

tudi gostu. Nevtralni čaj brez slad- 
koija je primeren za ljudi, ki so na
gnjeni k debelosti. Tudi otrokom 
ponudimo za žejo osvežilne čaje ali 
s šipkovim čajem razredčene sadne 
sokove, ki so brez konzervansov.

Prišel je čas, ko se bomo lahko 
preskrbeli z domačimi čaji in meša
nicami zelišč, saj je Slovenija zelo 
bogata z različnimi rastlinskimi vr
stami. Čaji, ki jih uporabljamo v 
zdravilne namene pri motnjah pre
bavil, so čreslovinski, spazmolitični 
in karminativni. Čreslovinski čaji 
vsebujejo veliko čreslovine, ki utr
juje vneto črevesno sluznico pri ka- 
taijih črevesa. V ta namen uporab
ljamo pravi čaj, posušene borovnice 
in tepke. Spazmolitični čaji pomir
jajo krče notranjih organov. Pri
pravljamo kamilične cvetove, ki 
vsebujejo blažilno eterično olje azu- 
len. Karminativni čaji, kot so ku
mina in janež ter poprova meta, pa 
ugodno vplivajo na prebavila v 
primeru zastoja vetrov in napihnje
nosti. Za vse čaje p velja pravilo 
ustreznega nabiranja, sušenja in to
plotne obdelave. (Dalje prihodnjič) 

HELENA MRZLIKAR 
Kmetijski zavod Ljubljana
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Kako dograditi avtobusno postajo
Vladna podpora razreševanju vprašanj po izgradnji prve faze novomeške posta- 

je — Iskanje denarja za ureditev peš poti, parkirišč, doplačilo Pionirju
NOVO MESI O — Novomeška avtobusna postaja deluje na novi lokaeiji, s 

katero se mnogi Se vedno ne morejo sprijazniti, že od sredine lanskega junija. 
Kljub temu da bo kmalu mimo že ieto, je nekaj ne nepomembnih vprašanj po 
dograditvi prve faze nove novomeške avtobusne postaje še vendo nerešenih.

Ureditev peš poti ob železniški progi 
je nujna vsaj iz dveh razlogov. V občin
skem sekretariatu namreč pripravljajo

Ure za ureditev poti za pešce s postaje 
ob železniški progi proti Drski in uredi
tev parkirišč za taksije na tem delu po
staje, za ureditev parkiršč za osebna vo
zila in avtobuse nasproti postaje, za 
zahtevano doplačilo s strani Pionirja, pa 
za zahteve lastnikov lokalov na postaji 
po dostavnem prometu na platoju in 
uporabi skupnih površin, terase, raz
gledne ploščadi in pločnika. Slednjim 
naj ne bi ugodili, ker odgovorni trdijo, 
da bi vsaka sprememba namembnosti 
teh površin negativno vplivala na funk
cionalnost in varnost avtobusne postaje.

Kaj predsednik 
dela na občini?

METLIKA — Pred dnevi je pred
sednika metliškega izvršnega sveta Jo
žeta Matekoviča ustavila znanka in ga 
ogorčena vprašala, kaj bo počel s toli
kim denarjem, ki so si ga na občini raz
delili kot ragres za dopust. »Dobro ob
veščeni metliški viri« so vedeli povedati, 
da so Občinarji dobili po 27 starih mili
jard regresa, sicer pa so se ulične govo
rice sukale med 17 in 27 milijardami. 
Matekovič nikakor ni mogel ženske 
prepričati, da ne samo da na občini niso 
dobili 27 milijard regresa, ampak da ga 
sploh še niso dobili. Tudi ji ni mogel do- 
po vedati, da bi o tem, da so regres dobili 
w koliko znaša, moral on vsaj vedeti, če 
že ne bi imel pri stvari vsaj malo besede. 
»Kajpa sploh delaš na občini, češe lega 
ne veš, da ste dobili 27 milijard regre
sa?!« je ogorčeno vzkliknila in od
vihrala.

Stvar pa stoji takole. Prvi so si v obči
ni izplačali regres v metliškem Domu 
počitka, in sicer po 9 tisočakov. V domu 
so pohiteli z regresom, ker se je go vori- 
lo, da bodo regres močno obdavčili. 
Ostali so postali nemirni in so vsi hoteli 
regres izplačati čimprej. Da bi stvari po
stavili na svoje mesto, je metliški izvršni 
svet najprej sprejel sklep, da je do nada
ljnjega prepovedano izplačevati regres 
v s-m, ki se napajajo iz občinskega pro
računa. Potem pa so se dogo vorili, da bo 
regres za vse te, se pravi tudi za »Obči
narje«, znašal 6.000 din, če imajo de
nar, pa ga lahko izplačajo že pred L 
majem.

V Kmetijski zadrugi so sklenili, da bo 
njihov regres znašal 7 tisočakov, v Ko
metu so ga že izplačali v višini 5.000 din. 
v Beti pa so zelo uradno natančni: regres 
bo znašal 90 odst. izhodiščnega bruto 
osebnega dohodka za L tarifni razred 
kolektivne tekstilne pogodbe in ga bodo 
predvidoma izplačali v dveh delih. Po 
sedanji višini tega izhodiščnega itd. hi 
regres znašal okoli 6.300 din.

A. B.

vse potrebno za prestavitev oz. izgrad
njo nove Šmihelske ceste proti Šmihelu 
v podaljšku novega mosta, vsaj v času 
gradnje pešci pa sedanje poti ne bodo 
mogli uporabljati. Poleg tega bi se z no
vo potjo za večino pešcev, dijakov šol
skega centra v Šmihelu, izognili potrebi 
po železniškem prehodu, s čimer bi bilo 
precej storjeno za njihovo večjo var
nost. Taksiji začasno stojijo na platoju 
avtobusne postaje, z dograditvijo parki
rišč ob njem bi trajno rešili problem 
taksi službe. Nasproti postaje je bila že 
predvidena ureditev 157 parkirišč za 
osebne avtomobile in 16 za avtobuse.

Ob obravnavi nerešenih vprašanj 
okrog prve faze avtobusne postaje je 
novomeška vlada naročila sekretariatu 
za varstvo okolja in urejanje prostora, 
da v sklopu uresničevanja projekta 
•>Šmihelska cesta« sproti skrbi za uredi
tev poti za pešce proti Drski in za parki
rišča za taksije, tako, kolje že predvide
no s projekti. V sekretariatu morajo tudi 
proučiti način najugodnejšega financi
ranja tega projekta. Zaradi velikega 
pomanjkanja parkirišč v celem Novem 
mestu naj bi storili vse za to, da bodo 
narejena predvidena parkirišča nasproti 
avtobusne postaje. Po zdajšnjih cenah 
naj bi to stalo okrog 5,5 milijona dinar
jev. Kako jih zagotoviti, mora sekreta
riat za varstvo okolja občinski vladi po
nudili rešitev že v obliki predloga 
pogodbe.

Že avgusta lani je GIP Pionir, ki je 
postajo gradil, zahteval doplačilo za pr
vo fazo v višini 12,9 milijona dinarjev. 
Takrat je dobil odgovor, daje občina že 
poravnala vse svoje pogodbene obvez
nosti. Ker pa je na dlani, da je sama 
gradnja močno porušila pogodbeno 
razmerje vlaganj v škodo izvajalca, naj 
bi občina vendar plačala nekaj zahte
vanega doplačila, o čemer se bodo še 
pogajali s Pionirjem. Z. L.-D.

POLICIJA Z IZGUBO
METLIKA — V lanskem letuje Po

staja milice Metlika delala z — izgubo. 
Naj razumemo to, kakor hočemo, 
obračun je pokazal, da ob koncu leta 
manko znaša 6.401 dinar. To sicer res 
ni velik znesek, in če bi zamižali na eno 
oko, bi lahko rekli, daje metliška polici
ja lansko leto končala z —negativno ni
člo. Ampak red je red, še posebej, če gre 
za policijo, in tako bo ta primanjklaj, ki 
je nastal, kot poudarjajo, kljub racio
nalnemu trošenju sredstev za redne ma
terialne izdatke, poravnala metliška 
občina.

OBČINSKO
TEKMOVANJE

METLIKA — V soboto, 20. aprila, je 
bilo v Metliki občinsko tekmovanje v 
znanju iz. »Vesele šole«. Občinski prvaki 
so: za 4. razred Darja Muc, OŠ Podzemelj; 
za 5. razred Gabrijela Kočevar, OŠ Pod
zemelj; za 6. razred Dejan Vladika, OŠ 
Metlika; za 7. razred Mojca Štubljar, OŠ 
Metlika, in za 8. razred Mojca Kostelec, 
OŠ Metlika. Zveza prijateljev občine Met
lika je prvakom podelila knjižne nagrade.

Davčni dolg treba plačati
Dolg davka na posest stavb ni prispevek

NOVO MESTO Obvestila o ne
poravnanih obveznostih, ki sojih pred 
dnevi dobivali davkoplačevalci iz no
vomeške Uprave za družbene prihodke 
so povzročila precej jeze. Nekaj pritožb 
je prišlo celo do nas. Ljudem kljub spe
cifikaciji obvestila ni povsem jasno, za 
kakšne dolgove gre, pritožbe so tudi na 
račun terjatve plačila dolga, za katerega 
ljudje pravijo, da jih niti terjali niso.

Direktorica novomeške Uprave za 
družbene prihodke Marjeta Primic je 
povedala, da so pri njih pred kratkim 
res poslali ven 7.800 obvestil vsem ti
stim, ki imajo pri njih kakršenkoli dolg. 
Precej od teh pa jim dolguje le v glav
nem manjše vsote davka od premože
nja na posest stavb. Kako je ta dolg na-

Večina je tako tudi naredila, s tem pa je 
po besedah Primčeve »davkariji« ostala 
dolžna nekaj davka na posest stavb. 
Tovrstni dolg in še druge dolgove so 
ljudje dolžni poravnati takoj.

Hkrati direktorica Uprave za druž
bene prihodke dopušča možnost, da je 
pri kom prišlo do napake, ko so podat
kovno bazo vnašali v računalnik. Vsi, ki 
se jim kaj ne zdi v redu ali jim kaj ni jas
no, pa sc seveda lahko oglasijo na 
»davkariji«, da bodo nejasnosti raz
čistili.

Poslanci o 
predvolilnih 

obljubah
Na »zboru volivcev« 
SDP tudi predsednik 

IS Lojze Peterle
. NOVO MESTO — Poslanski 

klub stranke demokratične prenove 
iz Novega mesta je v konferenčni 
dvorani hotela Metropol prejšnji 
torek zvečer pripravil zbor volilcev 
s poslanci skupščine Republike 
Slovenije ter z. ministri v republiški 
vladi, ki so vezani na Dolenjsko. 
Udeležba ni bila najboljša.

Na srečo sta se zbora udeležila 
predsednik slovenske vlade Lojze 
Peterle in dolenjska poslanka SDP 
Sonja Lokar. Večji del pogovora je 
potekal o tem, kako poslanci ures
ničujejo svoje predvolilne obljube. 
Glede na to, da je bil to zbor stranke 
demokratične prenove, je Lojze Pe
terle bržkone pričakoval več nepri
jetnih vprašanj iz vrst poslušalcev, a 
najbolj ustvarjalno neprijetna je bi
la Lokarjeva, tako da se je večer 
včasih spremenil na zanimiv besed
ni dvoboj med gostoma.

Sicer pa so prenovitelji Peterletu 
zastavili vprašanja o pokojninski 
politiki, gospodarskih težavah, cest
nem dinarju. Ob koncu so imeli 
občutek, da jih je v pomirjevalnih 
tonih žejne prepeljal čez vodo, če
prav jih je vsaj glede cest deloma 
pomiril, zlasti glede povezave med 
Ljubljano in Zagretem. Posebno 
mešano podjetje, ki bi ga sestavljali 
italijanski, nemški in slovenski part
nerji, naj bi poskrbelo, da bi v krat
kem začeli delati na trasi Ljubljana 
— Bregana.

Prisotni so imeli precej pripomb 
tudi na vladni razvojni in socialni 
program in na račun pretiranega da
janja prednosti vojski in policiji. 
Negodovali so tudi zaradi pretirane 
centralizacije odločanja in sredstev 
v Sloveniji ter s tem onemogočanja 
lokalne samouprave, ki da brez de
narja nima kaj početi.

Ob koncu so se zmenili, da bodo 
podobno srečanje ponovili. Vse je 
seveda odvisno od discipliniranih 
poslancev.

J P.

stal? Primčeva je razložila, da so ta
davek obračunavali skupaj s prispev
kom za zaklonišča. Ko je bil prispevek 
za zaklonišče ukinjen, je bilo rečeno 
tako smo tudi mi prenesli razlage pri
stojnih služb — da lahko ljudje zadnjo 
položnico za zaklonišče vržejo proč.

Srednja Sola — da ali ne
Srednja šola tekstilne usmeritve, edina srednja 
šola v Metliki, nujno potrebuje nove prostore

METLIKA — Edina srednja šo
la v Metliki, Srednja šola tekstilne 
usmeritve, se že več let spopada z 
vse hujšo prostorsko stisko, kije se
daj že taka, da te treba do začetka 
prihodnjega šolskega leta v jeseni to 
stvar urediti, sicer se te še bolj resno 
zastavilo vprašanje nadaljnjega ob
stoja te šole v Metliki.

Tekstilna šola je v Metliki že več 
kot 20 let, dolga leta je bila to po
klicna šola Beti, ki pa je ves čas iz
obraževala potrebne kadre tudi za 
druge tekstilne tovarne v Beli kraji
ni in na drugi strani Gotjancev; od 
1980 do 1990je bila to srednja šola, 
kije delovala kot tozd Beti, sedaj pa 
je povsem samostojna šola, ki jo fi
nancira, tako kot druge, republiški 
sekretariat za izobraževanje. V tem 
šolskem letu jo obiskuje okoli 200 
učenk in učencev (dekleta so v veli
ki večini) iz Bele krajine, Dolenjske 
in sosednje Hrvaške, ki se izobražu
jejo za tekstilnega konfekcionatja, 
tekstilno-obrtnega konfekcionatja 
ter pomočnika tekstilnega konfek-
cionatja. 

»Sosola deluje kot že ves čas v pro
storih Beti, za katere sedaj, ko smo 
samostojni, plačujemo najemnimo 
in seveda vse ostale stroške..Imamo 
7 oddelkov in 6 učilnic,« je poveda
la ravnateljica šole dipl. inž. Branko 
Kusič. »Kadar so na šoli vsi učenci, 
nam manjka ena učilnica, poleg te
ga pa je pretesna tudi učilnica za 
praktični pouk. V prihodnjem šol

skem letu temo to še bolj občutili, 
kajti prakse je po novem predmet
niku precej več. Ker se večina 
učenk v šolo vozi bodisi iz Bele kra
jine, sosednje Hrvaške ali z one 
strani Gorjancev, ne moremo vpe
ljati pouka v dveh izmenah ali celo 
samo popoldanskega pouka.«

Že sedaj si pomagajo tako, da po
teka pouk določenih predmetov v 
specialnih učilnicah v metliški 
osnovni šoli, kjer imajo tudi telo
vadbo. Seveda to »preseljevanje« 
otežuje organizacijo pouka in goto
vo ne deluje spodbudno, četudi, kot 
poudarjajo, imajo z metliško osnov
no šolo zelo dobre odnose. Za na
slednje šolsko leto so razpisali dva 
oddelka za poklic šivilja-krojač in 
en oddelek za poklic pomožna šivi
lja, za kar že sprejemajo prijave, in 
tako te na šoli 8 oddelkov. Nujno 
bi potrebovali še dve učilnici za te
oretični pouk, še eno učilnico za 
praktični pouk, krojilnico, kabinet 
za učila, garderobi ter večnamenski 
prostor.

Ena od možnosti, za sedaj naj
resnejša in najbolj realna, je, da se 
šola preseli v prostore stare metliške 
osnovne šole na Partizanskem trgu, 
ki bi jih bilo seveda treba primerno 
urediti. »V sedanjih prostorih v pri
hodnjem šolskem letu pouk ni več 
možen,« pravijo v šoli. Kakorkoli 
že, zadnjo besedo te imela metliška 
občina.

A. B.

bi
Delo po 

evropsko ne 
dela težav?

Prilagajanje spremembam
NOVO MESTO Občinski izvršni 

svet je sredi februarja obravnaval pro
blematiko razporejanja delovnega časa 
v podjetjih s področja gospodarstva, od 
česar je pač močno odvisno delo vrtcev, 
šol, trgovin, prevoznih podjetij itd. V 
podjetjih s področja gospodarstva ima 
65 odstotkov od 17.422 zaposlenih 
običajen fiksni delovni čas 6. do 14. ure, 
16 odst. od 7. do 15. ure, 19 odst. delav
cev pa uporablja spremenljive oblike 
delovnega časa, v večini primerov z 
možnim pričetkom med 6. in 8. uro in 
koncem dela med 15. in 17.uro.

Vozni red nosilnih podjetij na pod
ročju javnega potniškega prometa ŽG
Ljubljana—Sekcija za promet Novo 
mesto in Gotjanci Straža ustrezajo po
trebam delavcev. »Gotjanci« svoj vozni 
red delavskih prog prilagajajo na pobu
do podjetij, ki so imela možnost sode
lovati tudi pri oblikovanju novega voz
nega reda za redne avtobusne proge, ki 
te začel veljati z junijem. Spremem
bam, ki jih večina poimenuje kar z 
evropskim delovnim časom, se po po
trebi sproti prilagajajo tudi v vrtcih. 
Med novomeškimi osnovnimi šolami je 
grmska tista, ki ima največ otrok, kate
rih starši delajo po »evropsko«, do 16. 
ure. Šola bi lahko uredila za te otroke 
dodatno prehrano, manjka pa ji prostor 
za podaljšano bivanje otrok v šoli in za 
razne dejavnosti. Nasploh je družbena 
usmeritev v postopno ukinjanje celod
nevne šole, potrebe po podaljšanem bi
vanju pa so vse večje, pri čemer je pri
zadetost predvsem otrok zaradi takšne
ga razbijanja družin poglavje zase. Za 
trgovine, obrtne, gostinske in druge sto
ritve so v sekretariatu za družbeni raz
voj ugotovili, da je poslovni čas v teh 
dejavnostih usklajen z odlokom, ki daje 
široke možnosti za začetek in konec 
dela.

Sekretariat je skratka ugotovil, daje 
delo omenjenih dejavnosti usklajeno s 
potrebami delavcev, tudi tistih, ki imajo 
»evropsko« razporeditev delovnega 
časa.

• Veličina je to, kar mi nismo. 
(Burckhardt)

Kar obrekuj, nekaj bo že ostalo.
(Latinski pregovor)
• Bog nikogar ne vleče za lase v ne
besa. (Finski pregovor)

• So ljudje, ki se odrečejo svoji 
osebnosti, da bi se uveljavila njihova 
oseba. (Beutelrock)

PROTI ZAKLJUČNIM IZPITOM — Maturantje novomeških in črnomaljskih 
srednjih šol so v torek dopoldan demonstrirali proti najnovejšim ukrepom ministra 
dr. Venclja in proti Glavnemu trgu. Za sedaj še ne vemo, če jim je »rock koncert« 
prinesel kaj novega v šolski koledar, zagotovo pa jim je uspelo dodobra vznemiriti 
mirno mestno središče. »Štrajk« bi lahko izvedli tudi v dvorani doma JLA, kjer so 
istega dne ob IL uri lahko vsi demonstranti prisluhnili uri jazza z ansamblom Big- 
band. Pravzaprav jih je na koncertu kar precej tudi manjkalo. Zaključni izpit so 
prenekateri bodoči študenti kar »zapili« v očem bolj skritih novomeških lokalih (Fo
to: J. Pavlin)

DEŽURNE TRGOVINE
V soboto, 27. aprila, bodo odprte 

v Novem mestu do 19. ure, drugod 
do 17. ure naslednje prodajalne 
živil:
• v Novem mestu: Potrošniški 
center v Ločni
• v Šentjerneju; Market Dolenjka
• v Dolenjskih Toplicah: proda
jalna Rog
• v Žužemberku: Market Dolenj
ka.
• V nedeljo bosta od 8. do 11. ure 
odprti v Novem mestu Samopos
trežba na Glavnem trgu 23, v Čr
nomlju Samopostrežba Pod lipo.

V soboto, 4. maja, bodo odprte v 
Novem mestu do 19. ure, drugod do 
17. ure naslednje prodajalne živil:
• v Novem mestu: Potrošni center 

igre 
Set

Mercator
• v Dolenjskih Toplicah: proda
jalna Vrelec
• v Žužemberku: Market Dolenj
ka
• v Straži: Samopostrežba KZ.
V nedeljo sta od 8. do 11. ure odprti
• v Novem mestu prodajalna Pri 
vodnjaku, Glavni trg 3, v Črnomlju 
Samopostrežba Pod lipo.

na Zagrebški
• v Šentjerneju: Samopostrežba

Največji dolžniki so obrtniki
Davkariji so največ dolžni obrtniki, ki tudi sicer prispevajo tri četrt vseh prihod

kov uprave za prihodke — Dolgovi zaradi slabega stanja gospodarstva
METLIKA — V razpravi ob sprejemanju zaključnega računa davkov in pri

spevkov občanov metliške občine za lansko leto so opozorili na sorazmerno 
velik znesek dolgov, se pravi neplačanih davkov in prispevkov. Skupne obvez
nosti iz tega naslova so za lansko leto v tej belokranjski občini znašale 30,2 mili
jona dinarjev, ob koncu leta pa je dolg znašal 4,1 milijona ali 14 odstotkov ce
lotne vsote.

Razpravljavci niso kar tako opozar
jali na velik dolg, saj je bil prejšnja leta 
odstotek plačanih obveznosti bistveno 
višji, povprečno 95. Skoraj ves dolg iz
haja iz obrtne dejavnosti, glavni razlog 
za to pa je splošno slabo stanje v gospo
darstvu in plačilna nesposobnost, met
liška obrt pa je v veliki meri tesno pove
zana z gospodarstvom in tako so skupni 
dolgovi od obrti konec lanskega leta 
presegli  4 milijone dinarjev.

Kakšno je dejansko stanje v gospo
darstvu in z njim povezane obrtne de

javnosti. pove podatek, da je metliška 
uprava za družbene prihodke konec 
lanskega leta šla v prisilno izterjavo 
dolgov in izdala več sklepov za blokira
nje dolžnikov žiro računov. Vendar kaj 
prida od tega ukrepa ni bilo. kajti doto
ka na te žiro račune obrtnikov enostav
no ni bilo. Take sklepe so sprejeli le za 
dolžnike, ki st) davkariji dolgovali več 
kot 5000 din. Naj večji dolg pa je znašal 
okoli 250 tisočakov. Vendar tudi v tem 
primeru vrag ni tako črn, kot je izgledal 
na prvi pogled. Večino tega davčnega

dolga so obrtniki poravnali v prvih 
dveh mesecih letošnjega leta, za liste, ki 
tega iz tega ali onega razloga niso storili, 
pa teče naprej postopek prisilne izterja
ve. Tako ima kakih 30 metliških obrt
nikov žiro račune še vedno blokirane.

Kot rečeno, so konec lanskega leta 
davkariji veliko večino denarja dolgo
vali metliški obrtniki. To pa ni nič ne
navadnega, saj je tako tudi razmerje v 
celotni strukturi obremenitev. Od do
brih 30 milijonov dinarjev vseh obre
menitev občanov v lanskem letu znaša
jo obremenitve obrti kar 77 odst.; 
prometni davki znašajo 15 odst., kme
tijstvo skupaj s prispevkom za pokoj
ninsko in invalidsko zavarovanje 7 
odst.

A. B.

Dvornikovih izjav o odvzemu k-i 
borcem zanje je pač bilo slišati n* 
ru — je tako pač ostal ljudem P° 
skrit. „

MOST - Naš največji dnevniUJ 
samostojen časnik za samostojnoS^J 
jo, se je, vsaj kar se krajev južno oo ^ 
ljane tiče, že večkrat izkazal za ne P1', 
nesljiv vir informacij. Zadnji p*- 
postregel z informacijo (s sliko 
prenovljenem novomeškem mt* 
Loki. Kolikor vemo v Novem 
Loki most gradijo, ne pa prenavljaj0’) 
pa bi bila zadeva po svoje lahko vw’
Na mn«! fukamn žp tnlikn časU. 0*Na most čakamo že toliko časa, 
že bil potreben prenove.

KIOSK — Pred leti je v RagovS» 
kar je imel lastnik "stal kiosk, za um jc imu iosu«*- . 

trebne papirje. Nenadoma je kiosk (
ppr rp« ni Kil up^ \j »nhralnvitll 11‘S .cer res ni bil več v »obratovanju1 Vpa je tam stal povsem legalno,1^ 
močno v nos takratnemu komun**.
inšpektorju. Zadeva je potem
čudežno izginila s svojega mesta. 
di, zakaj je inšpektor nikakor ni n™ 
deti. Natančno tak kiosk je bil n*rj| 
njegovi gradbeni parceli, kjer vzo^ 
vlogo gradbegne barake.

V torek dopoldn* j
tptou*

vanim zaključnim izpitom na p°.
vseslovenski protest dijakov Prollv(j 
vanim zaključnim izpitom na n® 
kem Glavnem trgu vključili tudiNCIII VJiaVIlCUl llgu VMJUUII IU«' »

dijaki. Protestirali so pod velikim^« 
rentom »ZAKLJUČNI IZPIT NU
LA«. S takšnim znanjem slovenj'd*
jim na maturi — mimoidoči so^jj 
mendrali, da jih nanjo ne bi niti st” 
stili —res bolj slabo piše.

Ena gospa je slišala, daj^j 
Pionirju vsaj začasno spren»d*1i it m 111 ju vsaj /.acasiiu spi *-»■ u
parkirišča pred upravno 4*% 
strahu pred morebitnimi poš»°7j 
so za doma varno spravljen* ^
lesne lepotce morale v ogenj 
katrce, jugiči, pejčki in fički-

ŠE TRGOVINA K 
REZERVNIMI DF

NOVO MESTO — Pionirji' 
tohiša v Ločni je z letošnjim 1**J 
čela poslovati kot delniška dnmjj
nir Avtohiša, Servisno prodaj J,'.J 
V Avtohiši, ki je ena naših vod' ■
tohiš po prodanih novih in raL. , 
tomobilih, poudarjajo, da ne S v 
dopolnitev imena, ampak d*J?J) 
razširitev dejavnosti, večjo m i 
nejšo ponudbo. S ponedeljki f 
prodaji in cenitvi vozil, P 
tehničnim pregledom, plačil01^ p 
takse ipd. v prostorih servisa ^ 
pridružila še trgovina z rezcn^l 
in butično opremo za avtom®- J 
da so na eni lokaciji združili v)s^ 
te od prodaje, vzdrževanj: 
vanja vozila.

0U"’)
m

Sprehod po
NOGOMETNI KLUB

VPODZEMLJA pripravlja z^ ,

Itd VSCII IIC1I IIICUISMII Uf- . Ty ,
nje te v soboto, 18. maja. 0. 
Trgu svobode. Nogometaši.$0^ S
zaslužili kak dinar za kritje str ^ 
imajo s tekmami doma in d*0*
veniji, srečni izžrebanci pa h°^iii*

valo test in praktično vožnjft. 
le ekipe metliške in podzemri) 6 , K- 
šole. Tekmovali so šolarji 
razredov, največ prvih mes j ud1’,,
kolesarji iz osnovne šole

Novomeška kronik! F

PRESENEČENJE - Na neM 
zboru novomeške stranke prenovi®) 
je na presenečenje mnogih, sicer 
pojavil tudi slovenski premier Lojzc^1 
le. Toliko bolj opazna je bila zato"** 
ležba novomeškega župana MJ5 
Dvornika, ki mu je Peterle med®? 
strankarski »šef«. Dvornik se je ^ 
vljudno opravičil, češ daje zadržan Lj 
gimi obveznostmi, ki pa bi skoraj Ir 
prejele opravičilo namesto prenova? 
če ne bi Peterle prišel v Novo mes10 
znenada. Njun morebitni pomeneaH

gred srečelov, ki bo verjetnte(jd 
nakupu srečk veliko število 1,0 ^ 
saj bodo glavni dobitki avto- ) 
oprema za kopalnico. Srečk0 r((ji 
narjev bodo naprodaj že Pr*“„p»<š 
Vinska vigred, v petek in sobo f 
na vseh treh metliških trgih- J* n\

dobrin, o katerih verjetno Pr' * 
čah lahko samo sanjajo. A

V METLIKI JE BILOV,-
NJE OSNOVNOŠOLCEV »;j 

•kmovanja'veš o prometu. Tekmovanj8’^^r,

6
Slednji bodo morali na. 
Ljubljano, ki jo pa bolj ma 0(jon’0'.li' 
je manj verjetno, da bi s* -ji. 
okrašeni z republiškimi prlZ jd

ZA DEMOGRAFSKO0^^
OBMOČJE so šteti kraji. 
od republiške meje najma^j|iil%
trov. Nekaterim v metlišk' 0 |jsA# 
v račun, pa zato niso pred*®Hjji> V 
be zakona, marveč *noStč,cio L?

DOLENJSKI UST

premakniti bi bilo treba t
storiti, ne ve nihče, korist

Št. 17-18 (2175-76) 25. a£
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I (J^maijski drobir
,4 KADROV«!^ A .ran.., .
ill PeUhA{i»0VSKA POLITIKA - Od 
IN skuRVin, 0.^ Predsedstva črnomaljske 
"j gotovo » °^ln® Je lc “ enega povsem 
la*’ ',da ni rekrutiran v JI.A Pnnmt.

kiuba Zagožena oht
»' doliii(^i m ?°,ju držale državniške 

n°stinisva>im^ak|r5nih državniških dolž- 
da sva «. e imate tako slabe.

<*• ftsnicolinh maj prebila v Črnomelj,« sta
* » pSkovaliP°dlt!f g0sta' Čra°Wi

'.ialdemokr.t L,^ ^odo na »botnem so-
*»« slovenskeva"1 f?™mu lahko P°vPra- zveM kria kega m“"stra za promet in
suh, pa J. £ voz'li po boljših ce- 
kraniskihri? ?l,tno *?ko ustrašil belo- 
meil kljub na n,hJjyon’ev. da ga v Čmo- 

STRA» P°,v,edl sPloh ni b>lo.
■zpadi elelrt. A * sem® Iskri bi nenehni 
Sknr«; _ ^nega toka DrPtpkli ^Plrlplr

ved«nestavk7 Tf' “ prej naP°'
terni kot erJe bila tovarna več v
ni vedelo ali , na’x na prvi P°8led niti 
kanja effi?laC1 stojij° “«di pomanj- 
V PdhodnL ^ga t0ka ali zaradl Strajka. 
da bo n«hTv!^0,morali'ic bodo hoteli, 
bolj upošteva,Stavka pr‘5la bolj do izraza, 
ne bodo (^aj'1Vremcnsk“ napoved, da se 
b° zapadel sneg' M ^tradk ravno takrat, ko

iNme
bila v dvora3*lRA^ Minuli teden je 
■gnca, M°arko' a"8 V KočevJu lutk°vna 
nar. Bili a 5kra,<< avtorice Jane Strži-ZF'£sag;£3St
tcr K oče™. A.®ONMA — Kulturni cen- 
abonnta Pr, Je spet P^pravii filmski 
tek> danes tv? Predstava je bila minuli pe- 
b°d na Bnv lJ18 sporedu film »Zadnji iz- 
'6 ftiajalnk yn“’9 maja >>Ples v temi
nam kieriJUgOSt0re kavboj«, 23. maj 
Pfijateli«. Jes.rce<<’30- maja »DolgoletnSSfšSšsS
b;junija »Ano»|0t "adnja Podstava pa bo 
djo najbolitik rf8 mojo mizo « Gre za se-
^di^stonn m°V Cenaabonmaiale v<) pa je jo <jP"lna “ Posamezno predsta-

maj°mznik'rfElV STANAR'N - Za 1. 
občj ";kdela se bodo v kočevski
42,54 odstotiz*C stanarinc, in sicer
StanarinT7^ L8- Dos,eJ Je bi»a povpreči

l^niškizobotrebci
r ‘jANja°^Ri^NILECSAMOUPRAV- 
,1 nf8a PravohrrTdanja Pisarna družbe- 
t “S'na. pra a 'lca samoupravljanja je 
■i al v stavbi 0hA ra?' et b° poslej urado- 
tf ‘Sak Ponedeljek skuP^'ne, in sicer 
i »d l5Jd ‘^! 7 do 8 ure in vsako
(I “^»oRibnici V6' “re Delal bo le za 
t1 p dnJi seji otena pr?vobranilca je bil na 
\ anc Upaj^'nske skupščine imenovan

i J T ^"iSb zn'č? ~ PoroCali smo i>' 2?,Tok«Wna fka značll"ost razne govori-
( ®J^ki dobili T “Mi"ski uslužbenci

v,sok regres v okz"1 res in da m.sve,u smo zvedeli, da 
lef^-nskega proraZPl°h "ob*0 porabnik 
Wd°pustP2SU“ ni dobil regresa za 
^‘hplačak..*8 !50 tudi govorice o

ni dobil regresa za 
inS°k,h Plačah na 80 tudi govorice o 
^Povedali j! a °,bč'ni (z do 50.000 din) 
fcada'jol4^nr^P'a4a“dfe- 
Do iln da sodi r v,?"1 Ibrez minulega

| šsg&sSS
t okri^^včiiira^3 v’n°gradniŠtva slabo,

t t^fmije^ P° trdnem delu lahko 
1 Ur! sPije itaC ,a iCa m v vese'i družbi 

riU>adnik znorin kozarCek, dolenjski vi-

a &s;«»sss?:iro f ?*ZiZ&&»££S:

m
j IZ NKŠIH OBČIN
Umiranje društev
Pomanjkanje denarja kro
ji nadaljnjo usodo dru

štev

Namerno 
zavajanje ali 

nepoučenost?
O prejemkih borcev

RIBNICA — Več govoric, pisem in 
tudi delegatskih vprašanj v zadnjem 
obdobju seje nanašalo na borce, njiho
ve prejemke («ki so taki, da z njimi živi 
vse sorodstvo ali pa vsaj polovica so
rodstva«), na nočne obiske borcev s ku
vertami itd. Odgovore na ta in druga 
vprašanja povzemamo skrajšano po 
občinskem gradivu in iz pogovora s 
predsednikom OO ZZB NOV Vinkom 
Kersničem.

V občini je še 537 borcev NOV, od 
katerih ima priznano dvojno dobo 236 
članov. Povprečno so stari okoli 75 let. 
Pokojnine dobivajo po veljavnih pred
pisih, in sicer tisti z najmanj 15 leti po
kojninske osnove 5.630 din, s polno 
pokojninsko osnovo pa največ 6.611,46 
din. Tisti s polno dobo nimajo nobenih 
posebnih ugodnosti in dodatkov. Višje 
pokojnine dobivata le dva nosilca spo
menice 1941. Za novo leto so predstav
niki ZZB NOV res obiskali okoli 100 
borcev invalidov in jim razdelili darila 
(kava, vino), najtežjim invalidom, kijih 
je bilo 8, pa denarno pomoč. Vertdar 
denar za te obdaritve ni šel iz sredstev 
občinske skupščine, ampak so ga daro
vala podjetja in drugi.

V odgovoru so podrobneje pojasnje
ni še podatki o priznavalninah in raznih 
pomočeh. Ti prejemki niso visoki, so pa 
vsi izplačani v skladu z veljavnimi 
predpisi.

rspm
1 Milit IZ NkŠIH OBČIN

ČRNOMELJ — V črnomaljski ob
činije oziroma je bilo do nedavnega ve
liko družbenih organizacij in druitev, ki 
so se začela letos srečevati s kopico te
žav. Predvsem so odprta vpražanja fi
nanciranja, statusa, prostorske in ka
drovske problematike in še česa. Ta 
druitva so bila do lani pod okriljem So
cialistične zveze, odkar pa se je preobli- 
ko vala v stranko, je postala dolžnost dr
žave, da druitvom pove, kako v prihod
nje. Pa ne le pove, ampak tudi pomaga. 
Današnja Socialistična stranka kot na
slednica SZDL namreč še vedno čuti 
odgovornost do teh društev, zato je opo
zorila, da ima lahko površen odnos do 
njih resne posledice, saj so dejavnosti 
nekaterih društev izrednega pomena za 
družbo, zlasti humanitarna ali strokov
na društva ter zveza organizacij za teh
nično kulturo.

Toda, kot vse kaže, se bodo prav za
radi pomanjkanja denarja dejavnosti 
nekaterih društev tako zmanjšale, da 
bodo društva zamrla. O kakšni dodatni 
racionalizaciji tako rekoč ni moč raz
mišljati, ker so bile dejavnosti črnomalj
skih društev praviloma že doslej slabše 
razvite kot marsikje po Sloveniji, delo 
pa je bilo izključno ljubiteljsko. Na 
sponzoriranje društev je skoraj utopija 
računati zaradi šibkega družbenega in 
zasebnega sektorja. Tako se je moč za
nesti le na državno pomoč, ki pa je tudi 
več kot pičla. Zastoj, nazadovanje in 
zamiranje dela društev je torej ne
izbežno.

M. BEZEK-JAKŠE

Razvojna 
agencija se 

le poraja
IS pripravil odlok

ČRNOMELJ — Razvoj podjet
ništva in obrti ter razvojni program, 
ki sta ga sprejela izvršni svet in čr
nomaljska skupščina občine, nare
kujeta v Črnomlju ustanovitev agen
cije za razvoj, ki bo s svojo 
dejavnostjo vplivala na pospešen 
razvoj podjetništva in obrti. Zato so 
na občini pripravili tudi odlok o 
ustanovitvi agencije, ki naj bi delo
vala kot javno podjetje, z delom pa 
naj bi pričela sredi letošnjega leta.

Agencija bo spremljala postopke 
privatizacije podjetij in družbene 
lastnine v občini. Pri razvoju po
djetništva in obrti pa bo svetovala 
pri preoblikovanju družbenih in za
sebnih podjetij in ustanavljanju po
djetij in obrtnih obratovalnic. Poleg 
svetovanja bo pripravljala analize 
in strokovne podlage za odločitve o 
vlaganju državnega kapitala v do
nosne podjetniške programe. Te 
programe bo pripravila oz. jih oce
nila, dala predloge in mnenja. Če se 
bodo v Črnomlju odločili izdati 
občinske obveznice, bo agencija 
opravila strokovna in tehnična opra
vila in svetovala glede njihove pro
daje in uporabe. Pripravljala bo tu
di izobraževanje s področja podjet
ništva, obrti in privatizacije. Poma
gala bo posredovati programe, teh
nologijo, domače in tuje izkušnje v 
podjetja in obrtne obratovalnice v 
občini.

Denar za ustanovitev in začetek 
dela bo zagotovila skupščina občine 
iz proračuna, pozneje pa bo agenci
ja ustvarila del prihodkov s prodajo 
storitev, delno pa bi bila še vedno 
vezana na proračun. Odlok o usta
novitvi agencije za razvoj, o kate
rem je črnomaljski izvršni svet raz
pravljal pretekli teden, bodo še 
nekoliko dopolnili, na majski seji 
pa bodo o njem odločali še delegati 
zborov občinske skupščine.

M. B.-J.

Padlo vodstvo največjega podjetja
V semiški Iskri stavkali zaradi prenizkih plač in še nekaterih neuresničenih za

htev — Odstop direktorja Janeza Kureta — V.d. Janez Stefanič
SEMIČ — V semiški Iskri, s 1.600 zaposlenimi mgvečjem podjetju v črno

maljski občini, so delavci pretekli četrtek ob 6. uri ustavili stroje in začeli stav
kati. Stavkovni odbor pa se je začel pogajati z vodstvom družbe o izpolnitvi 
zahtev delavcev. Na dnevnem redu so bile štiri točke, vendar direktor Janez 
Kure ni mogel ugoditi nobeni od njih. Zato je stavkovni odbor zahteval odstop 
direktoija in s tem celotnega vodstva družbe, kajti iz proizvodnje so obljubili, 
da prej ne prenehajo s stavko.

Toda kljub temu daje Kure približno 
ob 10. uri podal pisni odstop, seje stav
ka nadaljevala in stroji so stekli šele v 
petek popoldne. Šele takrat je bil na
mreč izpolnjen del zahtev delavcev. In 
kaj so pravzaprav zahtevali? Najvažnej
ša zahteva je bilo izplačilo plač po ko

lektivni pogodbi, zmanjšano za 20 odst.
Tako bi 1., torej najnižja skupina, preje
la 3.665 din. V četrtek je Kure dopove-

DEMOS ZAHTEVA 
NADZOR NAD 

PRIVATIZACIJO
ČRNOMELJ — Tukajšnji Demos 

je predlagal, naj pri skupščini občine 
ustanovijo komisijo za reprivatizacijo 
družbene lastnine, ki bo nadzorovala 
zakonitost poteka tega procesa, šteje pa 
naj pet članov. V izvršnem svetu so po
jasnili, da ni ovir za ustanovitev komisi
je, kakršno predlaga Demos, vendar 
bodo njene pristojnosti odvisne od za
kona. Sicer pa bo zakonitost privatiza
cije nadzirala republiška komisija in us
trezno ukrepala, občinski izvršni svet pa 
je pretekli teden razpravljal tudi o odlo
ku o ustanovitvi Agencije občine Čr
nomelj za razvoj, ki bi bil lahko kot 
vmesni člen med republiško agencijo, 
občinskim izvršnim svetom in podjetji v 
pomoč pri privatizacijah podjetij v 
občini.

• V petek, drugi dan stavke, so se v 
Iskri skupitj z vodstvom občine in 
vlade le dogovorili, da bodo ta teden 
izplačali zahtevane osebne dohodke, 
in to v celoti v dinarjih, medtem ko 
inuyo za izplačilo regresa še čas, ven
dar pa mora biti prav tako v dinarjih. 
Na ponedeljkovi seji upravnega od
bora, vodstva družbe, predstavnikov 
sindikata in predsednika izvršnega 
sveta so izglasovali razrešnico Jane
zu Kuretu, za v.d. direktorja pa ime
novali Janeza Štefaniča, dosedanjega 
predsednika upravnega odbora.

februarskih plač, povečanih za 8 odst., 
to pa pomeni pri osnovni skupini za več 
kot 800 din manj od prej omenjene vso
te. Druga zahteva je bilo izplačilo razli
ke osebnih dohodkov za janaur in fe
bruar, ko so bili prejemki le 80 odst., a 
je Kure odgovoril, da iz praznega Žaklja 
ni moč nič vzeti. Tretji zahtevi, izplačilu 
regresa, bi v Iskri lahko ugodili, in sicer 
bi vsak zaposleni prejel po 2.800 din v 
bonih. S tem pa se stavkovni odbor ni 
strinjal, češ da so boni nezakoniti. Tej 
trditvi je direktor nasprotoval z uteme
ljitvijo, da bi bili boni legalni, če bi zanje 
plačali državi dohodnino. Četrta točka 
pa je zvenela bolj kot vprašanje, kako 
to, daje kljub sanacijskemu programu v 
prvih treh letošnjih mesecih 12 milijo
nov din primanjkljaja, od lani pa ostaja 
nepokritih 26 milijonov din izgube.

M. BEZEK-JAKŠE

doval, da takšno izplačilo ni možno in 
da lahko zagotovi le prejemke v višini

BORCI ZA PRAZNIK
RIBNICA — Občinski odbor ZZB 

NOV Ribnica bo na dan OF 27. aprila 
organiziral skupinski izlet na svečanost 
v Ljubljano. Iz ribniške občine bosta 
odpeljala dva avtobusa. Na proslavo v 
Ljubljano so borci povabili tudi druge 
organizacije in društva. Poleg tega bodo 
borci ob tem prazniku organizirali po
laganje vencev k spomenikom padlim. 
Če ne bo nevarnosti za požar, bodo tudi 
kurili kresove.

DRAŽJE KOMUNALNE 
STORITVE

ČRNOMELJ — Od 1. maja bodo v 
črnomaljski občini veljale nove cene 
komunalnih storitev, ki bodo večje za 
14 (pri ogrevanju) do 66 odst. (voda za 
vse porabnike razen gospodinjstev). To 
je prva letošnja podražitev, naslednja pa 
naj bi bila julija. Ob koncu februarja je 
imela Komunala za dobrih 600 tisoča
kov izgube, ki se bo, kot ocenjujejo, do 
konca junija podvojila, vendar pa bi, 
kot obljubljajo na Komunali, ob koncu 
leta lahko poslovali brez primanjkljaja, 
če bodo višje cene uveljavljene in če se 
ne bodo povečevale cene vhodnih ma
terialnih stroškov. Izvršni svet pa je 
sprejel tudi posebni 20-odst. prispevek 
k ceni vode. Ta denar, ki naj bi ga od 1. 
maja do konca leta zbrali za 1,5 milijo
na dinarjev, pa bi namenili za uresniči
tev programa komunalnih naložb.

PITNA VODA IZPOD 
MIRNE GORE?

ČRNOMELJ — V okviru petletnih 
raziskav novih oz. nadomestnih virov 
pitne vode v Beli krajini so geologi pre
teklo leto opravili geološko vrtanje v 
bližini sedanjega zajetja Trije gabri pri 
Blatniku pod Mirno goro v semiški kra
jevni skupnosti. Po podatkih geologov 
je na območju blatnika, Brezovice in 
doline pri Rožnem dolu perspektivno 
območje pitne vode. Prav iz vrtine pri 
Blatniku pa je po oceni geologov moč 
črpati več kot 10 litrov vode na sekun
do. Sedaj opravljajo še dodatne razis
kave, ki naj bi bile končane do letošnje
ga junija, potem pa naj bi črnomaljska 
občina naročila projektno dokumenta
cijo za črpanje te vode.

TIKA SEMENARNA
TREBNJE — Na Starem trgu v 

T rebrnem je Alojz Kastelic odprl proda
jalno Tika semenarna, ki je pridobitev 
zlasti za vrtičkarje. V Tiki prodaja in 
svetuje tudi dipl. inž. agronomije Vida 
Smole. Kupcem je na voljo širok izbor 
pripomočkov nemškega proizvajalca
Gardena. Kastelic, ki ima sicer že 4 leta

Napoved konca ribniške uspešnosti
servis gospodinjskih strojev, bo poslej 
servis opravljal v isti stavbi, to je v pre
urejeni hiši Hučevih, naprodaj pa bodo 
tudi razni aparati bele tehnike.

Akumulacija ribniškega gospodarstva je še pokrila izgubo, kočevsko gospodar
stvo pa je »prigospodarilo« kar 28-krat več izgube kot akumulacije

NOVE GRADBENE CENE 
STANOVANJ

KOČEVJE, RIBNICA — O gospodarjenju lani in sploh razmerah v gospo
darstvu razpravljajo te dni nekateri organi v občinah Kočevje in Ribnica, v 
kratkem pa bodo s tem seznanjeni tudi občinski odborniki. Skupna značilnost 
obeh občin je, da se stanje poslabšuje.

OBČINA KOČEVJE — Gospodar
stvo že v prvem lanskem polletju ni 
moglo pokriti odhodkov s prihodki, 
kasneje pa seje položaj le še slabšal. 23 
podjetij s 3.822 delavci je imelo lani

skoraj 280 milijonov dinariev izgube ali 
12-krat več kot leto prej. Število zapo-

• Vsaka oblast znižuje standard uči
telja. (J. Zupančič)
• Kaj človek je, mu pove samo zgo
dovina (Dilthey)
• Ženska je poročena z moškim, 
moški pa z delom. (Indijski pregovor)

KAJ ZA PRAZNIKE
KOČEVJE — Pred dnevom OF bo 

Delavska godba Kočevje priredila jutri, 
v petek, 26. aprila, ob 18. uri prome
nadni koncert na ploščadi na Trgu Ko
čevskega zbora. Na praznik dela L maj 
bo godba igrala budnico od 5.30 naprej, 
najprej po Kočevju, nato pa še po osta
lih večjih okoliških krajih. 1. maja ob 
15. uri se bo začelo na stadionu v Ko
čevju športno srečanje moških in žen
skih nogometnih ekip iz Richtersvvila 
(Švica) in Kočevja. Pred tekmo bodo 
ob 14.30 pripravile nastop skupine De
lavske godbe, in sicer mažoretke, plesne 
skupine, bobnatji, baletke itd. Zvečer 
bo še prijateljsko srečanje.

slenih je padlo za 3 odstotke in je znaša
lo 5.831. Akumulacija na delavca je 
znašala samo 1.701 din, izguba na de
lavca pa 47.599 din. Stečajni postopek 
je bil lani predlagan za dve podjetji in je 
za obe tudi že uveden, letos pa doslej še 
za eno. Povprečni čisti mesečni osebni 
dohodek je realno padel za preko 28 
odst.

kazalci uspešnosti poslovanja so se po
slabšali. Povprečni čisti mesečni osebni 
dohodki na delavca so realno padli za 
32,4 odstotka. Prvič po mnogih letih se 
je število zaposlenih na osnovi delovnih 
ur zmanjšalo za 6 odstotkov. Negativna 
gibanja in okoliščine, v katerih se utap
lja slovensko gospodarstvo, napovedu
jejo konec uspešnosti tudi ribniškemu.

KJE JE PRAVI VZROK 
ZA HUDO KRI?

OBČINA RIBNICA — Razmeije 
med prihodki in odhodki se je med le
tom stalno poslabševalo. Štiri podjetja s 
427 delavci so ugotovila 17,7 milijona 
dinaijev izgube (leto prej le eno podjetje 
638.000 din izgube). Število zaposlenih 
v gospodarstvu je padlo za 6 odstotkov 
in znaša 3.672 delavcev. Ob koncu leta 
je akumulacija komaj še pokrila izgubo. 
Akumulacija je znašala 93 odstotkov 
izgube; v kočevski občini pa je bila iz
guba 28-krat večja kot akumulacija. Vsi

Trebanjci vse bolj čutijo krizo
Tepeni za poslušnost pri zmanjševanju porabe in razbremenjevanju gospodarstva

RIBNICA, KOT - Delegatsko vpra
šanje o peskokopu v Kotu in pritožbah 
krajanov zaradi njega in druge govorice o 
tem so te dni tema razgovorov v ribnšiki 
občini. Niso rekli, ki trdijo, da so pritožbe 
krajanov Kota pretirane in neupravičene. 
Za mnenje smo vprašali krajana Kota Ja
neza Goršeta, ki je bil minula leta tudi v 
vodstvu vaške in krajevne skupnosti. Po
vedal je, da vaščani Kota protestirajo za
radi peskokopa že okoli 20 let, odkar pes
kokop obratuje. Vaščane Kota najbolj 
moti hrup, zato so se že pred leti dogovar
jali, naj bi vozila pesek le oba lastnika pes
kokopa s tovornjakoma in morda še kak
šen traktor. Vaščani menijo tudi, naj bi 
peskokop (in z njim vožnje) obratoval le 
od 7. do 15. ure, medtem ko zdaj včasih 
od 6. do 23. ure, miru pa ni niti ob sobotah 
in nedeljah. Zaradi gostega in težkega 
prometa je cesta uničena in hiše razpo
kane.

J. P.

TREBNJE — Trebanjski izvršni svet 
je sklenil, da znaša povprečna gradbena 
cena za 1 m2 koristne stanovanjske po
vršine, zmanjšana za stroške komunal
nega urejanja zemljišča na območju 
občine Trebnje na dan 31. 12. 1990 
10.890 din (lani je bila ta cena 6420 
din). To je nekoliko več kot v Novem 
mestu in precej manj kot v Črnomlju. 
Povprečni stroški komunalnega ureja
nja stavbnih zemljišč na območju obči
ne so za individualne komunalne na
prave 871 din za m2 in za kolektivne 
komunalne naprave 1.306 din za m2. 
Vrednost stavbnega zemljišča se določi 
v odstotku od povprečne gradbene ce
ne, in sicer 0,9 odst. za naselje Trebnje, 
0,8 odst. za Mimo, Mokronog, Šentru
pert in 0,7 odst. za druga naselja in ob- 
močja v občini.

KRVODAJALSKA
AKCIJA

TREBNJE - V trebanjski obči
ni bo potekala tridnevna krvodajal
ska akcija. V ponedeljek, 6. maja, 
bo od 7. do 13. ure odvzem krvi v 
osnovni šoli Mirna, naslednji dan 
od 7. do 13. ure v zdravstvenem 
domu v Trebnjem ter 8. maja od 7. 
do 12. ure v kulturnem domu v 
Mokronogu. Vabimo, da se akcije 
udeležite v čim večjem številu in se 
že vnaprej zahvaljujemo.

OO RK Trebnje

TREBNJE — Trebanjci ne pričakujejo zmanjšanja javne porabe in še nada
ljnjega razbremenjevanja gospodarstva v občini, dokler bo imela občina Treb
nje skoraj nqjnižjo porabo na prebivalca v Sloveniji (okrog 7600 din). V Treb
njem pravijo, nqj zmanjšajo porabo tam, kjer je ta tudi trikrat večja kot v njihovi 
občini.

tem pa bi radi Trebanjci dosegli ponov
no oživitev proizvodnje v mokronoški 
Zmagi, ki je že šla na boben. p. PERC

Pri tem pa se sprašujejo, od kod neki 
jemljejo nekatere občine, ki hudo tarna
jo, kako jim gre slabo, za gospodarsko 
infrastrukturo vsote, o katerih lahko v 
Trebnjem le sanjajo. Pri tem ne gre za 
nekakšno nevoščljivost prislovično ši
rokosrčnih Trebanjcev do tistih, ki se 
pač bolje »znajdejo« in imajo boljše 
zveze, ampak za odkrito izraženo raz
očaranje, da so tepeni, ker so ubogljivo 
poslušali priporočila, tudi tisto o zmanj
šanju lanskih stopenj za družbene de
javnosti za 15 odstotkov in imajo zdaj 
nižje startne osnove.

Trebanjski župan Ciril Pungartnik je 
na zadnji seji občinske vlade poudaril, 
da se čutijo opeharjene, ker jim je repu

blika pobrala izvirne dohodke, ni jih pa 
vrnila, kot so obljubljali. Zato je novi si
stem potisnil občino Trebnje v še slabši 
položaj kot prejšnji, je še pribil. Zaradi 
vse bolj kritičnih razmer v gospodarstvu 
in družbenih dejavnostih pa se občina, 
kije izgubila številne pristojnosti ob vse 
večji centralizaciji, ne namerava pojav
ljati v vlogi razsodnika v ostrem boju za 
preživetje. »Če republika ne bo zmanj
šala pravic, ne bomo mogli nič narediti, 
saj se bomo samo prepirali,« je dejal 
predsednik trebanjskega izvršnega sveta 
Jože Rebolj. Po njegovih besedah vsi 
direktorji v občini izjavljajo, da gre na 
slabše. Marsikje razmišljajo o odpušča
nju delavcev, bojijo se celo stečajev. Ob

• Navkljub temu da je gospodarstvo 
trebanjske občine lani po številu 
pravnih oseb doseglo rekord, sqj je bi
lo ustanovljeno veliko novih zasebnih 
podjetji (teh je že 39, družbenih pa 
161), Trebanjci ugotavljajo, da drob
no gospodarstvo še ni odigralo tiste 
vloge, kot so pričakovali, predvsem 
pa, da bodo prevzele vsaj del presež
kov delovne sile. Veliko zasetmih po
djetij je zgolj na papiiju, registriranih, 
le tretjina pa jih količkaj uspešno de
luje. In še te »firmice« zaposlujejo po 
statistiki zgolj 0,74 delavcev na obra
tovalnico. Kritično zmanjševanje šte
vila zaposlenih grozi, da se bo 323 
nezaposlenim ob koncu prvega letoš
njega četrtletja pridružila ob koncu 
leta nova armada okrog 300 brezpo
selnih, predvsem mladih.

ZA TELEFONOM ŠE ASFALT — Krajani dela Vine Gorice, ki živijo ob poti od 
No volesove tovarne A kripol proti severu, so te dni le dočakali srečen trenutek, da so 
dobili asfaltno prevleko v dolžini 1200 metrov do svojih domačij. V sedmih gospo
dinjstvih je lani prvič zazvonil telefon, vsako od šestih paje letos za asfalt primaknilo 
še okrog 25 tisočakov. A ko ne bi plačevali še krajevnega samoprispevka in ne bi 
primaknili nekaj denarja tudi Trimo, Akripol in še nekateri posamezniki, bi bila 
obremenitev za krajane, ki so tudi pretekli ponedeljek pridno pomagali novomeškim 
cestarjem (na posnetku), toliko večja. (Foto: P. Perc)

DOLENJSKI UST
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MOST V MESECU DNI? - Zadnje 
Zase so e brežiški občini stroji zabrneli 
kar na večih mostovih. Poleg starega 
mostu pri Brežicah je bil lansko leto za
radi obnove zaprt tudi leseni most Zez 
Krko. ki povezuje DoL Pirošico in 
Cerklje ob Krki Na Bizeljskem se je v 
nedogled vlekla izgradnja mostu Zez po
tok Sušica, ki ga je poškodovalo neurje. 
Zdaj teče gradnja mostu na cesti od 
Brežic proti Bukošku (na sliki). Most 
naj bi postavili v mesecu dni, verjetno pa 
takrat še ne bo prevozen, saj vzporedno 
urejajo tudi strugo reke Gabmice. (Fo
to: B D. G.)

Obnovo mostu 
zaenkrat obeta 
samo obljuba

Bo delo na loku čez Krko 
steklo še letos?

BREŽICE — V lanskem letuje z ve
liko truda in večkratnim dogovarja
njem na republiški ravni Brežičanom 
vendarle uspelo izbojevati pričetek ob
nove starega mostu čez Krko in Savo. 
Most je sicer uvrščen med tehnične 
spomenike in hkrati nosi tudi po
membno funkcijo južnega vhoda v me
sto, čeprav je bil zadnja leta zaprt za 
promet in skoraj povsem zapuščen.

Obnovo, ki jo financira Republiška 
uprava za ceste, je prevzelo podjetje 
Gradis in do začetka minule zime tudi 
opravilo načrtovana dela na prvem lo
ku mosta čez reko Krko. Zaenkrat še ni
znajo, kdaj bodo z deli pričeli, in tudi 
ne, ali jih bo nadaljeval Gradis, sajjradis, saj po
godba za nadaljnje delo menda še ni 
podpisana.

Predstavniki brežiške občine so se v 
začetku tega leta udeležili razgovora z 
direktorjem in pomočnikom direktoija 
Republiške uprave za ceste, kjer so iz
razili željo po čimprejšnjem dokonča
nju obnove. Dokončnega dogovora ni 
bilo, vendar je vodstvo uprave kljub 
temu obljubilo, da se bo obnova brežiš
kega mostu še v tem letu nadaljevala. 
Osnovna ovira za dokončen dogovor o 
obnovi je bil republiški proračun, ki ta
krat še ni bil sprejet. Danes so sredstva 
iz proračuna razdeljena, a končne bese
de o nadaljevanju del v Brežicah še 
vedno ne poznajo, zato se odpravljajo 
na ponoven razgovor v Ljubljano.

B. D.-G.

PREDČASNA SKUPŠČINA 
OGORČENIH BORCEV

bi
Naveličal se je

ciganskega
življenja

Rom I. Kovačič je kupil 
hišo v Starem Gradu
STARI GRAD PRI KRŠKEM 

— Domala pravilo je, da Rom, ki 
se naveliča ciganskega življenja, na
leti na težave. Med svojimi sona
rodnjaki ati med »civili«. Takim te
žavam se ni mogel izogniti niti Ivan 
Kovačič iz krške občine.

Kdor je kdaj videl cigansko nase
lje Kerinov Grm, bo Ivanu Kovači
ču dal prav, ker se je odselil iz njega. 
»Pet otrok imam in težko sem jih 
gledal, kako so morali shajati brez 
elektrike in vode, pa sem sklenil, da 
se preselimo. Kupil sem parcelo 
med Mrtvicami in Vihrami, posta
vil brunarico, pa mi je sosed Vinko 
Pirc dejal, da bo ponoči gorelo. In 
res mi je brunarica zagorela. Potem 
sem postavil kozolec, ker so mi re
kli, da lahko kozolec stoji na takem 
kraju. Pa so privezali kozolec na 
traktor in ga podrli,« pripoveduje 
Kovačič.

Potem pa je Ivanu uspelo, da je 
našel v vasi Stari Grad hiško za ma
lo denarja, jo kupil in se s svojo se
demčlansko družino naselil vanjo. 
Koliko avtomobilskih karoserij, ko
liko starega železa je moral zvoziti 
na odpad, da sije najprej kupil trak
tor in potem še kombi! »Kombi pa 
mi je pomagal, da sem dobil službo, 
služba pa reši človeka,« pove Ivan, 
ki sedaj že nekaj časa prevaža rom
ske otroke v vrtec in šolo. Da je 
ravno pravšnji za ta posel, govori že 
dejstvo, da romske paglavce polovi 
tudi po grmovju, kadar se jim ne da 
iti v šolo. Trdno je tudi sklenil, da 
bodo njegovi otroci opravili šola
nje. Najstarejši bi bil lahko meha
nik, drugi sin kovinar, tretji pa glas
benik, ko bodo na krški glasbeni 
šoli vendarle priznali, da ima fant 
posluh. J. S.

SLUŽBA REŠI ČLOVEKA — 
Tako pravi Rom Ivan Kovačič iz 
Starega Grada pri Krškem, ki vozi 
romske otroke v vrtec in šolo.

Nastaja skupnost občin Posavja?
Posavci morajo do jeseni doseči sprejem zakona — Regija naj zadrži kar najvišjo 

stopnjo državne uprave — Krško je v več ozirih že center__________
BREŽICE — Brežiški socialisti so povabili predstavnike ožjega vodstva 

vseh strank in občinskih organov na posvet o regiji Posavje. Skupaj s kolegi iz 
krške in sevniške občine so sprožili akcijo, v kateri naj bi se prebivalci Posavja 
aktivno vključili v regionalizacijo Slovenije in nato z zadovoljstvom sprejeli se
jo sveta posavskih občin o tej temi. Kot so povedali v četrtek zvečer na posvetu, 
je zadeva zdaj v pravih rokah.

Verjetno ne bo nikoli povsem jasno, 
kaj je botrovalo temu, da se kljub dobri 
obveščenosti in aktualni temi brežiške 
stranke niso odzvale posvetu. To, da so 
o regiji predtem razpravljali že na svetu 
posavskih občin, seveda ne more biti 
osnovni razlog. Težko je tudi verjeti, da

nuli, če odštejemo strankarska prereka
nja skupščinskih udeležencev.

lile določene funkcije. Smisel našega 
prizadevanja mora biti v tem, da ohra
nimo čimveč državne uprave v regiji, ne 
pa da se vse preseli v Celje ali Novo me
sto, pri nas pa ostanejo samo izpostave, 
brez možnosti za kakršnokoli odloča
nje.«

• Kot je poudaril predsednik brežiš
kih socialistov dr. Slavko Sušin, je 
zdaj potrebno, da Posavci enostavno 
priznajo Krško za center. Čeprav bi v 
primeru skupnosti občin nekatere 
pristojnosti (notranje zadeve, ljudsko 
obrambo, občo in geodetsko upravo 
ter davkarijo) morali prenesti v 
skupno središče, to še ni najhujše. 
Mnogo slabše bi bilo, če bi Posavje 
upravne pristojnosti sploh izgubilo. 
Sprejem republiškega zakona skup
nosti posavskih občin bodo Posavci 
morali doseči do jeseni, drugače jih 
bo prehitela sprememba zakona o dr
žavni upravi.

