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ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI ŽARKI

Prireditve, ki
obvezujejo
Teden Komunista v Ribnici
— spodbuda občanom
Prav te dni poteka v ribniški obči
ni teden K om unista, ki bo trajal vse
do ponedeljka. Ribniški občinski
možje so v sodelovanju z ostalimi
družbenopolitičnim i in kulturnim i
dejavniki občine pripravili vrsto pri
reditev, od katerih bo najpom em b
nejša jutrišnja skupna seja zborov
občinske skupščine in skupščina
kulturne skupnosti.
Že v ponedeljek so slavnostno
odprli nove prostore knjižnice v
dom u JLA, ki je bila na voljo
obiskovalcem že pred tem dogod
kom , v torek pa so ustanovili pre
potrebno Zvezo kulturno-prosvetnih
organizacij in organizirali razgovor o
nadaljnjem razvoju kulture v tej
o b č in i Isti dan je bila tudi otvoritev
razstave akademskega kiparja Sta
neta Jarma iz Kočevja v prenovlje
nih prostorih Petkove galerije ribni
škega gradu.
v čeraj so na seji OK ZKS tem elji
to pretresli vprašanja nadaljnjega
razvoja občine, v večernih urah pa
je KUD Polhov Gradec pripravilo v
dom u JLA igro Mateja Bora Raztrganci. Zaključek akcije, ki bi naj s
tem i prireditvam i spodbudila obča
ne Ribnice k večjimu zanim anju in
delovanju na področju kulture, bo
ju tri s svečano akadem ijo v dom u
JLA, združeno s proslavo ob dnevu
republike.
O vseh prireditvah in proslavah
bom o obširneje pisali v nasi nasled
nji številki, kajti vse to je le del pro
grama tedna K om unista, ki mu
enako skrb posvečajo tudi v ostalih
krajevnih središčih občine.

„M alika“ pom eni v arabščini
kraljica. Naša sodelavka Olga
Ratej je obiskala Egipt, kjer se,
kot je nekoč dejal N apoleon,
srečuje pet tisočletij. Eno takih
srečanj,
srečanje
faraonke
H atčepsut in deklice Malike
lahko podoživite v reportaži, ki
jo prinaša današnja Priloga.
..Dolenjsko zlato je cviček" je
naslov prispevka Marjana Bauer
ja, v katerem prof. inž. Miran
Veselič obširno hvali in malo
tu d i graja ta najbolj sloveči d o 
lenjski „izvozni“ artikel. Beseda
je tu d i o drugih slovenskih in ju 
goslovanskih vinih. Predvsem s
pikre plati.
Pod naslovom „V ražje sreče
Povšetovega o č e ta " je opisana
trnova življenjska pot Vinka
Povšeta iz Dolenjskih Toplic, ki
je na m inulo Martinovo nedeljo
dopolnil in skupaj z ženo Uršulo
praznoval osem desetletnico.
V Prilogi lahko preberete tudi
^ a p i s o km etu JanezuJC ovačiču

V GLOBOKEM ATC IN
PROSVETNI DOM
Prebivalci krajevne skupnosti G lo
boko pri Brežicah bodo za 29. no
vember dobili boljše telefonske zve
ze in preurejen prosvetni dom. Novo
stoštevilčno avtom atsko telefonsko
centralo bodo odprli ju tri, prosvetni
dom pa v nedeljo ob 14. uri. Dvora
na bo hkrati telovadnica in prostor
za kulturne in druge prireditve, zato
so v njej obnovili tudi oder.

Krška tovarna brez zamud

Darilo dnevu republike: za
kon o združenem delu

V sob oto svečana otvoritev rekonstruirane tovarne
R ekonstrukcija tovarne celu
loze in papirja v K rškem je za
ključena. Zmogljivosti so pove
čali za dvainpolkrat, h k rati pa
so posodobili tehnologijo proiz
vodnega procesa. Papirni stroj
ob ratu je od aprila lani. T edaj so
zasadili prvo lopato za novo to 
varno m agnefitne celuloze, ki jo
bodo svečano odprli pred dn e
vom republike 27. novem bra.

PRIZN A N JA PIONIRJEVCEM - Ob 30-letnici SGP Pionir Novo
m esto so izročili posebna priznanja osm im delavcem, k i so V
podjetju že od ustanovitve. Po delu najstarejši pionirjevci so: Marija
H ren, Anica Pleskovič, Ž an G ornik, Jože Strugar, A n to n T ekstor,
S tane Renuša, Marjan Kos in Sergej Sekač. (F o to : J. Pavlin)

Tovarna je v pogonu že od avgu
sta letos. Kljub tem u da je bil rok
izgradnje izredno kratek, ni bilo za
m ud, seveda pa ni šlo brez podraži
tev. Od predračunske vrednosti 6,9
milijona dinarjev so se stroški pove
čali za 30 odsto tk o v in narasli na
9,3 m ilijona dinarjev brez kakršne-

V širši jugoslovanski prostor
Janez Barborič ob 30-letnici Pionirja: ..Prihodnost ni v monopolnih podjetjih, pač pa v
gibljivih in za vse potrebe uporabnih sestavljenih organizacijah združenega dela''
„3 0 let razvoja in dela vaše delovne organizacije niso samo tri
desetletja plodnega in uspešnega dela vrste delavcev, ki so združe
vali in še združujejo svoje delo pri vas, so pom em ben delovni jubilej
slovenskih gradbincev, so več, so živo pričevanje in dokaz uspešno
sti našega socialistično in sam oupravno organiziranega gospodar
stva,“ je poudaril na proslavi 30-letnice novomeškega gradbenega
podjetja Pionir predsednik slovenskih sindikatov Janez B arborič.
Med drugim je B arborič še dejal:
„Vaša delovna organizacija je član
dveh velikih in pom em bnih sestav
ljenih organizacij združenega dela:
G1POSS v Sloveniji in Adriagradenj
na Hrvaškem. Pravilno ste razum eli,
da prihodnost ni v velikih z adm ini
strativnim aparatom preobloženih in
m onopolnih podjetjih, pač pa v gib
ljivih in za vse potrebe uporabnih in
prilagodljivih sestavljenih organiza
cijah združenega dela. Če prvo zdru
ženje, katerega član ste, še nekako
ne zaživi, je tem u vzrok predvsem
napačno razum evanje njegove vloge
in nalog. V Adriagradnje pa ste z de
lom svoje proizvodne dejavnosti sto
pili prav iz gospodarskih pobud in s
hrvaškimi gradbenim i organizacijami
sodelujete pri delu, ki je za vas še

posebno zanimivo. Z njim stopate v
širši jugoslovanski prostor in po dru-

SPOROČILO
BRALCEM
N aslednja.49. številka Do
lenjskega lista bo zaradi
praznikov ob dnevu republi
ke izšla šele 9. decem bra in
bo prav tak o k o t današnja
obogatena s Prilogo, tak o da
bo obsegala 32 stran i oziro
m a celo 35, če upoštevam o
obe pokrajinski izdaji.

Praznik občine Metlika
Občani so dobili nov prizidek zdravstvenega doma — V
Rosalnicah Novolesov obrat — 20-letnica Beti
Ju tri praznuje svoj praznik
občina M etlika. 26. novem ber
so si m etliški občani izbrali za
praznik v spom in na ta dan
pred 34 leti, ko je 13. proletar
ska brigada napadla belogardi
stičn o postojanko na Suhorju,
jo uničila in tako pospešila ko
nec belogardizm a v Beli krajini.
Za letošnji praznik so občani do
bili nov, sodobno urejen prizidek
zdravstvenega "*dom a. V kratkem
bodo v Rosalnicah pri Metliki odprli
Novolesov obrat za izdelavo sanitar
ne oprem e in akrilnih gradbenih ele
mentov. V njem bodo dobili delo
predvsem moški, za katere je bilo se
daj v občini prem alo delovnih mest.
Ob občinskem prazniku slavi 20-lctnico obstoja Beti, največja delovna
organizacija v občini.
Letos so o bčani še posebno veli
ko sami naredili: s sam oprispevkom

UREDNIŠTVO V GOSTEH
Za uredništvo v gosteh je spet na vrsti m etliška občina,
sredo, 1. decem bra, se bodo naši novonarji odpravili na

BD2AK0V0
Prebivalec vseh vasi te krajevne skupnosti vabim o, da od
17. ure naprej pridejo v osnovno šolo na Božakovem in nam
povedo o svojih uspehih, željah, potrebah. Pohvalite, kar je
vredno pohvale, in pograjajte, kar se vam ne zdi v redu. V
sredo se torej vidimo na Božakovem.
Z**********— —

ČESTITAMO ZA DAN REPUBLIKE

Danes sprejem
„male ustave”

i

in z lastnim delom so posodabljali
ceste, obnavljali električno om režje,
napeljevali vodovode, kar zgovorno
kaze, da so skrb za napredek vzeli v
svoje roke. Več o Metliki objavlja
mo še na srednjih straneh.

gi plati vam je prav s tem uspelo o d 
praviti znane, neprijetne zimske za
stoje del v gradbeništvu."
Razen članov kolektiva so se slo
vesnosti ob Pionirjevem prazniku
udeležili številni gostje iz vse Jugo
slavije. V kulturnem delu so sodelo
vali moški pevski zbor Dušan Jereb,
Dolenjski oktet, operna pevca
Vanda Gerlovič in Ladko Korošec,
pianistka Z denka L ukec in igralec
Saša Miklavc.

MIZARSTVO KRŠKO
POD NOVO STREHO
Z otvoritvijo novih proizvodnih
prostorov bodo krški in brestaniški
mizarji v nedeljo, 28. novem bra ob
10. uri, počastili praznik republike.
V novi objekt, ki je veljal 16 m ilijo
nov dinarjev, se bodo delavci mizar
stva preselili prihodnji teden.

IMV ODPIRA NOVO
TOVARNO V
ŠMARJETI
O srednja gospodarska prire
ditev v p očastitev dneva republjke b o za novom eško o b čin o v
Šm aijeti. N ovom eška tovarna
avtom obilov IMV b o 26. n o 
vem bra ob 11. uri slovesno
odprla v tem kraju svojo tovar
no oken in kovinske galanterije.
Za Šm arjeto in vse okoliške vasi
b o to tak o rekoč zgodovinski
dogodek.

Muzej končuje slavje
Miloš Poljanšek bo jutri odprl v Dolenjski galeriji razsta
vo del 6. dolenjske slikarske kolonije
Dolenjska slikarska kolonija,
ki jo od ustanovitve financira
N ovoteks, spet razgrinja svoje
sadove. Razstavo del letošnjih
udeležencev bo ju tri ob 18. uri
v zgornji dvorani D olenjske ga
lerije odprl Miloš Poljanšek,
predsednik skupščine republi
ške ku ltu rn e skupnosti.
V spodnji galerijski dvorani bo
hkrati odprta posebna razstava iz
izbora prvih petih Dolenjskih slikar
skih kolonij, ki bo iz Novega m esta
začela pot po Dolenjski, Sloveniji in
nekaterih bratskih republikah kot
prva p otujoča razstava sodobnih
krajinaiskih prizadevanj na Dolenj
skem. Obe razstavi je strokovno po
stavil prof. A ndrej Pavlovec, ravna
telj Loškega muzeja iz Škofje Loke.
S tema razstavam a, ki sta posve
čeni tudi dnevu republike, Dolenjski
muzej končuje prireditve ob svojem
č e trt stoletnem jubileju, ki ga praz
nuje letos. Pred tem je v počiistitev
25-lctnicc ustanovitve izdal zbornik
ozirom a kulturnozgodovinski vod
nik „Novo m esto", odprl prenovlje
no krajevno m uzeji ko zbirko v Do
lenjskih Toplicah in priredil razstavo
„Nove
pridobitve
arheološkega
oddelka". Od otvoritve leta 1965 je
bilo v Dolenjski galeriji 129 razstav,

ki si jih je ogledalo nad 200.000
■obiskovalcev.
Delovni
kolektiv
Dolenjskega
muzeja bo 25-letnico proslavil jutri
ob 16. uri. O razvoju m uzeja bo
govoril njegov ravnatelj inž. Peter
Ivanetič. Več o muzeju in njegovem
jubileju še na kulturni strani.

koli dodatne oprem e. Nanesli so jih
višji prispevki, nov odnos med dinar
jem m dolarjem , večja carina in več
ji stroški dom ačih proizvajalcev.
L etna proizvodnja celuloze in pa
pirja v krški tovarni „D juro Salaj"
bo poslej 260 tisoč ton, kar pred
stavlja dve tretjini tovrstne proiz
vodnje v Jugoslaviji.
Za sedanji obseg proizvodnje
bodo v Krškem potrebovali milijon
kubikov lesa na leto. Približno č e tr
tino te količine bodo dobivali iz
Madžarske. Iz jugoslovanskih virov
im ajo zagotovljeno le oskrbo z li
stavci, zato so iskali m ožnosti za na
bavo lesa v tujini in 1974 sklenili
pogodbo z Madžari. Z njo so si zago
tovili tudi tržišče, saj bodo 20 let
izvažali na M adžarsko po 40 tisoč
to n celuloze na leto. To predstavlja
precejšen skok v izvozu.
Za rekonstrukcijo bo kolektiv pri
speval 1,22 m ilijona dinarjev lastnih
sredstev, iz združenih sredstev Lju
bljanske banke so dobili 2,6 m ilijo
na, slovenske papirnice pa so prispe
vale 970 tisoč dinarjev. T ujih kredi
tov je bilo za okoli 4,64 milijona.
Hitro uresničenje investicijskega
program a je uspeh vseh sodelujočih
pa tudi posledica zavzetosti celotne
ga kolektiva.
JO ŽICA TEPPEY

KOŠARKARSKI POKAL
REPUBLIK IN POKRAJIN
7 6 BO V
NOVEM MESTU
Novom eška m edobčinska košar
karska zveza bo skupaj s športno
dvorano pripravila 27., 28., in 29.
novem bra m ladinski tradicionalni
košarkarski turn ir „Pokal republik
in pokrajin". V novom eški dvorani
se bodo v treh dneh pom erile mla
dinske ženske vrste iz Srbije, Hrva
ške, Bosne in Hercegovine ter Slo-,
venije. Tekm e se bodo začele v so
b oto ob 17. u r l v ponedeljek o b 15.
in v nedeljo ob 15. Organizatorji
bodo v nedeljo pripravili tudi mla
dinski jiles, na katerem bo igrala
novom eška rock skupina „RudoIfovo".

18.800 izvodov
občanovega VODNIKA
N aklada prve publikacije
iz založniškega program a
ČZP Dolenjski list b o pre
segla vsa pričakovanja: o b 
čanov VODNIK b o tiskan v
19.000 izvodih, od katerih
jih je bilo do to rk a s pred n a
ročili vnaprej prodanih že
nekaj manj k o t 18.000.
Po prednaročniški ceni 19
din za izvod ga lahko delov
ne organizacije, sindikati,
podjetja in ustanove naroče
še do vključno 27. novem 
bra s pism eno naročilnico na
naslov: ČZP Dolenjski list
(za V odnik 3K) 68001 NO
VO MESTO, p. p. 33. V p ro 
sti prodaji bo stal izvod
V odnika 25 din, zanjo pa je
nam enjeno le manjše število
izvodov.

Danes pričakujem o novico
dneva iz Beograda, kjer bo zvez
na skupščina še zadnjič preteh
tala zakon o združenem delu in
ga sprejela. Napovedano je, da
bo im el o b sprejemu ekspoze
predsednik skupščine K iro Gli
gorov.
N i naključje, da se to dogaja
na sam „predvečer“ triintride
setega rojstnega dne republike,
saj pom eni sprejetje tako p o 
membnega zakona za nadaljnji
razvoj socialističnega sam o
upravljanja in m edčloveških o d 
nosov malone enako pom em b
no dejanje, k o t so bile revolu
cionarne odredbe in o d lo k i 29.
novembra 1943 v Jajcu še v
času, ko so o d nacizma in fa 
šizma podjarm ljena Evropa in z
njo kajpak še posebej narodi in
narodnosti Jugoslavije še vedno
bili krvav b o j za osvoboditev.
Zato zakon o združenem delu
ni le prim em o, am pak tu di naj
lepše darilo za praznik v takih
okoliščinah porojene zares nove
Jugoslavije.
Čas razpravljanja, načelnega
iskanja rešitev, dem okratične
izm enjave mnenj, pripom b in
predlogov je minil. Zdaj se m o
ramo vsi potru diti, da bom o
vsebino in duha ve č k o t 600
členov naše nove „male ustave“
prelili iz knjige v življenje.
Zakon o združenem delu pri
naša še več prostora za o d lo čil
no besedo delovnih ljudi v druž
bi, s sprejetjem nastajajo nove
družbene razm ere v naši državi,
k i bodo pomagale graditi novo
družbeno zavest in oblikovati
nove ljudi. Zakon bo srce samo
upravne ustvarjalnosti v tem no
vem poletu.
D o „male ustave“ je vodila
dolga in prav n ič lahka p o t, na
kateri je bilo nujno premagati
konservativni odpor, trdovratno
upiranje starega, nerazumevanje
nadaljnjih sm eri v izgradnji
družbe. Ž e m ed pripravljanjem
osnutka je bila zavrnjena teza o
delovni organizaciji k o t p o d je t
ju.. Uveljavil se je k on cept te 
meljne organizacije združenega
dela k o t izvir vseh dm žbenih
odnosov, k o t temeljna dru žbe
na celica, k i stopa v središče ce
lotne družbene reprodukcije, z
njo pa seveda delovni človek,
organiziran v zd m žen em delu.
Kajpak se m oram o hkrati za
vedati, da novih dohodkovnih
in m edčloveških odnosov, k i jih
narekuje ta zakon, ne bo čez
n o č in tu d i sami o d sebe ne
bodo prišli. Če je bilo v prejš
njem obdobju še kaj površnosti
p ri proučevanju zakona, zavla
čevanja in izmikanja, b i moralo
b iti o d danes dalje drugače.
Adm inistrativni ukrep naj b i bil
pri uveljavljanju res zadnje sred
stvo, k i b i se ga poslužili.
I.Z .

KOČEVJE: DANES PRO
SLA VA
Svečana akadem ija v počastitev
dneva republike bo v Kočevju da
nes, 25. novem bra, ob 19. uri v Šeškovem dom u. V kulturnem delu
svečanosti bodo nastopili moški
pevski zbor DKUD „Svoboda“ Ko
čevje, recitatorji MKUD „Matej
B or" iz gimnazije Kočevje in učenci
kočevske ospovne šole.

115 KLUBOVCEV OZN — Republiška konferenca klubov OZN je
konec minulega tedna pripravila v Dolenjskih T oplicah tridnevni
sem inar za vodstvene kadre klubov OZN na srednjih šolah in DO,
za m entorje osnovnih in srednjih šol, ter vodstvene kadre OK klubov OZN. N a sliki: m ed predavanjem . (F o to : J. Pezelj)

V drugi polovici tedna
bo nad naše kraje še d otekal
hladen zrak s severnimi
vetrovi, zato bo prevlado
valo suho in hladno vreme.

tedenski
mozaik
Za začetek novici, ki na prvi
pogled nimata nič skupnega:
— V Ženevi so se sovjetski in
ameriški strokovnjaki pogovar
jali uro in petinštirideset minut v
okviru že več let trajajočih razgo
vorov o omejevanju oborožitvene
tekme na področju strateškega
orožja. To je bilo že 1 77. srečanje
predstavnikov obeh delegacij na
to temo.
— N ekako istočasno p a je v
Washingtonu ameriški predsed
nik Ford (ki se bo umaknil iz Bele
hiše 20. januarja) odobril izde
lavo nadaljnjih 60 .strateških
raket (oboroženih z jedrskimi
naboji) tipa minuteman. Tako jih
bodo Združene države Am erike
imele poslej 55 0 — za Sovjetsko
zvezo pa ni p o d a tk o v... pogovori
ne prinašajo nobenega zaslužka,
izdelava raket pa precejšnje...
Medtem pa je prišla iz Kalifor
nije novica, da je hčerka zname
nitega (in bogatega) časopisnega
mogotca Patricia Hearst, obso
jena pred meseci na dolgoletno
ječo zaradi sodelovanja pri terori
stičnih napadih tako imenovane
simbionistične armade — sedaj že
na svobodi. Njeni starši so na
mreč p o lo žili kavcijo v znesku
500.000 dolarjev. Hčerka živi v
izjemno dobro zastraženi hiši, ker
se bojijo, da jo utegnejo napasti:
izjavila je namreč, da bo pričala
proti nekdanjim sodelavcem, ki
še niso prišli pred sodišče... z de
narjem si je m ogoče (vsaj zača
sno) kupiti tudi sv o b o d o ...
In še ena novica iz Z D A :
uradno so sporočili, da skoraj
vsak drug pripadnik ameriških
oboroženih sil (natančneje: 47
odstotkov vseh vojakov) uživa
mamila. Večina uživa sicer mi
lejša mamila (na prim er marihua
no), toda nekateri so že povsem
zastrupljeni n arkom ani... čudna
vo jsk a ...
In prav tako čudna »dem okra
cija« — v Čilu, kjer so minuli
teden sicer izpustili iz zaporov
(bolje rečeno koncentracijskih
taborišč) več sto zapornikov, kjer
pa jih je oslalo zaprtih p o neurad
nih podatkih še okrog p et do deset
tisoč. In vendar je general Pinoc
het, čilski diktator, dejal: »To je
dokaz naše hum anosti...« vse
p o d n arekovaji...

Korak v prihodnost
Ob sprejemu »male ustave«, zak on a o združenem
delu
N eposredno pred našim največjim praznikom , dnevom republike,
bom o letos sprejeli v zvezni skupščini zakon o združenem delu. T o je
nedvom no pom em ben razredni dokum ent, ki pom eni v bistvu mnogo
več od zakona, čeprav se tak o form alno im enuje, saj sm o mu že v
sam em osnutku neuradno nadeli im e »m ala ustava«.
M nožica predlaganih členov,
ki so nastajali skozi razm erom a
dolgo obdobje razčiščevanj po
sameznih pojm ov in tehtanj n a
jrazličnejših konkretnih rešitev,
ki jih je že v m nogočem potrdila
praksa, je prišla pod pravi kri
tični drobnogled delavcev v .o r
ganizacijah združenega dela in
občanov v krajevnih skupnostih.
V elika naklada tiskanega gra
diva in številni razlagalci so nas
spodbudili, da smo vsi razmišljali
o predlaganih rešitvah, zasnovali
nekaj tisoč dopolnil in predlo
gov, od katerih so nekateri obo
gatili predlog zakona, predvsem
pa smo se že v tem obdobju sno
vanja obrnili k samim sebi. V ve
čini delovnih in življenjskih oko
lij sm o tako kritično in tem eljito
analizirali našo lastno sam ou
pravno organiziranost. Prav te
analize pa so spodbudile ne le
kritično presojo razm er, temveč
hkrati prispevale, kar je zago
tovo še bolj pom em bno, dobro
podlago za sprem injanje odno
sov in seveda tudi sam oupravnih
aktov, ki jih bo treba prilagoditi
novem u zakonu. In s tem se za
čenja uresničevati tretji, pogla
vitni in vsekakor najpom em b
nejši in zagotovo tudi najbolj
dolgotrajen del celovitega p ro 
cesa uresničevanja ustave in za
kona o združenem delu.
O tem , da nam pri uveljavl
janju ustave še m arsikaj škriplje,
verjetno ni treba posebej govori
ti. Ž e prve ugotovitve tak o im e
novane »A kcije 120«, ki jo je
sprožil izvršni kom ite predsed
stva CK ZK S, so javno pokazale,
da je treba m arsikje ne le s sa
moupravnim i akti sprem injati
določila, tem več predvsem tudi
zavest in uveljavljati nova spoz
nanja. Še zdaleč nim am o u reje
nih dohodkovnih odnosov, v d e
legatskem sistem u so še zakore
ninjeni elem enti predstavniških
razm erij, oblike nagrajevanja so
ponekod še precej daleč od na
čela delitve po delu, sam ou
pravno načrtovanje in sporazu

m evanje ter družbeni nadzor
pojm ujem o še po starem , ka
drovska politika je m nogokje še
vse preveč v rokah posam ezni
kov ali ožjih skupin, družbeno
politične organizacije še nim ajo
tiste vloge, ki jo od njih zahteva
ustava in tako naprej. T oda take
sam okritične ugotovitve nas ni
kakor ne m orejo razorožiti, tem 
več predvsem spodbujati. Ž e
sam o dejstvo, da vemo, kje so
slabosti, je veliko. Z akon, ki ga
sprejem am o na predvečer dneva
republike, je razum sko nadalje
vanje poti, na katero smo v sno
vanju nove družbe krenili na 2.
zasedanju A V N O J. Prav zato je
v bistvu nov in smel korak v p ri
hodnost.
JA N E Z K O R O ŠE C

TELEGRAM I
D U N A J — O rganizacija držav
izvoznic nafte je zanikala govorice,
da je njena ekonom ska kom isija
predlagala m inistrskem u zasedanju
te organizacije, naj podraži nafto za
20 odstotkov. E konom ska ko
m isija je po podatkih iz inform ativ
nega oddelka organizacije p riporo
čila več cen, vendar pa informativni
oddelek noče povedati, kakšne naj bi
bile. M inistrska konferenca je napo
vedana za 15. decem ber.
B R U S E L J — K ot kažejo nekateri
podatki, se A m eričani trudijo na
hitro oprem iti sile pakta N A T O v
E vropi z najm odernejšim orožjem .
Ni še nam reč m inilo deset dni od ta 
krat, ko so napovedali, da bodo za
hodnoevropske letalske sile okrepili
z najsodobnejšim i lovci in bom bniki
am eriške proizvodnje, že so začeli
govoriti o o prem ljanju sil pakta
N A T O z zelo m odernim i ameriškimi
raketam i, ki lahko nosijo tudi je d r
ske naboje. V paktu N A T O pravijo,
da to počno zato, ker tudi vzhodnoe
vropske države krepe svojo raketno
moč v okviru varšavske zveze.
P A R IZ — K ot so sporočili v pari
ški bolnišnici, se je zdravje znanega
francoskega pisatelja A ndrea Malrauxa zelo poslabšalo. Pisatelja so
pred tednom dni zaradi pljučnice
sprejeli v bolnišnico.