Kljub temu je razgovor o regiji stekel, 
saj sta se ga udeležila predsednik izvr
šnega sveta Ciril Kolešnik in župan Ivan 
Tomše. Prisotna je bila tudi strokovna 
delavka z mapo gradiva o nadaljnjih 
možnostih za regijo, ki ga po sklepu sve
ta posavskih občin v teh dneh pripravlja 
brežiški izvršni svet. Kolešnik je pri tem 
poudaril, da ne bo nobene koristi od 
deklarativne podpore regiji, ampak 
mora biti cilj Posavja, da prehiti zdru
ževanje v republiki in vpliva na organi
zacijo državne uprave. »Prav tako ne 
bodo koristile razprave o regijskem cen
tru ter o tem, kako si bodo občine razde-

Pri tem je Kolešnik omenil Posavje 
kot skupnost občin in kot eno občino.
nakar so se tudi na tem posvetu oprede- 

, do katere bo Polili za skupnost občin, 
savje lahko prišlo po zakonsko predvi
denem postopku. Svet posavskih občin
mora zaradi tega oblikovani predlog 
posredovati občinskim skupščinam. Če
bodo te pobude sprejele, je treba v 60 
dneh organizirati široko javno razpra
vo, nato pa poslati predlog republiški 
skupščini, da sprejme zakon o skupno
sti občin in ji z njim določi pristojnosti. 
Republiška skupščina lahko razpiše re
ferendum, če se ji zdi potrebno.

B. DUSIČ-GORNIK

Le premišljeno do poklica
ostalih strank ne bi zanimala tema, zato 
ostaja samo še en odgovor: brežiške 
stranke so po volitvah zadremale. Nji
hove aktivnosti so se nevarno približale

V krški srednji šoli premalo prijav, v brežiški pa pri
čakujejo sprejemne izpite oz. dodaten oddelek

DREVI RAZSTAVA 
DENARNIŠTVO V ANTIKI

BREŽICE — Razstavo Denarništvo v 
antiki na Slovenskem, ki jo je pripravil 
Numizmatični kabinet Narodnega muzeja 
v Ljubljani ob gmotni podpori Ljubljan
ske banke in nekaterih pokrajinskih bank 
v njeni sestavi, bodo videli tudi v Posavju. 
V sodelovanju s Posavsko banko, d.d., Kr
ško in Posavskim muzejem Brežice jo bo
do odprli danes, v četrtek, 25. aprila, ob 
18. uri v slavnostni dvorani Posavskega

SEVNICA — »Na vseh treh posav
skih srednjih šolah je precejšen razko
rak med razpisanimi mesti in številom 
prijavljenih učencev za določene pro
grame. V Srednji šoli Brežice tako lahko 
pričakujemo sprejemne izpite, seveda 
pa bi bilo potrebno razmisliti o dodat
nem oddelku v programu gimnazija,« 
nam je pretekli petek povedal Andrej 
Mihelin z enote republiškega zavoda za 
zaposlovanje v Sevnici.

V Srednji šoli Brežice je precej večje 
število prijav od razpisanih mest za pro
gram gimnazija in poklic ekonomsko- 
kon

muzeja. Kulturni program ob otvoritvi bo 
izvedel tamburašlii orkester PD Oton Žu
pančič iz Artič.

PREDSTAVITEV MAPE
SEVNICA — Danes 25. aprila, bodo v 

konferenčni dvorani sevniškega gradu 
predstavili mapo slovenskih okraskov, ki 
jo je ZKO Sevnica pripravila in izdala v 
sodelovanju z Galerijo kresilne umetnosti 
Ivana Razbotška. Mapa poskuša na pre
prost način predstaviti otrokom kresilno 
umetnost, zato se začenja kot pobarvanka. 
O publikaciji, ki jo namenjajo učencem 
nižjih razredov osnovnih šol in najmlajšim 
v vrtcih, bo na predstavitvi podrobneje 
govoril Ivan Razboršek.

□mercialni tehnik. Ker se v ta program 
vključujejo predvsem dekleta, jih ne bo 
mogoče preusmeriti v ostale programe 
na peti zahtevnostni stopnji, ki se izvaja
jo v Posavju. Tu so mišljeni programi v 
Srednji šoli Krško, kamor se predvsem 
vključujejo. Sicer pa je treba povedati, 
daje zanimanje za programe te šole za
radi trenutnih gospodarskih razmer 
majhno. Več prijav, kot je razpisanih 
mest, je le za elektroniko in dvoletni 
poklic obdelovalec kovin. Za vse ostale 
poklice na tej šoli pa je prijav bistveno 
manj od razpisanih zmogljivosti. Na 
Srednji tekstilni šoli v Sevnici je v dvo
letnem programu število prijav usklaje
no z razpisom, medtem ko je za triletni 
poklic šivilja (krojač) še dovolj prostih 
mest.

prijav znova temeljito premislijo, če 
bodo v izbranem programu, glede na 
svoje pridobljeno znanje v osnovni šoli, 
glede na svoje učne in delovne navade 
ter glede na svoje sposobnosti in intere
se, lahko resnično uspevali v poklicu, 
katerega so izbrali. Informacije o stanju 
prijav na vseh slovenskih srednjih šolah 
lahko dobijo učenci in njihovi starši pri 
svetovalnih delavcih na šolah kakor tu
di pri poklicnih svetovalcih Zavoda za 
zaposlovanje v Sevnici, Krškem in v 
Brežicah.

Učenci, ki so se pravočasno prijavili, 
imajo do 10. maja možnost prenesti pri
jave na vse slovenske srednje šole. Po 
tem datumu bodo lahko učenci prenesli 
prijave le na tiste šole, ki ne bodo imele 
dovolj prijav!

P. P.

POD OKNOM 
KAPELSKIH GASILK

Prej ko slej pa je zdaj pravi trenutek, 
da učenci glede na sedaj znano stanje

Kazenski bataljon v Kovinarski
V družbi Dopolnilni programi krške Kovinarske čaka 127 delavcev na stečaj

BREŽICE — Za včeraj dopoldne so 
člani Zveze združenj borcev NOV Bre
žice sklicali predčasno letno skupščino. 
Za takšen korak so se odločili, ker sodi
jo, da so delegati občinske skupščine na 
zadnji seji z nezakonitim sklepom one
mogočili delovanje njihove organizaci
je. Več o predčasnem zboru borcev 
prihodnjič.

KRŠKO — So bile v krški Kovinarski zaposlene mrtve duše, je sedma druž
ba z omejeno odgovornostjo neke vrste kazenski bataljon, ki ga čaka odpust? 
To so vprašanja, ki se zastavljajo po pogovoru s sindikalnimi aktivisti v tej krški 
tovarni m s samoupravljala, kolikor jih ie še ostalo.

Kovinarska Krško je v težavah okro
glih 15 let in v tem času je bilo več me
njav direktoijev, pred štirimi, petimi leti 
je bil izrečen ukrep družbenega varstva, 
nekaj direktorjev pa se je zvrstilo tudi 
potem. Vsi so se trudili z reorganizaci
jami, ampak te so sc dogajale izključno 
v proizvodnih dejavnostih, nikoli pa

niso segle v vrhove. Vzrok za težave je 
bilo vedno pomanjkanje dela. Toda ni
hče ni za to odgovarjal, denimo, v 
komerciali.

Predsednik zbora delavcev, ki želi 
ostati anonimen, pravi, da prisilni upra
vitelj Trafela ni nič rešil, Dedič pa da se 
je samo preživljal. In potem je prišel

Zastal obetaven program gajbic
V Invalidskih delavnicah (INDE) v Sevnici že 48 zaposlenih

SEVNICA — Invalidske delavnice (INDE) v Sevnici so si ob začetku delo
vanju v prvem lanskem četrtletju obetale precej od sodelovanja z Zlatarno Ce
le, toda zaradi težav v tem podjetju je pogodba o medsebojnem sodelovanju žal 
ie na začetku padla v vodo. K sreči pa se je pred približno mesecem dni spet 
nadaljevalo komaj porojeno delo za celjsko Zlatarno, in sicer pletenje zlatih ve
rižic v prostorih Stillesa na Blanci.

K sreči pravimo tudi zato, ker so 
INDE na tej lokaciji najele 500 m2 pro
storov, da bi lahko nemoteno razvili 
program sestavljivih gajbic, ki naj bi ga 
vpeljal tehnični vodja Iztok Primožič. 
Primožiča, kije bil nazadnje zaposlen v 
Mizarstvu Litija, so s posredovanjem 
Lesnine zaposlili za določen čas. Ta 
program je tržno zanimiv in omogoča 
primerno usposabljanje zaposlenih v 
INDE. ak<

pri programu sestavljivih gajbic, po
membno pa je k našemu dokaj normal
nemu poslovanju prispevala tudi sev-

4DE, ako bi seveda vse potekalo po
napovedih in pričakovanjih. Direktori
ca INDE Andreja Žafran ne:eja Žafran ne skriva ne
zadovoljstva zavoljo zamujanja obe
tavnega programa gajbic.

»Ni nobenega pravega razloga, da ta
program ni stekel niti v petih mesecih! 
Se dobro.dobro, da smo le del, to je 13 od 
skupno 48 delavcev, usposabijancev in 
varovancev iz INDE preusmerili na 
Blanco. Z razumevanjem sevniške ob
čine smo premostili tudi likvidnostne 
težave, ki so nastale zaradi tega zastoja

niška enota republiškega Zavoda za 
zaposlovanje. Uspelo mi je pridobiti 
stalnega dobavitelja lesa in še druge les
ne programe raznih elementov (deci- 
mirnega lesa) in palet. Vzporedno pa 
tečejo še trije programi, in sicer v sode
lovanju z Iskro Feriti iz Ljubjjane (navi
janje tuljav, različna lepljenja, elemen
ti), kijih izvažajo v Francijo, za celjsko 
Metko izdelujem prte, ki gredo dobro v 
promet tudi v Nemčiji, krškemu Impe- 
rialu pa pomagamo pri embalaži žve
čilnih gumijev .Čeprav je zaskrbljujoče, 
da smo veliko vložili v lesni program 
(sestavljivih gajbic) in se nam to ne vra
čale vsaj redno delo nekakšna tolažba, 
spodbuda in upanje hkrati!«

P. PERC

Mulej. Ponovno se je lotil reorganiazci- 
je in tako je nastalo sedem družb z ome
jeno odgovornostjo ter krovno podjetje. 
Krovno podjetje je postalo lastnik vseh 
70 stanovanj in počitniških zmogljivo
sti, v njej pa ni zaposlen niti en delavec. 
Kam je šel denar od prodaje prostorov 
inženirskega biroja v Ljubljani, ni zna
no. V sedmo družbo z omejeno odgo
vornostjo pa so razvrstili vse presežne 
delavce in vanjo »namestili« tudi vso iz
gubo, čeprav zaposleni v njej niso delali 
niti uro.

V tem kazenskem bataljonu je sedaj 
127 ljudi, ki čakajo na stečajni posto
pek, če ga bodo delavci seveda dovolili. 
Stečaj bodo pospešili sami vodilni de
lavci Kovinarske, ki ne morejo več žive
ti »lenuhov« v sedmi firmi, zato ga sku
šajo izpeljati pred zakonskim rokom. 
Kako in zakaj so se ti delavci znašli v

KAPELE — Francu Pestotniku, 
znanemu Osinemu podokničaiju, je 
vreme precej zagodlo, ko se je pretekli 
petek ob 18. uri spravil plezat po lojtri h 
gospe Slavici Urek in zraven še k vsem 
gasilkam Gasilskega društva Kapele. 
Kljub temu je bilo na »Ošini podokni
ci«, ki sta jo tokrat prvič v Posavju or
ganizirala Nedeljski dnevnik in kapel
sko gasilsko društvo, precej veselo. Pot 
pod okno je namreč popestril ansambel 
Prerod s Ptuja, zadonela je pesem ka
pelskega moškega pevskega zbora in 
slavnostno je udanla glasba domače 
godbe na pihala. Po uradnem podok- 
ničnem delu prireditve so domači gasil
ci kot spodobni organizatoiji poskrbeli 
še za nadaljnje veselo razpoloženje ob 
zvokih »Kapelskih muzikantov«.

DOBRODELNI 
KONCERT

KRŠKO — Društvo za pomoč du
ševno prizadetim iz Krškega organizira 
dobrodelni koncert IZGUBILI SO 
SONCE — ODPRIMO JIM SVOJA 
SRCA. Koncert bo v petek, 26. aprila, 
ob 18. uri v športni dvorani osnovne šo
le v Leskovco. Sponzor koncerta je 
Studio D. Na njem pa nastopajo: Miran
Rudan, Avtomobili, Veronique, Boži
dar Wolfand-Wolf, Zlatko Dobrič, Na
stja in Sandra Dimnik, Alberto Grego
rič, Don Mentony Band, Pop Design, 
Majda Arh in skupina Memory’s Ro
man Abrams in Plesni studio Krško.

• Najbolj žalostno pri vsem tem je, 
da je vse skupaj pravno čisto, kar so 
ugotovili tudi sindikalni advokati, 
končni cilj pa je seveda, da se rešijo 
nezaželenih delavcev. Prav nikakrš
nih možnosti pa ni, da bi delavci lah
ko dokazali, kako je bilo v Kovinarski 
izplačanih več plač, kot je bilo zapo
slenih delavcev. Zdaj vsi čakajo na 
sredo, ko naj bi se začel stečajni 
postopek.

POSAVSKO SMETIŠČE

Andreja Žafran, direktorica INDE

SEVNICA — V sevniški občini se 
lotevajo projekta izgradnje skupne de
ponije komunalnih odpadkov v Posav
ju. Po prvih ocenah je projekt vreden 
140 milijonov dinarjev, kar so veliki 
denarji. Posavci računajo, da bodo na 
republiki »izvrtali« jjolovico denarja, 
potrebnega za to naložbo, ki naj bi jo 
končali še letos.

tem bataljonu, namreč ni jasno. Merila, 
po katerih so prihajali v to firmo, med 
njimi sta tudi dva delavca, ki delata že 
od začetkov Kovinarske, namreč niso 
bila nikjer sprejeta. Očitno pa je, da ča
kajo na stečaj tisti delavci, ki so na bol
niški, ki so sc komu zamerili, itd.

J. SIMČIČ

SPET JEZIKOVA 
NEDELJA NA BOHORJU

SENOVO — Planinsko društvo Bo
hor Senovo vabi na 14. jezikovo nede
ljo, ki bo 5. maja pri Koči na Bohoiju s 
pričetkom ob 11. uri. Pripravili bodo 
šaljivo tekmovanje z jeziki in nagradili 
zmagovalca v posamezni kategoriji. 
Ocenjevali bodo najdaljši jezik, najtežji 
jezik in najlepše dekoriran jezik. Edini 
pogoj je, da je jezik užiten, kar ugotavlja 
posebna komisija. Ob 7.30 bo organizi
ran avtobusni prevoz, izpred železniške 
postaje Brestanica do Srebotnega, od 
koder je še dobro uro hoje. Vabljeni!

NOV KLAVIR

• Kdor govori, seje, kdor molči, 
žanje.
• Neumnost je zadnje, kar si na kme
tiji smeš dovoliti

SEVNICA — Na sevniški glasbeni 
šoli, kj deluje kot enota v okviru 
Osnovne šole Sava Kladnika v Sevnici, 
se veselijo pridobitve — novega klavir
ja. Drevi, 25. aprila, bodo ob 18. uri ta 
veseli dogodek počastili v prostorih 
glasbene šole s prvim javnim nastopom 
na novem klavirju. Sodelovali bodo 
učenci in učitelji sevniške glasbene šole 
ter priznani slovenski pianist Bojan 
Gorišek.

Novo v Brežicah
V SREDIŠČU — Brežiška tržnic**' 

kar širi z vse bogatejšo ponudbo, park^ 
prostorov pa ni od nikoder. Pravzapr* *v 
čisto tako. Ob robu cestišča so kupe* * 
davno pridobili kar nekaj označenih P* 
kirnih mest, a kot vse kaže, polna bela 
rumena črta za mnoge ni dovolj. V n# 
namreč parkirišč ne vidijo ali jih celoj; 
čejo videti, temveč si parkirno mesto & 
rejo po svoje, najraje čisto v križišču. ™ 
so vsaj enkrat v središču dogajanja.

ZA POLICAJE — Mnogo dela za & 
i tudi Dri Petrol®*’te v modrem se ponuja tudi pri Petrol 

črpalkah na Čatežu. Nevarno cesto P 
naprej prečkajo pešci in kdaj pa kdaj & 
polno črto k drugi črpalki ali k motel'*' 
pelje celo avtobus, poln potnikov. Or j 
ko imajo nekateri kar za počivališče, 
katerem potem potniki postavajo ob f®* 
cestišča in se dobesedno nastavljajo *J 
moidočim vozilom. Vrhunec dogajPr 
ki bi ga lahko videli tudi policaji, če "j 
nedeljo popoldne malo pogledali tod » 
okrog, pa se je zgodil, ko seje nekaj **' 
dih Bosancev zadovoljno naslonilo n*"; 
izmed postavljenih črpalk ter si tam & 
brižno prižgalo še cigareto.

STRANKA DVEH — Ob ugotojj 
socialistov, daje brežiška stranka pren°.socialistov, aa je brežiška stranka piu ’ 
teljev opravičila svojo odsotnost na ^
tu o regiji, »ker sta oba na sestanku* 
škem«, bi veljalo uporabiti znano lju*rj 
Eden ni nobeden, dva pa sta, vsaj * . 
primeru, menda že stranka. Pa naj sf rj 
novitelji ne jezijo preveč! V občin* “J 
edini primer, saj so stranke s svojim r 
stvom precej na tleh. Če se prenovim! j 
niso pobrali po volilnem zasuku 111 
nančni suši, so socialisti šele nedavne? 
pravili ustanovni zbor. Liberalnipravili ustanovni zbor. Liberalni "T* 
krati so pred razsulom, kmetje za p®”'’ 
nimajo časa, zelenih je premalo, za sc®\nimajo časa, zelenih je premalo, za 
demokrate že od volitev sem nismoemokrate že od volitev sem nismo »e 
a tudi demokrati in krščanski dem0*, 
nimajo časa za odmevne strankarske*' 
je. Le kje so dobri predvolilni časi?

Krške novice
DEMANTI — Posavski novin®^ 

zdaj razkrinkani. Gospodje vrhov*1 j
»nekaterih« občin v Posavju so 
odkrili, da novinarji »delajo članke 
logo«, da uporabljajo »usmerjeno sUC
jo napadanja« ne samo na občine ko* p
in občinske funkcionarje, marveč k',

republiške poslance. Posebej na sled**? 
novinarji usmerili kritiko, češ da * vi 
bliški skupščini niso dovolj deja**L 
zvezi s tem posavski novinarji *7iaVjJ 
Ni res, da posavski poslanci ždijo *** JJjj 
dajo po poslanskih klopeh v rep® * 
skupščini. So zelo živahne nature i** J 
dvignejo glavo, ko gre za [»savske ** j 
se, zlasti pa trikrat plačani gosf*od “V

GROZOTA — Naš dobri zn®1*^
prijatelj je ouKru, aa K.rsKO pu 
zaostaja za Ljubljano. To velja ''^ir 
specdway dirke. V Ljubljani dobijo
rut m/ttnricfi^nn nroHelat/n 7P 78 tilpo motoristično predstavo že za .%* 
Krškem pa taka predstava velja c*11 ^ 
din. Je potem sploh čudno, da st, 
spidvejski strokovnjaki prevažajo rj 
lem svetu, se je spraševal °m

SAMOUPRAVLJANJE — uj 
močno je bilo cenjeno pokojno f-j 
upravljanje, kažejo rezultati razp% 
družbenega pravobranilca samoUPo 
nja. Kljub množicam brezposeln*" 
nikov se na razpis za družbenega ly 
branilca samoupravljanja v Posavju , 
ni javil še niti en kandidat. Je ko1*1 
sploh potreben?

Sevniški paberki
$DREVORED - SevniškeitiU V 

redu ob Savi so ozaljšali podobo *■ fj 
da so odstranili betežne kostanje * 
novo barako. Zasadili so že nov® 
in izravnavali navoženo zemljo- N .%' 
hortikulturna ureditev po zasnov* ^ 
de Cimperšek bo sicer zaenkrat 
okrnjena zavoljo pomanjkanj® V 
Zdaj pa lahko le upamo, da bode>■ / 
zasajena drevesa zdržala pred n j/ 
jestnežev. Morda bodo drevesa 
manj zanimiva za najrazličnejša^.* 
vanja korajže, kakor so to pos<)£c pr 
padke ob glavnih ulicah v mes* 
zjutraj nemalokrat najdejo prevmr 
pločnikih.

J
Gradbinci bo®® Jf-STREHA — Gradbinci 

popraviti streho prizidka dom® Ur,,# 
cev v Sevnici. To je eden '7tne<> 
poskusov, kako preprečiti 1 
strehe pod in okoli katere so se d 
prave anekdote. Zdaj Sevniča® />; 
ali lahko tokraten poskus obn® ^ 
končno uspe, če pa imajo s 
vendarle več ali manj isti ljudje, 
fasado?

EN GLAS — Nekaterim C*'1,/ 
politikom v občini nikakor negpolitikom v občim nikakor nca 
kako malo medijske pozorno^.* 
la njihova pobuda na sevn
-1____««• - j • t- ■ X«trlillO ^ -Nr
i a njimfva ^tutruun na jv--
skupščini, da naj bi za četrt***®^

iss±rižzSSsj
mosovci zatrjujejo, da bi bd' 
bolj tepeni, če bi bil njihov PrCtl jj / 
a so jih za en sam glas preglas® 
vitelji in socialisti. V tolažbo P oT 
Ijemje menda lahko vsaj t°. d® 
niki lahko na tem prime* .: fb* 
koliko je komu v resnici M 

| ništva in razbremenitev gosp®*^
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prijatelj je odkril, da Krško po <2^% j
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9- T opliški 
knjižni sejem

6. do 11. maja v 
Zdravilišču Dolenjske 
Toplice — Gostje sei- 

J. Dular, F. Šali, S. 
____ Šali, I. Zoran

MiD,0LENJSKE TOPLICE — 
•* >nska knjiga iz Novega mesta, 

T^tovna Sola baza 20 iz Dolenjskih 
Trmi-C '.n Zdravilišče Dolenjske 
{ tudi letos pripravili

knjižni »it‘o že de
ri,, bo od ponedeljka, 6„

sobole- " uiaja, o 
°"h Zdravilišča. V razstavnem

zdravT*?068 VlleS*te dvorane v 
kn i* kem ho,elu bo prodajna 
Id,.-: "a razstava, ki jo bo pripravila 
Mlaa*rn,a novorne5ke poslovalnice 
Minske Icj^Na 25 panojih bo 
,0-^ . naProdaj <z običajnim

fi^SSiSK
slovenskc “tlof.be, 

za mf aVeČ kot ponvica vseh knjige 
24 "tladmo oziroma šolale.

Pli^k1*"' Sejem v Dolenjskih To- 
UariU.J* M v minulih 'et'h uve-

aSsaasta:
Tudi ,nJL S t0Pl'Ske osnovneš ole. 
podel; °krat b° namreč slovesna 
cem za hr»°™e?enih priznanJuCen-aKpsssss
in Ivan 7f’Franc Severin Šali 
teSki rt.ran' dodelitev bo v Vi-

redovP7ZI^nja uiencem viSjih raz- 
"astopfc,^0 vsi Štirje pesniki

Ribnica ima zdaj kulturni hram
»Brez starih hiš bi bili kot brez preteklosti,« je med drugim dejal dr. Matjaž Kmecl 

na otvoritvi prenovljene Miklove hiše v Ribnici — Razstava kolonije 89
RIBNICA — Stari in revitalizirani del Ribnice oz. njenega mestnega jedra je 

od minulega petka, 19. aprila, tudi uradno bogatejši za moderen in funkciona
len objekt — Miklovo hišo, imenovano tudi ribniški kulturni hram. Na otvorit
veni slovesnosti seje zbralo veliko uglednih kulturnih delavcev, med njimi pisa
telj dr. Matjaž Kmecl, član Predsedstva Republike Slovenije, prisostvovali pa 
so ji tudi predstavniki pobratene italijanske občine Arcevie.

vo hišo del kulturne dediščine, in izrazilDr. Kmecl je v kratkem nagovoru 
poudaril pomen takšnega objekta, re
koč, da so »ljudje brez starih hiš, kot bi 
bili brez. preteklosti«. Ko se je dotaknil 
zdajšnjega časa in aktualnih dogodkov 
pri nas, pa je poudaril, da »narod svoje 
suverenosti ne doseže z besedami, tem
več z. dejanji«. »Osamosvajanje ni pro
ces čez noč«, je dejal, »ampak je zanj 
potreben čas. Z osamosvajanjem nam 
ne more nihče vzeti kulture in tradicije«.

Ribniški župan France Mihelič je 
menil, da Ribničani ohranjajo z. Miklo-

FOTOGRAFIJE NA 
SEVNIŠKEM GRADU

SEVNICA — V galeriji na sevniškem 
gradu bodo v torek, 30. aprila, ob 19. uri 
odprli razstavo fotografij Judith Zgonec 
—Tscherfinger, v Boštanju udomljene 
Švicarke iz Chura. Otvoritveno slovesnost 
bo z nastopom popestrila znana slovenska 
harfistka Pavla Uršič. Razstavo, ki so jo 
pripravili v organizaciji ZKO Sevnica, si 
bo moč ogledati do 28. maja.

upanje, da prenovljeni objekt ne bo 
ostal samo hiša, marveč da bo postal 
resničen dom vseh kulturnih ljudi. 
Opozoril je, da je za revitalizacijo ob
jekta veliko prispevalo ribniško gospo
darstvo, predvsem Riko in Inles, zahva-

• Razstavna galerija in knjižnica ni
sta vse, kar so Ribničani pridobili v 
prenovljeni Miklovi hiši, saj so v tem 
kulturnem hramu prostori tudi za 
druge raznovrstne kulturne dejavno
sti, katerih Ribnica do zdaj ni imela. 
Zaslužnim posameznikom, ki so naj
več prispevali, daje sedež občine pri
šel do teh pridobitev, so podelili pri
znanja. Dobili sojih: Božo Rot, Staša 
Blažič, Mojca Rah, Mija Češarek in 
Franc Mikulič.

lil pa seje tudi pristojnemu regionalne
mu zavodu za varstvo naravne in 
kulturne dediščine in nekdanji repu
bliški kulturni skupnosti za pomoč.

V petek so si obiskovalci v galeriji 
lahko ogledali razstavo del. nastalih v 
ribniški likovni koloniji leta 1989. Na 
ogled so dela akademskih slikarjev Ma
rije Rus, Lojzeta Logarja, Andraža Ša
lamona in Tuga Sušnika, kiparja Rene
ja Sušnika in fotografa Marka Modica. 
Na otvoritvi razstave, kije bila ta dan, je 
kritik dr. Jure Mikuž poudaril, da za
vzema ribniška galerija lepo mesto na 
slovenskem kulturnem obzorju.

M. GLAVONJIČ

KONCERT OB JUBILEJU 
TONETA KOZLEVČARJA

STIČNA — Pod pokroviteljstvom Iju- 
baljsnek pivovarne Union bo jutri, v pe
tek, 26. aprila, ob 17. uri v Opatovi kapeli 
stiškega samostana koncert Ribniškega 
okteta, posvečen 40-letnici pevskega de
lovanja Toneta Kozlevčarja v Sloven
skem in Ribniškem oktetu. Na koncertu 
bodo sodelovali še moški pevski zbor iz 
Stične, Litijski oktet, oktet bratov Pirna
tov in dramski igralec Boris Kralj.

PROMOCIJA SIGE 
NA BOGENŠPERKU
NOVO MESTO. LITIJA 

Dolenjska založba v Novem mestu 
je pravkar izdala nov letnik lepos
lovne knjižne zbirke Siga. V paketu 
so tri pesniške zbirke, in sicer Fran
ceta Režuna Občutja in videnja, 
Jožeta Kastelca Barve in Jožeta 
Sevljaka Razklani prag. Slovesna 
predstavitev bo danes, v četrtek, 25. 
aprila, ob 18. uri v Valvasorjevi 
knjižnici na gradu Bogenšperku. Po 
uvodni besedi predsednika litijske 
občinske skupščine Mirka Kaplje 
bo o pesniških zbirkah govoril 
urednik zbirke siga prof. Janez Me- 
žan, ravnatelj Studijske knjižnice 
Mirana Jarca v Novem mestu. V 
kuturnem programu bodo sodelo
vali učenci glasbene šole iz Litije.

NASTOP
ZMAGOVALCEV

KOČEVJE — Jutri, v petek, ob 18. uri 
bo v dvorani Kina v Kočevju koncert 
mladih glasbenikov (trobila, pihala). Na
stopili bodo učenci Srednje glasbene in ba
letne šole iz Maribora, ki so zmagali na 
nedavnem tekmovanju mladih glasbeni
kov iz vse Jugoslavije v Hercegnovem v 
Čmi Gori.

Literati se srečajo maja
Območno srečanje pesnikov in pisateljev začetni

kov za Dolenjsko bo 24. maja v Novem mestu

PIŠA TEU MED ŠOLARJI — Pisatelj Miha Mate, ribniški rojak (na fotografiji: 
spredaj), seje minuli petek, 19. aprila, v Kočevju udeležil zaključne prireditve letoš
njega tekmovanja učencev za bralne značke. Cicibanovo bralno značko je osvojilo 
90, Levstikovo pa 272 učencev. Pisatelj Mate se je pogovarjal z dobitniki značk in 
posebej z učenci, ki sami že ustvarjajo. (Foto: — Primc)

jgčer je zvenel v prijetnih akordih
-ill^činski pevski reviji v Novem mestu je dvanajst zborov zapelo 24 pesmi
trdila \pl * D ~ Petkova pevska revija v tukajšnjem Domu kulture je po-
Pesem še ^ UJI Dolenjskega lista zapisano ugotovitev, daje zborovska
občinj N ^?n° množična glasnica ljubiteljske kulture v novomeški
»n pev^ • odr|* seje zvrstilo dvanajst zborov, ki štejejo skupaj nad 330 pevcev 
Ijivo "j**1 je zapel dve pesmi. Polna dvorana obiskovalcev je paz-

Prisluh«, v*.3 pr.°8ram slabo uro in pol trajajoče prireditve, obenem pa je zna- 
y , 11 bajanju in vsak nastop nagraditi z aplavzom.

mlnr'ahk0 zaP‘5em°. da je
vsaj naTra^3 Petka v Novem mestu oz. 
zvenel „ ,ega zborovskega koncerta 
s°se vsi nPa J.etmh ak°rdih za uho in da 
več i? S(,, s °Pajoči trudili dati kar naj- 
Potcgovoi Kesda zbora, ki bi se lahko 
tekniova| vozovn>co v Maribor in 
l'ovoniex. na tamlcajšnji Naši pesmi, 
ne Premorp . rovska scena še vedno 
da Pevstvo i.!". Pa moč Požreti dejstva, 
E°naprediiioTV nov.ome5k' občini le- 
Slosar v,o^Tr ki Saje mag. Mirko 
na Več si‘m- ,zpbraževanje zborovodij

13110 le obrestuj111' V Novem mestu’ *

Prv' Predslatr pevski. reviji so se kot 
Jcnskega * 1 * v Pevc' 'n pevke upoko- 
v°dstv0m o ra 'z Novega mesta pod 
0sam|jeni nje P'rc. Bržkone ne bomo 
uPokojenri mnenju, da novomeški 
PCl' ^ko dr,?3 lak5ni prireditvi še niso

6 1 Mrvalo lake, Kot rečeno, bi takšno
7 >jočihhz£dali kateremu od na
jt rokr,,._. .. rov, a naj to naredijo
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ovnialf,', . ’ d naJ to na 
za zborovsko petje.

Uspešni tudi
Hercegnovem

8lasbe j, * ^ncev in študentov 
■Oljenih? ,Jugoslav'Je. Od 313 
12 <v" 5kmovalcev jih je bilo 
SreSih i,,| k'^ glasbenih šol, dveh 
'hV^Mjane'^^kademije za glasbo 
u^nci jn x, , Tekmovali so tisti 
PubliŠkem . uentI’ ki 50 na 20-re' 

ipesei.l.ekn)0yanJu "a Vrhniki 
?• K.juK.d"idosegli L nagra
bili Slovpd‘konkurenci so Pred-
!?li{no odre*Cl|’-kl S0SCV 8or' 
^trebno«,s« vsi dosegli 
>ado c ev,l° ^k za L, 2. ali 3. 
Va" C»o|eni^roe-ia’ ki ga »pokri- 
, na pez(jjJr„ 1 si je Metličanka 
[ ?a glasb,!C' 5tudentka Akademi- 
C^orij: s navto prislužila v 6.
l *ba p|evn ,nagrado in 4. mesto.
ia,36 5o'e jev -Jz.črnomaljske glas- 
f anJem L ,, kategoriji osvojil z 
‘>sto. n3klar!nct 2. nagrado in 
.e<- Sfednj.. ",el Jvša iz Brežic, uče- 
V'Pa Je v tr8 .3S^‘ne 5ole v Maribo- 
e dosp„„, ,e,J' kategoriji harmoni- 

tagrado in 1. mesto.

Vsekakor pa moramo omeniti zbore, 
ki so nastopili v novi izdaji ali pa so se 
predstavili prvič. Najprej naj velja naša 
pozornost komornemu moškemu zbo
ru Šempeter iz Otočca, kije nastopil pr
vič. Pevci, ki jih vodi Jože Tori, so že z 
izvajanjem samo dveh pesmi pokazali, 
da se hočejo pridružiti tistim zborom, ki 
bi radi zborovsko pesem gojili na višji 
ravni. Komorni zbor je nastal po pre- 
osnovanju otoškega zbora, ko se je več 
pevcev in pevk vključilo v Pioniijev 
mešani zbor. Ta seje na reviji predstavil 
tudi z narodno Dolenjski furmani v za
nimivi priredbi svojega zborovodje 
Francija Možeta. Prvič pa je nastopil 
tudi mešani zbor Ajda, ki je nastal z 
združitvijo orehoviškega in šentjemej- 
skega zbora, vodi pa ga Milan Pavlič.

Program petkove revije so sestavljale 
večinoma slovenske ljudske in umetne 
pesmi, a tudi dela tujih skladateljev. 
Glede na to, da obhajamo letos 400- 
letnico Gallusove in 200-letnice Mozar
tove smrti ter daje leto 1991 proglašeno 
za Gallusovo in Mozartovo leto, bi pri-

Likovni natečaj 
na temo Okolje
Razstavo v Ljubljani bo 
5. junija odpri dr. D. Plut

LJUBLJANA — S ponedeljkom, 
15. aprila, se je iztekel rok za oddajo li
kovnih del, ustvaijenih na temo Varuj
mo naše okolje, in sicer na natečaju, ki 
so ga že sredi lanskega decembra razpi
sali Zeleni Slovenije, da bi na ta način k 
problematiziranju okolja in ozavešča- 
nju na tem področju pritegnili tudi šol
sko mladino. Tema natečaja ni bila iz
recno predpisana, vendar so organiza- 
toiji želeli, da bi se mladi likovniki 
odzvali na najbolj pereča vprašanja 
okolja. Medtem strokovna komisija, ki 
jo sestavlja sedem profesoijev, umet
nostnih zgodovinaijev in likovnih pe
dagogov, že opravlja svoje delo, naredi
la bo izbor del za razstavo in določila 
nagrajence. Slovesna otvoritev razstave 
s podelitvijo priznanj bo v sredo, 5. juni
ja, na svetovni dan varovanja okolja, in 
sicer ob 11. uri v Galeriji Ars v Ljublja
ni. Otvoritveni govor bo imel dr. Dušan 
Plut, predsednik Zelenih Slovenije in 
član Predsedstva Republike Slovenije.

čakovali več pesmi teh dveh glasbenih 
velikanov na novomeški pevski reviji. 
V celoti je to »naročilo« izpolnil le Do
lenjski oktet, kije edini izvajal tudi Mo
zarta, Gallusove pesmi pa so poleg tega

• Ob koncu petkove revije pevskih 
zborov novomeške občine je pred
sednik ZKO Novo mesto, Zdravko 
Hribar, izročil mag. Mirku Slosarju, 
vodji in izvajalcu strokovnih seminar
jev za zborovodje v Novem mestu, 
posebno priznanje, ki mu ga je ZKO 
Novo mesto podelil za uspešno delo 
na omenjenem področju.

okteta imeli v programu še Šentjernej- 
ski oktet, mešani zbor Ajda in komorni 
zbor Šempeter.

I. ZORAN

NOVO MESTO — Kaka dva mese
ca je že, kar je Zveza kulturnih organi
zacij Slovenije razpisala natečaj za ude
ležbo na letošnjem 19. srečanju pesni
kov in pisateljev začetnikov, ki pišejo v 
slovenskem jeziku, sredi marca pa se je 
tudi že iztekel rok za oddajo pesmi, 
proze in dramskih besedil, s katerimi 
lahko še ne uveljavljeni avtoiji oz. za
četniki, ki še nimajo svoje knjige (razen 
izdane v samozaložbi), sodelujejo na 
natečaju in srečanju.

Kot smo že ob razpisu zapisali v Do
lenjskem listu, bo v okviru i9. srečanja 
pesnikov in pisateljev začetnikov naj
prej, in to aprila in maja, v šestih sloven
skih mestih šest območnih prireditev, 
na katerih bodo na običajen način (na 
literarnih večerih) predstavljeni izbrani 
avtoiji, najboljši pa predlagani za na
stop na zaključni republiški prireditvi. 
V istem zapisu smo tudi omenili, da bo 
letos območno srečanje za Dolenjsko v 
Novem mestu (lani je bilo v Trebnjem, 
prej pa nekaj let zapovrstjo v belokranj
ski Vinici).

Medtem so na republiški Zvezi kul
turnih organizacij oz. v njenem literar
nem odboru že izbrali avtorje letošnjega 
srečanja za Dolenjsko in poslali njihove 
prispevke v Novo mesto na tukajšnjo 
Zvezo kulturnih organizacij. V pošiljki 
so prispevki 15avtoijev,inkotsejeda- 
lo zvedeti, jih je večina iz Novega mesta 
in okolice, vsi pa sodelujejo s pesmimi.

SREČANJE Z IGRALKO
NOVO MESTO — Jutri, v petek, 26. 

aprila, ob 19. uri bo v razstavišču SDK (v 
Kandiji) zanimiva prireditev. Nastopila 
bo slovenska gledališka igralka Štefka 
Drolc. Sodeloval bo Dolenjski oktet.

Visok jubilej novomeške gimnazije
Pokrovitelj praznovanja 245-letnice ustanovitve je predsednik slovenske 
vlade Lojze Peterle, nekdanji novomeški gimnazijec — Ob jubileju številne 
________prireditve, ki se začenjajo danes, posebna izdaja Stezic

NOVO MESTO — Novomeška gimnazija, druga naj
starejša gimnazija na Slovenskem, obhaja letos visok jubilej 
— 245. obletnico ustanovitve. To je tudi pomemben mej
nik v življenju šole, ki je začela delovati pod okriljem no
vomeških frančiškanov in je bila potem vseskozi ena naj
boljših in v mnogočem vodilnih tovrstnih ustanov pri nas. 
Seveda je imela poleg svetlih tudi temne trenutke, vendar je 
edino degradacijo v vsej svoji zgodovini doživela v novej
šem času. Prišla je z uvedbo usmerjenega izobraževanja, ko 
je gimnazija izgubila ne le ime, ampak tudi vse tisto, kar jo je 
nad 230 let potrjevalo kot gimnazijo. Uvrstili sojo med tako 
imenovane usmerjene srednje šole, ki so izobraževale nepo
sredno za poklic, celo za čevljarskega. Zdaj se po več kot 
desetletni vladavini ponesrečenega in celo škodljivega us
merjenega izobraževanja spet vrača v izobraževalni sistem, 
seveda nanovo vzpostavljen, kot stara dobra gimnazija. 
Novomeški gimnaziji se je srečno naključilo, da lahko to 
vprašanje simbolično obeleži prav s praznovanjem omeje
nega jubileja, na ta način pa s spremembami, ki so nujne za 
vnovično vzpostavitev in utrditev gimnazije, vsaj okvirno 
seznani tudi širšo javnost.

• Prva prireditev ob 245. obletnici novomeške gimnazi
je bo danes, v četrtek, ob 20. uri v Dolenjski galeriji. V 
veliki dvorani bo razstava likovnih del nekdanjih gimna
zijcev Marina Beroviča, Tonija Vovka, Sama Kralja, 
Ane Guštin in drugih, v spodnji dvorani pa se bodo z li
kovnimi deli predstavili zdajšnji dijaki novomeške gim
nazije. V torek, 7. maja, bodo v gimnazijski avli odprli 
razstavo izbranih maturitetnih nalog novomeških gim
nazijcev. V petek, 10. maja, pa bodo najprej ob 20. uri 
odprli v fotogaleriji Vista 21 razstavo fotografij Bojana 
Radoviča in Saše Fuisa, uro kasneje, ob 21. uri, pa bo v 
Kozinovi dvorani glasbene šole koncert pianista Aleša 
Vesela. O drugih prireditvah bomo še poročali.

Zunanje obeležje praznovanju 245. obletnice ustanovit
ve bodo dale prireditve s sodelovanjem nekdanjih in seda
njih gimnazijcev. Načrtovanih in tudi že napovedanih je kar 
enajst najrazličnejših kulturnih prireditev, ki se bodo vrstile 
več tednov zapored in se iztekle 17. maja, ko bo na Otočcu 
zaključna slovesnost pod naslovom Srečanje gimnazijcev. 
Na njej bo poleg drugih govoril tudi pokrovitelj praznova
nja, predsednik slovenske vlade Lojze Peterle, nekdanji di
jak novomeške gimnazije. V okviru zaključne prireditve 
bodo tudi predstavili slavnostno izdajo Stezic, gimnazijske
ga glasila, ki izhaja skoraj štiri desetletja. Stezice bodo natis
njene kot obsežna knjiga najrazličnejših prispevkov zdaj
šnjih in nekdanjih gimnazijcev, profesorjev in drugih, ki so 
kakorkoli povezani z novomeško gimnazijo. Bodo nekakš
na predhodnica novi monografiji o novomeški gimnaziji, ki 
bo izšla čez pet let, ob 250-letnici šole.

Letošnji jubilej je za novomeško gimnazijo po mnenju 
ravnateljice prof. Vasje Fuis tudi priložnost za začetek njene 
revitalizacije. Prostorska ureditev, kije včasih ustrezala, šo
la pa se tudi ni pritoževala nad utesnjenostjo, potrebuje po
pravke. »Zamišljeno je, da bi najprej pokrili notranje dvo
rišče, s čimer bi pridobili še eno telovadnico oziroma trim 
kabinete, zgornji del, nadzidek, pa bi postal večnamenska 
dvorana za gimnazijce, ki imajo večje intelektualne ambici
je, se pravi prostor za najrazličnejše kulturne dejavnosti, pri
reditve in drugo. Tehnična dokumentacija je že v izdelavi, 
Financira pa jo novomeški izvršni svet. Izvedbene načrte 
pripravlja arhitekt Marjan Zupanc iz GIP Pionir, naš ne
kdanji gimnazijec. Računamo, da bo to moč uresničiti z re
publiškimi sredstvi.« Kot rečeno, bo to šele začetek revitali
zacije, ki naj bi zatem zajela celotno gimnazijsko stavbo. 
»Stavbo bo treba čimprej usposobiti za to, da bi bila tudi 
prostorsko kos vsemu, kar zahteva vrnitev gimnazije. Naša 
gimnazija naj bi spet postala, kar je nekoč že bila: ena vodil
nih gimnazij na Slovenskem,« pravi prof. Vasja Fuis.

I. ZORAN
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Prispevki so poslani pod šiframi in bo
do prava imena njihovih avtorjev znana 
šele potem, ko bo tričlanska žirija ob
močnega srečanja prebrala, ocenila in 
razvrstila vse pesmi po kakovosti.

V izpeljavo območnega srečanja v 
Novem mestu se bo po svojih močeh

• Literarni odbor pri novomeški 
Zvezi kulturnih organizacij je v sre
do, 17. aprila, razpravljal tudi o izpe
ljavi letošnjega srečanja mladih btera 
tov iz osnovnih šol v novomeški 
občini. Prispevke učencev mg bi, kot 
že prejšnja leta, pregledal in izbral za 
nastop pesnik Severin Šali. Priredi
tev bo v petek, 31. nuya, v avli po
slovne stavbe tovarne zdravil Krka v 
Ločni, in sicer kot ena od manifestacij 
letošnjega že 14. dolenjskega knjiž
nega sejma.

vpregel literarni odbor pri novomeški 
Zvezi kulturnih organizacij. Člani od
bora so se v ta namen že sestali minulo 
sredo, 17. aprila, in predlagali dva člana 
žirije (tretjega člana bo določila repu
bliška Zveza kulturnih organizacij). 
Prireditev, sestavljena iz dveh delov, bo
v petek, 24. maja, in sicer, kot je za zdaj 
predlagano, v prostorih Glasbene šole 
Marjana Kozine. Popoldne ob 16. uri 
bo v zbornici okrogla miza, na kateri 
bodo člani žirije povedali svoje mnenje 
o poslanih prispevkih, nakar bodo sku
paj z avtoiji razpravljali o problematiki 
literarnega pisanja. Zvečer ob 19. uri pa 
bo v Kozinovi dvorani literarni večer s 
predstavitvijo izbranih besedil, žirija pa 
bo objavila imena tistih, kijih bo pred
lagala za nastop na zaključni republiški 
prireditvi 19. srečanja pesnikov in pisa
teljev začetnikov.

I. ZORAN

Kozolci, hrami 
in zidanice

NOVO MESTO — Na Dolenj
skem še stoje tu in tam stari leseni 
kozolci ter na sončnih vinorodnih 
pobočjih leseni hrami in preproste 
kamnite zidanice. A kdo ve, doklej 
bodo še stali, čedalje bolj osameli in 
načeti, vse bolj le še kot pomniki 
nekega življenja in časa, od katerih 
se je sodobnost obrnila in ju brez 
sočutja prepustila minljivosti. Tako 
staro izgineva in tudi kozolci, hrami 
in zidanice, ki jih je na svojih slikar
skih popotovanjih po Dolenjskem 
uzrla Novomeščanka Danja Bajc, 
imajo že vsi pohabljene strehe, pre
raščene z mahom, ali pa že močno 
kažejo rebra. Prenekateri takšni 
zgradbi, ki obenem predstavlja 
element stare ljudske arhitekture, 
običajno vedno lepo vrasle v okolje, 
že grozi trenutek sesutja in odstra
nitve. Bajčeva je nekaj tistih, ki še 
kljubujejo času, naslikala in morda 
so tovrstne njene slike zadnje in celo 
edine upodobitve kozolcev, hra
mov in zidanic. Dvanajst takšnih 
slik, ki so vse ustvarjene v pastelni 
tehniki, je Danja Bajc razstavila v 
razstavišču gostišča Pri slonu v No
vem mestu. Motivi so iz raznih kra
jev in iz različnih letnih časov. Na 
nekaterih slikah se ob propadajoči 
taki kmečki zgadbi bohoti razcve- 
teno drevo, kar le še poudarja vča
sih nerazumljeno kontrastnost živ
ljenja in časa. Razstavo, ki bo na 
ogled do 9. maja, so odprli 18. apri
la. Na otvoritvi je Božena Petrov 
prebrala nekaj misli, ki jih je Bajče
va zapisala ob srečanjih z zadnjim 
kljubovanjem starega, arhaičnega 
in včasih tudi arhetipskega za dolo
čeno okolje in življenje v njem, 
glasbeni del pa je prispeval 10-letni 
Domen Zorko iz Družinske vasi, 
učenec novomeške glasbene Sole, z 
igranjem na harmoniko.

IZ.

Nemški umetMki 
v Sloveniji

Na tednu nemške kulture
LJUBLJANA — Ta teden, od 22. 

do 26. aprila, potekajo v Sloveniji dnevi 
nemške kulture. V Mednarodnem gra
fičnem likovnem centru v Ljubljani že 
od minulega četrtka, 18. aprila, skupaj 
ustvarjajo nemški umetniki Max Uhlig, 
Franz Hitzler in Reiner Plum ter slo
venski grafiki Janez Bernik, Gorazd Še- 
fran in Andrej Jemec. Skupno razstavo 
v tem času ustvaijenih del bodo odpili 
danes, v četrtek, 25. aprila, ob 18. uri v 
galeriji Tivoli. Hkrati bodo predstavili 
grafično mapo z deli omenjene šeste
rice.

V Sloveniji pa gostujejo tudi trije 
pomembni nemški pisatelji: Gert Hei- 
denreich, Herta Miiller in Hans-Josef 
Ortheil. Že od ponedeljka, 22. aprila, 
nastopajo na literarnih večerih v Ljub
ljani in Mariboru, v torek so bili npr. 
gostje oddelka za germanistiko Filozof
ske fakultete v Ljubljani, danes ob 18. 
uri pa bodo brali svoja dela v prostorih 
SLG v Celju. Nemški pistelji bodo 
obisk v Sloveniji končali z jutrišnjo 
okroglo mizo o položaju literature v 
združeni Nemčiji in v sodobnem svetu, 
in sicer v prostorih Društva slovenskih 
pisateljev v Ljubljani.

Novo v Visti 21
NOVO MESTO — Jutri, 26. aprila, 

bodo v galerijskih prostorih Visle 21 ob 
7. uri zvečer odprli novo fotografsko 
razstavo, in sicer se bo javnosti predsta
vila fotografska ustvaijalka Sonja Le- 
bedincc iz Ljubljane. Lebedinčeva je 
diplomirala iz fotografije na praški 
Akademiji lepih umetnosti, zdaj pa na
daljuje študij na Nacionalni šoli vizual
nih umetnosti La Cambre v Bruslju. 
Sodelovala je že na številnih razstavah, 
bila pa je tudi komisar razstav drugih 
umetnikov. Tema razstavljenih fotogra
fij je projekcija relacije med moškim in 
žensko.

NAGRAJENE V ZAGREBU
NOVO MESTO — Zveznega likovne

ga natečaja Svet okoli nas, ki so ga razpisa
li v Zagrebu, so se udeležili tudi mladi li
kovniki OŠ Bršljin, ki jih vodi likovni 
pedagog Ljubo Žagar. Dosegli so lep 
uspeh. Učenka Mateja Retelj je dobila pr
vo nagrado in jo bo sama sprejela na slo
vesni podelitvi 24. maja v Zagrebu, učenki 
Tjaša Kump in Jerneja Luštek pa sta dobi
li manjši nagradi.
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Za javnost dela
Kakšna oddaja zemlje?
ŠALKA VAS — V krajevni skupno

sti Rudnik—Šalka vas ugotavljajo, da 
so se v preteklosti opuščala še tista ma
loštevilna naselja, kjer so ljudje prebiva
li. Šele pred 14 leti je uspelo vodstvu te 
krajevne skupnosti doseči preko občin
skega izvršnega sveta, ki mu je takrat 
predsedoval Alojz Petek, da so sprejeli 
sklep o gradnji stanovanjskih in ostalih 
stavb v opuščenih naseljih. Odločitev 
občinskega izvršnega sveta je omogoči
la gradnjo družinskih stanovanjskih hiš 
v Cvišlarjih in počitniških hiš v Mač
kovcu. V izpraznjeni prostor so prišli 
ljudje iz mestnih središč, ki so gradili po 
svoji meri in ne da bi upoštevali merila 
urejanja podeželskega prostora. Škoda 
je, da o nameravanih gradnjah ni bilo 
javnih razprav. Še manj je razumljivo, 
da je sedaj zgolj na podlagi zakupnih 
razmerij možna gradnja različnih stavb 
v okolici Cvišlarjev in Maškovca, brez 
sodelovanja stroke in izdelanih uredit
venih načrtov. Prav bi bilo, da bi tisti, ki 
razpolagajo z državnim zemljiščem, ne 
oddajali zemljišč v zakup brez javnih 
natečajev in brez sodelovanja občinskih 
strokovnih služb. -vd

KAKŠNE OBRESTI?
Mnogi varčevalci so dvignili iz bank 

svoje dinarske in devizne prihranke, v 
zadnjem času pa si banke zelo prizade
vajo, da bi si znova pridobile zaupanje 
varčevalcev. Prav bi bilo, če bi te banke 
nekoliko bolj natančno seznanjale var
čevalce, kolikšne so obresti za vezane 
vloge. V banki zveš le, koliko je letna 
obrestna mera. Varčevalec to obrestno 
mero razdeli z 12 in dobi mesečne obre
sti. Vendar pa se pri tem ušteje, kajti 
banka računa po dnevih in faktorjih, če 
pa bi preprost varčevalec hotel vse to 
razumeti, bi moral prej na tečaj. Zato 
predlagam, da banke seznanjajo varče
valce tudi z mesečnimi obrestnimi me
rami. K. J.

USPEH SEVNIŠKIH 
MODELARJEV

KRŠKO — V Žadovinku pri 
Krškem je bilo v soboto slovensko 
mladinsko prvenstvo v raketnem 
modelarstvu, ki so ga pripravili čla
ni ARK Vega iz Sevnice. Gostitelji 
so v ekipni uvrstitvi tudi zasedli 1. 
mesto, in sicer kar 372 točk pred I. 
ekipo OŠ II. grupe odredov iz Ljut> 
Ijane, 3. mesto pa je osvojila OŠ 
Sava Kladnika iz Sevnice. Člani 
ARK Vega so blesteli predvsem v 
njihovi paradni disciplini, v tekmo
vanju z malimi raketami s trakom. 
Zmagal je Matjaž Požun pred klub
skim tovarišem Matjažem Čamer- 
nikom. Pri raketoplanih je zmagal 
Sevničan Sebastijan Pelko, tretji je 
bil Matjaž Požun, ekipna zmaga pa 
je bila prav tako sevniška. Pri rake
tah s padali je bil Sebastijan Pelko 
drugi, Robi Pavlin pa četrti, ekipno 
pa je bila sevniška osnovna šola 
druga.

A. Ž.

Politika kot vreme
Politika mora biti res
na stvar in ne gostil

niški trič-trač
V silni želji, da bi SKZ-Ljudska 

stranka zabrisala tesno povezavo 
stranke, kot tudi Demosa, z ne
uspešno razvojno politiko Sloveni
je, z vedno slabšim položajem slo
venskega kmeta, se je odločila za 
zelo hudomušen politični manever, 
ki najbolj spominja na vremenske 
razmere preteklih dni. Slovenski 
kmet bo po obetavnem začetku 
pomladi občutil vpliv nedavnega 
snega, kakor bo, žal, občutil tudi 
posledice nenadzorovanega troše
nja misli nekaterih vplivnih velja
kov Demosove koalicije. Zgovor
nih primerov o tem je več. V 
zadnjem času aktualen in zanimiv 
pa je »odstop, zamenjava« kmetij
skega ministra dr. Jožeta Osterca.

Predsednik črnomaljske podruž
nice SKZ-LS Janko Bukovec je ob 
tem 9. aprila za Delo dejal: »Kmetje 
smo želeli, da bi se uresničile naše 
zahteve, in pričakovali smo, da bo
sta to opravila minister in njegov re
sor. To se ni zgodilo. Razmere v 
kmetijstvu so vse slabše. Pri gozdar
skem zakonu niso upoštevali naših 
stališč. Kakor da kmetje, ki znamo 
vse pridelati, saditi trto in sadno 
drevje, ne bi znali skrbeti tudi za 
gozd. Gozdarji naj poskrbijo za 
škodljive vplive, ki so očitni v goz
du, odkar so gospodarili z njimi oni. 
Tudi pri zadrugah ni narejenega ni
česar, zakon o denacionalizaciji pa 
je tako omejujoč, da pravzaprav po
trjuje odvzemanje. O tem bomo 
povedali svoje stališče tudi ministru 
Rajku Pirnatu, ki smo ga že povabi
li v Črnomelj. Kmetje v naši občini 
menimo, da mora minister Osterc 
oditi. »Teden dni kasneje, 18. apri
la, ko smo že imeli sneg, pa smo v 
Dolenjskem listu lahko prebrali 
Bukovčevo izjavo, v kateri je med 
drugim zapisano: »Prehitro je bilo 
rečeno, da mora minister za kmetij
stvo odstopiti...«

Očitno se bo potrebno navaditi,
daje tudi politika resna stvar, ki ima 
dolgoročne posledice in ne le go
stilniški trač.

BORIS MUŽAR, 
ZVONE BUTALA, 

Semič

Ribnica: kdo »demokratično« vlada
Člani Demosa protestiramo in pričakujemo spoštovanje demokratičnih pravil
Minilo je leto dni od prvih povojnih 

demokratičnih volitev, vendar se rib
niška javnost še vedno zavaja s tem, kdo 
je v Ribnici na oblasti oziroma kdo vla
da v Ribnici.

V Ribnici so »politični režiserji« v 
okviru priprav na politični pluralizem 
'poskrbeli’ še pred volitvami, daje bila 
sprejeta sprememba številčne sestave 
ribniške skupščine, to je njenih zborov, 
kot jih določa ustava. To je bil tudi eden 
redkih primerov 'reorganizacije zborov’ 
v naši republiki. Tako jim je uspelo sta
tutarno zmanjšati število poslanskih 
mest v družbenopolitičnem zboru. V 
tem zboru nastopajo predvsem stranke 
in njihova številčnost oziroma sestava je 
lahko merilo dosežene pluralne demo
kracije; za le-to smo se lansko leto odlo
čali Slovenci. Seveda so tudi v Ribnici 
'preračunali' število poslanskih mest v 
posameznih zborih, da stranke v druž
benopolitičnem zboru ne bi imele veli
ko vpliva. Na ta način je bil dosežen cilj, 
da bodo imele nove politične skupine 
— stranke — čim manjši vpliv pri 
skupščinskem odločanju o razvoju in 
načinu življenja ribniške občine. Toliko 
o zgodovini priprave za »enakopraven« 
vstop v ribniško demokracijo!

In kakšna je sestava nove ribniške 
oblasti — skupščine —po lanskih vo
litvah? V skupščini občine Ribnica je

skupaj 64 poslancev; od tega 
Slovenski krščanski demokrati 26,56% 
Stranka demokratične prenove 23,43% 
Neodvisni, samostojni, neopredeljeni 
26,56%
Kmečka zveza-ljudska stranka 9,37% 
Liberalna stranka 4,68%
Zveza socialistov 3,12%
Slovenska demokratična zveza 1,56%

Pri tem je upoštevana dejanska pri
padnost poslancev politični stranki — 
to je članstvo v posamezni stranki. Iz te
ga je razvidno, da ima DEMOS zdru
žena koalicija (v Ribnici jo sestavljata 
SDZ in SKD) samo 28,2%. poslancev v 
skupščini in je kvečjemu partner ali 
opozicija ostalim strankam, nikakor pa 
ne stranka ali koalicija z večino »skupš
činske oblasti«.

In čigava je občinska vlada? Po vo
litvah je Demosova koalicija sicer po
skušala ponuditi novo občinsko vlado, 
vendar v Ribnici ni dobila zadostnega 
števila pripravljenih kandidatov za svo
jo vlado. Zato je moral Demosov man
datar odstopiti. Skupščina je nato po
daljšala mandat »stari vladi«. Da pa bi v 
Ribnici le prišlo do neke spremembe, je 
skupina poslancev, ki so sicer vsi zapo
sleni v podjetju RIKO —Ribnica, pred
lagala novega mandatarja, ki je dobil 
mandat, sestavil vlado in skupščina jo je 
potrdila. V tej »novi vladi« ni nobenga

SMETI NA KOČEVSKEM — Ob vseh cestah, ki vodijo v kočevske gozdove, je 
grozljiva izkaznica naše kulture. (Foto: A. Starc)

Smeti, ki krojijo naš vsakdan
Se bo končno kdo od odgovornih le spotaknil ob smeti na Kočevskem?

Kočevska je bila že večkrat predstav
ljena kot negativen primer razmerja 
med človekom in okoljem. Kar 90 odst. 
površine je zaraščene, vendar žal ne le z 
gozdom, ampak z grmovjem. Narava, 
predvsem pa gozd, je Kočevcem blizu. 
Kako zelo blizu je nekaterim, pa žal ali 
pa na srečo naključni obiskovalec 
spozna že po nekajminutnem sprehodu 
po gozdnih poteh, ki vodijo v Šahen, 
Rdečo zemljo, Črnopotoške gredice, 
Rog.... Ob vseh cestah, ki vodijo v gozd, 
je na kupih grozljiva izkaznica naše kul
ture, prebivalcev te doline.

Človek ima občutek, daje primestni 
gozd eno samo veliko smetišče. Pred leti 
začete akcije gozdarjev niso bile uspeš
ne, na mestu odstranjenega ali z zemljo 
zasutega materiala so se takoj pojavile 
druge smeti. Odvoz materiala z divjih 
smetišč je sicer možen, a zbiranje in na
kladanje ali zasipavanje odpadkov ne

bo prav drobno kislo jabolko, v katere
ga bo morala s svojim proračunom 
ugrizniti občina, če naj bo Kočevska 
zanimiva in lepa za tako željene goste. V 
dobro nastajajočemu ali željenemu ko
čevskemu nacionalnemu, krajinskemu 
ali kakšnemu koli že parku, bi lahko 
takšna smetišča celo strokovno uteme
ljili. Pogled preko pisanih smeti lahko 
spodbudno in ilustrativno vpliva na 
obiskovalca, ki že na samem obrobju 
gozda začuti njegovo spokojno mogoč
nost na eni in majhnost človeka na dru
gi strani. Upajmo, da vsaj ob železniški 
progi ni smetišč, sicer potniki turistič
nega vlaka onih v gozdovih sploh ne 
bodo hoteli videti. Upajmo, da se konji 
gozdnih popotnikov ne bodo spotikali 
ob ropotijo sredi naših širnih gozdov. 
Skrajni čas bi že bil, da bi se spotaknil 
kdo drug.

In kaj pravijo o smeteh najbolj odgo-

Kmetov molk ob zakonu o gozdovih
Pisanje g. Marjana Dvornika s tem naslovom (DL 11. aprila) je v celoti sprto z 

logiko, zato mu ni uspel (ne edini) poskus izničenja gozdarske stroke
Vsaka pobuda ali mišljenje ob tako 

pomembni problematiki, kot je sloven
sko gozdarstvo in z njim sprejemanje 
ustrezne zakonodaje, je več kot dobro
došlo, zlasti še, če je tudi dobronamer
no. Članek iz 15. številke Dolenjskega 
lista ni tak. Pisal gaje g. Marjan Dvor
nik, predsednik občinske skupščine 
Novo mesto in človek, ki je že v marsi
kateri izjavi poskušal izničiti gozdarstvo 
oziroma gozdarsko stroko. V omenje
nem članku mu to ni uspelo, saj je čla
nek v celoti sprt z logiko in dobrim oku
som, ali pa morda tudi z nevednostjo. 
Naj grem kar lepo po vrsti.

njal vzrok s posledico in za to posledico 
obtožil gozdarje, ki jim je naprtil vso 
krivdo za umiranje gozdov. Ali g. 
Dvornik ne ve, kdo je to stanje povzro
čil? Gozdarji vsekakor ne! Ne pozabi
mo, da pripada g. Dvornik stroki, kije s 
svojimi emisijami prispevala pomem
ben delež k umiranju gozdov, kot tudi 
rek.

1. Zakon o maratoriju je prizadel tu
di Gozdno gospodarstvo Novo mesto, 
saj se je s tem aktom izločilo iz gospo
darjenja približno 1 /4 družbenih goz
dov. Na račun moratorija je tako izgu
bilo delo preko 80 zaposlenih, za katere 
je Gozdno gospodarstvo samo iskalo 
možnost dela, in to v nemških in hrvaš
kih gozdovih. Da pa je gozdarstvo pro
blem prezaposlenosti in bližajočo se 
krizo predvidelo že prej, je samo pozi
tivno, saj je le tako lahko prebrodilo te
žave v novih pogojih.

3. Ali gozdarska operativa dobro ali 
slabo opravlja svoje delo, tega se, žal, ne 
da oceniti na podlagi 146 ugotovljenih 
primerov črnih sečenj. To vsekakor ni 
veliko, je pa veliko, če upoštevamo, v 
kakšnih pogojih je ta stroka poslovala v 
letu 1990. Veljavni zakon, na katerega 
se sklicuje g. Dvornik, je postal zgolj čr
ka na papirju, zlasti še na področju tr
govine z lesom. Poleg tega bi bilo tudi 
pošteno, da bi g. Dvornik navedel, ko
liko kršilcev je sodišče kaznovalo za ne
dovoljeno sečnjo. Kolikor vem, niko
gar!

2. Brožura »SLOVENIJA BREZ 
GOZDA? OBUP!« ni bila izdana, da bi 
vzbujala občutek krivde, temveč da bi 
tudi tisti »slepi«, ki ne opazijo, kaj se 
danes dogaja v naravi, le spregledali. 
Dvorniku to ni uspelo, saj je v članku, 
kjer govori o umiranju gozdov, zame-

4. Z razmišljanjem glede gozdnogos
podarskih in gozdnogojitvenih načrtov 
se strinjam z g. Dvornikom, saj brez 
dobrega načrtovanja ne smemo posega
ti v gozdove. Gozdovi namreč niso last
nina z neomejenimi pravicami. Vloga, 
ki jo imajo, ni samo produkcija lesa, 
pomembnejše so splošno koristne funk
cije, zlasti varovalna, hidrološka in kli
matska. Zavedati se namreč moramp, 
da bi brez lesa lahko živeli, da pa bi s 
posekom zadnjega drevesa izginilo tudi

človeštvo. Ne razumem tudi, koga moti 
odkazilo drevja. To dejanje je samo po
trditev usmeritev gozdnogospodarske
ga in gojitvenega načrta, nikakor pa ne 
monopol nad gozdovi. Gozdovi ne po
trebujejo monopola, potrebujejo pa vi
soko strokovno delo, ki bo koristilo 
gozdu in tudi lastniku.

5. K organizaciji republiške uprave 
za gozdove bi pripomnil le to, da ta reši
tev ni najbolj ustrezna. Delitev stroke 
na javno službo in izvajalska podjetja je 
pokazala svoje slabe strani na Hrvaš
kem, zato so tam prešli v javno gozdar
sko podjetje, ki opravlja poleg javne 
gozdarske službe tudi vsa potrebna dela 
v gozdovih. Večina gozdarjev podpira 
javno gozdarsko podjetje, za katerega 
pa, žal, v sedanji politični evforiji ni 
možnosti.

6. Nazadnje pa moram le poudariti, 
da je gozdarska stroka, kot ena redkih 
slovenskih strok, vendarle v evropskem 
in svetovnem vrhu. Za to imamo goz
darji lepe dokaze v naših gozdovih, ki 
nam jih je kljub pritiskom in planskim 
sečnjam uspelo ohraniti in tudi izboljša
ti. In pri svojem delu nismo imeli niko
gar, ki bi nas vodil zg roko med drevjem 
po gozdu, kot pravi g. Dvornik, ampak 
smo imeli mnogo več tistih, ki so se in se 
še trudijo izničiti naše dolgoletno delo.

Ali mogoče gospod Dvornik tudi ni 
med njimi?

TONE ŠEPEC 
za GG Novo mesto

KULTURNA DRUŠTVA 
PRIREDILA KONCERT
BREŽICE — Občinska zveza kul

turnih organizacij je minulo soboto ob 
17. uri v Prosvetnem domu v Brežicah 
organizrala koncert narodnozabavnega 
ansambla Slovenija s pevko Stanko 
Kovačič. Posebnost koncerta je bila v 
tem, da je prodaja vstopnic potekala 
preko amaterskih kulturnih društev v 
občini. Na ta način so si zaslužila vsaj 
nekaj sredstev za lažje delo na kultur
nem področju, ki v občini kljub gospo
darski krizi za zdaj še ostaja pestro.

člana iz Demosovih vrst. Kdo v Ribnici 
»demokratično« vlada, je volivcem 
lahko razvidno! Pošteno bi bilo priča
kovati od javnih medijev ali od profe
sionalnih občinskih mož, da bi ribniške 
volivce oz. javnost končno pravilno in
formirali o delitvi skupščinske oblasti. 
Raje se dopušča, da se pripisuje samo 
Demosu oblast in zlasti seveda »provo
kacije«. Te »provokacije« pa niso nič 
drugega kot legalno podani predlogi o 
razvoju življenja v občini, za katere, žal 

a to je normalno predlagatelji 
Demosovih vrst ne dobe potrebne ve
činske podpore.

Zato članstvo Demosa to je člani 
SDZ in SKD — lahko upravičeno pro
testirajo in pričakujejo, da se o njihovi 
vlogi v ribniškem življenju piše argu
mentirano, in ne, da se še naprej širijo 
dezinformacije! Pri takšnem »opravlja
nju« prednjači dopisnik »DELA«, pod
pisan M. D., ki celo tega ne prizna, da v 
Ribnici le imamo pluralno skupščino, 
ki odloča o stvareh, o katerih on širi 
svoje ali sugerirane zavajajoče dezin
formacije, primerne za na sodišče.

FRANC MIHIČ 
SKD Ribnica

ZA MEDICINSKE 
INSTRUMENTE

NOVO MESTO — V sklad za drage 
medicinske instrumente pri občinski or
ganizaciji Rdečega križa Novo mesto so 
prispevali: osnovna organizacija sindikata 
osnovne šole Škocjan namesto venca za 
pokojnega brata Romana Čelesnika 1.000 
din, Adria Caravan-nabava iz Novega 
mesta namesto cvetja na grob Gvardjan- 
čičevi mami 1.660 din, osnovna organiza
cija sindikata Aride Caravan Novo mesto 
namesto cvetja na grob mame Matjance 
Verstovšek 1.000 din, Socialistična stran
ka Novo mesto namesto venca za pokojno 
Emo Muscr 2.000 din, sodelavci Mirka 
Žela z Uprave inšpekcijskih služb Novo 
mesto namesto cvetja za pokojno sestro 
1.650 din. Novomeščanko, kije v imenu 
treh družin vplačala v sklad namesto ven
ca 600 din, pa prosimo, da se čimprej 
oglasi v Rdečem križu.

vorni v Kočevju? L. Lenassi, direktor 
Komunale,je prepričan, daje potrebna 
akcija, strpnost in čas. Morali bi pove
čati zmogljivosti za odvoz smeti, a de
narja ni. V. Janežič, sodnica za prekr
ške, je povedala, da lani ni bil obravna
van niti en prekršek odlaganja smeti, saj 
je problem prijava, ki mora biti opre
mljena z vsemi podatki o storilcu, zato 
seje ljudje izogibajo. J. Nose, pomoč
nik komandirja milice Kočevje, je po
jasnil, da so, čeprav osnensaževanju 
okolja posvečajo vse večjo pozornost, 
nemočni in le slučajno odkrijejo storil
ce. D. Petrovič, sanitarni inšpektor, pa 
je dejal, da je težava, ker je zaradi ce
lostne ureditve odvoza smeti in recikla
že že v osnovni onemogočeno normal
no obnašanje krajanov. Problem je 
centralna deponija, izvršni svet pa je po 
njegovem tisti, ki mora skupaj s Komu
nalo to stanje sanirati.
ANTON STARC, dipl. inž. gozdarstva 

Kočevje

STARA CERKEV IMA 
POPOLNO OSEMLETKO

STARA CERKEV PRI KOČEVJU 
— Z dograditvijo šolskih učnih prosto
rov v Stari Cerkvi je v tem kraju nastala 
popolna osemletna šola. V šolo so se 
vrnili vsi učenci višjih razredov z biva
liščem v tem šolskem okolišu. Pouk

Predpis v 
škodo države 
in državljanov
Predlog za odpravo.

Ko sva prodajalec in kupec na soj 
ču hotela overoviti kupoprodaja0’ 
godbo, so naju napotili na občino' 
bova tam dobila potrdilo, na p0^ 
katerega kupec parcelo lahko kup1' 
prav nima statusa kmeta, oziro®* 
kmetija prodajalca ni zaščitena. .

O zaščiteni kmetiji sem že slišal.® 
lahko odproda le slabša zemlja,'J,
III. razr. navzgor. Pri meni pa *° 
pride v poštev. Uslužbenka na obSJ 
pogledala pogodbo in na velike®*; 
ljevidu, ki visi na steni, hitro našlsjj 
čelno številko travnika VI.
Kupca je vprašala, če ima status ki® 
»Nimam, saj razen hiše in malo v® 
posedujem zemlje.« Ker nimate st* 
kmeta, se na to parcelo ne morete S' 
sati, taki so predpisi!« Na moje vp® 'j 
nje, če bi tako parcelo lahko dfll j 
mu sinu, ki tudi nima statusa kfl1^ 
pojasnila, da prav tako ne.

Od tistih, ki so na oblasti, bi tVK 
menoj še mnogi drugi) zvedel, **’« 
to dobro. Kakor menda vsak 
predpis ima tudi ta majhno »la*J 
Pozanimal sem se pri kmetih, z* **’, 
vem, da so zemljo prodali kup®' 
nima statusa kmeta. Potem se® **) 
zanimal še pri tistih, ki so svoji®^ 
kom oziroma vnukom podarili z®,
no zemljo. V enem in drugem P?K 
ko se taka kupna in darilna pog®®a 
more izvesti, jo prodajalec in kup® j 
rovalec in obdarjenec) podpiše®« 
da je vse po zakoniti poti, se teg*®' 
le da obdarovanec po taki P 
»bivšemu« lastniku povrne d*' 
druge stroške. , J

Kdo in kakšne koristi ima o®Z 
predpisov, ko prometni davek v® 
države avtomatično odpade?! J 

Nova enoletna oblast je že odrj 
nekaj predpisov, ki so bili državlrjj 
v škodo, državi pa ne v koristpa i
upravičeno pričakujemo, da bo ™ 
ga odpravila. --- ■ ' LlM'jFRANCI

ODREZANI OD SVETA
Delavci Cestnega podjetja sp prišli 

pretekli četrtek plužit cesto od Črnom
lja proti Staremu trgu ob Kolpi šele ob 
12. uri, ko je zapadlo že toliko snega, da 
z enkratnim pluženjem niso mogli oči
stiti ceste. Do takrat smo bili Starotrža- 
ni odrezani od sveta in tudi tisti, ki bi se 
morali odpeljati na delo v Črnomelj, so 
bili prisiljeni ostati doma. Sicer pa je tu
di telefonska povezava z našim krajem 
kot pajčevina, saj ob vsakem deževju ali 
sneženju ni moč klicati nikamor. Kdaj 
se bodo zbudili odgovorni za ceste in te
lefonske zveze, torej tisti, ki so za to delo 
tudi plačani? g r

Dokončujejo^
Odprli jo bodo julij*, 
tos, in sicer pri Sv^
RIBNICA — Ribniški

začeli lani graditi kočo pri Sv. 
Mali gori (920 m). Koča je že P®, 
ho in izolirana, popolnoma P*
končana najkasneje julija leM%jj 
bodo na praznik sv. Ane (26.J®jL 
prli. Sv. Ana je lepa razgledna 
nje pa je iz Ribnice uro in če®gj
Predsednik Planinskega društv* ^ 
ca Jože Andoljšek je P°vej'0 
planinci doslej opravili pri g m®’) 
okoli 1.500 prostovoljnih del
Predvsem pri nabavi material*^
so planincem pomagala vsa 
podjetja, največ pa seveda najvW 
djetji, Inles in Riko.

Glavno delo planincev je bu% 
leto dni usmerjeno v gradnjo »Sj

obiskujejo učenci vozači iz smeri Smu
ke, Polom, T rnovec, Koprivnik-

ditve in markacije Ribniške

laiji—Željna—Klinja vas, ra
lje iz vasi Željne. V tem

-Cviš- 
razen učen

cev nižje stopnje i 
šolskem letu obiskuje šolo 408 učencev; 
pouk poteka v 17 oddelkih. V pre
jšnjem šolskem letu pa je bilo 168 učen
cev oziroma 8 oddelkov. Podatki o po
večanem številu učencev kažejo, kako 
potrebna je bila dograditev šolskih 
prostorov.

poti in to zadnjega dela od

ze Slovenije bodo ribniški P>*nS 
delovali tudi pri urejanju in ®j*rrf 
planinske poti od Ljubljane 
in sicer na ribniškem delu ( j 
Grčarice-Glažuta), vodila pa®, (f
preko Kočevske Reke do Kolpf,,' 
tvo načrtuje letos tudi več poh°® 
jih članov.

ČAS CVETJA — Skupina osmih veli
kih amarilisovih cvetov krvavordeče 
barve, kakršne je Martini Jerič iz go
stilne Pod smrekco v Srebrničah pri 
Novem mestu podarila čebulica, ki jo je 
kupila lani jeseni, bi gotovo razveselila 
marsikatero gospodinjo. Iz čebulice sta 
pognali dve stebli, od katerih vsako nosi 
po štiri cvetove. (Foto: T. J.)

Taborniki po 40 letih dej*
Predsednik Milan Kučan o jubileju ZTS^

Živahno je bilo preteklo soboto 
zjutraj na železniški postaji Center v

kom ob 40-letnem delovne® i ^ 
leju in se zahvalil še posebej 'tuf 
teljskim kadrom, ki se brezp1 
ukvarjajo z mladim človeko®' . j

V isti dvorani univerze, kj* 
la 22. aprila 1951 ustanovna s> 
čina Združenja tabornikov W 
je (poznejša ZTS), je Tone JjlJ 
čič, predsednik RK ZTS, tgjjja 
priznanja ob obeh visokih 
cah. Novomeščan Janez K y)t j 
večletni predsednik ZTS, J^if 
plaketo dr. Jožeta Potr&C 
med soustanoviteljev ZTS 1 fo*L

Novem mestu, kjer sc je vkrcalo na 
vlak nekaj nad 20 članov in članic
Odreda gorjanskih tabornikov. Od
šli so v Mengeš na dvodnevno sre
čanje, ki so ga ob dnevu slovenskih 
tabornikov pripravili Odred mlin
skih kamnov iz Radomelj, Odred 
upornega plamena iz Mengša in 
Odred skalnih taborov iz Domžal.

Ob 70-letnici taborništva na 
Slovenskem in 40-letnici Zveze ta
bornikov Slovenije (ZTS) pa so se v 
soboto dopoldne v dvorani Pravne 
fakultete univerze v Ljubljani sešli 
tudi številni taborniki na slavnostni 
seji predsedstva republiške konfe
rence ZTS. Spregovoril jim je Mi
lan Kučan, predsednik predsedstva 
republike Slovenije in nekoč sam 
aktiven tabornik. Poudaril je po
men gesla organizacije »Z naravo k 
človeku« in pomemben delež ta
borništva kot način življenja. Kot 
nadstrankarsko gibanje se taborniš
tvo usmerja tudi v novo Evropo in 
že goji stike z vodstvom svetovnega 
skavtskega gibanja. Predsednik Ku
čan je podčrtal dragocena vzgojna 
sredstva taborništva, s katerimi or
ganizacija vzgaja člane z vodovim 
načinom dela ter pripravlja otroka 
in mladinca na samostojno življe
nje. Čestital je slovenskim taborni-

novitelj novomeškega od®?*,

•~‘Y
jeli tudi zaslužni taborniki

Gošnik pa priznanje ob ^ 
organizacije. Taka priznanj* „

V *

J Lil IUUI /.dM U/.I1I u/dM
let organizacije: Jovo G® , ftr 
Andrej Pelko, Elza, Marja? t 
maž Dobovšek, Marko .
Marjan Moškon. Med P^-Ljli 
srebrnega znaka ZTS so 1 .!» 
člani OGT: Primož Badov®*^ { 
taša Bambič, dr. Zdenka “ # 
Mitja in Žak Gros, Jure | o</.
Špela Kraško, Iztok Kuči® ^
Strazberger. \f ntk

Posebno priznanje ^,e\ojeKi < <
sko vsestransko uspešno d^jijoV. , Pos 
bil Odred gorjanskih tabo „,t S® ž|„( 
je kljub materialni stiski ■ , %
di živahnega dela z mlad ()0^ J %

Si
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Ne udarite po nas še vi!
-^gggdravljiva bolezen in zdravstvena politika

osamljenosti, izoliranosti, ki jo čutimo 
pod njihovimi včasih zgražajočimi se 
očmi. Sama sem bolnik-luskavičar že 
od rane mladosti in sem se že kot otrok 
počutila odrinjena od vrstnikov, še težje 
pa je bilo v puberteti. Dolga leta sem se 
mučila z raznimi vprašanji ter se kon
čno sprijaznila z dejstvom, da sem lus
ka vičar. V vsem tem času sem se vztraj
no zdravila, bila dosti v bolnicah in 
zdravilišču. Ali se sploh kdo vpraša, ko
liko volje in vztrajnosti je potrebno za 
zdravljenje luskavice? Na tisoče nas je, 
ki smo potrebni pomoči in zdravljenja. 
Toda vse te možnosti, ki so nam bile 
pred leti dane, nam hočejo odvzeti. To 
ni pravično niti humano, kajti nam je že 
itak odvzeta največja dobrina — zdrav
je. In če nam je to odvzeto, ne jemljite in 
ne kratite nam tistega, kar nam pomaga 
lajšati bolezen. Ali ni mogoča smotrnej
ša razdelitev sredstev? Ali res potrebu
jemo toliko denaq'a za vojsko, čeprav 
slovensko, in policijo? Gospodje, ki od
ločate, ali se zavedate, da se moč in hu
manost družbe merita ravno po tem, 
kako zna poskrbeti za najbolj nemočne 
člane? Za vstop v Evropo je tudi to

SLAVICA ZALOŽNIK

TERJAJO izplačilo 
ODPRAVNINE 

OB UPOKOJITVI
ču v Li„^,E ~ Pr' Temeljnem sodiš- 
navo 'n Stečajen^" s.Pr.sill)° P°ra.Y'
^nsportnTTa Podjetja induslriie

venile N!>8~uPOdarstvu Republike Slo-
# "o, da braynavi Je bilo ugotovlje- 
rt»» nosti nh i^,ektlVna P°g°dba dejav-

8odbnalisKe,nJ5ka kolektivna po- 
8°čiti jn Žr x"‘akt ne moreJ° onemo- 
za izračun j111 manJ ugodne osnove 
2310 vsi tisi■0<?pravnin? ob upokojitvi. 
tev Pravnčnc so.sv°j?.;zakonito terja-
d° tudi ta , n° png'as'b> upajo, da bo- 

.. vsem tem sp"eSek dobil' izPla£ano' Ob 
M Morajo deiavHm I^uje vPraSanJe- ali 

Preko soch5čaC ‘SkaU SV°je pravice le

\ ti
ti
*

#
k!
.)

i

merilo.

V. D.

Amaterski oder 
dobil krila 

j*jLv Brežicah

**lep ^breži5ka

S'afe l?,■■K?souti,,n,'Mse»e-
doI,lači »im ,v"! 8leda|iSčniki na 
nevzdr#.8' naziP' Je nastala prav 

V nen ,praznina
Poinjenj dvnrP°poldne se Je v °a- 
nega doma kaT artl5kega Pr°svet- 
Posvetilo h* • I!? tnst0 8le(lalcem 
^ kakšno^JC bd res že skrajni čas

'ato, da 'oj8a ,nad zadrego«. Tudi

Je nekdal aVa 0ton Župančič, ki 
dejavnost rCdn° gojdo gledališko

VerJetnoavd^tcrica ‘gralcev, ki se 
tanjših 0J8 P°skušala že od 
rKPreChranOŠOlskihvlog’jeza- 
Jeni’ z Rlasn 3 Z ,zre^n‘m vživet- 
t0n,-Cj!'ln,ra2loinim govo- 
|otovo tudi ni™' kulisami ter prav 
Ppgovič siJr dob5° režijo Mateje

?režicah nam>dsilda M naPrej- V 
kuje Ijudfr^č kronično primanj- 
•kjPasti z’ režijo * bdl PriPravUeni

'a?l in k tvwiz'S°1Zn'm očem v dvo- 
p.risPevala mnlr?.d*anem je gotovo 
s'tuacij in v^ožica zares smešnih 
e manjka Klifll’k,jih v komediji 
ndobre ; b temu ne moremo

ny in Mirandsta ju Mitja Jan-
SFSo je aml °L80vič'Skratka- v
0>i spet »art*i!i oder v brežiški

B. D.-G.

VEČ BO ŠPORTA 
KOT KULTURE

OSILNICA — Na nedavni letni 
skupščini KSD Tone Ožbolt iz Osilnice 
so ugotovili, da so uspešno organizirali 
več športnih turnirjev in tekmovanj, so
delovali v športnih igrah krajevnih 
skupnosti itd. Na teh nastopih so ob ot
voritvi ali zaključku običajno nastopile 
tudi kulturne skupine društva, ki so ra
zen tega nastopale še (včasih skupaj s 
Čabranci) na proslavi krajevnega praz
nika, raznih prireditvah in otvoritvah 
itd. V zadnjem obdobju pa je kulturno 
delo nekoliko zamrlo, ker je mentorica 
na porodniškem dopustu. Zamenjave 
zanjo jim ni uspelo dobiti ne iz občin
skega središča v Kočevju in ne v sosed
njih hrvaških občinskih središčih, če
prav Osilničani z obojimi tudi na 
kulturnem področju tesno sodelujejo. 
Na skupščini so ugotovili, da so se v pre
teklosti, še bolj pa se bodo letos in v pri
hodnje, otepali s finančnimi težavami. 
Iz občinskih virov je denarna pomoč 
tako za kulturo kot športno dejavnost 
skromna ali pa je sploh ni. j p

Slovo in slava
Kaj Pomeni Planica

Pred letošnjimi smučarskimi poleti v 
Planici je bila v Ljubljani na Fakulteti 
za telesno kulturo tiskovna konferenca. 
Lojze Gorjanc in Andrej Marinc sta se 
uradno poslovila od 25-letnega Matja
ža Debelaka, ki se je s težkim srcem 
sprijaznil z dejstvom, da je zanj konec 
skakalne sezone.

Matjaž Debelak, prvi jugoslovanski 
skakalec z olimpijsko kolajno (1988 v 
Calgariju) in jugoslovanski rekorder v 
poletih s 185 metri, seje namreč moral 
zaradi hude poškodbe kolena posloviti 
od tekmovalnega športa. Želimo mu, 
da bi bil uspešen poslovnež v trgovini 
športne opreme, kajti odprl je trgovino 
Šport čaplja v Novih Fužinah v 
Ljubljani.

Na tiskovni konferenci je Miran Te
peš, z 29 leti naš najstarejši skaklec, po
vedal, da bo skakal še naslednjo sezono. 
Predplaniško srečanje pa se je izteklo s 
predstavitvijo pesniške zbirke »Slava 
Planici«, dela Nika Križanca, dolgolet
nega planiškega organizatorja in ljubite
lja poezije. V novem umetniškem delu 
je 44 sonetov, posvečenih Planici, ene
mu od simbolov naše slovenske domo
vine. Igralec Boris Kralj je mojstrsko re
citiral več sonetov iz Križančeve zbirke. 
Sonete je priredil Rado Bordon, sprem
no besedo je napisal Tone Pavček, po
jasnila Drago Ulaga, ilustriral jo je Bine 
Rogelj in opremil Ernest Krnaič-Enči.

MARJANA ŠTERN

»Švercanje« 
cveti bolj 

kot kdajkoli
Bo prekupčevalcem 
zdaj res odklenkalo?
Nizke kazni, pomanjkljivi odloki, 

blagovne poravnave, neusklajeni 
predpisi, neprijavljanje kršilcev in 
prekrškov, nemoč inšpekcijskih slu
žb, miličnikov in še kajje pripomo
glo k temu, da se je v metliški občini 
razpaslo prekupčevanje in »šverca
nje« v naj večji možni meri. Kdorko
li ima čas, prodaja, kjer koli se mu 
zljubi, kozmetiko, tekstil, čistila, 
obutev, alkoholne pijače itd, ne da 
bi pri tem plačal počen groš pri
spevkov, od katerih se sicer plačuje 
davek. Na semanji dan je najti na 
Trgu svobode na desetine prekup
čevalcev, celo Poljakov ne manjka, 
ki posta vijo svoje stojnice pred vrata 
do sedaj še družbenih prodajaln, ki 
so še kako obremenjene s prispevki. 
Da gre za nelojalno konkurenco 
posebne sorte, verjetno ni treba po
sebej poudarjati Prizadeti zahteva
jo od metliškega izvršnega sveta, naj 
naredi red na tem področju, in res
nici na ljubo moramo zapisati, da so 
se pričele stvari premikati na boljše.

V razpravah je bilo podudarjeno, 
da je treba glede obveznosti do 
družbe izenačiti družbeni in zasebni 
sektor, prekupčevalce pa ostro kaz
novati oziroma jih onemogočiti 
Inšpekcijske službe so se v preteklo
sti izgovarjale, da so pri preganja
nju črnega trga nemočne, češ da v 
občini niso sprejeti ustrezni odloki, 
na podlagi katerih bi lahko oprav
ljale svoje delo. Metliški izvršni svet 
je poskrbel, da je spra vil vse črno na 
belo in prav zanimivo bo čez nekaj 
časa ugotavljati učinke. Da se v teh 
upih nebo dogajalo tako, kot se go
di s črnimi zakoli živine, za katere 
vedo celo vrabci na telefonskih ži
cah, kaznovani pa so redki ali ni
hče. »Niprijav,« se izmikajo odgo
vorni. Če pa se kdo od krajanov le 
drzne prijaviti kršitelja zakona, si 
nakoplje na grbo zgolj sovraštvo in 
jezo prijavljenega. Krajanko, ki je 
ovadila gostilničarja zaradi povzro
čanja hrupa, sta inšpektor in priza
deti gostilničar povabila na čašo 
»razgovora«. Rezultat je bil, da so 
bili ta dan vsaj trije v Metliki več vi
njeni No, tudi tako se navsezadnje 
rešujejo zapleti

TONI GAŠPERIČ

Kaj v resnici skrivajo grobišča?
Odziv na informacije o domnevnih množičnih pobojih ob Krakovskem gozdu

Že dalj časa se v medijih razvnemajo 
polemike glede naše novejše zgodovine, 
predvsem o narodnoosvobodilni vojni. 
Zlasti v časopisju se pojavljajo zadnjih 
nekaj mesecev poročila o odkritju 
množičnih grobišč, kjer naj bi bile na 
Slovenskem pokopane žrtve t. i. mno
žičnih pobojev po drugi svetovni vojni, 
kar naj bi bil kronski dokaz o zločinsko
sti narodnoosvobodilnega gibanja in 
»totalitarnega komunističnega režima 
in terorja« že med vojno in po njej.

Tudi na območju sedanje občine Kr
ško naj bi po teh informacijah bila 
množična grobišča v Krakovskem goz
du v bližini Kostanjevice, kjer naj bi bile 
pokopane žrtve enega od t. i. množičnih 
pobojev po drugi svetovni vojni. Pred
vsem naj bi bile tu žrtve pripadniki voj
ske Nezavisne države Hrvaške (domo- 
brani, ustaši) in tudi civili, med njimi 
ženske in otroci hrvatske narodnosti, ki 
so se ob koncu vojne umikali skupaj s 
pripadniki oboroženih formacij pred 
enotami prodirajoče jugoslovanske ar
made. Navajajo se zelo ralični podatki o 
številu žrtev, številu grobišč in zelo me
gleni podatki o času tega dogajanja. 
Pričujoči prispevek je zato poizkus, da 
se na podlagi znanih in objavljenih do
kumentov, ki govore o dogajanjih na 
našem območju ob koncu vojne, osvetli 
to vprašanje brez pretenzije, daje s tem 
odkrita dokončna resnica.

Kaj seje dogajalo na območju naše 
občine, predvsem med Savo in Krko, 
med 8. in 15. majem 1945? Zaključne 
operacije za osvoboditev jugoslovan
skega ozemlja so zajele tudi naše ob
močje. Slednje se je v zadnjih dneh voj
ne nahajalo na južni periferiji obko- 
litvenega obroča, v katerem so se znašle 
tako oborožene sile nemške vojske kot 
tudi vse kvislinške formacije slovenske
ga domobranstva, vojske NDH in del 
četniških formacij. Dejstvo je, da se je 
skupaj z oboroženimi formacijami 
NDH umikalo tudi hrvatsko civilno 
prebivalstvo, kar je bilo s strani kvislin- 
gov načrtovano, da se Anglo-amerikan- 
cem prikaže strah pred terorjem Jugos
lovanske armade, se pravi strah pred 
maščevanjem, in s tem animirajo za
vezniki za takojšnjo intervencijo proti 
slovenskemu in hrvatskemu delu ozem
lja Jugoslavije. Po nekaterih virih (tudi 
hrvaške emigracije) so kvislinški organi 
NDH načrtovali, da se skupaj z oboro
ženimi formacijami umakne tudi 
500.000 civilistov, da bi bil učinek nji
hove vdaje in efekt glede omilitve nji
hove usode čim večji. Ker so se torej

• Kdor v jezi pije in v žalosti molči, 
dolgo ne živi

hkrati z vojaki umikali tudi civilisti, ne 
gre izključiti, da so bili med žrtvami v 
bojih tudi ti. Kvislinške formacije niso 
varovale civilnega prebivalstva v skladu 
z mednarodnimi konvecijami. Nasprot
no, videti je, kot da so želele, da bi bilo 
čimveč žrtev med civilnim prebival
stvom, da bi tako argumentirale svojo 
tezo o terorju partizanske vojske in o 
genocidu, ki ga le-ta izvaja nad hrvaš
kim prebivalstvom. Ta argument naj bi 
jim zagotovil čim bolj ugodne pogoje za 
vdajo zaveznikom.

Iz podatkov o premikih posameznih 
enot m bojih sledi, da so se od 9. do 13. 
maja na našem območju vodili boji 
enot Jugoslovanske armade in nekate
rih elitnih nemških in kvislinških enot, 
predvsem ustaških. O ogorčenosti borb 
govore tudi podatki o sovražnikovih iz
gubah, ki so znašale okoli 240 mrtvih, 
330 ranjenih in okrog 150 zajetih sov
ražnikovih vojakov. Naše izgube pa so 
bile 23 mrtvih in preko 60 ranjenih. 
Realno je oceniti, daje glede na vojne 
razmere stanje in možnosti sanitetne 
slubže ter stopnjo poškodovanosti ra
njenih lahko veliko ljudi za posledicami 
ran kasneje umrlo. Prav tako je realno, 
da se je v takratnih vojnih razmerah 
opravila asanacija bojišča (pokop mr
tvih, zakop poginulih konj) na kraju 
samem, torej na primerni lokaciji, kar 
naj bi Krakovski gozd prav gotovo bil. 
To je povsem normalen postopek v 
vojni.

Navedeni razpoložljivi viri navajajo 
torej na to, da so v Krakovskem gozdu 
pokopani pripadniki nemške vojske in 
kvislinških formacij, ki so padli ali umr
li za posledicami ran v borbah na tem

območju v času od 9. do 13. maja 1945, 
torej v času, ko je na slovenskem še tra
jala II. svetovna vojna, in to kljub temu, 
da je Nemčija podpisala brezpogojno 
kapitulacijo, ki je stopila v veljavo 9. 
maja 1945. Na našem območju je sov
ražnikov odpor trajal celih 6 dni dlje.

Podoben logičen zaključek pa se po
nuja tudi glede drugih grobišč na ob
močju občine Krško. Glede na navede
ne ugotovitve je težko sprejeti tezo, daje 
bil na območju Krakovskega gozda po 
vojni izvršen množičen poboj zajetih 
pripadnikov nemške vojske in ustaško- 
domobranskih formacij. O tem ni ni
kakršnih podatkov, niti ustnih niti pis
nih, ki bi navajali dokaze o tem. 
Govorice o tako imenovanem množič
nem poboju pa najverjetneje temeljijo 
na pomnjenju okoliških ljudi, ki so so
delovali pri pokopu mrtvih v času od 9. 
do 13. maja 1945. Glede na to, da so v 
zadnjem času pogoste informacije o 
množičnih pobojih in grobiščih, pa je 
možen in verjeten sklep, da so govorice 
o grobišču v Krakovskem gozdu tudi 
plod domišljije in nekritičnosti spomi
nov posameznikov. Pri tem seveda velja 
opozoriti tudi na dejstvo, da oblastni in 
drugi pristojni organi niso storili nič, da 
bi ugotovili dejstva.

In še: ne gre gledati v vsakem grobiš
ču le mesto množičnih pobojev med 
vojno in po njej, temveč je povsem 
normalno, da so ta grobišča grobišča 
padlih v bojih, ki so se vodili na našem 
območju v zaključnih operacijah ob 
koncu 2. svetovne vojne.

BLAŽ KOLAR-ŽEUKO 
Cankarjeva 1 a 

Krško

Bolnišnice ne smejo ukiniti
Pismo v podporo brežiški bolnišnici — »Kam?«

Že pred dnevi sem na TV ekranu za
gledala imena bolnišnic, katere mislijo 
zapreti. Med njimi sem opazila tudi ime 
naše bolnišnice Brežice. V Dolenjskem 
listu sem zagledala članek Napovedana 
ukinitev buri Brežice. Pošteno sem se 
zamislila nad tistim, o čemer je govor v 
teh informacijah. Sama sem namreč ve
likokrat iskala pomoč v tej bolnišnici.
Že pred 25 leti sem močno zbolela na 
jetrih. Toda ob rednih kontrolah in pre
gledih dr. Teppeya sem po petih letih 
popolnoma ozdravela. Bila sem tudi 
trikrat operirana, pa seje vse dobro iz
teklo s pomočjo prave diagnoze zdrav
nikov in prijaznega strežnega osebja.
Saj prijazna beseda in nasmeh sta pol 
zdravja in omenjenega pri brežiških

zdravnikih, sestrah in strežnicah ne 
manjka.

Nujno potrebujemo tudi bolnico za 
otroke. Sprašujem se, kam bi morali v 
bolnišnico in po pomoč, če bi to ukinili. 
Vse bi se še bolj zapletlo in čakalna do
ba za sprejeme bi se povečala, morda bi 
se tudi smrtnost povečala. To se mogo
če višjim zdi prav, ker je že tako preveč 
delovne sile. Zato sprašujem ministrico 
za zdravstvo dr. Katjo Boh, če so vse 
dobro premislili.

Tega nisem napisala zato, ker bi dela
la v brežiški bolnišnici, ampak zato, ker 
ničvredno razpravljanje v prid ukinitvi 
boli vse, ki nam je bolnica v Brežicah 
tako potrebna. k p

Še druga plat o domnevni prevari
Kocjanova z Butoraja pri Črnomlju zavračat§ očitke novomeškega zasebnega 
podjetja Ga-ma, češ da za obnovo gostišča v Črmošnjicah dolgujeta 1,2 milijona

V prejšnji številki Dolenjskega lista 
smo pisali o Kocjanovih z Butoraja pri 
Črnomlju, ki, kot zatrjujejo v novo
meškem zasebnem podjetju za projekti
ranje, gradnjo in trgovino Ga-ma, dol
gujejo tej družbi za obnovo bivšega 
črmošnjiškega gozdarskega doma v go
stišče, 1,2 milijona dinarjev. Vendar to
krat tudi Kocjanovi niso hoteli biti tiho, 
ker so prepričani, da obtožbe lastnikov 
Ga-me ne držijo povsem in da imajo 
tudi oni svoj prav. Druga plat medalje 
je sicer podobna prvi, le s to razliko, da 
precej grehov, ki jih v Ga-mi valijo na 
Kocjanove, slednji prepisujejo Ga-mi.

Vida in Vinko Kocjan priznavata, da 
je bil gradbeni dnevnik, v katerem so 
navedena opravljena dela in nabavljene 
količine materiala, tudi z njune strani 
podpisan vsak dan, nikakor pa to ne ve
lja za gradbeno knjigo. »Gradbeno 
knjigo sva dobila šele konec marca in je

NOVEM MESTU — Druga revija slovenskih cerkvenih 
’ cerkvi jv. Nikolaja 4. in 5. maja. Lanska prva revija na Bledu je imela velik

VEN'H PEVSKIH ZBOROV LETOS V 
i • Cfl ffitetlo ° e!°S v Novem mestu v cerkvi sv. Nikolaja ■

%, Kt‘N lL<di i(Jeje,lr‘najsl zborov. Izšla Je tud‘ videokaseta, kije še vedno v prodaji Srečo Mihelčič, direktor firme 
“i*to,0e8iQlni p ■ 8‘avni organizator tega pevskega srečanja. Soorganizatorji pa so še Mladinski program TV Slove- 

ei nytoPa Novo mesto in odbor za pripra vo 500-letnice Kapitlja pri SOB No vo mesto. Srečo Mihelčič pra vi
! fiteu Slol>r°se!nnajs! zborov. Od tega šestnajst domačih in dva iz zamejstva, iz Italije. Tudi letošnjo prireditev bo 
t1 Valni duhU 'vak zbor pa bo zapelpo dve pesmi Ker revija ni tekmovalna, tudi ni nagrad. Vseeno pa med zbori
h<>'0: /u'k. Slo » n’ P°Plemeni<en z idejo dobrega, kar te pesmi v resnici tudi so. Letošnji generalni pokro vitelji so Nedelj- 
. ” CigHfj en,Ja‘es- Tovarna zdravil Krka. Častni pokrovitelj pa bo tudi letos nadškof dr. Alojzij Šuštar. (L. Lesar,j ‘Kile)

nisva podpisala, v njej pa so cene, ki so 
po najinem mnenju sporne,« pravita 
Kocjanova. »23. januarja pa sta nama 
lastnika Ga-me Romana in Silvan Tr
pin prinesla le skupno rekapitulacijo 
del. Takrat sva zahtevala, naj nama do
stavijo še predračun in točen popis del 
ter kompletno projektno dokumentaci
jo. Vsega tega še vedno nisva dobila. 
Pač pa so nama pozneje poleg gradbene 
knjige dostavili prevzemni zapisnik, 
medtem ko je analiza del delno v grad
beni knjigi, sicer pa je ni. In, kar je naj
bolj sporno, zahtevala sva celotno 
obračunsko dokumentacijo, torej raču
ne vseh podizvajalcev s točnim popi
som materiala in del, vendar tega doslej 
še nisva videla v celoti. Povrh vsega 
gradbena knjiga in obračun del nista 
narejena po enotnem sistemu obraču
na,« naštevata Kocjanova.

Vinko in Vida povesta, da sta se z 
Ga-mo na začetku dogovorila, da bosta 
plačala vse račune podizvajalcev, kjer 
bo seveda točen popis del in porablje
nega materiala, ter Ga-mi 5 odst. mani
pulativnih stroškov. »Po sicer samo 
ustnem predračunu naj bi vse to z do
datnimi deli, ki sva jih naročila nekoli
ko pozneje, veljalo 900 tisoč do milijon 
dinarjev. Ga-mi sva vnaprej nakazala 
926 tisočakov in s tem meniva, daje ta
ko rekoč vse, kar je novomeško podjet
je pri nas opravilo, poravnano. Raz
umela bi odstopanja za nekaj deset 
tisočakov, nikakor pa se ne moreva 
sprijazniti z njihovo končno ceno, ki 
znaša milijon 811 tisoč dinarjev. Ne 
moreva plačati vsega, kar se bo komu 
zahotelo in kolikor bodo njegove po
trebe, seveda pa sva pripravljena plačati 
vse račune, ki so utemeljeni. Predvsem 
pa hočeva čiste račune ter vse potrebne 
dokumente, in preden bova plačala še 
kakšen dinar — če so v Ga-mi do njega 
seveda upravičeni — bo potrebno iti od 
postavke do postavke ter ugotavljati, če 
zneski zares držijo. Sicer pa sva, ker se 
nikakor nismo mogli dogovoriti glede 
cene, že predlagala kolovdacijsko ko
misijo, torej posebno gradbeno komisi
jo, ki bi razrešila problem. A v Ga-mi 
na to niso pristali,« pojasnjujeta Vinko 
in Vida.

»V Ga-mi so nama na začetku rekli, 
da se zavedajo, da bo prav obnova do
ma v Črmošnjicah zanje vstopnica v Be
lo krajino in bi zares lahko bila, toda ne

na takšen način. Priznava, daje bil do
govor z Ga-mo sicer v redu, vse pa seje 
končalo, ko sva začela spraševati, zakaj 
tolikšne cene. Če nama bodo dokazali, 
da so utemeljene, jih bova poravnala do 
zadnjega dinarja. Čudi pa naju, daje v 
pogodbi, ki sva jo podpisala 23. januar
ja, zapisano, da sta pogodbeni stranki 
sporazumni, da znaša končna vrednost 
opravljenih del 455.000 din. Hkrati pa 
so nama dostavili skupno rekapitulacijo 
— v kateri sicer ni točnega popisa del, 
materiala in enotnega obračuna — z 
zneskom 1.648.134,70 din. Takrat sva

POMOČ KARITAS 
KURDOM

Življenjska tragedija preganja
nih Kurodv trka na naša srca. 
Slovenska Karitas zbira denarna 
sredstva na žiro račun: 50100- 
620-133 05 1140116-623903.

Gostišče Kocjan v Črmošnjicah, ne
kdanji gozdarski dom

seveda vse podpisala, samo da bo Ga
ma dostavila na črnomaljsko občino 
projektno dokumentacijo, da bi lahko 
dobila uporabno in s tem tudi obrtno 
dovoljenje, kajti z inšpekcijskih služb so 
nama že grozili, da bodo lokal zaprli.«

»Očitno je,« pravita Kocjanova, »da 
se z Ga-mo ne moreva sporazumeti«. 
Vsaj v tem sta si obe strani stranki enot
ni. Vida in Vinko pa zatrjujeta, da tak
šnega računa, kot ga jima je na koncu 
izstavilo novomeško zasebno podjetje, 
ne bi plačal noben norec. Prepričana 
sta, daje najbrž sedaj zares še edino me
sto, kjer bo moč najti pravico, sodišče. 
Vendar se sprašujeta, kakšen zaključek 
bodo lahko iz. vse te zmešnjave potegnili 
sodniki, saj se je po njunem mnenju v 
sedaj razpoložljivi dokumentaciji precej 
težko znajti.

M. B.-J.

Ameriško pismo
Novo ameriško pismo ima da

tum 22. marec, priložena pa mu je 
bila Ameriška domovina (časopis) 
z dne 21. marca. Najprej pogled v 
časopis:

NA DVE GLAVNI STRUJI se 
dele z ozirom na odnos do komuni
stičnega režima slovenski izseljenci 
v ZDA: na tisto progresivno, ki je 
podpirala ta režim, in na katoliško, 
ki ga je zavračala. Ko so začeli ko
munistični režimi padati, so nekate
ri predlagali, naj bi ustanovili sku
pen odbor, ki bi podpiral razvoj in 
demokracijo v Sloveniji. Žal tak po
izkus ni uspel. Sprava v Sloveniji je 
bila uradno opravljena, stvarno pa 
je bil to šele prvi korak do nje. Med 
slovenskimi izseljenci v ZDA ni 
prišlo niti do prvega koraka, nema
ra ga nihče niti ne pričakuje.

VELIKO POROČAJO O JU
GOSLAVIJI tudi ameriška sred
stva obveščanja. Razpadajoča Ju
goslavija noče mirno umreti, do
končno razpasti pa tudi ne more... 
Vojaška komanda pravi, da bo bra
nila sedanje meje Jugoslavije, kar se 
da razumeti tudi tako, da bo ukre
pala, če bi si Slovenija upala zapu
stiti Jugoslavijo. Isto velja za Hr
vaško... Dvoma ni, da ima vojska 
vse pripravljeno za vojaški udar, 
vendar bi trajal vojaški režim le 
krajši čas, saj bi se mu dve tretjini 
prebivalstva uprli, po prepričanju 
ponekod tudi s silo.

V pismu je izražena zamera 
Spomenki Hribar, ker je med obi
skom v ZDA pozabila na nekdanje 
prijatelje, kar pa je umevno, ker je 
zdaj »pri koritu«... »In še to: Za
pravljajo slovenski denar, po svetu 
potujejo in luksuzirajo kar tja v tri 
dni. T udi se govori, da vse tisto, kar 
so zbrali Slovenci (skoraj 100.000 
dolarjev) je nekam šlo. Seveda takle 
izlet v Canado, USA in še Argenti- 
nijo pa lahko mirnega srca računa
mo (da stane) po 15.000 dolarjev 
na osebo, »ugotavlja v pismu naš 
izseljenec. c n
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Beseda ob prazniku OF
Pred sobotno počastitvijo 50. obletnice ustanovitve

Prazno vanje dneva Osvobodilne fron
te slo venskega naroda ima letos izjemen 
pomen ne le za nekdanje udeležence 
osvobodilnega boja, ampak za vse, ki 
spoštujejo njihov prispevek k osvobodit
vi slovenskega naroda.

V bližnjih dneh bomo zaznamovali 
petdeseto obletnico začetka organizira
nega odpora fašističnim zavojevalcem 
na slovenskih tleh. Z ustanovitvijo na
rodnoosvobodilnega gibanja in z oboro
ženo vstajo se je slovenski narod, ki ga 
je nacizem obsodil na uničenje in sklenil 
izbrisati z zemljevida Evrope, pridružil 
zavezniški protifašistični koaliciji. Po
stali smo de! evropskega gibanja za svo
bodo in enakopravnost narodov in dali 
velik prispevek k skupni zmagi nad fa
šizmom. V duhu enega izmed bistvenih 
načel o povojni ureditvi svobodnega sve
ta, o pravici vsakega naroda do samood
ločbe, je slo vensko narodnoosvobodilno 
gibanje že sredi vojne z vrsto državno- 
pravnih aktov položilo tudi temelje slo
venski državnosti in suverenosti

Predsedstvo Republike Slovenije je 
upoštevalo vsa ta zgodovinska dejstva, 
ko je na pobudo borčevske organizacije 
prevzelo pokroviteljstvo nad slovest- 
nostmi ob 50. obletnici ustanovitve OF 
in upora okupatorju, ter imenovalo dr
žavni odbor za zaznamovanje tega zgo
dovinskega dejanja. K sodelovanju v 
odboru je povabilo stranke, zasto
pane v slovenskem parlamentu.

Pred nami sta dve osrednji republiški 
prireditvi na dan 27. aprila: svečana 
akademija v Cankarjevem domu, ki jo 
prireja državni odbor za proslavo 50- 
letnice OF, in veliko ljudsko zborovanje 
na trgu revolucije v Ljubljani, ki ga skli
cuje republiški odbor ZZB NOV Slove
nije skupaj z borčevsko organizacijo 
mesta Ljubljane.

Namen naše proslave ni; da bi oživlja
li ali poglabljali delitve, ki so v času voj
ne prizadejale Slovencem toliko hude
ga. Vendar v imenu narodne pomiritve 
ne moremo sprejemali sodb, ki enačijo 
boj za svobodo in služenje tujim zavoje
valcem ali celo vso odgovornost za zlo, 
ki ga je povzročila vojna, poskušajo na
prtiti borcem proti fašizmu. Znano je, da 
se delitev v slovenskem narodu v odnosu 
do fašizma ni začela šele z ustanovitvijo 
OF in da je fašistična os Rim-Berlin 
imela svoje goreče privržence na naših 
tleh že tudi pred vojno. Zato nas ne čudi, 
da osvobodilno gibanje poskušajo izni
čiti ljudje, ki izhajajo iz njihovih vrst ali 
iz vrst njihovih sodobnih idejnih istomiš- 
Ijenikov. Na zgodovinsko resnico se ne 
morejo sklicevati tisti, ki oznanjajo sov
raštvo proti nekdanjim partizanom, ni
kdar pa niso nedvoumno obsodili fa
šizma in nacizma kot povzročiteljev 
druge svetovne vojne in glavnih krivcev 
za vse gorje, ki ga je prizadejala 
človeštvu.

Življenjska usoda ljudi, ki sta jih ne
koč povezovala Osvobodilna fronta in 
partizansko tovarištvo, se je po vojni 
oblikovala različno. Marsikdo je med

drugim doživel tudi grenkobo razoča
ranja zaradi vse očitnejšega prepada 
med družbeno resničnostjo in našimi 
hotenji in prizadevanji Nad nami je 
obležala tudi senca odgovornosti za ne
človeška maščevalna dejanja po vojni 
pri katerih nismo sodelovali in v večini 
dolgo nismo niti vedeli zanje. Ne izogi
bamo se odkritju vsestranske resnice o 
vsem, kar zadeva NOB, kot smo že več
krat izjavili, ker hočemo biti razbreme
njeni posplošenih in neutemeljenih ob
tožb. K odkrivanju zgodovinske resnice 
naj prispevajo tudi letošnjejubilejne pri
reditve! Prav množična podpora Osvo-

• Kakorkoli že je bilo, pa naj se je 
zgodilo 26. ali 27. aprila, naj se je ti
stega popoldneva pred o/ stoletja v 
Rožni dolini ustanovila »protiimpe- 
rialistifna« ali »osvobodilna« Fron
ta, naj je šlo za kominternovsko za
roto ali monstruozno manipulacijo 
političnih samozvancev — prišlo je 
do iniciative, ki je očitno ni bilo mo
goče zavrniti in ki je segla globoko 
in daleč ter zagotovo v temelju za
znamovala vse tisto, kar označuje
mo s provizorično sintagmo »slo
venski narodni značaj«. Začel se je 
protifašistični, torej osvobodilni boj, 
za katerega so se takratni Slovenci 
odločali iz svoje izvirne, samosvoje, 
avtonomne volje do prostosti in v 
katerem so seveda usodno zastavili 
vso svojo socialpolitično energijo in 
eksistencialno kondicijo. Naj je bil 
dejanski politični idr. facit na Slo
venskem po osvobodilnem letu 1945 
še tako porazen, odločitev za OF in 
osvobodilno vstajo, ki sta bili avten
tično slovenski, sta dejstvo, brez ka
terega danes ne bi bili, kar smo. 
Danes so s 27. aprilom težave, očit
no se celo nekatere od strank na 
oblasti bojijo, da se Slovenci ob tej 
priložnosti ne bi znova okužili s 
komunizmom. Razmerje teh strank 
do zgodovine je ideološko, pravza
prav cinično: kakor da demokrati
čen sistem ni stvar tehnike in učin
kovitosti, ampak indoktrinacije. 
Zgodovino pa je seveda treba vzeti 
nase, brez tega nikakršna sprošče
nost in prostost nista mogoči.

(Naši razgledi) 
dr. ANDREJ INKRET

Iz dogajanj v šolstvu
* Prejšnji teden je bil strokovni po

svet ravnateljev osnovnih šol iz Posav
ja in Dolenjske. Mag. Janez Gabrijel
čič, direktor službe za razvoj poslo
vanja pri Pioniiju Novo mesto, je 
govoril o organiziranem permanent
nem (nenehnem) izobraževanju in 
spodbujanju delavcev za večje delov
ne dosežke, in sicer na podlagi projek
ta Pionireka, ki ga v tem podjetju raz
vijajo od leta 1985. Permanentno 
izobraževanje delavcev vseh poklicev 
je nujnost in zanj naj se pripravljajo in 
usposabljajo učenci že v šolah. O 
osnovni šoli danes in jutri, o njenem 
postopnem in preudarnem posodab
ljanju in spreminjanju, s poudarki na 
notranji (pedagoški) preobrazbi, pa je 
spregovorila in vodila razgovor prof. 
Katja Hvala, vodja sektorja za osnov
no šolo na Zavodu RS za šolstvo.

* 18., 19. in 20. aprila je v Dolenj
skih Toplicah potekal seminar o ak
cijskem raziskovanju. Namen tega 
pedagoškega pristopa je načrtno iz
obraževanje in posodabljanje vzgojno- 
izobraževalnega dela v šoli. Organizi
ranje bil v obliki pedagoške delavnice, 
strokovno pa gaje vodila prof. dr. Ba
riča Marentič-Požamik s sodelavci. 
Udeležili so se ga svetovalni delavci, 
učitelji in ravnatelji (tokrat 25, vsi z 
osnovnih šol) in trije pedagoški sveto
valci. Sprejet je bil tudi načrt o po
stopnem uveljavljanju takega načina 
dela v neposredni pedagoški praksi in 
izmenjava izkušenj.

* V soboto, 20. aprila, je Slavistič
no društvo Slovenije v prostorih Filo
zofske fakultete v Ljubljani organizi
ralo posvet o didaktičnih vprašanjih 
pouka slovenskega jezika na osnov
nih in srednjih šolah. Z območja no
vomeške enote Zavoda za šolstvo seje 
posveta udeležilo le osem učiteljev.

* Strokovni svet Republike Slove
nije za vzgojo in izobraževanje naj bi 
že februatja letos sprejel prenovljene 
programe srednjega strokovnega šol
stva. Toda zataknilo sc je, predlogi 
niso bili sprejeti. Dodelati jih je treba 
in zato je bilo sprejetje programov od
loženo na majsko sejo strokovnega 
sveta. Odgovorne strokovne skupine 
intenzivno pripravljajo dopolnjene 
predloge programov. Strokovni svet 
je zahteval tudi finančno ovrednote
nje novih programov.

* Žagaijeve nagrade in priznanja
letos niso bile podeljene. Odboru za 
podeljevanje Žagarjiigatjevih nagrad in 
priznanj je lani potekel štiriletni man
dat. Na podlagi 16. člena Poslovnika 
Izvršnega sveta Republike Slovenije 
pa je bila 24. aprila sklicana seja od
bora v zadnji sestavi. O rezultatih te 
seje na '»"m mestu še ne moremo 
spregovoriti.

* Na srednjih šolah Ouuij^e in 
posavske regije je bilo letos razpisanih 
2270 prostih vpisnih mest za mladino. 
Šole so do vključno 12. aprila prejele 
2073 prijav za vpis. V 20 programih je 
prijav manj, kot je razpisanih mest, v 
18 programih pa več. Republiški se
kretariat za vzgojo in izobraževanje 
ter telesno kulturo in Zavod Republi
ke Slovenije za šolstvo sta poslala 
osnovnim in srednjim šolam rokov
nik aktivnosti vpisa učencev v prve 
letnike srednjih šol in navodila. Do
kument bo služil šolam pri izvajanju 
teh zahtevnih in občutljivih nalog, 
predvsem pa pravočasnemu in solid
nemu infomiranju zainteresiranih 
učencev, staršev in javnosti ter uskla
jenemu poteku posameznih nalog.

* Izšla je prva številka Vzgoje in iz
obraževanja v tem letu. Revija je do
bila novo, prijaznejšo oblikovno po- 
bodo. Kar dva prispevka se poglob
ljeno ukvaijata z mestom in vlogo 
ravnatelja v šoli. Za študij in šolsko 
rabo vzbujajo pozornost tudi drugi 
dragoceni zapisi. Predstavljene so tudi 
tri knjige, kijih v šolah ne gre prezreti: 
Projektno učno delo — drugačna pot 
do znanja (dr. Helena Novak s sode
lavci), Učenje ob poslušanju (dr. Le- 
opoldina Plut — Pregelj) in Teorija in 
praksa spremljanja pouka (dr. Ana 
Tomič).

* V spomladanskem času intenziv
no potekajo tekmovanja osnovnošol
cev iz več področij oziroma predme
tov. V maju bodo še nekatera tekmo
vanja na republiški ravni. Za dose
žene uspehe gre zahvala učiteljem in 
učencem.

* 25. aprila bo izredna seja Stro
kovnega sveta Republike Slovenije za 
vzgojo in izobraževanje. Na njej bo 
tekla razprava o zahtevi Zveze četrto
šolcev Slovenije za ukinitev zaključ
nega izpita v srednješolskih štiriletnih 
programih oziroma smereh.

JOŽE ŠKUFCA

ffiMBC TOVARIŠ, OSTANI!

9/IM . Mk Kmalu se bojo začele poletne počiU*?
katerih se letos nič ne veselim. Vesd*rdr

tov. Jvancz ™.... ........-.
tov. Štrbenc še ostal pri nas in še nap < 
učil na naši šoli v Kirchheimu, kantot
radi prihajamo. _

MELITA GLOBOKAR,
Kirchheim ™

NE MARAMO VOJN?
Zelo žalostno dejanje, ki mu pravimo 

vojna, nas nikakor ne izuči, da ne bi več 
posegali po orožju. Vsi tisti, ki sojo doži
veli, pravijo: »Samo tega ne več!« Mi, kije 
še nismo doživeli in smo o njej samo slišali 
od starejših, pa je tudi ne želimo.

SLAVICA POPLAŠEN, 8 r.
OŠ dr. Antona Debeljaka 

Loški Potok

CVETLIČARSKI 
KROŽEK

V cvetličarskem krožku nas je obisjj 
sošolkin očka, po poklicu vrtnar. F 
je, da šola za ta poklic traja tri l*t**yS 
noval je rože, kijih imamo v razredu
ko. Povedal nam je, kako moramo slkr*

MINUTE IN LETA
Na petkovo popoldne, ko lahko po na

pornem delovnem tednu zopet zaživiš, se z 
dedkom sprehajava v zelenem kraljestvu 
divjadi. Iznenada zagrmijo preko gričevja 
hrumeči glasovi glodajočega aparata, ki 
zopet grize bogastvo že tako hirajoče ma
tere narave. Za njega, gospodarja, je na 
smrt obsojeno drevesce le kos bodočega 
kuriva, a mnogim pomeni košček moza
ika zgodovine, ki so nam ga, misleč, da ga 
predajajo preudarnim glavam, zapustili 
očaki. Tudi učenci naše šole smo med ti
stimi, ki z veseljem podarijo kakšno leto 
življenja na smrt obsojenim drevesom. Že 
nekaj časa pa pogrešamo oranžno škatli
co, ki je stala ob kolesarnici in kamor smo 
vestno nosili že prebrane časnike. Drevo 
prežagaš v 10 minutah, da pa bo to drevo 
dobilo naslednika, so potrebna leta in leta.

MAJA STREL, novin., krožek 
OŠ Mokronog

fvvj. i uvvuai uainjv, r\arvv_/ iiivzii****~- .

za rože. Vrtnar nas je povabil tudi do** 
da si ogledamo njegov vrt. ^ p

OŠ Milke Šobar-N$ 
Novo «*'

Spomin na očeti

bodilnifornti v letu 1941 je dokaz, da je 
bilo protifašistično gibanje v Slo veniji in 
še posebej v ponosni, uporniški Ljublja
ni resnično vsenarodno osvobodilno gi
banje. Brez množične podpore v sloven
skem ljudstvu bi bil naš boj proti do zob 
oboroženi tuji vojaški sili že ob svojem 
nastanku obsojen na uničenje.

Vse to mora ostati zapisano v sloven
skem narodnem spominu. Ne samo za
radi preteklosti, ampak tudi zaradi da
našnjega in jutrišnjega dne, zaradi 
preizkušenj in odločitev, ki so po svojem 
pomenu za usodo slovenskega naroda 
podobne tistim pred petdesetimi leti!

BOGDAN OSOLNIK

WOLF V BRUSNICAH BOLJŠA IN CENEJŠA
Na naši šoli je imel koncert znani pevec 

Božidar Wolfand-Wolf. Bilo je zelo zani
mivo, saj smo priredili tudi tekmovanje. 
Dva učenca in tovarišica so zapeli pesem, 
mi pa smo jih potem ocenili. Najboljši 
»pevec« je potem dobil Wolfovo kaseto. 
Po koncertu smo z Wolfom naredili in
tervju. Povedal je, da je že kot enajstleten 
deček igral po veselicah. S štirinajstimi leti
pa je nastopal tudi po Nemčiji. Besedila za 
njegove pesmi piše Helena Banič, po na
stopih pa ga spremlja Milan Radivojevič.

Poleg naše šole imamo okrog 10 arov 
velik zelenjavni vrt. Večina ga obdelamo 
učenci. Na njem pridelamo krompir, zelje, 
solato, peso, čebulo, korenček in drugo. 
Učenci višje stopnje spomladi vrt prekop
ljemo in vse to posadimo, oziroma pose
jemo. Učenci nižje stopnje pa poleti pleve- 
jo in zalivajo. Med poletnimi počitnicami 
skrbita za vrt kuhar in kuharica. Jeseni, ko 
se prične pouk in je vse zrelo, učenci po
spravimo pridelek. Tako so naša kosila 
boljša in cenejša.

Minilo je leto dni, odkar nas je 
doma zapustil. Odšel je nenadomfc J 
ter brez slovesa, vendar je za seboj F. 
svežo ter na moč gorečo sled, ki dih*. , 
menoj ter z vsemi, ki smo in še čutti 
njim. Za njim se vije goreča sled sr, 
nov, neukrotljivih, neutešenih želj 
govi podobi.

Kako kruta in neizprosna je lahk0^ 
niča, če sc prepozno soočiš z nje*0 i 
kruto podobo? Kako globoke so ra* \ 
jih zadane meč izgube? Kako dol?.. 
trebuje človek, da se znebi sence r 
losti?