W A S H IN G T O N — V Z druženih državah A m erike se pripravljajo na prenos oblasti, ko bo 20. januarja
sedanji predsednik G erald F ord zapustil B elo hišo in odstopil predsedniško m esto novoizvoljenem u p red
sedniku Jim myju Carterju. Na sliki: soprogi sedanjega in novoizvoljenega predsednika G eralda F orda in
Jim myja C arterja in sedanji te r bodoči šef Bele hiše pred vhodom na južni strani rezidence am eriškega
predsednika. Jimmy C arter in soproga sta prišla na neuraden ogled svojega bodočega dom ovanja. (Telefo-

tedenski zunanjepolitični pregled
Član predsedstva SFRJ in
predsedstva centralnega kom i
teja Z K J E dvard K ardelj je na
Brionih sprejel urednika avstrij
skega tednika »Profil« dr. R o 
b erta B uchacherja in mu odgo
voril na vrsto vprašanj o položaju
naših narodnostnih skupin v A v
striji ter o jugoslovansko-avstrijskih odnosih.
P ravni tem elji jugoslovan
skega
angažiranja
izhajajo
predvsem iz vrste m ednarodno
pravnih dokum entov, ki oravno

Pravice
manjšine

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski not
P R A Z N IK S A M O U P R A V E
O sem slovenskih občin se je minulo nedeljo
odločilo za uvedbo sam oprispevka. P et ljubl
janskih, litijska, šm arska in ptujska. M nogo
več kot tri četrtine občanov je glasovalo p ritr
dilno, ko se je bilo potreb n o naglo in učinko
vito odločiti za načine, ki naj le še obogatijo naš
skupni družbeni standard.
M enda bi lahko rekli sam oprispevku, vsa
kem u, ne le tem , ki jih om enjam o, praznik sa
m ouprave, dan solidarnosti. Praznik sam ou
prave zato, ker o njem odloča najširši možni
avditorij delovnih ljudi in občanov, odloča sa
m ostojno in po lastnem prem isleku, praznik
solidarnosti zato, ker se je m ed ljudm i, v naši
praksi, že m očno vkoreninilo spoznanje, da je

Poanta tedna
m ogoče le vzajem no razreševati celo vrsto
problem ov od otroškega varstva do šolanja
otrok.
L ju d je vedno radi prispevajo svoj dinar za
posam ično in družbeno blagostanje, če vedo,
kam so »investirali« in če je obračun dela n are
jen pošteno in javno. T o pa sta določili, brez
katerih sam oprispevek ne bi bil m o ž e n ...
M L A D E PESTI G O V O R JE N JE
Iztekel se je prvi m andat republiške konfe
rence zveze socialistične m ladine Slovenije,
izvoljeno je novo m ladinsko vodstvo, narejen
je obračun dela, postavljene so sm ernice za
p rihodnjo aktivnost slovenske mladine.
Mladi ugotavljajo, da jih še vedno preveč
pesti forum ski način dela, opazna pa je tudi
neangažiranost pri delu. Seveda pa le tam , kjer
je delo zastavljeno načelno, togo, kjer so cilji
megleni in zaviti v politično frazeologijo. Šte
vilna udeležba slovenske m ladine v brigadah
pa je dokaz, da so mladi povsod tam, kjer kipi
življenje, um anjkali pa bodo povsod tam , kjer
se bo zgolj »govorilo...«

N E P O S R E D N O O D L O Č A N JE D E L A V C A
O b 30-letnici tovarne Lek, ki je danes p rera
sla že v farm acevtskega giganta (v evropskem
merilu), je na priložnostni svečanosti govoril
podpredsednik slovenskega izvršnega sveta
R om an A lbreht, ki se je predvsem dotaknil
nekaterih značilnosti zakona o združenem
delu, pri tem pa dejal, da bo njegova uresniči
tev pripom ogla k tem eljiti družbeni preobrazbi,
k odnosom torej, ko bo delavec še bolj nepo
sredno odločal o pogojih in rezultatih svojega
dela.
SFRJ: O PR T I NA SV O JE MOČI
D elegatom zvezne skupščine je bilo posre
dovano poročilo predsedstva SFRJ, v katerem
so obdelani najpom em bnejši pojavi sedanjega
družbenega tren u tk a, najsi gre za gospodar
stvo, varnost, kulturo, vzgojo, izobraževanje
itd.
Sklepna ugotovitev je slejkoprej sledeča:
Jugoslavija se lahko razvija le pod pogojem , če
bo še vnaprej o p rta na svoje lastne razvojne
možnosti ter če bo slonela na zaupanju v d e
lovne ljudi in občane, ki so že doslej m nogo
krat izkazali vse zaupanje v sam oupravljanje
ter neuvrščenost.

ali vsaj zelo m očno m oralno za
vezujejo vse dežele, vštevši A v
strijo in Jugoslavijo, je dejal E d
vard K ardelj. T u mislim na take
dokum ente, k ot so ustanovna li
stina Z druženih narodov, m ed
narodna konvencija za p rep reče
vanje vseh oblik razne diskrim i
nacije, m ednarodni akti o državl
janskih in političnih pravicah ipd.
V neki meri pa spada v katego
rijo takšnih listin tudi sklepna li
stina konference o evropski var
nosti in sodelovanju. Avstrija in
Jugoslavija sta podpisali vse te in
podobne listine in se torej s tem
zavezali, da jih bosta tudi izvajali.
T o sicer tak o Jugoslavija kot Av
strija zahtevata tudi od drugih.
Na vse to se je avstrijska vlada
sklicevala tudi takrat, ko je u pra
vičeno zahtevala ugoden položaj

za svojo m anjšino v Južni T irol
ski.
Drugi zelo konk reten in trdno
opredeljen pravni tem elj jugo
slovanskega angažiranja za slo
vensko ozirom a hrvaško narod
nostno manjšino na K oroškem ,
Štajerskem in G radiščanskem pa
je državna pogodba o vzpostavi
tvi neodvisne in dem okratične
A vstrije, sam o da Avstrija ni sto
rila več k o t terjajo določene dr
žavne pogodbe, se pravi to, kar
danes terja sodobna dem okra
tična vest človeštva, am pak ni iz
polnila niti sam ih določb te po
godbe. Ž e s tem pa se ta problem
zastavlja tudi kot problem mednarodno-pravnih
obveznosti
neke države — da izpolni m ed
n a ro d n o pogodbo, ki jo je podpi
sala. Jugoslavija im a pravico
vztrajati pri izpolnitvi teh obvez
nosti.
D a, trdno sem prepričan, da
ima Jugoslavija tudi m oralno
pravico angažirati se v tem vpra
šanju. Z a Slovence in H rvate v
Avstriji nočem o nič drugega kot
tisto, k ar je Jugoslavija pripravl
jena dati in kar dejansko daje
»svojim« narodnostnim manjši
nam.
T ak o im enovani avstrijski
»prastrah« pred takim i jugoslo
vanskimi pretenzijam i so si prav
zaprav izmislili kot ideoioško
orožje za prikrivanje politike d e
nacionalizacije.
T o je napačna interpretacija.
Mi v resnici sploh nismo proti
norm alnem u statističnem u popi
su, saj ima do tega pravico vsaka
država na svetu in tudi mi v Jugo
slaviji to delam o. V sekakor tudi
Avstriji ne oporekam o njene su
verene pravice, da naredi popis.
T oda naše stališče je, da na

osnovi števila pripadnikov m anj
šin ni mogoče določiti njihovih
pravic. Mi smo na prim er v Istri
dosledno postavili oznake v obeh
jezikih tudi v tistih krajih, kjer
živi le en odstotek ali še manj Ita 
lijanov. P reprosto upoštevam o
prostor, na katerem manjšina
živi. Z aradi tega tudi kritiziram o
preštevanje v Avstriji. V Bolga
riji pa je položaj obrnjen: še pred
desetim i leti so v Bolgariji popi
sali 170.000 M akedoncev, zdaj
pa trdijo, da jih sploh ni več.
Poleg tega ima m akedonsko
vprašanje v Bolgariji še en
aspekt. Bolgarija nam reč navaja
tezo, po kateri so tudi M akedon
ci, ki žive v Jugoslaviji, pravza
prav Bolgari. Z ato je to vpra
šanje vendarle povsem drugačno
od tistega na K oroškem .
Šolstvo, je nadaljeval K ardelj,
ni edino področje, kjer se tako
izrazito razodeva takšna avstrij
ska manjšinska politika. P o 
dobno pa celo še slabše, je tudi na
drugih področjih manjšinskih
pravic in zaščite, ki jih je določil
7. člen državne pogodbe. D r
žavna pogodba izrecno predvi
deva uporabo slovenskega ali h r
vaškega jezika v pravu in vodstvu
hrvaščina in slovenščina sta
poleg nem ščine uradna jezika.
V endar so oba jezika zožili na
položaj pom ožnega jezika; na
K oroškem je slovenščina om e
jena na tri izmed devetih sodnih
okrajev, m edtem ko hrvaščina
glede tega sploh ni dobila pravice
do obstoja.
Pri nas noben zakon ali drug
predpis ne povezuje pravic m anj
šin s številom njenih članov.
Sam o to in nič drugega ne priča
kujem o tudi od Avstrije. Č e ne bi
bilo povezovanja in postavljanja
pravic manjšin v odvisnost od od
stotka, mi ne bi postavljali kot
problem vprašanja popisa v Av
striji, je dejal Edvard Kardelj.

IZ ZA DN JEG A PAVLIHE

- Kaže, d a je vaša usoda
v vaših rokah!

12-O D ST O T N O Z V IŠ A N JE O D
V Sloveniji je dosežen sporazum , po katerem se
lahko zvišajo osebni dohodki prosvetnih delavcev za
12 odstotkov. K orektura O D je bila nujna, saj so
prosvetni delavci že zaostajali pri izplačilu osebnih
dohodkov za vrsto drugih poklicev.
35-L E T N IC A VOS
V Ljubljani je potekal posvet, ki je bil posvečen
35-letnici ustanovitve V arnostno obveščevalne služ
be, ki je odigrala v času narodnoosvobodilnega boja
in revolucije pom em bno vlogo, njene tipalke pa so
segle celo do okupatorjevih vrhov.
Na otvoritveni slovesnosti je govoril Franc Šetinc,
sek retar IK P CK ZKS, ki je izrekel vse priznanje
VO S za njeno delo in sedanji prispevek h gradnji
hum anih družbenih odnosov.
M ILA N M E D E N
A K /M * -'
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NOVOGRAD V PO SO ČJU — Ladra in Sm ast pri
K obaridu sta kraja, kjer pom agajo obnavljati pri
zadeto Posočje gradbinci novomeškega NOVOGRA D A. O d začetka o k to b ra je na gradbišču
po p rečn o 25 delavcev z vso potreb n o m ehaniza
cijo, doslej pa so zgradili 9 objektov do prve
plošče. V D režniških R avnah na p o b o čju K rna pa
so te d ni začeli obnavljati več poslopij

SR EČ A N JE STAROSTNIKOV V ŠKOCJANU „O j m ladost ti m oja . . . “ je skupaj s pionirji
osnovne šole zapelo 120 starostnikov iz KS Škoc
jan. Čeprav že v letih , so se ob zvokih H enčkove
harm onike zabavali vse sob o tn o popoldne. S reča
nje sta organizirali KO SZD L in R K (F o to : Ja
nez Pavlin)

ZBOR BORCEV - Iniciativni o d b o r 1. bataljona
VDV je m inuli te d en pripravil v N ovem m estu
sestanek, na katerem so se dogovorili, d a b o d o
poskušali zb rati čim več gradiva o b o rcih in življe
nju njihovega b ataljona. N a sliki: o d b o r pri delu.
(F o to : Janez Pezelj)

SZDL O
ORGANIZIRANOSTI
ZASEBNIH LASTNIKOV
GOZDOV

w /m

V
ponedeljek je m edobčinski svet
Regionalno zdravstveno skupnost
SZDL za Posavje v Sevnici pripravil
za Dolenjsko čaka precej črn in raz
posvetovanje o bo d o či sam oupravni
burljiv konec poslovnega leta, saj bo
in poslovni organiziranosti zasebnih
lastnikov gozdov z obm očja Gozd
p o trebno ob zaključnem raču n u za
nega gospodarstva Brežice. Slednje
leto 1976 knjižiti nič manj k o t 17
pokriva upravno obm očje devetih
m ilijonov dinarjev primanjkljaja.
občin. N a posvetovanju so se dogo
Tolikšen m inus se v skladih kaže
vorili o pripravi gradiva za javno raz
pravo, la ga bodo službe brežiškega
gozdnega gospodarstva pripravile do
m ato
10. decem bra. Organiziranje zaseb
nih gozdnih ^posestnikov na tem
obm očju je težavno: število gozdnih
posestnikov znaša 24.306, m edtem
ko je povprečna letna blagovna pro
izvodnja majhna. O vrsti značilnosti
tega gozdnega obm očja (Posavje, del
Dolenjske vse' do Litije in K ozjan
skega) bom o še poročali.

zdravstvenih delovnih organizacij. O
težavnem položaju naj bi zlasti raz
pravljali v vsaki o bčini posebej, s
tem da bi sindikati organizirali po
svete z delovnim i organizacijam i in
delavci ter p o tej p o ti iskali rešitev.
D evetm esečni p odatki kažejo, da
ravnovesje m ed dohodki in izdatki
najbolj rušijo odliv v druge zdrav
stvene regije in izdatki za zdravila
ter injekcije, čeprav ne gre podce
njevati še vedno prevelikega bolni
škega staleža. Pri tem je zanimivo,
da se je število izdanih zdravil v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo,
vrednost pa je za tri odstotke večja.
Med črne to čk e , ki negativno vpli
vajo na k ončno bilanco, je treba
šteti tudi še vedno preslabo plače
vanje prispevkov za zdravstveno za
varovanje km etov.
Glej F ranceta, kako hiti!
Vse to stanje delajo še bolj kritič
Danes se m u izteka bolniška.
no sami delegati regionalne zdrav
stvene skupščine, saj se je m inuli
(K arikatura: B. Medak, Požeški list)
petek spet zgodilo, da se zaradi pre
NOVO MESTO: kljub slabem u
velike odsotnosti delegatov sklic
vrem enu je bil ponedeljkov sejem
kljub m očnem u zategovanju pasu,
zelo živahen, cene pujskov pa neko
skupščine ni posrečil. T ako ravnanje
ki se je začelo z uvedbo ukrepov
liko višje kot sicer. N aprodaj je bilo
delegatov je vredno kritike, saj z ne
splošnega varčevanja že ob polletju.
406 pujskov in 46 nad tri mesece
udeležbo na sejah odlagajo razpravo
Plat zvona, ki so ga začeli b iti
starih prašičev. Prodanih je bilo
o zadevah, ki povzročajo glavobol in
zadnje dni, ima predvsem nam en
skupno 348; pujski so bili po 600
delajo sive lase.
opozoriti
na
resno
stanje,
ki
je
še
do 840 din, starejši prašiči pa po
I. Z.
bolj kritičn o zaradi tega, ker tre
850 do 1.150 din.
nutn o še ni odgovora, kako izravnati
BREŽICE: prodajalci so pri
bilanco in kje dobiti sredstva za k rit
peljali na sobotni sejem 487 praši
je. S kupnost dolenjskih občin meni,
čev, od tega 24 starejših od tri m e
da teh sredstev ni m ogoče iskati v
sece. Prodali so jih skupno 348.
neto osebnih dohodkih zavarovan
Pujski so veljali okrog 35, starejši
K ončni seštevek je , kot je dejal
cev, am pak v samih zdravstvenih
prašiči pa od 24 do 25 din kilogram
republiški sekretar za km etijstvo,
skupnostih
in
notranjih
rezervah
žive teže.
gozdarstvo in prehrano inž. Milovan
Zidar na proslavi 90-letnice grmske
km etijske šole: plus ena. N am reč: v
m inulem srednjeročnem obdobju se
je slovenska km etijska proizvodnja
povečevala za en odsto tek na leto,
Kar je sicer manj, kot je bilo predvi
deno, vendar še vedno uspeh, če
upoštevam o, kaj vse se je v teh letih
dogajalo v km etijstvu in na vasi
sploh. To je bil čas silovitega preliva
delovnih m oči v nekm etijske dejav
nosti, v tem času je doko n čn o o d 
povedalo km ečko sadjarstvo, pro
padlo je planšarstvo, po drugi strani
Svež je še prezgodnji grob pom urskega km eta, ki se je zadušil
pa so se v km etijstvu začele uveljav
v silosu. Z življenjem - ne prvim - je spet plačan opom in,
ljati nekatere sodobne tehnološke
kakšno nevarnost prinaša gradnja silosov, zlasti stolpnih.
rešitve. Pravi zmagoviti pohod je
O pozorila zato niso odveč. Silos je m ed polnjenjem , pred
naredila km etijska m ehanizacija.
Kako se je ta končni PLUS ENA
vsem pa ob odpiranju življenjsko nevaren zaradi ogljikovega
kazal na našem obm očju, v naših
dvokisa, ki se sprošča pri vrenju silaže in ki zaradi svoje večje
o b činah, nimam o ustreznih podat
teže ne spuhti v zrak, m arveč se zadržuje v silosu in predstavlja
kov. Pač pa si lahko ustvarim o pri
življenjsko nevarnost za tistega, ki ne pozna njegove zahrbtn o 
bližno sliko iz primerjav družbenega
dohodka in narodnega dohodka, kar
s ti
po posam eznih občinah obravnava
Pri prvem odpiranju silosa, to je nekako poldrugi mesec po
republiški statistični zavod. Pri roki

Sejmišča

so številke za lansko in predlansko
leto, Id prinašajo nekaj zanimivih
ugotovitev in primerjav.
Po rasti narodnega dohodka v za
sebnem km etijstvu v zadnjih dveh
letih je na prvem m estu ribniška
občina: povečala ga je kar za 39
odstotkov. Na drugem m estu je
T rebnje, izrazito km etijska občina,
ki je imela lani za 31,3 odst. večji
narodni dohodek kot leta 1974.
T retja je Sevnica (25,5 odst.), č etrto
Kočevje (23,2), peto Brežice (22,2),
šesto Novo m esto (21,9), sedmi
Č rnom elj (18,0), osmo Krško (15,3)
in zadnja M etlika (5,5 odst.). Ce bi
hoteli ugotoviti rast km etijske proiz
vodnje, bi seveda m orali upoštevati
še stopnjo inflacije, rast cen. T udi
b rez tega pa si vseeno lahko na pod
lagi naštetih jštevilk ustvarim o vtis,
kako je s km etijstvom v posamezni
občini, pri čem er je treba previdno
upoštevati še, da je vzeto dokaj
kratko prim erjalno obdobje.
M L

Kmetijski nasveti

polnjenju, je nevarnost največja. Vsaj dva dni poprej, preden
nam eravam o prvič v silos po kisal, je treba pokrov silosa o dp re
ti, in če se da, tudi najvišja vratca za polnjenje, da se ogljikov
dvokis razgubi. Šele po tem smemo v silos, varnost pa lahko
poprej preizkusim o z gorečo svečo, ki ugasne, če ni dovolj
kisika. Enako je treba paziti tudi pri postopnem polnjenju silo
s a ; najprej s puhalnikom izpihati zrak nad že n atlačeno silažo in
šele potem nadaljevati polnjenje.
In še besedo, dve o odvzem anju silaže. Idealno, brez škode bi
bilo, če b i vso silažno maso pokrm ili naenkrat. To je seveda
nesm iselno govoriti, dejstvo pa je, da se ob m ajhnih enkratnih
odvzem ih silaže skvari precej te dragocene krm e zaradi tega, ker
se silaža razrahlja in pride v stik z zrakom . Velja pravilo, da je
treb a odvzeti naenkrat (na dan) vsaj 10 cm debel sloj silaže, in
to tak o , da preostalo silažo pustim o kar najbolj pri miru.
Siliranje in krm ljenje s silažo zahteva obilo težaškega dela, če
ni m ehanizirano. M edtem k o so si km etje polnjenje že precej
olajšali s puhalniki, praznijo silose še ro čn o . V svetu so se že
zelo razširile posebne naprave, ki, m ontirane na silosu, strojno
odrežejo želeno količino silaže in jo po transporterju spravijo v
hlev, v jasli. V tem prim eru je opisana nevarnost zadušitve
m nogo manjša, pa tudi silaže gre manj v kvar.
Inž. M. L.
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življenjskih stroškov in pospešile
korak za osebnim i dohodki. Socialni
položaj nekaterih skupin upokojen
cev bo popravil tu d i posebni var
stveni dodatek p o 50 dinarjev za
novem ber in decem ber. Izplačali ga
bodo skupaj z decem brsko pokoj
nino, p o sklepu republiške skupno
sti za pokojninsko in invalidsko za
varovanje že pred 29. novem brom .
M edtem ko se bo z najnovejšo
odločitvijo popravilo socialno stanje
okoli 200.000 „delavskih“ upoko
jencev, bo sklep o povečanju km eč
kih pokojnin prišel predvidom a
decem bra, pripraviti pa ga m ora za
to pristojna skupnost starostnega
zavarovanja km etov. Po načelu, da
m ora km ečka pokojnina doseči vsaj
tretjino najnižjega pokojninskega
zneska iz delavskega zavarovanja, je
pričakovati povečanje za okoli 100
dinarjev na mesec, tako da b i bila
km ečka pokojnina prihodnje leto
približno 510 dinarjev. Sicer pa je
rast tovrstnih pokojnin določena z
zakonom .
I. Z.