Bil si človek lastne podobe, c'!jeV'jsiif 
jim zvesto sledil, ideali, katerih si&Cp 
zavedal, so bili le odsev lastne PjJJj 
Znal si tolerirati hrepenenje, želel 
najboljše, nikomur skrivil lasu, nap 
besede, vsakomur privoščil kanček 
čega sonca, belino dneva, svobodo 
nja. V zameno si želel le možno*1 
eksistence. Nisi poznal sovražnik*, 
ene. še manj z druge strani. ~

Še predobro si se zavedal, da č* 
maškerada ni izvedljiva le enkrat a* ^ 
temveč spremlja človeštvo od in*11.^ 
pa vse do njegovega propada. Z 
optimizmom si zrl v našo zamegli** M 
hodnost. Verjel si, daje človeštvo 
le dobrih del, z veseljem si mu segal J 
ne da bi si kasneje enkrat samkr*',^ 
roke, saj si vedel, da so roke človest j. 
seri življenja. Vse tvoje bogato 
denje ter s tančico prikrite sladke s*
cti tvrti (alrn vrrv* in ®sti, tvoj tako vroč in sočen 
neskončen optimizem si varno skr*

ROLKARJI

PETRA VOVKO, 7. r.
OŠ Brusnice

IRENA PAVLIČ, 7. r. 
OŠ Brusnice

Res je, da trebanjski 
skaterji nimajo ravno profesionalnih 
naprav — ramp, vendar ni nikjer reče
no, da ne obvladajo rolk. Obvladajo flip, 
shovvit, kick slide in še katero figuro, 
vsaj za Domna in Urha Hudoklina to 
velja. Prejšnji teden sta rolkala na eni od 
trebanjskih ploščadi Na fotografiji 
medijsko užiten Urhov skok. (Foto: M. 
Luzar)

store onstranstva. j
Dal si mi toliko, vendar si n®. 

kaj, da si ne bi želela pridobiti vsaj ^ 
tvoje mogočnosti, ki mi bo ostal* 
nem spominu. a

Na zemlji se rojeva nova ponil*"^; 
se nov dan, veselju ni videti konc*-. 
me obliva pekoča bolečina ob mi*1. ^ 
nove pomladi, kijih tvoje prezgO“*J 
le luči nikdar več ne bodo uzrle- J

f*tf^
Grenka solza na licu. Zunajv 

temnjena senca pomladnega s9nC^egi,t 
igrava, s popki nerojenega cvetja- * / 
se skupaj z nami veseliš svetlih 
novih rojstev, prostranih poti, vaJnjd*1 
ljubezni ter sreče. Toplina v sfC%j|»*
poguma, saj sem ponosna, da sen>

■Piše zgodovinar Zdenko Picelj

ZDRUŽEVALNA SILA V USODNEM ČASU
Pred 50 leti je bila ustanovljena Osvobodilna fronta slovenskega naroda

OSVOBODILNA FRONTA 
NA DOLENJSKEM

Na Dolenjskem je bila iniciator in 
organizator narodnosvobodilnega boja 
komunistična stranka Slovenije, ki je le
ta 1941 skupaj z drugimi naprednimi 
političnimi in nazorskimi skupinami ter 
posamezniki ustanovila Osvobodilno 
fronto (OF) slovenskega naroda in or
ganizirala prve partizanske skupine, ki 
so vodile oboroženi boj proti okupator
jem. V poletnih mesecih leta 1941 seje 
prebivalstvo Dolenjske množično vklju
čilo v OF, ki je tako postala edina vse
narodna politična organizacija. Na ru
ševinah bivše kraljevine Jugoslavije je 
zrastla nova politična organizacija, no
va ljudska oblast in nova narodnoosvo
bodilna vojska, kije skupaj z ljudstvom 
vodila neizprosen boj proti okupator
jem in njihovim zaveznikom do po
polne zmage in osvoboditve.

Po kapitulaciji Jugoslavije je v No
vem mestu in bližnji okolici nastala spe
cifična situacija. Ker med nemškimi in 
italijanskimi oblastmi ni bilo rešeno, 
kdo naj zavzame ta del slovenskega 
ozemlja, je do 25. aprila upravljala me
sto z oklico mesta uprava in organizira
la varnostno stražarsko službo, med
drugim tudi pri vojaških skladiščih. V to 
službo so se načrtno vključili tudi člani 
komunistične partije in SKOJ-a, ki so 
orožje in municijo iz vojaških skladišč 
prenesli v varna skrivališča.

Podobno se je dogajalo po drugih 
krajih na Dolenjskem, saj je ob glavnih 
cestah ležalo dovolj orožja, ki ga je bila 
odvrgla razpadla jugoslovanska vojska. 
To orožje so ljudje pobirali in ga skriva
li ter ga tudi na poziv okupatorjev niso 
oddali. Povečala se je tudi politična in 
propagandna aktivnost vsega članstva 
komunistične partije in SKOJ-a. Vajeni 
na delovanje v ilegalnih razmerah, so 
tudi v pogojih okupacije nadaljevali 
delo.

renciacijo. Le malo je bilo takih, ki so 
sprejeli okupatoije, ne glede na to, da so 
nekateri ostali v službi pod njihovo 
kontrolo. Velika večina je doživela pri
hod okupatorjev kot narodno katastro
fo, kot sovražno in nasilno dejanje, ki 
spravlja v nevarnost usodo slovenskega 
naroda in v negotovost usodo vsakega 
posameznika. Utiralo si je pot spozna
nje, da se ne sme čakati na razvoj do
godkov prekrižanih rok, da se je po
trebno okupatorju organizirano zoper
staviti. Pripravljenost ljudi na sodelo
vanje v odporu je bila velika, zlasti med 
mladino.

Komunistična partija se je kot po
budnik organiziranja OF na Dolenj
skem postavila na najširše stališče. Ak
tivno si je prizadevala, da bi se OF 
pridružili tudi taki ljudje, ki so pred 
vojno stali na nasprotnih političnih in 
idejnih pozicijah. Želela je upoštevati, 
da so v razmerah okupacije tudi ti lahko 
prišli do spoznanja, da se morajo pri
družiti skupnemu boju proti okupator
ju. Pokazalo seje, da so bili mnogi pri
pravljeni tako ravnati, medtem ko so 
posamezniki že od vsega začetka sode
lovanje zavračali.

Na Dolenjskem so si vse napredne 
skupine in posamezniki prizadevali širi
ti organizacijo OF vse od njene ustano
vitve. Tako so vsi ustanavljali številne 
krajevne organizacije OF. V začetku 
meseca julija 1941 pa je bil ustanovljen 
okrožni odbor OF za Dolenjsko, v ka
terem so bili poleg predstavnikov ko
munistične partije tudi predstavniki 
drugih političnih in nazorskih skupin. 
Okrožni odbor je bil sestavljen iz treh 
predstavnikov partije, in sicer Franca
Hočevarja, kije bil hkrati sekretar, Fani 

i Ža

, Prihod (taljjanskih okupatprjev je 
ned ljudmi izzval naglo politično dife-

Koširjeve in Žana Moreta. Sokola je v 
okrožnem odboru najprej zastopal Loj
ze Ivanetič, v začetku avgusta pa je vod
stvo demokratičnega krila Sokola v 
Ljubljani kot svojega predstavnika de
legiralo Lada Ambrožiča-Novljana. 
Krščanske socialiste je v okrožnem od
boru najprej zastopal Franček Saje, po

zneje pa Vinko Paderšič-Batreja.
Organiziranje okrožnega odbora OF 

je bilo zelo pomembno v razvoju na
rodnoosvobodilnega gibanja na Do
lenjskem. S tem da so se v okrožni od
bor poleg predstavjnikov KPS vključili 
tudi predstavniki drugih političnih in 
nazorskih skupin, je bila ustvaijena ši
roka politična baza, na katero seje lah
ko opiral oboroženi boj in brez katere se 
ta boj ne bi mogel razplamteti. Odgo
vornost za samo organizacijo OF kakor 
tudi za organiziranje oboroženega boja 
so s tem prevzele vse skupine. Okrožni 
odbor OF si je kot prvo zadal nalogo, 
da postavi na noge organizacijo OF v 
samem mestu in na podeželju. Julija, 
avgusta in septembra 1941 je bila orga
nizirana osnovna mreža krajevnih od
borov OF v mestu in v vseh večjih kra
jih na podeželju. Na podeželju je 
organiziranje OF potekalo izredno hi
tro zlasti zaradi velikega odzidva mla
dih. Ustanovnih sestankov OF so se 
udeležili člani KPS, SKOJ-a in njihovi 
simpatizerji, člani društev Kmečkih fan
tov in deklet, Sokola, posamezniki iz 
katoliških organizacij ter drugi na
predno usmerjeni posamezniki. Iz vrst 
teh ljudi so prihajali aktivisti OF, ki so 
širili krog pristašev OF, zaupnikov in 
organiziranih sedežev po vaseh.

V Novem mestu in okolici je bil čas 
od začetka maja 1941 do 22. junija 
1941 izpolnjen s politično, organizacij
sko in mobilizacijsko pripravo na obo
roženo vstajo. V Novem mestu in po 
vseh večjih vaseh so se organizirali te
renski in vaški odbori OF. Še večji za
mah pa je dobila OF potem, ko je faši
stična Nemčija 22. junija 1941 napadla 
Sovjetsko zvezo in ko je CK KPS izdal 
poziv na neposredno oboroženo vstajo 
proti fašističnim osvajalcem.

V poletnih mesecih 1941 je nastala 
tako gosta mreža odborov OF, kot ni 
imela predtem svojih odborov nobena 
organizacija na Dolenjskem. Praktično 
je bila z njimi pokrita vsa Dolenjska. V 
tem času odbori OF še niso opravljali

oblastvenih funkcij, bili so le organi 
vsenarodne politične organizacije, kije 
organizirala odpor proti okupatorju. Ne 
glede na to, da so bili v odborih ljudje 
različnih političnih prepričanj in opre
delitev, so si bili enotni glede tedaj bis
tvenega vprašanja. Organizirali so se v 
skupno politično organizacijo, da bi ta
ko združeni vodili boj zoper okupator
ja. Zato seje že na ustanovnih sestankih 
govorilo o tem, kakšne akcije je moč iz
peljati zoper okupatorja na posamez
nem terenu. Odbori OF so se pri svo
jem delu opirali na širok krog ljudi. 
Pripravljenost za sodelovanje v OF je 
bila velika, le malo ljudi je odbilo sode
lovanje. Več je bilo takšnih, ki so stali 
ob strani zaradi strahu in negotovosti. 
OF je politično popolnoma obvladova
la teren. V tem času ni bilo na Dolenj
skem nobene druge politične organiza
cije. Tisti pa, ki jih je bolj motilo 
sodelovanje s komunisti kot z okupator
ji, se še niso znašli pa tudi še niso mogli 
nastopiti, ker so se zavedali, da jih ljudje 
ne bi sprejeli. Prisiljeni so bili omejiti se 
na vohunjenje in izdajanje okupatorju 
ter zbiranje najožjih somišljenikov.

ve slovenskega naroda. Vsak član od
bora OF je imel nalogo širiti ideje OF, 
redno plačevati narodni davek, brati in 
razširjati Slovenskega poročevalca. 
Člana OF je odlikovala velika discipli
na. Sestanki vseh članov odborov OF 
so bili redno vsak teden. Na njih je v ve
čini primerov bil navzoč delegat mest
nega ali pa okrožnega odbora OF, kije 
orisal politično situacijo in prenesel 
najnovejše direktive. Vseh odborov OF 
je bilo v Novem mestu konec decembra 
1941 okrog trideset.

tal za svoj razmah. Če ne bi bikL^ 
lenjskem tako objektivnega s0Ijrle * 
gibanja že od prve svetovne v Jjrf 
prej in tako dobre nacionaln
mladih generacij, bi bilo P°P%*

Okrožni odbor OF Novo mesto, kije 
stal na čelu osvobodilnega gibanja, je 
imel redne tedenske zveze z IO OF v 
Ljubljani, od koder je dobival navodila 
za nadaljnje akcije. Novembra 1941 se 
je okrožni odbor OF reorganiziral in 
posvetil svojo glavno pozornost širjenju 
in utrjevanju organizacij OF na ozemlju 
vsega okrožja. Okrožje je bilo tedaj 
razdeljeno na devet rajonov.

imamu gonci au-ij, ui uiiv/ r •.
nemogoče nekaj deset 
ko naglo in uspešno organi#** 1 
lj udski odpor in vstajo, kar je 0 J# 
lo nastanek tako obširnih 
ozemelj in redno delovanje P°‘ $\o' 
in vojaškega vodstva NOB 28
n'j°- K

Tako hitro razširitev ot^'ntK 
mreže OF po napadu Ne^LjsPU 
jetsko zvezo, posebno v LjuD J ic0n'11: 
krajini, pa je bolj kot vphvaejst*N 
stične partije treba pripisati 9.^1* 
so široki sloji Italijane sovi*»‘so široki sloji Italijane sovraz ^$9 
sov prve svetovne vojne, k . ulJlj
venski polki avstroogrske voj jjtr
njimi na soški fronti. Zatif* J 
cev na Primorskem pa je 1 
samo še podžigalo. ^

V izredno slabih življenjsK'«|0v^

V Novem mestu je imela OF več vrst 
ijemov. Štiorganizacijskih prijemov. Študentje, ki 

so bili tedaj na počitnicah, so se v sep
tembru takoj povezali v Ljubljani v 
univerzitetski odbor OF. V mestu je bi
la posebej aktivna mladinska OF pod 
vodstvom SKOJ-a. Imela je močne or
ganizacije y gimnaziji in med delavsko 
mladino. Železničarji, ki so bili sprva 
vezani na mestno organizacijo OF, so 
bili pozneje preko železniškega odbora 
OF povezani direktno z Ljubljano. Je
dro OF v Novem mestu so bili terenski 
odbori OF v uradih in delavnicah. Taki 
odbori so bili v gimnaziji, meščanski in 
ljudski šoli, na sodišču, davkariji, obči
ni, v Povhovi tovarni in Keramiki, med 
trgovskimi uslužbenci, med uslužbenci 
gradbene stroke in cestarji, med bivšimi 
oficirji in drugje. Antifašistke so bile or
ganizirane v več posebnih terenskih od
borih, ostali pripadniki pa so bili zajeti v 
uličnih odborih. Značilno za vse te od
bore je bilo dejstvo, da so bili v njih or
ganizirani ljudje, ki so bili v stari Jugos
laviji politično različno orientirani, ki 
pa so bili sedaj pripravljeni dejansko 
posvetiti vse svoje sile akciji osvobodit-

Poseben pomen za širjenje idej osvo
bodilne borbe je imel časopis Slovenski 
poročevalec. Do agusta 1941 so ga v 
Novo mesto dobivali s posredovanjem 
železničarjev direktno iz Ljubljane, ko
nec avgusta pa se je v Novem mestu 
ustanovila okrožna tehnika v zakonspi- 
riranih prostorih hotela Metropol. Vsak 
petek dopoldan je prinesel kurir iz Ljub
ljane ljubljansko izdajo Slovenskega 
poročevalca in redno vsako soboto do
poldan so kurirji raznesli novomeško 
izdajo, ki sojo preko noči razmnožili, v 
vse rajone novomeškega okrožja. V 
tehniki so se tiskali tudi razni letaki in 
druga ilegalna literatura.

, ...------ ------------ - "JT čloV ,
rah, v katerih je živel dolenjs* sn * 
nacionalni zavesti in PnP‘J;,.j0i'»)vjipor--j0(i>i'j
venskemu narodu ter tra ^ ^ 
sovraštvu do Italijanov Je. lnjSk*J\i 
\j7TC\Vp 7nični ie OF' MB • -ibi'vzroke, zakaj je OF na Do W
šla tako plodna tla, da skofJ 0^ #
<• ■ II l/ntnri nu ki rlnllU/lll . jl/lV .,l|si, v katen neb, deloval «0vJ
vsaj njen zaupnik, in zakaiJcloV 
1941 /42, ko je bilo povsodT „» t 
opazno upadanje partizan
lenjskem tako množično 
di v partizane. mA

Te razmere, to zavest, 
enotnost dolenjskih ljud* P > je**'# 
In Knmnnkti^nH nartiia, ,i ifl

V množični aktivnosti Novega mesta 
je imela veljk delež mladinska organi
zacija OF. Že poleti in zgodaj jeseni je 
odšlo večje število mladincev v partiza
ne, ostali pa so najakativneje sodelovali 
v vseh akcijah, ki jih je vodila OF. Mla
dinci so vsak dan trosili razne letake in 
listkd ter pisali po zidovih parole in zna
ke OF.

in posamezmike. S svojo dej*.^ **!"(
je pritegnila v OF in preko JpatoO(l,
noosvobodilni bolj pr°J’ ^pč*6 
njegovim zaveznikom do
boditve. Qff(

V novejši zgodovini

Združitev socialnih interesov z. na
cionalnimi je v letu 1941 dolenjske ljudi 
ne glede na idejno pripadnost skoraj 
stoodstotno povezala v en sam organi
zem osvobodilnega gibanja. Verjetno 
Osvobodilna fronta nikjer drugje v Sjo- 
veniji leta 1941 ni imela thko plodniH

vsenarodno *l°vens^“r^ili 5 ijc1^
rem je zavesi o |~- 
premagala strankarsko 
Slovence je združevala. 0 gh J 
prejšnjo politično, c*rU/cvetovl’lji/
cionafno opredelitev
TopaješekakoaktualA/
njem za slovenski narod ^
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Plesišče 
*ia meji
obupa

M
V&. )'■ V*n‘je ^L,, aia ktos namerava ekipa TVSlo- 

diskih dokurnentame serije Razgledi s
i .i. Vrbov posneti razglede z naših pre-
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i# ^lFtoor^ian"baraka v»Plesiščem«, kar 

iskPo 1 °dstraniti po končani gradnji 
e«a stolpa.

lestnih Gorjancev. Seveda bodo snemali tudi z 
najprimernejšega razgledišča na Trdinovem 
vrhu. od koder se v lepem vremenu in v umitem 
ozračju vidi čez celo našo domovino Slovenijo 
na eni strani in Žumberak. Belo krajino in lep 
del Hrvaške na drugi Upajmo, da bomo na te
leviziji videli res samo te prelepe razglede, da 
nam ne bodo pokazali tudi samega vrha Gor
jancev, kajti potem bi nas moralo biti sram. Kot 
ugotavlja Andrej Hudoklin iz novomeškega 
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediš
čine, »je naš najvišji ter pohodniško in planin
sko najbolj obiskan vrh degradiran z vrsto 
agresivnih in najverjetneje tudi nelegalnih po

segov, ki so povsem spremenili njegovo narav
no podobo in privlačnost« Toje uvodna ugoto
vitev y zapisu o Trdinovem vrhu, ki gaje Zavod 
za varstvo naravne in kulturne dediščine poslal 
Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje pro
stora pri novomeški občinski skupščini z za
htevo, da »preverijo legalnost vseh motečih po
segov in objektov in začnejo postopek za 
njihovo korekcijo ali odstranitev«. Seveda bi se 
morale pri vsej tej zadevi najbolj angažirati 
inšpekcijske službe.

Tik pod vrhom, ko cesta zavije proti televizij
skemu stolpu, je'ob cesti videti nezasut del vo
dovoda s hidrantom. To, kdo, zakaj, na kakšen 
način, s kakšnimi stroški in s kakšnim haskom 
jegradil vodovodna vrh Gorjancev, je posebna 
zgodba, v dopisu občini pa Zavod zahteva, da je 
treba to stvar na Trdinovem vrhu zasuti do 
konca, urediti traso vodovoda in preveriti le
galnost celotnega posega

Nekaj deset metrov naprej, prav pod stolpom 
na samem vrhu (nekdanji razgledni stolp), stoji 
ob poti lesena baraka krst Smučarskega druš
tva Gorjanci »Zgradba je nastala ob gradnji te
levizijskega stolpa,« piše f zapisu Zavoda 
»Lokacija na Trdinovem vrhu je ekološko in 
vizualno nesprejemljiva sporna pa je tudi nje
gova funkcionalna oziroma vsebinska vloga 
Baraka je neoskrbovana zapuščena njena 
okolica neurejena in posuta z raznovrstnimi 
odpadki Preveriti je treba ali je objekt postav
ljen po legalni poti v vsakem primeru pa pred
lagamo njegovo odstranitev in vzpostavitev pr
votnega stanja« S to barako je tako: gozdarji 
so ob gradnji televizijskega stolpa dali gradite
ljem dovoljenje za postavitev barake, a spogo
jem, da jo po koncu gradnje odstranijo. Gradi
telji pa so se te obveznosti »elegantno« rešili 
tako, da so barako za en dinar »prodali« Smu
čarskemu društvu Gorjanci to pa je kljub za
htevi gozdarjev ne umakne. Kaj nam pa more
jo, morejo, morejo... Ob baraki je betonska 
ploščad, prav tako še iz časa gradnje televizij
skega stolpa, ki na vrhu Gorjancev deluje kot 
nekakšno groteskno plesišče na meji Plesišče 
na meji obupa
»Televizijski oddajnik je nedvomno najbolj 

moteč in agresiven objekt na Trdinovem vrhu, 
saj sta se z njegovo postavitvijo močno spreme
nila krajinska slika in ekološko ravnovesje 
prostora na samem vrhu Gorjancev,« ugotav
ljajo v dopisu Zavoda za varstvo naravne in 
kulturne dediščine. Po njihovem je stolp spre
jemljiv s tega vidika ker je zaradi njegove vid
nosti Trdinov vrh veliko bolj vizualno izpostav
ljen in poudarjen in tako tudi bolj prisoten v 
širšem prostoru. Njegova mikrolokacija pa je 
povsem neprimerna in tudi neustrezno urejena 
Predvsem se ne morejo strinjati z obsežnim za
grajenim prostorom okoli stolpa Zato predla
gajo, naj ta zagrajeni prostor zmanjšajo in pri
merneje uredijo.

Na vrhu sta tudi ruševini dveh srednjeveških 
cerkvic, rimo katoliške sv. Jedrti in grškokato- 
liške sv. Elije ali sv. lipe, kot temu svetniku, za
ščitniku groma pravijo ŽumberčanL Med 
obema cerkvicama gre že od nekdaj meja med 
Slovenijo in Hrvaško. Do leta 1923 seje po sv. 
Jedrti ali Jeri najvišji vrh Gorjancev tudi ime
noval. Cerkvici predstavljata pomembno kul- 
tumo-zgodovinsko dediščino. Medtem ko so 
Hrvatje lani vsaj odstranili grmovje ob in v ru
ševinah svoje cerkvice, so ostanki sv. Jedrti zelo 
žalostnega videza da ta kraj obiskujejo razni 
»ljubitelji«, je videti zlasti po kuriščih. Potrebno 
bi bilo vsaj počistiti grmovje in drugo zarast ter 
ostanke zavarovati pred nadaljnjim propada
njem. Hrvatje so pri tem naredili več, sta so lani 
okolico cerkvice sv. Elije očistili, ogledala si jo 
je tudi skupina njihovih stroko vnjako v, letos pa 
nameravajo delo pri zaščiti ali celo obnovi 
cerkvice nadaljevati

Na tem majhnem prostoru na vrhu sta tudi 
dva kontejnerja z antenama. Oba grda škatla
sta objekta z antenama dehjeta na tej edini 
razgledni točki na vrhu Gorjancev hudo tuje in 
moteče. Zavod predlaga, naj za oba objekta 
najprej ugotovijo lastništvo, legalnost postavit
ve ter ju odstranijo oziroma prestavijo na manj 
moteče mesto. Na tej, sedaj zaradi teh kontej
nerjev močno degradirani edini razgledni toč
ki s Trdinovega vrha, s katere se odpira pro
stran razgled, nameravajo v kratkem Pla
ninsko društvo Novo mesto in Zeleni Novega 
mesta urediti primemo razgledišče in postaviti 
pojasnjevalno tablo z reliefnim prikazom pa
norame v smeri proti Triglavu. In ko smo že pri 
antenah: tudi pri Miklavžu, tik za hišo, so pred 
časom postavili motečo anteno, ki je višja kot 
zvonik Miklavževe cerkve. Kdo lahko da dovo
ljenje za kaj takega in po kakšnih kriterijih? 
Kako to preprečiti ter popraviti ali vsaj omiliti 
že narejeno škodo? Kdo je za vse to odgovoren? 
Kdo bo prijel in kaznoval povzročitelje? Kdo

°MQ dolenjskega lista
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Žumbtriani so posekali grmovje ob in v ruševinah cerkvice sv. Elije in nameravajo letos na
rediti še kaj več

bo prijel tiste, ki bi morali ukrepati, pa tega ne 
počno? In ne nazadnje: doklej se bomo morali 
še tako spraševati?

I * &
Na nqjlepšem razgledišču na vrhu Gorjancev 
stojita dva moteča kontejnerja z antenama.

Najbrž bo še najlažje doseči sporazum z goz
darji Strokovnjaki Zavoda za varstvo naravne 
in kulturne dediščine namreč predlagajo, naj 
smreko, ki je zasajena na pobočju pod vrhom, 
odstranijo in nadomestijo z listavci » Vrh mora 
v čim večji meri obdržati svojo pravo podobo in 
videz, k čemur v veliki meri pripomore prav av
tohtona vegetacijska zarast« pravijo.

V neposredni bližini Trdinovega vrha je vo
jaški objekt katerega okolico bi bilo treba 
predvsem zaradi vidne izpostavljenosti primer
neje urediti

Ob vsem tem pa na koncu še zadnje razoča
ranje za ljubitelje Gorjancev: kaže, da Trdinov 
vrh ni najvišji vrh Dolenjske. Po specialkah je 
namreč sam vrh, na katerem je stolp, v celoti na 
hrvaški strani

A. BARTEU

Zakaj sem postala partizanka

Jl m ekaj let pred 2. svetovno vojno so 
gradili vojaško obrambo, ti Rupnikovo linijo, 
na Notranjskem. Potekala je za Cerknico, mo
jim rojstnim krajem. Pred neposrednim vojaš
kim spopadom smo bili v sredi med bivšo 
italijansko-jugoslovansko mejo. ki je potekala 
posredijavomiških gozdov, in jugoslovanskimi 
bunkerji in protitankovskimi betonskimi jez
deci in bodečo žico. Zato so bili dan pred spo
padom Cerkničani, ki niso bili nujno potrebni 
pri obrambi in vaški zaščiti evakuirani v be
gunjske gozdove. Tudi moja mama je odšla z 
njimi, dva brata sta bila mobilizirana, z Mil- 
čkom pa sva ostala skupaj z drugimi mladinci 
(kasneje so bili vsi partizani) v sanitetni ekipi 
ki jo je vodil dr. Franjo Smerdu. Sanitetna po
staja je bila v kletnih prostorih sodnijske 
stavbe.

Vedeli smo, da bo hudo, toda takega razpleta 
nismo pričakovali V nedeljo, 6. aprila 1941, so 
ob 4. uri zjutraj napadli Slovenijo italijanski 
nemški in madžarski vojaki Čeprav smo bili 
sredi fronte, je bilo slišati le posamezne strele in 
rafale. Zjutraj smo dobili že dva ranjena jugos
lovanska vojaka. Jokaje sta pripovedovala, 
kakšna zmeda je na fronti Ko so odpirali vo
jaške zaboje, so našli namesto municije poma
ranče in cigarete. Bili so torej skoraj brez streli
va. Rodovi vojske so bili pomešani in bi bili zato 
tudi neučinkoviti Kasneje smo iz radijskih po
ročil, ki smo jih poslušali naskrivaj, izvedeli, da 
je tudi drugod enako in da jejugoslovansko dr
žavno vodstvo s kraljem pobegnilo iz Jugo
slavije.

Ko smo doumeli to izdajstvo, je nekdo 10. 
aprila zvečer najprej zažgal skladišče municije 
pri Verliju. Jugoslovanski vojaki so metali 
orožje, še prej pa zminirali kamniti most čez 
Cerkniščico. Bila je prava kresna noč s poka
njem goreče municije. Kasneje so zažgali še 
skladišče bencina pri Butkoviču. Bilo je to v 
slovo jugoslovanski vojski in pozdrav okupa
torju. V skladišču je to noč zgorel mladi sovaš
čan Miro Krašnja Ljudje so se vračali, plenili 
vojaška skladišča in trgovine. Vsepovsod je bi
lo razmetano orožje in municija jugoslovanske 
vojske. Popolna anarhija skrb in žalost

11. aprila sta skoraj brez odpora prestopili 
mejo 9. in 17. ital topniška skupina II. ar
madnega korpusa in se peljali proti Logatcu in 
Cerknici K nam je prispela le izvidnica in ko 
je videla razdejanje, se je umaknila V soboto, 
12. aprila pa seje med 13. in 14. uro pripeljala 
kolona italijanskih avtomobilov. Zaprli smo se 
f hiše nemočni prestrašeni obupani Le pešči
ca Cerkničanov je pozdravila »zmagovito itali
jansko vojsko«. Župan občine Cerknica Janez 
Otoničar je z razglasom pozival ljudi k miru in 
redu.

Prvo hrabro italijansko dejanje je bil požig 
sokolske knjižnice. Z vilami so vojaki metali 
knjige skoz okno v prvem nadstropju Sokol
skega doma na telovadišče in jih zažgali. Brez 
propagande in pojasnil smo razumeli, kaj so 
nam namenili okupatorji Uničenje slovenske 
besede in slovenskega naroda! Kakor drugi 
rodoljubi sva z Anico, ki sva bili urejali to so
kolsko knjižnico, začutili brezmejno sovraštvo 
do okupatorja. Knjižnice klerikalcev niso po
žigali, ampak so jo le zapečatili

Šolskega pouka nekaj časa ni bilo. Otroci so 
bili najprej žrtve vojne anarhije. Stikali so za 
orožjem in municijo. Že maja meseca je bomba 
do smrti razmesarila moja dva bratranca Rada 
in Slavka Uvedena je bila policijska ura Fri
zer Anton Rožanc je bil ustreljen na svojem

hišnem pragu, ko je zvečer odprl vrata Itali
janski vojak je nanj streljal brez opozorila..

V Cerknici so takoj odkrito stopili na itali
jansko stran klerikalni ideolog Mirko Javor
nik — pisec črnih bukev, organist Košnik, 
cerkveni mežnar Arhar, šolski upravitelj Sku
bic in še peščica drugih. Neopredeljeni so f tem 
letu bili voditelji Sokola dr. Rado Pušenjak. 
Ivan Kristan in še nekaj cerkniške liberalne in
teligence. Večina je sovražila okupatorja in se 
oprijela rešilne bilke, organizacije Osvobodilne 
fronte z njenim programom in geslom Smrt fa
šizmu — svoboda narodu!« Cim več rodolju
bov so zaprli, mučili in jim požigali domove, 
tem večja sta bila odpor Slovencev proti okupa
torju in ugled OF.

Poleg razpada jugoslovanske vojske, požiga 
sokolske knjižnice in kresne noči mi je ostal v 
nepozabnem spominu še en dogodek. Oktobra 
1941 je bil spopad partizanske čete na Kožlje- 
kuz Italijani Ujete partizane in eno partizanko 
so ranjene povezali z vrvmi in jih s tankom vle
kli po tleh iz Begunj na Rakek zmagoslav
nem pohodu iz bilke z banditi«. Nemo smo gle
dali ta sprevod Ob pogledu na ranjene in ujete 
partizanske mučenike je v meni dozoret sklep: 
»Raje smrt kot tako počasno mučenje in 
umiranje.«

Skozi vso partizansko dobo sem imela pri 
sebi kragujevško bombo, ki sem jo namenila 
sebi, če bi bila sila, kajti strelu s pištolo nisem 
zaupala. Ko sta mi padla dva brata, oba zadeta 
y glavo s smrtnim strelom, mije bilo v olajšanje 
vsaj to, da nista trpela.

Moje delovanje za OF ni bilo skrito nekate
rim simpatizerjem okupatorja. Zanimivo pa je, 
da me je star italijanski karabinjer opozoril, da 
me bodo drugi dan zaprli. Tako sem se lahko 
pravočasno umaknila tja, kjer so bili že moji 
bratje — v partizane.

Zakaj sem se mlada in nemočna odločila za 
težko partizansko življenje? V samoobrambi in 
kot ponosna Slovenka za svobodo našega na
roda A li naj me bo lega dejanja ob 50. obletni
ci vstaje slovenskega naroda sram? Požgali so 
mi dom z vsem imetjem, dva brata so nemški 
okupatorji ustrelili, mamo vlačili po koncen
tracijskih taboriščih. Gonarsu, Rabu in v Ne
mčiji Bila sem ranjena ko sem obvezovala par
tizanskega ranjenca. Mojo teto Ivanko s sinom 
Marjanom so iz Maribora izselili y Srbijo že po
leti 1941. Nič drugačna ni bila usoda tisočih 
zavednih slovenskih družin.

DRAGICA BRANISEU-ROME
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V neobvezen premislek

Ne imejmo vsega> 

imejmo Zemljo!
V ponedeljek, ko so nastajale te vrstice, 

je bil mednarodni dan Zemlje. Naš planet se 
praznika seveda ni zavedaj njegovi so ko
nec koncev vsi dnevi in noči, njegov je ves 
čas, ki mu ga je namenila sila, kije ustvari
la Vesolje. Praznik Zemlje je y resnici 
praznik Človeka, ki hoče po eni strani po
vedati, da s svojo mislijo in vednostjo sega 
dlje, kot je kdajkoli, po drugi pa se zaveda 
svoje čudovite, edinstvene zibelke. V eni 
skodelice tehtnice sta samozavest in napuh, 
v drugi vsak dan trdnejše prepričanje, da se 
bo človeštvo moralo podrediti zakonom 
Zemlje in Narave. Da je mogoče tudi 
obratno, da se bo Univerzam podredil lju
dem, je bila utvara iz naših otroških let, ki 
gredo h koncu

Dan Zemlje je izumila naša slaba vest, 
spoznanje, da gremo po napačni poti Če 
hočemo imeti Zemljo, ne moremo imeti 
vsega. Ta zavest, ki prepričuje človeka k 
skromnosti, ne da bi mu vzela karkoli od 
njegove pokočnosti in samozavesti, je f te
melju vseh verstev in ver, kar izpričuje vsaj 
dvoje: da globalna človekova modrost ni od 
včeraj ali danes in daje v nas vendarle seme 
dobrega. V Vesolju ni dobrega in zla. Uni- 
verzum je, če verjamemo fizikom, tako 
brezčuten, da bi bilo v njegovih prostran
stvih še hudiču ledeno pri srcu, če ga ima. V 
Vesolju brez strasti in čustev nastajajo in 
izginjajo galaksije in zvezde. Za ta velede- 
janja in velekatastrofe ni ne plačila ne kaz

ni Tudi sodnika ne. Samo Časteče. Ne ve
mo, niti, ali od začetka h koncu ali od 
konca k začetku Kaj sploh sta začetek in 
konec?

Ni nam znano, kdo nam je, majhnim 
pred Materijo in Časom, ponižnim pred 
Neznanim, vcepd moralne in etične metre, 
vemo samo, da bi nas brez lega samonadzo
ra že zdravnaj ne bilo več. In čeprav je zgo
dovina polna naših grozodejstev, prevar, 
lakomnosti sovraštva, laži in vsega druge
ga, kar je ali pa tudi ni v kazenskih zako
nih, verskih in drugih kodeksih, se življenje 
slehernika izteče tudi z zavestjo, da je storil 
tudi kaj dobrega.

Pravo dobro je samo tisto, kar ni storjeno 
iz preračunljivosti Človeštvo je pred kora
kom da bo z Zemljo, svojo materjo in zi
belko, začel ra vrtati drugače ne zato, ker ve, 
da pot po koteči smo hodili doslej, pelje *> 
uničenje človeške vrste, ampak zato, ker se 
je začel zavedati svetosti življenja Zemljani 
krogla iz kamenja vode in zraka planet 
Zemlja je Življenje samo.

Če pomočile kazalec v morje, ste v stiku 
se namakale v vseh oceanih tega sveta Za 
en sam vdih nam je na voljo ves zrak te ne 
samo naše Zemlje. Kako majhen prst kako 
bežen vdih in kako neskončni oceani kako 
neizmerno nebo! Tako je bilo, je in bo. Le 
mi pijani napuha in ničevih ideologij, smo 
kakšnih sto ali dvesto let menili da je 
drugače.

MARJAN BAUER

»Z denacionalizacijo 
bo hudič!«
K. rajevni leksikon Dravske banovine iz 
leta 1937 opisuje Brežice kot pomembno trgov
sko in obrtno središče spodnjega Posa vja, v ka
terem so še posebej dobro obiskani živinski 
sejmi Že v drugi polovici 13. stoletja so si Bre
žice pridobile trške privilegije, k čemur sta ve
liko prispevala prav zelo razvita trgovina in 
obrt. Ko so y letu 1353 Brežice prvič dobile 
mestne pravice, so imele dva letna sejma, in si
cer na binkošti in na Lovrenčevo, poleg tega pa 
še tedenski tržni dan na soboto. Brežičani so 
smeli tudi loviti in prodajati ribe, seveda ob po
goju, da so z njimi postregli salzburškemu nad
škofu in njegovemu spremstvu, kadarkoli se je 
njegova prevzvišenost mudila m mestu. Cesar 
Jožef tl. je mestu dovolil 4 letne sejme in ob 
koncu 19. stoletja so imeli vsako leto že 9 
sejmov.

Ži vinski sejem je še danes zelo živ. Na tukaj
šnjem sejmišču se proda marsikatero prase, a 
ne le kupcem iz Posavja, ampak še daleč proti 
Dolenjski in Ljubljani. Tu na mestni tržnici je 
ob sredah in sobotah dopoldne še vedno zelo ži
vahno. Prodajni prostor so posodobili in pove
čali, slišati pa je tudi obete, da bodo tržni čas 
razširili na ves teden.

S trgo vino in obrtjo je drugače. Družbeni si
stem je obrt po drugi vojni skoraj po vsem zatrl, 
a trgovin je še vedno ostalo precej, seveda v 
družbeni lasti K trije prispevalo k razvoju trgo
vine v Brežicah ? Že pred pol tisočletja je k temu 
največ pripomogla strateška lega, saj je mimo 
mesta potekala pomembna pot s Hrvaškega na 
Kranjsko, preko Zidanega mostu tudi na Šta
jersko ter mimo Podčetrtka v nekdaj pomemb
no trgovsko središče Slovensko Bistrico. Bre
žiška trgovina je danes rezultat tradicije in ima 
še vedno pomembno lego. __

Takoj po vojni so bile brežiške trgovine na
cionalizirane ali zaplenjene, a je kljub temu ve
čina od njih še vedno služila trgovinski dejav
nosti Danes s temi prostori (večina jih je 
samem središču mesta) upravlja trgovsko po
djetje Posavje, ki mu zato obetajoča se dena
cionalizacija povzroča nemalo skrbi Osnutek 
zakonodaje je zanj zelo neugoden, saj predvi
deva neposredno vračanje premoženja bivšim 
lastnikom ali njihovim dedičem.

Kaj pomeni to za brežiško trgovino? Vseka
kor že na prvi pogled dolgo reševanje lastniških 
razmerij, ponovne zapuščinske razprave in le
pe denarce za pristojne odvetnike in sodišča 
Drobljenje trgovske organizacije, kakršno je 
Posavje (seveda z vsemi slabostmi), bi bilo ne
dvomno korak nazaj. Pobralo bi jih vse tiste 
prednosti, kijih ima danes pred majhnimi za 
sebnimi prodajalnami.

Direktor Posavja Anton Bibič ugotavlja, da 
je v lokalih, ki so bili nacionalizirani, zaposle
nih kar polovica od okrog 400 delavcev njiho
vega podjetja. Tudi s človeškega stališča bi bilo 
zato tako reševanje zelo neugodno, saj bi bila 
usoda teh delavcev zelo negotova in v vsakem 
primeru prepuščena volji bodočih (nekdanjih 
lastnikov). Izguba teh prodajnih mest bi podjet
je prizadela tudi finančno, saj so po dohodkov- 
nosli najbolj zanimiva

j Kupci so že zaznali prve pozitivne rezultate 
I nove konkurence, ki jo je trgovsko podjetje Po
savje dobilo z zasebnimi prodajalnami Prisi- 

1 Ijeno je bilo lepše in sodobneje urediti lokale ter 
več pozornosti posvetiti ponudbi in kakovosti 
prodajalčevih uslug. Nova zasebna konkuren
ca v trgo vini je zdaj že dejstvo, ki ga ni mogoče 
zaobiti »Posa i je zato tudi ob svoji no vi naložbi 
v maloprodajne in veleprodajne zmgoljivosti na 
Črncu, kije zdaj v fazi iskanja izvajalca grad
nje, računa poleg lastnih sredstev in kreditov še 
na sovlaganje zasebnega kapitala Izgradnja 
no vih zmogljivosti ki bo stala 4 milijone DEM. 
se bo pričela sredi tega leta in še letos naj bi vsaj 
pokrili 4000 kvadratnih metrov velik prostor. 
Finalizacija prostorov bo potem glede na po
trebe potekala postopno,« pravi Anton Bibič

Trgovsko podjetje Posavje ima okrog 60 ve
leprodajnih in maloprodajnih enot, vse razen 
ene se nahajajo v občini Brežice. V primerjavi z 
lanskim letom se jim je promet poveča! za 50 
odstotkov, kar pomeni ob precej višji stopnji ra
sti cen dejansko velik padec prometa Nove za
sebne prodajalne zaenkrat še niso glavni krivec 
za zmanjšanje prometa prav lahko pa bodo 
sčasoma postale Trenutno ocenjujejo, da jim je 
promet na njihov račun padel najmanj za 15 
odstotkov.

Monopolu je konkurenca vsaj malo že stopi
la na prste Še pred zasebniki so to storila druž- 
bena podjetja ki so razpredla svoje trgovine po 
občini Med najpomembnejšimi je seveda 
Agraria Brežice s svojimi prodajalnami kmetij
skega rapromateriala in strojev, cvetja zele
njave in na sploh prehrambenih izdelkov. V 
Brežicah pa poslujejo še KerametaL Ona-On. 
Tkanina Kora Peko, Borovo in tudi vrsta pro
dajala ki so jih odprla domača podjetja (To
varna pohištva Jutranjka Opekama Agra 
servis, INOj

Kot ugotavlja Betka Budič. referentka za 
drobno gospodarstvo v Brežicah, se trgovska 
dejavnost k občini zelo širi Skorajda ni ledna 
ko ne bi k njihov referat prejeli vsaj ene vloge za 
odprtje nove prodajalne. Trenutno ima v občini 
trgovino kot obrtno dejavnost prijavljeno 39 
zasebnikov. Med njimi je največ takih, ki pro
dajajo živila (kar 12), tekstilne izdelke (5), re
zervne dele za avtomobile in avtomobile (4),

Anton Bibič, direktor Posavja

Doma nimamo več
kaj iskati

A
JL JL nton Vrščaj s svojim podjetjem in 
servisom Vako spada med vodilne črnomaljske 
podjetnike. Od leta 1968, ko je začel graditi 
svojo obrt kot pogodbeni serviser pri LTH, je 
njegova delavnica prerasla »> proizvodnjo sušil
cev komprimiranega zraka in sušilcev prosto
rov. v zastopstvo priznanih tujih proizvajalcev 
hladilne tehnike, v trgovino na veliko z repro- 
materialom iz uvoza ter v servisiranje special
nih hladilnih laboratorijskih naprav.

Kljub temu da je Vrščaj že dodobra zakora
čil c tretje desetletje svojega zasebništva, pa 
pravi, da v tako težkem, skoraj brezizhodnem 
položaju še ni biL Ko govori o brezizhodnosti, 
misli na razmere na domačem, jugoslovan
skem trgu. »Domači trg se zaradi nezmožnosti 
plačevanja vse bolj zapira. Čeprav so naprave, 
ki jih izdelujemo pri nas, marsikje neobhodno 
potrebne, pa si raje delajo škodo in se ne odloči
jo za nakup, ker preprosto ni denarja. Bomo pa 
poskušali biti kooperanti domačih podjetij, smo 
si mislili, a tudi to ne bi šlo, ker bi nam podjetja 
prav uiko ostala dolžna In če smo imeli prej 
zgolj slučajno stike s tujimi podjetji, so nas 
razmere na domačem trgu sedaj prisilile, da za
čnemo z načrtnim sodelovanjem s tujimi part
nerji Edina rešitev, da Vako preživi je namreč 
usmeritev na tuji trg. Doma nimamo več skoraj 
kaj iskati to smo zelo dobro spoznali« raz
preda misli Vrščaj.

A nton se zaveda da prodreti na tuji trg in si 
na njem ustvariti ugled ni mačji kašelj. Z lohn 
poslom bi še nekako šlo, veliko težje pa s čistim 
izvozom, tudi zato, ker naša tehnologija ni iz
popolnjena izdelki pa so dragi »Za nas Slo

venceje še toliko težje, ker moramo dokazo va
ti da se nekoliko razlikujemo od ostalih v 
Jugoslaviji da imamo evropsko miselnost in da 
smo sposobni ponuditi tudi evropsko kakovost 
izdelkov. Z balkanskim načinom dela namreč 
že na pragu Zahoda pogorimo,« pravi Vrščaj, 
ki želi prodreti na tuje trge predvsem s sušilci 
komprimiranega zraka in prostorov, kar velja 
v Vaku za najpomembnejšo proizvodnjo. Apri
la bo v tujini sodeloval kar na dveh sejmih, in 
sicer na madžarskem sejmu hladilne tehnike 
Aguaterm ter y okviru Zveze obrtnih združenj 
Slovenije na sejmu v avstrijskem Gradcu. »Na
stopanje na tujih sejmih je zelo drago, da pa je 
sploh moč priti nanje, je potrebno prinesti izde
lek evropske kakovosti in dizajna. Za to, žal, 
vedno primanjkuje denarja. Obrtniki in po
djetniki se zato poskušamo na tem področju 
povezovati, si svetovati in pomagati Še sreča, 
da je vsaj to pri nas mogoče.«

Vrščaj ima sicer že 6 ali 7 let stike s tujimi 
sejmi vendar prej zgolj kot kupec, ki pa je tu
jim proizvajalcem s tem, ko se je držal norm, 
veljavnih v razviti Evropi dokazal da je lahko 
njihov resen partner. Sicer pa je s tujimi part
nerji navezoval stike tudi na domačih sejmih. 
Tako je na lanskem majskem zagrebškem sej
mu »Medicine in tehnike« zelo uspel s kompre
sorjem na stisnjeni zrak z vgrajenim sušilni
kom, ki se uporablja v zobozdravstvu Madžari 
so si za to pripravo, ki so jo Vrščajevi strokov
njaki do letos še izpopolnili že zagotovili na
kup.

V Vaku imajo namreč lasten razvojni odde
lek, v katerem delajo strokovnjaki le pri razvo
ju vrhunske tehnologije, ki jo neprestano izpo
polnjujejo ter se tako lahko kosajo s tujimi 
proizvajalci Da gre zares za k valiteto, so spoz

nali tudi v mnogih tujih podjetjih. Takojinj. 
lijani ponujajo servise in zastopstvo za ot*\ 
za simulacijo vremenskih razmer. Dobro 
nično sodelo vanje pa so raz vili tudi z Nenut. 
že precej časa delajo kot kooperanti tamK°L 
šnje priznane firme Brabender, pri kateri SO 
Vrščajevi strokovnjaki tudi na izpopolniš 
nju Nemci so se namreč tudi na ta način M* 
prepričati, če pri Vrščaju ustrezajo nend^ 
zahtevam. ^

Kakor koli že, vse to, kar seje v Voku 
kdaj morda zdelo kot drobtinice, bo, pov^. 
v celoto, sedaj, ko se želijo načrtno usme’\jij 
tuji trg, prišlo še kako pra k pri njiho vem odjr 
nejšem, predvsem pa zaupanja vrednem * 
ku onstran Karavank. In četudi je juSosl0Z\ 
ska gospodarska kriza tako kruta, je ^ 
enem pogledu - v odpiranju na tuja tržišča' 
brodošla. Vsaj v Vrščajevem primeru je^

cvetje (4), tehnično blago (3), drobne tehnične 
in kovinske izdelke(3), mešano blago (3), sad- 
je(2), kmetijske stroje, semena in sadike (!) ter 
športne rekvizite za lov in ribolov (l).

Pa to še ni vse. Kar 14 zasebnikov prodaja 
preko lastnih podjetij (3 tekstiI 2 športne izdel
ke, 2 živila, 2 tehnično blago, 2 avtomobile in 
po eden čevlje, plin in gradbeni material). Ne
kateri podatki kažejo, da je take prodaje preko 
podjetij še več, saj jih več posluje brez dovolje
nja občinskega organa za poslovni prostor 
(147. ČL zakona o podjetjih) in zalo niso evi
dentirani na sekretariata za gospodarstvo. V 
času, ko to pišemo, se kar nekaj novih zasebnih 
prodajaln še pripravlja na odprtje.

Največ novih lokalov se nahaja v samem 
mestu, precej jih je tudi v drugem večjem sre
dišču Dobovj vendar bi smeli reči da so pose
gli tudi v ostale vasi kjer je bila prej preskrba 
bolj revna Res pa je. da so tam najbolj potreb
ne trgovine z živili in drugimi osnovnimi artikli 
lahko bi rekli z mešanim blagom. Specializira
ni lokali npr. s tekstilom ali čevlji gotovo bolj

sodijo v samo mesto, kamor zahaja največ 
kupcev.

Doslej v Brežicah še ni bilo primera da bi 
kdo trgovino zaradi slabega posla zaprl, vendar 
pa so se po prvih uspehih mnogi že začeli spra
ševati kako naprej. Prenekateri so s trgovino 
začeli y ugodnih časih, ko se je dalo zelo poceni 
nabavljati na Hrvaškem, v Italiji in A vstriji ter 
na ta način priti do lepih zaslužkov. Danes teh 
ugodnosti ni več. Poseben problem marsikatere 
manjše trgovine, ki sicer ni odprta na kakšnem 
posebno ugodnem mestu, je tudi premajhna re
klama Le malo kupcev ve zanje, še posebo, če 
so oddaljene iz centra

V Brežicah je torej trgovina vsaj kar se tiče 
ponudbe, zelo pestra Toda kako je s kupci? Že 
od nekdaj zahajajo p Brežice po nakupih prebi
valci vsega Posavja in posebno ob sobotah je 
opaziti tudi mnogo kupcev iz sosednjih hrvaš
kih krajev. Domačini vsekakor vsega ponuje
nega blaga ne bodo mogli pokupili, zato bo tre
ba mnogo bolj agresivno s ponudbo in reklamo 
privabiti sosede. p. DUŠIČ-GORN1K

mščini Avtorica dr. Christine Kainz °"^t 
Koširja kot slovenskega potomca, Koj~l 
vključen tudi y avstrijski biografski lek- 
Omenjajo ga tudi v nekaterih revijah v Ej^L 
ter Severni in Južni Ameriki Tako na P°jJji 
verodostojnih dokumentov lahko trdimo, m 
Košir resnično prvi ki si je zamislil ^P‘^Lr 
štno znamko. Vemo. da je predložil 31. 
bra 1835 svoje zamisli o poštni znamki m. 
gih poštnih reformah avstrijskemu minisF^. 
za finance. Čeprav avstrijske oblasti n'soV\f 
tevale njegovih inovatorskih predlogov, jfjf 
dovinsko dokumentirano, da je leto 1835 P 
ko je bil dan predlog za lepilno znamko- u

k'n tir hit /in trn*™ fivliemn nrenricar« J

Avstrija je prezrla Koširja in znamko

N.edavna stoletnica smrti Rovvlanda 
Hilla, angleškega vzgojitelja, iznajditelja in po
štnega reformatorja, ki je splošno priznan kot 
iznajditelj poštne znamke, je ponovno zbudila 
zanimanje za začetke poštne znamke. Hkrati je 
povzročila tudi nekaj dvomov o tem, alije Row- 
land Hill res iznajditelj, kakor mu sicer prizna
vajo. Nihče ne zanika tega, daje bil Hill prvi ki 
jeleta 1840uresničil idejo o poštni znamki ve
liko zgodovinarjev pa meni da ideja ni bila 
njegova

»Alije zgodovina prezrla Jamesa Chalmer- 
sa?« se sprašuje Robert J. Osterhoff v naslovu 
svojega članka »Prva znamka«, obja vljenega v 
Stamp Collector 21. junija 1979. Stemjepisec 
oživil staro trditev, da je Chalmers prvi osnoval 
znamko in da je Hill uporabil njegovo zamisel 
in z njo prodrl pri angleških oblasteh Zanimi
vo je. da je samo dan zalem izšel v Cleveland 
Plain Dealer članek z naslovom »Ali ni nekdo 
drug oče poštne znamke?«. V tem članku in na
slednjih govori G. Esrati še o enem poštnem re
formatorju. Lovrencu Koširju, oziroma Imu- 
renzu Koschierju Trdi, da je Košir tisti, ki je 
zasnoval lepilno znamko precej pred Rovvlan- 
dom Hillom. O svojih idejah daje govorit Košir 
z nekim angleškim trgovskim predstavnikom 
leta 1835 v Ljubljani in trgovski zastopnik naj 
bi seznanil s temi zamislimi »iznajditelja« po
štne znamke.

Gotovo ni treba poudarjati kako pomemben 
je izum poštne znamke za komuniciranje in za 
moderno civilizacijo. Mogoče pa je vseeno po
trebno. da še enkrat kritično in pošteno pregle
damo njen izvor. Gre namreč za Lovrenca Ko
širja, ki je kot pripadnik majhne etnične 
skupine zelo malo poznan.

Košir ni omenjen y nobeni angleško pisani 
enciklopediji ali zgodovinski knjigi o poštnih 
reformah oziroma znamkah Tudi v zelo obšir
ni knjigi» Fse o znamkah« ni nikjer omenjen. 
Daje bil Košir tako prezrt, si delno razlagamo 
z domnevo, da je večina angleških in ameriških 
piscev uporabljala samo angleške vire in tako 
prezrla Koširja, čigar predlogi beležke in 
članki so bili pisani y nemščini

Po teh podatkih si oglejmo Lovrenca Koširja 
nekoliko bližje, potem bomo lažje trdili daje 
on slovensko-avstrijski poštni reformator in 
borec za poštno znamko.

Rodil seje 29. julija 1804 v Spodnji Luši va
sici blizu Škofje Loke. Košir se je po kratkem 
obdobju pri vojakih zaposlil kot računovodja in 
knjigo vodja pri a vstrijski drža vni administraci
ji in delal f Benetkah pozneje y Celovcu, Be
ljaku, Zagrebu in Milanu Leta 1834 so ga 
premestili na Dunaj, kjer je delal pri avstrijski 
poštni administraciji do leta 1851. Zvezni us- 
lubženci se niso strinjali z njegovimi številnimi 
predlogi za reforme in so ga premestili z Duna
ja v Zagreb, kjer je postal državni avditor za 
Hrvaško in Slavonijo. Leta 1871 je bil odpuš
čen in postavljen pred sodišče zaradi politične
ga spora. Kljub temu da je bila njegova prošnja 
na višje sodišče ugodno rešena, je moral leta 
1872 stopiti v pokoj.

Člani Filatelističnega društva Ljubljana so 
22. avgusta 1948 v Spodnji Luši odkrili spo
minsko ploščo Lovrencu Koširju Istega leta je 
izdala Jugoslavija več Koširjevih spominskih 
znamk in filatelist Ferdinand Kobal je napisal 
brošuro v francoščini, angleščini nemščini in 
slovenščini da bi prepričal svet, da je pravi iz
umitelj poštne znamke Košir. Tudi pričujoči 
članek je prispevek k tem prizadevanjem.

Leta 1979, ob stoletnici Koširjeve smrti ko 
je Avstrija izdala spominsko znamko v čast 
Lovrenca Koširja, »pionirja poštne znamke«, 
je bila objavljena dragocena brošurica v ne- ,

pred komerkoli Večkrat je poskušatau~r p 
svoje trditve in se za priznanje °Enule^\jp 
avstrijskega cesarja pa na ministra za 
in na številne tuje vlade in dvore. Leta 
osamljen in razočaran predložil svoje f 
zapise, dopolnjene s predlogi iz leta 
primerki lepilne poštne znamke, medno^j 
mu poštnemu kongresu v Bernu Delegogu/f 
izognili spornemu vprašanju, češ da 
o iznajdbi poštne znamke ni v njihovi p* 
nosti . _5žr

Kot rečeno, je Rovvland Hill splošno 
kot iznajditelj poštne znamke, James 
in Lovrenc Košir pa sta njegova nai'šg/ 
tekmeca za to priznanje. Navedbe v neZJ/f' 
časopisih in Britanski enciklopediji P° f
da sloni vse o Chalmersovih zasbti^f 
znamko le na zahtevah njegovega 
pričevanju treh mož. ki pravijo, da se sp°rtf 
jo, da je James Chalmers tiskal zna"\.j(j 
1834. Javno znano in dokumentiranihr^lt 
Chalmers nikomur ni omenil ali Prgfj[d 
pilne poštne znamke do 8. februarja 
je točno leto za tem, koje Rovvland 
žil poštnim ustanovam svojo zamisel 
znamki Doslej znana in verodostojni Jjf 
torej kažejo, da je vrstni red iznajditelj^ 
znamke ta: Lovrenc Košir, kije novodFjf 
gal decembra 1835, sir Rovvland HM fot 
1837 in James Chalmers februarja 1° ^ 
kumenti v zvezi z očetom in razv°je?jgfi' 
znamke ter enotne poštne tarife torej H0 
je iznajditelj Lovrenc Košir.

V zvezi z Lovrencem Koširjem soj&jJjF 
lo zanimivo pismo, datirano z Jjr 
1865. Košir ga je poslal z Dunaja 
Ivanu Murniku V njem ga prosi za P° 
avstrijskih oblasteh da bi mu P^jfjApdfj 
stvo poštne reforme, katero je leta 
žil avstrijski vladi Taje zavrnila Košar^/ti 
log za reformo v poštnem prometu .JfjlKj

tega pa je prejel naslov sir in prime’ ^ 
nagrado. Za vse to je vedel Košir m s . f
poslanca Murniku y iKf

Navedeno pa še ne pomeni vscg )0-\ 
priznanjem reformnih zaslug Lovr* Mnf 
ju. Iz ZDA sem namreč dobil zanimrlln^l{/ 
in predlog, naj pomagamo doseči^^ 
ie oče noštne znamke vendarle 51 a
m preaiug, naj pomugumu čin\
je oče poštne znamke vendarle M

re"cK°“' „000*1
</
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OKO IN ROŽA
Ljubezensko čustvo je zvez

da stalnica na nebu poezije. S 
svojo edinstvenostjo v izkus
tvenem in miselnem svetu po
sameznika predstavlja nemin- 
l)iv navdih za pesnjenje, je 
motiv in položaj, h kateremu 
in s katerega poletavata pes
niško hrepenenje in ustvar- 
lalnost. Ljubezen, ta popolna 
predanost drugemu, hrepene
nje po združitvi dvojega v eno, 
)e bila in je predmet in motor 
pesnjenja številnih pesnikov 
v vseh časih in vseh kulturah. 
Po svojem temeljnem sporoči- 
iu je ljubezenska lirika uni-

4JJ
verzalna in se prebija tako 
skozi čas kot preko meja naj
različnejših kultur, hkrati ko 
nosi s seboj posebnosti časa in 
kulturnega okolja, v katerem 
®e je dogodila. Ljudje so ljubili 
Y antiki in ljubijo danes, ljubi
lo na Kitajskem in v Kanadi, v 
odmaknjenih nepalskih zasel
kih in v velemestih zahodne
ga sveta, povsod je ljubezen
sko izkustvo eno od temeljnih 
sestavin življenja in kot tako 
stopa v umetniško ustvarja
lce.

Ljubezen je porodila pesmi 
orez števila, veliko jih izgine,

najlepše pa ostajajo v svetovni 
literarni zakladnici. Izšlo je že 
kar precej izborov najlepših 
cvetov iz svetovnega ljube
zenskega pesništva, nekaj za
jetnih antologij poznamo tudi 
v srbohrvaškem jeziku, v slo
venščini pa je še nismo imeli 
in zato je izid antologije ljube
zenskega pesništva Oko in ro
ža, ki je te dni izšla pri Mladin
ski knjigi, toliko bolj razve
seljiv.

Pesmi je zbral in uredil Niko 
Grafenauer. Izbral je 180 pe
smi prav tolikih pesnikov, ro
jenih v časih od antike do 
konca prve polovice tega sto
letja in na vseh koncih sveta. V 
antologiji najdemo velika in 
slavna imena, ki so šla skozi 
sito mnogih stoletij, kot so 
Sapfo, Katul, Horac, Ovid, Ka- 
lidasa, Li Tai Po, Tu Fu, Dante, 
Petrarca, Michelangelo in Sha
kespeare, pa tudi tista, ki so se 
jim z nič manjšim sijajem pri
družila kasneje, denimo By- 
ron, Poe, Hugo, Goethe, Heine, 
Puškin, Lermontov, Baudela
ire, Mallarme, Quasimodo, Ne
ruda. Urednik je pri izboru 
upošteval tudi pri nas manj 
znana imena in dal ustrezen 
poudarek modernejšim pesni
kom. Gotovo bo kdo med Gra- 
fenauerjevimi izbranci pogre
šal kako slavno ime in kako 
»svojo« pesem iz svetovne za
kladnice, a tovrstne antologije 
so pač avtorski izbor.

Likovno sta antologijo ure
dila Tatjana Pregl in Pavle 
Učakar. Likovna oprema gre 
lepo v korak z vsebino, saj se 
pestrost obdobij in kultur iz
raža tudi v izboru 35 repro
dukcij, med katerimi najdemo 
likovne upodobitve ljubezen
skih motivov od antičnega re
liefa do Kitajevega pastela iz 
leta 1974.

MILAN MARKELJ

V DEVETI 
DEŽELI

V Novem mestu izhajajoča 
revija Pedagoška obzorja, pod- 
naslovljena kot časopis za me
todiko, se občasno ukvarja 
tudi z založništvom in je do 
zdaj izdala kar nekaj zanimi
vih strokovnih publikacij raz
nih avtorjev. Založniško-izda- 
jateljsko dejavnost je-razširila 
še na področje leposlovja in v 
ta namen osnovala zbirko Po- 
esia et prosa. V tej zbirki, ki jo 
ureja Marjan Blažič, sicer glav
ni in odgovorni urednik Peda
goških obzorij, je (bržkone 
kot prva knjiga) pred kratkim 
izšla nova pesniška zbirka 
novomeškega pesnika Janeza 
Kolenca, v Deveti deželi. Knji
go je z ilustracijami opremil 
Ivo Mršnik, grafično podobo 
pa ji je dal Janez Fečur. Natis
nila jo je ljubljanska tiskarna 
Planprint.

Svojo novo zbirko je pesnik 
očitno nameni) otrokom (to v 
knjigi sicer ni posebej nave
deno, razberemo pa iz njene
ga naslova), torej tistim šolar
jem, ki jih mika izvedeti, kaj se 
zanimivega dogaja ali se je že 
zgodilo v »Deveti deželi«. Pes
nik je »lastna doživetja« iz te 
»dežele«, kjer je vse »nemo
goče mogoče« in vse »mogoče 
nemogoče«, popisal v nič manj 
kot 77 v pričujočo zbirko uvr
ščenih in v tri cikle (V Deveti 
deželi, Sredi vsega, Postanimo 
otroci) razporejenih pesmi. 
Navedena količina pesniške
ga gradiva pove, da imamo 
opraviti z nenavadno obsežno 
zbirko za otroke, in da je sluti
ti, da se bo res do konca prebil 
skoznjo le tisti, ki (še) verjame 
v obstoj »Devete dežele«. Na 
možnost, da kdo tudi ne bo ali 
ne bi šel 8 pesnikom do konca 
te »dežele« (in najbrž tudi 
knjige), opozarja avtor sam, in 
to v pesmi Navodilo. Kajti »v 
Deveto deželo / le tisti kdaj 
pride, / ki ima z željami / prav 
močne privide«. (Torej potru
di se, da dobiš želje in močne 
privide, pa srečno!)

Iz citiranih verzov pa je tudi 
razvidno, da Kolenčeva »De

veta dežela« ni nikakršna In
dija Koromandija, kjer se cedi
ta med in mleko in ki že od 
nekdaj tako buri otroško do
mišljijo, temveč je ta »dežela« 
bolj ali manj svet odraslih, 
gledan z otroškimi očmi. »De
veta dežela«, kot jo opisuje in 
opeva pesnik Janez Kolenc, 
zato tudi ni pravljična, ampak 
prava, tukajšnja, zdajšnja in 
naša dežela.

I. ZORAN

MEMENTO
MORI

Najrazličnejši razlogi silijo 
avtorje v samozaložništvo in 
ta način izdajanja literarnih 
del je za marsikoga često sploh 
edina možnost, da se njegov 
rokopis spremeni v tiskano 
knjigo. Vsakdo, ki gre v tako 
podjetje, običajno tudi več tve
ga, in to ne samo vloženi de
nar. Često tvega tudi nevar
nost, da bo njegovo delo v 
javnosti prezrlo ali p« publici
rano s ponižujočimi poudarki.

Mladi poet Marko Elsner 
Grošelj, ki so ga bralci svojčas 
lahko zasledili tudi na straneh 
trebanjske Samorastniške be
sede, je le eden od mnogih, ki 
so se podali v takšno tveganje. 
Svojo novo pesniško zbirko 
Memento mori pa je vendarle 
poslal v svet na način, s kate
rim je v danih okoliščinah 
najmanj tvegal. Denarno stran 
izdaje (pri kranjski EcoArt 
Association) so mu pomagali 
pokriti sponzorji, za vsebin
sko stran pa je bolj ali manj 
sam poskrbel s tem, da je se
stavil zanimivo zbirko, katere 
svojske tone je v spremni be
sedi poudarjeno omenil dr. 
Denis Poniž, sicer eden od 
recenzentov.

In kaj prinaša omenjena 
zbirka Marka Elsnerja Groš
lja? Marsikaj pojasni naslov 
Memento mori (Spominjaj se 
smrti), znan po istonaslovnem 
Prešernovem sonetu, pred
vsem pa to, da imamo opraviti 
z nečim večno in obče znanim 
in veljavnim. Smrt v tej poeziji 
ni več strašljiva, ni več senca, 
ki nas vodi. Strahovi niso več

naši sopotniki, ampak naši so
govorniki. Z njimi v sebi bi
vamo. In pesem ni nič drugega 
kot pogovor s takim sogovor
nikom v sebi. Ampak, dokler 
se, odprti eden za drugega, ne 
iztečemo proti smrti, navse
zadnje je vse minljivo, imamo 
sonce vedno pred seboj. Zato, 
da vedno prežarčuje pot, ki je 
že za nami, in osvetljuje pot 
upanja, ki je še pred nami.

Memento mori je knjiga, ki 
vodi po labirintih skrivnosti, 
življenja in človeškega duha. 
Pesem nagovarja s tako pri
jaznim glasom, da je v njej celo 
smrt čisto preprost sogovor
nik.

I. ZORAN

ČAS, KI GA NI
Z 18 leti si je nekdanji mla

doletni partizan, partijski ak
tivist, brigadirski udarnik in 
dijak pomorske šole na Reki 
Radovan Hrast, Slovenec po 
rodu, prislužil nenavadno »na
grado«. Njegova Partija, v ka
tero je neomajno verjel in ve
roval, ga je zaradi nekaj neko
liko bolj kritičnih besed o 
nepravilnostih v mladi socia
listični družbi poslala na pre
vzgojo in na »družbeno ko
ristno delo«. Mladi fant se je 
leta 1949 znašel na skalovju 
enega od jadranskih otokov, 
čigar ime se je zapisalo v zgo
dovino 20. stoletja z najtem
nejšimi črkami. Hrast je postal 
eden od prvih zapornikov na 
zloglasnem Golem otoku in 
eden izmed 500 Slovencev, ki 
so šli skozi strahote golootoš- 
kega pekla. Od številnih trpi
nov se razlikuje po tem, da Go
lega otoka ni potisnil v pozabo. 
Obudil je ta del svojega življe
nja, ga prelil v besede in strnil 
v knjigo, ki je pod naslovom 
Čas, ki ga ni, izšla pred krat
kim pri Mladinski knjigi.

V knjigi je najprej popisal 
svoje otroštvo ter mladost, 
nato pa golootoško kalvarijo. 
O letih pred kaznijo piše zato, 
da se kasnejše trpljenje poka
že še bolj nesmiselno in ne

upravičeno, saj fant ni imel 
nobenih zvez z Informbiro- 
jem in ne s kakšnimi sovraž
niki mlade države, bil je prav
zaprav zaprt po nedolžnem, 
nikoli ni bil niti kazensko 
obsojen, temveč le »adminis
trativno« poslan na prevzgojo. 
Tako prvič kot drugič (Hrast 
je bil »dvomotorec«, kot se v 
golootoški latovščini reče ti
stemu, ki se je po prvi.izpu
stitvi vrnil na Goli otok) ge je 
doletela za tisti čas nedvomno 
najhujša kazen, zapor in pri
silno delo na Golem otoku. Šel 
je skozi različne stopnje tr
pinčenja in skozi vse kaznjen- 
ske kaste, od bojkotirance. in 
dvomotorca do vodarja in čla
na glasbene sekcije. V spomi
nu je ohranil številne usode 
sotrpinov, mnoge dogodke in 
podrobnosti, kar vse njegovi 
pripovedi daje dodaten pečat 
prepričljivosti. Sicer pa lite
rarni prijemi v taki knjigi niti 
niso potrebni, pripoved je že s 
samimi opisanimi dejstvi tako 
močna, da pretrese vsakogar.

MILAN MARKELJ

KNJIŽNI TELEGRAMI
— Fri Emonici je izšlo pet 

knjig Daneta Zajca, v kat arih 
je zbran njegov pesniški, dram 
ski, esejistični in spominski 
opus, dodani pa so še intervju
ji s tem eminentnim ustvarjal
cem.

— Revija Ekran je izcala 
knjigo EKRANOVI POGOVORI. 
V nji so ponatisnjenimi interv
juji s slovenskimi in jugoslo
vanskimi filmskimi režiserji, 
med njimi tudi pogovor s Fili
pom Robarjem.

CERKEV V
POLICIJSKIH ARHIVIH

Sredi maja bo v Ljublj 
Predstavitev knjige »Cerke 
Policijskih arhivih«, ki jc 
napisala novinarka RTV L 
*a Bizilj V delu nastopajo t 
dolenjska in njeni ljudje. I 
od poglavij je posebej nai 
J*ieno sedanjemu ljubljans 
Jnu nadškofu in metropo 
dr. Alojziju Šuštarju in dog 

ob njegovem imenc 
o)u, o dolenjskem rojaku 
“•ovenskiCerkvi v knjigi i 
nušljajo tudi Vilma Bukot 
j*® Smole in Ciril Zlobec, 
javljamo kratka odlomka 
d veh poglavij, v enem j e go 
° dr Alojziju Šuštarju, v d 
Som pa o dr. Gregoriju P
manu.

DR. ALOJZIJ 
ŠUŠTAR

Dekan teološke fakultete dr. 
rane Perko pa je maja 1978, 
o )e bil poklican na zagovor 

ta rfd' ^*anka svojega študen- 
a Ltuhca, pripomnil nasled
nji »Trenutno je v vodstvu 
'mskokatoliške cerkve na

Slovenskem precejšna prazni
na, ker je mariborski škof dr. 
Maksimilijan Držečnik na smrt
ni postelji, naslednik neznan, 
ljubljanski nadškof dr. Pogač
nik pa je v odstopu, čeprav se 
je bolj ali manj izkristaliziralo, 
da bo bodoči ljubljanski nad
škof in metropolit po vsej ver
jetnosti dr. Lojze Šuštar, sprva 
sicer le kot pomožni škof, 
vendar samo krajše obdobje. 
Po mnenju Perka bodo tudi 
škofijsko kurijo v Kopru, pred
vsem pa na Goriškem, dokon
čno izoblikovali, ko bo imeno
van nov slovenski metropolit « 

Junija 1978 je bila oblast, ki 
se je za področje Cerkve ime
novala Minikoordinacija, s 
Cerkvijo še bolj nezadovoljna: 
»Tovariš Kolman je poročal o 
svojih zadnjih razgovorih s 
pomožnim škofom Grmičem v 
Mariboru, ki je potrdil mne
nje, da se pravzaprav cerkve
na hierarhija čudno obnaša in 
išče nam nenaklonjene rešit
ve problemov, kljub naši dobri 
volji... Ofenzivnost Cerkve 
spremlja proces diferenciacije

v njej sami. Tovariš Kranjče
vič je ugotavljal, da nadškofa 
Pogačnika napadajo, češ da ži
vi v loju socializma, k čemur 
prispeva tudi pomožni škof 
Lenič, češ da je nadškof star in 
senilen, saj le ta računa, da bo 
zasedel nadškofovo mesto in 
da bo Šuštar njegov pomožni 
škof. Gotovo pa bodo to reše
vali kasneje, ker je aktualnej
še reševanje škofovskega me
sta v Mariboru po umrlem 
Držečniku. Grmičev položaj 
namreč ni idealen, saj je bilo 
glasovanje kanonikov komaj 
tri proti dva v njegovo korist. 
Sklep: Tovariš Kolman bo po
sredoval našo zahtevo, da se 
tovariš Svete sestane s Casa- 
rolijem in mu posreduje zna
na stališča, da upravičeno pri
čakujemo, da se bo kontinui
teta Držečnikovega sodelova
nja nadaljevala, da bi Rimsko
katoliška cerkev našla svoj 
prostor v družbi samouprav
nega socializma. Grmiču je 
Držečnik v teh svojih priza
devanjih popolnoma zaupal, 
ker je našel mostove z oblast
jo, Jezernik pa, ki se pojavlja 
kot naslednik, te kontinuitete 
ne bo zastopal. Omeniti velja 
tudi škofa Jenka, ki je tujec na 
Primorskem, ker premalo po
zna ljudi in historične ele
mente v tem delu Slovenije. V 
Ljubljani smo s Pogačnikom 
zadovoljni, glede na njegovo 
starost pa nas zanima, zakaj 
Šuštarja še ne imenujejo, saj je 
bil predviden za njegovega 
naslednika. Škoda bi bilo, da bi 
se kontinuiteta dobrega sode
lovanja porušila!

V istem zapisu junija 1978 
najdemo Se eno misel v zvezi z 
nasledstvi: »Glede na inter
vencije Stane Tomaševič v prid 
imenovanja Žabkarja za škofa 
je naše stališče lahko le to, da 
ga ne poznamo in za njegovo 
imenovanje nismo posebno za
interesirani, da pa nimamo in 
ne moremo imeti nič proti, če 
ga ustoliči Vatikan.«

DR. GREGORIJ 
ROŽMAN

V Udbinem arhivu je še in
formacija iz leta 1976, ki govo
ri o pripravah na izdajo tretje 
knjige biografije škofa Rožma
na v Celovcu, kjer naj bi že od 
leta 1959 lazarist, emigrantski 
duhovnik dr Jakob Kolarič, 
zbiral podatke o Rožmanu: 
»Do rokopisov smo prišli z 
operativno akcijo; je vsebin

sko najbolj sovražna in pro
blematična, saj zajema obdob
je druge svetovne vojne in 
NOB, ki ga zaznamuje avtor
jev brezpogojni protikomuni
zem in skrajno sovražni od
nos do družbene ureditve SFRJ 
ter še posebno SRS... Knjiga je 
prežeta s skrajno reakcioni- 
ranimi in klerikalnimi stališči, 
kakršna so značilna za poli
tično emigracijo... Tretja Kola
ričeva knjiga bo izšla predvi
doma julija 1977. leta v založbi 
celovške Mohorjeve družbe. 
Krtačni odtisi obsegajo 423 
strani besedila in približno 
105 strani opomb ter citiranih 
dokumentov... Knjiga je po
skus rehabilitacije izdajstva... 
Kot dukumente navaja veči
noma emigrantske vire, ki ne 
vzdrže nobene kritične preso
je. Zgodovinska naziranja in 
pristop Kolariča sodijo med 
cenene zvrsti skrajno sovraž
nih političnih pamfletov, ki jih 
je mogoče primerjati samo s 
publikacijami, kot so V Rogu 
ležimo pobiti, Pravi obraz 
Osvobodilne fronte, Bela knji
ga slovenskega protikomuni
stičnega upora, Teharje so 
tlakovane s krvjo in podobno. 
Zato je ta Kolaričeva knjiga 
eden najsovražnejših pamfle
tov slovenske politične emi
gracije v zadnjem času... in 
pomeni negacijo prizadevanj 
za normalizacijo odnosov med 
Rimsko katoliško Cerkvijo in 
jugoslovansko socialistično 
družbo... Na koncu Kolarič pi
še o tem, da Rožman ni odgo
voren za nastanek domobran
stva in t.i. vetrinjske trage
dije...«

VISTA 21, 
EDINA PRI NAS

Razstava del mladega škofje
loškega fotografskega ustvar
jalca Tomaža Lundra, ki so jo 
zaprli danes, in jutrišnja otvo
ritev razstave fotografij Sonje 
Lebedinec v fotogaleriji Vista 
21 sta potrdilo, da se fotograf
ska razstavna dejavnost v do
lenjski metropoli kljub lan
skemu zastoju ni sesipala, kot 
se je doslej že kar nekaj ambi
ciozneje zasnovanih kulturnih 
projektov. Novo mesto tako še 
naprej ostaja kraj, ki ima edini 
v vsej Sloveniji stalno delujo
čo fotografsko galerijo, ter je 
tako vsaj z nečim posebnim 
vpisan v slovenski kulturni 
zemljevid.

Običajno je, da za uspehi (in 
neuspehi) stojijo posamezni 
ljudje. In tako je tudi za Visto 
21 in njeno galerijsko dejav
nostjo posameznik, to je Bojan 
Radovič, fotografski ustvarja
lec, ki že vrsto let skrbi, da ta 
dejavnost v Novem mestu ne 
ugasne. Lani, ko je dotedanja 
razstavna dejavnost zašla v 
slepo ulito in je vse kazalo, da 
bo zamrla, je skupaj z ženo 
Ksenijo Radovič—Windischer 
ustanovil zasebno podjetje Fo
tografski center Vista 21, ki je 
polegčisto podjetniških zadev 
prevzel nase tudi galerijsko 
dejavnost.

»Podjetje deluje od lanskega 
oktobra,« pravi Bojan Radovič, 
»ukvarja se z vsem, kar je tako 
ali drugače povezano s foto
grafijo. Nudimo različne sto
ritve, od laboratorijskih, se 
pravi razvijanja filmov, izde
lovanja povečav, obdelave fo
tografij, do prodajnih storitev 
V prostorih Doma kulture je 
ob razstavni galeriji tudi trgo
vino z izbranim fotografskim 
materialom, ki je v povprečju 
cenejši kot v drugih trgovi
nah, kupec pa dobi še prime

ren strokovni nasVet. Pri za
htevnejših naročilih marketin
škega ali propagandnega zna
čaja se povežemo z zunanjimi 
sodelavci. Med drugim imamo 
v načrtu tudi izdajanje raz
glednic, koledarjev z umet
niškimi fotografijami, knjig s 
strokovnimi teksti in podob
no.«

Seveda je za kulturni ut ip 
Novega mesta najbolj zanimi
va razstavna dejavnost. Rado
vič ima za letos v načrtu pri
pravo 14 fotografskih razstav, 
na katerih se bodo predstavili 
pomembnejši fotografi, n ed 
njimi tudi domači ustvarjali. 
Ob razstavno dejavnost pr. je 
vključeno tudi nastajanje fo
tografskega arhiva. Prav vsa
ko delo, ki bo razstavljen > v 
fotogaleriji, bo prefotograf. ra
no in shranjeno. Zasnovana 
pa je tudi zbirka izvirnih fc to- 
grafij, ki bodo vključent v 
komisijsko prodajo avtors -ih 
fotografij.

»Za to pri nas sicer še ni j ra- 
vega zanimanja, ker ljudj- še 
ne sprejemajo fotografije t ko 
kot druga umetniška dela, \ Ul
čar se odnos počasi le spre ni- 
nja,« pravi Radovič.

Bojan Radovič

Razstav na dejav nost se\ da 
ne prinaša dobička. Radov bi 
jo moral celo opustiti, vei ar 
je zanjo našel podporo pr te
kaj sponzorjih, veliko razi e- 
vanja pa so pokazali tud .e- 
lavci Doma kulture in v m o- 
meški ZKO.

»Brez te pripravljenos in 
entuziazma, ki ga vsemi la- 
v kljub ohranjam, bi bila to- 
grafska razstavna dejav i, t v 
Novem mestu res vprašl t,« 
meni Radovič.

M. MAI ,J
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Pozeb in toč
smo Slovenci 
vajeni

K.aj vse se ne spravi na la ubogi slo
venski narod! Lani jeseni so z bregov hrumele 
povodnji in mu v dolinah uničevale plodno zem
ljo in vse. kar je stalo na njej, letos spomladi se 
je v cvetočo pomlad zabil ledeni klin s severa in 
se zagrizel v komaj sluteno jesensko sadno leti
no. Res manjka samo Se že napovedani bratski 
sunek z juga in njegovo trpljenje bo dopolnje
no. Take misli so me spreletavale, ko sem se 
sredi aprila pripeljal pred kmečko domačijo 
Franca Jordana iz Dolenje vasi blizu Otočca. 
Povod za premišljevanje mi je dal debel sneg, ki 
je pokrival dvorišče, pa ozelenelo in cvetoče 
okrasno grmičje ob hiši, globoko poveznjeno in 
polomljeno pod težko in mokro odejo. Rumeni 
cvetovi so ležali sfrknjeni >> snegu kot opomin 
nekega prezgodaj porojenega upanja. Se bo 
tako zgodilo tudi s slovensko pomladjo?

Pesimistične misli pa kmalu izpuhtijo, ko 
človek stopi v toplo kuhinjo in se spusti v pogo
vor z gospodarjem Francem Jordanom. Moža
kar gre c devetinosemdeseto leto in mnogo na
ravnih ujm pa tudi od človeka povzročenih 
viher je že dal skozi !z njega veje spoznanje, 
porojeno iz številnih izkušenj in izročit hudo je, 
ko se težave zgrnejo nate, toda misliti je treba 
vedno za naprej in se ne vdati jadikovanju nad 
trenutnimi težavami

»Ja, seje zgodilo, daje v vinogradih mraz že 
spomladi skoraj vse pobrat samo delo je osta
lo, « se spominja Franc.» Vedno smo bili v stra
hu. Če je šlo lepo spomladi skozi smo pa poleti 
gledali v nebo, če ni kje tistih črnih oblakov. 
Pred vojno, menda je bilo petintridesetega, je 
vse stolklo. Prav za malo mašo je bilo. Le še tu 
pa tam je kak grozdek ostat«

Kadar je bilo tako, je Franc veliko izgubit 
kajti jeseni sta mu vinograda, eden v Vinjem 
vrhu, eden v Trški gori, vrgla tudi po pet tisoč 
litrov vina. Seveda niso vsega popili doma, če
prav je bilo za dela treba najeti kar precej jjudL 
Veliko vina je ostalo še za prodajo. Največkrat 
gaje Franc prodajal nekdanjemu novomeške
mu gostilničarju Peru. Že to je bil znak, da je 
imel ne samo obilen, tem več tudi k valite ten pri
delek, kajti stari Novomeščani se še spominja
jo, da se je pri Peru vedno pilo dobro vino.

Franc je bil doma iz Ruhne vasi nižje ob Kr
ki od tod tudi vinograd v Vinjem vrhu, ki ga je 
podedoval po očetu. Domača kmetija je bila 
dokaj močna. Dovolj pove že to, da sta bila y 
hlevu vedno dva para konj. Tod so bili doma 
furmani Tudi Franc, ki se je od malega motal 
pod konjskimi nogami se je moral kmalu lotiti 
tega posla. Osem otrok je že bilo pri hiši ko so 
zagrmeli topovi prve svetovne vojne in za njiho

vim bobnenjem je odšel tudi oče. Takrat so mo
rali starejši otroci na veliki kmetiji še bolj po
prijeti za delo. Toda oče se je vrni! Tri leta se je 
izmikal smrti, najprej na Tirolskem, nato v Ga
liciji nazadnje pa so ga le poslali domov, toda 
odkupiti se je moral s tisoč goldinarji Prva voj
na se je takrat že prevesila h kraju. Čisto na 
koncu pa so vendarle tudi Francu obesili puško 
na rame. Čeprav mu je bilo komaj šestnajst let, 
je moral pri Dragi stražiti most čez Krko.

France se še najraje spominja fantovskih let 
Pri njem so trajala kar dolgo, saj seje v zakon k 
Cesarjevi Pepci in na novi dom v Dolenji vasi 
podal šele, ko mu je bilo petinštirideset let. 
Vmesje bila še druga svetovna vojna, ko je mo
ral zapreči marsikateri voz, zdaj za to, zdaj za 
drugo vojsko. Čeprav se je zanj in za konje 
vedno vse srečno izteklo, se tistih časov France 
nerad spominja. Lepši mu je spomin na večere 
zgodnjih fantovskih let, ko je ob sobotnih veče
rih tja v pozno v noč zvenela ubrana pesem 
France je bil vedno zraven, tudi ko so se s pes
mijo podajali na vasovanja v bližnje in bolj od
daljene vasi. Pravi, da hude krvi na tem koncu 
ni bilo toliko in so se fantovska srečanja raz
pletla bolj s šalo in pesmijo kot pa z jezo. Le 
enega poštenega pretepa se spominja. Bilo je to 
na ohceti v Maharovcu, ko se je zbralo preko 
trideset Voglarjev iz okoliških vasi To je bila že 
tista kritična meja, ko je treba pokazati kdo 
ima prednost in kdo kaj velja. Pa so planili 
skupaj in tako rešili vprašanje, kdo bo vodil 
kamelo in si s tem pridobil pravico do dobrot, ki 
bodo kanile s svatovske mize.

Potem so tu tudi spomini na žegnanja pri 
cerkvi svetega Jožefa na Vinjem vrhu. Za Jože
fo vo naj bi bile dimljene mesne dobrote zrele in 
v Francetovih časih so gospodarji še nosili na 
žegnanje svinjske krače kot ofer domačemu 
župniku.

Danes so vsa ta doživetja že daleč zadaj. 
Kdor hoče poslušati, najde v spominih France
ta Jordana marsikateri poduk za današnje dni 
France sam pa je na stare dni ostal sam Žena 
mu je umrla, otrok nista imela Stik s svetom 
ohranja preko radia in Dolenjskega lista

»Prav vse preberem v njem« pravi »bolj po
časi gre sedaj, toda od petka ko pride, pa do 
drugega tedna ga že prežvečim « Pa čisto osam
ljen devetinosemdesetletnik le ni Sosedovi 
otroci Janez, Boštjan in Ljudmila ga radi 
obiskujejo, prinesejo drva in pomagajo pri 
drugih delih, ki jih sam ne zmore več. Ko pa bo 
spet toplo, pa se bo spet odpra vil pogledat vino
grade v Trško goro, na pol ki jo je prej nešte
tokrat prehodil Morda pa slana letos le ni vse
ga pobrala?

T. JAKŠE

Bo mestno jedro 
zaživelo prav?

red leti je prišlo do odločitve, da se hi
storično jedro Novega mesta s širšo okolico 
opredeli v nalogi oziroma projektu z naslovom 
Prenova mestnega jedra Z Urbanističnim inšti
tutom iz Ljubljane je bil sklenjen sporazum da 
to nalogo pripravi pri lem pa so sodelovali no
vomeški Zavod za varstvo naravne in kulturne 
dediščine, Zavod za družbeno planiranje in ur
banistično načrtovanje in še nekatere druge 
organizacije in posamezniki Lani so bili po
samezni deli naloge usklajeni z ostalimi izdelo
valci ki pripravljajo urbanistične zasnove za 
Novo mesto in prostorsko ureditvene pogoje za 
prostor izven ožjega območja mestnega jedra. 
Sedaj je čas, da se naloga y celotipredsta vi širši 
javnosti Nosilec naloge, magister Vldimir— 
Braco Mušič, se je o tem pogovarjal z Dolenj
skim listom

Kako ste se lotili te težke in zahtevne 
naloge?

Najprej smo opredelili območje, ki ga tudi 
Novomeščani pojmujejo kot zgodovinsko jedro 
ter vplivno območje tega historičnega jedra, 
okoliški pas, kjer so medsebojni urbanistično 
arhitektonski vplivi najočitnejšl To ožje ob
močje obsega mesto na okljuku Krke, nekdaj 
obzidano z obzidjem katerega sledovi so še tu 
in tam vidni historično mostišče Kandija, pa 
tudi območje gradičev Neuhof in Kamen, ne
kdanje bolnice usmiljenih bratov, območje Ro
govega toga kot naravnega pandana historič
nemu mestu in seveda Krko z neposrednim 
krajinskim obrobjem in bregovi Območje smo 
razširili še tako, da smo vključili Grm z Božjim 
grobom kot izrazit prostor kulturne in nara vne 
dediščine, pa tudi območje Trdinove ulice, ki 
veža Kandijo oziroma Grm z značilno pozidavo

meščanskih vil iz časa med obema vojnama To 
je ožje območje, v katerem neg bi veliali posebni 
pogoji urejanja tako da bi dosegli čim večjo 
arhitektonsko skladnosl obenem pa tudi opre
delili in razvijali posebno identiteto, ki jo Novo 
mesto gotovo ima

Bi lahko Novo mesto kol celoto opredeli
li kot kulturni spomenik?'

Novo mesto je le kot celota lahko kulturni 
spomenik. Je značilen primer mesta ki se je 
razvijalo v različnih obdobjih. Je pa tudi po
memben regionalni center v Sloveniji in tudi 
kot tak zasluži posebno pozornost V vplivnem 
območja ki pa sega precej daleč proti Marofu 
in zajema tisti prostor, od koder se lepo vidi na 
Novo mesto ali pa se kot prostor in zgradbe vidi 
iz starega mesta po moramo formulirati dolo
čene pogoje, da bi ta skladnost in tudi izraz sta
rega mesta ne bili prizadeti Vpostopku izdela
ve smo izvedli zelo skrbne analize kulturne, 
zgodovinske in naravne dediščine, tako, da 
smo kot rezultat tega dela dobili členitev vsega 
omenjenega območja na neke morfološke ali 
recimo oblikovne enote in na neke spomeniške 
celote, kajti številni objekti v Novem mestu in 
tudi ambienti so že ustrezno zakonsko zavaro
vani skladno z zakonom o spomeniškem var
stvu. To so bila ključna izhodišča. Členitev na 
posamezne enote je pomembna tudi zato, ker 
imajo te mikro enote v mestu dostikrat poseben 
značaj. Nastale so v zaključenih obdobjih in 
imajo nekatere funkcionalne karakteristike, 
bodisi kot mestni prostori ali kot skupine stavb. 
Taki so Glavni trg, ostali trgi, Šolska ulica, ka
piteljski kompleks in drugo. Na ta način smo se 
postopno približevaliformulaciji pogojev, kijih 
bo treba upoštevati pri izdaji posameznih loka
cijskih gradbenih dovoljenj, pri posegih v pro
stor, v objekte, tako glede zunanje oblike, obli
ke strešin, izbire kritine, vse do barvne
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obdelave izveskov, napisov, raznih elementov 
mestne opreme itd

Temef/ito zbiranje in proučevanje po
datkov pa se bo verjetno dalo uporabiti še 
v druge namene?

Naš osnutek odloka seveda ni edini zaklju
ček naloge. Je le pravni akt za pristojne službe, 
ki bo sprejet potem, ko bo o njem seveda pote
kla javna razprava in bo šel skozi vse potrebne 
skupščinske razpravne faze. So pa še drugi re
zultati To so pred vsem posebne stroko vne pod
lage, dokumentacije, ki razlagajo posamezne 
predlagane ukrepe in pogoje, to so vzorčni 
primeri Delamo pa tudi skico, kjer bodo neka
teri čisto urbanistični posegi, kot je recimo oži
vitev nekdanjega sprehajališča na Kapitlju, na 
Šancah Tu je še tema, povezana z Bregom, 
predlagamo ureditev okrog Kapitlja, na Grmu 
in drugod Tako bi s sorazmerno majhnimi 
sredstvi, s komunalnimi akcijami Novo mesto 
razmeroma hitro pokazalo občanom in seveda 
tudi obiskovalcem in turistom enotno, izrazito 
in novo voljo za kultiviranje tega izjemnega hi
storičnega ambienta, ki ga mesto predstavlja. 
Ob prevzemu te naloge je bil dan tudi predlog, 
da bi se potem lotili tudi podrobne obdelave 
ureditvenega načrta enega od predelov, kjer bi 
šli prav do zadnjega detajla in poskušali vzor
čno opredeliti, na kaj vse je treba biti pri preno
vi pozoren. Ali bo do te naloge prišlo ali ne, je 
vprašanje delovnega programa, finančnih sred
stev itd Zavzemam se za to, da ne bi pozabili 
tudi na kompleksen program prenove, kakr
šnega si je nekoč že zastavil poseben odbor, ki 
je v mestu na tem področju deloval, se pravi, da 
bi imeli za nekaj let vnaprej programirane na
loge, ki bi sistematično reševale določene pro
bleme, pa naj gre za probleme tržnice, ki se je 
precej stihijsko razvijala in ne nudi najlepše 
podobe, ali za projektiranje prometne ureditve, 
parkirišč, nadomestitve nakaterih neustreznih 
zgradb in komleksov v starem mestu, skratka, 
program, ki bi opredeljeval tudi finančna sred
stva, organizacijske ukrepe, nosilce posamez
nih akcij in ki bi pomenil tudi to, da bi bilo v 
Novem mestu dobro oživiti organizacijsko telo, 
ki bi skrbelo za prenovo in revitalizacijo mest
nega jedra.

Do sedaj so procesi preobrazbe starih mest
nih jeder potekali preveč v smeri cityzacije, kot 
to strokovno imenujemo, se pravi preobrazbe 
stanovanjskih objektov v poslovne, pisarne, 
obrtniške delavnice, skladišča itd V tej nalogi 
smo zelo striktni v zahtevi, da se število stano
vanj ne sme več zmanjševati, obratno, treba ga 
je povečevati Mesto, ki je zvečer mrtvo, nima 
privlačnosti

Drug problem, ki je s tem povezan je, kako 
bi dosegli, da bi čimvečje število prebivalcev 
vključili y razprave o tem dokumentu in s tem 
zbrali čimveč njihovih pogledov in želja na to 
tematiko, da bi »>fazi od osnutka do predloga ta 
odlok postal čimbolj njiho v. Žena začetku smo 
napravili manjšo anketo med podjetji in Novo
meščani, to pa nam je pomagalo opredeliti po
samezna območja in njihov značaj. Želel bi, da 
bi čimveč ljudi izrazilo svoje mnenje o osnutku 
in gradivih. To bo dragoceno vodilo za nada
ljnje, tudi bolj detajlne akcije. Želeli bi tudi, da 
bi se priprava tega dokumenta razvila v širšo 
demokratično akcijo, kar bi prineslo demokra
tizacijo urbanizma v sodobnem pomenu.

Kaj pri tem delu pomeni vaša rodbinska 
navezanost na mesto?

To je tako kot s prvo ljubeznijo. Moj oče je 
star Novo meščan, tudi častni občan. Naša dru
žina je bila velika in o počitnicah smo se zbirali 
tukaj. Tukaj sem našel tudi zatočišče med voj
no, že na začetku, skratka, z Novim mestom ni
sem povezan samo družinsko, ampak tudi 
osebno, saj sem y letih, ko se človek najbolj 
oblikuje, v prvih letih gimnazije, z njim zelo 
tesno živel in imam tukaj številne znance in pri
jatelje. To je intimni odnos, ki je pri takih nalo
gah zelo pomemben, pomaga pa tudi, da s stro
kovnjaki domačini veliko lažje najdemo skupen 
jezik. Za številna vprašanja sem našel dobrega 
svetovalca v svojem očetu, ki ima kljub visoki 
starosti zelo dober spomin in kot zgodovinar 
medicina ve veliko tudi splošnozgodovinskih

franceschi, ustanovitelj bolnice, 
delov, kot je Šolska ulica, ter c

pre-
tlska ulica, ter obdobja, kot je 

bilo Kettejevo, novomeška pomlad in podobno. 
Ne smem seveda pozabiti strica, pokojnega 
Marjana Mušiča, tudi častnega občana Novega 
mesta, kije vodil prenovo mesta f prvih povoj
nih letih in tako rekoč odkril arkade na Glav
nem trgu. Na začetku je bil tudi moj mentor. 
Moje prve naloge v šoli so bile pravzaprav na
loge za Novo mesto. Pri njem sem risal spomin
ski steber na Glavnem trgu. To je bilo sploh 
moja prva, da tako rečem uradna risba na fa
kulteti Delal sem tudi maketo za ureditev na 
Vratih v začetku petdesetih let in številne druge 
naloge, ki jih je pokojni stric opravil za Novo 
mesto. Ta intimni odnos seveda nekaj pomeni 
Pra v tako sem v sedemdesetih letih delal na ur
banističnem načrtu Novega mesta skupaj z 
domačinom Nikom Kosom. To je bila drago
cena izkušnja, ker smo doživljali mesto v šir
šem prostoru. To je bil eden prvih urbanističnih 
načrtov, ki je zelo vizionarsko razmišljal o do
ločenih razvojnih potezah. Takrat so mislili da 
celo preveč vizionarsko, vendar imam veliko 
zadoščenje, da so nekatere osnovne rešitve, ki 
jih danes iščemo, v bistvu še zelo tesno nasla
njajo na rešitve, ki smo jih že takrat videli bo
disi priključevanje na avtocesto, vodenje ob
voznic. Seveda, če bi nas takrat bolj poslušali 
bi bila marsikatera napaka ravno v zvezi s 
prometom manj boleča, pa tudi razporeditev 
industrijskih con je bila prav vizionarsko opre
deljena pra v zato, ker smo spojili dobro pozna
vanje terena s kolikor toliko solidno strokovno 
pripravo, ki sva jo oba s Kosom imela Skratka 
z urbanizmom Novega mesta sem zelo tesno 
povezan in bi rad, preprosto povedano, z njim 
še naprej delal

Kako pa je z nekaterimi drugimi stari
mi, a zanimivimi zamislimi?

Evociramo tudi starejše zamisli mojega stri
ca ki so bile zamisli tudi številnih drugih ljudi 
na primer sprehajališča na obeh bregovih Kr
ke, prav na nivoju vode, tako, da je človek v in
timnem kontaktu z vodo, da bi bilo prav obnovi
ti Seidlov mlin kot svojevrsten historičnoteh- 
nični spomenik svoje vrste, kazalo bi raz
mišljati o postavitvi pešaške brvi na mestu 
nekdanjega srednjeveškega mosta se pravi da 
bi človek lahko doživljal mesto z vidikov in na 
način, kot so ga doživljali nekdaj. Strica Boži
darju Jakcu in podobnim estetom je bil vedno 
zelo pri srcu Breg kot izrazita posebnost, ka
kršne ni nikjer v Sloveniji V resnici bi bila ve-^ 
lika Skoda če bi ljudje preobrazili te hišice se
daj z betonom in modernimi materiali na način, 
ki bi zabrisal tisto nekdanjo slikovitost, kijo jo 
Breg imel To je seveda težka naloga in družba 
bi morala nekako pomagati, da bi se skladno s 
sodobnimi principi spomeniškega varstva tudi 
ta etnološka dediščina ki jo Breg predstavlja, 
ustrezno revitalizirala

Gotovo je, da ta dokument, kot vsi podobni, 
ni za večne čase, da ga bo čas nadgradil, važno 
pa je, da bi prišli z njegovo pomočjo do pro
grama prenove, do sistematične akcija do 
združevanja sredstev za večje komunalne akci
je, in potem bo tudi lažje pritegniti individualno 
investitorje. Ti bodo razvili dejavnost na način, 
da se bo umaknilo tisto, kar še preveč diši P° 
provincializmu ali nekdanjih preveč usmerje
nih časih.

Ali ni za mnoge posege le prepozno?
Moram poudariti, da gledam s stališča reali- 

sta Življenje teče svojo pot Nikjer ni napisano, 
da morajo vsi ljudje razmišljati tako, kot ral- 
mišljajo urabanisti ali zgodovinarji To, 0° 
stvari niso šle svojo pot, kot smo si mi predstav
ljali da bi šle, je bila najbrž tudi naša krivda- 
Nismo bili dovolj prepričljivi Gotovo bi lahko 
precej stvari šlo drugače, toda s tem je kot no 
drugih področjih: zgodovina se je zgodila inj° 
moramo priznati tako ali drugačno. Novo me
sto je imelo toliko sreče, da je potem, ko je bil° 
zelo porušeno, po vojni le doživelo kvalitetna 
obnovo in i> njem ni prevelikih neskladij.

Pomebno je tudi da se je pri nekaterih veli
kih industrijskih posegih, kot je »Krka«, man! 
IMV, vendar našla neka skladnost z okolje"1- 
Za IMV se spomnim, da sem sodeloval na ral' 
govorih, ko smo skušali v republiki najti manj' 
kajoča sredstva, da bi preselili takrat še začem* 
tovarne v novo industrijsko cono med PrečnoJ* 
Stražo, pa tistih usodnih 600 milijonov dinatje 
ni bilo. IMV je potem po svojih potrebah Pre_ 
mikal hribe na lokaciji, ki je bila zelo talka1 
danes omejuje mestni razvoj proti jugu, 
sončna pobočja od Grma proti Težki vodi- ‘ 
je bila velika napaka, vendar je do tega 
Ijala specifičnost razvoja. Zelo sem cenil P", 
kojnega Jurija Levičnika saj je bil človek v?11, 
kih vizij in sposobnosti pa tudi on ni mog 
premagati tistih usodnih pragov, ko bi se m°r 
la širša družba odločiti in pomagati, da se t“ 
velika industrijska cona namesti kje 
Gotovo smo tudi zamudili priliko, ko se jr m 
sto stihijsko Sirilo od Kandije proti Znančev 
njivam, da bi pravočasno izpeljali obvoznico, 
bi nadomestila Partizansko cesto. Te danes 
smemo širiti zaradi historičnega ambienta- 
so bile velike zamujene priložnosti, kijih j*'( 
ba realistično ocenjevati in danes iskati drM 
možnosti sanacije. Vrednote so bile pat &&'Z. 
no drugačne, in ne smemo misliti, da je bi‘° 
ko samo pri nas, dogajalo se je po celem Jj*.

Spremenjena paradigma urbanizma, o k<u 
ri govorimo v današnji demokracijije um ~L 
čno enaka kot v Ameriki, Angliji, Švedske1Ameriki, Angliji, ^veuJ,'e)-jt 
Danskem, samo da je prišla nekje prej, ", ^ 
kasneje. Prihajalo je do istih spoznanj, ^ 
kvantitativen razvoj, slepi napredek, kise. ^ 
meni za posledice v okolju in naravi, ni veL.0 
sto, kar lahko nadaljujemo, temveč se mot 
dogovoriti za drugačne pristope.

Ponovna oživitev verjetno pomeni tudi 
dreugačno kvaliteto dela in bivanja v 
mestnem jedru?

Nisem omenil posebnega procesa, ki se je y 
bistvu po svoje že začel to je prestrukturiranje 
dej a vnos ti v mestu. V mestnojedro ali na Glav
ni trg ne sodijo trgovine, kjer samo občasno 
kupujemo. Take sodijo na periferijo. V mesto 
pa sodijo specializirane trgovine, butiki, gostin
ski obrati različnih vrst, obrtniške delavnice, 
skratka zasebna dejavnost, ki omogoča večjo 
izbiro raznolikejših vsebin. Posebno pozornost 
smo posvetili varstvu okolja, izboljšanju kvali
tete življenja in bivanja c mestu, tako, da so 
predpisani določeni pogoji za dejavnosti, ki mo
tijo s hrupom, ki pritegnejo preveč prometa. 
Lahko zatrdim, da smo se prizadevali, da bi bil 
ta odlok čimbolj vsestranski in kompleksen ter 
sodoben tudi v smislu ekologije, iskanja kul
turne identitete, ki je nam Slovencem ta hip zelo 
pri srcu, pa tudi principov uvajanja tržnega 
gospodarstva in večje veljave zasebnega sektor
ja. Zavzemali smo se tudi za pravno deregulaci
jo, se pravi za čim manj togih predpisov, kjer pa 
iz estetskih ali urbanističnofunkcionalnih raz
logov te zahteve že so, morajo biti res strokovno 
utemeljene in ne smejo povzročati nepotrebnih 
finančnih konsekvenc. V mislih je treba imeti 
tudipravnolastninske zadeve. Skozi to smo po
skušali izraziti tudi novo usmeritev p urbaniz
mu, za katero se prizadevamo, nimamo pa za
njo še ustrezne zakonske podlage. Vemo, da je 
dosedanji urbanistični zakon posvečal prenovi 
nasploh premalo pozornosti, danes pa to obču
timo še bolj. Vračanje v mesta navznoter pred
stavlja splošno orientacijo; iz principov kvanti
tativne rasti gremo sedaj v kvaliteto, obračamo 
se v obstoječe. Prenova je tudi evropski in sve
tovni trend in ostaja eno od glavnih gibal razvo
ja. Sedanje gospodarske težave ne bodo trajale 
večno in na to moramo biti pripravljeni

Pomeni to tudi vračanje stanovalcev v 
mestno središče?

priloga dolenjskega listu



NAGRADA 
V NOVO MESTO

Žreb je izmed reševalcev 14. nagrad
ne križanke izbral FRANCA ZAMA
NA iz Novega mesta. Za nagrado bo 
Prejel knjigo Iva Svetine Deček in mu- 
na. Nagrajencu čestitamo.

Rešite današnjo križanko in pošljite 
rešitev najkasneje do 10. maja na na- 
mov: Uredništvo Dolenjskega lista, 
Ulavni trg 24, 68000 Novo mesto, s 
Popisom KRIŽANKA 16.

REŠITEV 14. NAGRADNE 
KRIŽANKE

Pravilna rešitev 14. nagradne kri- 
, nke se, brano po vodoravnih vrstah, 

glasi: IBIZA, IKT, NASER, LAR, 
URAVIMA, IRAK, NERON, BEGUN- 

PS. KASA, BIRMA, AMUR,
n.v,NGO’ RUR- SPA- IONIJ, OR
DINATA, LICE, SVITEK, PODSEK, 
AA, AGA, ZLATKA.

masia
" ■ ■ -

Pt^SčencfSn*V neo^6ovorni raz"
a J. ZALOKAR

,n".slovek. ne prepozna svoje 
rodnosti s svetom, potem živi 
zaporu, čigar zidovi so mu tu- 

vnoif pa„ oajde večnega duha v 
nai , e*L potem je odrešen, 
aj razkriva poln pomen sveta, 
Katerem je rojen.

R. TAGORE 
ip .am° v religiji in preko religi- 
ie izraža človek celoto svojega 
Dlt)a >n svoj končni cilj!

M. ROŽANC

NAGRADNA KRIŽANKA
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Sodna usmrtitev na televiziji?
Bodo televizijske kamere spremljale usmrtitve? — Prošnja kalifornijske televi- 
_ ziiske družbe KQED za snemanje usmrtitve v plinski celici

1* se vračajo časi, ko so zločince in 
ruge obsojence usmrtili javno pred 
rožico ljudi, ki se je zgrnila gledat ta 
rašni dogodek? Bo javnost ponovno 

življe •’ kak° roka previt* pretrga nit

Seveda ne gre več za usmrtitve na 
K avnih trgih mest ali na drugih javnih 
P ostorih, marveč za poskus, da bi sod- 

usmrtitev spremljale televizijske

i'vSiiiudjei jo opr?li na ‘rPo | Kin zaslonih v svojih domovih, 
i nekod v svetu sicer še vedno poznajo 

"e usmrtitve, v večini civiliziranega 
nAcT’ “ jih sploh še izvajajo, pa sojav- 
sen 1 lne^ostoPne Zato je vsekakor pre
it rfc£,Va za^’teva televizijske mreže 
vir G12 Kalifornije, da bi dobila pra- 
v u snemati usmrtitev, ki se pripravlja
Francise”1 Zaporu ^an Quenan v San 

Direktor družbe KQED Michael 

nosa^kerl6?'; * ‘ma, PraV'rCO d°m er Je televizija kot informativm
la. najbolj nevtralen pričevalec in
nrK,° , J točno kot tisk posreduje ja v- 

V vk d°8°dek kot je usmrtitev, 
k- Kaliforniji bodo namreč v krat- 
tom a^'*' smrtno kazen nad Rober- 
197 g t°norn Harrisom, ki je bil leta 
um * °kS0Jen na najhujšo kazen zaradi 
Prav^ dVe** naJstnlk°v- Izčrpane so 
smrt *egalne pob za spremembo 
bo n!*6 • n' v oporno in trenutek, ko 
tro br*1*60 moralv Plinsko celico, se hi- 
K_,. *“*■ To bo v ameriški zvezni državi 
Plin v ,Prva usmrtitev po 24 letih, 
mir o ,cel'ca v zaporih San Quentin je 
doo i skoraj četrt stoletja, zato je za 

ll ek seveda veliko zanimanje, 
takojmn'tev.v 5811 Quentlnu poteka 
trai i7C' jkojenca odpeljejo zgodaj zju- 
jetle i^nce v oddelku za na smrt obso- 

v.zeleno obarvano osmerokotno
^lico in
nji K ' *a Pr've*ej0 na stol, ki stoji v 

0 zapro nepredušna vrata, spustijo

v posodo z žvepleno kislino tablete cia
nida. Iz posode se zaradi kemične reak
cije začno dvigati strupeni hlapi, ki 
obsojenca usmrte. V desetih minutah je 
vsega konec. Usmrtitev lahko spremlja
jo sodni in državni uslužbenci ter nekaj 
novinaijev, ki potem po svojih močeh 
popišejo in javnosti predstavijo usmrti
tev.

In prav tu se zapleta. Televizijski di
rektor Schwartz meni, da bi morala 
imeti televizija enake pravice kot tisk 
pri predstavitvi usmrtitve. Toda pri tej 
svoji zahtevi se mora spopadati z ostri
mi predsodki ameriškega sodnega si
stema, ki še vedno ne dovoljuje prisot
nosti televizijskih kamer ne na zveznih 
sodiščih in tudi ne na moriščih.

Zahteva televizije po prenosu usmr
titve je obudila vprašanje, kije v bistvu 
že kar precej staro. Zastavilo se je ob 
koncu 18. stol., ko se je v strokovnih 
krogih zahodnih držav razvila razprava 
o tem, koliko javne naj bodo usmrtitve. 
Do tistikrat in še v naslednjem stoletju 
so bile vse usmrtitve javne. Pogosto so 
bile izvršbe smrtne kazni tudi zelo krute 
in mučne, pa vendar so privabljale 
množice ljudi, kot bi šlo za kakšno cir
kuško predstavo. Proti javnim usmrtit
vam so se dvignili tako abolicionisti 
(nasprotniki smrtne kazni) kot humani
stično usmeijeni zagovorniki najhujše 
kazni, ki so menili, da so javne ekseku
cije krute in necivilizacijske. V ZDA so 
zadnjo javno obešanje opravili leta 
1937 in so poslej vse usmrtitve opravlja
li znotraj zaporov. Tudi fotografiranje 
eksekucij ni bilo več dovoljeno, kljub 
temu pa je znanih nekaj primerov pri
kritega fotografiranja usmrtitev. Naj
bolj razvpita je tajno posneta fotografija 
usmrtitve Rutha Snydra na električnem 
stolu.

V Jugoslaviji, kjer še vedno poznamo

svet v številkah
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I ° velikem medijskem pompu, ki gaje bil deležen aids, se je ta huda 
ln [kvarna bolezen umaknila s časopisnih strani, kar pa ne pomeni, da 
^ J® unesla. Obratno, aids se še naprej nezadržno širi, celo bolj, kot so 
Predvidevali strokovnjaki. Graf tega tedna kaže z višino stolpcev, koli- 

0 ljudi je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije do letošnjega 
"frea zbolelo za aidsom. Podatki so za sedem držav, kjer beležijo no- 

lnalno največ obolelih. Še vedno je največ aidsa v ZDA, na drugem 
■Pestu Pa je že Uganda. Sploh je Afrika v tem pogledu najbolj ogrožena 
ceuna.
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smrtno kazen za nekatera najhujša kri
minalna dejanja v miru in za nekatera 
dejanja, stoijena v vojnem času, je do
ločena izvršba smrtne kazni z ustrelitvi
jo obsojenca, navzočnost javnosti pa je 
pri usmrtitvi izključena. V Sloveniji 
smrtna kazen ni več predpisana za no
beno kaznivo dejanje, stoijeno v mir
nem času.

Vrhovno sodišče ZDA je že nekaj
krat odločilo, da mediji množičnega 
obveščanja nimajo nobenih posebnih 
pravic prisostvovati usmrtitvam. Če so 
novinaiji pri nekaterih lahko bili, je to 
stvar posamičnih dovoljenj. Zato tudi 
televizija ne more kar tako zahtevati 
pravice do snemanja usmrtitve. Poleg 
tega strokovnjaki navajajo več drugih 
razlogov proti prisotnosti televizijskih 
kamer, predvsem pa jih skrbi, da bi 
snemanje ogrozilo tajnost identitete lju
di, ki morajo sodelovati pri usmrtitvi, in 
jih izpostavilo morebitnemu maščeva
nju.

Ugovor televizijcev in tistih, ki se za
vzemajo za prisotnost televizije na mo
rišču je usmerjen predvsem v to, da je 
bilo na ameriški televiziji prikazanih ve
liko eksekucij iz drugih držav, ameriški 
državljani so lahko videli posnetke jav
nih obglavljenj v Savdski Arabiji in Ira
nu, eksekucije v Iraku in Vietnamu. 
Usmrtitev v lastni državi pa naj ne bi 
smeli? Nekateri pa podpirajo televizij
ski prenos, vendar zahtevajo, daje pred 
prikazom usmrtitve prikazana tudi ver
na simulacija zločinov, zaradi katerih je 
bila izrečena smrtna kazen.

Zanimivo je, da je televizijski prenos 
usmrtitve podprla tudi skupina aboli
cionistov. Prepričani so, da bi televizij
ski prenos usmrtitve mnoge ljudi spre
obrnil v nasprotnike smrtni kazni.

MiM

Proti ropom
Osebna varnostna napra- 
va zoper ulične roparje

V vsakdanjem življenjuje vse več na
silja, celo podnevi ljudje in njihova 
imovina niso več vami pred roparskimi 
napadi. Klicanje na pomoč običajno ne 
zaleže dosti, saj ulični ropar hitro izgine 
s plenom, le okoli žrtve roparskega na
pada se zberejo ljudje, ropaija pa ni 
mogoče izslediti.

V ZDA, kjer je tovrstnega kriminala 
največ - a tudi pri nas uspešno sledimo 
»razvoju« v svetu - so izumili majhno 
napravo, ki naj bi preprečila roparjem, 
da bi s plenom ubežali na varno. Podjet
je PPS iz New Yorka, ki se ukvarja z iz
delavo varnostnih naprav, je izdelalo 
alarmno napravo Echo. Njena odlika 
je, da silno predirljivo zavija, jakost 
hrupa, ki ga zganja, ko se sproži, doseže 
110 decibelov, kar je vsekakor dovolj, 
da sejo sliši daleč naokoli. Naprava je 
velika kot pri mladih zelo priljubljeni 
prenosni kasetofoni, da pa se pričvrstiti 
na kovčke, torbe, zaboje, tudi za pas, 
skratka na vse, kar naj bi varovala. Ko 
se naprava v primeru roparskega napa
da sproži, je ni mogoče hitro utišati, tudi 
s pištolo ne, saj je zalita v neprebojno 
plastiko. Alarm je mogoče prekiniti 
samo z zamudnim postopkom odstra
nitve baterije. Roparje tako prisiljen, da 
hrupni plen odvrže, saj ga ne more ne
opaženo odnesti.

II MINI ZANIMIVOST: llllllllll

DALJNOGLED
KOMPAS

Optična tovarna Steiner Optik iz 
Bayreutha v Nemčiji je izdelala nov 
daljnogled, kije nekaj več. Omogo
ča dnevno in nočno opazovanje pa 
tudi natančno orientacijo. S priti
skom na gumb se v daljnogledu za
piše natačna nebesna smer opazo
vanega objekta. Določanje smeri je 
mogoče tudi v premikajočem se vo
zilu. Naprava je namenjena pred
vsem vojski, vendar bo koristna tu
di za pomorščake, gorske reševalce, 
gozdarje in druge.

Nos je precej samosvoj
Večji del nalog opravi nos kar sam — Nova odkritja o 

tem, kako deluje čutenje vonjev

Voh je najbolj primitiven od vseh 
sedmih čutov, danih človeku, da občuti 
in zaznava svet okoli sebe. Je preosta
nek iz davnih razvojnih obdobij, ko je 
živo bitje, iz katerega seje skozi milijo
ne in milijone let razvil človek, imelo ze
lo slabo razvite možgane in si je tudi s 
prepoznavanjem različnih vonjev po
magalo do preživetja.

Sodobna znanost ve o vohu razme
roma malo, manj kot o ostalih čutih. Še
le v novejšem času so znanstveniki raz
krili nekatere skrivnosti delovanja voha. 
Dolgo se sicer ve, da človek lahko raz
ločuje kakih 10.000 vonjev, nekatere 
živali so v tem pogledu še boljše. Neka
tere žuželke zavohajo izredno majhne 
količine vonjivih snovi na velike razda
lje. Kako poteka ta proces, pa se ni toč
no vedelo. Raziskovalci so sicer odkrili 
nosilce vonja, to so molekule, imeno
vane feromoni, nikakor pa jim ni šlo od 
rok odkrivanje molekularnih sprejem
nikov.

Kot kaže, je to uspelo raziskovalce
ma z newyorške univerze Columbia. 
Javnost sta prejšnji mesec obvestila, da 
sta izolirala prvi sprejemnik za vonj, po
samične gene, ki so dejavni pri čutenju 
vonja. Molekule, ki sta jih izolirala, so 
člani po vsej verjetnosti večje družine 
vohalnih genov, ki se nahajajo v nosu in 
tudi drugod po telesu.

»Zaenkrat smo identificirali nekaj sto 
genov, domnevamo pa, da jih je nekaj 
tisoč,« pravi prof. Howard Axel.

Taka množina genov je presenetljiva. 
Oko denimo uporablja za čutenje svet
lobe le tri različne tipe sprejemnikov, da 
razlikuje nekaj tisoč barvnih odtenkov, 
pri čemer poglavitno vlogo odigrajo 
možgani. Voh deluje bistveno drugače. 
Na osnovi novih odkritjih naj bi obču
tenje vonjev potekalo tako, da moleku
le posameznega vonja pridejo do čutil
nih sprejemnikov, dovzetnih prav zanje, 
ne pa za druge. Če proces vohanja delu
je na tak način, potem to pomeni, daje 
različnih sprejemnikov zelo veliko, po
glavitno dogajanje pa poteka na kemič
ni ravni v samem nosu in ne v možga

nih, kot je to pri drugih čutilih, pri 
katerih signale obdelajo ustrezna mož
ganska središča. Možgani imajo pri vo
hu le manj pomembno vlogo.

Ta odkritja so za mnoge strokovnja
ke zelo zanimiva, saj odpirajo nove po
gleda tako na razvoj živih vrst kot na 
možnosti uporabe voha v koristne na
mene. V luči teh odkritij je razumljivo, 
zakaj pri manj razvitih bitjih voh igra 
pomembnejšo vlogo kot vid, saj ne za
hteva velike dejavnosti možganov. Prak
tiki pa že razmišljajo o izdelavi sredstev 
za uničevanje škodljivcev, ki bodo za
snovana na povsem določenem vonju 
in bodo uničevala zares samo izbrano 
vrsto živih bitij.

Pristno čustvo se lahko samo 
živi.

M. SOLDATI 
Prava ustvarjalna družba bi 

morala upoštevati prav pomen 
in dragocenost vsega, kar na
stane iz globjega človeškega 
sveta za vsakdanji svet, v kate
rem vsakodnevno živimo.

M. KMECL 
So naše hiše, naše posesti, vsa 

naša zemeljska upanja postav
ljena na črepinjah hiš, posestih 
in zemeljskih upanj drugih.

S. ANDRES

Bo cirkus brez zverin?
Mučenje divjih živali pri dresuri ogroža obstoj cirku

sov — Prepoved nastopanja slonov, tigrov...

TV in holesterol
Strokovnjaki so našli še en razlog 

več, da starši nekoliko skrbneje pogle
dajo, koliko časa njihovi otroci presede 
pred televizijskim zaslonom. Opozarja
jo namreč, da je večurno posedanje 
pred televizorjem povezano s povišano 
stopnjo škodljivega holesterola v krvi. 
Otroka, ki vsak dan gleda televizijo več 
kot dve uri, naj bi povišan holesterol 
bolj ogrožal kot debelušnega otroka ali 
otroka, ki ima tovrstno težavo v 
rodbini.

Do teh presenetljivih odkritij je prišel 
pediater s Kalifornijske univerze Kurt 
V. Gold, ko je opravil študijsko raziska
vo v skupini 1066 otrok in mladostni
kov. Večina otrok, pri katerih so ugoto
vili povišano stopnjo holesterola v krvi, 
je povedala, da več kot dve uri dnevno 
prežde pred televizorjem. Izkazalo seje, 
daje dejansko kar 90 odst. otrok s povi
šano stopnjo holesterola vnetih televi
zijskih gledalcev. Vsekakor bolj vnetih, 
kot je dobro.

Povezava je odkrita, a zakaj je tako, 
študija ni razjasnila.

Cirkus je v mnogih deželah sveta zelo 
priljubljen. V zahodnem svetu sicer 
nima več take veljave kot nekoč, v ne
katerih državah Vzhoda pa še vedno 
privablja velike množice gledalcev pod 
platneno streho. Lep primer je Indija, 
kjer je cirkus poleg filma najbolj priljub
ljena zabava. In prav tu se je močno 
zamajal.

Kdo bi vedel, kakšne muke sta presta
la ta dva slona, da sta zabavala gle
dalce cirkusa, ki je obiskal Novo me
sto? (Foto: MiM)

Bodočnost cirkusa je postala vpraš
ljiva ne samo v Indiji, marveč tudi še kje 
drugje v svetu, kjer se bodo vlade ravna
le po premislekih, ki so narekovale in
dijskim oblastem pripravo novih zako
nov za zaščito divjih živali. Poslej naj bi 
bilo prepovedano cirkuško nastopanje 
medvedov, opic, tigrov, panterjev, psov, 
slonov in levov. Razlog za tako drastič
no poseganje v cirkus je en sam - muče
nje živali.

»Če bi videli kruto dresuro in slabo 
ravnanje z živalmi v cirkusih, si ne bi 
nikoli več zaželeli iti v cirkus,« zatrjuje 
Maneka Gandhi iz indijskega ministr
stva za okolje.

Krotilci divjih živali v cirkusih upo
rabljajo kruta sredstva: pretepanje, 
stradanje in električne šoke. Medvede 
učijo hoje po dveh nogah na razbeljenih 
ploščah, leve in panterje priklepajo na 
stolčke in jih zbadajo z jeklenimi ostmi, 
da jih nauče dvigniti taco v pozdrav, 
sloni so pogosto povsem izstradani. 
Cirkusanti so seveda proti tem name
ram. Kako bo, pa bomo videli. Vseka
kor cirkus brez divjih živali ne bo več 
pravi cirkus.

P.C.: PUNČKE IN SPAKE
Ko sem bila majhna, sem 

se kar naprej igrala s pun
čkami iz papirja, ki mi jih je 
narisala moja najstarejša se
stra Maja. Ure in ure sem se 
igrala z njenimi punčkami. 
Bila sem pač četrta deklica v 
družini, zato sem se počutila 
nezaželena in vedno osam
ljena.

Ko je Maja zbolela, je zače
la risati spake z repi name
sto zlatolasih in rjavolasih 
punčk. Jaz seveda nisem 
imela kaj početi s spakami in 
sem trdovratno zahtevala 
nazaj svoje lepe punčke. Ta
krat nisem mogla razumeti, 
da so Majo, ki se je morala 
tako zgodaj poslavljati od 
življenja, obiskovale take 
spake.

Bila sem debela, nezainte
resirana in grda, Maja pa je 
bila lepa, suha in nadarjena. 
Zakaj je stvarnik klical k se
bi njo in ne mene? Kot da bi 
se umetnik posmehoval svo
ji umetnini. Ali pa je umet- 
nik-stvarnik hotel svojo le
po stvaritev čimprej spet 
samo zase.

Ko se je Maja odpravljala v 
šolo v drug kraj, je videla vse 
lepo pred seboj. Vendar je 
slutila tudi bolečino. Spomi
njam se, da je rekla:» Zaprla 
bom oči in zaplavala v živ
ljenje.«

Oči pa so ostale zaprte.
Spominjam se, da je čudno 

tiho prenašala težko bole
zen. Samo s spakami, ki jih je

risala na papir, je izražala 
ogorčenje nad zlom v svetu. 
To ogorčenje sem razumela 
šele mnogo let kasneje.

V bolniški postelji je ležala 
skoraj leto dni. Umrla je, ko 
je dopolnila komaj štirinajst 
let.

Ko je zaprla oči, je zaplava
la, ne v življenje, v smrt.

r  >
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SKOZ OKNO V TRGOVINO — V 
času med 13. in 15. aprilom je nekdo vlo
mil skoz okno trgovine Alpina na Cesti 
komandanta Staneta v Novem mestu. Od 
vseh čevljev je bila možakarju najbolj všeč 
registrska blagajna, v kateri je bilo 3.500 
din gotovine.

ODŠEL PRAZNIH ROK — Neznan 
storilec je med 14. in 16. aprilom vlomil v 
zidanico Ljubljančana Franca Zagorca pri 
Cerovem Logu in vse premetal, vendar na 
koncu odšel praznih rok. Lastnik je z vlo
mom oškodovan za tisočaka.

IZGINIL IZOTEKT — Med 10. in 20. 
aprilom je nekdo prišel do nedograjene 
stanovanjske hiše Alojza Metelka z Mirne. 
Inventura je pokazala, da je z obiskoval
cem odšlo sedem rol izotekta, vrednega 
3.500 din.

OB KOLO — Neznan storilec je 16. 
aprila med 6. in 14. uro ukradel kolo poni, 
last Srečka Udovča iz Novega mesta. 
Udovč je oškodovan najmanj za 2.600 
din.

OŠKODOVANI CESTARJI — V 
noči na 15. april je neznan storilec v kam
nolomu Camberk pri Cerovem Logu šaril 
po delovnem stroju nakladaču novomeš
kega Cestnega podjetja. Poškodoval je 
armaturno ploščo, mazalico in električno 
napeljavo, tako da je škode za okoli 
tisočaka.

PRETRGAL ŽIČNO OGRAJO — 
Neznan storilec je 8. aprila okoli 8. ure v 
Sevnem pod Trško goro pretrgal žično 
ograjo ob kozolcu Alojza Žure, nato pa se 
po njegovi parceli prevažal s traktoijem 
Zura je oškodovan vsaj za poldrugi 
tisočak.

TATVINA V GARDEROBI — 19. 
aprila med 10. in 11. uro je neznan storilec 
v garderobi novomeške športne dvorane 
pod Marofom iz hlač Boštjana L. iz Brežic 
zmaknil denarnico, v kateri je bilo 450 
din.

Z AVTOM OBTIČAL 
NA TIRIH

SEVNICA — V nedeljo, 21. aprila, 
okoli 15. ure seje 62-letni Franc Smon- 
kar iz Krškega z osebnim avtom zape
ljal čez zavarovan železniški prehod 
Gobovci pri Sevnici. Z avtom je zgrešil 
vozišče in zapeljal med tire. V času, ko 
seje mučil, da bi vozilo spravil nazaj na 
cesto, so se spustile zapornice. Smon- 
karju ni preostalo drugega, kot da je s 
sopotnikom zapustil vozilo, kajti prav 
takrat je iz dobovske smeri pripeljal 
vlak. Slednji je vozilo docela uničil in je 
škode na njem za 300.000 din, medtem 
ko škodo na lokomotivi in tirih še 
ugotavljajo.