Izziv Dolenjski

Naša „plus ena”

Smrt preži tudi v silosu

G O STJE V JED RSKI.
Predsed
n ik CK Z K Slovenije F ran ce P o p it (prvi z leve) si
je m inuli ted en m ed obiskom v jedrski elektrarni
v K rškem ogledal gradbišče. S težavam i p ri grad
nji o b jek ta so ob tej priložnosti seznanili tu d i
Milko Planinc in V eselina Djuranoviča. (F o to :
Jožica T eppey)

Brez besed

Večje pokojnine
Od „sto ugank", ki se napovedu
jejo za prihodnje leto, je ena že re
šena: od 1. januarja bodo na naslove
starostnih, invalidskih in družinskih
upokojencev v Sloveniji prihajale za
12 odstotkov „debelejše kuverte".
Za enak od sto tek bodo večje tudi
pokojnine borčev NOV. ..O debelile"
se ne bodo le pokojnine, pri katerih
pom eni leto 1976 zadnje leto zava
rovanja.
To je nujen ukrep, da bi zvečane
pokojnine vsaj nekoliko ujele rast

Izvoli ti naprej'
(K arikatura: Marjan Bregar)

Ni nujno prebrati toliko hvaljeno
knjigo francoskega radikala J. J.
Servana
Schreiberja
»Ameriško
izzivanje", da bi šele iz nje izvedeli
za bitko računalnikov. V razvi
tejšem gospodarstvu, kakršno p o 
staja tu d i naše, je skorajda na vsa
kem koraki m oč č u titi, da v »indu
strijski vojni", k o t Servan Schreiber
imenuje m ednarodno industrijsko
konkurenco, vodijo glavno bitko
elektronski računski stroji. Po
kom aj treh desetletjih, odkar je
tvrdka IBM sestavila prvi popolno
ma elektronski računski stroj, se je
začela tudi Dolenjska organizirano
opremljati z njimi.
Komisija za računalništvo in in
formacijski sistem , ki deluje pri
m edobčinskem odboru gospodarske
zbornice za Dolenjsko je pripravila
p oročilo o uvajanju računalnikov v
dolenjsko gospodarstvo ter predlog
razvoja v prihodnjem srednjeročnem
obdobju.
Računalništvo je že naredilo prve
korake. R ačunski center s pridom
uporabljajo v tovarni zdravil Krka in
v metliški Beti, računalnik imajo v
semiški Iskri, za strojno avtom atsko
obdelavo p o datkov pa se zanim ajo v
skoraj vseh večjih delovnih organi
zacijah, kjer ponekod tudi že upo
rabljajo knjižne stroje. V Beli krajini
so sprejeli osnutek razvoja računal
ništva, ki predvideva, da bi z investi
cijo 5 do 10 m ilijonov dinarjev p o 
večali
zmogljivosti
računskega
centra v tovarni Beti in uporabnike
uslug tega centra povezovali s tako
menovanimi inteligentnim i term ina
li.
H krati s poročilom o sedanjih
razm erah pošilja komisija v jav n o
razpravo tu d i n a č rt razvoja računal
ništva na Dolenjskem do leta 1980.
Predvideno je, da bi najprej v večjih
podjetjih Dolenjske (Beti, IMV,
k rk a , Novoles in Pionir) razvili ra
čunalniške centre, v naslednjem
obdobju, to je po letu 1980, pa naj
bi v dolenjski regiji zgradili velik
skupni računalniški center, ki bi
zm ogel še m nogo večji obseg ra
čunskih obdelav, vendar je poprej
treba poenotiti inform acijske siste
me in tokove, da bo sploh lahko
uspešno deloval. V ta nam en je
treba skleniti tudi posebni samo
upravni sporazum .
Pripom be in m nenja o teh sta
liščih in predlogih pričakuje kom i
sija do 15. decem bra.
M LEGAN
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Franc Šetinc:
N ič posebno dram atičnega in
tragičnega se ni zgodilo, da bi si
m orali prav zdaj zastaviti vpraša
nje: kako je z našo odgovorno
stjo? To je neločljiva sestavina
vsakodnevnega boja za krepitev
družbenoekonom skega položaja
našega delovnega človeka. To je
najtrdnejši tem elj, na katerega se
opirata političn a in ekonom ska
stabilnost naše družbe. In to je
h krati že naskok na jutrišnji dan.
Vprašanje odgovornosti k o t
neprestani in pereči problem se
danjega tren u tk a bi kdo utegnil
obrniti tudi drugače. Rekel bi:
sam oupravljanje
ni
opravilo
izpita, kar zadeva odgovornost.
Red in disciplina sta klic časa, ki
se mu lahko uspešno odzove le
vsem ogočna država ali večstran
karski sistem. Inflacijo, letalsko
nesrečo, žrtve pri Preserju in še
m arsikaj, kar nas vznem irja vsak
dan, bi k d o poskušal zlona
m erno povezovati s sam ouprav
ljanjem k o t edino m ožnim kriv
cem, kakor da inflacija in ne
sreče pestijo samo našo družbo.

Odgovornost
R azum eti odgovornost tega
tren u tk a pom eni razum eti se
danjo bitko za socializem in
socialistično sam oupravljanje, ki
p oteka na globalni fronti in na
neštetih posam eznih prizoriščih
našega življenja, v vseh celicah
naše družbe in na vseh ravneh
hkrati. To je bitka, katere trd o 
živost in doslednost se stopnju
je ta in ki b o dolgotrajna, saj bo
segala tu d i še v čas jutrišnjih
generacij. T oda že sedanjik m ora
prinesti delavcu bistvene spre
m em be; okrepiti m ora njegov
položaj v družbi in njegov odlo
ču jo č vpliv, ki m ora segati od
tozda in krajevne skupnosti prek
delegatskih razm erij in z aktiv
nostjo
v družbenopolitičnih
organizacijah vse do republik in
federacije.
Merilo za takšno odgovornost
ni samo nekakšna abstraktna
socialistična družbena zavest,
odtrgana od tisoč in več kon
kretnih razm erij, od neštetih
oblik konkretnega dela in kon
kretnih postopkov. Tudi form al
nopravni sam oupravni akti, veli
ko število družbenih dogovorov
in sam oupravnih sporazum ov,
vznesenih gesel in priseg, ki so
brez povezave s svojo vsebino,
brez dejanske volje in zavesti pa
pripravljenosti za sprem injanje
stanja, niso prava mera za stop
njo družbene odgovornosti v
naši družbi. Pravo m erilo je od
govor n a ’vprašanje, d o kam sega
resnična oblast delovnega člo
veka v vseh oblikah združenega
dela in v širši družbi. (Iz zadnje
„Teorije in prakse")
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Drugi del sanacije Kanižarice
X' s

Na podlagi 11. in 12. člena zakona o urejanju in o dda
janju stavbnega zemljišča (Ur. I. SRS št. 4 2 /6 6 in št. 2 0 /7 1 )
te r 11., 14. in 15. člena odloka o urejanju in oddajanju
stavbnega zemljišča na o b m o čju ob čin e Novo m esto (Skup
ščinski Dol. list št. 1 0 /6 8 )

Varnostni akciji zbrali za kanižarski rudnik 6 .2 4 0 .0 0 0 din — Druga faza, izčrpa
vanje vode iz rudnika, bo pokazala, č e je bil prvi del sanacije uspešen

5 : no v sredo, 17. novem bra, ko je republiški svet zveze sindika
to v pripravil v Č rnom lju pogovor o solidarnosti s kanižarskim i ru 
darji, so v K anižarici začeli drugo, o d lo čiln o fazo p ri sanaciji ru d n i
ka.
..Zapiranje vdornega m esta vode v
jam o sm o uspešno opravili, sedaj je
na v~:;i izčrpavanje. T a druga faza
bo tudi pokazala, če je bil prvi del
suhu ;ija uspešen. Madžarski stro 
ko ra jaki, ki so vodili dela pri zapira
nja vdornega m esta, pravijo, da so
m ožnosti 80:20 da sanacija uspe in
d \ tu inik spet začne obratovati," je
povod il d irek to r rudnika, inž.
Tomislav Plečko. „Č e bo šlo vse po
sre V, upam o, da bom o lahko začeli
sp e : delati prihodnje p o letje;rad i bi
začeli na dan rudarjev 3. julija."
Prvotne ocene za sanacijo rudnika
so om enjale 150 m ilijonov dinarjev,
vendar so se m edtem pokazali doda
tni stroški. Do sedaj je Kanižarica
dobila 22 m ilijonov kot prem osti
tveni kredit iz sklada skupnih re
zerv, kon čn a oblika financiranja pa
bo znana, ko b o izdelan n atančen
pro jek t popolne rekonstrukcije ru 
dnika. Za sedaj je najpom em bnejše,
da je zagotovljen denar tudi za d ru 
go fazo sanacije.
Ko je m arca letos voda zalila ja
mo, je bil to hud udarec ne le za
400-članski kolektiv kanižarskega
rudnika, m arveč za črnom aljsko
o bčino v celoti. V občini je zaposle
nih okoli 5.200 ljudi in kanižarski
rudnik je ustvaril 12 o d sto tk o v na
rodnega dohodka. V Kanižarici so
na leto nakopali okrog 120 tisoč
ton prem oga, kar sicer tega rudnika
ne uvršča m ed velike, je pa v današ
nji energetski krizi ta izpad pro
izvodnje boleč za vso Slovenijo.

tudi veliko oprem e: rešili so je le za
okoli 5 m ilijonov, večji del, vreden
okoli 60 milijonov dinarjev, pa je je
ostalo v jam i.
V solidarnostni akciji za pom oč
kanižarskim rudarjem se je zbralo
6.240.000 dinarjev; v črnom aljski
občini so zbrali 820 tisočakov, do
lenjska regija je skupaj prispevala
3.988.000 dinarjev, v akciji, ki jo je
vodil republiški o d bor sindikata de
lavcev, zaposlenih v energetiki in
prem ogovništvu Slovenije, pa so
zbrali 2.550.000 dinarjev. T a denar
je nam enjen za zagotovitev osebnih
dohodkov kanižarskih delavcev, za
odpiranje novih delovnih m est, iz te 
ga sklada so delavcem izplačali re
gres za dopust te r organizirali letoš
nje praznovanje dneva rudarjev.
T ren u tn o je na spisku kanižarskih
delavcev 337 ljudi. Nekaj se jih je
takoj po nesreči, ki je prizadela rud
nik m arca, upokojilo, mlajši so odšli
na služenje vojaškega roka. Od teh
337 jih dela v velenjskem rudniku
71, na Senovem okoli 20, pri re
žijskih delih v Kanižarici jih dela 32,
v delavnici za vzdrževanje oprem e
15, v ob ratih 1MV in Ele v Kanižari
ci 32, v avtoparku 17, opekam i 49,
precej jih je začasno našlo delo pri
kom unalnih delih v občini, nekaj v
črnom aljskih delovnih organizacijah
itd. Skratka, sedaj je poskrbljeno za
vse, seveda pa žele, da bi bil kolektiv
čim prej spet skupaj.
O benem pa si rudnik in občina
prizadevata, da bi v Kanižarici razvi
li d o d a tn o industrijsko dejavnost, ki

RAZSTAVA
ROČNIH DEL IN
DEKORATIVNIH
PREDMETOV
V novomeški zdravstveni šoli,
so odprli izredno zanim ivo raz
stavo ročnih del in dekorativnih
predm etov, ki so jo pripravile
dijakinje novom eške zdravstvene
šole pod vodstvom m entorice
Helene Mrzlikarjeve.
N am en razstave je, da pri m la
dih dekletih zbuja č u t za estet
sko oblikovanje in opremljanje
stanovanj, zlasti kar zadeva
barvno skladnost. Dijakinje so se
predstavile z ročnim i deli, deko
rativnim i predm eti, glino, izdelki
za otroke v vzgojnovarstvenih in
zdravstvenih ustanovah itd. Pri
kazana je tudi tehnika izdelave
vse o d starih časov do današnjih
dni. Skratka: gre za izredno
skrbno pripravljeno in zanimivo
razstavo, ki bo v spodnjih pro
storih zdravstvene šole o dprta
do sobote in je vredna ogleda.
Prav je, da si jo ogledajo učenci
in dijaki, saj bo m arsikoga spod
budila, da se bo lotil takšnih
opravil.
S. D..

Po sedanjih ocenah zadoščajo za
loge kanižarskega prem oga za dvaj
set let, če bi vsako leto izkopali 150
tisoč ton prem oga. V p ogovoru za
okroglo m izo pa so večkrat poudari
li, da je vsaka tona dom ačega pre
moga dragocena, saj sedaj za naše
potrebe nakopljem o dom a le 40
odst. prem oga; zato tu d i ni bilo ni
koli vprašanje, ali sanacijo začeti ali
op u stiti vsaka prizadevanja za reši
tev rudnika. Pri vdoru je voda zalila

PRVI SIMEG IN
PRVE TEŽAVE
Na K očevskem je zapadel
prvi sneg to zim o v soboto, 20.
novem bra. Ponekod je povzro
čil tu d i prve nevšečnosti, kot
na prim er na cesti K o čev je-K o privnik, kjer ga je zapadlo 30
cm in zato cesta nekaj časa ni
bila prevozna. Komaj prevozna
je bila tu d i cesta K o č e v je Dvor, vendar ne zaradi snega,
pač pa zaradi velikih in na go
sto posejanih lukenj na njej. Na
tej cesti je največ snega od K o
čevja do Starega Loga, vendar
ne ovira prom eta, ker se ga je
ohranilo le nekaj centim etrov.
V višjih obm očjih o bčine je
snega seveda več.

PROSLAVA OB
30-LETNICI AMZS
V p e te k , 19. novem bra, je bila v
črnom aljskem kulturnem dom u pro
slava ob 30-letnici A vto m o to zveze
Slovenije. Proslavo sta pripravila
TTKS Č rnom elj in AMD Bela kraji
na. N a program u je bila tudi podeli
tev letnih nagrad TTKS ter nagrad
in priznanj AMD zaslužnim članom .

Po novem letu:
sozd Mercator
Na novo sam oupravno organizi
ranost (združitev v sestavljeno
organizacijo združenega dela) se
pripravlja ljubljanski M ercator.
Nova SOZD naj bi zaživela v za
četk u leta 1976, še pred tem pa
naj bi se opravile številne in te
gracije. T e so ponekod že v tek u ,
nekatere pa so bile pred krat
kim. Med udeleženci razgovorov
za združitev z M ercatorjem je
tu d i več delovnih organizacij s
pod ro čja Dolenjske.
17. novem bra so se za integra
cijo na referendum u odločili de
lavci T urist hotela „S rem ič“ iz
Krškega. Od skupno 75 zaposle
nih - toliko jih je tudi glasovalo
— se je za združitev izreklo 72
delavcev. T urist hotel „S rem ič"
v Krškem ima v svojem sestavu
šest delovnih enot: hotel „Srem ič“ , ob rat družbene prehrane,
gostilno „C etin“ in bife „M ini“
v Krškem ter restavracijo „Pod
G orjanci" v Kostanjevici in g o 
stilno »Grajska klet" v gradu
Kostanjevica. T u je bila pred
kratkim o d p rta tu d i stalna vino
teka. Vse delovne enote T urist
hotela „S rem ič“ razpolagajo z
800 sedeži in 96 ležišči.
V sestavu SOZD M ercator bo
T urist h otel »Srem ič" deloval
k o t enovita delovna organizacija.
MILE BITENC
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Zmagovalna 6-članska ekipa ZSMS iz M etlike s pokalom n a p e tk o 
vem regionalnem kviz tekm ovanju »ARMADA ZM AGE—
ARMADA SVOBODE44 (F o to : Janez Pavlin)

Zmagali mladinci Metlike
2 0 0 0 ljudi na kvizu „Armada zmage — armada svobode"
V počastitev 35-letnice vstaje
jugoslovanskih narodov in usta
novitve JLA sta pretekli petek
organizirala O K ZSMS in VP
1394 N ovo m esto regionalno
kviz
tekm ovanje ARMADA
Z M A G E-A R M A D A
SVO
BODE.
Z aradi izvedbe in poudarka na
kulturnem program u so del kviza
izvedli že v dopoldanskem času.
Sodelovale so ekipe Č rnom lja, Met
like, Sevnice, T rebnjega, Brežic,
Krškega in Novega m esta. Največ
znanja o zgodovinskem razvoju in
družbeni vlogi JLA v sam oupravni
socialistični družbi sta pokazali
ekipi iz M etlike in Novega m esta, ki
sta se uvrstili v zaključni del tekm o
vanja.
Športno dvorano M arof je zasedlo
nad 2000 obiskovalcev, kar je za
k ulturne prireditve v Novem m estu

RAZPISUJE
podjetje Dominvest Novo mesto, TOZD Urejanje
stavbnih zemljišč Novo mesto, po sklepu komisije
za urejanje in oddajanje stavonin zemljišč pri iz
vršnem svetu Soo Novo mesto

naj bi sčasom a prerasla v osnovno.
Le tako bodo res lahko zagotovili
perspektivo kanižarskcm u kolekti
vu. N a pogovoru smo zvedeli, da je
denar za večje investicije v Sloveniji
zagotovljen, le z n a črti in izdelanimi
program i je treba priti.
A. BARTELJ

prava redkost. Kulturni program je
m arsikoga presenetil in je bil zani
mivo vpleten v tekm ovanje. Množica
je navdušeno pozdravila pevske
zbore iz osnovnih šol Grm , Stopiče
in Črnom elj, vojaška zbora iz Bršljina in Pogane ter dekliški zbor
gimnazije iz Črnom lja. Za pestrost
je poskrbela folklorna skupina iz
'l“evnice ter harm onikarski zbor
novom eške glasbene šole. V zaključ
nem delu so nastopili pevca popevk
Sonja G aberšček in Braco K oren ter
solist na elektronski harm oniki Sil
vester M ihelčič.
Po zanimivem m erjenju znanja
obeh ekip je imela več uspeha ekipa
OK ZSMS iz Metlike, ki so jo sestav
ljala dekleta poklicne tekstilne šole
Beti in vojaki iz Črnom lja. Zmago
valna ekipa ie prejela pokal iz rok
podpolkovnika Rade Petroviča in bo
nastopila na republiškem tekmovaju " '
nju vr LLjubljani.
JA NEZ PAVLIN

V ZADOVOLJSTVO POTRO 
ŠNIKOV — Novo sam opostrež
no trgovino je m inuli č e trte k
o dprl
predsednik
občinske
skupščine Janko R eb ern ik , p ro 
daja pa se je v njej začela v
petek.

Daleč ni take

N ato so delegati razpravljali tudi
o inform iranju in ugotovili, da na
tem področju še vedno ni tako, kot
bi m oralo biti, čeprav so v prvem
pokongresnem m andatu doseženi
tepi uspehi. Skoraj vsi so se strinjali,
da bi bilo enkrat za vedno potrebno
urediti m ladinski tisk, ki je sedaj
prevečkrat jirepuščen sam sebi.
Naslednji dan se je konferenca
nadaljevala z referatom »U resniče
vanje vloge in naloge ZSMS v sam o
upravni socialistični družbi", po
razpravi in sprejetju referata, doku
m entov in bilance za 1976 pa so
m ladi izvolili novo vodstvo. Predsed
niško delo bo še naprej opravljal
Ljubo Jasnič, sekretar RK ZSMS pa

1.

V Sevnici nova sam op o
strežna trgovina s 3 0 0 m et
ri prodajne površine
O d m inulega petka prodaja
sevniško Trgovsko p odjetje na
T rgu svobode v novi sam opo
strežni trgovini, ki ji prav g o to 
vo ni para v Posavju in vsem
D olenjskem .
Preureditev
in
novogradnja sta doprinesli kar
1.100 kvadratnih m etrov p ro 
stora.

6.

Sama sam opostrežna trgovina ima
300 kvadratnih m etrov čiste pro
dajne površine. 720 kvadratnih
m etrov odpade na skladišče in pri
ročne prostore. Ob trgovini je poslej
tudi večji bife, nekdanja trgovina s
tekstilom bo imela poslej na voljo
večji lokal v delu stavbe, kjer je bila
prej sam opostrežba. V sam opostrež
ni trgovini je sedem hladilnih vitrin,
v skladiščnem prostoru so kar tri
hladilnice (za m eso, sveže salame in
zelenjavo). Kletni prostori so pove
zani s pritličjem z dvema dvigaloma.
Nova stavba ima tudi po vseh pred
pisih zgrajeno zaklonišče, česar ni
ma nobena druga zgradba v m estu.
Trgovsko podjetje je naložba veljala
8,5 m ilijona dinarjev. Ker je sevni
ško Trgovsko podjetje v sestavu celj
ske SOZD D obrina, so pri naložbi
sodelovale tu d i štiri članice s
26 odst. naložbenih sredstev (H m e
zad, T ehnom erkator, T kanina in
Merx).
K ot je dejal pri otvoritvi m inuli
č e trte k d irektor sevniškega Trgov
skega podjetja Jože D renek.je nova
trgovina dokaz, da tudi manjši lahko
napredujejo. Do leta 1980 namerava
Trgovsko podjetje zgraditi še več
k o t 1.000 kvadratnih m etrov pro
dajnih in skladiščnih površin v pred
videni vrednosti 17,6 m ilijona dinar
jev.
a . Že l e z n i k

MED PRAZNIKI
BO PROMET
OMEJEN
Ker pričakujejo m ed p raz
ničn im i dnevi ob 29. novem 
bru spet velik prom et na ce
stah , b o veljala odredba o
om ejitvi p ro m eta za tovor
njake nad S to n na magi
strali Ljubljana — Zagreb.
O m ejitev se začn e že 26.
novem bra ob 15. u ri in velja
d o 20. ure, enako velja za
27. novem ber. M edtem ko
28. in 29. novem bra glede
prom eta ni posebnih d o lo 
čil, pa velja om ejitev spet
30. novem bra od 15. do 22.
ure. R azen tega naj vozniki
upoštevajo vrem enske raz
m ere in naj vozijo skrajno
previdno, da se prazniki ne
b o d o žalostno končali.

Delegati na 6. seji RK ZSM Slovenije: „Poslej več mladinskih delovnih akcij - Mladinski
tisk zapostavljen - Predsednik RK ZSMS še naprej Ljubo Jasnič, sekretar Vito Habjan

T akoj po oceni m ladinskih delov
nih brigad so delegati poudarili, da
je prostovoljno delo m ed m ladimi
vse bolj priljubljeno in da so akcije
postale kon k retn a pom oč nerazvi
temu obm očju, nepogre9jiva šola
bratstva in enotnosti ter sam oupra
vljanja; ni pa bilo govornika, ki ne bi
pograjal tudi slabe strani akcij. Mno
gi so na deloviščih pogrešali štu
dente, ti pa so povedali, da jim ne
m alokrat udeležbo v »Titovi šoli"
p reprečijo delovne organizacije, ki
jim brigadirske ure nočejo priznati
za prakso. N ekateri so predlagali
tudi novosti: poslej naj bi mladi
vihteli kram pe v štiri te deas kili izm e
nah, nam esto regijskih naj bi raje
pripravljali občinske brigade itd.

I. za oddajo delno urejenega stavčnega zemljišča v
Gor. Straži za gradnjo 2 4 vrstnih stanovanjskih hiš
po zazidalnem načrtu Straža — nad pošto in sicer: •

2.
3.
4.
5.

Titova šola vse bolj priljubljena
R epubliška konferenca Zveze socialistične m ladine je pripravila
prejšnji petek in so b o to svojo šesto sejo. Prvi dan so delegati re
publiške konference poslušali ocen o o letošnjih m ladinskih akcijah
in o inform iranju v ZSMS, v so b o to pa so imeli volilno in program 
sko konferenco.

JAVNI NATEČAJ

bo v drugem m andatnem obdobju
po IX. kongresu ZSMS Vito Habjan.
JANEZ PEZELJ

,.REVOLUCIJA IN
GLASBA" V BREŽICAH
V počastitev dneva republike b o 
sta danes v dom u JLA v Brežicah
dva pevska koncerta. Popoldne ob
16. uri bodo nastopili mladinski
pevski zbori iz Zagorja, Velenja,
K opra, Ljubljane in Maribora, ob
19.30 pa se bodo predstavili odrasli
zbori iz Kranja, Maribora, Kopra,
Ljubljane in A jdovščine. Oba nasto
pa sodita v letošnji program festivala
»R evolucija in glasba", ki ga organi
zirajo kulturna skupina in zveze kul
turno prosvetnih organizacij Slove
nije ter občinske družbenopolitične
organizacije -iz Brežic, A jdovščine in
Zagorja ob Savi.

7.

8.
9.
10 .
11 .

12 .
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20 .
21.

22 .
23.
24.

lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.

18, pare. št.
19, pare. št.
20, pare. št.
21, pare. št.
22, pare. št.
23, pare. št.
24, pare. št.
25, pare. št.
26, pare. št.
27, pare. št.
28, pare. št.
29, pare. št.
30, pare. št.
31, pare. št.
32, pare. št.
33, pare. št.
34, pare. št.
35, pare. št.
36, pare. št.
37, pare. št.
38, pare. št.
39, pare. št.
40, pare. št.
41, pare. št.

2 9 3 /1 8
2 9 3 /1 9
2 9 3 /2 0
2 9 3 /2 1
2 9 3 /2 2
2 9 3 /2 3
2 9 3 /2 4
2 9 3 /2 5
2 9 3 /2 6
2 9 3 /2 7
2 9 3 /2 8
2 9 3 /2 9
2 9 3 /3 0
2 9 3 /3 1
2 9 3 /3 2
2 9 3 /3 3
2 9 3 /3 4
2 9 3 /3 5
2 9 3 /3 6
2 9 3 /3 7
2 9 3 /3 8
2 9 3 /3 9
2 9 3 /4 0
2 9 3 /4 1

v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost
v velikost

306
262
291
280
252
244
242
450
491
232

m2,
m2,
m2,
m2,
m2,
m2,
m2,
m2,
m2,
m2,

220 m2,
221
231
236
288
426
360
410
422
375
380
383
383
425

m2,
m2,
m2,
m2,
m2,
m2,
m2,
m2,
m2
m2,
m2,
m2,
m2.

Izklicna cena stroškov kom unalne ureditve za eno lokacijo
znaša 11 3 .5 1 3 ,0 0 din.
3 dškodnina za zem ljišče znaša 17,00 din za 1 m2.

II. za oddajo delno urejenega stavonega zemljišča
po zazidalnem načrtu Bršljin — severni del:
a)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11 .
12.

13.
1 4.
15.
16.

17.
18.
19.

20 .
21.

22 .
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

za gradnjo
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.

34 individualnih stanovanjskih hiš, in sicer:
71, pare. št. 6 4 6 /9 v velikosti 604 m2,
72, pare. št. 6 4 6 /8 v velikosti 728 m2,
73, pare. št. 6 4 6 /1 v velikosti 998 m2,
74, pare. št. 6 4 6 /1 5 v velikosti 554 m2,
75, pare. št. 6 4 6 /1 4 v velikosti 9 5 3 m2,
76, pare. št. 6 4 6 /1 3 v velikosti 857 m2,
77, pare. št. 6 4 6 /1 2 v velikosti 812 m2,
78, pare. št. 6 4 6 /1 1 v velikosti 718 m2,
79, pare. št. 6 4 6 /1 0 v velikosti 755 m2,
80, pare. št. 6 4 5 /2 2 v velikosti 6 7 9 m2,
81, pare. št. 6 4 5 /2 1 v velikosti 616 m2,
82, pare. št. 6 4 5 /2 0 v velikosti 624 m2,
87, pare. št. 6 4 5 /1 9 v velikosti 8 2 0 m2,
88, pare. št. 6 4 8 /2 v velikosti 6 3 0 m2,

lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija

89, pare. št. 6 4 8 /3 v velikosti 678 m2,
90, pare. št. 6 4 8 /4 v velikosti 769 m2,
91, pare. št. 6 4 8 /5 v velikosti 931 m2,
92, pare. št. 6 4 8 /6 v velikosti 7 2 0 m2,
93, pare. št. 6 4 8 /7 v velikosti 638 m2,
94, pare. št. 6 4 8 /8 v velikosti 991 m2,
95, pare. št. 6 4 8 /9 v velikosti 8 0 0 m2, '
96, pare. št. 6 4 8 /1 0 v velikosti 698 m2,
97, pare. št. 6 5 1 /4 v velikosti 651 m2,
98, pare. št. 6 5 4 /5 v velikosti 777 m2,
99, pare. št. 6 5 4 /6 v velikosti 1179 m2,
100, pare. št. 6 5 1 /3 v velikosti 647 m2,
101, pare. št. 6 5 1 /2 v velikosti 786 m2,
102, pare. št. 5 1 1 /1 v velikosti 761 m2,
103, pare. št. 5 1 1 /2 v velikosti 4 9 5 m2,
104, pare. št. 5 1 1 /3 v velikosti 1027 m2,
105, pare. št. 5 1 1 /4 v velikosti 958 m2,
106, pare. št. 5 1 1 /5 v velikosti 8 4 8 m2,
107, pare. št. 5 1 4 /1 v velikosti 8 2 4 m2,
108, pare. št. 5 1 4 /2 v velikosti 647 m2,

št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.

b) za gradnjo 22 vrstnih stanovanjskih hiš, in sicer:
1. lokacija št. 109, pare. št. 5 1 5 /8 v velikosti 493 m2,
2. lokacija št. 110, pare. št. 5 1 5 /9 v velikosti 395 m2,
3. lokacija št. 111, pare. št. 5 1 5 /1 0 v velikosti 4 2 0 m2,
4. lokacija št. 112, pare. št. 5 1 5 /1 1 v velikosti 431 m2,
lokacija št. 113, pare. št. 5 1 5 /1 2 v velikosti 455 m2,
6 . lokacija št. 114, pare. št. 5 1 5 /1 3 v velikosti 377 m2,
7. lokacija št. 115, pare. št. 5 1 5 /1 4 v velikosti 361 m2,
8. lokacija št. 116, pare. št. 5 1 5 /1 5 v velikosti 349 m2,
9. lokacija št. 117, pare. št. 5 1 5 /1 6 v velikosti 342 m2,
10. lokacija št. 118, pare. št. 5 1 5 /1 7 v velikosti 425 m2,
11. lokacija št. 119, pare. št. 5 1 5 /2 v velikosti 396 m2,
12. lokacija št. 120, pare. št. 5 1 5 /3 v velikosti 397 m2,
13. lokacija št. 121, pare. št. 5 1 5 /4 v velikosti 395 m2,
14. lokacija št. 122, pare. št. 5 1 5 /5 v velikosti 383 m2,
15. lokacija št. 123, pare. št. 5 1 5 /6 v velikosti 357 m2,
16. lokacija št. 124, pare. št. 5 1 5 /7 v velikosti 558 m2,
17. lokacija št. 125, pare. št. 6 5 4 /1 0 v velikosti 448 m2,
18. lokacija št. 126, pare. št. 6 5 4 /9 v velikosti 570 m2,
19. lokacija št. 127, pare. št. 6 5 4 /8 v velikosti 566 m2,
20. lokacija št. 128, pare. št. 6 5 4 /7 v velikosti 586 m2,
21. lokacija št. 129, pare. št. 6 5 4 /4 v velikosti 6 2 4 m2,
22. lokacija št. 130, pare. št. 6 5 2 /3 v velikosti 664 m2.
Izklicna cena stroškov kom unalne ureditve za eno lokacijo
znaša 15 0 .4 0 4 ,0 0 din.
O dškodnina za zem ljišče znaša 17,00 din za 1 m2.
Nadaljevanje razpisa na 5. strani.
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MISLI O DOMOVINI

Nadaljevanje razpisa s 4. strani.

III. za oddajo delno urejenega stavonega zemljišča
po zazidalnem načrtu Dvor—jugovzhodni del za
gradnjo 4 individualnih stanovanjskih niš, in sicer:
1.
2.
3.
4.

lokacija
lokacija
lokacija
lokacija

št.
št.
št.
št.

22,
23,
30,
31,

pare.
pare.
pare.
pare.

št.
št.
št.
št.

9 9 /3 6
9 9 /3 5
9 9 /2 8
9 9 /2 7

v velikosti
v velikosti
v velikosti
v velikosti

465
472
45 0
484

m2,
m2,
m2,
m2.

Izklicna cena stroškov priprave stavbnega zemljišča znaša za
eno lokacijo 18.771,00 din.
O dškodnina za zem ljišče znaša 15,00 din za 1 m2.

IV. za oddajo delno urejenega stavbnega zemljišča
po zazidalnem načrtu „Na sejmišču" v,Šentjerneju,
za gradnjo 10 individualnih stanovanjskih hiš, in
sicer:
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10 .
11 .

št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.

54,
55,
49,
48,
47,
42,
43,
38,
39,
41,
40,

pare.
pare.
pare.
pare.
pare.
pare.
pare.
pare.
pare.
pare.
pare.

št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.

5 9 5 /4 v velikosti 5 60 m2,
5 9 7 /7 v velikosti 690 m2,
5 9 7 /6 v velikosti 1061 m2,
5 9 7 /5 v velikosti 742 m2,
5 9 7 /4 v velikosti 1096 m2,
5 9 5 /2 v velikosti 1064 m2,
5 2 5 /1 9 v velikosti 851 m2,
5 2 5 /2 2 v velikosti 893 m2,
5 9 4 /8 v velikosti 1039 m2,
5 9 6 /2 v velikosti 750 m2,
5 9 7 /2 v velikosti 1096 m2.

Izklicna cena stroškov kom unalnega urejanja znaša za eno
lokacijo 111.435,00 din.
O dškodnina za zemljišče znaša 17,00 din za 1 m2.

V. za oddajo delno urejenega stavonega zemljišča v
Mirni peči za gradnjo 7 individualnih stanovanjskih
hiš (izven zazidalnega načrta), in sicer:
1.

lokacija št. 5, del pare. št. 5 7 2 /2 v velikosti cca 500

m2,
2.

lokacija št. 6, del pare. št. 5 7 2 /2 v velikosti cca 500

m2,
3.
4.

lokacija št. 7, del pare. št. 5 7 2 /1 v velikosti cca 500
m 2,
lokacija št. 8, del pare. št. 5 7 2 /1 v velikosti cca 450

5.

lokacija št. 9, del pare. št. 5 7 2 /1 v velikosti cca 450

m2,
m 2,

6.

lokacija št. 10, del pare. št. 5 7 2 /1 v velikosti cca 450

m2,
7.

lokacija št. 11, del pare. št. 5 7 2 /1 v velikosti cca 450
m2.

Izklicna cena stroškov priprave stavbnega zem ljišča znaša za
eno n ačrtu „Na sejm išču" v Šentjerneju za gradnjo 10 indi
vidualnih stanovanjskih
O dškodnina za zem ljišče znaša 17,00 din za 1 m2.

VI. za oddajo delno urejenega stavbnega zemljišča:
a) v Ž užem berku pod Cvibljem za gradnjo individualne
stanovanjske hiše, po zazidalnem načrtu št. 24, pare. št.
3 2 7 /3 v velikosti 788 m2.
Izklicna cena stroškov priprave stavbnega zemljišča zna
ša 7 .809,00 din.
O dškodnina za zem ljišče znaša 15,00 din za 1 m2.
b)

v Dol. Toplicah za gradnjo individualne stanovanjske
hiše — lokacija po zazidalnem načrtu št. 21, del pare.
št. 351 /1 v velikosti cca 400 m2.
Izklicna cena stroškov priprave stavbnega zem ljišča zna
ša 19.919,00 din.
O dškodnina za zem ljišče znaša 17,00 din za 1 m2.

c)

v G otni vasi po zazidalnem načrtu Jedinščica za grad
njo individualne stanovanjske hiše — lokacija št. 59,
pare. št. 4 5 6 /9 v velikosti 447 m2.
Izklicna cena stroškov priprave stavbnega zemljišča zna
ša 4 1.3 8 5 ,0 0 din.
O dškodnina za zem ljišče znaša 17,00 din za 1 m2.

d)

v Žabji vasi — lokacija za gradnjo individualne stano
vanjske hiše, pare. št. 3 1 3 /1 6 v velikosti 445 m2.
Izklicna cena stroškov priprave stavbnega zemljišča
znaša 35.000,00 din.
O dškodnina za zem ljišče znaša 24,40 din za 1 m2.

VII. za oddajo urejenega stavbnega zemljišča za
gradnjo trgovine dnevne preskrbe na lokaciji med
blokom št. 4 in stolpičem št. 5 na Mestnih njivah v
Novem mestu, in sicer na delu pare. št. 4 5 7 / 1 1 in
št. 4 6 3 / 3 .
Izklicna cena stroškov kom unalne ureditve skupaj z odškod
nino za zem ljišče znaša ^50.000,00 din.
Ostali pogoji natečaja:
1. Izklicno ceno stroškov kom unalne ureditve in odškod
nino za zemljišče plača najugodnejši ponudnik ob
podpisu pogodbe o oddaji in ureditvi stavbnega zemlji
šča.
2. Najugodnejši ponudnik m ora ob jek t zgraditi vsaj do
tretje gradbene faze v petih letih po podpisu pogodbe o
oddaji in ureditvi stavbnega zemljišča.
3. V odškodnino za zem ljišče ni vračunan prom etni davek
in ne davek zaradi sprem em be nam em bnosti zemljišča,
katerega m ora plačati najugodnejši ponudnik.
4. Fizično posest pridobljenega stavbnega zemljišča na
stopi najugodnejši ponudnik z dnem podpisa pogodbe o
oddaji in ureditvi stavbnega zemljišča.
Nadaljevanje razpisa na 10. strani.
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Domovina je neprecenljivo
bogastvo; brez nje si k o t steblo
brez cveta, kot' reka brez življe
nja, k o t gozd brez ptic. Brez do
movine si človek brez sreče in
zadovoljstva.
Svet je poln lepot, ob katerih
človeku zastaja dih, vendar je
dom ovina samo ena, pa če je še
tak o majhna in nepom em bna v
svetu.
Domovina je velika hiša, v ka
teri smo varni.
Je bister studenec, iz katerega
vre naša ljubezen.
Če bi izgubil m aterin jezik, bi
izgubil dom ovino.
Je edina k o t m ati; je dom , v
katerem svobodno živim.
Je roža življenja, ki raste in
cvete v m ojem srcu.
Kdor zataji dom ovino in ma
terin jezik, je ničvrednež.
Ljubim jo in jo spoštujem , za
to jo želim spoznati še bolj.
Zapisali učenci sedmih raz
redov in učenci 5. c OŠ
Bršljin

TUDI V DIJAŠKEM
DOMU NOVINARSKI
KR02EK
Število novinarskih krožkov v do
lenjski m etropoli raste iz dneva v
dan. Tako so letos tudi v Dijaškem
dom u Majde Šilc ustanovili novinar
ski krožek, v katerem sodeluje 13
članov. Sestanke imajo enkrat na
teden, nanje pa vabijo tudi novinarje
Dela, Dolenjskega lista, RTV in
Radia.
Do sedaj so dosledno izpolnili
z ačrtani program , saj so redno do
pisovali v Delo, TV 15, Nedeljski
dnevnik, Dolenjski list in Radio.
Največ zaslug za uspešno delo
krožka ima tov. Jože T ratar, ki tudi
sam redno dopisuje v številne časo
pise.

Mlade „race” v Mariboru
Petek, sobota in nedelja so bili dnevi, ki jih marsikateri
mlad dopisnik ne bo pozabil
Minuli vikend je pom enil za 10
dolenjskih pionirjev, ki so se udele
žili V lil. srečanja pionirjev dopisni
kov iz vse Slovenije, nepozabno do
živetje. Za svoje pridno in zvesto do
pisovanje v Dolenjskem listu so obi
skali Maribor, svoje vrstnike, ki so
jim v dneh od 19. do 21. novembra
nudili prenočišče in še marsikaj, kar
ni bilo v program u srečanja. Nad
200 pionirjev iz cele Slovenije je v
teh dneh spoznalo m arsikaj novega,
njihovi m entorji pa so dobili številna
navodila za novonarsko usmerjanje
mladega kadra tudi v prihodnje.
Mladi novinarji so dneve v
M ariboru tem eljito izkoristili. Tako
so si ogledali po tek nastajanja časo
pisa v prostorih tiskarne ČGP Ve
čer, izmenjali m edsebojne „izkušnje“ pri pisanju in nenazadnje pre
živeli tudi zanimivo uro v razgovoru
z uredniki časopisov, v katerih sode
lujejo. Zanimalo jih je prav vse: od
izobrazbe, ki jo potrebuje novinar,
in števila prostih delovnih m est za ta
poklic pa vse do številnih prigod, ki
jih v novinarskem poklicu ni malo.
Zadnji dan srečanja je potekal ob
podelitvi številnih nagrad in priznanj
solskim glasilom iz vse Slovenije.
Izm ed 142_ glasil so nagrade dobilij
jlzrazi (OŠ" Hrastnik), T rate (OŠ
Cvetko Golar iz Škofje Loke), Mla
dost pod Pohorjem (OŠ Vuzenica);

O troci svobode (OŠ Bratov Polančič
iz Maribora) in glasilo Zavoda za
slepo in slabovidno m ladino iz Ljub
ljane. Dolenjski učenci so to k rat
ostali praznih rok. Naj bo to obveza
za aktivnejše sodelovanje in izdajo
šolskih glasil, za katerim i naj stoje
interesi učencev in pionirske organi
zacije. Vsi ostali naj postanejo v
takih prim erih brezpom em bni, poti
za njihovo reševanje pa se naj iščejo
drugje.
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Filatelistični kotiček

Tihe priče
-poštni žigi
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GROZDJE IN PES
Jesen je obarvala naravo s škrlat
nim i b arvam i Listje odpada, živali
se pripravljajo na zimo, km ete je
čakal vinograd. T udi naša družina je
šla v trgatev. Dela je bilo veliko in
vsi sm o se razveselili vabila h kosilu.
Siti smo se potem ponovno lotili
obiranja. Vinograd ni bil velik in
grozdje je bilo v sodih do mraka.
. T akrat nas je čakalo presenečenje.
Ko smo posedli k mizi, nam je go
spodinja povedala, da je del večerje
pojedel pes, lačne želodce pa je prav
h itro potolažila dobra potica.
JOLANDA KOJEK
OŠ Kočevje

PRIJATELJSKE
VEZI 2IV E
Pionirji osnovne šole Grm v No
vem m estu že dolgo časa sodeluje
m o z beograjsko osnovno šolo
„Aleksa Šantič". Ker se nam prija
telji po združitvi s šolo Vladislava
Ribarja dolgo časa niso oglasili, smo
menili, da je sodelovanje pretrgano.
M očno pa smo se razveselili beograj
skega vabila, naj nekaj naših učen
cev obišče Beograd in njihovo šolo,
in sicer ob dnevu osvoboditve naše
ga glavnega mesta. V Srbijo je odpo
tovalo deset boljših učencev in v
dveh dneh so jim vrstniki in njihovi
učitelji pokazali vse z n am en ito sti
AN DREJA PLENIČAR
OŠ GRM, Novo m esto

Znani filatelist, predvsem pa zbi
ralec in poznavalec poštnih žigov
Milan Govekar, ki je tudi tajnik Fila
telistične zveze Slovenije, je v neki
razpravi o poštnih žigih napisal tole
misel: „T udi krajevna imena, gravi
rana v poštnih žigih, odsevajo poli
tiko do narodov in narodnosti, ki
žive na obm očju, kjer so ti žigi v
uporabi."
To me je spodbudilo, da napišem
nekaj o položaju manjšin pri nas,
k akor se kaže na poštnih žigih, še
posebno, ker vemo kaj se z našo
V JESENSKEM GOZDU
manjšino godi na avstrijskem K oro
Lepega dne sem se odločila, da
DENAR ZA
7
LET
RA K ETARSK EG A
škem.
obiščem gozd. Po tleh so ležali zlato
Glavar Koroške Wagner vabi
KLUBA — V Ljubljani so sed
TOLMINSKO
rum eni listi, v m ogočnih krošnjah so
člane sindikatov naših gospodarstev,
m o obletnico ustanovitve rakeprepevale ptice, nekje blizu pa je
Ko je učencem na Tolm inskem in
naj si pridem o na Koroško ogledat
tarskega kluba „V ladim ir K.
žuborel potoček. Rahlo je zapihal
v okolici m očan potres porušil šole,
„dem okracijo“ , ki jo uživajo naši
veter in se poigral z mojimi lasmi.
sm o se pionirji na osnovni šoli Žu
rojaki onkraj Karavank. To dem o
K om arov“ počastili z otvoritvi
žem berk odločili, da bom o prosto
Prišla sem do potočka. Skakljal je
kracijo dobro poznam o po kaži
jo razstave, na kateri so razen
prek kam enčkov. Počepnila sem in
voljno prispevali denar za obnovitev
potih, na katerih so slovenske
osvojenih
pokalov razstavili
se dotaknila prijetno hladne vode.
porušenih šolskih objektov. Vsak
oznake za kraje odtrgane. T o so
tu d i več m odelov in m aket raz
Narava me je tako očarala, da nisem
učenec je v povprečju prispeval 5 di
opozorilni znala, ki kažejo strpnost
narjev; vsi skupaj smo tako zbrali
opazila tem nih oblakov, in m očno
nih raket. Klub je znan tudi
in kulturo tistih, ki želijo Slovencem
4120 dinarjev. Ta denar smo poslali
prem očena sem pritekla dom ov ter
na Koroškem samo „ d o b ro .“
Dolenjcem,
saj
se
je
večkrat
osnovni šoli Podbela pri Breginju.
sklenila, da gozd ponovno obiščem .
Strpnost in sožitje jim lahko Slo
udeležil številnih prireditev v
BRANKA BLAŽEV IČ
venci in vsi Jugoslovani dokažem o,
ANKA BRULEC
dolenjskih krajih.
OŠ Kočevje
ne da bi jih vabili v Jugoslavijo. To
OŠ Žužem berk
jim bodo pokazali mali poštni žigi iz
Krajev, kjer pri nas žive manjšine.
JESENSKA NEDELJA
Poštni znaki so dvojezični.
Bilo
je lepo nedeljsko ju tro in
Tovariši, če bom o obiskali take
odločil sem se, da obiščem gozd, ki
kraje, pišimo koroškim veljakom v
je postajal čedalje bolj živahen. Na
pozdrav razglednice! M orda se bodo
- sm reki je sedela veverica in z m oč
nad dvojezičnimi poštnim i žigi za
nim i zobm i trla lešnike. Ko sem se
mislili in prepričali, da pri nas ni
17. in 18. decem bra bo v Ljubljani XII. republiško srečanje pionir
prem aknil, se je skrila v goščavo.
tako, kot zlobno trdijo. Morda jim
Odpravil sem se naprej. Vse je bilo
jev, najmlajših filmskih ustvarjalcev Slovenije. Srečanje organizira
bo poštni žig v slovensko-italijanski
tiho in turobno. Predram ilo me je
Zveza prijateljev m ladine Slovenije, Združenje filmskovzgojnih delav
oznaki Ankaran-A ncarano ali v slotrkanje po visoki smreki. Žolna je
cev in ZKPO Slovenije. Republiško srečanje se vključuje v jugoslo
vensko-m adžarski Lendava-Lendva
iskala žuželke. Njen glas je pretrgalo
vanske pionirske igre, ki potekajo pod geslom „Narava, zdravje, lepo
ali katerikoli drugi iz krajev, kjer v
sračje kričanje. V grm ovju je skriv
jugoslovanski skupnosti žive narod
ta".
nostno zašumelo. Spustil sem se v
ne m anjšine, dovolj zgovoren.
Srečanja se lahko udeležijo skupinsko ali posam ezno pionirji in
dir, kajti skrivnostni glasovi so me
Pravi čas je, da tu d i filatelisti p o 
m ladinci osnovnih šol do 15. leta starosti. Prijavite lahko neom ejeno
prestrašili.
vemo svoje, ker bo m oral boj za
število filmov (8 ali 16 m m ), posneti pa so lahko na tem o iger ali pa
RAJKO ŠTIMEC
uveljavljanje pravic slovenske manj
OŠ Kočevje
po prosti izbiri. Črno-bele ali barvne filme, ki m orajo biti ozvočeni
šine na Koroškem pripeljati do tega,
na poseben m agnetofonski trak ali imeti naneseno m agnetno sled na
da bodo nekateri poštni uradi po
film skem traku, m orate prijaviti najkasneje do 1. decem bra na na
več kot petih desetletjih na avstrij
skem Koroškem spet dobili žige, v
slov: Pionirski dom , oddelek za film sko vzgojo, Ljubljana, Trg VIL
PROTEST DIJAKOV
katerih bo izpisano tudi slovensko
kongresa ZKJ 1.
V
petek, 12. novembra, smo na
krajevno ime.
osnovni šoli Grm eno uro posvetili
A. ARKO
koroškim Slovencem in njihovim
problem om . Po kratki kulturni pri
reditvi je predsednik OO ZSMS pre
bral, kaj zahtevam o od Avstrije:
1. da izpolni vse obveznosti iz
državne pogodbe in zagotovi koro
škim Slovencem pravice, ki jim pri
Začasno zaposleni v Stuttgartu in okolici so za prizadeto Primorsko, Posočje in Benečijo padajo,
2. da prepove delovanje fašisti
zbrali 8 .3 1 2 ,8 4 nemških mark
čnih sil,
3. da zaščiti Slovence in njihove
narodne pravice pred nasiljem.
Takoj ko je rušilni potres prizadel
ljanska banka, vrsta zasebnikov in
S tuttgartu in okolici, nakazali na
S tem smo tudi mi mladi, ki ni
Posočje, so začeli zbirati denar za
zbrali so več kot 800 dobitkov.
račun Slovenskega Rdečega križa
smo bili priče diyjanja fašizma v
prizadete tudi slovenski zdomci, slo
Odlična organizacija in dobro
8.312,84 nem ških mark. Od sreče
drugi svetovni vojni, postavili zahte
vensko kulturno-um etniško društvo
delo šo rodili uspeh. Na srečanje
lova so dobili 3.744,50 DM, od pri
ve do tistih, ki skušajo zatreti slo
Triglav iz S tuttgarta pa se je na
Slovencev ni še .nikoli prišlo toliko
reditve 3.443,34 DM in od prosto
vensko besedo na avstrijskem Koro
predlog začasno zaposlenih odloči
obiskovalcev. Ob ■odlični strežbi,<
voljnih prispevkov 1.125,00 DM. S
škem.
dobri hrani, vinu in zvokih dom ačih
lo, da čisti dobiček svoje tradicio
svojim prispevkom so še enkrat do
LILIJANA KAPŠ
melodij - goste je zabaval Planinski
nalne prireditve „ Vinska trgatev" kazali, da je v slogi m oč kajti čeprav
OŠ Grm, Novo mesto
kvartet pod vodstvom Stanka Pti
organizirali so jo 16. oktobra v
so daleč od dom a, so po svojih
čarja so bili gostje zelo razpoloženi,
Ausstellunghalle v Sindelfingenu m očeh pomagali prizadetim roja
organizatorji pa z uspehom na m oč
odstopi
Slovenskemu
Rdečem u
NEPOZABEN DAN PRI
kom .
zadovoljni, kajti s pom očjo Triglava
križu. Tako so slovenski zdomci s
JOSIP FR L JU Ž E C
TONETU SVETINI
so Slovenci, začasno zaposleni v
področja Baden W uertenberga za
Stuttgart
T one Svetina je eden najbolj znaobnovo Primorske, Posočja in Bene
nih
ih slovenskih pisateljev, njegovi
čije zbrali samo s „trgatvijo“
knjigi U kana in Ugaslo ognjišče pa
8.312,84 DM.
med najbolj branim i. Prav zaradi
Tradicionalna „ Vinska trgatev" je
ena od štirih letnih prireditev, s
tega sem si večkrat zaželel, da bi
pom očjo katerih društvo črpa sred
Svetino pobliže spoznal.
stva za svoje delo. Priprave na jesen
Želja se mi je km alu uresničila.
sko
prireditev so
v Triglavu
T one Svetina in moj oče sta prija
(S tuttgart) in v podružnicah v
telja in nekega dne sva se z očetom
Reutlingenu, Nagoldu in Sindelfin
odpravila k njem u na obisk. Med
genu potekale s posebno pozornost
tem , ko sta se onadva pogovarjala,
jo, kajti organizatorji so za prizadete
sem si jaz ogledoval številne zani
želeli zbrati kar največ denarja.
mivosti, razstavljene v sobi. Ni bilo
Zavoljo tega so prav vsi, ki pri pri
težko ugotoviti, da je Tone Svetina
reditvi sodelujejo, sklenili, da bodo
tudi kipar, lovec in zbiratelj okras
vse opravili brezplačno in da vsa
nih predm etov (ribje okam enine in
dela, ki so potrebna, opravijo člani
slonov okel). T udi po gorah rad
društva, strokovnjaki na svojih de
pleza in nem alokrat zaide tudi na
lovnih področjih, sami. Tako so
najnevarnejše vrhove naših planin.
okrasili
dvorano,
poskrbeli
za
Žal je čas ob prijetnem kramlja
ZADOVOLJNI O R G A N IZA TO R JI - Slovensko kulturno-um etkuhinjo, dobro strežbo, srečelov, pri
nju s pisateljem prehitro minil. Z
katerem so uporabili skoraj izključ
niško društvo Triglav iz S tu ttg arta je m inuli mesec pripravilo tra  željo, da ga km alu ponovno obišče
no darilne dobitke jugoslovanskih
dicionalno prireditev „Vinska trgatev", njen d o b ič ek pa je nam e va, sva se z očetom poslovila.
trgovcev in zastopstev, prošnji orga
VITOSLAV LESKOVEC
nilo za obnovo Prim orske, Posočja in Benečije. Na sliki: zadovoljni
nizatorjev pa so se odzvali JAT,
7.r. OŠ MIRNA
organizatorji. (F o to : Josip Frljužec)
Inex Adria, Iskra, Jugobanka, Ljub
novinarski krožek