GOSPODARSKI KRIMINAL NA DOLENJSKEM IN VPOSA VJU (8)

Kilometrsko ogledalo nevestnosti
J. C. naj bi bil kriv, da je TES Brestanica utrpel 743 tisočakov škode

Slovenski kriminalisti so napovedali razmahu gospodarskega kriminala 
neizprosen boj. Tudi krika in no vomeška UNZ v tem nista izjemni Pričujoči 
zapisi govore o nekaterih v zadnjih mesecih na Dolenjskem in v Posavju od
kritih ter obravnavanih primerih tovrstnih kriminalnih dejanj, katerih »av
torji« so praviloma vodilne osebe delovnih organizacij, podjetij ali trgovin.

KRŠKO — Redki so v praksi 
primeri, ko k temeljnemu javnemu 
tožilcu zaide kazenska ovadba, ki 
govori o nevestnem gospodarjenju, 
še redkejši, ko ovadba dobi tudi 
končen epilog s sodno obravnavo.
Pa ne, da tovstnih kaznivih dejanj v 
našem vsakdanu ne bi bilo, na
sprotno, vedno več jih je. Krivec 
uvodne trditve sta pač zastarela in 
neprimerna zakonodaja ter pravi
loma vselej zapleten in dolgotrajen 
dokazni postopek. Ne glede na vse 
to so krški kriminalisti v preteklosti 
ugriznili tudi v to kislo jabolko, lani 
so tožilcu predali kazensko ovadbo 
zoper Senovčana J. C., vodjo pro
izvodnega procesa v Vidmu, DE 
TES Brestanica. Po njihovem naj bi 
možakar zanematjal nadzor nad de
lovnim procesom in tako svoji de
lovni organizaciji napravil kar za 
743.012,20 din škode. Kako?

Brestaniški TES je proizvajalec 
lepenke, ki se uporablja za izdelavo 
embalaže. Lepenka nastaja na po
sebnem kartonskem stroju, osnovni

surovini za njeno izdelavo pa sta 
papir in lepilo. Jabolko spora je po
stalo prav slednje. Dolgo časa so v 
Brestanici za to delo uporablali lepi
lo »Valofix«, katerojim je dobavljal 
zrenjaninski Servo Mihajl. Da pa bi 
postopek izdelave lepenke pocenili, 
so se odločili uporabljati domače 
lepilo, za katero so recept pripravili 
v kemijskem laboratoriju Vidma.

Delo je nekaj časa teklo lepo in ne
moteno, prve težave so se pojavile v 
predlanskem decembru. Že 6. de
cembra ponoči z lepenko nekaj ni 
bilo v redu. Težave so se nadaljeva
le še 7. decembra: kar v dolžini 
sedmih kilometrov je bila lepenka 
razlepljena. O dogajanju je bil ob
veščen tudi J. C., ki pa delovnega 
procesa ni prekinil, čeprav mu je 
moralo biti jasno, da je razlepljeno- 
sti lepenke krivo lepilo. Slaba in 
nekvalitetna lepenka je iz stroja 
prihajala tudi 8. decembra. J. D. de
la tudi takrat ni zaustavil, pač pa je 
po navedbah kazenske ovadbe od

šel na dopust, problemi pa so se na
daljevali še naslednje dni. Čeprav je 
izmenovodja nadrejenega J. C., ki 
je bil ob direktorju edini pristojen 
za ustavitev delovnega procesa, 
opozarjal, kaj se dogaja, in je bilo 
po vseh teh dneh že povsem na dla
ni, da je razlepljenosti krivo lepilo, 
je delo tqklo naprej vse do 13. de
cembra. Šele takrat so na zahtevo J. 
C. prenehali uporabljati lepilo do
mače izdelave in pričeli lepenko 
znova izdelovati z »Valofixom«. 
Težav v proizvodnji je bilo s tem 
konec, zato pa so se pričele težave 
za J. Č. V spornih dneh so zaradi 
slabega lepila proizvedli kar 104.643 
kilogramov lepenke neprimerne 
kvalitete, zanjo pa — tako pravi ka
zenska ovadba — iztržili vsega 
293.184,40 din. V normalnih oko
liščinah in seveda ob običajni kvali
teti je bila cena takšne količine le
penke precej večja, v Desu bi 
morali zanjo dobiti preko milijon 
dinarjev. In prav znesek izračunane 
višine povzročene škode 
743.012,20 din, ki jo ovadba pripi
suje ravnanju J. C., je razlika med 
dejansko vrednostjo lepenke in zne
skom, ki so ga iztržili s prodajo raz- 
lepljenega izdelka.

B. BUDJA

Izginila jugo in golf
Tatvine osebnih avtomobilov vse pogostejše

NOVOMESTO Tatvine osebnih 
avtomobilov so vse pogostejše. Če je še 
pred meseci veljalo, da storilci najraje 
izbirajo med golfi in audiji, to pravilo 
danes ne velja več. Nekaj dokazov za to 
je dal tudi minuli teden.

V noči na nedeljo, 21. aprila, je bila 
ob osebni avto Jugo 45 registrske šte
vilke NM 132-787 Irena Žlogar iz No
vega mesta. Vozilo je bilo parkirano v 
Ulici Slavka Gruma. Žlogarjeva je s 
tatvino vsaj ob 52 tisočakov. Nekaj po-

EDEN USTAVLJAL, 
DRUGI KRADEL

ŽABJEK — 17. aprila okoli 17. ure je 
neznana Romka blizu romskega naselja 
Žabjek ustavljala in ustavila osebni avto 
30-letnega Franca Špringerja iz Gornjega 
Podboršta. Ko je ta avtomobil ustavil, je k 
njemu pristopil neznani Rom in mirno s 
police pod armaturo pobral denarnico, jo 
izpraznil in tako lastnika oškodoval za 2 
tisočaka.

UKRADEL KOLO 
IN GA PRODAL

ČRNOMELJ — 21-letni Sulejman B. 
iz Kudičev pri Veliki Kladiši je 4. aprila 
zvečer iz hodnika stanovanjskega bloka 
na Ulici Moše Pijadeja v Črnomlju ukra
del kolo poni in ga še naslednjega dne za 
500 din prodal naprej. Tako vsaj pravi ka
zenska ovadba, ki sojo zoper Sulejmana 
vložili črnomaljski miličniki. Dodajmo še, 
daje bilo vozilce, kije bilo last Draga Bla- 
žine, vredno 2.500 din.

POJASNILO
NOVO MESTO — V prejšnji šte

vilki smo pod naslovom »Kradel v 
IM V« objavili vest o tem, kako naj bi 
30-letni Stanko M. iz Goriške vasi med 
oktobrom 1990 in februarjem 1991 iz 
novomeškega Revoza jemal avtomo
bilske dele. Ker Goriška vas ni edina s 
tem imenom, smo dolžni njeno natan
čnejšo lokacijo: osumljeni Stanko M. je 
doma iz Goriške vasi pri Škocjanu.

OROPALA PRIJATELJA
ŠMIHEL — 16. aprila nekaj po 17. uri 

sta 21 -letni S. B. in leto dni starejši M. R„ 
oba doma iz romskega naselja Šmihel, 
oropala 64-lctnega Avgusta Kaplana iz 
Drenovca pri Brežicah. Vsi trije so popol
dne skupaj popivali v baraki romskega 
naselja, nakar sta osumljenca Kaplana 
podrla na tla in mu ukradla ročno uro in 
denarnico, na srečo prazno.

KDO JE KRIVOLOVEC?
VIMOLJ — Člani lovske družine 

Smuk iz Semiča so pred dnevi našli pogi
nulega obstreljenega jelena. Vse kaže, da 
je nekdo med 10. in 16. aprilom na divjad 
streljal v gozdu blizu lovske koče na Vi- 
molju, vendar je jelena le obstrelil, tako da 
je ta pobegnil, se zavlekel v goščavo in tam 
poginil. Semiški lovci so tako oškodovani 
za 2.200 din.

RAZDEJANJE V VAGONU
NOVO MESTO — Pred dnevi so ne

znanci naredili pravo razdejanje v potniš
kem vagonu vlaka na relaciji med Treb
njem in Mokronogom. Poškodovali so 
stene vagona, sedeže in ostali inventar, ta
ko da so ljubljanski železničarji, sekcija za 
promet Novo mesto, oškodovani za 6 
tisočakov.

Prvenstvo »modrih« v judu
Krčani so bili gostitelji 20. prvenstva delavcev 

organov za notranje zadeve Slovenije
LESKOVEC — V dvorani osno

vne šole Milke Kerin v Leskovcu je 
bilo minuli teden jubilejno, že 20. 
prvenstvo delavcev organov za no
tranje zadeve Slovenije v judu. Na
stopilo je kar 126 tekmovalcev iz 
vseh slovenskih uprav, izjema so le 
postojnska, kranjska, trboveljska in 
novomeška UNZ.

Poglejmo rezultate; kategorija do 
60 kg: 1. Jerman (Specialna enota 
RSNZ), 2. Lainšček (UNZ Ljublja- 
na-mesto), 3. Cafuta (Izobraževalni 
center ONZ) in Bokan (UNZ Nova 
Gorica); do 65 kg: 1. Rahle (Iz
obraževalni center ONZ), 2. Vivod 
(Specialna enota RSNZ), 3, Baša

• UNZ Novo mesto bo S. maja go
stitelj 32. republiškega prvenstva 
delavcev organov za notrapje zade
ve v samoobrambi. Prvenstvo bo 
potekalo v telovadnici metliške 
osnovne šole, pričetek tekmovanj 
pa bo ob 9.30. Vstop bo prost, 
zatorej vabljeni!

(UNZ Ljubljana mesto) in Čeplak 
(1C ONZ); do 71 kg: 1. Rizvič (Za
ščitna enota milice RSNZ), 2. Zi
danški (SE RSNZ), 3. Litrop(ZEM 
RSNZ) in Mikola (UNZ Nova Go
rica); do 78 kg: 1. Pozvek (SE 
RSNZ), 2. Trivunovič (IC ONZ),
3. Gaber (UNZ Celje) in Ciglarič 
(IC ONZ); do 68 kg: 1. Pavlica, 2.
Kangler (oba Specialna enota 
RSNZ), 3. Starman (UNZ Koper) 
in Kos (UNZ Celje); do 95 kg: I.
Bakan (Zaščitna enota milice 
RSNZ), 2. Kopše (Izobraževalni 
center ONZ), 3. Mihalič (UNZ

Nova Gorica) in Kregar (SE 
RSNZ) nad 95 kg: 1. Ličina (SE 
RSNZ), 2. Zajc (UNZ Maribor), 3. 
Biščič (UNZ Nova Gorica) in 
Travner (UNZ Celje).

V ekipnem seštevku so zmagali 
judoisti Specialne enote Republiš
kega sekretariata za notranje zade
ve z. 59 točkami, sledijo pa: Izobra- 
ževalr organov za notranje
zadeve 35, UNZ Nova Gorica 22, 
Zaščitna enota milice RSNZ 20, 
UNZ Celje 16, UNZ Ljubljana- 
mesto 14, UNZ Koper9, UNZ Ma
ribor 8, UNZ Ljubljana-okolica 3, 
UNZ Murska Sobota 1, UNZ Slo
venj Gradec ter UNZ Krško 0.

DOBRI GOSTITELJI - Krški 
UNZ je prejšnji teden v telovadnici 
OS Milke Kerin v Leskovcu pripra
vil letošnje, 20. prvenstvo delavcev 
organa v za notranje zadeve Slo veni- 
je v judu. Prvenstva se je udeležilo 
dvanajst ekip, vsi udeleženci pa so 
bili polni pohval na račun imenitne 
organizacije.

Mišja gnezda v skladišču živil
Kaj vse so inšpektorji odkrili ob obiskih kandijskega marketa »Zdenka«? — Pred- 
________________ log, da se lastniku odvzame obrtno dovoljenje

NOV O MESTO — Mini market Zdenka, ki posluje v prostorih bivše delika
tese v novomeškem hotelu Kandija, je bil ena prvih lastovk, ki so naznanile pri
hod množice podobnih zasebnih prodajaln. Vse kaže, da bo ta market prvi ali 
med prvimi še po nečem: da bo njegov lastnik Mirsad Čustič že v kratkem ostal 
brez. obrtnega dovoljenja. To pomeni, da bo »Zdenka« morala zapreti vrata.

Niso od včeraj številne pritožbe kup
cev nad nečistočo v lokalu, nad oporeč
nimi živili, neurejenostjo. Številni inš
pekcijski pregledi lani in letos, izdane
odločbe in ukrepi stanja niso spremeni
li, market je še naprej neurejen, v njem 
je najti živila s pretečenim rokom. Sodu 
je izbilo dno zadnje odkritje, ki nedvo
umno dokazuje, da so si v takem okolju 
uredili domovanje tudi glodalci. In če 
vemo, da živimo na območju, kjer je 
mišja mrzlica že pobirala svoj davek, ce
lo smrtnega, potem je odločnost inšpek
torjev novomeške UIS še kako upravi
čena. Poglejmo v ilustracijo le nekaj 
zapiskov opravljenih inšpekcijskih pre
gledov v prodajalni.

Prva prijava je na naslov inšpektor
jev priromala že 10. novembra 1989. 
Stranka se je pritožila zavoljo nepri
merne higiene v lokalu. Da je bila pri
tožba upravičena, je potrdil ogled inš
pektorjev; med številnimi napakami in 
nepravilnostmi še posebej bode v oči 
stavek, kako so sveže piščance v proda
jalni hranili kar na zabojih s pivom. Po
dobno je bilo lanskega avgusta, ko je 
sanitarna inšpektorica — slednja je ta
krat prvič prepovedala uporabo prosto
rov, dokler se nepravilnosti ne odpravi
jo — zapisala v odločbo, da so prostori, 
oprema in pribor neprimerno 'vzdrže
vani in zanemarjeni. »Oprema je bila 
umazana, zamaščena in obložena z. de
belim črnim slojem prahu, po tleh so bi
li odpadki, stropne luči od začetka 
obratovanja niso bile očiščene. V hla
dilnih vitrinah, po pultih in v umivalni
ku je ležalo polno umazanih in zaudar
jajočih vileda krp. Sanitarije so bile 
zanemarjene, prostori so zaudarjali, na 
skladiščnih policah so bila raztresena 
živila.« To in še kaj je pisalo v odločbi. 
Med drugim so bila najdena tudi živila s 
pretečenim rokom uporabe, da ne na
števamo vsega. Sprehodimo se sedaj 
skozi zapisnik o ogledu prostorov, ki 
nosi datum 6. februar 1991. Živila so bi
la skladiščena v pisarni, veliko je bilo v 
prodaji blaga brez deklaracij, cene za 
veliko izdelkov niso bile nikjer označe
na, znova so bile v prodaji živila s prete
čenim rokom uporabe. Kot že rečeno, 
pa je bil krona vsega inšpekcijski pre
gled letošnejga 2. aprila ob 12. uri. Ne
kaj ugotovitev sanitarnih inšpektorjev 
posredujemo dobesedno:

»V skladišču živil so bila na skladišč
nih policah med novoletnimi okraski 
najdena mišja gnezda in mišji iztrebki. 
Ne da bi bilo označeno, daje izločeno iz 
prometa, je bilo uskladiščenih 70 ste-

IZPRAZNJENA BARAKA
KRŠKO — Med 16. in 18. aprilom 

je bilo vlomljeno v leseno barako v 
Lokvah pri Krškem, ki je Vilimu Viku 
služila za priročno skladišče. Nepridi
prav je iz nje odnesel nekaj orodja, 70 m 
električnega kabla, števec za vodo in 
kljuke za žlebove, tako daje škode za tri 
tisočake.

VLOM V AVTO
SEVNICA — Med 21. uro 15. aprila 

in 9. uro 16. aprila je neznani storilec 
vlomil v osebni avto Z-750, registrska 
številka NM 175-981, last Roberta Be- 
šeniča iz Sevnice. Bešenič je bil ob avto
radio in kaseto ter je skupne škode za 
poldrugi tisočak.

klenic jedilnega olja za cvrtnik. Olju je 
rok uporabe pretekel, datum proizvod
nje je bil 27. december 1989.« Ob naj
denih še nekaj povrtninah v hladilni

Spremembe z mostom
Vrsta pripomb, v glav
nem pa podpora novi 
prometni ureditvi v No

vem mestu
NOVO MESTO - Z odprtjem 

novega novomeškega mosta na Lo
ki, na kar zdaj prav res ne bo treba 
več dolgo čakati, bo v Novem me
stu začela veljati nova prometna 
ureditev, o kateri smo že poročali. 
Glavne novosti so: prednostna vož
nja v kandijskem križišču po Parti
zanski in Zagrebški cesti; prepove
dano zavijanje v levo v tem križišču 
s Partizanske na most in iz Zagreb
ške ceste proti Grmu; enosmerni 
promet po kandijskem mostu v 
smeri proti Glavnemu trgu in s tem 
prepovedano zavijanje v desno na 
most iz. mesta proti Kandiji, prepo
vedano zavijanje v levo proti Zdrav
stvenemu domu s Partizanske ceste 
in obrnitev sedanje smeri enosmer
nega prometa iz Glavnega trga po 
Jenkovi, Detelovi in Dilančevi ulici 
ponovno do Glanega trga pri Avto 
delih.

Takšno ureditev prometa je na 
osnovi posebne študije ljubljanske
ga Prometnotehničnega inštituta 
dokončno oblikovala posebna pro
jektna skupina, ki bo tudi dolžna 
spremljali dogajanje v prometu po 
uveljavitvi nove ureditve in ustrez
no reagirati na morebitne pomanjk
ljivosti. Nova prometna ureditev je 
v glavnem dobila podporo tudi v 
javni obravnavi, ki pa je ponovno 
opozorila na nekaj problemov. Žal 
je precej takih, katerih razreševanje 
je odvisno od razpoložljivega de
narja, tega pa vse bolj manjka.

V javni obravnavi je bila izpo
stavljena potreba po ureditvi do
stopa do Zdravstvenega doma s 
Šmihelske ceste, za kar je občinska 
vlada pripravljena zagotoviti po
treben denar iz. proračuna. Izpo
stavljena je bila tudi potreba po se
maforju v kandijskem križišču, vsaj 
za pešce' po semaforiziranju pri
ključka Šmihelske ceste na Parti
zansko in po ureditvi javne razsvet
ljave na Partizanski cesti skozi 
zdravstveni kompleks, kar bodo 
skušali narediti; potreba po naporih 
za uvedbo mestnega prometa itd. 
Marsikomu se zdi neprimerna iz
vedba priključka novega mostu na 
Partizansko in Roško cesto; to, da 
na Ljubljanski cesti ni direktnega 
ločenega pasu za Bršljin mimo se
maforja; opozorjeno je bilo, da bo 
otežen izhod na Partizansko ulico iz 
interne bolnišnice; da še vedno ni 
urejenih parkirišč pri lekarni, itd. 
Bilo je tudi precej opozoril o sedanji 
neurejenosti prometa, zlasti parki
ranja in prehoda skozi mestno 
jedro.

skrinji, katerim je rok uporabe prav ta
ko potekel, sta inšpektorja v zapisnik 
zapisala še, da je higiensko stanje v po
možnih prostorih in skladišču nezado
voljivo; da ni na voljo tople tekoče vode 
in ostalih toaletnih potrebščin; da zapo
sleni delavec nima opravljenega tečaja 
iz. osnov higiene živil in osebne higiene 
za osebe, zaposlene v proizvodnji ali 
prometu z živili, da ne ponavljamo vse
ga. Temu primerni so bili ukrepi. Naj
pomembnejši je seveda, daje bilo nada
ljnje obratovanje trgovine prepoveda
no, odrejeno pa med drugim tudi 
generalno čiščenje in seveda derati
zacija.

Verjetno ni potreben noben dokaz 
več, kako so vsa opozorila, odločbe, 
ukrepi bob ob steno; stanje v marketu se 
od lanskega avgusta sem ni v ničemer 
izboljšalo. Dovolj je bilo priložnosti za 
kaj takega. Ni nepomembna tudi ugo
tovitev, da ne lastnik Mirsad Čustič ne 
nihče od zaposlenih še do danes ni 
opravil tečaja iz osnov higiene živil in 
osebne higiene, čeprav bi to morali na
rediti v najkasneje šestih mesecih od 
pričetka nastopa dela. Temu primerna 
je podoba prodajalne, ki, taka kot je, 
svojemu namenu ne more in ne sme 
služiti. Prav zato bodo inšpektorji pri
stojnemu občinskemu upravnemu or
ganu te dni poslali predlog, da Mirsadu 
Custiču odvzame obrtno dovoljenje.

B. BUDJA

DONOSEN 
VLOM V VIKEND

ZAGRAD V času med 17. in 19. 
aprilom je neznan storilec v kraju Zagrad 
pri Otočcu vlomil v vikend Vjckoslava 
Čuliča iz Novega mesta. Nepridiprav je 
odnesel orodje, televizor in radio, tako da 
je lastnik oškodovan kar za 20.000 din.

*TT#

dobnega seje 15. aprila med polnočjo 
in 5. uro zjutraj zgodilo tudi na parkiriš
ču Gami hotela na Otočcu. Izginil je 
namreč golf z registrsko oznako BL 
154-186, njegov lastnik pa je banjaluški 
Uniš Rent a car, ki vozilo ceni na 200 
tisočakov.

Na parkirišču zasebnega salona po
hištva na Cesti komandanta Staneta v 
Novem mestu je v noči na 20. april stal 
osebni avto R-4, last novomeškega No- 
volesa. Nekdo je ponoči na vozilu razbil 
premično šipo, odprl vrata in skušal vo
zilo spraviti v pogon s spajanjem kablov 
pod volanom. Na srečo je bil dovolj ne
spreten, tako da je avto ostal na parki
rišču. Novolesovci pa so vendarle 
oškodovani za poldrugega tisočaka. — 
So pa tatovi in vlomilci zadovoljni tudi 
z manj vrednimi pleni. Tako je nekdo 
med 14. in 15. aprilom stopil v nezakle
njeno garažo Janeza Severja v Semiču. 
Namesto z avtombilom seje zadovoljil 
le z. lažjim priklopnikom, vrednim 
6.500 din. O storilcih še ni nobenih 
sledov.

PO DOLENJSKI 
DEŽELI

• Debelo je minuli četrtek zju
traj gledal N ovomeščan Ivan B. Ne
kam čudno pusta se mu je zdela no
tranjost njegove devetnajstice, na
posledje le ugotovil, da mu je preko 
noči nekdo zmaknil volan. Komu je 
bil potreben, možje postaje še ugo
tavljajo.

• Anton Ž. je imel prejšnji teden 
na Gubčevi cesti v Mokronogu par
kiran avto, v njem pa shranjeno 
modro kuverto. Komu in za kaj je 
bila namenjena, ni znano, zaneslji
vo pa ne mimoidočemu sprehajalcu, 
ki se je ob pogledu nanjo spomnil 
vseh zgodb, ki so jih v preteklosti 
pletle modre kuverte. Segel je v od
klenjen avtomobil in se tudi sam 
prepričal o dobrih lastnostih ovojnic 
takšnih barv: v njej je bilo namreč 
4.200 gotovine.

• Pred dnevi je nekdo vlomil v 
knjižnico Mirana Jarca v Novem 
mestu. Ob pregledu prostorov je 
ugotovil, da je vse tamkaj spravljene 
knjige že prebral, zato je vlomil še v 
predal pisalne mize, ko pa željene 
»literature« tudi tam ni našel, je od
šel z dolgim nosom in praznih rok.

• Praviloma so doslej radioka
setofoni in podobne aparature izgi
njali iz avtomobilov ali stanovanj, v 
Malem Gabru pri Trebnjem pa seje 
zgodilo celo to, da je radiokasetofon 
izginil iz nezavarovanega šotora. 
Zakleniti ga je pozabil Tujko K.

OTROK STEKEL 
PRED AVTO

KRŠKO — 28-letni Abidin Kari- 
mani iz Krškega se je 19. aprila okoli 
15. ure peljal z. osebnim avtom po Cesti 
4. julija in zavijal na Kolodvorsko ulico. 
Tam je pred križiščem stal avtobus in 
čakal, da se vključi v promet na pred
nostno cesto, ko je izza njega pritekel na 
cesto 8-lctni Matej K. iz. Krškega. Abi
din gaje zbil, pri čemer seje Matej hudo 
poškodoval in se zdravi v brežiški 
bolnišnici.

IZPRAZNJEN VIKEND
GABER NAD SEMIČEM — Mi

nule dni je nekdo vlomil v vikend 
Kranjčana Janeza Zelnika v Gabru nad 
Semičem. Nepridiprav je odnesel s se
boj betonski mešalec, samokolnico, 
električni kabel in kuhinjsko plinsko je
klenko, tako da je škode za 15 
tisočakov.

SPET »DOLENJKA « — To pot je bilo v nesreči minuli torek popoldne soudeleže
nih sicer več avtomobilov, žrtev na srečo pa ni bilo, kajti prevrnil se je tovornjak te 
prevoz Renaultovih »petič«. Toda vsaka taka nesreča vedno znova opozarja na pasti 
ki jih je naša magistralna cesta vsa polna (Foto: J. Simčič)

HUDO POŠKODOVANA SOPOT
NICA — 40-letni Alojz Bele iz 
Zameškega se je pred dnevi zapeljal z 
osebnim avtom Z-126 izpred Vidrihove 
avtomobilske delavnice na Otočcu na re
gionalno cesto proti Kronovemu. Prav ta
krat je po njej pravilno po svoji desni stra
ni v smeri proti Novemu mestu z osebnim 
avtom pripeljal 43-letni Radivoj Kralj iz 
Otočca. Slednji je sicer zaviral, a trčenja ni 
mogel preprečiti. Vnezgodjsejehudora_
nila Beletova sopotnica, 38-letna Kristina 
Bele iz Zameškega. Zdravi se v novomeški 
bolnišnici. Materialno škodo so ocenili na
19.000 din.

TRČIL V PEŠČENI VSEK — 16.

aprila ob 12.45 seje 20-letm Igor belina (t 
Gornjega Križa peljal z osebnim avtom 
18 po cesti iz Žužemberka proti Dvoru.v 
vasi Klek je nameraval prehiteti vozu® 
pred seboj, takrat pa je opazil, da nasp(9u 
vozi drug osebni avto. Mladenič je pol
nil na zavore, pri tem pa gaje zaneslo naj
prej na neutrjeno travnato bankino, nato 
na levo, naposled pa v peščeni vsek. D» P® 
smola večja, je v Setinovo vozilo trčil se 
nasproti vozeči avtomobil 71-letn^. 
Ljubljančana Milana Slokana. Igor Setih* 
je bil pri trčenju hudo ranjen, prav ta* 
66-letna Zvonka Slokar, njen mož. M»a 
pa lažje. Vsi se zdravijo v novomeški bo 
nišnici. Materialne škode je za 220.00" 
din.

16 DOLENJSKI UST Št. 17-18 (2175-76) 25. aprila 1991



Na prvomajski motokros
Motoklub Mel je v sredo, 1. maja, organizator 

dirke za državno in republiško prvenstvo
DOLENJSKE TOPLICE Pred

etUe bilo samo po sebi umevno, da so 
se ljubitelji motokrosa na 1. maja dan 
^pravili v Brezje pri Črmošnjicah. 

oda lepa tradicija je bila kdove zakaj
nrckinuina n.._ ■ ■ , • •prekinjena. Pa ne za dolgo, Dolenjci 
etos znova dobivamo prvomajsko 
motokros prireditev: Motoklub Mel 
Po na svoji progi pri Dolenjskih To
plicah, ki dobiva vse več pohval in 
PPzP®nj> v sredo, I, maja, s pričetkom 
o 14. uri, pripravil tekmovanje za 
orzavno in republiško prvenstvo v 
razredih do 80 in 125 kubikov.

>>‘° b° Prva dirka za državno pr
venstvo v letošnji sezoni, zato je za
nimanje zanjo tolikanj večje,« pravi 

udvik Mežnar, predsednik kluba 
ek ki ima danes že preko 20 registri

ranih tekmovalcev, predvsem mladih.

PREUREJENA PROGA — Takih 
ln Podobnih skokov tudi na prvo- 
Majskih dirkah ne bo manjkalo, na 
delu proge bodo tekmovalci leteli po 
zraku celo 40 in več metrov.

“Pričakujemo, da bo v obeh kategori- 
1™,™ startu blizu 70 tekmovalcev.

"ko se 'Sodi, da bomo morali v 
azredu do 125 ccm pripraviti celo 
valihkacijsko vožnjo. Na startu bo- 
°,VSI najboljši, naj omenim le Kam

pa .Simčiča, Sitarja in - naj zveni 
se tako neskromno — Murna. Ob 
"jem bomo imeli melovci v razredu 
ln, • ccm v 08nju 5e Kovačiča in 
. hernjka, toda nobena skrivnost ni, 
a od Jureta Murna pričakujemo naj- 
eč, nemara celo stopničke za najbolj

še' I udi v razredu do 80 kubikov ni- 
'J1?” yrcz možnosti za dobro uvrstitev: 

mesta pri vrhu bo poskusil 
P°seči moj sin, ki mu bo to prvi start 
"a dirki za državno prvenstvo, ob tem 
Pa velja dodati, da je tačas z vsega 
dvanajstimi leti daleč najmlajši v tej 
-L. urenci. Ob njem bosta srečo po- 
, ušala 5e Bakšič in Jordan, gledalci

ato imeli v sredo torej za koga navi-
Mežn PraV' opt‘m'st‘^cn Ludvik

Organizatorji so za prvomajsko 
Prireditev tudi preuredili progo, ki je 
, '“ preglednejša — posebna
trakcija bo mesto, kjer bodo tekmo- 

J2J0 skakali po 40 in več metrov da- 
^ "v Pripravili velik parkiriščni pro

stor, poskrbeli za dobro počutje 
gledalcev, katerim je namenjena po
sebna atrakcija —žrebanje kart. Če 
verjamete ali ne, glavni dobitek bo 
osebni avto jugo, ki ga podarja glavni 
pokrovile|j prireditve Avto bum iz 
Šalke vasi; druga nagrada bo motor 
Honda, ki ga podarja podjetje Mel; v 
igri pa bo še več drugih nagrad, kate
rih skupna vrednost bo 100.000 din. 
Dodajmo ob tem, da so poleg Avto

• Pred dnevi so progo v Dolenj
skih Toplicah preizkusili tudi nizo
zemski motokrosisti, med njimi celo 
bivši svetovni prvak. Nad vožnjo so 
bili navdušeni; o tem priča njihovo 
zanimanje, da bi skupaj s topliškim 
zdraviliščem našli aranžma za pri
hodnje mesece.
• Druga letošnja motokros prire
ditev v Dolenjskih Toplicah bo 21. 
julija, ko bo na sporedu dirka za re
publiško prvenstvo v razredih do 
80 in 125 ccm.

burna prvomajsko dirko podprli še v 
Krki, kočevski Opremi, OZ Metlika, 
OZ Hrast, VGP, Renaultovem servi
su, na pomoč so prikočili številni za
sebniki, da ne naštevamo naprej.

Tako rekoč preko noči je Moto
klub Mel zrasel v velik in pomemben 
center tega športa ne le na Dolenj
skem, danes ima v svojih vrstah že bli
zu 100 članov. Februaija so bili orga
nizatorji tečaja za športne funkcionar
je društvenega in republiškega raz
reda, ta mesec so pripravili še tečaj za 
zvezne funkcionarje, ki bodo svoje 
znanje lahko pokazali že na prvomaj
ski dirki. Ob tem naj omenimo, da že 
v maju pripravljajo tudi šolo moto
krosa, kar je priložnost za vse, kijih ta 
šport zanima, da se jim pridružijo. Pri
jave zbirajo v Motoklubu Mel.

B. B.

Ludvik Mežnar: »Nemara se bo kdo 
vprašal, zakaj se nismo potegovali 
za dirko v razredu do 250 ccm. Pre
vesilo je dejstvo, da v tej kategoriji 
nimamo svojih tekmovalcev, kar bi 
verjetno tudi zmanjšalo zanimanje. 
Ni pa daleč dan, ko bomo nekaj 
pomenili tudi v tem razredu.«

Rekordna zmaga prinesla obstanek
Igralke Opreme so kar s sedemnajstimi zadetki razlike premagale Branik

Rokometašice kočevske Opreme so v boju za obstanek v II. zvezni ligi zabe
ležile že peto zaporedno zmago. Z rekordno razliko sedemnajstih zadetkov so 
ugnale vrsto mariborskega Branika, nemara najnevarnejšega tekmeca na dnu 
lestvice, kjer utegnejo ob neugodnem razpletu zapustiti ligo kar štiri ekipe. Ko- 
čevk skoroda zanesljivo ne bo med njimi, z igrami v zadnjih kolih so dokazale, 
da sodijo celo v gornji del prvenstvene lestvice.

In še nekaj je dokazala sodobna tekma 
med Opremo in Mariborčankami: to, da 
govorice o sumljivih zmagah branikovk 
niso iz trte izvile. Mariborčanke so namreč 
pokazale najslabšo igro od ekip, ki so go
stovale v Kočevju; čudno je potemtakem, 
kako lahko ekipa s takšnim rokometnim 
znanjem doseže sedem prvenstvenih zmag; 
do sobote so bile na lestvici celo pred Ko- 
čevkami Slednje so zaigrale v velikem 
slogu, vseh 60 minut je bila na igrišču ena 
sama ekipa, kakih 300 gledalcev v dvora
ni ribniškega športnega centra je bilo na
vdušenih nad borbenostjo in zagnanostjo 
domače vrste. V slednji pravzaprav ni bilo 
slabe igralke, posebno pohvalo pa vendar
le zaslužita Štcfanišinova, kije znova bra
nila v velikem slogu, in razpoložena strel
ka Križmanova. Do konca prvenstva sta 
vsega dve koli; Kočevke, ki so si praktično 
že zagotovile obstanek v ligi, imajo v so
boto novo priložnost, da potrdijo imenit-

KOGOJ TRETJI
FRANKFURT — Igor Kogoj, član 

triatlonskega kluba Novo mesto, je pred 
dnevi nastopil na tekmi v duatlonu (tek — 
kolo — tek) v Frankfurtu. Nastopilo je 
200 tekmovalcev, ki so morali preteči 
dvakrat po 6,5 kilometra in jih prekolesa
riti 40. Zmagal je nemški triatlonski prvak 
Oliver Grafi, medtem ko je bil Igor Kogoj 
tretji.

TURNIR V MALEM 
NOGOMETU

ŠENTJERNEJ — NK Tabor — Zidaki 
oiganizira ob prazniku KS Šenjjemej turnir v 
malem nogometu za pokal krajevne skupno
sti. Prijave bo organizator zbiral pred pričet
kom tumiija, ki bo v nedeljo, 28. aprila, ob 9. 
uri na igrišču v Miho vici.

KOLESARSKI SEJEM 
V BREŽICAH

BREŽICE — Podjetje Gama iz Brežic 
organizira v soboto, 27. aprila, med 8. in 
13. uro na prostoru pred svojo trgovino in 
avtosalonom Gama na Brežini 25 a v Bre
žicah tradicionalni kolesarski sejem. Ob 
tej priložnosti bo Gama ponudila kupcem 
veliko izbiro italijanskih koles, od moun- 
tain in city bika, do otroških in dirkalnih 
koles ter klasičnih old timeijev. K tej no
vici sodi tudi vesela vest, da bo za prodajo 
italijanskih koles veljal poseben sejemski 
popust.

TEČAJA TENISA
ŠMARJEŠKE TOPLICE — Turistič

na agencija Pionir Tours bo med 6. in 11. 
majem pripravila na teniških igriščih v 
Šmarjeških Toplicah 12-urna tečaja tenisa 
za ženske in otroke. Tečaja bosta začetna, 
cena pa je 700 din. Prijave z vplačilom 
zbira organizator do 25. aprila.

Tri dni bojev na brzicah Kolpe
^jboljši na prvenstvu Hrvaške Hercea, na memorialu Toneta Ožbolta pa jejpre- 
—igj_pajvišje priznanje Martinis (oba Slavija ZG) — Stimac najboljši domačin

šica, 2. SE I, 3. Avstrija itd.; 3xC-l: 1. 
Ljubljana, 2. Slavija 3, Končar.

21. aprila je bilo prvenstvo Hrvatske v 
spustu. Rezultati: C-2: 1. Martinis-Herceg 
(Slavija) itd.. K-1:1. Arnautovič (Sloveni
ja) itd., K-l ženske: 1. Neškovič (Drina) 
itd., C-l: Tomislav Crnkovič (Končar).

Na obeh prvenstvih Hrvaške je bil pro
glašen za najboljšega tekmovalca Danko 
Herceg, ki je prejel poseben pokal. KŠD 
Tone Ožbolt je podelilo pokal še naibolj- 

1. Kohler, 2. Kranz.l, 3. šemu domačemu tekmovalcu Ediju Stim-

bilo ‘ LNICA — Tridnevnih tekmovanj v kajaku in kanuju na divjih vodah, ki je 
je A * .*?'pri Osilnici, seje udeležilo preko 50 tekmovalcev iz Jugoslavije, A vstri-

' 1 ()VStra*'je >n Poljske. Žal se jih niso udeležili najboljši slovenski veslači.
rial -fapr'*a Je bilo tekmovanje za memo- • ......... -
Kran,?n,eta °žb°lta. Rezultati: K-l: 1.
»rini iv .kohler (oba Avstrija) 3. Pellc-
2. EL, ^e eiektrarne); C-l: 1 Martinis,
itd. Slavija), 3. Hočevar (U)
2 Gali ^‘nske: L Sosnovski (Avstrija),
Tomane 7(AvstraliJa). 3- Jug (SE), C-2:
1. dn * , oma5ek Najboljši tekmovalec 
osvniii k'* Nenad Martinis, kije tako

■J" Pokal KŠD Tone Ožbolt Osilnica.
Rez,,i.apn*a Je bilo prvenstvo Hrvatske.
Pe,&K-1: L Kohler. 2. Kranzl, 3.
3. Ma8'n,ltd;C-': L Herceg, 2. Hočevar,
2 u m!s 'Id.; K-l ženske: L Sosnovski,

V odbojki 
*eko, v košarki 

Old boysi
končani občinski rekre- 
—------ acijski ligi________

kon&uf 9,FIESTO Pred dnevi so sc
hojk iro, l kmovanja v košarkarski in od- 
Hovalca*1 re*treativni občinski ligi, z.ma- 
in Qi,uPa sta ck'P' Reka med odbojkarji 
V&s P" košarkarjih, 

mesta c - skuP'n' za uvrstitev od I. do 4. 
z 2; |' ^.'jfra*c' Keka premagali Pedagoge 
Končni pa Novoles in Cestno podjetje.
2. p,,H ' vrsf' red je bil naslednji: I Keko, 
je 5 i n0®1' Novoles 4. Cestno podjet- 
Gim'‘ -.ra Hip°t- b. SŠTZU, 7. IMV, 8.
G0riaf IJa!n' PaPagaJi- '0. Kapitelj I, 11.
Kapuni?' n2'K.rka, 13. Frč, 14. PTT, 15.

.JU "■ Pn košarkarjih je bila razred 
I Boys, V finalni skupini so s
Lak«' °Tavili Cestno podjetje, s 96:85 
■oko 7aS ekipo Frča m s 114:50 

Bovs n i eslv|ea je naslednja: I. Old 
Frč š "i .akersi, 3. Cestno Podjetje, 4.
Manir O *a 74- b. Odpisani, 7. IMV, 8.
‘‘agOki ,7SlraJaml - 'O. Kapitelj, 11 Pe- 
Najkf i;,straža veterani. 13. Pionir. 
bov,: J?1. s*relec zmagovite ekipe Old
Napival ufŠi260 ko5i’P bemčarjihje 1 Val ‘62, Plantan 155 itd.

no formo: v goste jim prihaja vrsta Ine. 
Bodo Kočevke še šestič zapored ostale 
neporažene?

V moški republiški ligi so do konca še 
štiri kola, vse manj je torej možnosti za 
spremembo na vrhu, ki jo Ribničani tako 
željno pričakujejo. Trboveljčani so na
mreč uspešno preskočili še eno težko 
stopnico,  ekipo Jadrana, ki sedaj čaka »le
sarje«. Slednji so brez večjih težav napol
nili mrežo ekipi Krškega, za katero je vse 
manj možnosti, da se reši predzadnjega 
mesta na lestvici in izpada iz lige. Zadnjo 
priložnost za kaj takega ima v soboto, ko 
bo v Krškem na sporedu obračun dveh 
neposrednih nasprotnikov na dnu lestvice,

Krkaši le za 
las ob normo za 

nastop na 01
Odlični nastopi novome
ških kolesarjev na dirki 

»ekstra« kategorije
NOVO MESTO — Članska vrsta ko

lesarjev novomeške Krke, kije minule dni 
v vlogi jugoslovanske državne reprezen
tance nastopala na 1560 kilometrov dolgi 
mednarodni dirki Po Spodnji Saški, je v 
konkurenci 105 kolesarjev iz štirinajstih 
držav le za las zgrešila normo za nastop na 
olimpijskih igrah v Barceloni. Dirko, kije 
štela v »ekstra« kategorijo svetovnega po
kala, so končali na sedmem mestu, le me
sto za tistim, ki je prinašalo vstopnico za 
Barcelono. Toda takih priložnosti bo še 
dovolj, navsezadnje trener Novomešča- 
nov Kamen Stančev načrtuje za oba naj
boljša kolesarja, Papeža in Glivaija, vrhu
nec forme sredi maja, ko bosta vozila na 
najtežji amaterski kolesarski preizkušnji, 
Dirki miru.

Domačo KŠD je podelilo tudi plakete 
podjetjem, ki so najbolj zaslužna za raz
mah kajakaštva na divjih vodah Kolpe, za 
urejanje kajakaške tekmovalne in vadbe
ne proge in za gradnjo kajakaškega šport
nega turističnega in rekreativnega centra 
(hotela), ki sicer še ni dokončan, je pa 
kljub temu letos že delno obratoval. Pla
kete so prejeli: Oprema, Mercator-Kmetij- 
skogospodarstvo, Melamin (vsi Kočevje), 
LIV Postojna, Posestvo Snežnik Kočev
ska Reka, RIKO Ribnica, Konus Sloven
ske Konjice in Ljubljanska banka-podruž- 
nica Kočevje.

Predsednik organizacijskega odbora 
tekmovanja Alojz Eržen in predsednik 
občinske skupščine Kočevje sta med dru
gim v svojih govorih pohvalila prizadeva
nja predsednika KŠD Tone Ožbolt in 
predsednika KS Osilnica dr. Stanka Niko
liča, kije najbolj zaslužen tudi za razmah 
kajakaštva v Osdnici in urejanje kajakaš
kih in drugih objektov. Tridnevnih tek
movanj so se udeležili še najvišji predstav
niki Kajakaške zveze Jugoslavije in večih 
republiških zvez, prisostvovali pa so jim 
tudi najvišji predstavniki občin Kočevje, 
Delnice in Čabar. j pppvtc

USPEŠEN NASTOP — Srečko Glivar 
je s šestim etapnim mestom v Nemčiji 
dokazal, da vrhunec forme, načrtovan 
za bližnjo Dirko miru, ni daleč.

Zato so rezultati iz Nemčije več kot 
spodbudni; omenimo le, da so bili Novo- 
meščani v posameznih etapah vselej med 
deseterico, Sandi Papež je dolgo vodil v 
točkovanju gorskih ciljev, na končuje bil 
imeniten tretji, Glivar pa šesti. Med osta
limi dosežki omenimo; šesto etapno mesto 
Glivarja, Eržen je bil enkrat sedmi in en
krat deseti, Fink pa dvakrat deseti. Ekipno 
je zmagala ekipa Spodnje Saške, druga je 
bila Švedska in tretja ZRN; Jugoslovani 
so bili, kot že rečeno sedmi, ugnali pa so 
take kolesarke velesile, kot so Italijani, 
Francozi, Belgijci. Še posamična razvrsti
tev: 1. Tesar (CSFR), 2. Karlsson (Šved
ska), 3. Perelazni (SZ).... 14. Ravbar, 25. 
Papež, 26. Fink, 47. Glivar itd.

4. MAJA START DIRKE 
ALPE-ADRIA

CRIKVEN1CA — Start leti jubi-

KAJAKAŠl PREMAGALI VSE — 
Kajakaši se tri dni na Kolpi niso spopa
dali le z divjo Kolpo, amak tudi slabim 
in hladnim vremenom. (Foto: Primc)

cu. Kot drugi domačin je dobil srebrno ko
lajno Nenad Klepec, bronasto pa Robert 
Štimac, medtem ko je bil domačin Andrej 
Klepec pohvaljen. Resnici na ljubo pa je 
treba povedati, da so domači fantje kar 
precejšen del kajakaške proge preplavali, 
kljub temu pa so pustili za seboj nekaj 
tekmovalcev.

ČETRTI MARATON 
PRIJATELJSTVA

LJUBLJANA — KD Rog, KK Adria 
Logner, Združenje slovenskih športnih 
društev v Italiji in organizacijski odbor 
maratona »Franja« pripravljajo 4. kole
sarski Maraton prijateljstva med Ljublja
no, Trstom in Lonjerom. Start maratona 
bo 2. junija ob 10. uri pred obrtnim cen
trom na Viču, prijave pa sprejemajo v to
varni Rog, Trubaijeva 72, Ljubljana (Jože 

Nered).  Število sodelujočih bo omejeno, 
zato bo organizator upošteval samo prvih 
300 prijav. Startnina znaša 300 din.

Podvig Elana v Ljubljani
Nogometaši Elana pripravili največje presenečenje 
22. kola v SNL — V nedeljo doma s Partizanom

Hmezad
Nogometašem novomeškega F.lana je v 

nedeljo uspel pravi podvig. Prvo spomla
dansko zmago so si po šestih bolj ali manj 
sušnih kolih priigrali nikjer drugje kot v 
Ljubljani, in to proti istoimeni ekipi, ki se 
bori celo za vrh lestvice. Uspeh Novomeš- 
čanov je tolikanj pomembnejši in drago
cenejši. ker sta Mura in Steklar ostala 
praznih rok na domačem igrišču, jeseni 
odpisane Medvode pa so se z zmago v Ro
gaški Slatini povsem enakovredno vklju
čile v boj za obstanek.

Poročila iz Ljubljane govore, da so go
stitelji imeli več od igre, več so napadali, 
toda elanovci so se spretno in uspešno 
branili. Vrnitev Pavlina v obrambne vrste 
Novomeščanov je še kako prispevala k 
takšnemu razpletu, kateremu je piko na i v

Krškega in Velike Nedelje. Praznih rok so 
tokrat ostali tudi Dobovčani: naleteli so 
na izredno razpoložene igralce grosupelj
skega Liplasta, proti katerim niso imeli 
prav nikakršnih možnosti /a presenečenje.

odbojka
II. ZVEZNA LICA, ženske, za

hod, 18., zadnje KOLO: LIK KO-
ČEVJE - BLED 3:2 (9, -14.10, -12, 
12)

LIK Kočevje: Klun, Levstik, Vid
mar, Turk, Ibrahimovič, K. Briški, N. 
Briški, Hočevar, Drobnič.

KONČNA LESTVICA: L Pula 
30,2. Jedinstvo Elir 30,3. Bled 24,4. 
Igman 18, 5. Celje 16, 6. Jedinstvo 
14, 7. LIK Kočevje 14, 8. Partizan 
Tabor 12,9. Nova Gorica 12,10. Po
reč 10.

I. SOL, ženske, 22., zadnje KO
LO: PIONIR MISLINJA 1:3 (-7, 
-11, 15, 0)

Pionir: Ostroveršnik, Fabjan, K. 
Vernig, J. Vernig, Blatnik, Hlača, Ho
čevar, Poreber.

KONČNA LESTVICA: I. Koper 
Cimos 38,2. Krim 38, 3. Ljubno 34, 
4. Paloma Branik II 26, 5. Topolšica 
Kajuh 24,6. Pionir 20, 7. Rogoza 18, 
8. Fužinar 18, 9. Mežica 16, 10. Mis
linja 16, 11. Partizan Tabor II 14, 12. 
Partizan Kamnica 2.

rokomet
II. ZVEZNA LIGA, ženske, 22. 

KOLO: OPREMA — BRANIK 
30:13(18:7)

Oprema: Štefanišin, Lindič 1, Guš
tin 3, Vuk 4, Križman 8, Jerič 6, 
Klančar, Dragičevič 2, Kersnič, Petek 
5, Kovač-Jcrič 1, Benčina.

LESTVICA: 1. Modea Šparla 42, 
2. MTČ 37... 9. Oprema Kočevje 16, 
10. Borovo 14,11. Branik 14,12. Bur
ja Centrocoop 10, 13. Lokomotiva 0.

Pari prihodnjega kola: Oprema —

INA, Branik Modea Šparta, Boro
vo Kranj, Burja Centrocoop — 
Trešnjevka itd.

SRl., moški. 22. KOLO: INLES 
RIKO KRŠKO 29:20 (17:7)

Inles Riko: Lapajne, Djokič 1, 
Mohar, Marolt 2, Mihelič 2, Lesar 6, 
Tomšič 8, Fajdiga, Škaper, Šilc 6, 
Jakšič 1, Pajnič 3.

Krško: Imperl, Iskra 5, Martinčič3, 
Vrstovšek 2, Urbanc 4, Kozinc 1, Ke
še 5, Kovač, Brodnik.

L1PLAST GROSUPLJE — DO
BOVA ASP 24:16 (14:5)

Dobova: Jurkas, Levec 1, Bratanič, 
S. Deržič 6, Starc, I. Deržič 4, Žibert 
I, Glaser 3, Krajnc, Černoga, Večerič
I, Polovič.

LESTVICA: 1. STT Rudar 37, 2. 
Pomurka Bakovci 35, 3. Inles Riko 
35, ... 9. Dobova 18, 10. Ferrotehna 
18,11. Ormož 13,12. Velika Nedelja
II, 13. Krško 9, 14. Emens Dol 0. 

Pari prihodnjega kola: Jadran —
Inles Riko, Emens Dol —STT Rudar, 
Pomurka Bakovci — Liplast, Krško 
— Velika Nedelja, Dobova — Or
mož itd.

nogomet
SNL, 22. KOLO: LJUBLJANA 
ELAN 0:1 (0:0)

Strelec: 0:1 Kostrevc (75. min.)
Elan: Črv, A. Primc, Kobe, Kra

mar, V. Primc, Pavlin, Horvat (Mar
kovič), Mesojedec (Živkovič), Plev
nik, Milanovič, Kostrevc.

LESTVICA: 1. Slovan 31, 2. Ru
dar (V) 30... II. Vozila 20, 12. Elan 
(-2) 19, 13. Mura 18, 14. Steklar 17, 
15. Partizan Hmezad 15, 16. Medvo
de 15.

Pari prihodnjega kola: Elan — Par
tizan Hmezad, Medvode — Mura, 
Živila Naklo — Steklar itd.

Odbojkarice na dopust
Končani prvenstvi tako v II. zvezni kot v I. republiški 
_________ ligi — Tri zmage Kočevk v finišu

etošnje ji
lejne, že 25. kolesarske dirke Alpe-Adria 
bo 3. maja v Crikvenici. Organizatorju so 
se prijavile reprezentance Nemčije, Špani
je, Francije. Italije, Švice, Avstrije, Sovjet
ske zveze, ČSFR, Bolgarija Poljske, Ma
džarske in Jugoslavije. Škoda le, da 
slednja ne bo nastopila z najboljšimi 
močmi, kajti prva ekipa bo ta čas odpoto
vala na Dirko miru. Prvič letos bo dirka 
Alpe-Adria uvrščena v prvo kategorijo 
tekmovanja za svetovni pokal. Dolenj
skim ljubiteljem kolesarstva sporočamo 
še, da bo osma, zadnja etapa 10. maja po- 

. tekala med Zagrebom, Novim mestom, 
Kočevjem in Ljubljano.

75. minuli tekme postavil Kostrevc. Mi
nulo sezono najučinkovitejši igralec No
vomeščanov seje prebudil o pravem času, 
v enem redkih protinapadov je svoji ekipi 
zagotovil nadvse dragoceni točki, ki uteg
neta celo odločiti boj za obstanek. Ela
novci so namreč s tem uspehom na lestvici 
prehiteli enajsterico Mure, ki je doma 
ostala praznih rok v srečanju s trbovelj
skim Rudarjem. In če jim bo še to nedeljo 
uspelo doma vknjižiti obe točki to bi 
bila tudi prva zmaga Elana spomladi pred 
domačimi gledalci proti Partizanu 
Hmezad, ki prav tako bije ogorčen boj za 
obstanek, minulo nedeljo pa je doma ostal 
praznih rok proti Nafti, potem bi bili spo
drsljaji iz minulih kol v dobršni meri po
pravljeni. Pomoč gledalcev bo zato še ka
ko dobrodošla.

Odbojkarska sezona je končana. Igral
ke kočevskega Lika sojo po razburljivem 
finišu, v katerem so reševale svojo kožo, 
sklenile uspešno, uspelo jim je obdržati 
drugoligaški status, kar je bil tudi cilj eki
pe. V sobotnem zadnjem kolu so v domu 
telesne kulture po izenačenem boju s 3:2 
premagale še Bled in tako končale prven
stvo na sedmem mestu.

Trener kočevskih odbojkaric Tone Kr-

NOVE TOČKE MURNU
LENART — AMD Mototuristu iz Le

narta je v nedeljo le uspelo spraviti pod 
streho že enkrat preloženo tekmovanje v 
motokrosu z mednarodno udeležbo za 
Nagrado Slovenskih goric. V mednarodni 
konkurenci v razredih 125 ccm, 250 ccm 
in 500 ccm seje prijavilo 46 tekmovalcev 
iz šestih držav, zmagal je Bolgar Balinov 
(kawasaki) iz Jambola pri Črnem molju, 
Novomeščan Murn je bil 16. Več kot 
1500 gledalcev je videlo tudi drugo repu
bliško dirko v razredu do 125 ccm. Zma
gal je Kermavner (Vrhnika), drugi je bil 
domačin Vindiš, tretji Fortuna (Šentvid), 
šesti pa Novomeščan Murn, ki je v skup
nem seštevku trenutno tretji v Sloveniji. V 
pozivni dirki v razredu do 80 ccm so se 
člani Motokluba Mel uvrstili takole: 11. 
Simon Bakšič, 12. Janez Jordan, 14. Lud
vik Mežnar.

V Prilipah pri Brežicah, kjer je bila prav 
tako v nedeljo državna preizkušnja v raz
redu do 250 ccm, je prvo mesto osvojil 
Aleš Zajc, drugi je bil Avbelj, tretji pa Ja
nez Juhant.

REPUBLIŠKI PRVAKI
PTUJ — Po nekaj letih so se mladi ro

kometaši brežiške gimnazije znova udele
žili republiškega srenješolskega prvenstva, 
ki je bilo 15. aprila v Ptuju, domov pa so 
se vrnili kot zmagovalci. V prvem kolu so 
Brežičani ugnali celjsko STŠ, za katero 
igrajo rokometaši celjskega Ugaša, s 14:12, 
nato po razburljivem finišu v drugem kolu 
F.lektro šolo Ljubljana s 15:14, v tretjem 
pa CSŠ Velenje s 16:9. V odločilni tekmi 
za prvo mesto so brežiški gimnazijci s 
16:13 premagali ljubljansko strojno šolo 
in tako osvojili naslov srednješolskih pr
vakov. Za Brežičane so igrali: Voglar, Biz
jak, Marcola. Ošina, Avsec, Makivič, Pin
tarič, Krajnc, Pavkovič. Slatner in Lazič.

NASTOPILO 
279 TELOVADCEV 

IN TELOVADK
BREŽICE — Kar mesec in pol je trajal 

program športne gimnastike na brežiški 
telovadnici, zaključen pa je bil 5. aprila s 
šolskim prvenstvom. Nastopilo je kar 110 
učencev in 169 učenk. Poglejmo najbolj
še: Med dekleti 1. letnika je zmagala Petra 
Fuks, 2. letnika Karmen Krošl, 3. letnika 
Suzana Kukec in 4. letnika Franja Lipov
šek. Pri fantih so bili zmagovalci: med di
jaki prvih letnikov Aleš Pajk, med dijaki 
drugih letnikov Ervin Filicijan, tretjih To
ni Pintarič in četrtih Damjan Kreže.

B. ŽNIDARŠIČ

kovič je jeseni sicer napovedoval, da bi se 
lahko njegova ekipa, navzlic temu da je 
ostala brez najboljše igralke Maje Uran, 
borila celo za vrh lestvice, če bi bili seveda 
pigoji za vadbo primerni, teh pa v Kočev
ju ni. Temu primerne so bile tudi ambicije 
igralk, ki so nekaj tekem odigrale pod svo
jimi zmožnostmi. To in pa nekaj poškodb 
je ekipo pripeljalo celo v položaj, da je 
morala v zadnjih kolih reševati drugoli
gaški status. Na srečo ga je uspešno, Ko
čevke so v zadnjih treh kolih zabeležile tri 
zmage in takqsebi in navijačem dokazale, 
da trenerjeve besede le niso bile iz trte izvi
te. Spoznanje, ki bi ga veljalo upoštevati v 
prihodnji tekmovalni sezoni, ne glede na 
to, kakšna bo.

Precej bolj klavrno pa so sezono nasto
panja v prvi republiški ligi končale odboj
karice novomeškega Pionirja. Od prven
stva in gledalcev so se poslovile z novim 
porazom: z 1:3 so izgubile proti Mislinji, 
ekipi z dna lestvice, ki sojo še v jesenskem 
delu brez večjih težav premagale v gosteh. 
Sicer pa svoje o spomladanskih igrah no
vomeške ekipe, ki se je v tem delu odrekla 
pomoči najboljših igralk Brulčeve in Po
dolske, pove podatek, da so v enajstih ko
lih dosegle vsega dve zmagi. Če ne bi bilo 
zaloge iz jesenskega dela, ko so Novomeš- 
čanke zbrale 16 točk, bi se danes morale 
posloviti od prve republiške lige. Brez 
dvoma je to podatek, ki upravi, trenciju in 
igralkam mora dati misliti.

B. B

Dobro bero 
je zagrenil 

Pavličev padec
Odprto republiško pr
venstvo motociklistov

PORTOROŽ Po dolgih osem
najstih letih je bila v Sloveniji znova 
preizkušnja cestnohitrostnih motoci
klistov. Letališka proga v Sečovljah je 
gostila 34 dirkačev, ki so se v štirih 
razredih pomerili na odprtem repu
bliškem prvenstvu, katerega organiza
torje bil domžalski AMD.

Žal preizkušnja ni minila brez pad
cev; najhuje jo je skupil Novomeščan 
Alojz Pavlič, ki sije v drugi tekmi ka
tegorije do 125 kubikov celo zlomil 
ključnico. Upati je, da bo Pavlič ven
darle kmalu nared za nove obračune. 
Sicer pa je v kategoriji do 125 ccm 
zmagal Goreč pred Pintarjem, Robert 
Hmeljak (AMD Novo mesto) pa je 
bil peti. V razredu do 250 kubikov je 
slavil Domžalčan Mihič, Uhernik je 
bil tretji, Mervar (oba AMD Novo 
mesto) pa četrti, medtem ko je v B- 
skupini te kategorije Jeršin (Moto 
klub Mel) zasedel drugo mesto.
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| TELEVIZIJSKI SPOREDI
PETEK, 26. IV.

SLOVENIJA 1
8.35 — 11.20 in 14.35 — 0.30 TELE

TEKST
8.50 VIDEO STRANI
9.00 TV MOZAIK

KLOBUK KLOBUK 
VELIKI ZASUK, ponovitev L de
la franc, nadalj.

11.10 VIDEOSTRANI
15.00 MEDNARODNA OBZORJA: 

NEMČIJA DANES, ponovitev
15.30 SOVA, ponovitev
16 50 EP VIDEOSTRANI
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK 1
17.05 MOZAIK

TEDNIK, ponovitev
18.10 SPORED ZA OTROKE IN 

MLADE
18.10 ZGODBE O POLUHCU, 
lutkovna igrica. 10/12
18.30 MESEČEVA URA, angl. 
nadalj., 6/6

19.00 RISANKA
19.15 TV OKNO
19.30 DNEVNIK 2
19.55 VREME
19.59 ZRCALO TEDNA
20.20 PO OTOPLITVI, avstralska dok. 

oddaja,  2/2
21.15 HEROJI, avstralska nadalj., 2/4
22.10 DNEVNIK 3, VREME
22.30 SOVA:

DRAGI JOHN, amer. naniz., 
10/23
KITAJSKI PORCELAN, franc, 
film

0.20 VIDEO STRANI

SLOVENIJA 2
16.00 Satelitski programi — 17.30 Studio 
Maribor — 19.00 Domači ansambli: An
sambel Franca Miheliča (ponovitev) —
19.30 Dnevnik — 20.00 Žarišče — 20.30 
Ex libris: O tobaku — 21.25 Koncert sim
fonikov RTV Slovenija — 22.30 Satelit
ski programi — 22.55 Yutel — 23.55 Sa
telitski programi

HTV 1
9.15 Poročila — 9.20 TV koledar — 9.30 
Povejte, kaj naj počnem (oddaja za otro
ke) — 10 00 Šolski program — 12.00 Po
ročila— 12.10 Videostrani — 12.20 Pre
zrli ste, poglejte — 15.25 Staro za novo —
16.20 Video strani — 16.35 Poročila —
16.50 TV koledar - 17.00 Pokličimo 93 
— 17.00 Iz vašega čtiva: Ante Kovačič —
17.30 Povejte, kaj naj počnem (zadnji del 
dok. serije) — 18.00 Hrvaška danes —
18.45 Polna hiša (amer. naniz.) — 19.10 
Risanka — 19.30 Dnevnik 1 — 20.00 
Zadnji polet (ameriški film) — 21.35

Duoptrija — 22.25 Dnevnik 2 — 22.45 
Ekran brez okvira — 0.15 Yutel — 1.15 
Poročila

SOBOTA, 27. IV. 
SLOVENIJA 1

8.25 TV MOZAIK
8.25 ANGLEŠČINA — FOLLOVV

8.00 - 1.25 TELETEKST
8.15 VIDEOSTRANI 

IK
EŠČINA — I 

ME, 10. lekcija
8.50 RADOVEDNI TAČEK
9.05 ABECEDA NA POLJU IN 
V GOZDU
9.15 ZGODBE O POLUHCU
9.35 ALF, amer. naniz.
10.00 ZGODBE IZ ŠKOLJKE
11.00 Ljubljana: ZBOROVANJU 
NA TRGU REVOLUCIJE

12.10 VIDEO STRANI
13.30 VIDEOSTRANI
13.40 VIDEOGODBA, ponovitev
14.25 SAMMY GRE NA JUG, angl. 

mlad. film
16.20 SOVA, ponovitev
16.50 EP VIDEO STRANI
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK 1
17.05 LJUDSTVO INUITOV, švedski 

dok. film
18.35 ZDAJ PA PO SLOVENSKO
19.00 ŽE VESTE?
19.10 RISANKA
19.15 TV OKNO
19.30 DNEVNIK 2
19.55 VREME 
19.59 UTRIP
20.20 ŽREBANJE 3X3
20.35 ONA + ON
22.10 DNEVNIK 3, ŠPORT, VREME
22.30 SOVA:

NA ZDRAVJE!, amer. naniz., 
9/30
TWIN PEAKS, amer. nadalj., 
15/21
OZDRAVITEV ODPISANEGA, 
amer. film

1.15 VIDEOSTRANI

SLOVENIJA 2
14.00 Satelitski programi — 14.55 Tenis 
(prenos iz Monte Carla) — 17.30 Satelit
ski programi — 17.55 Ljubljana, srce OF 
(dok. oddaja) — 19.00 Muppet show —
19.30 Dnevnik — 20.15 Filmske uspešni
ce: Steze slave (amer. film) — 21.40 Sate
litski programi — 22.55 Tenis (posnetek) 
— 23.55 Yutel — 0.40 Satelitski pro
grami

HTV 1
8.15 Poročila — 8.20 TV koledar — 8.30 
Spored za otroke — 10.00 Izbor šolskega

programa — 11.30 Divji svet živali — 
12.00 Kako biti skupaj — 12.30 Besede, 
besede — 13.00 Dokumentarna oddaja
— 13.45 Aladinova čudežna svetilka
(sovjetski mlad. film) — 15.15 Mikser M 
(zabavna oddaja) — 16.00 Sedmi čut 
(oddaja o prometu) — 16.10 Ciklus krat
kih filmov B. Marjanoviča — 16.25 Na
rodna glasba 16.55 Poročila — 17.00 
Odprto... — 17.30 TV teden — 17.45 TV 
razstava ------18.00 Vrnitev na otok za
kladov (TV nadalj., 2/10) — 18.55 Den- 
ver, poslednji dinozaver (amer. risana seri
ja) — 19.30 Dnevnik 1 — 20.00 Pogovor 
tedna — 20.15 Mestece v Texasu (amer. 
film) — 21.55 Dnevnik 2 — 22.15 Hr
vaški simboli: grb in zastava (dok. oddaja)
— 22.45 Športna sobota — 23.05 Fluid 
(zabavnoglasbena oddaja) — 23.50 Yutel
— 0.40 Poročila

NEDELJA, 28. IV.