Pionirji - filmski ustvarjalci

Zdomska »trgatev” za Posočje

DOLENJSKI LiST

ljubljanska banka

/©
k smučarski opremi
sodijo tudi čeki ljubljanske banke
K smučarski opremi sodijo tudi čeki ljub
ljanske banke

Ljubljanska
stroške

banka plačuje

vaše

Zimske počitn ice so pred vrati. O tem ,
kje, za koliko denarja boste smučali, raz
mišljajo turistične agencije; o tem , koliko
vas b o d o stale sm uči, hlače, čevlji in vse
drugo, kar sodi k zimskemu veselju, pa bi
najbrž morali razmisliti sami. Zato vam
b o gotovo veliko lažje, če boste pri tem
sodelovali z Ljubljansko banko. Prvi
korak boste morali storiti sami, kajti na
vas je, da ob išče te najbližjo poslovno
e n o to Ljubljanske banke in si odprete
te k o č i račun. Potem pa bo vaše finan čn o
poslovanje prevzela Ljubljanska banka.

Če imate tek o či račun, lahko banki pove
rite, da prevzame nekaj vaših skrbi nase.
Na primer plačevanje stalnih stroškov, ki
se ponavljajo vsaj nekaj mesecev zapored:
naročnino za radio, televizijo, časnike;
obroke za nakup knjig, zavarovalne pre
mije, preživnino itd. In če ste za zimske
p očitn ice dobili pri turistični agenciji po
sojilo, lahko tudi odplačevanje obrokov
za to posojilo prepustite Ljubljanski
banki. Vse te ugodnosti so za imetnike
tek o čih računov brezplačne.

Dovoljena prekoračitev sredstev
Najprej:sedem in pol odstotne
obresti v vašo korist
Tisti trenutek, ko postanete imetnik te 
kočega računa in nanj prenesete svoje
prejemke, se začne vaš denar obrestovati.
In čeprav je varno naložen, lahko z njim
vsak trenutek n em oten o razpolagate, saj
lahko vedno plačate s ček o m . Torej vam
te č e jo obresti od dneva, ko je vaš denar
pritekel na te k o č i račun, pa vse do tre
nutka, ko s č e k o m plačate nakup, stori
tev itd. Imetnik tek o čeg a računa je res
n ičn o dober gospodar: denar nosi s seboj,
pa se mu kljub tem u obrestuje! Obrestna
mera pa je sedem in pol odstotna . . .

En sam obrazec
Pri vsem tem je postopek za odprtje te k o 
čega računa povsem enostaven. Treba je
stopiti v najbližjo poslovno e n o to Ljub
ljanske banke in vzeti potreben obrazec.
V svoji delovni organizaciji zahtovajte,
naj vam osebnih d o h od k ov ne izplačujejo
več v gotovini niti naj vam jih ne prena
šajo na hranilno knjižico, marveč naj na
obrazcu potrdijo, da vam jih bod o v bo
d o č e nakazovali na te k o č i račun. V Ljub
ljanski banki pa se lahko dogovorite tudi
tako, da boste na te k o č i račun polagali
denar kar sami — s splošno položnico.
Na te k o č i račun lahko prejemate tudi vse
ostale prejemke: potn e stroške, invalidni
no in sploh katerekoli stalne prejemke.
Tudi prejemke, ki ste jih dolžni prejemati
na žiro račun, vam Ljubljanska banka na
vašo željo av tom atičn o prenese na tek o či
račun.
Ko je na te k o č e m računu zabeležen prvi
znesek, vam Ljubljanska banka izroči
ček ovn e lističe in č ek o v n o karto in tako
oboroženi se .lahko podaste v svet brez
gotovinskega plačevanja.
DOLENJSKI LIST

Kljub še tako skrbnemu gospodarjenju pa
se včasih le zgodi, da zmanjka nekaj tiso
čakov (novih seveda). Ponavadi se to zgo
di ravno takrat, ko se nam ponudi dobra
priložnost za manjšixnakup ali pa pred
počitnicam i in za vse stroške ni dovolj
denarja. Včasih si je bilo treba sposojati
pri prijateljih, dvigovati denar iz blagajne
vzajemne p o m o č i v podjetju ali pa se
znajti kako drugače.
Imetnik tek o čeg a računa si s tem ne bo
belil glave. Zaprosil bo Ljubljansko ban
ko, naj mu dovoli prekoračiti sredstva na
te k o č e m računu in mu na ta način o m o 
goči potrošiti nekaj tisočak ov več, kot
jih ima. Koliko in za koliko časa, o vsem
tem se bo podrobno domenil v tisti po
slovni enoti Ljubljanske banke, kjer ima
odprt te k o č i račun. Tako pridobljena
sredstva so dobrodošla predvsem pred
zimskimi počitnicam i, ko ni dovolj, da
plačate le pot in hotelske stroške, ampak
je treba skoraj vsako leto zamenjati vsaj
del smučarske opreme.

verig in drugih avtom obilističnih potreb
ščin. Če morate pred od h o d o m opraviti
še teh nični pregled in podaljšati registra
cijo, potem bo nadvse praktično, če
boste tudi te stroške plačali s čekom .
Skratka, imetnika tek očega računa ne
more nikoli presenetiti nobeno plačilo.
Saj mu ni treba drugega, kot izpolniti ček
in že ima v rokah zakonito plačilno sred
stvo.

Varno in koristno
Čeki pa nas varujejo tudi pred izgubo ali
krajo gotovine. Izgubljenih ali ukradenih
čekov ne more vnovčiti nihče, saj lahko s
č ek o m plača samo tisti, ki ima ček ovn o
karto, na kateri se podatki ujemajo z
oseb n o izkaznico imetnika tekočega ra
čuna. Torej je č ek tudi najbolj varna obli
ka denarja. In tako prenašate s seboj dro
ben šop lističev, ki so vredni toliko, koli
kor h o č e m o , to je, toliko, kolikor nanje
napišemo.
Zaradi vseh teh prednosti, ki jih prinaša
natančno poznavanje brezgotovinskega
plačevanja, je družina imetnikov tek očih
računov, torej ,, ljudi s čeki", iz dneva v
dan večja. Sodoben človek si ne more
več zamisliti brezskrbnega potovanja brez
čekov, saj se mu ne more nikoli zgoditi,
da bi kje ostal brez denarja in da obenem
dom a ne bi bili plačani stalni mesečni
stroški, kot so stanovanjska najemnina,
elektrika, č a s o p is i. . .
Nazadnje pa je treba reči še nekaj. Imet
niki tek o čih računov imajo pri Ljubljan
ski banki povsem iste pravice kot varče
valci s hranilnimi knjižicami. Ugodnosti
pa neprimerno večje. Ljubljanska banka
daje te ugodnosti zato, ker brezgotovin
sko plačevanje pom eni obliko hranjenja
in ker tako zbran denar koristno obrača.
S te k o č im računom torej ne pomagate v
vsakdanjem življenju le sebi, marveč ce
lotnemu gospodarstvu.

5 čekom plačate vse
LJUBLJANSKA BANKA
Imetniku tek očega računa olajša mnoga
plačila že banka sama. Kot sm o videli,
prevzame plačevanje stalnih m esečnih
stroškov. Toda tudi sam ček prinaša celo
vrsto prednosti pred plačilom z gotovino.
Ena od takih prednosti je, da se vam
dom a ni treba od ločati, koliko denarja
b oste porabili med počitnicam i. Ni vam
treba razmišljati, kam boste denar spra
vili, kako ga boste prenašali. Povsem d o
volj je, da imate s seboj čeke. Hotelski
račun, zapitek, žičnica, skratka vse, kar
plačujete med počitnicam i, lahko porav
nate s ček om . Če boste odšli na pot z
avtom obilom , vam bod o čeki prišli prav
tudi pri nakupu bencina, olja, snežnih
novonibro 1 97 '

Varuh dolenjske dediščine slavi

Nevi1.Shu^c

Ob 25-letnici hrani Dolenjski muzej 1 0 .6 92 muzealij ter 5 9 4 slik in plastik — 172
najraznovrstnejših razstav v muzeju in galeriji ter zbirke obiskalo 3 5 0 .0 0 0 ljudi
t
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Zbirka za vsak žep
V zbirki Prešernove družbe za 1977 je šest knjig
K akor je že dolgo v navadi,
prihaja tudi redna zbirka Pre
šernove družbe za leto 1977 na
knjižni trg že novem bra in - to
velja posebej p o d č rta ti - po
tradicionalno nizki ceni, saj
stane šest knjig vsega 80 ozirom a
140 dinarjev (vezanih v platno).
S tak o ceno in seveda z vsebino
so te knjige tu d i letos na naj
boljši poti, da m nožično oboga
tijo dom ače knjižne police tudi
pri bralcih, ki sicer niso redni
n a ro čn ik i
T udi zbirka, o kateri pišemo,
je nastala po preizkušenem kon
ceptu, ki zahteva poleg običajne
ga koledarja in priročnika še iz
brane prim ere iz sodobne in kla
sične slovenske literature ter vsaj
eno delo iz prevodnega slovstva.
Sm oter je že dolgo jasen, zbirka
m ora b iti nadvse popularna,
h krati pa naj posega na različna
področja s posebnim posluhom
za aktualnost in kajpak za berlji
vost.
Z birko „začenja“ Prešernov
koledar za leto 1977, poln
aktualnih
družbenopolitičnih
sestavkov in literarnih odlom 
kov, oprem ljen pa z vrsto foto
grafij in reprodukcijam i slikar
skih del bratov Janeza in Jurija
Šubica. Leposlovni del izpolnju
jejo Kettejevi verzi, nove pesmi
T oneta Pavčka, troje na koroško
tem o ubranih Menartovih pesmi
in novela „Divja raca“ Miška
Kranjca.
Slovencem
onstran
Karavank je posvečenih „Nekaj
poglavij iz zgodovine Koro škili
Slovencev" izpod peresa Boga

Grafenauerja.
Več sestavkov
posega na področje zgodovine
KPS in narodnoosvobodilnega
boja, drugi pa poučijo bralca o
slovenski politični emigraciji,
km ečkem stavbarstvu v Beneški
Sloveniji, m uslimanstvu v BiH,
Slovenski akadem iji znanosti in
um etnosti in podobnem .
Iz leposlovnega dela zbirke
naj najprej om enim o partizanski
rom an „ Mrtvi o d red " iz za
puščine že umrle, pisateljice
Manice Lobnik, spis, ki ga je
Ivan P otrč označil za eno naj
bolj neposrednih pričevanj o slo
venskem partizanstvu. Druga
slovenska noviteta v letošnji
zbirki je fantastična in hum orno
napisana povest „ L eteči krož
n ik " izpod peresa plodovitega
rom anopisca, novelista in dram a
tika Smiljana Rozm ana. Sloven
sko klasiko zastopa Cankarjev
„M artin K ačur", »življenjepis
idealista", s katerim Prešernova
družba nadaljuje proslavljanje
stoletnice rojstva tega pisatelja.
Prevedeno delo je tokrat z angle
škega jezikovnega pod ro čja rom an , .Č arobni p isk a č" angle
škega pisatelja Nevila Shuta.
Praktični priročnik
Vlade
Marcon je posvečen „m odi s
pletilko, kvačko in iglo". Knjiga,
nam enjena predvsem nežnem u
spolu, daje m nožico prim erov in
nasvetov, kako lahko ženske, ki
imajo veselje do pletenja, same
skrojijo in izdelajo oblačilne,
pregrinjalne in druge pletenine
po vzorcih, ki ilustrirajo ta pri
ro čn ik .
j 2.

Med ustanove, ki so bile rojene v letih obnove po drugi svetovni
vojni, šteje tudi D olenjski muzej v N ovem m estu. L etos mineva
č e trt stoletja, kar so ga ustanovili na p o b u d o obnovljenega m uzej
skega društva. P obude, da bi tu d i dolenjska m etropola prišla do
svoje m uzejske Novega m esta v letu 1865. Ž e tedaj so ugotavljali,
d a bi m oralo arheološko Novega m esta v letu 1965. Že tedaj so
ugotavljali, d a bi m oralo arheološko in narodopisno bogastvo, ki ga
je bila Dolenjska od nekdaj bogata, b iti shranjeno pod dom ačo
streho.
Prof. Jan k o Jarc, ki je bil rav Ropasovo hišo. V eliko p ridobi
tev je pom enila nova in leta
natelj dolgi dve desetletji, bo
1965 o d p rta D olenjska galerija,
gotovo p ritrd il, d a muzejski d e
saj je mogla v njej razstavna
jav n o sti v Novem m estu ni bilo
dejavnost šele tedaj zaživeti
dano hoditi pod uglajeni p o ti.
tako, k o t so že dolgo želeli.
Precej časa je m oralo p reteči,
d a so Dolenjskem u m uzeju d o  Lani so d o k o n čn o dozorele
m ožnosti za zgraditev novih
k o n č n o določili življenjski in
prostorov oddelka NOB, in k o t
dejavnostni p ro sto r v nekdanji
muzej ni mogel čez n o č opra kaže, b o d o ta objekt začeli gra
viti tistega, kar so od njega p ri diti spomladi 1977.
čakovali, je m uzej ni mogel čez
Dolenjski m uzej je nedvom 
n o č opraviti tistega, kar so od
no opravil izredno pom em bno
njega pričakovali, je njegova
in d ružbeno k o ristn o delo pri
dejavnost vendarle rasla, to pa
zbiranju in ohranjanju k u ltu r
ga je vključevalo m ed p o  nozgodovinske dediščine. T ako
im a v jubilejnem le tu zbranih
m em bne kulturnozgodovinske
dejavnike v tem delu Slovenije.
10.692 predm etov in muzealij,
L eta 1961 je imel Dolenjski
594 um etniških slik in plastik
m uzej kulturnozgodovinski od te r strokovno knjižnico z okoli
delek, oddelek NOB, etnološki
5 .000 knjigam i. Do zdaj je pri
in arheološki oddelek ter arhiv pravil ozirom a izdal 12 sam o
stojnih knjižnih publikacij (od
sko službo. Sprva je bilo vse
tega v lastni založbi 8), 11 ob
gradivo pod eno streho, p o tem
sežnejših razstavnih katalogov
so za oddelek NOB preuredili

Jubilejni deseti tabor
Trebanjci se že pripravljajo na dostojno proslavo jubilej
nega tabora — Pokrovitelj bo Stane Dolanc
Taborska srečanja likovnih samo
rastnikov v T rebnjem bodo prihod
nje leto slavila že desetletnico.
Ko je pred kratkim Janez G art
ner, duša trebanjskih taborov, na
občinski konferenci ZK poročal o
letošnjem uspelem ted n u Kom unista
v občini, je opozoril na jubilejni
tabor. Taborske prireditve niso nam 
reč le srečanja samoraslih umenikov, tem več pravi kulturni praznik
za vso občino. Na dosedanjih deve
tih taborih je sodelovalo 96 um etni
kov iz različnih krajev države. Ust-

Zakaj se v kulturi zatika?
Ob podpori republiške skupščine poslej manj težav na kulturnem področju?
Slovensko k u lturo pretresajo
po dolgem in počez m alone na
las enake težave, pa naj imamo
v mislih k u ltu ro v ob čin ah , regi
ja h ali v republiki. Težave, ki se

gajo od nesklepčnosti sej, ob
jektivno oviranega sodelovanja
delegatov pri obravnavi po
m em bnih vprašanj, nezadovolji
vega gm otnega položaja kultur-

KAKO OTROK DOŽIVLJA BOLEZEN
Pri otrocih, ki so dalj časa bolni in se med boleznijo
dolgočasijo, se pojavijo različne nezaželene razvade. V času
otrokove bolezni večina staršev popusti pri vzgoji in nekateri
o tro ci tu d i potem , k o ozdravijo, niso pripravljeni opustiti
prednosti, ki jim jih je dajala bolezen.
K ako b o o tro k doživljal svoje obolenje, je v veliki meri
odvisno od tega, kako doživljajo bolezen njegovi starši. Č ez
m erno zaskrbljeni starši prenesejo svoje bojazni tu d i na o tro 
ka te r ga po nepotrebnem prestrašijo. Starši, ki posvečajo
preveč pozornosti najm anjšim bolezenskim znam enjem ter
se pretirano ukvarjajo z otrokovim zdravstvenim stanjem ,
večkrat vzgojijo otroka, ki se tudi sam pretirano ukvarja s
svojim zdravjem in poču tjem ; tak o tro k se lahko razvije v
h ip o h o n d rično osebnost.

NEGA BOLNEGA OTROKA
Pri negi bolnega o troka m oram o paziti na to , da se bo
o tro k v času bolezni duševno in telesno čim bolje p o ču til. S
tem da o tro k u uredim o prijetno okolje ter ga skrbno n e
gujem o, m u olajšam o prebolevanje bolezni, obenem pa poka
žem o ljubečo pozornost.
Bolnega o troka naj starši nikar po nepotrebnem ne om eju
jejo glede gibanja, bivanja na svežem zraku in drugih aktiv
nosti. Siliti bolnega o tro k a s hrano je nesm iselno, ker o tro k v
času akutne bolezni prehodno izgubi a p e t i t . . .
Ob o tro k u , ki ni discipliniran glede izvajanja zdravnikovih
navodil, je treba upoštevati, da je otrokovo doživljanje b o 
lezni d rugačno od doživljanja odraslega. O trok veliko težje
prenaša om ejitve, ki jih nosi s seboj njegovo obolenje.
D ostikrat ne m ore razum eti pravega smisla in sm otra teh
om ejitev . . .
V času bolezni se m orajo starši več ukvarjati z o tro k o m
k o t sicer. Pomagajo naj mu prem agati dolgčas, ki je za b o l
nega o tro ka neprijetna nadloga.
Dr. Anica K os-M ik u š:
Kako o tro k doživlja bolezen, str. 6 - 8

nih dejavnosti in k u ltu rn ih de
lavcev do, denim o, kratk ih sti
kov pri sami organiziranosti
k u ltu rn ih skupnosti, so poslale
tak o pereče in kričeče, da je
m oralo priti do izmenjave
m nenj in pogledov na vrhu. Pri
te m im am o v mislih posvet prej
šnji ted en v Ljubljani, kjer so za
isto mizo sedli predstavniki re
publiške skupščine s predsedni
k om dr. M arijanom Brecljem in
vodilni iz k u ltu rn e skupnosti
Slovenije.
Prenekateri zapletljaji s po
sledicami im a korenine v presla
b o tn o razvitem delegatskem si
stem u, saj, k ak o r je p o d črtal
dr. Brecelj, ta niti približno ne
živi tak o , k o t smo m u zaželeli
ob rojstvu. Ena od posledic je
prav gotovo v tem , da še nism o
nikjer razvili ta k o im enovane
svobodne menjave dela, k ar p o 
m eni, da k u ltu rn i program i ne
nastajajo ob sodelovanju delav
cev v tozdih in krajevnih skup
nostih. Izboljšanje stanja vidijo
nekateri v ustanovitvi posebnih
delegacij za k u ltu ro , češ da bi
na ta n ačin naredili č rto vsak
čez dvom e, ali se k u ltu rn e sa
m ouprave ,.udeležujejo" pravi
in dovolj zainteresirani ljudje ali
ne.
Dr. Marijan Brecelj je sam
priznal, da gre m arsikatera teža
va v k u ltu ri tu d i na račun skup
ščinskih organov, ki da se zlasti
niso dovolj ukvarjali s finančni
m i vprašanji kulturnega p o d ro 
čja. Posebno prenizki osebni
prejem ki delavcev v k u ltu ri b o 
d o , k o t kaže, poslej precej za
poslili ta ali oni organ republi
ške skupščine. Že km alu pa je
pričakovati „sprostitev“ dela
denarja k u ltu rn e skupnosti Slo
venije za reševanje najbolj pere
čih gm otnih zadev v kulturi.
L Z.

Sl
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varjena dela so bila razstavljena na
41 razstavah, razen v Trebnjem tudi
na Poljskem in številnih krajih širom
po dom ovini. Trebanjska galerija
hrani sedaj že najbolj bogato zbirko
del um etnikov-sam orastnikov (238
del), ki je edinstvena zbirka v državi.
Prizadevni organizatorji taborskih
srečanj si bodo do jubilejnega tab o 
ra prizadevali razširiti prostore se
danje pretesne galerije.
Na jubilejni tabor v prihodnjem
letu bodo povabili 4 0 um etnikov iz
vseh naših republik in pokrajin in
več neuvrščenih držav. Na 4. salonu
naj bi razstavljalo 90 um etnikov.
O betajo strog izbor, kar naj bi zago
tovilo visoko um etniško raven raz
stavljenih deL Im enovan je 65-članski častni o d bor za prireditev jubi
lejnega tabora pod predsedstvom
Bogdana Osolnika, med uglednimi
družbenopolitičnim i in kulturnim i
delavci so tudi neposredni proizva
jalci iz Slovenije, Bosne in Hercego
vine ter Hrvaške. Organizacijski
kom ite šteje 25 članov. D oločen je
že tudi datum osrednje prireditve:
2. julij 1977. To naj bi bilo veliko
srečanje na prostem pred trebanjsko
osnovno šolo, kjer naj bi spregovoril
Stane Dolanc, sekretar IK predsed
stva CK ZKJ, k ije pred nedavnim že
drugič z zadovoljstvom sprejel po
kroviteljstvo.
A. ŽELEZNIK

in založil 9 razglednic. Ves čas
delovanja je opravljal delo kulturno-vzgojne ustanove ter svo
jo dejavnost prilagajal k u ltu r
nim in političnim p o treb am . T o
potrjujejo številna predavanja,
obsežna p u b licističn a dejav
nost, 172 raznovrstnih razstav
ter ne nazadnje pod atek , da si
je muzejske zbirke in razstave
ogledalo več k o t 350.000
obiskovalcev.
I. Z.

Domski recitali
K ulturna dejavnost aiji
m ladine v novom eškem Domu
Majde Šilc ni brez tradicije.
Vsako leto se zvrsti tu d i nekaj
literarnih večerov. L etos so po
leg Prešerna p očastili tu d i
Cankarja in K etteja. R ecital
K ettejevih pesm i so pripravili za
o b činski praznik, na njem pa
sta izm enom a nastopala d om 
ska dram sko-recitacijska skupi
na in D olenjski o k te t. Naj ob
te m poudarim , d a vključujejo
dijaki v to dejavnost tu d i dela s
partizansko tem atik o , kar je še
posebno pom em bno za spozna
vanje in obujanje tradicij iz na
rodnoosvobodilnega boja.
Člani literarnega krožka in druga
dom ska m ladina pa se h krati že pri
pravljajo na srečanje s skupino do
lenjskih književnikov, ki bodo v
Dom u Majde Šilc gostovali v de
cem bru v okviru prireditev ob tednu
Kom unista. Srečanje bo za dijake
priložnost, da b o d o pobliže spoznali
ustvarjalce in njihovo kultu rn o de
lovanje na Dolenjskem . To pa ne bo
zadnja letošnja prireditev te vrste,
saj pripravlja recitacijska skupina
poseben nastop, ki bo že v kratkem
v počastitev dneva republike.
Kajpak je treba med oblike kul
turnega delovanja šteti tu d i izdaja
nje dom skega glasila „Mi m ladi v
d o m u ", ki prinaša zanimive sestavke
dijakov in vzgojiteljev o življenju in
delu v Dom u Majde Šilc.
MARJAN TRATAR

FILMSKI ČETRTEK
'- •

•< n r

V č e trte k , 25. novem bra, bo v
Novem m estu na sporedu celovečer
ni igrani film režiserja Miroslava
Jokiča „Štiri dni do sm rti“ . Predva
janje filma, ki pripoveduje o zadnjih
dnevih in herojski sm rti revolucio
narja Djura Djakoviča, je organiziral
odbor za filmsko vzgojo pri ZKPO
občine Novo m esto v počastitev
tedna K om unista. Po filmski pred
stavi se bo obiskovalcem predstavil
glavni igralec filma Bert Sotlar.

KULTURNIKI V
FARO
V počastitev dneva republike bo
v soboto, 27. novem bra, Klub
kulturnih delavcev iz Kočevja orga
niziral k ulturno prireditev v Fari.
K BRUS

Medalje in ženski liki
V Tacnu pri Ljubljani sta razstavljala akademska kiparja
Vladka in Vladimir Stoviček, hči in o č e iz Krškega
V
šolskem cen tru republi& e- so že od nekdaj predm et um etni
kove domišljije in ustvarjalnosti.
ga sekretariata za n o tran je za
Njene ženske plastike, posebno akti,
deve v T acn u pri Ljubljani sta
so polne ču tn o sti in lirike. Kot porrazstavljala svoja dela akadem 
tretistk a je vezana na resnično
upodobitev človeka, zato obdeluje
ska kiparja V ladka in V ladim ir
svoj m odel natančno in ga proučuje
S toviček. S to razstavo je šolski
s poznavanjem značajnih in psiholo
center p o častil 80-letnico Vlaških posebnosti.
dim ira S tovička, nestorja slo
V. P.
venskih meoaljerjev.
Medalje Vladimira Stovička se
odlikujejo po jasnosti, čistosti in de
lujejo m irno, elegantno. A ntika in
renesansa sta njegova vodilna ideala,
vendar na tej podlagi ustvarja samo
stojno. Medalje njegovih zgodnjih
let so nežne, krhke in šele svetloba
poudari reliefno plastiko. Relief mu
postaja bolj dodelan, a je še vedno
zaznati m ehkobo zgodnjih let,
posebno pri dekliških in ženskih
portretih. Naj portretira otroke, pri
jatelje, politike, heroje po vzorcu ali
živem modelu, ostaja zadržan in
um irjen. Odlikuje ga poseben č u t za
čisto in ponekod v klasičnem toku
um irjeno risbo. V Stovičkovem
um etniškem razvoju je opaziti ne
nehno prizadevanje za preprosto in
enovito, zato pa izrazno bogatejšo
in oblikovno prečiščeno kom pozici
jo.
Z Vladim irom Stovičkom je raz
stavljala tudi njegova hči, akadem 
ska kiparka Vladka Stoviček, ki
sicer v očetovem ateljeju nadaljuje
tradicijo mcdaljerstva, vendar sc je
to k rat predstavila s plastiko, kar po
meni dopolnilo očetovem u medaljerstvu. S podedovanim talentom in
pridobljenim znanjem skuša kiparka
najti svoj izraz v figuraliki, predvsem
tiste m ikavnosti ženskega telesa, ki

S tra n u re d il: IVAN ZORAN

kultura
in
izobra
ževanje
Načrt za šolo
ne sme po vodi
V Artičah so se letos k o
maj izognili tretji izmeni
Na artišlfi osnovni šoli se
je od lani do letos število
učencev zm anjšalo od 284
n a 274 in število oddelkov
od 14 na 12. Čeprav je
u čencev in oddelkov m anj,
se je šola kom aj izognila
tretji izm eni, saj im a na
voljo le šest učilnic in še dve
od teh sta prirejeni za p ouk.
P rostorska stiska se je pove
čala po ukinitvi podružnic v
Srom ljah in Pečicah, od
k oder vozijo zdaj u čen ce s
šolskim avtobusom in k o m 
bijem . V tak ih razm erah ne
m orejo v celoti organizirati
niti dopolnilnega n iti d o 
datnega pouka, poleg tega
pa se vozači ne m orejo ud e
leževati dejavnosti številnih
krožkov, ki delujejo n a šoli
kljub pom anjkanju delov
nega p rostora.

*C -

A n to n Č ančer:
up am o .“

„ Z atrdno

K ot pravi ravnatelj A nton
Č ančer, upajo tudi v tem
kraju na boljše čase. A rtiče
so nam reč na vrsti za zgradi
tev take šole, ki b o zagoto
vila sodoben enoizm enski
p o u k , om ogočila podaljšano
bivanje učencev in organiza
cijo celodnevne šole. In ne
samo to : pod šolsko streho
želijo urediti tu d i vrtec, saj
je varstva p o treb n ih čedalje
več o tro k . Nedavno sm o na
uredništvu v gosteh v tem
kraju zvedeli, da sodi artiška
krajevna skupnost med tiste
v brežiški ob čin i, kjer se
število zaposlenih in število
rojstev povečujeta.
Ravnatelj Č an čer je pre
p ričan , da A rtičani upov za
novo šolo ne zidajo na pe
sku, čeprav črnogledi razgla
šajo, da b o „denaija zm anj
kalo še prej, preden bodo
položili prvi zidak“ . Meni,
d a so družbi dovolj jasno in
prepričljivo nakazali svoje
p o treb e, še posebej pa so z
artiškim i n ač rti seznanjene
izobraževalna in druge sam o
upravne interesne skupnosti.

L. II!
JAKI TREBNJEM U - Znani slo
venski um etnik Joža Horvat - Jaki
ie s svojimi podarjenim i deli že več
k ra t obogatil zbirko Galerije likov
nih sam orastnikov v Trebnjem . Ko
je zvedel, da v tem kraju pripravljajo
za 10. jubilejni tabor - ta b o junija
1977 - razširitev razstavnih prosto
rov, je poslal 13 svojih del za zbirko.
Na prošnjo vodstva tabora je um et
niško oblikoval tudi odličja, ki J h
bodo um etnikom in drugim zasluž
nim za nastanek in razvoj tabora po
delili na slovesnosti o b zaključku ju
bilejnega 10. tabora in otvoritvi 4.
salona likovnih sam orastnikov Jugo
slavije.
RAST DOLENJSKE SLIKAR
SKE KOLONIJE - Dolenjska slikar
ska kolonija, ki jo od začetka finan
cira tovarna Novoteks, deluje že šest
let. Po dve leti je bil njen sedež v
Dolenjskih T oplicah, Šmarjeških
T oplicah in v Novem m estu. Do zdaj
se je je udeležilo 64 um etnikov ozi
roma 37 avtorjev iz Slovenije, dru

gih republik in tujine, ker so ne
kateri sodelovali p o v e č k ra t Nastalo
je več sto krajin z dolenjskimi
m otivi, izbor del vsakoletne kolonije
je tradicionalno razstavljen v Dolenj
ski galerij. Ju tri ob 18. uri bo v
galeriji o d p rta razstava del udeležen
cev letošnje šeste Dolenjske slikar
ske kolonije: Jožeta Cente, Evgena
Sajovca, C ora Skodlarja, Franca
Peršina, Veljka T om ana, Pavleta
Florjančiča, Jureta Cihlarja, O tona
Polaka, B ranka Suhyja in Marina
Beroviča.
CEHOSLOVAŠKO OD KRITJE
Iz Kaira je prišla presenetljiva
novica, da so čehoslovaški razisko
valci egiptologi odkrili grob princese
K ekeretnepti, h čerke kralja Djedkare Isesi iz pete dinastije starega
egiptovskega kraljestva v kraju A bu
Siru. G rob princese, katere o č e je
vladal pred 4,5 tisoč leti, so v pre
teklosti izropali, vendar je večje
število dragocenih predm etov v
njem ostalo.
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NOVA TOVARNA CELULOZE
NOVA TOVARNA CELULOZE V KRŠKEM
V
soboto, 27. novem bra, bodo v Tovarni celuloze in papirja
Djuro Salaj v Krškem slavili pom em bno delovno zmago. Odprli
bodo novo tovarno celuloze, ki bo pom enila dvakratno povečanje
proizvodnje ter zm anjšanje proizvodnih stroškov, obenem pa bodo
z novo tehnologijo poskrbeli, da bodo onesnaževanje okolja zm anj
šali na m inimum.
Novi objekti v TOZD Celuloza predstavljajo zaključeno celoto.
7 0 % investicij je že v pogonu — to so oddelki, ki jih im enujem o v
celuloznem žargonu: linija vlaknin — od kuhanja, pranja, luženja,
sortacije in beljenja. Poskusno obratovanje poteka že dva meseca in
dobri rezultati so že vidni. Zadnja faza pogona — to je lužni kotel
— bo izpeljana v zadnjih dneh pred otvoritvijo. Pri tem je pom em b
no om eniti, da lužni kotel tre n u tn o kurijo z m azutnim oljem, v
k o n čn i fazi zagona pa bodo prešli iz m azutnega olja na kurjenje z
odpadnim i lužinami. T o bo zadnja stopnja prehoda na novo te h n o 
logijo — prehod s kalcijevega bisulfitnega na m agnefitni postopek.
Priprava lesa že obratuje od junija.
S prejšnjimi kapacitetam i so v Krškem proizvedli dnevno okoli
150 to n zračno suhe celuloze (zračno suha celuloza vsebuje 8 8 %
suhih substanc), z razširitvijo in prehodom na novo tehnologijo pa
se bo proizvodnja povečala na 45 0 to n celuloze na dan. To pom eni
velik skok v količinskem pogledu, enako velik korak pa tudi v
kvalitativnem pogledu. Z novo tehnologijo bo nam reč kakovost
celuloze znatno višja, večji bodo izkoristki surovin — lesne mase,
zelo važen fak to r pri novi tehnologiji pa je manjše onesnaževanje
okolja, ker bodo odpadno lužino, ki so jo doslej spuščali v Savo,
sežigali in s tem izkoristili okoli 5 0 % lesne mase za pridobivanje
nove energije (pare in elektrike), izkoristili pa bodo tudi anorgan
ske substance — magnezij in žveplo, ki ju bodo uporabili pri
proizvodnji kemikalij za kuhanje.
Povečanje proizvodnje je ne samo jugoslovanskega tem več celo
evropskega pom ena. Za prim er naj povem o le to, da je lužni kotel v
Krškem največji v Evropi, celotna tovarna pa največja v srednji
Evropi. Magnefitnih tovarn je zelo malo, ena taka je v Avstriji,
nekaj pa jih je na Švedskem, kjer so tudi najprej prešli na novo
tehnologijo. T ake tovarne gradijo tren u tn o še v nekaterih zapadnih
državah. Ker je z novo tehnologijo proizvodnje m agnefitne celuloze
m ožno vpeljati regeneracijo in s tem ne le prihraniti ogrom no
energije, tem več tudi varovati čisto okolje, po vzoru krških
celulozarjev že marsikje opuščajo stari način pridobivanja kalcijeve
bisulfitne celuloze. V endar s tem vprašanje onesnaževanja okolja še
ne bo popolnom a rešeno. D okončna rešitev bo v posebnih biolo
ških čistilnih napravah, na katere bodo priključene vse obrem e
njene vode, vključno tudi m estne odpadne vode, ki se sedaj izteka
jo v reko Savo. Pogoj za ta način prečiščevanja pa je, da te vode ne
bodo kem ijsko obrem enjene, to pa je z novim projektom in z novo
tehnologijo že zagotovljeno.
V rednost investicije je ocenjena na okoli m ilijardo dinarjev.
Čeprav je bil rok izgradnje in zagona zelo kratek, je bila tovarna
zgrajena in usposobljena v določenem roku, kar je zasluga vseh
izvajalcev. Pred nekaj tedni je m inilo dve leti od podpisa pogodbe s
tujim i izvajalci in dobavitelji oprem e, danes pa je že vse zgrajeno,
to pa je seveda v veliki meri vplivalo na to, da so stroški investicije
ostali v okviru planiranih.
Sredstva za gradnjo so prispevali:
— Madžarska je prispevala kredite, ker je zainteresirana za dobavo
velikih količin kvalitetne celuloze, zato je z Madžari sklenjena
tu d i dolgoročna pogodba o dobavi dela proizvodnje iz novih
kapacitet.
— K reditirali so tudi tuji dobavitelji oprem e: V oest iz Avstrije, ki je
nosilec vseh investicijskih del izvajalcev tu je oprem e, švedska
firm a Sunds s podobavitelji ter AEG iz ZRN irv Kovinarska iz
Krškega.

POGLED NA NOVO TOVARNO Z VRHA LUŽNEGA KOTLA -

N A JV EČ JEG A TO VRSTN EG A OBJEKTA V EVROPI

(F o to : M arko Klinc)
— Del kredita so prispevale tu d i slovenske papirnice.
— Lastna udeležba je bila m aksim alna v okviru m ožnosti, p o treb n o
je bilo veliko sam oodrekanja, in delavci se zavedajo, da jih čak a
jo še velike obrem enitve pri odplačevanju kreditov z visokimi
obrestnim i merami. Zavedajo se, da z dodatnim delom ne bi
mogli pripom oči, ker so vse kapacitete že ta k o in tak o ves čas
polno obrem enjene, edina m ožnost pa je, in tega se delavci
zavedajo in so na to tudi pripravljeni, da bo treba od časa do
časa nekoliko zategniti pasove.
IZVAJALCI

Uparilnica in kuharija

K om andni p u lt belilnice
DOLENJSKI LIST

Š ob a za vbrizgavanje mazuta

Tovarna na k atero smo ponosni...
S tra n u r e d il: MARKO KLINC

Vsa gradbena dela je solidno in v roku opravilo Splošno grad
beno podjetje Pionir — TOZD Krško, m ontažna dela pa Hidrom ontaža iz M aribora. Velika zasluga za dosežene roke je v resnosti
in zavzetosti vseh izvajalcev, ki so si resnično prizadevali in so
vložili ogrom ne napore, da so svoje delo opravili v dogovorjenem
času.
Do sedaj so krški celulozarji s proizvedeno celulozo zalagali jugo
slovansko tržišče, delno pa so jo tu d i izvažali. Zaradi velikega po
m anjkanja te surovine za papirno industrijo je bil osnovni m oto
razširitev proizvodnje, kar jim je sedaj tu d i uspelo. Glavni cilj je
zadovoljiti p o treb e dom ačega tržišča, zato so slovenske papirnice
vložile fin an čn a sredstva v izgradnjo nove tovarne in si s tem
zagotovile redno dobavo celuloze. Z Madžari so se pogodili, da
b o d o za celulozo, ki jo bodo naredili za njihove potrebe, dobili
surovino — les iz madžarskih gozdov. S tem bodo prihranili velike
količine dom ačih surovin, saj bodo na M adžarsko izvozili če trtin o
svoje proizvodnje. Še naprej pa bodo izvažali v nekatere zahodne
države — predvsem v Italijo. Precejšnje so tudi p o treb e lastne papir
nice, ki so jo pred kratkim razširili, ko so nabavili nov papirni stroj
in tak o p o treb e po celulozi še povečali. Papir iz lastne papirnice
največ prodajo v jugoslovanske časopisne hiše: Delo, Borba, Poli
tika, Vjesnik itd.
V
TOZD Celuloza je bilo do sedaj zaposlenih 160 delavcev,
prehodom na novo tehnologijo in s povečanjem proizvodnje pa
predvidevajo, da bodo zaposlili še sto novih delavcev. Če bi gledali
specifično proizvodnjo, je število zaposlenih dosti manjše, k ot so
pa povečane kapacitete, kar sledi iz dosti bolj avtom atizirane p ro 
izvodnje. Kljub tem u da je ta panoga za Krško tradicionalna, so
morali vložiti precej naporov in sredstev v izobraževanje kadrov za
nova delovna m esta z avtom atiko, ki je prej ni bilo. S povečanjem
števila zaposlenih pa se je pojavil tudi stanovanjski problem , zato
so vzporedno z novo investicijo zgradili dve stanovanjski stolpnici s
skupno 50 stanovanji. Povečanje proizvodnje ima za posledico po
večanje p o treb po delovni sili v celotni tovarni in bodo predvidom a
v končni fazi zaposlovali v vseh tem eljnih organizacijah Tovarne
celuloze in papirja v Krškem okoli 1600 delavcev.
MARKO KLINC

Popravljen spodrsljaj
Košarkarska reprezentanca Dolenjske v tretjem kolu pre
magala Rudarja in je na drugem mestu
Slovenski košarkarski ligaši
so šli m inulo so b o to na igrišče
tre tjič , in sicer so D olenjci go
stovali v T rbovljah. V tretjem
kolu so igrali precej bolje k o t
predzadnjo soboto pred dom a
čim občinstvom in so z zaneslji
vo zmago tre n u tn o na drugem
m estu.

RUDAR - DOLENJSKA
74:81 (41:42)
V
tipično prvenstveni tekm i sta
bili ekipi v prvem polčasu izenačeni,
k odm oru pa so odšli Dolejnci s
to č k o p re d n o sti T udi v nadalje
vanju srečanja sta se m oštvi m enja
vali. G ostujoča ekipa pa je imela
p rednost v bolj izenačeni postavi in
se je s pogostimi m enjavami uspešno
kosala s prvo ekipo dom ačih, ki jim
zadnjih p et m inut ni bila več dora
sla. Pri gostih so se izkazali vsi, ne
koliko boljša od ostalih pa sta bila
center Svinger te r Plantan.

ŠPORT OD TU IN TAM

NAJBOLJŠI DOMAČI
PIONIRJI
Kočevski nam iznoteniški klub je
konec m inulega tedna pripravil do
lenjsko nam iznoteniško prvenstvo
za pionirje, na katerem so nastopili
razen dom ačinov še ribničani, Novom eščani in Sodražani.
R ezultati: Sodražica Novo
m esto 0:5, N ovo m esto - Kočevje
II. 5:0, Kočevje III - Novo m esto
0:5, Ribnica - Novo m esto 0:5 in
Kočevje I - Novo m esto 5:1.

ISKRA NOVO MESTO 7 :3
V
šestem kolu republiške šahov
ske lige so Novom esčani gostovali
pri Iskri inn prvenstveno srečanje
izgubili s 7:3,
3. Posam ični izidi:
Preinfalk - Penko rem i, B ratko Sitar 1:0, Steiner - Škerlj 1:0,
Papler - Poredoš remi, Srebrnič Pucelj 1:0, M ahnič - Komelj remi,
Osterc - Istenič 0:1, Polak - Pe
terle 1:0, Vrhovec - G olobič 1 :0 in
Drnovšek — B. Škerlj remi.

VESTI IZ
KRŠKEGA
Novo šolsko igrišče pri šolskem
centru je dobilo razsvetljavo in tako
so m inulo sredo otvoritveno tekm o
v m alem nogom etu odigrali preda
vatelji strojne in elektro šole. Zm a
gali so strojniki s 7:4.
Brestaniški Partizan je postal zelo
aktiven, zlasti na področju športne
rekreacije. Minuli č e trte k je organi
ziral trim hojo, ki s e j e je udeležilo
okoli 50 članov društva. Po šestih
kilom etrih so dobili udeleženci
značko in nalepko T rim pešca.
V
so b o to so imeli krški plavalni
sodniki občni zbor, in čeravno jih je
103, so ugotovili, da mncwi svojega
dela ne opravljajo najbolje. Kljub
težavam sodniška sekcija dobro dela
in plavalna zveza jim je pred krat
kim za dobre organizacije in številč
nost podelila priznanje. Izvolili so
nov upravni odbor, predsednik pa je
Stane Žigante.
j g

KRŠKO IMA
80 KARATEISTOV
Mladi v Krškem in okolici se vse
bolj zanim ajo za karate, to dokazuje
tu d i obisk n a treningih. Mojster ka
rateja Stane Iskra je zavoljo tega or
ganiziral dve skupini, ki prihajata v
telovadnico dvakrat na teden. V za
četniški skupini vadi kar 50 mladih,
v nadaljevalni pa 30 športnikov. Ra
zen tega pripravlja Stane Iskra dva
inštruktorja, ki že sam ostojno vodi
ta prvi del vadbe, te dni pa bosta šla
še na sem inar, kjer bosta svoje zna
nje obogatila.
.—

ORIENTACIJSKI
POHODI:
NEPREMAGLJIVE
NOVOMEŠCANKE
Partizan Slovenije, pravzaprav
Zveza za športno rekreacijo in te
lesno vzgojo, je za udeležence X.
jubilejnega orientacijskega pohoda v
Zbiljah pripravila bilten, v katerem
je veliko pohvalnih besed namenila
novomeškim oiganizatorjem trim
akcij in ženski tekm ovalni ekipi. Na
zbiljskem pohodu so uslužbenka
Milena Mavsar, učiteljica Polona in
njena sestra profesorica Meta V alen
tin č ič z drugo zaporedno zmago
potrdile, da so ta čas najboljša žen
ska ekipa v Sloveniji.

m

m
Petindvajset let
s »Partizanom”

Kaj, kje, kdo?
T udi drugo kolo bodo novo
meški odbojkarji odigrali pred
dom ačim i gledalci, zavoljo tega
ne bi bilo napak, ko bi na sreča
nje svoje navijače opozorili s pla
kati. T o k rat prihajajo v dvorano
pod Marofom M ezičani, kar po
meni, da se o b eta kvalitetna
odbojkarska prireditev.
V prvem kolu je novomeška
Krka naletela na izredno m očne
Fužinarke, v drugem pa gredo k
vrsti Golovca. Celjanke so v prvi
tekm i z M ariborčankam i doka
zale, d a so dobro m oštvo, na
vzlic tem u novom eški navijači
menijo, da bi m orala Krka v
gosteh zmagati.
V č etrtem kolu republiške
košarkarske lige igra Dolenjska
pred dom ačim i gledalci, ki pa
to k rat zavoljo slabega nasprot
nika Radenska-Pom urje ne bodo
videli kake hudo dobre košarke,
če bodo dom ači nastopih s prvo
postavo, če bodo igrali tako, kot
znajo, se nedvom no obeta pre
pričljiva zmaga.
N ovom eščanom v slovenski
šahovski ligi letos ne gre naj
bolje. V sedm em kolu se bodo
pom erili z vodilnimi Lescami, to
pa pom eni, da bodo še enkrat
doživeli poraz.