SLOVENIJA 1
8.35 — '23.45 TELETEKST
8.50 VIDEO STRANI
9.00 OTROŠKA MATINEJA:

ŽIV ŽAV
MESEČEVA URA, angl. nadalj., 
6/6

10.20 V ZNAMENJU ZVEZD, nemška 
dok. serija, 8/12

10.50 MUPPET SHOW, ponovitev
11.10 VIDEOMEH
11.40 OBZORJA DUHA
12.00 LJUDJE IN ZEMLJA
12.30 PRISLUHNIMO TIŠINI
13.10 TITANIC, ponovitev
14.40 SAGA O FORSYTHIH, nadalj., 

15/26
15.30 SOVA, ponovitev
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK 1
17.05 SEDMI KRIŽ, amer. film
18.55 EP VIDEO STRANI 
18.57 RISANKA
19.00 TV MERNIK 
19.15TV OKNO

19.30 DNEVNIK 2
19.55 VREME
20.05 POSEL JE POSEL, slovenska na

niz., 4/6
20.35 EPP
20.40 ZDRAVO
21.25 PESMI ZA EUROSONG 91
22.00 DNEVNIK 3, VREME
22.20 SOVA:

KREMPLJI IN PRASKE, amer. 
naniz., 9/16
INŠPEKTOR MORSE, angl. na
niz., 6/12

23.35 VIDEO STRANI

SLOVENIJA 2
13.45 (mola: formula 1 — 15.00 Monte 
Carlo: tenis, finale — 17.55 SP v hokeju 
—- 20.00 Košarka — 22.00 Bajke na Slo
venskem (dok. oddaja 3/5) — 22.25 Ci
klus filmov R. W. Fassbinderja: BoJwieser 
(2. del nemškega filma) — 0.00 Športni 
pregled — 0.45 Yutel

HTV 1
9.45 Poročila — 9.50 TV koledar —
10.00 Nedeljsko dopoldne za otroke —
12.00 Kmetijska oddaja — 13.00 Poroči
la — 13.05 Serijski film — 13.55 
Družinska oddaja — 14.25 Nedeljsko 
popoldne — 18.45 Risana serija — 19.10 
TV sreča — 19.30 Dnevnik 1 — 20.00 
Dramski program — 21.05 Igrani film —
22.40 Dnevnik 2 — 23.05 Športni pre
gled — 23.50 Glasbena oddaja — 0.50 
Yutel

PONEDELJEK, 29. IV. 

SLOVENIJA 1
8.35 — 10.55 in 14.45 — 0.30 TELE

TEKST
8.50 VIDEO STRANI
9.00 MOZAIK, ponovitev

10.45 VIDEO STRANI
15.00 VIDEOSTRANI
15.10 OBZORJA DUHA, ponovitev
15.30 SOVA, ponovitev
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK 1
17.05 MOZAIK, ponovitev 

ZDRAVO
18.30 SPORED ZA OTROKE
19.10 RISANKA
19.20 TV OKNO
19.30 DNEVNIK 2
19.55 VREME
20.05 Ž. Petan: DACHAUSKI PROCE

SI, posnetek predstave MGL
21.10 OSMI DAN

22.00 DNEVNIK3
22.20 400 LET SLOVENSKE GLAS

BE, 15. oddaja
23.05 SOVA:

GLEDALIŠČE RAYA BRADBU- 
RYJA, angl. naniz., 2/6 
INŠPEKTOR MORSE, angl. na
niz., zadnja zgodba 

0.20 VIDEO STRANI

SLOVENIJA 2
15.30 SP v hokeju — 17.30 Studio Ljub
ljana — 19.30 Dnevnik — 20.00 ... 
—20.30 Po sledeh napredka — 21.30 
Sedma steza (športna oddaja) — 21.50 
Omizje —... Yutel

HTV 1
9.15 Poročila — 9.20 TV koledar — 9.30 
Otroška serija — 10.00 Šolski program
— 12.00 Poročila — 12.10 Video strani
— 12.20 Izbrali smo za vas — 16.30 Vi
deo strani — 16.45 Poročila — 16.50 TV 
koledar — 17.00 Šolski program — 17.30 
Hrvaška danes— 18.15 Otroška program

— 18.45 Dokumentarna oddaja — 19.15 
Risanka — 19.30 Dnevnik 1 — 20.00 
Dramski program — 21.05 Zunanja poli
tika — 21.35 Dnevnik 2 — 21.55 Kino
teka Hollywooda — 23.25 Yute!

TOREK, 30. IV. 

SLOVENIJA 1

8.35 — 23.50 TELETEKST
8.50 VIDEO STRANI
9.00 MOZAIK, ponovitev

9.00 ZGODBE IZ ŠKOLJKE
10.00 ŠOLSKA TV 
ZEMLJEPISNE POSEBNOSTI, 
11/14
10.50 ANGLEŠČINA - FOLLOVV 
ME, 12. lekcija
11.15 SEDMA STEZA
11.35 OSMI DAN

12.20 vOMIZJE
14.55 VIDEOSTRANI
15.05 MOZAIK, ponovitev 

ANGLEŠČINA - FOLLOVV ME, 
12. lekcija

15.30 SOVA, ponovitev
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK 1
17.05 MOZAIK - ŠOLSKA TV
18.10 SPORED ZA OTROKE IN 

MLADE
19.00 RISANKA
19.15 TV OKNO
19.30 DNEVNIK 2
19.55 VREME
20.05 STRAST IN PARADIŽ, amer. 

nadalj., 3/4
20.50 KAVARNA
21.50 NOVOSTI ZALOŽB
22.05 DNEVNIK 3, VREME
22.25 SOVA:

ČRNI GAD, angl. naniz., 2/6 
PODOBA, angl. naniz. 1/3

23.40 VIDEO STRANI

SLOVENIJA 2
Opomba: nogomet Yu:Danska 16.00 Sa
telitski programi — 17.30 Studio 2 Koper
— 19.00 Naša pesem — 19.30 Dnevnik
— 20.00 Žarišče — 20.30 Žrebanje lota
— 20.35 Oddaja o filmu in Erotikon (film 
Boštjana Hladnika) — 23.10 Yutel

SREDA, 1. V.

SLOVENIJA 1
8.35 — 13.00 in 13.05 — 0.25 TELE

TEKST
8.50 VIDEO STRANI
9.00 TV MOZAIK

9.00 VLAK NA DOMIŠLJIJO,
gledal, predstava
9.50 ZLATI CEKIN, posnetek

11.35 STRAST IN PARADIŽ, amer. 
nadalj., 3/4

12.10 KDOR SI ŽE TU, POGLEJ, glas
bena oddaja

13.30 RAZKOŠJE V TRAVI, amer. film
15.30 SOVA, ponovitev
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK 1
17.05 MOZAIK, ponovitev

BAJKE NA SLOVENSKEM, dok. 
oddaja, 2/5

17.40 SPORED ZA OTROKE IN 
MLADE

19.00 RISANKA
19.15 TV OKNO
19.30 DNEVNIK 2
19.55 VREME
20.05 FILM TEDNA

ZAKAJ TE OČKA PUŠČA SA
MO, amer. film

21.40 MARLBORO MUSIČ SHOW
22.10 DNEVNIK 3, VREME
22.30 SOVA:

ALF, amer. naniz. 35/38 
POGODBA, angl. naniz., 2/3 
V ZNAMENJU ZVEZD, nemška 
dok. serija, 9/12 

0.15 VIDEOSTRANI

SLOVENIJA 2
Opomba: nogomet Yu:Danska 14.50 SP 
v hokeju — 16.50 V 80 dneh okoli sveta 
(amer. film) — 19.30 Dnevnik — 20.00 
Športna sreda — 22.00 Svet poroča —
22.45 Yutel

ČETRTEK, 2. V. 

SLOVENIJA 1
8.35— 13.25 in 13.55 — 23.45 

TELETEKST
8.50 VIDEO STRANI
9.00 TV MOZAIK

12.20 25 LET ANSAMBLA LOJZETA 
SLAKA, ponovitev

14.10 VIDEO STRANI
14.20 ŽANDAR NA POTEPU, franc, 

film
16.00 SOVA, ponovitev
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK 1
17.05 MOZAIK

17.05 ČAS NEGOTOVOSTI, dok. 
serija, 3/8
18.00 POSLANSTVO, dok. oddaja

18.30 EP VIDEO STRANI
18.35 SPORED ZA OTROKE IN 

MLADE
18.55 RISANKA
19.15 TV OKNO
19.30 DNEVNIK 2
19.55 VREME
20.05 VELIKI ZASUK, franc, nadalj., 

2/8
21.00 TEDNIK
22.05 DNEVNIK 3, VREME
22.25 SOVA:

TI IN JAZ, angl. naniz., 7/10 
POGODBA, zadnji del angl. naniz.

23.35 VIDEO STRANI

SLOVENIJA 2
16.00 Satelitski programi — 18.00 Zaup
no poročilo o stripu (kanadski film) —
19.30 Dnevnik — 20.00 Z glasbo v po
mlad

•\\vXv.
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zavarovalnica tilia d.d.
novo mesto

Vas skrbi kaj bo z vašo usodo? Vedeževalka ni pravi naslov. Pravi naslov je TILIA — 

zavarovalna delniška družba Novo mesto.
Izkušenj in znanja nam ne manjka. Zrasli smo iz Zavarovalnice Triglav — Dolenjske 
območne skupnosti, ki se je konec lanskega leta preoblikovala v Zavarovalnico Novo 
mesto d.d. in prerasla v Zavarovalnico TILIA — delniško družbo Novo mesto. TILIA 
oziroma lipa ni le simbol slovenstva, odslej je tudi simbol prijazne usode.

Pričakujemo vas na običajnem naslovu:

68000 Novo mesto, Cesta herojev 1 
telefon: (068) 24-615, 23-726 
telefax: (068) 28-013 
telex: 35-759 YU dosnm

Vaša zavarovalnica — 

TILIA d.d. Novo mesto.

mI
Predstavništva: 68340 Črnomelj

Staneta Rozmana 2, 
telefon: (068) 51-720

61330 Kočevje 
Ljubljanska cesta 20, 
telefon: (061) 851-052

68330 Metlika
Partizanski trg 3, 
telefon: (068) 58-219

68210 Trebnje
Goljev trg 4, 
telefon: (068) 44-352

it

m
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meili SU ?• * 8. aprila so v novo-
I 1 P°r°dnišnici rodile: Silva Bučar iz 
_»L Tilna, Ana Povšič iz Žalovič 
Njn " DreJa> *vanka Zajec iz Prapreč — 
Bcm'. ranka Ramovš s Puščave — Nino, 
- ^osta s Sel pri Šentjerneju

^etana, Marija Šušteršič iz Dol. Toplic 
vasi e°VMarija Magdalenič iz Dol. Stare 
__ i, Knslino, Andreja Šime s Pristave 
n,po ateJa' Ivuša Pezdirc iz Tribuč —
_J5orJa’. Marjana Bobnar z Vine Gorice
i> atar|no’ Marija Kotnik z Mirne — 

_ lsa' Marija Rudman z Jueoria —

tvatjo, Ana Banovec iz Čmoml 
Vita l*8’ Natal,Ja Orlič iz Črnomlja — 
ru.’ ,rena Koračin iz Sadeža — Ano, 
žanr. v!>tanovič z Jame pri Dvoru — Su- 

\ Nataša Hoste iz Podbočja — Jeme- 
jarjanca Smrke iz Dolenjih Selc - 
Mate^.Mwjca Pivlii “ Cegelnice — 
oh ir <■ Mojca Žužinjak iz Starega trga 
}emi° J' Tino, Emilija Štupar iz Žu- 
vcEa a, ^aro. Ana Redenšck s Seno-
_,i„. r e*''co' Darja Gregorič iz Grobelj

dpU-00, ^aJ^a Banič iz Gor. Jesenic 
deklico1C0’ ^°-*ca Simonič iz Semiča —

sp*N°VEGA MESTA: Lidija Urajnar 
vj£? Ran,ske *4 — Matejo, Mira Zeljko- 
Cant roda ^ — Milka, Sonja Poglajen iz 
vič * nJCVe 33 ~ Jana, Gordana Živano- 
čIart,Zanske l4> —Siniša.'“eshtamo!

jjPgšno prvo leto
hi?^ilne deia vnost i Mj- 

"cevega zasebnega 
podjetja______

* dn' mineva leto dni dokaj 
dieti nCP Potovanja zasebnega po- 
sultin . anagement-kadrološki con- 
nom|k m izobraževanje, d.o.o.« iz Čr- 
MikJi8,’k' 8aJe ustanovil mag. Anton 
vsem P°djctje se ukvatja pred- 
ni s svotovanjem in izobraževa
nj na P°dročju kadrovskega ma-
IzdoM^nta’ lorcJ upravljanja kadrov, 
sveto* \P8 50 tud' celovito ponudbo 
fesioiTi n'stor'tev na področju pro- 
kadr 8 nega ‘n osebnostnega razvoja 
je v m' mixie* spremljanja fluktuaci- 
ranjujetjih, spopadajo se z. modeli- 
jCVa m sistema vrednotenja in nagra- 

ja individualne uspešnosti delav- 
Pr pri Jelu ter drugih kadrovskih
sedeži,1-8", so v podajo ki ima
Prin na Moše Pijadeja 6 v Črnomlju, 
ra2prav"' 'odi raziskovalno nalogo o 
ništv^U k8drov v slovenskem gradbe- 
kn;:„u’ ukvarjajo pa sc tudi s prodajo 

J 8 s kadrološko vsebino, 
j.'pešajoči se izobraževalni sezoni 

'heličevo p<xlietie izvedlo sedem

nn 1,1 sicer v Novem mestu, Čr
pa ti iU’V ^'"ici i" Starem trgu. Nudi 
ter s ' P°m<k- Pri pouku matematike 
se i'Velujc staršem in učencem, kako 

Jp ">oč uspešno učiti, 
na rt kratkim je podjetje pripravilo 
inv ,0&“ seminar o plačah. V sode- 

nju s Fakulteto za oraanizaciiske
lova ■ cu semmar o plačah. V sode- 
ved n^U s fakulteto za organizacijske 
aL.e !z Rtanja pa pripravlja izredno 
kari 3 en seminar za poslovodne in 
žaci'°LVSkt'dek,vcc 0 izgradnji organi- 
kad^kC^a *n '"formacijskega modela 
cer [°Vskcdejavnosti v podjetju, in si- 
stu , maj8 v Rodevju in Novem me
lj^ L.r dan P°/neje v Krškem. Te dni 
lu Ckaj° tudi razgovori s katedro za 
tetezcrn ljubljanske Filozofske fakul- 
i,.,■ 0°rganizaciji 90-urnega tečaja za 

vodnike.

2000 strani Žumberačkega krijesa
Koledar Žumberački kriješ izhaja že 14 let — 2000 izvodov za 15.000 Žumberča- 

nov — Od zgodovine in arheologije do kateheze in literature

mariborski škof blagoslovil šentjursko cerkev — v nedeljo,
dru'Pr,-a’Je rnctn^ors^' ^of Jože Smej blagoslovil zunaj in znotraj obnovljeno po- 

cerkvico jv. Jurija v Šentjurju na polju pri Bregu v sevniškt občini Doma- 
Železnk) IU^‘ zaPeRPrantant enačico pesmi o svojem patronu (Foto: Alfred

Kje je zdaj kmetijski denar?
Kočevje: pobrala ga je republika, ki pa ga ne namenja 
_jyietijstvu, sai finansira le pospeševalno službo
občm^ k ''/',i — V starem sistemu je 
la I’8018 f‘nans|rala oz. sofinansira- 
z/“ javnosti in posege, nujne 
m0f't!PeŠ?Vanje kmetijstva. Zdaj ima- 
denar mokrall^en sistem, kije občinam 
tiisivl’ naTCnjen za Pospeševanje kme-
finlntir^ Pa’ “ ? ^ P‘>slej vse 58171sko ni ni^- 0> pač, za kočev-
pS^‘n?finansira‘e 2,5 kmetijskega
nanS (prCjSnjl sislem j‘h J'e fi'
ProeramaraV'.° predlo8u finančnega 
Dredv,ma /a kmetysko dejavnost so 
ievali 'i"1 predstavniki kmetijstva zatr- 
nam ’ 8 “ predvidena sredstva za ta 
terc rir preskromna in da so tudi neka- 

uge postavke smešno nizke. Spet

nekateri so izražali hvaležnost za name
njena sredstva za sofinanciranje nabave 
umetnih gnojil, za kar je predvidenih 
kar preko 444.000 din od skupnih
775.000 din. Nekateri so nasprotovali, 
da bi sofinancirali čebelarstvo (s 65.000 
din), češ da je ta dejavnost že sama po 
sebi najbolj akumulativna. O predvide
nem izdatku za soflnansiranje preven
tivnega zdravstva ovac in govedi (sko
raj 69.000 din) pa so nekateri menili, da 
bodo spet dobili pomoč tisti, ki so že 
doslej dobili od družbe največ pomoči.

Odgovori na te in druge pripombe so 
bili taki: Občinska skupščina kmetijstva 
sploh ni dolžna (so)finansirati, ker je 
denar in z njim to dolžnost prevzela re
publika. Ker pa republika za ta namen 
ni predvidela denaija, je to kljub vsemu 
storila občina. Ta denar predstavlja le 
del pomoči kmetijstvu. Vse postavke so 
namenjene le zasebnemu kmetijstvu, iz
jema je soflnansiranje umetnih gnojil, ki 
ga bo deležno tudi družbeno kmetij
stvo.

J. P.

11 BR€ŽI
POR0DNI$NIC£v*

V času od 13. do 19. aprila so v brežiški 
porodnišnici rodile: Marija DukičsTrste- 
nika — Dominika. Sanja Počuča iz Za
greba — Saša, Josipa Kozole s Senovega 
— Dejana, Veronika Oljačič iz Brežic — 
Marušo, Melite Lapuh iz Brežine — Mi
ha, Ema Baš iz Sremiča — deklico. Dragi
ca Pavlin iz Krškega —Dejana, Marija 
Jakolič iz Brežic — Marka, Jela Bojič iz 
Boštanja — Majo, Antonija Kužner iz 
Pokleka — Miha in Višnja Planinc iz Vu
kovega sela — Ano. Čestitamo!

KOČEVJE NA IGRE 
BREZ MEJA

KOČEVJE — Na zadnji seji pred
sedstva občinske skupščine Kočevje so 
razpravljali o predlogu nemške občine 
Oer-Erckenschwick, naj bi na njihovih 
»Igrah brez meja«, ki bodo od 17. do 
20. maja, sodelovala tudi ekipa občine 
Kočevje. Obe občini namreč že več let 
gojita neformalne, vendar prijateljske 
stike, saj je bilo izmenjanih že več obis
kov. Na igrah bodo sodelovale tudi eki
pe iz Nizozemske, Francije, Velike Bri
tanije in domačinov, Nemčije. Ekipo 
sestavlja po 20 tekmovalcev, starih 17 
do 21 let, med katerimi mora biti naj
manj 5 deklet. Priprave za igre bo izved
la kočevska ZTKO, ki gostiteljem dol
guje tudi obisk in srečanje. Tako bodo v 
imenu ZTKO (hkrati) z ekipo za igre 
obiskali še šahisti, strelci in glasbeni an
sambel iz Kočevja.

V SOBOTO 
TEK TRMASTIH

KRANJ — Športno društvo Klub tr
mastih iz Preddvora organizira v soboto, 
27. aprila, tek trmastih. Prireditev bo na 
Visokem pri Kranju, organizator pa je 
pripravil tri proge: otroško na 3 km, start 
bo ob 13.00, ter progi na 11 in 21 kilome
trov s startom ob 14.00. Vabljeni!

METLIKA — Računajo, da je 
Žumberčanov okoli 15.000, in togrko- 
katolikov in rimokatolikov, tistih, ki ži
vijo v Zumberku, in onih, ki so se odse
lili in razselili po domovini in tujini in se 
le občasno vračajo v domače kraje. 
Imajo pa Žumberčani kar nekaj svojih 
časopisov. Tako kulturno-prosvetno 
društvo Žumberak iz. Zagreba dvakrat 
na leto izda časopis Žumberačke novi- 
ne. kulturnoumetniško društvo Žumbe
rak iz Novega mesta prav tako dvakrat 
ali trikrat na leto časopis Žumberčan; 
pred kratkim je v Sošicah izšla prva šte
vilka obnovljenega časopisa Glas Žum- 
berka, kije pred vojno izhajal v Zagre
bu. Posebno pozornost pa zasluži 
Žumberački kriješ, koledar, ki redno 
izhaja že od leta 1978. Pred lanskim bo
žičem je izšel že štirinajstič. Gre za do
kaj obsežen koledar obsega 140 do 
180 strani s pestro, bogato in zani
mivo vsebino in marsikaterim tehtnim 
prispevkom. Koledar izdaja žumberški 
vikariat, od začetka je njegov odgovor
ni urednik Mile Vranešič, žumberški 
dekan in grškokatoliški župnik v Metli
ki, ki je zadnja leta tudi glavni urednik 
Žumberačkega krijesa. Tako je v teh le
tih izšlo že kakih 2000 strani Žumbe
račkega krijesa.

»Z izdajanjem Žumberačkega krijesa 
nadaljujemo tradicijo predvojne Spo
menice, ki je prav teko izhajala enkrat 
na leto in jo je v Zagrebu izdajal takrat
ni univerzitetni profesor in kanonik dr. 
Janko Šimrak,« je povedal Mile Vrane
šič. »Po vojni Žumberčani 20 let nismo 
imeli nobene svoje publikacije; od 1965 
do 1968 je gospod Milko Predovič v 
Zagrebu izdajal Žumberački koledar, 
potem pa je stvar spet zastala do lete 
1978, ko smo v sklopu žumberškega gr- 
škokatoliškega vikariata obnovili pu
blicistično dejavnost in začeli izdajati 
Žumberački kriješ. Ta koledar naj bi
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LE ZA KROG OB BRON — Mladinci 
sevniike Strelske družine heroja Maro
ka so na nedavnem državnem prvenstvu 
v Skopju v streljanju s serijskim zrač
nim orožjem znova opozorili, da spada
jo med najobetavnejši podmladek naše
ga strelstva Boštjan Škrlec, Danilo 
Petrin in Jani Hrovat so v Skopju le za 
krog zaostali za bronasto kolajno, vsee
no pa je tudi 4. mesto v konkurenci 37 
ekip oz. 136 mladincev doslej največji 
uspeh teh fantov, ki so bili lani na repu
bliškem prvenstvu z zračno puško »sre
brni«. Na posnetku (od le ve proti desni): 
Škrlec, mentor, trener in predsednik S D 
Heroj Marok prof. Mirko Ognjenovič, 
Petrin ih Hrovat. (Foto: P. P j

ZNANJE Mladi tehniki Zasavja 
so na srečanju v Sevnici (posnetek) 
pokazali obilo znanja in tudi ročnih 
spretnosti Pokrovitelj srečanja je 
bila sevniška raziskovalna skup
nost, nagrade pa so za najboljše 
učence in njihove mentorje prispe
vali Jutranjka, Lisca, Kopitarna, 
Stilles in obrtnik Bojan Kozmus. 
(Foto: P. Perc)

Modelaiji, 
maketarji in 

računalničarji
SEVNICA — Srečanja mladih 

tehnikov, ki potekajo v aprilu in maju 
po vsej Sloveniji pod geslom »Razis
kujmo, ustvarjajmo in tekmujmo«, je 
bilo pretekli petek tudi v Sevnici. Tod 
so sc pomerili mladi tehniki zasavske 
regije, in sicer učenci osnovnih šol 
Dušan Kveder-Tomaž iz Litije, Ivan 
Skvarča in Tone Okrogar iz Zagorja, 
OŠ Izlake, OŠ Šmartno pri Litiji, OŠ 
Boštanj, OŠ narodnega heroja Rajka 
iz Hrastnika, OŠ Josip Broz-Tito iz 
Trbovelj, OŠ Krmelj in OŠ Savo 
Kladnik iz Sevnice.

Na republiškem srečanju mladih 
tehnikov Slovenije, ki bo 24. in 25. 
maja v Novem mestu bodo Sevničani 
prikazali nov učni pripomoček, in si
cer videokaseto o litju kovin. V spoz
navanju proizvodnega procesa bosta 
Zasavce zastopala Erik Fedran iz Za
gorja in Gregor Povalej iz Sevnice, v 
disciplini Dobro jutro elektronika 
Matej Cvibelj (Litija) in Matej Maver 
(Sevnica), v konkurenci električnih in 
elektronskih naprav Miha Pravnseis 
(Zagorje), v fotografiji Primož Mla
kar (Sevnica), v disciplini električni 
avtomobili Gregor Hočevar (Zagorje) 
in Marko Kotar (Litija), v skupini ra
ketnih modelov Robert Hočevar in 
Petra Planinšek (oba Litija), ladijski 
modeli Miloš Ceglar (Litija) in Uroš 
Gnus (Hrastnik), modeli jadrnic Bošt
jan Pečnik in Timotej Mirt (oba 
Hrastnik), amaterska radiogoniome- 
trija Peter Jazbinšek in Boštjan Ga
brič (oba Sevnica), v disciplini lesko 
modelar Sašo Tomažič in Igor Mar
tinčič (Šmartno pri Litiji), modeli 
zmajev Matevž Patenoster in Rok 
Mohar (Šmartno), računalništvo Pri
mož Mlakar in dva učenca OŠ Hrast
nik in ekipa OŠ Šmartno v disciplini 
električno ročno orodje.

P. P.

pripomogel k boljšemu poznavanju po
sebnosti katoliške skupnosti v Žumber- 
ku, in to obeh katoliških obredov, gr- 
škokatliškcga in rimskokatoliškega, kaj
ti v Žumberku živijo eni in drugi 
verniki, pomešani na tako majhnem de
lu naše domovine, in to ne v sporih, 
ampak v slogi in dopolnjevanju.«

Koledarje zasnovan tako, da prinaša 
versko poučno branje (kratke katehe
ze), zgodovinske preglede posameznih 
župnij v Žumberku, vesti in novice o te
kočih dogodkih v župnijah, krajše zgo
dovinske. arheološke in druge poljud
noznanstvene razprave iz Zumberka, v 
vsakem letniku pa je tudi nekaj poezije 
in proze. V vsakem Žumberačkem kri- 
jesu so tudi trije koledarji: grškokatoliš
ki, gregorijanski in julijanski ter rim
skokatoliški. Glavni sodelavci so po
dročni duhovniki, za Kriješ pa pišejo 
tudi strokovnjaki iz raznih področij. 
Tako je v letošnjem koledarju med dru
gim prispevek o zgodovini župnije Vi- 
vodina, kratki zgodovinski prikaz Zum-

TEKME V JEZIKIH
RIBNICA, KOČEVJE - Območne

ga tekmovanja v znanju nemščine in an
gleščine so sc udeležili učenci kočevskih in 
ribniških šol. V znanju nemškega jezika so 
bili rezultati teki: šola Kočevje (4 tekmo
valci) 64,6-odstoten uspeh, Ribnica (5 tek
movalcev) 72,9-odst. uspeh, Sodražica (4 
tekmovalci) 71,25-odst. uspeh in Loški 
Potok (3 tekmovalci) 69,5-odst. uspeh. V 
znanju angleškega jezika so tekmovali 4 
učenci OS Kočevje, ki obiskukjejo pouk 
tega jezika redno, dosegli pa so 89,7- 
odstoten uspeh. V ribniški občini poučuje
jo angleščino le na OŠ Ribnica in tudi tu le 
fakultativno (neobvezno). Tekmovanja so 
se udeležili trije učenci in dosegli 85- 
odstoten uspeh.

NAJBOLJŠI VESELJAKI
KOČEVJE — Na sobotnem tekmo

vanju Vesele šole, ki se ga je udeležilo 
25 tekmovalcev, so se uvrstili na repu
bliško tekmovanje, ki bo 2. junija v 
Cankarjevem domu v Ljubljani: Marija 
Petek, 4. r. OŠ Željne, Rok Oberč, 5. r. 
OŠ Stara Cerkev; Jasmina Tomšič, 6. r. 
OŠ Kočevje; Damjan Janež, 7. r. OŠ 
Kočevje, in Nevenka Gregorič, 8. r. OŠ 
Struga.

ZA VEGOVO 
PRIZNANJE

BOŠTANJ — Na tukajšnji osnovni šo
li je bilo v soboto tekmovanje 37 matema
tikov, učencev sevniške občine, za Vegovo 
srebrno priznanje. Najuspešnejši učenci se 
bodo v maju pomerili na republiškem 
tekmovanju. Ti učenci so Nataša Završnik 
(6. raz. OŠ Sevnica), Miran Juršič (7. raz.. 
OŠ Sevnica) in David Bebar (7. raz. OŠ 
Šentjanž), iz osmih razredov pa pojdejo na 
republiško tekmovanje Savo Štern (OŠ 
Sevnica), Andreja Auer (OŠ Boštanj), 
Andrej Flajs (OŠ Tržišče) in Petra Majcen 
(OŠ Šentjanž).

BLANČANI NAJBOLJŠI
BLANCA — Na občinskem tekmo

vanju Kaj veš o prometu, ki ga je pri
pravil sevniški svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu so Blančani 
zmagali v nižji in višji skupini, medtem 
ko so bili Šoštanjčani v obeh konku
rencah drugi. V nižji skupini je bila tret
ja ekipa osnovne šole Šentjanž, pri višji 
skupini pa OŠ Tržišče. Med posamez
niki je v nižji skupini zmagal Beno Te- 
raž (OŠ Sevnica), drugi je bil Mitja 
Strojanšek (Blanca) in tretji Matej 
Močnik (Boštanj). V višji skupini je bil 
najboljši Damjan Očko (Blanca), drugi 
Mitja Udovč in tretji Uroš Stegenšek 
(oba Boštanj). Očko se je v soboto ude
ležil republiškega tekmovanja v Ljub
ljani in je med 52 tekmovalci zasedel so
lidno 9. mesto. Prve tri ekipe so prejele 
pokale in diplome v trajno last, prvo- 
uvrščeni Blančani pa še praktično na
grado — pony kolo.

berka, objavljeni so zanimivi spomini 
žumberškega učitelja, strokovnjak iz 
Zagreba dr. Horvat piše o cerkvici sv. 
Ilijc na vrhu Gorjancev, zanimiv je tudi 
prispevek o pticah v okolici Mrzlega 
Polja pa o arheoloških izkopavanjih na 
Tuščaku itd.

»Gledamo, da koledar vsako leto iz
ide sredi decembra, tako da ga ljudje že 
imajo za božič,« pravi urednik Vrane
šič. »Koledar izhaja v 2000 izvodih in 
ga ima tako rekoč vsaka ž.umberška hi
ša. Naš koledar izhaja brez vsake pod
pore, vse stroške krijemo zgolj s proda
jo; seveda prispevkov ne honoriramo. 
To, daje na tako majhnem prostoru in 
za tako majhno število ljudi poleg dru
gih časopisov, radia in televizije prostor 
še za naše žumberske časopise in kole-

Mile Vranešič
dar, je gotovo svojevrstna posebnost,« 
pravi Vranešič, ki to povezuje tudi z 
dolgoletno tradicijo šolstva v Žumber
ku, kjer so prvo osnovno šolo dobili že 
pred 240 leti.

Čeprav je koledar za letošnje leto 
komaj dobro izšel, že počasi pripravlja
jo Žumberački kriješ za prihodnje leto. 
To bo že 15. letnik, eden od prispevkov 
pa bo zgodovinski prikaz, župnije Kaljc.

A. B.

BRONASTI VEGOVCI
STARA CERKEV — V osnovni šoli v 

Stari Cerkvi pri Kočevju, ki v tem šolskem 
letu prvič po prenovi in dozidavi posluje 
kot [»polna osemletka, so imeli pred 
kratkim tekmovanje mladih matematikov 
za bronaste priznanja. Osvojili so jih 4 
učenci iz 5. razreda, 8 iz 6. r, 2 iz. 7. r in I 
učenec 8. r. Vsi bodo to soboto, 13. aprila, 
sodelovali na občinskem tekmovanju, ki 
bo v Kočevju.

KJE JE MEJA?
SEVNICA - Sevniška osnovna šo

la Savo Kladnik ob pomoči občinske 
zveze kulturnih organizacij pripravlja v 
petek, 26. aprila ob 8. uri prijetno pre
senečenje za 160 učencev višjih razre
dov, ki so pridno sodelovali na tekmo
vanju za bralno značko. Ob napovedani 
uri bo namreč gledališče Tonete Čufar
ja z. Jesenic uprizorilo v kulturni dvora
ni GD predstavo Kje je meja. 27 učen
cem, ki so vseh osem let zvesto prebirali 
knjige, pa bodo ob tej priložnosti pode
lili še posebne nagrade.

MEDNARODNO
TESTIRANJE

KOČEVJE, LJUBLJANA — Med
narodni usklajevalni center za preizku
šanje znanja šolaijcv v Hamburgu je or
ganiziral testiranje 35 šolskih sistemov 
po vsem svetu. V sodelovanju s Peda
goškim institutom pri ljubljanski uni
verzi so test izvedli tudi v Sloveniji. V 
Sloveniji je bilo zajetih v lest 218 šol, od 
tega v 140 šolah le tretji razredi, v 199 le 
osmi razred, v 60 šolah pa tretji razredi 
in sedmi oz. osmi razredi. Na območju 
zahodne Dolenjske ste bili s testom za
jeti šoli v Kočevju in Velikih Laščah. Na 
kočevski šoli so test opravili 15. aprila. 
Test iz znanja naravoslovja in matema
tike je opravilo po 30 učencev 3. in 7. 
razreda, test iz znanja materinščine pa 
po 30 učencev 3. in 8. razreda osnovne 
šole Zbora odposlancev.

ZMAGOVALCI VESELE ŠOLE Na osnovni šoli v Šentjerneju je bilo vsobolo 
tekmovanje v znanju iz Vesele.šole, ki se ga je udeležilo kar 226 tekmovalcev iz vseh 
osnovnih šol novomeške občine razen Premi. Tisti od 4. do 8. razreda, ki so z naj
manj napakami rešili testne pole, bodo barve občine zastopali na republiškem tek - 
movanju, ki bo 2. junija v Ljubljani. Tekmovanje je skupaj s šolo pripravila Zveza 
prijateljev mladine oh pomoči tovarne zdravil Krka, Sodavičarstva More in Mladin 
skeknjige. Na sliki zamgovalci (od desne proti levi):: Mitja Turk. 8. r.. Darja Hlode, 
7. r.. Gregor Kosec, 7. r. (vsi Bršljin); Vesna Krošelj, 7. r., Šentjernej: Robi Bajuk, 6. 
r., Dragotin Kette. Druga vrsta (z desne proti levi): Samo Plut, 6. r.. Grm: lina Flor 
jančič, 5. r.. Bršljin: Blaž Brulc. 4. r., Stopiče: Simona Hribar, 4. r.. Grm: Klavdija 
Giodani, 7, r., Šmarjeta: Boštjan Rupar, Dmajana Škrbec. Mateja Zupančič (vsi 7. 
r., OŠ Dragotin Kette). (Foto: J. Pavlin)

Franc Hudoklin

Cvenka vse manj
Orehovica: veliko na

črtov, malo denarja
OREHOVICA — Ta krajevna 

skupnost pod Gorjanci ima na skrbi 
13 vasi, v katerih živi 1800 prebi
valcev. V minulem letu je naselje 
Orehovica dobilo novo asfaltno 
prevleko, prav teko so lani asfaltira
li vas Mokro Polje, speljali so na 
Tolsti vrh novo cesto, po vseh vaseh 
uredili kanalizacijo, ob cestah po
stavili varovalne ograje in table z 
označbo krajev in zaselkov ter 
opravili še nekaj manjših del.« Za 
vse krajene je še posebej pomemb
no njihovo tradicionalno srečanje 
4. julija na Goijancih. Tedaj se v 
športnih srečanjih pomerimo s so
sednjo krajevno skupnostjo Šent
jernej in nasploh je te dan na koše- 
nicah pri Miklavžu veselo,« pravi 
prizadevni predsednik svete te kra
jevne skupnosti Franc Hudoklin.

Letos imajo v načrtu izgradnjo 
vodovoda Kira- Prežek, preplasti
tev cestnega odseka od Pristave do 
Loke, izgradnjo novega mostu v 
Pristavi in začetek gradnje javne 
razsvetljave po vseh vaseh. »Ob
voznico v Cerov Log bomo gradili 
skupaj s Cestnim podjetjem. V pla- 
nuje tudi možnost asfaltiranja ceste 
v Zerjavin in ureditev pločnika na 
Mokrem Polju in Orehovici. Ima
mo vso dokumentacijo za zgraditev 
avtobusnega ^postajališča v Mo
krem Polju. Žal je marsikatera od 
naštetih pridobitev še daleč, saj v 
blagajni krajevne skupnosti zmanj
kuje denarja. Ta čas je edino, kar 
lahko zagotovo obljubimo, le urad
na otvoritev večnamenskega doma 
v Orehovici ob 90-letnici gasilskega 
društva,« je povedal Franc Hudo
klin. i p

17-18 (2175-76) 25. aprila 1991

(Še) ni za objavo
KOČEVJE STEČAJ JE NUJNOST 

— Iz zanesljivih virov smo zvedeli, da 
pristojno sodišče v nekaterih primerih 
dvomi, da bi bilo to ali ono podjetje res 
zrelo za stečaj. Seveda prevlada argu
ment iz podjetij (ali od drugod), češ da 
so si posamezni odgovorni podjetje že 
pošteno razdelili in da v interesu občine 
in sploh splošne blaginje z lik vidacijo ah 
stečajem ne kaže odlašati

RIBNICA IN KOČEVJE KLUB 
STARŠEV — V Ribnici in Kočevju (v 
Ribnici seveda prej) so ustanovili kljub 
staršev. Kot se da sklepati gre za zdru
ženji staršev, da se bodo lahko uspešne
je upirali tiraniji otrok.

RIBNICA: VISOKA KULTURA — 
Na vprašanje, zakaj so si ribniški kul
turni animatorji izbrali svoje delovne 
prostore prav v naj višjem nadstropju 
Miklove hiše, je odgovor preprosi 
splošno je znano, da zato, ker se bodo 
ukvarjali le z visoko kulturo.

KOČEVJE: PREPRIČAL SEJE - 
Na Kočevskem so najslabše ceste ne le v 
Sloveniji, ampak tudi c vsej Evropi 
Končno je pred dnevi prišel na ogled 
kočevskih cest sam direktor Republiške 
uprave za ceste A ndrej Levičnik in se na 
kraju samem prepričal o stanju cest na 
tem območju, saj je na cesti ob Kolpi 
moral celo iz avta in ga porivati

P-c

TONIGAŠPERJČ 
V GOLAŽU

METLIKA — Odkar je znano go
stišče na Veselici vzel v najem Bojan Va
lenčič, je ta prijetna in priljubljena točka 
nad Metliko oživela. Še posebno radi 
hodijo ljudje na malico na Veselico ob 
četrtkih, ko je na jedilniku lovski golaž. 
Bojan je znan in strasten lovec in še večji 
ljubitelj konj. Ko ga je zadnjič nekdo 
vprašal, zakaj nima tudi konjskega go
laža, mu je odvrnil, da tega pri njem ne 
bo dočakal »Jesti konja, to je kanibali
zem. Raje bi jedel golaž iz Tonija Gaš- 
periča kot iz konja!«

MOLK O STRELJANJU 
IN VESLANJU

METLIKA — Nedavno tega sta se 
na lov odpravila znana Metličana Bojan 
Valenčič in Matjaž Rus. Bojan slovi kot 
strasten lovec in izvrsten strelec, Matjaž 
pa je med drugim navdušen kanuist. 
Oba sta na svoje veščine nadvse ponos
na in se s tem tudi večkrat hvalita. Lov 
naj hi se dogajal na Lahinji Matjaž je 
veslal, Bojan pa streljal Kaj se je v res
nici dogajalo, ne bomo najbrž nikoli iz
vedeli. Ulova ni bilo. Rus je obljubil, da 
ne bo nikomur povedal, kako Valenčič 
strelja, Valnečič pa bo tiho o tem, kako 
Rus veslu

DOLENJSKI UST



LJUBLJANSKA BANKA 
POSAVSKA BANKA d.d., KRŠKO

PONOVNO OBJAVLJA 

po sklepu zbora banke

JAVNO DRAŽBO
za odprodajo nepremičnin:

1 poslovni prostor v pritličju stanovanjskega poslovnega ob
jekta Senovo št. 8, površina 42,82 m2

izklicna cena 766.792,00 din

2. poslovni prostor v pritličju poslovnega objekta v Sevnici, 
Kvedrova ulica, površina 212,32 m2

izklicna cena 3.390.645,00 din

JAVNA DRAŽBA BO 10. 5. 1991 ob 9. uri 
v sejni sobi Ljubljanske banke — Posavske banke d.d., Krško, 
Trg Matije Gubca 1.

Na dražbi nastopajo enakopravno fizične in pravne osebe. V iz
klicno ceno ni vključen prometni davek, prometni davek plača 
kupec na doseženo ceno.

Interesenti morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v vi
šini 10% od izklicne cene na žiro račun 51600-620-16. Neuspe
lim kupcem bomo varščino vrnili najkasneje v 8 dneh od dneva 
dražbe. Ogled poslovnih prostorovje mogoč vsak dan s pred
hodno najavo v tajništvu banke na Trgu Matije Gubca 1, Krško, 
kjer dobite tudi dodatne informacije.

HRANILNO-KREDITNA SLUŽBA 
KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA 
KOČEVJE 
Kolodvorska ul. 23 
tel. 854-311

CENJENI VARČEVALCI!

Ugodni poslovni rezultati v preteklem letu in zvestoba naših 
varčevalcev nam omogočajo, da s 1. aprilom zvišamo letne 
obrestne mere:
— za vloge na vpogled na 30%
— za vezave

\
■

Znesek vezave 3 mesece 6 mesecev 12 mesecev

do 24.999 din 40% 42% 44%
od 25.000 do 49.999 din 44% 46% 48%
od 50.000 do 99.999 din 48% 50% 52%
nad 100.000 din 52% 54% 56%

Hkrati vam nudimo:
— izplačila osebnih dohodkov na hranilno knjižico,
— izplačila pokojnin,
— vodenje žiro računov,
— opravljanje plačilnega prometa.

Če želite svoj denar varno in donosno naložiti, se oglasite pri 
nas — z nasvetom bomo za vaše prihranke poskušali najti naj
boljšo rešitev.

HKS, kjer je denar vreden več

§OP KLEPAR, p.o. — Krško 
Žadovinek 39

Po 35. in 37. členu statuta podjetje SOP KLEPAR, Krško

RAZPISNA KOMISIJA, imenovana od delavskega sveta, 
objavlja razpis za

DIREKTORJA PODJETJA

Kandidati za direktorja morajo poleg pogojev, določenih z za
konom, izpolnjevati naslednje pogoje:
— da imajo visoko ali višjo izobrazbo,
— da imajo 5 let delovnih izkušenj,
— aktivno obvladajo tuj jezik,
— predstavijo program.

Rok za prijavo kandidatov na razpis je 15 dni od dneva objave. 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od zaključka raz
pisnega roka.

Prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba po
slati na naslov:
SOP KLEPAR — podjetje za proizvodnjo industrijske opreme 
Krško, Žadovinek 39 
ZA RAZPISNO KOMISIJO 
68270 KRŠKO

1 KMETJE IN DRUGI LASTNIKI GOZDOV, I 
1 PRILOŽNOST TUDI ZA VAS!| |
|| PO UGODNI CENI, S TAKOJŠNJIM PLAČILOM ODKUPUJEMO: ®

| - SMREKOVE, JELOVEJNBUKOVEDESKE VSEH DIMENZIJ, |
$ - HLODOVINO SMREKE, JELKE IN BUKVE
m

Z*
INFORMACIJE: >g

KLI LOGATEC, p.o., 61370 LOGATEC, TOVARNIŠKA 36 II 
Telefon: (061 )741 -711, int. 276 M
Telex: 31656 KLI YU M
Telefax: (061) 741-279 ŠS

M'

.-///.v-

m
Vv/mm
;v/.vX.v.v
<%%*<•
.v

M -»up

tš§I
CENA: 540 din/m2
VELJAVNOST CENE: do konca aprila 
V CENI JE VKLJUČENA TUDI 
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI!

• LOKACIJA: Trebnje

elektrika, telefon in javna razsvetljava
• MOŽNA TAKOJŠNJA GRADNJA
• Kupcem parcel nudimo investicijski oziroma gradbeni in

ženiring za gradijo objektov, pridobitev lokacijske do
kumentacije, projekta, gradbenega dovoljenja in izgrad- 
njo objekta.

Informactje: SOZ UNITEHNA, Baragov trg 6
68210 TREBNJE 
Tel.: 068/44-217,44-218, 44-244
Tolofov M.Q/AA-QA1 AA.fJSJ -’•*«!% v..

*% k?

Telefax: 068/44-947,44-667

BIRO 5 d.o.o. TRGOVINA 
Vrhovčeva 9 , Novo mesto 
tel: 25-901,25-496 
fax: 25-901

IZREDNO UGODNO

-računalniki
-telefaxi
-modemi
-diskete
-in ostale računalniške 
potrebščine

n.tjrenpjši I.APTOPI

TAKOJŠNJA DOBAVA ! 
MOŽNOST NAKUPA 
TUDI NA KREDIT !

a m a
KOLESARSKI SEJEM V BREŽICAH
V SOBOTO, 27. APRILA 1991 OD 8. URE NAPREJ 

PRED TRGOVINO
GAMA CENTER BREŽICE 

Brežina 25/a

Kolesarji, pred novo kolesarsko sezono se boste lahko 
opremili z novimi kolesi italijanske proizvodnje, 

najmodernejših modelov gorskih Koles, city bike, BMX, 
klasičnih ali dirkalnih. Na voljo bo tudi potrebna oprema za 

kolesarje in rezervni deli!
Pripravili smo tudi SEJEMSKI POPUST!

Lahko pa boste prodali svoje rabljeno kolo oziroma izbirali med 
ponudbo rabljenih koles, saj bo omogočena individualna prodaja! 

Zagotovljen priročni servis in svetovalec pri prodaji ali nakupu!

Pridite, srečali se bomo prijatelji kolesarjenja!

GAMA CENTER BREŽICE, BREŽINA 25/a,
TEL.: (0608) 62-336, FAX. 62-976

ZOPET VAS PRESENEČA

- . m
vam v svojem salonu v Rosalnicah 5 pri Metliki nudi kopalniški 
program Kolp&son in program kuhinjskih korit kolpO"l<Bf 

IN KERAMIČNE PLOŠČICE 
v času od 29. 4. — 18. 5.1991

— z 20% popustom za takojšnje plačilo ali
— na obročno brezobrestno odplačevanje 1 + 2

Ne glede na obliko plačila pa vam nudimo še 
DODATNE UGODNOSTI:

— za vse redne programe
— za proizvode II. kvalitete
— za opuščene programe KOLPA.SAN

5%
25%
40%
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PODPRTI INFORMACIJSKI SISTEMI 
INDUSTRIJSKO RAČUNALNIŠTVO 
NAČRTOVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME
Pridružite se tistim, ki nas že poznajo!
(061) 447-200 • (068) 22-090 • (068) 23-122

ADRIATIK d.o.o., DOBOVA, Selška 21ftel. 67-481

Po izredno ugodnih cenah 
vam nudimo:

jjgSsji!
MINI MORIS
tovota 
CARINA 1.6

Na zalogi XM 2.0 avtom., kat., 
usnjeni sedeži, klima napra
va, metal, barva, cena 45.000 
dem. Pri naročilu plačate 2000 
dem pologa, ostalo pri dobavi. 
Dobavni rok sedem dni. In
formacije na tel. 0608 67-481 
od 10. do 17. ure. Sprejema
mo prednaročila za BMW, se- 

20.707 dem rija 3, novi tip.

11.700 dem
15.000 dem

21.590 dem 
13.500 dem
11.000 dem

Lillkot jezikovno izobraževanje

SUMMER ČAMP
julija in avgusta v BOIII^NJU

ZA OSNOVNOŠOLCE OD 3. RAZREDA NAPREJ 
^TARSI! NAJ VAŠI OTROCI PREŽIVIJO POČITNICE 
DRUGAČE
I0-dnevno bivanje v mladinskem hotelu 
40-urni tečaj angleščine ali nemščine 
tenis, planinaijenje, kajak, kanu, pikniki...

PRIJAVE SPREJEMAMO DO 15. maja!
Informacije med 9. in 13. uro po tel. (061) 721-026

Naročam knjigo
Alojzija Žiberta Pod Marijinim varstvom

KNJIGO MI P0SUITE NA NASLOV

PUČAM PO POVZETJU

PODPIS

jfjn j? predvidoma izšla konec maja. prednaročniška cena je 
ce nTrjeV fcena v redni prodaji bo 450 din). Izpolnjene naročilni- 
Kran' e "a naslov: Časopisno podjetje Glas, Moše Pijadeja I, 
sta li lahko 'odi vplačate pri blagajni našega časopisa. Ce-

16, Kranj.

ZAHVALA
V 61. letu nas je zapustila naša ljuba mama, 

stara mama, sestra in taka

STANKA 
KRAJNC

z Broda pri Podbočju

j?b boleti izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijate- 
* k' so nam izrekli sožalje in kakorkoli pomagali, pokojni darovali 
YelJe, sv. maše, zanjo molili in jo v tako velikem številu pospremili na 
Jeni zadnji poti. Iskrena hvala njeni zdravnici za lajšanje bolečin in g. 
župniku za lepo opravljen obred. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
V 81. letu nas je zapustil dragi mož, oče, stari 

oče, stric, ded in praded

LUDVIK 
LOKAR

Draga 1 pri Šentrupertu
^ah valj ujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, znancem in prijateljem 

'žrečeno sožalje, podarjeno cvetje in spremstvo k njegovemu večne- 
u Počitku, kakor tudi pevcem, gasilcem, govorniku in g. župniku za 

opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
V 88. letu nas je zapustila naša draga mama, 

tašča, stara mama in babica

FRANČIŠKA
HVALA

iz Krškega

Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, sorodnikom in znancem za 
izrečeno sožalje, za številne vence, cvetje in sveče ter številno spremstvo 
na njeni zadnji poti. Posebno se zahvaljujemo dr. Jožetu Pircu iz ZD 
Krško in osebju Doma upokojencev Krško za dolgoletno skrb in nego. 
Zahvala tudi g. kaplanu za lepo opravljen obred in pevcem za občuteno 

zapete pesmi.

Žalujoči: hči dr. Tatjana, zet Dorde, vnuki Darko, Dragan, 
Zoran z družinami in ostalo sorodstvo

V SPOMIN
Oj ti črni dan, 
ti nisi rabil priti, 
oj, ti črni dan.

22. aprila je minilo 10 let, odkar nas je zapu
stila naša hčerka oz. sestra in teta

KRISTINA 
GERKŠIČ

roj. Nemanič

Hvala vsem, ki se je spominjate.

Vsi njeni

lesziizia, MAVRICA

Trgovsko podjetje z barvami in laki, p.o., 
Ljubljana, Resljeva 1,

objavlja
za prodajalno v Črnomlju, Ulica Staneta Rozmana 7, 

prosta dela in naloge

pripravnika
za določen čas s končano:
IV. stopnjo strokovne izobrazbe trgovske smeri ali V. stopnjo 
strokovne izobrazbe komercialne, ekonomske ali upravno- 
administrativne smeri.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo 
v 8 dneh po objavi na naslov: Lesnina MAVRICA, Ljubljana, 
Resljeva 1, p.p. 231.
Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili v 15 dneh po spre
jemu sklepa.

O

A. M
ZAHVALA

V 77. letu nas je zapustil dragi mož, oče, brat 
in nono

BOGOMIR 
FERFOLJA

Pod smreko 4, Črnomelj
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem, ki 
so nam na kakršenkoli način pomagali v težkih trenutkih. Hvala vsem 
za izrečeno sožalje, darovano cvetje in vence in vsem, ki so pokojnega 
pospremili na njegovi zadnji poti. Posebno zahvalo smo dolžni družini 
Starašinič, podjetju Belt, govorniku za poslovilne besede ter župniku za 

opravljen obred. Vsem skupaj še enkrat hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

JaZLflTfl VERIGfl
J* alpha oglase sprejemamo na tel.: 068/28-121

2
*
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VRTNARSTVO — Proizvodnja in trgovina na Novomeški 81 v 
Straži, teL 068/60-688. In Cvetličarna na CBE 67 v Metliki tel 068/60-688. 
Na obeh naslovih vam nudijo rezano CVETJE, lončnice, cvetje za balkone, 
SADIKE za grobove ter okrasno GRMIČEVJE. Izdelujejo VENCE, ikebane 
in poročne šopke. ZASADIJO notranja in zunanja korita, izdelajo načrte in 
uredijo okolice poslopij. Njihove sadike so zdrave in kakovostne. Obiščitejih in 
se prepričajte.

PODGORJE — Podjetje za preskrbo kmetijske dejavnosti Prodaja
mo gnojila: KAN, NPK13-10-12,NPK10-30-20. Krmila. Kmetijske stroje in 
orodja. Kompletno škropilno tehniko. Preskrbimo pa tudi drugo blago, če ga 
naročite pri nas. Podgorje, Stopiče.

ARHITEKTI — Ne veste, kam bi se obrnili kadar želite najeti stro
kovnjaka za notranjo opremo? Ste r zadregi kadar bi radi naročili grafično 
opremo? Vse to vam nudi skupina arhitektov iz Medvod Pokličitejih lahko na 
teL 061/613-181.

4

DOLENJKA — Marketi Dolenjke nič več ne zapirajo vrat ob sedmi 
uri zvečer. Zato, spoštovani kupci in drage gospodinje, obiščite jih tudi po 19. 
uri. Vsi marketi z zeleno deteljico v občinah Novo mesto, Črnomelj in Trebnje 
so odprti do 20. ure.

BELLA — Največja izbira najkakovostnejših italijanskih čevljev. Moš
kih, ženskih in otroških. In potem še torbice ter usnjena galanterija, vse to je 
BELLA. Lepota italijanskih čevljev vBršljinu na št L Inšenekaj: Trgovina bo 
imela POl. MAJU DRUGAČEN DELOVNI ČAS. Odprtabood9. do 12. ure 
dopoldne in od 16. do 19. ure popoldne. TeL 068/27-578. Pokličite!

ZAVAROVALNICA TRIGLAV PE NOVO MESTO
Ali ste že kdaj pomislili katere nevarnosti ogrožajo vaše premoženje?
Ali ste že kdaj pomislili katere nevarnosti prežijo na vaše življenje?
Zavarovalnica Triglav dd poslovna enota Novo mesto ve najboljše odgovo

re na ti dve vprašanji Zalo čimprej odpošljite anketni vprašalnik, ki ste ga pred 
kratkim prejeli Naš zastopnik pa vas bo v najkrajšem času obiskal in sklenil 
zavarovanje za vaše življenje in premoženje.

Zavarovalnica Triglav dd PE Novo mesto, Zagrebška 2, teL 068/25-696, 
25-602, 25-167. Pokličite._____________________ _ __

CVETJE — Z njim lahko poveš vse. Kupiš ga v cvetličarnah Brine v Metli
ki ali v Gradcu. Pa ne delajo samo šopkov in vencev. S cvetjem lahko opremijo 
dvorano ali konferenčno sobo. Ti res znajo s cvetjem. Tudi holandskim Ike
bana, teL 068/57-184 ali Cvetličarna, teL 59-001.

POČITNICE 91 IN PRVOMAJSKI PRAZNIKI, široka 
ponudba aranžmajev doma in v tujini kmečki turizem, slovenska zdravilišča.. 
TRADETOUR do.o., Zagrebška 2 (II. nad), 068/22-410, im. 228.
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KOMUNALA
Novo mesto, Cesta kom. Staneta 2

razpisuj«
JAVNO DRAŽBO

ki bo 7. maja 1991 ob 15. uri na Mali Cikavi 28 za prodajo:
i.. -r „„„ ., , Začetna cena din

— ULT 220 — nakladač, letnik 1987 560.000 00
— Tovorni specialni samonakladalnik

TAM 130 T 10, letnik 1981 91.000 00
— Traktor IMT 558 58 KS, letnik 1977 46 000 00
— Tovorni avto kiper TAM 190 T 15,

letnik 1985 336.000,00
— Tovorni avto TAM 75 T 3 - cestar,

letnik 1984 112.000,00
— Tovorni avto — specialno vozilo za

odvoz smeti TAM 170 T 14 K, letnik 1982 168.000,00
Pravico do sodelovanja imajo družbeno pravne in fizične 
osebe.
Zainteresirani morajo pred začetkom javne dražbe vplačati 
varščino v višini 10 odstotkov od začetne cene na žiro račun 
Komunale Novo mesto št. 52100-601-11459, s pripisom- za 
javno dražbo.
Pri nakupu plača kupec davščino in vse stroške glede prenosa 
lastništva.
Prodaja bo potekala po videnem stanju brez naknadnih 
reklamacij.
Kupec mora celotno kupnino plačati v 8 dneh po dnevu javne 
dražbe, sicer njegovo varščino zadržimo. Ponudnikom, ki ne 
bodo uspeli, bomo varščino vrnili v 3 dneh.
Pojasnila dobite po telefonu (068) 23-594.

In objavlja 
ZBIRANJE PONUDB

za opravljanje storitev pobiranja in odvoza komunalnih odpad
kov na območju občine Novo mesto.
Osnovni pogoj je lastno specialno vozilo za pobiranje in prevoz 
komunalnih odpadkov.
Vaše pisne ponudbe z oznako »Prevoz komunalnih odpad
kov« pričakujemo v 30 dneh na naslov: JP KOMUNALA, Cesta 
komandanta Staneta 2, Novo mesto.
Podrobnejša pojasnila lahko dobite po telefonu (068) 23-594

Poslovne prostore in stanovanja 
na atraktivni lokaciji v Semiču

Vam nudi beg rad

17-18 (2175-76) 25. aprila 1991

Belokranjsko gradbeno podjetje BEGRAD iz Črnomlja adaptira 
poslovno-stanovanjski objekt v središču Semiča.

Nudimo:
— poslovne prostore vel. 16 — 45 m2
— stanovanja vel. 30 — 76 m2

Vseljivo Xll/91.
Prosimo vse potencialne kupce, da se zglasijo na podjetju Be- 
grad Črnomelj ali na telefon št. (068) 52-255, 52-217.

DOLENJSKI UST
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tedenski koledar
Četrtek, 25. aprila — Marko 
Petek, 26. aprila — Zdenka 
Sobota, 27. aprila — Ustan. OF 
Nedelja, 28. aprila — Pavlina 
Ponedeljek, 29. aprila — Katarina 
Torek, 30. aprila — Samo 
Sreda, 1. maja — Praznik dela 
Četrtek, 2. maja — Boris 
Petek, 3. maja — Aleksander 
Sobota, 4. maja — Florjan 
Nedelja, 5. maja — Angel 
Ponedeljek, 6. maja — Judita 
Torek, 7. maja — Gizela 
Sreda, 8. maja — Dan RK

LUNINE MENE

28. aprila ob 21.58 — ščip 
7. maja ob 1.46 — zadnji krajec

kino
BREŽICE: 26. in 27. 4. (ob 20. uri) 

ameriški horor film Napadalec. 28. 4. 
(ob 18. in 20. uri) ameriški glasbeni film 
Čmera. 3. in 4. 5. (ob 20. uri) ameriška 
kriminalna komedija Rock’n roli detek
tiv. 5. 5. (ob 18. in 20. uri) ameriška 
komedija Trije moški in mlada dama. 
7. 5. (ob 20. uri) hongkonški film Lov 
na ninje.

ČRNOMELJ: 26. 4. (ob 20. uri) 
ameriška drama Žena-hudič. 28. 4. (ob 
18. uri) ameriška akcijska komedija

kmetijski stroji
TRAKTOR URSUS 335, prevoženih 

637 ur, z vsemi priključki, vse v dobrem 
stanju, prodam. Cena 90.000 din. Ogled 
pri Hrastarju, Stranska vas 36, Novo me
sto. 2831

DVE TRAKTORSKI enoosni priko
lici (3 t) prodam. ® (061)805-002.

2852
TRAKTOR Ursus (35 KM), 1200 ur, 

in R 4, letnik 1983, prodam. W 40-776, 
po 16. uri. 2855

OBRAČALNIK za seno, 180 cm, 
prodam. Franc Junc, Gorenja vas 44, 
Šmarješke Toplice. 2877

TRAKTOR URSUS 360, star dve le
ti, ali Deutz 4806, star 5 let, prodam. Le- 
deča vas 15, Šentjernej. 2894

TRAKTOR DEUTZ, 25 KS, s koso
2894

OBRAČALNIK SIP 225 prodan 
Albin Jordan, Dobrava 27, Škocjan, 1

in prikolico 3 t, prodam. * 42-693.
2899

SAMOHODNO rotacijsko kosilnico 
Tomo Vinkovič, staro dve leti, prodam. 
®(068)424)75. _ 2905

_ ‘am.
kocjan, ® 

41-153. 2916
ZETOR 7011, z originalno kabino in 

prikolico (4 t) prodam. ® 57-632.
2936

REZERVNE DELE za traktor Uni- 
verzal prodam. ® 73-337, po 20. uri.

2938
TRAKTOR PASKVALI, prikolico, 

plug prodam. Jože Abina, Gorenja vas 19, 
68233 Mirna. 2940

MOLZNI STROJ Westfalia prodam. 
® 25-860. 2941

KOSILNICO BCS, rabljeno, pro
dam. Struna Potov Vrh, Novo mesto.