ARKU, GLONARJU
IN KOVAČIČU
PRIZNANJA ZTKJ
Minuli teden je republiška
Zveza telesnokultum ih organi
zacij pripravila v ljubljanskem
K lubu poslancev sejo, na kateri
je podelila priznanja 24 posa
m eznikom in šestim organiza
cijam. Z Dolenjskega so letos
dobili diplom o za dolgoletno
delo na področju telesne kulture
Andrej A rko iz Kočevja ter Novom eščana
Jože Glonar in
Danilo K ovačič.

KOŠARKARSKI
TURNIR ZA DAN
REPUBLIKE
Novomeško
košarkarsko
m oštvo O butev iz Bršlina bo
tudi letos pripravilo v počastitev
dneva republike turnir, na kate
rem bodo nastopili Novoteksovi
igralci (prehodni pokal so do
sedaj osvojili dvakrat), Loka 74,
Ž užem berk in ekipa priredite
ljev. Tradicionalni turnir se bo
pričel 28. novem bra ob 8. uri v
telovadnici bršlinske osnovne
šole.

Zveza za športno rekreacijo in
telesno vzgojo pri Partizanu Ju
goslavije je v počastitev visoke
obletnice svoje organizacije po
delil?. najzasluženjšim članom
bronast sim bol - , .Partizana". V
Sloveniji je odličje za dolgoletno
delo in prispevek k razvoju in
napredovanju Partizana dobilo
osem telesnovzgojnih delavcev,
iz Dolenjske pa je kipec dobil
N ovom eščan D anilo Kovačič.

§TA RT s PORAZOM — Novom eške igralke o d bojke so se v prvem kolu republiške lige
pom erile z ravenskim F užinaijem in v zanimivem srečanju — žal si ga je ogledalo kaj malo
ljubiteljev odbojke
navzlic porazu p ošteno nam učile favorizirane gostje. (F o to : Janez
Pezelj)

Novomesčani »utišali” Branikovce
Zmaga novomeških odbojkarjev na začetku novega prvenstva
Minulo soboto so zaživela tu d i odbojkarska igrišča, kajti začelo
se je novo republiško prvenstvo, in sicer v obeh konkurencah. V
prvem kolu sta obe novom eški ekipi nastopili pred d om ačim i gle
dalci. D ekleta so se v prvem kolu jesenskega dela pom erila s Fužinarjevim i igralkam i, fantje pa so prvenstvo začeli z M ariborčani.

KRKA - FUZINAR
1:3 (-6,14, -11, -4)
Novom eščanke, ki so se na novo
tekm ovalno sezono dobro pripravi
le, so gostje z dobro igro presenetile.
Žal si je zanimivo srečanje ogledalo
vsega trideset N ovom eščanov, pa še
ti se v dokai mrzli dvorani niso
ogreli niti toliko, da bi z aplavzom
nagradili lepe poteze obeh vrst. Zdi
se, da so m ed pripravam i na novo
prvenstvo največ hodile mlajše igral
ke, zakaj Filova in Rajerjeva, najbolj
izkušeni Novom eščanki, v m inuli
tekm i nista igrali tako, kot smo ju
vajeni gledati.
Krka: Rajer, Boh, Fila, Pilič,
Zevnik, Fink, G orjanc, Furlan, Iva
netič in P otrč.

NOVO MESTO BRANIK 3:1
( - 6 ,1 1 ,1 3 , 6)
,

v prvem kolu republiškega prvenstva so dom
doi ači odbojkarji - spodbujalo jih je okoli 70
gledalcev — imeli v gosteh pom laje
no vrsto m ariborskega Branika. Go
stje so silovito začeli, se glasno

spodbujali in m inogrede osvojili s e t
V nadaljevanju so se dom ači zbrali,
z um irjeno in disciplinirano igro
nizali to čk e in zanesljivo zmagali.
Od časa do časa so igrali po - novom eško“ : leno, neborbeno. Verjetno
je gledalce najbolj presenetila prazna
novom eška klop za 'rezervne igralce.
V začetku ie na njej sicer sedel le en
m ladinec, ki pa je verjetno spričo
dejstva, da na dokaj nezahtevni
tekm i ne bo igral, prišel svoji ekipi
pom agat iz - gledališča. Pri dom a
čih so se izkazali Prim c, Vernig in
Graberski.
Novo m esto: Goleš, Vernig,
Babnik, Prim c, G raberski, C otič in
Železnik.

KEGLJAŠKI
DVOBOJI
D om ači kegljaški delavci so m inu
li teden pripravili dve prijateljski
te k m i Ženske so se ponerile z Bre
stom in izgubile — 2188:1976,
fantje pa so se pomerili z Grosupljim in zmagali s 6942:4882. Pri
dom ačih so bili najboljši Hogejeva,
Žugova, Pužljeva, Radulovič in
Gorše.

SLOVAN - KOČEVJE
2 1 :2 3

ŠPORTNI KOMENTAR

KD NOVO MESTO
BREZ PORAZA
Pred dnevi so na novom eškem
kegljišču odigrali turnir v borbenih
igrah, z njim pa so kegljači počastili
občinski praznik. R azen dom ačih
ekip so nastopili še tekm ovalci iz
Brežic, Krškega in T rebnjega. K ot je
bilo pričakovati, sta v boj za prvo
m esto posegli obe novom eški ekipi,
zasluženo pa je zmagalo KD Novo
mesto. Sledijo: Krka, Krško itd.

lliffssSSI
a p m t

Dolenjska: P. S eničar 4, Bajt 4,
2 . Kovačevič 2, Munih 9, S. Kova
čevič 13, Ivančič 2, Svinger 27 in
Plantan 18.
Ostali rezultati: F ru ctal - Jese
nice 88:72 (45:33), Elektra V rhnika 89:71 (39:39), RadenskaPom urje
Dom žale
54:110
(25:46), T rnovo - Kras 103:93
(52:37).

Primer krškega kimanja
Precej dolgo časa je krška
Zveza telesnokultum ih orga
nizacij razmišljala, kako b i
poživila športno dejavnost
p o krajevnih skupnostih, in
odločila se je, da bo posku
šala „p o tr d iti" prim er z Ra
ven na Koroškem.
Zavoljo tega je spomladi
sklicala sestanek in nanj p o 
vabila predstavnike športnih
klubov iz krške krajevne
skupnosti. Sahisti, nogom e
taši, igralci rokom eta, plaval
ci, kegljači, karateisti, kole
sarji, smučarji in predstavni
ki TVD Partizan so p o pre
misleku sprejeli predlog, da
bi se devet klubov v krajevni
skupnosti združilo v Šport
no društvo Celulozar, in
obljubili pri nadaljnjem delu
pom oč. Na ta način so pri
varčevali veliko denarja, kaj
ti poslej imajo namesto d e
vetih tajnikov enega, izognili
so se pomanjkanju športnih
kadrov, denar se bo m ed p o 
sam eznim i klubi, ki so sedaj
osnovne organizacije dru
štva, prelival brez težav, kar
pom eni, da bodo na prim er
karateisti lahko poleti, ko
nimajo tekm ovanj, posodili
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denar plavalcem in tako bo
do posam ezne osnovne orga
nizacije poslej lahko delale
brez strahu, da bi jim v ne
pravem času p ošli skopo o d 
merjeni dinarji.
N avzlic vsem prednostim ,
k i so se v slabih šestih mese
cih že pokazale, ŠD Celulo
zar zaradi predstavnikov
osnovnih organizacij ne dela
najbolje.
Športniki
zato
upravičeno pravijo, da v
Krškem „govorijo p o no
vem, delajo pa p o starem".
Dasiravno so si na ustanov
nem sestanku razdelili nalo
ge, športne osnovne organi
zacije še vedno ne dostavlja
jo delovnih programov, ne
sklicujejo sej, č e pa jih, so
nesklepčne. Vse to povzroča
m ed športniki hudo kri. To
pom eni,
da b o morala
Z T K O slej ko p rej v krški
krajevni skupnosti najti naj
ustreznejši način, kako p o
osnovnih organizacijah za
m enjati ljudi, k i na odgovor
nih mestih zgolj obljubljajo
in kimajo, zakaj nekajme
sečno kimanje jih je, k o t ka
že, popolnom a uspavalo.
J. P E Z E U

V
prijateljski rokom etni tekm i
igralke iz Kočevja gostovale pri ljub
ljanskih vrstnicah'in jih po izenačeni
tekmi zasluženo premigale. Izkazale
so se Jeričeva (9 zadetkov), R adosavljevičeva (7) in Vardijanova (4).
M. G

KRAJEVNE SKUPNOSTI
NIMAJO POSLUHA
ZA ŠPORT
Krška o b č in a ima trinajst krajev
nih skupnosti in po mnenju športni
kov, ki živijo v njih, niso nič kaj za
grete za telesno kulturo. N ič koliko
k rat se zgodi, da v občini poskušajo
organizirati ligo. Pošljejo po skup
nostih vabila, ki pa zaradi nezainte
resiranosti največkrat obležijo v pre
dalih.

Ostali rezultati: Mežica - Polska
va 3:1, K am nik - Šem peter 3:1 im
Mislinja - Jesenice 3:2.
J. PEZELJ

ŠE EN USPEH
DOKLOVE
Na 9. o dprtem prvenstvu Mari
bora v športni gimnastiki za me
m orial Ivana Šalam una so nastopile
tudi štiri N ovom eščanke. V m ladin
ski konkurenci je bila Kočevarjeva
osm a, Požarjeva dvanajsta in poško
dovana M orojeva devetnajsta. V
konkurenci je nastopila Jasna Dokl
in osvojila prvo m esto ter tako
uspešno zam enjala sestro Majo, ki je
zmagala lani, letos pa ni nastopila
zaradi poškodb.

LISCA DRUGA
V jesenskem delu republiške žen
ske rokom etne lige so igralke sevniške Lisce druge z devetimi točkam i
takoj za Šentjernejem . T udi v lestvi
ci za fair play so Sevničanke druge.
V svoji sredi imajo nekaj dobrih
strelk: Staričeva in Popovičeva sta
po številu zadetkov drugi v republi
ki, Mirtova pa šesta. Ekipo Lisce
trenira Franc ErnestL

V erjetno je nekdanjega šport
nika bralcem težko predstaviti,
zakaj zakonski par Kovačič po
zna skoraj vsakdo, kdor se s te
lesno kulturo ukvarja vsaj slab
mesec. Na vprašanje, kaj m u kip
pom eni, je Danilo po precej
dolgem prem isleku odgovoril na
m oč kratko: „Veliko! .
B ržkone ta veliko za marsi
koga pom eni skoraj kot nič, za
Kovačičeva dva pa res - veliko.
Potrjuje Danilovo delo. Dvignje
ne pesti bronastega odličja ne
sim bolizirajo zgolj Kovačičevega
25-letnega dela, pač pa mnogo
več. Že o d svojega o č eta se je v
m ariborskih otroških letih na
učil naprednih idej in je km alu
postal član Sokola. Kam orkoli
sta že z R užo prišla - in delala
sta v m nogih krajih v Sloveniji in
Hrvaškem - so ju vsi telesnovzgojni delavci poznali.
Kovačičeva pravita, da nista
č u tila sam o želje po delu z mla
dim i, pač pa da ju je vsa ta leta
preganjala nekakšna potreba po
njem. Nikjer nista mogla videti
m rtvila v telovadnih organiza
cijah in zavoljo tega sta s tovariši
delala n o č in dan in vsepovsod
sta bila deležna tistega, česar
m arsikateri telesnovzgojni de
lavec ne doživi: njuno delo je
vsepovsod obrodilo obilen sad.
Ko Danilo govori o priznanju,
ne pozabi pristaviti: „Ponosen
sem na sim bol in obenem pripričan, da je na Dolenjskem še
veliko ljudi, ki so v tem elje naše
telesne kulture vložili veliko
truda. Menim, da bi m orali
dom ala vsej generaciji, la se je
takoj po vojni spoprijela s teža
vami v telesni kulturi, podeliti
partizanov lrip.“

SEVNIŠKI VETERANI
V UMAGU
Edinstvenega
jugoslovanskega
prvenstva rokom etnih veteranov v
Umagu od 27. do 30. novem bra se
bodo udeležili tudi veterani te igre
iz sevniške občine. E kipo sestavlja
so
jo : oba Logarja, Levičar, Papež,
Mirt, Prosenik, Ž um er, Zam an,
Jurešič, Mrežar, Oluič in Sim ončič.
V petek so na prijateljski tekm i pre
magali celo sevniško člansko vrsto.
Dvakrat na teden so imeli priprave,
na katere so se redno vozili tudi
Krm eljčani. Lani so bili veterani sev
niške o bčine m ed 26 ekipam i dva
najsti.

NOVOTEKS IN
IMV VODITA
Na prvenstvu Novega m esta so
kegljači odigrali šesto kolo. V prvi
ligi je Novoteks že pred koncem
tekm ovanja zmagal, v drugi pa imajo
največ m ožnosti za zmago tek m o 
valci iz industrije m otornih voziL

Novomeški
telesnovzgojni
delavec se s kipom ne namerava
spraviti v - pokoj. Bržkone bo
še naprej s svojo družico priprav
ljal najrazličnejše prireditve, in
k o t pravita K ovačičeva, ne za
voljo m orebitnih honorarjev,
dnevnic, priznanj ali dilpom , pač
pa zaradi cilja, ki sta si ga zasta
vila že kot Sokola ozirom a Parti
zanova delavca.
J. PEZELJ

Dvorana se obnaša stabilizacijsko
Odgovor upravnika novomeške dvorane na športni komentar „Zakaj v leto 1945?
V lepem , a za vzdrževanje zelo dragem športnem o b jek tu , k i ga
je Novo m esto dobilo pred letom dni, se je zvrstilo več pom em bnih
športnih prireditev, koncertov, plesov, svečanih sej in cela vrsta
ligaških tekem novom eških klubov.
Potem takem ne sm emo in ne m o
rem o trditi, da dvorana ne služi svo
jem u namenu. Zgrajena je bila za
šport in telesno vzgojo srednjih šol.
V o bdobju pa, ko se m ora dvorana
sama vzdrževati - TKS je prevzela
le odplačevanje anuitet v višini
2.050.000 din - njena sedem član
ska uprava še ni sposobna financirati
vzdrževanje. Rad bi javnost seznalil
s sredstvi, katere im ajo na voljo upo
rabniki dvorane: dom ače športne
organizacije 104.020 din, srednje šo
le 80.000, delovne organizacije -

S tra n u re d il: JANEZ PEZELJ

sindikati 30.000, uporabniki izven
o b čin e 150.000, g o stovanja-prire
ditve 150.000 din, skupaj torej
514.020 din, najem nina upravnih
prostorov sam oupravnih interesnih
skupnostir 100.000 din.
Do minim alnih sredstev letnega
načrta vzdrževanja objekta tako
manjka 178.680 din, to pa povzroča
hudo kri in vtis, da gre vse narobe.
Ta prim anjkljaj bi nam reč morale
kriti srednje šole, vendar dobijo pre
malo denaija. Vzrok, da srednje šole
niso uporabljale dvorane, je ravno v

odgovornosti, kdo bo kril nastalo
razliko. Vsakdo m ora razum eti, da
dvorana prav gotovo ne, kajti naha
jam o se v obdobju stabilizacije, tako
je težko d o b iti denar za reklam o ali
p repričati podjetja, da bi pripravili v
športni dvorani gospodarske razsta
ve. Rešitev je le v denarju, ki naj bi
ga pridobile srednje šole pri republi
ški izobraževalni skupnosti. Dokler
dvorana ne dobi zadosti denarja za
vzdrževanje, b o obveljala dosedanja
praksa, d a bodo imeli prednost tisti,
ki bodo plačali dejanske stroške na
jem nin. Prepričan sem, da bo km alu
bolje, prav gotovo pa takrat, ko bo
TKS odplačala zadnji letni znesek
za gradnjo objekta.
,
JO Ž E PEČNIK
upravnik dvorane
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PROSTA DELOVNA MESTA!

Na podlagi 16. člena pravilnika o po
gojih in merilih za dodeljevanje najemnih
stanovanj, zgrajenih s sredstvi sklada za
družbeno pom oč v stanovanjskem gospo
darstvu (Skupščinski Dolenjski list št.
2 3 /7 6 ), komisija za dodeljevanje solidar
nostnih stanovanj Sam oupravne stano
vanjske skupnosti Trebnje

ZDRUŽENI ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
— TOZD ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
razpisuje naslednji prosti
delovni mesti:

—

© labod

UPRAVNIKA TOZD Zdravstveni dom Novo

mesto (ni reelekcija) in
—

GLAVNE

MEDICINSKE

SESTRE

TOZD

Zdravstveni dom Novo mesto.
Za upravnika TOZD se lahko javi delavec, ki razen z zak o 
nom predpisanih pogojev izpolnjuje še naslednje:
— da ima visoko strokovno izobrazbo medic, smeri, stro 
kovni izpit in 5 let delovnih izkušenj,
— da ima organizacijske sposobnosti in d ružbenopolitičn o
razgledanost.
Stanovanje po dogovoru.
Za glavno medic, sestro se zahteva končana višja šola za
m edic, sestre z opravljenim strokovnim izpitom in 3 leta
delovnih izkušenj.
Kandidati naj pošljejo pism ene ponudbe v 15 dneh na svet
TO ZD Zdravstveni dom Novo m esto.

Svet delovne skupnosti upravnih organov O bčinske skup
ščin e Sevnica
razpisuje
naslednja prosta delovna mesta:

1.

2.

3.

VODJA IN MATIČAR KRAJEVNEGA U R A 
DA LOKA TER TAJNIK KRAJEVNE SKUP
NOSTI LOKA
VODJA IN MATIČAR KRAJEVNEGA U R A 
DA STUDENEC TER TAJNIK KRAJEVNE
SKUPNOSTI STUDENEC
STROJEPISKA PRI STROKOVNI SLUŽBI
TO

Tovarna oblačil Novo mesto
s TOZD:

SVETU OKOLI
REKLAMA

• Tovarna srajc Ločna, Novo mesto
• Tovarna srajc Delta, Ptuj
• Tovarna športne konfekcije
Libna, Krško
• Tovarna vrhnjih oblačil
TIP-TOP, Ljubljana, z enoto v Idriji
• Tovarna vrhnjih oblačil Temenica,
Trebnje
• Delovna skupnost skupnih služb

VSE V SLOGU — Britansko
kraljevo društvo za zaščito ptic
je nastavilo novega p o m o čn ik a
d irektorja. Njegovo ime? A.
Bird (p tica). Pridružil se je m o
štvu, v k aterem so: Barbara
Buzzard (skobec), J o h n Partridge (jerebica), Helen Peacock
(pav) in D orothy R ook (vrana).

Razpisni pogoji:
pod 1. in 2.: srednja šolska izobrazba, po m ožnosti ekonom 
ske smeri, dve leti delovnih izkušenj in m o ralnopolitič
na n eoporečnost
p o d 3: poklicna adm inistrativna šola, eno leto delovnih izku
šenj ter m oralnopolitična neopo rečn o st po kriterijih
kadrovske politike za področje ljudske obram be.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o strokovnosti in
kratkim življenjepisom z navedbo podatkov o dosedanjem
delu svetu delovne skupnosti upravnih organov občinske
skupščine Sevnica v 15 dneh po objavj razpisa."

PROSTO DELOVNO MESTO!
NOVOTEKS,
tekstilna tovarna. N ovo mesto, n. sol. o.
TOZD STRESNI K,
Dobruška vas, n. sub. o.

V času od 13. 11. do 20. 1.1.
1976 so v brežiški porodnišnici
rodile: Marjeta Stibrič iz Sevnice Miha, B ranka Bencalič iz Sam obora
- V edrano, Vera Verstovšek iz
Malega vrha - Ksenijo, Marjeta
Rainer iz Bistrice ob Sotli - dečka,
Stanka T u rk iz Kraja Gornjega —
Alena, Nevenka Vogrinc iz Bregane
- Davorja, Danica Oslakovič iz
Cerja - dečka, Ana R om ič iz
Novakov - Andrejo, Ana G orenc iz
Lomna - deklico, Jožefa Stropnik
iz Brestanice - Primoža, Biserka
Zeljak iz Brdovca - Damira, Bara
Lackovič iz Brega - Josipa, Danica
Horvat iz G radne - Ivana, Štefanija
M udronja iz Sam obora - Ano,
Branka Kuševič iz L aduča R oberta, Marija Živko iz Bregana A ntonia, Danica Horvat iz Gradne M irjano, Slavka Petan iz Curnovca deklico in Slavica Pečnik iz Brezgovega - Damira. ČESTITAMO!

VODJA KOMERCIALNE S L U 2B E

P ogoji:
višja strokovna izobrazba ekonom ske smeri in tri leta
delovnih izkušenj na podobnem delovnem m estu ali
srednja strokovna izobrazba ekonom ske smeri in naj
manj p e t let delovnih izkušenj, od tega dve leti na vodil
nem ali vodstvenem delovnem m estu.
K andidat m ora biti m oralno in p olitično neoporečen
te r organizacijsko sposoben. Izpolnjevati m ora splošne
pogoje, dolo čen e z zakoni, sam oupravnim i sporazumi
in družbenim i dogovori.
P onudbe z opisom dosedanjega dela, dokazili o izobrazbi in
praksi je treba dostaviti v petnajstih dneh po objavi razpisa
kadrovskem u oddelku podjetja.
Udeleženci razpisa bodo obveščeni o izbiri v petnajstih dneh
po odločitvi delavskega sveta TOZD.

objavlja
naslednja prosta delovna mesta:

1.
2.
3.
4.

VODJA PROIZVODNJE HIBRIDNIH VEZIJ
VZDRŽEVALEC STROJEV
ELEKTROVZDRZEVALEC
VZDRŽEVALEC ELEKTRONSKIH INSTRU MENTOV - dve prosti delovni mesti

P ogoji:
Pod 1. — inž. kemije ali elektronike, 5 let prakse;
Pod 2. — strojni ključavničar, 3 leta prakse (delo je v treh
izm enah);
Pod 3. — elektrom ehanik ali elektroinstalater, 3 leta prakse;
Pod 4. — radiom ehanik, 3 leta prakse.
Prijave pošljite kadrovski službi TOZD UPORI Šentjernej v
15 dneh po objavi.