2944
TRAKTOR URSUS 335, star 18 let, 

zelo dobro ohranjen, s kabino, prodam. 
Cena po dogovoru. Prodam tudi junca, 
starega 18 mesecev. Informacije dobite po 
telefonu (068)50-272. 2946

motorna vozila
GOLF, letnik 1979, prodam ali zame

njam za manjši avto. * 42-942. 2830
AUDI 80 CD, turbo diesel, letnik 

1985, ugodno prodam. * (068)57-794.
2833

CITROEN CX 2000, letnik 1980, ka
ravan, komplet ali po delih prodam. * 
(068)57-794. 2834

TOMOS A VTOMATIK, letnik 1988, 
dobro ohranjen, prodam za 600 DEM. * 
(068)23-696. 2835

AUDI 100, 5 diesel, z novim motor
jem, ugodno prodam. ®(068)57-794.

2836
VW HROŠČ 1300, originalni nemški, 

letnik 1973, prodam. ® (0
nginalni nemsl 
(06857-794. 

2837
MOTORNO kolo MZ 250 TS, letnik 

1982, dobro ohranjeno, prodam. ® 86- 
210. 2839

PEUGEOT 205 GR 1,3, letnik 1987, 
registriran do 1992, menjam za cenejši av
to (golf diesel). Matoh, Vrhpeč 6, Mirna 
Peč. 2842

Pištole brez kontrole. 28.4. (ob 20. uri) 
ameriški znanstvenofantastični film 
Brezpogojni odpoklic. 30. 4. (ob 20. 
uri) ameriški akcijski film Ameriški lo
vec. 2. 5. (ob 20. uri) ameriški krimi
nalni film Dobri fantje. 3.5. (ob 20. uri) 
ameriški erotični film Seksualne dile
me. 5. 5. (ob 20. uri) ameriška vojna 
drama Nemphis belle. 7. 5. (ob 20. uri) 
ameriški triler Brez izhoda.

KRŠKO: 25. 4. (ob 21. uri) italijan
ski erotični film Zelo razuzdano dekle. 
28.4. (ob 19. uri) ameriški znanstveno
fantastični film Tanka linija smrti. 3. 5. 
(ob 20. uri) komedija Gruntovčani.

NOVO MESTO — DOM KUL
TURE: 25. (ob 18. in 20.30) ter od 26. 
do 28. 4. (ob 20. uri) novozelandska 
drama Angel za mojo mizo. Od 26. do 
28.4. (ob 18. uri) ameriški glasbeni film 
Velike ognjene krogle. 29. m 30. 4. (ob 
18. in 20. uri) ameriški pustolovski film 
Beli lovec — črno srce. 2. in 3. 5. (ob 
18. uri) ameriški akcijski film Odpad
niki. Od 2. do 5.5. (ob 20. uri) ameriški 
film Divji po srcu. 4. in 5. (ob 18. uri) 
ter 6. 5. (ob 18. in 20. uri) ameriški vo
hunski triler Brez izhoda. 7. in 8. 5. (ob
18. in 20. uri) ameriški mladinski fanta
stični film Čarovnice.

NOVO MESTO — DOM JLA: Od 
26. do 28. 4. (ob 19. uri) ameriški film 
Najet za ubijanje. Od 29. do 30. 4. (ob
19. uri) ameriški film Divji v srcu.

SENOVO: 3.5. (ob 18. uri) komedi
ja Gruntovčani.

Z 101 jugo Skala 55, februar 1989, re
gistrirano do 2/92, prodam. ® 52-103.

OPEL ASCOMA 16 GLS, letnik 
1987, prodam. ® 73-486. 2849

Z 101, december 1989, ugodno pro
dam. ® 43-788. 2853

LADO RIVO 1300, prva registracija 
12. januaija 1989, registrirano do 12. ja
nuarja 1992, prevoženih 35.000 km, zelo 
ugodno prodam. ® (0608)60-045, po 15. 
uri. 2854

JUGO 45, letnik 1986, prodam. ® 
73-626. 2857

GOLF DIESEL, konec 1988, pro
dam. ®(061)371-660. 2859

JUGO KORAL 45, letnik maj 1989, 
prodam. ® 65-521. 2862

GOLF DIESEL, star tri leta, prodam. 
® (0608)79-793. 2863

Z 101, letnik 1983, registrirano do de
cembra 1991, prodam za 1900 DEM, ali 
menjam za Z 750. Igor Šiler, Golobinjek 1 
a, Mirna Peč. 2865

ZASTAVO 128, letnik 1986, nujno 
prodam. Boženko Grah, Šegova 14, ® 
26-811. 2867

LADO 1200 S, letnik 1987, ugodno 
prodam. Informacije popoldne na ® 
(068)25-772. 2869

Z 750, letnik 1980, prodam za 800 
DEM. ® (068)45-296. 2872

PRODAM GOLF diesel, 1.79, reg. do 
1/92 za 4900 DM. ® 068/84-455 ali 
25-170.

R 18, letnik december 1983, prva re
gistracija januar 1984, prodam za 5.500 
DEM. * 22-729, dopoldne, 43-722, po
poldne. 2873

JUGO KORAL 45, star tri mesece, 
prodam ali zamenjam za starejši R 4. ® 
24-308. 2874

Z 750, garažirano, registrirano do de
cembra 1991, prodam. Ogled popoldne. 
Miklič, Cegelnica 42, Novo mesto.

GOLF JGLD, november 1983, z 
okvarjenim motorjem prodam ali me
njam za Z 101 ali Z 128. ® 42-288.

2876
ZASTAVO 101, letnik 1975, registri

rano do novembra 1991, prodam. Janez 
Hudoklin, Gor. Vrhpolje 14, Šentjernej.

FIAT 126, letnik 1988, in avtomatik 3 
M prodam. Božo Ajdukovič, Ragovska 8, 
Novo mesto. 2879

GOLF DIESEL, letnik 1984, pro
dam. ® 28-061. 2880

D V A 126 P, letnika 1983 in 1985, oba 
registrirana do novembra 1991 prodam. 
Jože Zamida, Gor. Vrhpolje 6, Šentjernej.

Z 750, letnik 1980, registrirano do sep
tembra 1991, prodam. ® (0608)33-219.

FIAT 850, 1971, registriran do aprila 
1992, prodam ali zamenjam za juga, sta
rega dve do tri leta. Prodam tudi APN 7, 
star 4 leta. ® (068)84-683. 2891

FIAT 126 P, letnik 1983, dobro ohra
njen, oranžne barve, prodam. Anton 
Bercko, Soteska 26, Straža, ® (068)65- 
761. 2895

Z 128, letnik 1983, registriran do ja
nuarja 1992, prodam. Milan Petenec, Ra
ka 92, Raka. 2901

Z 750, letnik 1984, prodam. Bojane, 
Velike Brusnice 46 a. 2902

Z-128, letnik december 1988, rdeče 
barve, prodam. ® (068)20-381 (po 16. 
uri).

DOLENJSKI LIST
USTANOVITELJ IN IZDAJATELJ: Dolenjski list Novo mesto, p.o.
UREDNIŠTVO: Drego Rusija (glavni urednik in direktor), Marjan Legan (odgo

vorni urednik), Andrej Bartol), Marjan Bauer (urednik Priloge), Mirjam Bezek- 
Jakie, Bojan Budja, Breda DuiU-Gornlk, Anton Jakie, Zdenka Undič-Dragaš, 
Martin Luzar, Milan Markelj, Pavel Perc, Jože Primc, Jote Simčič in Ivan Zoran.

IZHAJA ob četrtkih. Posamezna številka 22 din, naročnina za 2. trimesečje 250 
din; za družbene skupnosti, stranke, delovne organizacije, društva ipd. 500 din; za 
tujino 40 ameriških dolarjev ali 70 DM (ali druga valuta v tej vrednosti) na leto.

OGLASI: 1 cm v enem stolpcu za ekonomske oglase 280 din, na prvi ali zadnji 
strani 560 din; za razpise, licitacije ipd. 300 din. Mali oglasi do deset besed 250 din, 
vsaka nadaljnja beseda 25 din.

ŽIRO RAČUN pri SDK Novo mesto št.: 52100-603-30624. Devizni račun št.: 
52100-620-970-25731-128-440519 (LB — Dolenjska banka d.d. Novo mesto).

NASLOV: Dolenjski list, 68001 Novo mesto, Glavni trg 24, p.p. 130. Telefoni: 
uredništvo (068) 23-606,24-200, naročniška siutba, ekonomska propaganda in fo
tolaboratorij 23-610, mali oglasi in zahvale 24-006; računovodstvo 22-365, tele/ax: 
24-896. Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo. Na podlagi ustreznega re
publiškega odloka (Uradni list Republike Slovenije, št. 7/91) se za Dolenjski list ne 
plačuje davek od prometa proizvodov. Časopisni stavek, prelom in filmi: Grafika 
Novo mesto, p.o. Tisk: Ljudska pravica, Ljubljana.

KARAMBOLIRAN FORD ES- 
CORT, letnik 1984, prodam. Stankovič, 
Nad mlini 24, Novo mesto. 2903 

NOV MOTOR za R 4 GTL prodam. 
Divjak, Dol. Prekopa 19, Kostanjevica.

Z 101, staro 16 mesecev, prodam ali 
menjam za večji avto. ® 27-178. 2906 

JUGO, 1988, prodam. ® 24-982.
2907

GOLF, letnik 1986, 5 vrat, prodam. 
® 26-849. 2909

GOLF, 1980, in jugo Koral, 1989, 
prodam. Rastoder, Ragovska 8, ® 23- 
270. 2913

GOLF DIESEL, letnik 1984, pro
dam. ® 25-584. 2914

ZASTAVO 850, karambolirano, re
gistrirano do 1992, prodam. Šenica, Dol. 
Polje 3, Straža. 2915

JAMAHO 1100 XS prodam. Tomaž 
Cesar, Štefan 4, Trebnje, ® 45-319.

2917
126 P, letnik 1983, registriran do 10. 

oktobra 1991, ugodno prodam. Plaveč, 
Vrhovo 16, Mirna Peč. 2919

OPEL KADETT, letnik 1984, pro
dam za 8.500 DEM. ® 84-334. 2920

AUSTIN 1300, letnik 1972, generalno 
obnovljen, prodam za 2000 DEM. W 27- 
048. 2921

R 4 TLS, letnik 1981, registriran do 
aprila 1992, in opel Manto 1600, obnov- 
IjenOjneregistrirano, poceni prodam. Praz
nik, Škocjan 66/3. 2922

126 P, starejši letnik, registriran do de
cembra, prodam za 1100 DEM. Bevec, 
Mestne njive 4&11, Novo mesto. 2923 

VISO SUPER E, letnik 1982, ugodno 
prodam. ® (0608)32-809. 2924

GOLF JGL, 1982, odlično ohranjen, 
prodam. ® 23-679. 2927

R 4 GTL, 1989, in ZASTAVO 750,
1982, prodam. ® 23-679. 2928

126P, letnik 1985, prodam. Tomažin,
Gorenja vas 21, Šmarješke Toplice.

2929
R 4 GTL, letnik 1988, rdeče barve, 

prodam. Jože Drab, Gor. Težka Voda, 
Novo mesto. 2930

MOTOR BT 50, dobro ohranjen, 
prodam. Janc, Lešnica 6, Otočec. 2931

2932
R 4 GTL, letnik 1986, in R 11 GTD, 

letnik 1985, prodam. ® (068)24-620.
2933

GOLF DIESEL, letnik 1985, registri
ran do 11. januaija 1992, prodam ali me
njam za novejšega. ® (068)27-405.

2934
GOLF CL, nemški, star dve leti, pro

dam ali zamenjam za gradbeno parcelo. 
® (068)26-741. 2935

126 P, letnik december 1987, prevo
ženih 17.000 km, prodam. » 27-557.

2937
JUGO 55 GVL, star dve leti, prevože

nih 16000 km, prodam. Milena Rebolj, 
® 28-698. 2939

R 4, letnik 1987, in zastavo 750, letnik
1983, prodam. ® 42-571. 2943 

JUGO 45, letnik 1989, prodam. ®
(068)24-158. 2945

TOMOS BT 50 S, nevožen, ugodno 
prodam. » (0608)67-481. 2947

PASSAT, letnik 1978, prodam ali 
menjam za manjše vozilo. ® 27-841.

2948
GOLF DIESEL, oktober 1988, do

datno opremljen, ugodno prodam. ® 24- 
996. 2955

GOLF DIESEL, S paket, letnik 1985, 
prodam. ® 86-165. 2956

NISSAN SUNY 1500 GL, letnik 
1986, prodam. ® (068)42-146. 2957

Z 126 P ugodno prodam. ® 52-225. 
Z 750, letnik 1982, prodam. Bevc, 

Šmalčja vas 7, Šentjernej. Ogled popol
dne, razen petka. 2959

JUGO 45 A prodam. Štrbenk, Korita 
9, Dobrnič. 2961

MOPED APN 6, brezhiben, prodam. 
® 65-050, zvečer. 2964

126 P, letnik 1990, prodam za 65.000 
din, prodam. ® (0608)31-214. 2965

Z 128, letnik 1987, registrirano do 
4/92, ugodno prodam. ® 25-871, po
poldne. 2966

Z 128, letnik 1985, prodam. ® 26- 
179, od 18. do 20. ure. 2967

Z101, letnik 1989, registrirano za celo 
leto, prodam za 6500 DEM. Alojz Vid
mar, Dol. Nemška vas 15, Trebnje.

JUGO KORAL 45, september 1989, 
prevoženih 40000 km, prodam za 6000 
DEM dinarske protivrednosti. ® (068) 
26-618, po 15. uri. 2970

JUGO KORAL 45, letnik 1989, pro
dam. ® 25-056, popoldne. 2973 

126 P, letnik 1986, registriran za celo 
leto, prodam. Bubnjevič, Segova 16/27, 
Novo mesto. 2974

R 4 GTL, marec 1988, garažiran, po
zimi nevožen, samo 15.000 km, prodam 
za 6700 DEM dinarske protivrednosti. ® 
(068)26-710, po 15. uri. 2977

JUGO 45 AX, temno rdeče barve, let
nik 1988, prevoženih 29000 km, prodam 
za 6400 DEM. Informacije na ® (068) 
84-594. 2978

GOLF DIESEL, metalik sive barve, 
star dva meseca, z dodatno opremo, pro
dam. ® (0608)69-565. 2979

TOYOTO COROLO LB 1,6, 105 
KM, 16 ventilov, metalik črne barve, z 
dodatno opremo, staro tri mesece, ugodno 
prodam.«(0608)69-565. 2980

126 P, december 1987, registriran do 
januarja 1992, prodam. ® (068)45-292, 
po 14. uri. 2981

LADO 1200, starejši letnik, neregistri
rano, v voznem stanju, in štiri nove blatni
ke prodam. Cena po dogovoru. Bučar, Za
log 9, Novo mesto. 2983

PRODAM Z 750,1 85, odlično ohra
njeno, na novo registrirano. » 57-362.

obvestila
NESNICE, mlade jarkice pasme hisex, 

rjave, stare 3 in 4 mesece, prodajamo po 
zelo ugodni ceni. Naročila sprejema in da
je vse informacije trgovina diskont »Sut- 
la«, Milan Herakovič, Oražnova 11, Ko
stanjevica, /o (0608)60-078. 2505

PIŠČANCE, enodnevne bele, 
težke, rjave nesnice in grahaste, 
že prodajamo: Valilnica Humek, 
Irča vas 18, tek: 24-4%, 68000 
Novo mesto.

INTERMARC
TEHNIČNA TRGOVINA
STOPICE
pri Novem mestu
tel/068-43-806

(BCS)
- KOSILNICE BCS
- ORIGINAL REZERVNI 

DELI BCS
- KMETIJSKA MEHANIZA

CIJA
- NAHRBTNE KOSILNICE 

NA LAKS KAVVASAKI

Rg»BERT’S
elektronik d.o.o.
Novomeška c. 79 
68351 STRAŽA pri NM 
® 068/22-090 

IZREDNA PONUDBA 
INDIVIDUALNIH SATELITSKIH 
TV SISTEMOV:
Nudimo vam dobavo in montažo in
dividualnih satelitskih TV sistemov /a 
sprejem programov s satelitov AS
TRA IA in ASTRA IB. skupaj 32 
TV programov in najmanj 10 radij
skih (Luksemburg, Sky itd ). Sistemi 
ECHOSTAR SR-1500,
SAKURA SR-870 in 
NEC
omogočajo tudi sprejem z drugih sate
litov, ki s svojimi signali pokrivajo 
naše področje.
Garancija za montirano opremo je 12 
mesecev, servis pa je zagotovljen tudi 
po preteku garancije.
Poleg satelitskih nudimo tudi monta
žo klasičnih antenskih naprav po 
konkurenčnih cenah.
Pokličite, ne bo vam žal!

Bogata izbira unikatnih oblačil 
za:
— obhajilo 

birmo
— poroko
— maturantski ples 
—■ maturantski pohod
— valeto
Cesta Gubčeve brigade 9 
68210 Trebnje 
Ipri novem sodišču)
Odprto: od 14.15 do 18. ure, 
sobota od 10. do 12. ure.

r^V/J^Z//ZI

diteran) po konkurenčni ceni. Jože Mež
nar, Veliki Slatnik 20, Novo mesto, ® 
(068)26-505. 2900

OBRTNIKI, PODJETNIKI! Izdelu
jemo vse vrste embalaže iz vakumirane fo
lije. blister, okroglo embalažo in škatle iz 
prozorne folije s tiskom. W 22-902.

2918
SKRBI VAM PREVZAMEMO! Ne

čakajte do zadnjega, naročajte sedaj. Izde
lujem in obnavljam nagrobne spomenike. 
Kvaliteta zajamčena, cena solidna. ® 
(068)44-179. 2953

posest
STAREJŠO VRSTNO HIŠO, v ne

posredni bližini Zdravilišča Dolenjske 
Toplice, primemo za manjši lokal in sta
novanje, prodam. Informacije na W 
(061)621-767. 2843

DOMAČIJO, 2,7 ha zemlje (1 /3 nji
ve, 1/3 gozda, 1/3 travniki), v Dol. Les
kovcu 69 pri Brestanici, ugodno prodam. 
Anton Perc, Ukmarjeva 18, Lucija, Porto
rož. 2856

GRADBENO PARCELO za dve 
stanovanjski hiši, primemo tudi za obrt, v 
bližini Novega mesta, prodam. Gradbeno 
oziroma lokacijsko dovoljenje je vključe
no v ceno. Informacije po ® (068)25- 
898. 2868

GRADBENO PARCELO v Semiču, 
z vso urejeno dokumentacijo, nujno pro
dam. Možnost obročnega odplačevanja. 
® 50-123. 2870

ZAPUŠČENO DOMAČIJO v bliži
ni Krškega ugodno prodam. Bližina asfal
ta, voda in elektrika na domačiji, možnost 
plačila na obroke. W (068)73-746.

2882
VINOGRAD, s 600 trtami, star 6 let, 

in vikend (8 x 7), končana III. gradbena 
faza, prodam. Parcela je velika 20 arov. 
® (0608)31-075. 2885

GRADBENO PARCELO v Novem 
mestu (Regrške košenice), 562 m2, z ure
jeno dokumentacijo in plačanimi prispev
ki, ugodno prodam. ® (068)26-189, 
Matjan. 2897

GOZD (59 arov), v k.s. Bušinja vas, 
prodam. ® 50-101. 2910

TRAVNIK — PAŠNIK na Ratežu 
(2586 m2) ugodno prodam. ® (068)22- 
489. 2951

OBRTNO STANOVANJSKO HI
ŠO v Trebnjem, 250 m2 uporabne površi
ne in mansardo, na parceli 936 m2, z vsemi 
pritiklinami, prodam. ® (068)45-376,3. 
in 4. maja, od 8. ure dalje. 2952

VINOGRAD, novejši, na žici, s hra
mom in opremo, v Piroškem Vrhu, Cerk
lje ob Krki, in parcelo (25 a), v Jakobu

GRADITELJI, POZOR! Po konku
renčnih cenah izdelujemo peči in bojleije 
za centralno ogrevanje. Garancija za peči 
je 5 let. ® (063)39-878. 2557

ROLETE IN ŽALUZIJE izdelujemo 
in montiramo po konkurenčni ceni. ® 
(068)44-662. 2651

VODOVODNE INSTALACIJE — 
popravila in napeljava. Emil Cunder, Me
niška vas 34 a, ® (068)65-455. 2691

BELE PIŠČANCE — BROJLER- 
JE, stare 4 tedne, in rjave jarčke —- nesni
ce, stare 6 tednov, prodajamo od 25. apri
la dalje. Prevolšek, Čaler, ® 45-024.

2871
OBVEŠČAM cenjene stranke, da iz

delujem betonski strešnik-enovalni (me-

prodam

KRAVO, brejo 7 mesecev, z drugim 
teletom, prodam. Gorenc, Ločna 38, No
vo mesto. 2844

PRODAM tri kolesa (BMX, kolo na 5 
prestav in pony kolo). ® 23-974.

PRODAM player »ORION« za 420 
DM. s 068/84-455.

ZELO UGODNO prodam 100 kom 
salonitnih plošč, traktorsko kosilnico in 
obračalnik za TV. ® (0608)75-553.

DVE KUHINJI (3,5 in 3,00 m), rab
ljeni, prodam. Anton Robič, Planina 58, 
63225 Planina pri Sevnici. 2850

HLADILNIK Gorenje, star eno leto, 
prodam. (068)23-973. 2851

VIDEOREKORDER GRUNDING, 
z daljinskim upravljanjem, ter harmoniko 
Škandale, 96 basov, prodam. »47-579.

2858
HLEVSKI GNOJ prodam. ® 73- 

461. 2860
MANJŠO tračno žago prodam. *# 

(0608)82-281. 2861
RABLJENO KUHINJO in nov su

šilnik perila prodam. Milenkovič, Dilan- 
čeva 1, Novo mesto. 2881

BELE KOZE in mladiče prodam ah 
menjam za ovce. ® (068)28-247.

2887
GATER ŽAGO za razrez hlodovine, 

dobro ohranjeno, rabljeno, prodam. Cena 
2.500 DEM. Anton Hrovat, Češnjice 4, 
61303 Zagradec. 2888

LEP HRASTOV skedenj (pod) za

pri Brežicah, ob asfaltni cesti prodam bru
narici (4 x 5 in 5 x 6m), z vodo in elektri
ko, ter 450 trt vinograda, primemo za od
dih in počitek, predvsem za tiste, ki bi 
koristili Terme Čatež. W (0608)61-496.

2960
OBRTNO — STANOVANJSKO

parcelo v Trebnjem po ugodni ceni pro
dam. ® (068)22-979. 2%2

VIKEND pri Dolenjskih Toplicah 
prodam, lahko na obroke. V račun vza
mem tudi avto, kredit, gradbeni material 
in podobno. ® 86-150. 2%8

ENOSTANOVANJSKO HIŠO v 
Novem mestu prodam. ® (068)27-739 
in 73-459. 2972

STAREJŠO KMEČKO HIŠO v Pi- 
šecah pri Brežicah, z gospodarskim po
slopjem in 2000 m2 zemlje (pašniki), pro
dam. Jože Kene, Pišecc 52, Pišece.

MEŠALEC, z bencinskim motorjem, 
in avtoprikolico prodam. W 49-018, 
zvečer.

2828
VOZ SENA in suhe smrekove plohe 

prodam. Mišjak, Boričevo, Novo mesto.
2829

UNIVERZALNO STRUŽNICO, 
delovne širine 10 a, prodam. Jože Žibert, 
Visočje 10 a, Planina pri Sevnici. 2832 

PRODAM kompleten diferencial, 
zadnjo osovino, za mercedesa 1217. ® 
(068)57-794. 2838

KORUZO prodam. ® 25-215.
2840

ZAHVALA

Rad si delal, rad živel 
in nas vse si rad imeL 
Zdaj, ko le več med nami ni, 
vemo, koliko nam pomenil si.
Solza v očeh se je utrnila, 
a nikdar le več med nas ne bo vrnila.
Pomlad v vinograd je tvoj prišla, 
čakala je, da prideš ti, 
in sedla je na rožna tla 
in jokala, ker tebe ni

V 21. letu cvetja mladosti je tragično preminil dragi sin, brat, striček, vnuk, 
nečak in bratranec

IGOR KOČJAŽ
iz Dol. Kamene 42 a pri Novem mestu

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega sina Igorja se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem za vso pomoč v težkih trenutkih, za izrečeno ustno in pisno sožalje. Hvala 
vsem, ki ste pokojniku darovali vence, cvetje, sveče in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti, zasuli njegov mnogo prerani grob s toliko prelepega cvetja. Posebno se zahvaljujemo organizacijam 
ZTO Novo mesto Sekciji za promet, Novoteksu Novo mesto tozdu Priprava, Konfekciji L, Petrolu TOfc 
Brežice, posebna zahvala sodelavcem Skladišč Novo mesto, Brežice, Kočevje, Otavec in vsem zaposlenim na 
bencinskih servisih, Cestnemu podjetju Novo mesto, LD Novo mesto in LD Mirna Peč za udeležbo in orga
nizacijo pogreba. Hvala pevcem in govornikom ter g. župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste

kakorkoli sočustvovali z nami.

Žalujoči: mami Tončka, ati Alojz, brat Bojan in sestra Mojca z družinama, stari ata, stara
mama in ostalo sorodstvo

prestavitev (10 x 10) prodam. ® (068) 
51-279. 2889

MOLZNO KOZO, kozice — srnaka- 
ste pasme prodam. Gradišče, Dol. Doph' 
ce. 2892

ŠIVALNI STROJ VERITAS cikcak 
ugodno prodam. Udovč, Adamičeva 67. 
Novo mesto, ® 21-784. 2898

OVCE z mladiči prodam. ® 26-689- 
2926

MIZARSKO KOMBINIRKO, 5
operacij, z nastavkom za opaž prodam- 
Gor. Globodol 11, Mirna Peč. 2942 

BARVNI TELEVIZOR in dirkalno 
kolo ugodno prodam. Informacije po # 
(0608)81-335. 2950

FRAJTONARICO prodam. ® 23- 
124, dopoldne, 27-146, popoldne.

2971
ZARADI SELITVE ugodno prodam 

rabljeno dnevno sobo, spalnico, termo
akumulacijsko peč AEG (3 KW) in gara
žo. ® 22-142, do petka. 2975

VINO, belokranjsko, rdeče, prodam- 
® (068)25-414 ali 27-848. 2982

razno _
NE OSTANITE SAMI, pomlad je U*! 

Vabi vas AFRODITA, ženitvena posre
dovalnica in klub iz Kranja, Poslovni cen
ter, Planina 3, od 8. do 14. ure, četrtek m 
petek od 14. do 19. ure. ® (064)324-258- 

2738
V V ARSTVO vzamem dva otroka, t® 

24-465. 2864
ANGLEŠČINO inštruiram. ® 27- 

534. 2886
KLUB ZA KONJSKI ŠPORT Šent

jernej oddaja v najem gostinske proštom 
na hipodromu v Šentjerneju za dobo 1° 
let. Pisne ponudbe z idejnim projektom 
pošljite na naslov: Alfred Trenz, Novo
meška 34, Šentjernej, do 20. maja.

2911
LOKAL za VIDEO AVDIO dejav

nost v Novem mestu iščem. V zameno nU" 
dim hišo za skladišče v Žabji vasi.'® 21" 
912. 2925

PROSTOR za trgovino ali mirnejšo 
obrt (50 do 200 m2), 1 km iz centra Sem' 
jerneja, oddam v najem. ® (068)41-^69-

PRIPRAVLJAM učence 8. razredoy 
za sprejemne izpite (matematika, fizika;* 
® 85-355. 2963

Službo dobi ^
POTNIKE za dostavo in prodajo H* 

ga na terenu v dobro vpeljani skupim 
četno. Informacije v četrtek na “ 
(0608)34-896. 2409.

ZA DOBER ZASLUŽEK potrebuj«; 
te proste vikende in osebni avto. * 
(068)25-% 1. 2500

NUDIMO zastopniško delo z i 
nim zaslužkom. Plačilo tedensko. “ 
(068)85-325. 2501

. V'
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*mamo kvalitetno
(t«.1?«1"* ccnah- Javile se na *
Kldnf5'-0^, in (068,23^976,

stii,P?0P^JA zanimivega artikla (tek-
kličite nn on'6 h.onorarno zaposlitev, po- 

te P° 20. un na % (0608)75-663.
DFlei i* * * 2912

kfc za strežbo v gostinskem loka- 
m. ® 43-748. 2984lu zaposli

__stanovanja
naian?Pi^' 8ars°njero v Novem mestu 

J!ti iS„# (0608)33-540. 2841
sostannvD|tNTKA ‘z Novc8a mesta išče 
^novalko M sobo v Ljubljani. Infor-
poldnc PP.*.(068)22-984, v petek po

ta v soboto ves dan. 2866

U 181 Naslov v oglasnem oddelku.
28%

Ritne ponudbe
dobr^Il.i^r-42 let’ s stanovanjem in 
sko Oiriv>S '1VIJO’ spoznati resno žen- 

Utrok m ovira. Šifra: »ZVESTOBA«.
2846

ZAHVALA
Dne 29. 10. 1990 okoli 23. ure je 
prišlo do prometne nesreče na cesti 
Otočec—Karteljevo, v kateri sem 
bil težko poškodovan. Zahvaljujoč 
hitri zdravniški intervenciji mi je bi
lo rešeno življenje. V času devet- 
najstdnevnega zdravljenja na Ki- 
rurško-ortopedskem oddelku splo
šne bolnice Novo mesto mi je bila 
nudena maksimalna strokovna in 
človeška pomoč, kar je največ vpli
valo na moje hitro ozdravljenje. 
Izrabljam priložnost, da javno, 
preko vašega cenjenega lista, izre- 
&m zahvalo prim. dr. Capudru, dr. 
Žuniču in dr. Šuštariču ter celotne
mu medicinskemu osebju za nese
bično pomoč.
Zahvaljujem se tudi vaši someščan- 
ki gospe Meri Novak (rojeni v Blatu 
na Korčuli), kije iz vašega časopisa 
zvedela za mojo nesrečo in me takoj 
obiskala v bolnišnici.
Nesreča, ki me je doletela, me je 
prepričala, da v teh težkih časih 
človeški faktor prebrodi nesoglasja 
katerekoli vrste. Dragi Slovenci, 
najlepša hvala!

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, brata 

in tasta

FRANCA 
PAVLINA

iz Podhoste 39
^ iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in 
PrTnuCm m vso P°m°č- podarjene vence in cvetje ter izrečeno sožalje, 
in S,f „ ^vala UKC Ljubljana, zdravnikom dr. Kotarju, dr. Janežu 

dr. Kocutarju za lajšanje bolečin, ter GIP Pionir, IMV ter PM 
Ljubljana-Center in župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: žena Nežka, sin Matjaž, sin Franci z ženo Lidijo, 
brat in sestra

ZAHVALA
Ne jokajte ob mojem grobu, 
le tiho k njemu pristopite, 
spomnite se, kako trpela sem, 
in večni mir mi zaželite.

V 79. letu nas je zapustila naša draga mama, 
stara mama, sestra in teta

TEREZIJA
ŠKRBEC

z Rateža 20

te nJeni zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi g. župniku za opravljen obred 
Patronažni sestri Murnovi za pomoč v bolezni. Vsem še enkrat is

krena hvala!

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Ob smrti naše drage sestre, svakinje in tete

ALOJZIJE
STRAJNAR

iz Medvedjeka pri Velikem Gabru

56 za*1Valjujemo vsem sosedom in sovaščanom za vsestransko pomoč in 
spremstvo na njeni zadnji poti.

Žalujoči: brat Ludvik, nečakinja Jelka in nečak Zmago z 
družinama

ZAHVALA
V 83. letu starosti seje od nas poslovila naša 

draga mama

TEREZIJA
TRŠINAR

roj. Bele, z Gornje Prekope 6

Prisrčno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, na
šim sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje ter 
spremstvo na njeni zadnji poti. Iskrena zahvala zdravstvenemu osebju 

iz Kostanjevice in župniku za opravljen obred.

Vsi njeni

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame, babice, 

prababice in tašče

MARIJE
KRESE

iz Koštialove 41

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki 
ste nam izrekli sožalje, ji darovali cvetje in jo pospremili k večnemu 
počitku. Najlepša hvala Anici Žučak in patronažni sestri za nego in skrb, 
g. proštu Jožefu Lapu za dolgoletno obiskovanje na domu in lep obred 
ob zadnjem slovesu. Hvala krajanom Uršnih sel in govorniku Jožetu 

Fonu. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Vsi njeni

ZAHVALA
Tiho je odšla od nas naša draga žena, mama in 

stara mama

ALOJZIJA
PAVKOVIČ

iz Zavratca 21

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in so
sedom, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, kakorkoli pomagali, 
nam izrazili sožalje, našo drago mamo pospremili na njeni zadnji poti in 
njen grob zasuli s spomladanskim cvetjem. Posebna zahvala Domu 
upokojencev v Sevnici in g. župniku za ganljive besede slovesa in po

grebni obred. Vsem še enkrat hvala!

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
V 51. letu nas je prezgodaj zapustila naša dra
ga žena, hčerka, mama, stara mama, tašča in 

teta

JOŽICA GRIL
iz Kota 73 b pri Semiču

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, poseb
no sosedom in nekdanjim sodelavkam Iskre Semič, Sekciji za promet 
Novo mesto, Kovinaiju Novo mesto, pevkam in gospodu kaplanu za 

lepo opravljen obred. Vsem še enkrat hvala za podaijeno cvetje.

Žalujoči: mož Marjan, sin Marjan, hčerka Sonja z družino, 
mama, sestra Tilka z družino in ostalo sorodstvo

15. april 1991

ZAHVALA
V 80. letu nas je zapustila naša draga žena, mama in stara mama

TINKA ZAKŠEK
roj. Tišler, iz Brestanice

b boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste sočus- 
ovali z nami, darovali veliko lepega cvetja, vence, sv. maše ter jo v tako velikem številu pospremili na njeni 

*at*nJ> poti. Iskrena hvala pevcem, g.Daugul in g. Nadi za poslovilne besede ter dr. Matiču in g. župniku za
opravljen obred.

Žalujoči: mož Franc, hčerka Zdenka, vnuk Dejan in ostalo sorodstvo

V SPOMIN
1. maja bo minilo žalostno leto, odkar nas je 
za vedno in mnogo prezgodaj zapustila naša 
dobra in skrbna žena, mami, hčerka, sestra, 

snaha, teta in botra

MILKA
SLAPŠAK

Koludrje 13

Hvala vsem, ki seje spominjate in obiskujete njen prerani grob, ji priži
gate sveče in prinašate cvetje.

Vsi njeni

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 

starega očeta, brata, svaka, strica in tasta

ANTONA
NEMANIČA

iz Radovičev 11 pri Metliki

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, k 
ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali 
vence in cvetje in ga tako številno pospremili na njegovi zadnji poti. 
Posebna zahvala internemu oddelku Novo mesto in osebju ZD Metli
ka. Hvala kolektivu M KZ Metlika, Tapetništvu Jerman Novo mesto, 
kolektivu ZU SGP Ljubljana, GD Rosalnice, govorniku za poslovilne 

besede in gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Nepričakovano nas je v 59. letu zapustila naša 

draga žena, mama, babica, sestra in teta

TEREZIJA
BEG

iz Podhoste 22 
pri Dolenjskih Toplicah

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki so nam v težkih trenutkih pomagali in stali ob strani, darovali cvetje 
in sv. maše in pokojno pospremili na njeni zadnji poti. Posebno se za
hvaljujemo intenzivnemu oddelku Splošne bolnice Novo mesto, po
djetjema Adriat caravan in Novoline Novo mesto, Novolesu Novi am- 
bient Straža, Žagi Soteska. Zahvaljujemo se tudi g. župniku za lepo 
opravljen obred in govorniku za poslovilne besede. Vsem še enkrat is

krena hvala!

Žalujoči: mož Jože, otroci Jože in Lojze z družinama ter An
drej, brat, sestre in ostalo sorodstvo

ZAHVALA
Pomlad v vinograd je prišla, 
čakala je. da prideš ti 
sedla je na rožna tla, 
jokala je, ker tebe ni

V 87. letu nas je zapustila naša draga mama, 
stara mama, prababica, sestra in teta

TONČKA 
PUNGERČAR

z Malkovca
Ob boleči izgubi naše drage mame se najlepše zahvaljujemo sorodni
kom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam stali ob strani v tež
kih trenutkih, darovali vence, cvetje, sveče ter svete maše, nam izrekli 
sožalje in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Po
sebno zahvalo smo dolžni pevcem, govorniku ter gospodu župniku za 

lepo opravljen pogrebni obred.

Žalujoči: hvaležni otroci, vnuki, pravnuki 
in ostalo sorodstvo

ZAHVALA
Bolečino težko izraziš z besedo, 
lahko jo le grenko občutiš. 
(Shakespeare)

V 59. letu nas je po težki bolezni zapustil dragi mož in brat

SLAVKO KRISTAN
z Odrge 14, Trebnje

Ob težki izgubi ljubljenega moža se iskreno zahvaljujem zdravstvenemu osebju iz Trebnjega za požrtvovalno 
pomoč pri težki bolezni. Obenem se zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam stali 
ob strani v najtežjih trenutkih in izrazili sožalje, darovali pokojniku vence in cvetje ter ga v tako velikem 
številu pospremili na zadnji poti. Posebna zahvala godbi iz Trebnjega, gostilnama Meglič in Pavlin, sosedom 
Pucljevim in Goletovim in Labodu Trebnje za podatjene vence ter g. kaplanu za lepo opravljen obred.

Žalujoči: žena Kristina, sestra Ljuba, brat Stane in France z družino

DOLENJSKI UST
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Stane Rožman

A'o je pred nekako tremi leti 
postal direktor JE Krško, je skli
cal tiskovno konferenco. kije bila 
neke vrste inavguracijski nastop. 
Novinarje, vajene vehementnega 
nastopanja prejšnjega direktorja 
naše edine jedrske elektrarne, je 
nekoliko presenetil njegov na
stop. Govoril je tiho, tako. kot go
vori še danes, ni uporabljal ne ve
likih besed ne gest Skoraj bi 
verjeli ljudskemu glasu, ki je oce
njeval direktorje po določenem 
kalupu, in inž. Stane Rožman 
vanj skoraj ne bi spadal Toda iz 
njegovih besed seje slišala kritika 
dotedanjega vodenja JE Krško in 
pa zagotovilo, da se bo marsikaj 
spremenilo.

In potem se je začelo, kot bi 
mahal s čarobno poličko. Domala 
čez noč so bili dograjeni dodatni 
parkirni prostori, preurejena je 
bila recepcija. Ampak to so bile 
samo zunanje spremembe, še več 
in veliko bolj bistvenih se je zgodi
lo za ograjo v proizvodnih in 
upravnih prostorih. »Ekipa, ki je 
načelujem, je izhajala iz tega, da 
dobro pozna tehnologijo, da do
bro ve za njene možnosti in tako 
smo znali tudi določiti področja, 
kjer bi se naše delo lahko še iz
boljšalo, «pojasnjuje Rožman svo
je delo. Delovanje organizacije pa 
je bilo usmerjeno v prvi vrsti v 
varno obratovanje elektrarne, var
no pa obratuje, kadar je brezhib
na. Skratka, vse skupaj bi lahko 
tudi obrnili Če so hoteli proizvesti 
več elektrike, so morali doseči da 
je elektrarna delovala brezhibno, 
če pa je delovala brezhibno, po
meni, da je delovala tudi varno. 
Ves čas pašo tehniki in inženirji 
sledili svetovnim standardom

Rožman je tudi mnenja, da so v 
JE Krško imeli srečo z izbiro 
osebja, sam pa je še najbolj pono
sen, da je sedanji vodja proizvod
nje Martin Novšak celo boljši od 
njega Rožman namreč nikoli ni 
mogel razumeti ljudi, ki so izvajali 
negativno kadrovsko selekcijo, 
da bi obdržali svojo pozicijo.

Rožman je domačin, ki ve, kaj 
je kmečko delo, kako se obdeluje 
vinska trta in poznavalci pravijo, 
da ima najboljše belo vino daleč 
naokoli Poleg tega je tudi tehnik 
od nog do glave, politika pa ga je 
vedno zanimala kolikor je bilo 
nujno potrebno. Namesto dru
žabnih srečanj in gostibie ima ra
je krog svoje družine s tremi 
otroki

Kako občuti kot človek seda
nje polemike okoli obratovanja 
JE Krško? Prepričan je, da s svo
jo ekipo dobro opravlja svoje de
lo, in kritike, ki so neupravičene, 
ga bolijo. Po drugi strani pa seve
da priznava, da je tudi protijedr
sko gibanje naredilo nekaj za 
razvoj tehnologije. Ne postavlja 
nobenih omejitev glede obratova
nja JE Krško. Letnice 1992 ali 
1995 postavlja politika, Rožman 
je prepričan, da bi elektrarna 
lahko delovala do leta 2020 ali 
dalj, in ekipa, ki jo upravlja ima 
pred očmi samo to tehnično omeji
tev. Še posebej, ker sedaj vedo, da 
je ta energija čista, ker je cena za 
malenkost višja kot v hidroelek
trarnah in bo JE Krško letos do
segla rekordno proizvodnjo. S 
svojimi osebnimi odločitvami pa 
ne namerava tržiti Do konca bo 
delal, kakor si je zašla viL Ko bo 
sprejel odločitev, da pač ne more 
biti več na čelu JE Krško v okolju, 
ki ji je nenaklonjeno, bo brez po
gajanj odšel

Za Rožmana, ki se je iz rodnih 
A rtič vozil r> srednjo tehniško šolo 
v Krško in se je potem malo zara
di izziva, ki ga je pomenilo delo v 
JE Krško, malo pa zaradi nostal
gije po domačih krajih vrnil iz 
Ljubljane, ne bi bilo težko najti 
delo. V JE Krško je namreč spoz
nal vse faze dela, saj je elektrarno 
tako rekoč pomagal sestaviti in bil 
potem operater ter vodja proiz
vodnje, take vrste kvalifikacije pa 
cenijo povsod po svetu. Še pose
bej, ker je ime Staneta Rožmana 
znano tudi v mednarodnih krogih.

J. SIMČIČ
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Soba umetniku slovenske besede
V Župančičevi rojstni hiši v Vinici so v soboto odprli spominsko sobo razisko- 

___ valcu, prevajalcu, pesniku, kulturniku dr. Otonu Berkopcu_________
VINICA — V pismu Ivana Potrča iz 

leta 1976, poslanemu dr. Otonu Ber
kopcu, je med drugim zapisano: »mo
ram Ti reči, da takšnega književniškega 
konzula na Češkem še nismo imeli, ka
kor ga tudi drugod še nismo imeli, ki bi 
tako skrbel za našo knjigo ter ji priprav
ljal pota — vselej Ti je šlo za prelivanje 
kultur, saj Ti je bila pri srcu tako češka 
kot slovenska knjiga. Vendar si vedel, 
da bomo bogatejši, kolikor bolj se bo
mo poznali.«

Že iz tega pisma veje veličina oseb
nosti dr. Otona Berkopca, njegovo živ
ljenje in celotni kulturni opus pa v veliki 
meri predstavljata sliko čcško-sloven- 
skih odnosov v zadnjih petih desedetjih. 
Kot je preteklo soboto ob otvoritvi nje
gove spominske sobe v Župančičevi 
rojstni hiši v Vinici dejal predsednik čr
nomaljske občinske skupščine Martin 
Janžekovič, sta se prav zato črnomalj
ska občina in Belokranjski muzej iz 
Metlike s toliko večjim ponosom lotila 
uresničevanja nekajletne zamisli, da 
Berkopcu odprejo spominsko zbirko. 
To pa je bilo mogoče le z visoko stro
kovnim in zavzetim ter požrtovalnim 
delom slovenskega zgodovinaija dr. 
Jože Mahniča in ob sodelovanju Oto
novega brata Toneta.

Prof. dr. Joža Mihnič je v pozdrav
nem nagovoru dejal, daje Berkopec za 
Župančičem najpomembnejši Viničan, 

' oba sta postala tudi redna člana SAZU, 
razlog več za spominsko zbirko v rojstni 
hiši Berkopčevega prvega vzornika Žu
pančiča, ki mu je prvi namenil tudi ve-

POKLIČITE 23-304!

NOVO MESTO — Tudi ta četr
tek bo ta telefonska številka med 
18. in 20. uro rezervirana za Klic v 
sili. Dežurna pedagoginja Marija 
Gabrijelčič čaka na pogovore s star
ši in otroci. Pripravljena je svetovati 
in pomagati, zato ji zaupajte svoje 
težave.

FRAJTONARJI,
POZOR!

METLIKA — V nedeljo, 19. 
maja, bo v Metliki tretji dan Vinske 
vigredi. Vse frajtonaije vabimo na 
srečanje, ki bo ob 10. uri na Trgu 
svobode. Prijave z osebnimi podat
ki in naslovom pošljite na naslov: 
Toni Gašperič, Kidričevo naselje 3, 
68330, in sicer najpozneje do 10. 
maja. Prijavljenci bodo zvedeli vse 
podrobnosti iz pisma, ki jim ga bo 
poslal organizator, Belokranjsko 
društvo vinogradnikov.

Halo, tukaj je bralec »Dolenjca«!
Zakaj so zaprli pošto v Šmarjeti — Šentjernejska Iskra je pozabila na svoje od- 

puščene delavce — Z odpovedjo Tedna cvička bo mesto precej izgubilo
V zadnji številki Dolenjskega lista na 

zadnji strani ni bilo naše običajne rubri
ke »Halo, Dolenjski list!«, ker je v sobi 
dežurnega novinarja telefon zazvonil le 
trikrat, snov pa ni bila vredna večje me
dijske pozornosti. Vzroke za takšno ne
zanimanje smo poiskali v času in že mi
nuli četrtek smo 18. uro pomaknili na 
20. Več bralcev te spremembe v naši 
napovedi ni opazilo in so vseeno pokli
cali še ob stari uri, cingljanje telefona je 
za čas lahko zabeležila le snažilka. Med 
20. in 21. uro je bilo kljub majhni zmedi 
ujetih dvanajst klicev.

Prvi je poklical Jože iz Šuuujete. 
Najprej nas je pobaral, zakaj tako pogo
sto v našem časopisu uporabljamo be
sedo »otvoritev«, češ da to ni slovenska 
beseda in da je zato bolj primerna bese
da »odprtje«. Pogledali smo v Slovenski 
pravopis, ki gaje izdala Slovenska aka
demija znanosti in umetnosti leta 1962. 
Na str. 555 piše, da je mogoče uporab
ljati obe besedi. Jože je imel še en »žulj« 
in nas povprašal, zakaj pošta v Šmarjeti 
že mesec dni ne dela. Povprašali smo 
kar predsednika te krajevne skupnosti

Halo, tukaj 
Dolenjski list!
Novinaiji Dolenjskega lista 

si želimo v bodoče več sode
lovanja z bralci. Vemo, da je 
težko pisati, zato pa je lažje te
lefonirati. Če vas kaj žuli, če bi 
radi kaj spremenili, morda 
koga pohvalili, ali pa opozorili 
na zanimiv dogodek iz do
mačih krajev. Prisluhnili vam 
bomo, zapisali, morda dali 
kakšen nasvet, poiskali odgo
vor na vaše vprašanje ali kaj 
podobnega. Pokličete nas la
hko vsak četrtek zvečer, 
med 20. in 21. uro na telefon 
(068) 23-606. Eden od dežur
nih novinarjev vam bo rad 
prisluhnil.

mMMM

Janeza Kermca. Ta je povedal, da se 
Šmarječani s to odločitvijo novomeške 
pošte ne strinjajo in želijo, da se pošta 
spet odpre. Odgovora odgovornih de
lavcev pošte še niso prejeli.

Gospodu Romihu iz Novega mesta 
se ne zdi prav, da je bil za sanacijo No- 
volesa imenovan direktor Opreme Bo
židar Zajc, ki je po njegovem vse svoje 
sposobnosti pokazal že v Iskri. Pravi, da 
gre najbrž spet za neko povezavo med 
novomeškim Izvršnim svetom in nje
govim predsednikom.

Marija Lipovšek je pred dnevi kupi
la zavoj sveč tovarne Ilirija. Na škatli je 
pisalo, da je znotraj 20 sveč, ko jih je 
doma preštela, jih je bilo samo 19. 
Vprašuje se, če spet ne prihajajo stari 
časi, ko so tako počenjali s cigaretami.

»Micka iz Šentjerneja« (uredništvu 
je sporočila naslov) nas je prosila, naj 
pozvemo, kdaj se bo Iskra spomnila na 
tiste delavce, ki so že od 17. januarja 
doma in so nanje že čisto pozabili. »Če 
v Iskri mislijo, da smo pomrli, se motijo, 
živimo pa tako slabo, da smo z eno no
go že v grobu,« je povedala prav po 
šentjemejsko.

Krajan iz Brusnic ne more razumeti 
sokrajana z Gumberka, ki se tako prito
žuje nad slabo cesto, sam pa ni priprav
ljen nič pomagati k temu, da bi bila 
boljša. Sam je obrtnik s kamionom bi- 
haške registracije in vse prispevke pla
čuje v tej hrvaški občini. Krajevni 
skupnosti, kjer ima svojo hišo, ne daje 
nič, zahteva pa vse pravice in se najpo
gosteje tudi prvi pritožuje.

V. I. iz Otočca nas je v imenu še ne
katerih krajanov te krajevne skupnosti 
poklical zaradi novih avtobusnih posta
jališč. Vse je lepo in prav, sprašuje se, 
kdo je dovolil tak načrt. Meni, da je v 
občini veliko postajališč in bi bilo prav, 
da si bi bila zunaj urbanih naselij vsaj

• Svoboda pokvari tudi dobro Jeri: 
sko. (Ruski pregovor)
• Vsi vemo, da je zemlja okrogla, to
da vsakdo živi kakor da bi bila ravna. 
Enako močno se razlikujeta teorija in 
praksa pri mnogih drugih stvareh. 
(Proust)

liko svojega dela, pa so tudi sorodni na
zori obeh mož. Slavnostni govornik 
akademik prof. Dušan Moravec pa je 
spregovoril o življenjski poti Berkopca, 
ki je bil razpet med dve domovini, Slo
venijo in novim domom na Češkem, v 
katerem so bila vedno vsem na stežaj 
odprta vrata.

Pri Berkopcu, kije umrl pred poltret
jim letom, sta bili prisotni strokovnost 
in človečnost bodisi v vlogi graditelja 
mostov med slovenskim in češkim na
rodom, v vlogi raziskovalca in prevajal
ca. In kot je dejal njegov učenec dr. Ja
roslav Panek iz Prage, je bil Berkopec 
umetnik življenja, ki je znal o pravem 
času odpirati srce, govoriti odkritosr
čno, zato je pridobil toliko čeških prija
teljev kot nobeden od Jugoslovanov. In 
prav zaradi tega mu je, kot je poudaril 
dr. Panek, osebno zelo hvaležen. Gene
ralni sekretar SAZU Janez Batis, ki je

rim

odprl spominsko sobo, pa je bil vesel, 
da se Belokranjci tako zavzemajo za 
svoje rojake. »Ko bodo naši razumniki 
prihajali v Vinico in se oglasili v Župan
čičevi rojstni hiši, se bodo imeli odslej

• Otvoritve spominske sobe akade
miku dr. Otonu Berkopcu so se poleg 
že omenjenih udeležili tudi predsed
nik slovenske vlade Lojze Peterle, 
republiški sekretar za kulturo dr. 
Andrej Capuder, generalni konzul 
Češkoslovaške federativne republike 
v Zagrebu Karel Ručka, predstavniki 
SAZU, številnih slovenskih društev 
ter kulturnih in vzgojnih ustanov iz 
Dolenjske in Bele krajine.

priložnost seznaniti tudi z deli znan
stvenika, pesnika in umetnika sloven
ske besede dr. Otona Berkopca.«

M. BEZEK-JAKŠE

VINIŠKEMU ROJAKU V SPOMIN — Akademik prof. Dušan Moravec je go
stom, med katerimi sta bila tudi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle in repu
bliški sekretar za kulturo dr. Andrej Capuder, ob otvoritvi spominske zbirke dr. 
Otona Berkopca orisal njegovo plodno življenje in delo. (Foto: M. B.-J.)

Trgovina pride tudi na dom
»Moj mali svet« za vrtičkarje in gojitelje živali

Sevniški Moj mali svet bi razširili tu
di na kooperacijo. Pred nedavnim so 
povedali, da iščejo izdelovalca obroč
kov za ptice, saj tovrstnih »registrskih 
tablic« za male čistokrvne perhate ljub
ljence slovenski trg potrebuje kar pre
cej. Potujoča trgovina išče tudi možno-

malo podobna. Pripomnil je še, da bi bi
lo prav, da bi enkrat že začeli uporablja
ti tudi avlo večnamenskega doma tudi 
za kaj drugega kot le za obvestila. Mor
da bi pripravili kakšno razstavo. Za za
četek je V. 1. predlagal razstavo akvare
lov Jožice Medle iz Šentjerneja.

Gostilničar Toni Vovko z Rateža 
meni, da bo Novo mesto veliko izgubilo 
s tem, ko so odpovedali Teden cvička in 
vinogradniški sejem. Morda bi priredi
tev le ostala na trgu, ljudi pa bi morali 
navaditi kulturnega pitja in obnašanja. 
Tisto, kar si vinogradniki zamislijo, je 
lepo, a velikokrat drugače izpade. Mis
lim, da bi vsako drugo mesto z veseljem 
sprejelo to prireditev, vendar cviček je 
le naš —dolenjski.

Jože Staniša z Dol. Težke Vode nas 
je poklical v zvezi z obcestnim ogleda
lom v tem kraju. Tega ni več oziroma je 
postal navadno steklo, v katerem se nič 
ne vidi. »Kdo bo kriv novih nesreč?« se 
sprašuje naš bralec.

Miran Mlekuš iz Novega mesta nas 
je poklical v imenu svoje matere Pavle 
Kavšek z Malega Kala 10 pri Mimi Pe
či. Pred dnevi ji je počila žila na vratu in 
poklicali so reševalni avto. Prišel je, 
vendar je imel uro in pol zamude. Ma
mo so sicer še pravi čas oskrbeli, lahko 
pa bi se zgodilo najhujše.

J. PAVLIN

SEVNICA — Sredi letošnjega mar
ca je Danilo Osovnikar v Sevnici odprl 
potujočo trgovino »Moj mali svet«. Po
vedano najkrajše; trgovina bo oskrbo
vala z vsem potrebnim vrtičkarje in rej
ce malih živali. Poznavalci vedo, da to 
pomeni orodje, ki ga potrebuje vrtnar, 
in tudi sadike, obenem pa še živalsko 
hrano ter strokovne knjige in specializi
rane revije. Z različnimi žlahtnimi sad
nimi drevesi pa tudi starimi sortami ja
blan lahko ustrežejo tudi željam sad
jarjev. »Pri nas dobite vse, od termo
metra in protitočnih mrež do gob in 
vinske trte,« pravijo v trgovini Moj mali 
svet, ki je odprta, razen ob četrtkih, tja 
do 21. ure zvečer.

Vsako tretjo nedeljo v mesecu bo 
pred Taborniškim domom v Sevnici se
jem malih živali, ki ga organizira potu
joča trgovina. Tisti, ki jim je pot v Sev
nico predolga, bodo imeli priložnost kaj 
kupiti bliže domu, kajti potujoča trgo
vina bo vsak mesec obiskala vse večje 
slovenske kraje.

Družinsko podjetje Moj mali svet 
ima za pokrovitelja revijo Moj mali 
svet. Njeni urediki so se za to odločili, 
ker sta Silvo in Danilo, torej oba Osov
nikarja, dobra gojitelja in poznavalca 
malih živali, zatrjujejo v uredništvu edi
cije. Odločalo je tudi to, da je Silvo že 
dokazal svoje poslovne sposobnosti kot 
predsedik slovenskih kozjerejcev, oba z 
Danilom pa sta dobra sodelavca revije. 
Iz tega poslovnega stika je nastala tudi 
ugodnost, in sicer bodo imeli naročniki 
revije Moj mali svet popust, če se bodo 
včlanili v klub trgovine Moj mali svet. 
Bistvo tega kluba pa je blizu zamislim o 
borzi. Člani kluba bodo namreč lahko 
sporočili trgovini, česa iz svoje živalske 
ali vrtičkarske zakladnice ne potrebuje
jo več in kaj s tega podroija bi radi kupi
li, Osovnikatjevo trgovsko podjetje pa 
bo to zabeležilo in izdalo v katalogu 
ponudbe in povpraševanja.«

• Sobotnega sejma malih Živah' in 
razstave pasemskih mačk, ki ga je pri 
sevniškem taborniškem domu pri
pravila potujoča trgovina »Moj mah 
svet« Dimila Osovnikarja, seje ude
ležilo presenetljivo veliko (judi. Osov
nikar bo zastopnik uvozno-izvozne 
firme Krutika iz Šempetra pri Novi 
Gorici, kije že tokrat predstavila vr
tičkarjem in sadjarjem pester izbor 
različnih orodij in pripomočkov ja
ponskih in drugih proizvajalcev. Se
jem s priložnostno razstavo ruj bi bil 
poslej vsako 3. nedeljo v mesecu.

sti za prodajo kozjega mesa. Če ji bodo 
marketinški napori zadosti pomagali, 
bodo kozje meso sčasoma uvrščali na 
jedilnike tudi v zdraviliščih in bolniš
nicah.

M. LUZAR

Videorekorder 
pa Emilie, nakar 

še televizor
Za pravočasne plačni
ke naročnine sedem 

nagrad
NOVO MESTO — Morda je 

kdo že pomislil da smo se pred ča
som le hvalili s ponovitvijo nagrad
ne akcije, v kateri bodo sodelovali 
vsi pravočasni plačniki naročnine 
za Dolenjski list, tokrat v 2. trime
sečju. A smo imeli presneto resen 
namen, z začetkom akcije pa smo 
malce počakali zato, da so poštarji 
lahko raznesli položnice vsem na
ročnikom, ne nazadnje pa slednji 
morajo imeti čas za poravnavo dol
ga do časopisa.

Zdaj torej napo vedujemo začetek 
akcije, ki bo trajala skoraj dva me
seca, saj smo pripravili sedem na
grad, ne izključujemo pa možnosti, 
da ne bi akcije spet podaljšali ako 
nam bo uspelo zagotoviti še kako 
nagrado. Med tistimi, ki bodo do do
ločenega dne plačali naročnino za 
2. trimesečje, bo z žrebom najprej 
izbran dobitnik videorekorderja, 
nato bo pet naročnikov prejelo ra
diokasetofon Emilia, nekje sredi ju
nija, ko bodo že skoraj vsi naročnik1 
poravnali svoj dolg do Dolenjskega 
lista, pa se bo izkazalo, kdo bo boga
tejši za nov barvni televizor.

Prvo nagrado je zagotovil Do
lenjski list, emilie bodo do naročni
kov spet prišle prek Račke, kije z 
računalniškim in drugim blagom 
dobro založena no vomeška firma, o 
katere pestri in po cenah nedvomno 
ugodni ponudbi se lahko prepričate 
na Cesti kom. Staneta 34 v Novem 
mestu ali po telefonu in telefaksa 
(068) 21-058); glavno nagrado, to
rej barvni televizor, pa prispeva No-
votehna, največje dolenjsko podjetje 
za trgovino na debelo in drobno tet 
servisne storitve, njene poslovalnice 
s tehničnim in gradbenim blagom 
pa so v Novem mestu, Trebnjem, 
Metliki Krškem in Kostanjevici

Za prvo nagrado, torej videore
korder, se bodo potegovali vsi na
ročniki Dolenjskega lista, ki bodo 
naročnino za 2. trimesečje plačan 
do petka, 4. maja.

=2- RAČKA, d.o-°-

VEČER VAŠKIH GODCEV
RUMANJA VAS - Mladinska or

ganizacija bo v soboto, 27. aprila, pHj 
redila v mladinskem domu v Rutnafl 
vasi »Folk session večer«, na katerein? 
bodo predstavili lokalni harmonika 
in kantavtorji. Prvič se bo občins,v_ 
predstavil pevski zbor Šmamca iz 
že. Vabljeni!
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cstvica narodnozabavne glasbe 
ludia D in Dolenjskega lista
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Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenjskega list* 
dodelil nagrado IVICI BOHORIČ iz Ivančne Gorice. Nagrajenki čestitamo! 

Lestvica je ta teden takšna:
1 (I) Samotna domačija — FANTJE IZPOD ROGLE
2 (4) Pri nas se poje — ANSAMBEL R. PRAPROTNIKA
3 (6) Prvi poljub — ANSAMBEL L. SLAKA
4 (2) Zakaj ljubezen mine — ALFI NIPIČ & NJEGOVI MUZIKANTI
5 (5) Po Koroškem — ANSAMBEL A. ISKRE
6 (3) Mami za praznik — ANSAMBEL RAZPOTNIK
7 (8) Preko plota — ANSAMBEL SLAVKA PLUTA 
8(10) Dom je zavetje sreče — LIPA
9 (7) Poročna — HENČEK 

10 (—) Pod Gorjanci pa nismo pijanci — FIS 
Predlog za prihodnji teden: Lepa so jutra — ANSAMBEL T. VERDER' 
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Glasujem za:

Moj naslov:

Danilo Osovnikar
Kupone pošljite na naslov: Studio D, p.p. 103,68000 Novo mesto
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j ŠOLSKI M
— Ate, srednješolskiprfoksipa 

štrajkajo.
— Vem.
— Poln kufer imajo že lega, da 

se morajo ukvarjati z mularijo na
pol zastonj.

— Kako to misliš?
— Plače imajo mizeme. Baje 

zasluži snažilka na občini več kot 
profesor v gimnaziji

— No, pretiravati res ni treba
— Pa ne gre samo za cvenk, ate.
— Je še kaj drugega vmes?
— Razmere.
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— Kakšne razmere?
— Neurejene razmere v sred

njem šolstva
— Le kam pes taco moti?
— Zaključni izpiti, matura ve

rouk v šolah. Vse visi v zraka 
— Zaradi tega ti lahko mimo 

spiš.
— Že, že, a tudi jaz bom hodil v 

srednjo šolo.
— Do takrat bo preteklo še ve 

liko vode.
— Pa da ne boš mislil da je 

štrajk političen.

— Odkrito povedano: me niti ne 
zanima.

— Tudi proti šolskemu ministru 
ni naperjen, da veš

— Proti komu ni naperjen?
— Proti ministru za šolstvo in 

šport
— Potem profesorji lajajo v 

tuno?
— Minister je na njihovi strani
— Na čigavi?
— Ate, zbrihtaj sel Minister je 

na strani stavkajočih profesorjev.
— Ne razumem.

— To ni pomembno, važno je' 
da jih razume minister.

~ Koga? .
— Ne pretvarjaj se, ate, minis* 

je na strani stavkajočih profesorje*
Menda nisi gluh!

— Pa stavka z njimi?
— Ne. Razume pa jih. ^
— In kaj bo minister naredil 

bo odpravil vzroke za štrajk?
— Saj v tem je štos. ate. Odgo

vor je kratek in jasen: NIČ.
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