BUK OVEC Ivan
U D O V IČ Milka
K R A L J Albin
P L A Z A R T om a ž
G R U B IŠA Dragica
G L O G O V Š E K T atja n a
Mlade družine
B L A T N IK V o j k o
S IT A R Cveto
V E N C E L J Dušan
BLATNI K A n t o n
POLAK Silvester
U p o k o jen i o b č a n i
SLAK Kristina

Leto
rojstva

Naslov
bivališča

Štev.
čla n o v
d r u ž in e

Število
točk,
d oseženih
po pravilniku

19 3 6
1933
1 94 2
1931
1 95 2
1 94 6
1 95 2

Tre bnje, Pod g r ad o m 3
T re bnje, Po d g r ad o m 3
G rm ad a 2
Pod g r a d o m 3, T re b n j e
Mirna 119
T reb n je, Ul. h. Slaka 31
T re bnje, Ul. h. Slaka 9

5
5

7 10
651
533
528
526
500
424

1 95 0
1951
1 95 3
1948
19 4 9

T rebn je, T e m e n iš k a p o t 2
Stari trg
Gor. N em ška vas 3
T reb nje, Baragov trg 7a
T rebn je, Ul. h. Slaka 8

4
3
3
4
3

698
642
556
526
444

19 0 4

T reb nje, Pod g r a d o m 3

2

365

2
4
4
3
2

•

2.
Prosilci pod B. Mlade družine (zap.
št. 8 do 12) lahko pridobijo stanovanjsko
pravico v solidarnostnem stanovanju le za
določen čaz — 7 let.
3.
Zoper uvrstitev prosilcev na prednost
no listo imajo pravico ugovora vsi občani,
in sicer v roku 15 dni po objavi v Dolenj
skem listu. M orebitne ugovore je treba
poslati na naslov: Sam oupravna stano
vanjska skupnost Trebnje, Goliov trg 9. O
prispelih ugovorih bo odločal Zbor dele
gatov en o te za družbeno p o m oč v stano
vanjskem gospodarstvu SSS Trebnje.
Št.: 3 2 0 /7 6
Datum : 18. 11. 1976
Predsednik komisije za dodeljevanje
solidarnostnih stanovanj SSS Trebnje:
JO Ž E KLEM ENČIČ, l.r.

ZDRUŽENJE TRGOVCEV - TRGOVINSKA ZBORNICA GORICA

2ZN0V.
6.DEC.
SALON KMETIJSKE MEHANIZACIJE
GORICA (ITALIJA) RAZSTAVIŠČE ESPOMEGO
OB ANDREJEVEM SEJMU
SKUPINSKA POTOVANJA: GLOBTOUR - Ljubljana - Wolfova 1/111 Tel. 24841

SLU ŽBA DRUŽBENEG A KNJIGOVODSTVA
V SR SLOVENIJI
PODRUŽNICA KRŠKO

I. PRI MATIČNI ENOTI V KRŠKEM:
1) eno delov.no m esto statistika 2) eno delovno m esto o b d e 
lovalca m ateriala v plačilnem prom etu

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE KADROV
IN PRODUKTIVNOST DELA
NOVO MESTO IN
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
LJUBLJANA

obveščata interesente, da bo

II. PRI EKSPOZITURI V BREŽICAH:
1) en o delovno m esto blagajnika

JAVNI NATEČAJ
Nadaljevanje razpisa s 5. strani

6.

7.

8.
9.

10.

11.

V arščina, ki jo mora položiti ponudnik hkrati s po
nudbo, znaša:
a) za lokacijo pod to č k o L, II., III., IV., V. in VI. za
posam ezno lokacijo 3 .0 00,00 din;
b )za lokacijo trgovine pod št. VII. pa 10.000,00 din;
V arščino mora ponudnik nakazati na račun št.
52100-781-71005 (sredstva za pripravo in kom unalno
urejanje stavbnih zemljišč pri podjetju D om invest Novo
m esto .Hzkazilo o vplačilu varščine m ora biti ponudbi
priloženo.
Predm et natečaja so stroški kom unalnega urejanja
stavbnega zemljišča, ne pa odškodnina za stavbno zem
ljišče.
Rok za dostavo pon u d b je vključno 15. dan po uradni
objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.
O dpiranje ponudb bo 19. dan po objavi ob 7. uri v
prostorih podjetja Dominvest, kjer so lahko navzoči
tudi vlagatelji ponudb;
Ponudbe m orajo biti v zapečatenih ovojnicah ter ozna
čene z oznako „JAVNI N A TEČ A J". Ponudbe pošljite
na naslov: Podjetje D om invest Novo m esto.
Vsa dokum entacija in ostali pogoji natečaja so intere
sentom na razpolago pri podjetju D om invest Novo
mesto.

f

Pogoji:
— za delovno m esto pod 1/1 se zahteva srednja strokovna
izobrazba (ESŠ ali gimnazija) in 2 leti ustreznih delovnih
izkušenj ter poskusno delo 3 mesece;
— za delovno m esto pod I /2 se zahteva srednja strokovna
izobrazba (ESŠ ali gimnazija) in 1 leto ustreznih delovnih
izkušenj ter poskusno delo 3 mesece; poseben pogoj je
tu d i, da kandidat stanuje v Sevnici, ker bo obenem s
prevozom na delo opravljal prenos določenega materiala
iz ekspoziture Sevnica v m atično en o to Krško in obratno;
— za delovno m esto pod 11/1 se zahteva srednja strokovna
izobrazba (ESŠ ali gimnazija) in 3 leta ustreznih delovnih
izkušenj ter poskusno delo 3 mesece;
Podroben opis dela za vsako delovno m esto bo kandidatom
sporočen ob osebnem razgovoru.
Pismene ponudbe naj kandidati pošljejo v 15 dneh po dnevu
objave na naslov Služba družbenega knjigovodstva, p odruž
nica Krško.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 15 dneh po preteku
roka za prijavo.

----------------------------------------- N

Odbor za medsebojna
razmerja pri osnovni šoli
Mirna
razpisuje prosto delovno m e
sto

SNAŽILKE
s 3-m esečno poskusno dobo.
N astop službe 1. 12. 1976.
Interesenti naj pošljejo p ro 
šnje odboru za m edsebojna
razmerja v razpisnem roku.

Miki Muster

VPISOVANJE

v 1. semester višješolskega študija strojništva ob
delu v ČETRTEK, 2. DECEMBRA 197 6, S PRI
ČETKOM OB 16. URI, v prostorih Zavoda za iz
obraževanje kadrov in produktivnost dela, Novo
mesto. Ulica talcev 3 / II.
Vpišejo se lahko kandidati, ki so končali štiriletno srednjo
šolo. Lahko se vpišejo tudi kandidati, ki so dokončali dve
letno delovodsko šolo strojne ali elektro stroke ali pa so
opravili sprejemni izpit. Interesenti naj upoštevajo razpis, ki
je bil objavljen v Dolenjskem listu z dne 7. 10. 1976.

O bčinska zveza za telesno
kulturo Brežice bo pod pokrovi
teljstvom
brežiške
občinske
skupščine organizator „VIII.
POKALA G1MNAST1KE JUGO
SL A V IJE " in „IV. PIONIRSKE
GA POKALA SLO V EN IJE",
kjer se bodo zbrali najboljši telo
vadci in telovadke Jugoslavije,
ozirom a najmlajši telovadci iz
Slovenije. Tekm ovanje
bodo
združili tudi s tradicionalnim
gim nastičnim tekm ovanjem za
„llolyjev m em orial", ki ga vsako
leto uspešno pripravijo prizadev
ni gim nastični dclavci - člani
gim nastične sekcije brežiškega
Partizana.
N euradno državno gim na
stičn o prvenstvo bo torej 18. in
19. decem bra v Brežicah in sicer
v telovadnici gimnazije. Včeraj
se je prvič sestal pripravljalni o d 
bor in izvolil za piedsednika ča
stnega odbora predsednika o b 
činske skupščine Brežice I ranča
Skindra, predsednik organizacij
skega odbora pa je znani telesnovzgojni delavec prof. Jože Seni
ca.
-

-

-

E

Najprej bi enote V il. korpusa
likvidirale stisko utrjeno vozlišče, nato bi se vrgle na postojanke na
kočevski progi, od katerih sta bili najvažnejši v R ibnici in K očevju.
Spotom a bi- partizani uničevali tržaško in vse druge železniške
proge, ki so bile delom a že popravljene in usposobljene za prom et.
Posebna skrb bi veljala, k o t vedno, tržaški železnici. Nadalje bi
partizani očistili področje Dolenjske m ed ,,m ejo“ in Savo, se nato
vrgli na D olom ite in tam odstranili postojanke, s čim er bi bila
odprta p o t v Slovensko prim orje in v Trst. N ačrt je bil naravnost
veličasten, vreden tako velikega štaba, k o t je bil glavni štab
Slovenije. O poro za tak n a č rt je vsekakor pom enilo dejstvo, da so
zaveznici na vseh fro n tah h itro napredovali in pričakovati je bilo
skorajšnjega poraza N emčije.
Tak n a č rt pa je bilo treb a tudi m aterialno podpreti. V ta nam en
je glavni štab Slovenije odpoklical s Štajerske dve brigadi,
Slandrovo in Zidanškovo, ki sta bili pod poveljstvom operativnega
štaba. Brigadi sta se prebili čez Savo in 13. o k to b ra prispeli na
področje Č ateža in Sv. K riža (G abrovka), kjer jih je obiskal
kom andant glavnega štaba Slovenije Franc R ozm an-Stane in
odlikoval mnoge partizane in poveljnike. V ljubljanski pokrajini je
imel VII. korpus tedaj na voljo največje sile, odicar je obstajal. To
je bila XVIII. divizija s trem i brigadam i, XV. divizija s štirim i
brigadami, operativni štab štajerskih brigad z dvem a brigadam a in'
D olenjski odred, ki je deloval k o t ta k tič n a enota. T o je bilo skupaj
9 brigad, odred in artilerijska brigada. T udi glede oborožitve se je
stanje v korpusu izboljšalo, saj so zavezniki začeli pošiljati več
orožja. Pri divizijah so zaželi ustanavljati jurišne bataljone in
inženirske bataljone, v oborožitev so uvajali angleške protitan k o v 
ske m inom ete (p iat) in partope, to je bilo izredno rušilno orožje
lastnega izum a in izdelave. Ta velika oborožena m oč je obetala
velike vojne uspehe.
Dne 16. o k to b ra pa je sovražnik začel obsežno operacijo v Suhi
krajini na pod ro čju m ed K rko in nem ško m ejo. Boji so bili težki in
štajerski, G ubčeva in še nekatere brigade X VIII. divizije so imele
veliko izgube. P obuda je bila na strani sovražnih čet, dokler se
akcija po nekaj dnevnih bojih ni končala. Tedaj se je spustil v boj
VII. korpus in usm eril ogenj na postojanke stiškega utrjenega
vozlišča. Z ačeli so se krvavi boji, ki partizanom niso prinesli
uspehov. Postojanke niso bile zavzete in zato se tudi veliki n ač rt
glavnega štaba Slovenije ni mogel izpolnjevati.
Ti boji so bili torej poglaviten razlog za to, d a je na bojišču 12.
brigade zavladalo dolgotrajno zatišje.
V bojih, k ijih opisujem o, je zelo trpela G ubčeva brigada. V n o či
na 17. okto b er je doživela težak poraz pri O bčinah, ki jo je zelo
oslabil. Zaradi tega je XV. divizija ukazala Dvanajsti, naj pošlje 2.
bataljon v sestavo G ubčeve za začasno okrepitev. T a bataljon se je
priključil G ubčevi 25. o k to b ra in se z njo bojeval na podro čju
Rdečega kala, Brezove rebri in Lisca. Tedaj je nam reč G ubčeva
imela nalogo m ed Mirno pečjo in Trebnjem zavarovati operacije
VII. korpusa, k ije napadal postojanke v stiškem utrjenem vozlišču.
Akcija G ubčeve skupaj z 2. bataljonom dvanajste pa ni bila
posebno uspešna. Drugi bataljon se je vrnil v sestavo Dvanajste
okoli 30. o k to b ra in je imel precejšnje izgube: 6 m rtvih, 8
pogrešanih in 6 dezerterjev.
V času odsotnosti 2. bataljona se je m orala Dvanajsta nekoliko
prerazporediti, da je z m anjšim številom bataljonov pokrila svoj
operativni odsek. En bataljon je zadržala na pod ro čju Podgrada,
kjer je bil tudi štab brigade, en bataljon pa je poslala na področje
Lakovnic.
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razpisuje prosto
delovno m esto

DIREKTORJA

Prijave je treba oddati na upravi delovne organizacije naj
kasneje 8 dni po objavi v listu.

brigada brani
belo krajino
piše: lado ambrožič

ZA O Č E T O M

Janez Trnove

GRADBENO KOMUNALNO
PODJETJE
Kočevje
Tesarska 10 — 6 1 3 3 0 Kočevje

Pogoji:
Razen splošnih pogojev m ora izpolnjevati še naslednje:
1.
da ima višjo ali srednjo izobrazbo gradbene smeri in 5
let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih m estih,
2.
da predloži program delovne organizacije,
3.
da ima ustrezne m oralnopolitične kvalitete, ki se izra
žajo v pravilnem odnosu do sam oupravne družbene
ureditve ter v sposobnosti za razvijanje sam oupravnih
odnosov.

iz monografije
dvanajste brigade

P odrobne inform acije o vpisu lahko d obite v tajništvu za
voda vsak dan od 7. do 14. ure. K andidatom , ki so se pri
javili za vpis, bom o inform acije poslali po pošti.

Podjetje DOMINVEST
Novo mesto
TOZD Urejanje stavbnih zemljišč
Novo mesto

V BREŽICAH:
„VIII. POKAL
GIMNASTIKE"

ISKRA Industrija elem entov za elektroniko Ljubljana, n.
sub. o. TOZD UPORI ŠEN TJER N EJ

D ružine z nizkimi d o h o d k i
G R M O V Š E K Angelca

13.

čestita občanom za dan republike

5.

V času od 11. do 16. novem bra
1976 so v novom eški porodnišnici
rodile: Marija K lobučar s Pangerc
grm a - Silvo, Anica Panjan iz Male
ga Nerajca M artino, Dragica Strucelj
iz Mušičev — Josipa, A ntonija
Špelič iz Srednjega Lakenca M artina, Terezija Slak iz Martinje
vasi - Sim ono. Alojzija T esten iz
Krškega - K atjo, Stanka Hrvatin iz
Irče vasi - Mojco, Cvetka Rosario iz
Ž užem berka - Lilian, Veronika
B ožičnik iz G orjan - Mileno, Marija
Lrcek iz Cerovega loga - Martina,
Mihaela Primc iz Irče vasi - Alena,
Joža Režen z G radišča - Stanka,
Slavica Molan iz Dolenje vasi Iztoka, Pepca Horvat s T anče gore
- Damjana, Milena Radovičevič iz
Mihovca - Aleša, Milena Bunjevac
iz M arindola - Dragomirja in Olga
Om erzel z Vojskega - dečka. ČESTITAMO!

A.
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Na prednostno listo prosilcev solidar
nostnih stanovanj, zgrajenih v Trebnjem ,
se uvrščajo naslednji prosilci, ki so se pri
javili ob prvem razpisu.

objavlja naslednja prosta delovna mesta:

razpisuje
pro sto delovno m esto

-

Priim ek in ime
prosilca

6.
7.
B.
8.
9.
10.
11.
12.
C.

Z A K AM I O N E

- Na Danskem , kjer sicer niso
o bčutljivi na tiskanje reklam , so
prepovedali oglas, v katerem n e
k a švedska tovarna reklam ira
svoj novi tip kam iona. V oglasu
so napisali, d a tovarna ni kriva,
če proizvaja ta k o d obre kam i
one, da je z enim od njih sloviti
ro p ar b an k Clark O loffson raz
bil troje zaporniških vrat.

Zap.
št.

OBJAVLJA
prednostno listo prosilcev solidarnostnih
stanovanj, prijavljenih na prvi razpis za
solidarnostna stanovanja v Trebnjem

Prosilci pod zap. št. 3, 7, 9, 10, 12 in
13 so po določbah 18. člena pravilnika
upravičeni do enosobnih stanovanj do
4 0 m2, prosilca pod zap. št. 8 in 11 do
enoinpolsobnih stanovanj do 50 m2, pro 
silka pod zap. št. 6 do dvosobnega stano
vanja do 56 m 2 in prosilci pod zap. št. 1,
2, 4 in 5 do dvoinpolsobnih stanovanj do
68 m 2 .

100

-

N a n a d a l j e v a n j e p o ti tis t i d a n n i b ilo v e č
m o g o č e m is liti. N a j p r e j s ta m o r a l a r a z o b e s iti
p o s k a la h o b le k e in š o to r s k o p la h to , d a se p o 
s u š ijo . D a lje s ta m o r a l a o s n a ž iti o r o d je in u r e 
d i t i d r u g e s tv a r i . S k le n ila s ta z a to o s ta ti d o
v e č e r a in čez n o č n a s k a ln a t e m b r e g u . B r e z
o k le v a n ja s ta se lo ti la d e la . K u n i p a j e m e d 
te m z a s le d il n e k e m a jh n e k u š č a r ic e in o d š e l
n a ' lo v

101

102

K o j e b ilo v s e u r e je n o in o s n a ž e n o , se je
Z o r a n o z r l p o o k o lic i in o p a z il n a d s k a la m i
g r m e d iv je g a k a k a o v c a z z r e lim i p lo d o v i.
P r ič e l j i h j e p r id n o n a b i r a t i . B o ja n p a j e n a š e l
b liz u ta m d r e v o z r in g lo ju p o d o b n im i, n a t a n 
k ih p e c lji h v is e č im i s a d o v i. I m e n a jim n i v e 
de}. Š e le p o z n e je j e s liš a l, d a jim p r a v ij o I n 
d ija n c i n je m a r u . B ili so m e h k i in z e lo o k u s n i.

N oč s ta p r e s p a la še n e k a k o m ir n o , č e p r a v
je b ilo n ju n o s p a n je z a r a d i s t r a h u p r e d k r o 
k o d ili, k i b i u te g n ili p r i l e s t i n a b r e g iz re k e ,
in p r e d j a g u a r j i p r e c e j r a h lo . N e k o lik o p a s ta
z a u p a la tu d i K u n ije v e m u r a h le m u s lu h u . P e s
se j e n e k a j k r a t p r e b u d il , p l a n i l z le ž iš č a in
p r ič a l b e s n o la jp ti. N je g o v o l a j a n j e j e g o to v o
p r e g n a lo g o z d n e in v o d n e z v e r i, d a se n iso
u p a le b liz u

ŽEJA - Ko je • m uca žejna in sliši, kako v bližini žubori
sveža pitna voda, ni zanjo težk o splezati do lijaka in si p o 
gasiti žejo. Te ,,telovadbe“ je o čitn o m uca vajena in ve, kako
se stvari streže, saj je pri pitju nista zm otila nenadna svetloba
bliskavke in fotografski aparat, ki je ta dokaj neobičajni
tren u tek zabeležil. TISTI HIP je na sprožilo fotografske
kam ere pritisnil Igor M akuc iz Šegove vasi 43 te r se tako že v
drugo uvrstil na vrhu izbora za zm agovalno fotografijo v naši
rubriki.
Seveda bi Igor Makuc posnetek izboljšal s prim ernejšim
izrezom ; m oti predvsem sprednji del lijaka, ki je poleg tega
še neoster. Ko bi poiskal tu d i m alo drugačen k o t snem anja
bi naredil fotografijo, na katero bi bil lahko ponosen. N o ’
tu d i taka, k o t je, je vredna, da jo nagradim o z 200 dinarji!
kolikor znaša hon o rar za objavljeno fotografijo v rubriki
TISTI HIP.

PRAZNIK METLIŠKE OBČINE PRAZNIK METLIŠKE OBČINE

-

VSE ZA NAPREDEK!

ČESTITAMO
SKUPŠČINA OBČINE
METLIKA

1

Z dograditvijo prizidka zdravstvenem u dom u so se delovni

OB P R A Z N I K U O B Č I N E METLI KA, KO SE SP O M IN J A 
pogoji za zdravstvene delavce bistveno izboljšali, bolniki pa
MO L E G E N D A R N E G A N A P A D A B EL O K R A N JS K I H P A R  b o d o hitreje prišli na vrsto. O bjekt je zgradilo T ransportno
T I Z A N O V N A B E L O G A R D I S T I Č N O P OS TOJ A NK O N A
gradbeno podjetje.
S U H O R J U T ER NJI HOVE ZMAGE N A D S O V R A Ž N I - »
KOM, T E R OB 2 9 . N O V E M B R U , KO N A S A D O M O V I N A k
S LA VI S V OJ P R AZ N I K , ČESTITAMO D E L OV N IM K O - “
LEKTIVOM IN VSEM O B Č A N O M Z A D O S E Ž E N E
USPEHE T ER JIM HKRATI ŽELI MO M NOGO NOVIH
D E L O V N I H ZMAG PRI N AD AL J NJ I G R A DI T VI NASE
DRUŽBE.

-

S K U P Š Č I N A O B ČI N E METLIKA
IZVRŠNI S V E T O BČI NE
O B Č I N S K A K O N F E R E N C A ZKS
O BČ INSK A KON FERENCA SZDL
OB ČI NSKI S IN D I K A L N I S V E T
OBČINSKI O D B O R ZZB N O V
O B Č I N S K A K O N F E R E N C A ZSMS
O BČI NS KI O D B O R RK TE R V O D S T V A
O R G A N I Z A C I J IN D R U Š T E V V OBČINI

TRA N SPO RTN O GRADBENO
PO D JETJE METLIKA
sestavljajo štiri tem eljne orga
nizacije združenega dela: TOZD
G radbeništvo,
TO ZD
T ran
sport,
TOZD
K om unalno
gospodarstvo in TO ZD O b rtni
štvo. TGP Metlika izvaja razne
vrste visokih in nizkih gradenj,
stanovanjske
in industrijske
gradnje, adaptacije, ceste in
vodovode,
kanalizacije,
vse
vrste prevozov gradbenih m a
terialov za potreb e naročnikov
in za lastne po treb e ter razno
vrstna obrtniška dela. Delavci
TGP skrbijo za vzdrževanje
parkov in nasadov ter za čisto 
č o mesta.
Največji objekt, zgrajen v
letošnjem letu, je stanovanjski
stolpič, katerega vrednost znaša
okoli 15 m ilijonov dinarjev,
zgradili pa so še prizidek zdrav
stvenega dom a v Metliki, d o 
končali industrijsko halo za
Novoles v Rosalnicah, zgradili
več manjših objektov ter opra
vili več adaptacijskih del. Zgra
dili so tudi več kilom etrov cest

OS TALI H

Za razvoj družb en e dejavnosti nam enjajo precejšnja sredstva,
tu d i telovadnica poleg osnovne šole bo zgrajena s tem i sred
stvi. D o končana bo d o maja prihodnjega leta.

K ot predsedniku občin
ske skupščine m i je, spošto
vani občani, tudi tokrat pri
padla čast, da vam zaželim
srečno praznovanje občin
skega praznika, ki ga praznu
jem o 26. novembra, in še
posebno 29. novembra, ki je
dan rojstva nove jugoslovan
ske samoupravne socialistič
ne skupnosti, praznik naših
narodov in narodnosti. Vem,
da vas bodo tudi tokrat
popeljale vaše misli v dobo
in leta, ki so bila za nas
mračna in težka. Da se
bom o vsi skupaj spomnili
naših najdražjih, ki so žrtvo
vati svoje življenje v boju za
svobodo in boljše življenje
nas in bodočih rodov. To je
tudi naša dolžnost, ker
bom o le tako znali čuvati
pridobitve naše revolucije in
svobodo, k i jo danes uživa
mo. Še posebno bom o lahko
presojali
naše
življenje
danes, pred vojno in po njej.
Prepričan sem, da izražam
vaše mnenje, če rečem, da je
danes naše življenje lepše
k o t kdajkoli, da smo v novi
Jugoslaviji v naši občini na
redili mnogo, kar izboljšuje
naše vsakodnevno življenjee.
Hočem reči samo to, da te
dobrine, k i jih uživamo, niso
trud in zasluga določene
kategorije ljudi; to je trud in
delo nas vseh, zato je to naše
in moramo to tudi čuvati
k o t naše. Ob letošnjem
občinskem prazniku smo
lahko še posebno veseli in
ponosni na dosežene uspehe.

Odpiramo nova delovna
mesta, zdravstvene prostore,
spremenili smo obliko nekaj
kilometrov cest ter s tem
izgnali prah z naših naselij,
ponekod bodo več svetlobe
dala električna svetlobna te
lesa nekaj je teh, k i so se vse
lili v nova stanovanja, dobili
boljšo oskrbo z vodo, bliža
se čas, ko bom o dobili novo
telovadnico in podobno. Pa
kaj bi govoril in našteval, saj
smo to skupaj programirali,
zbrali sredstva, prostovoljno
delali, bili pri reševanju za
stavljenega, dobre, in včasih
tudi slabe volje. Kaj hoče
mo, življenje je takšno!
Lahko ugotavljamo, da smo
pretežni del zastavljenih
ciljev za eltošnje leto realizi
rali, česar nismo, pa bomo v
naslednjih letih, ne da se vse
naenkrat. Vem, da mislite:
J e so odprte zadeve, k i
nam zagrenjujejo življenje."
Res je, poznam o jih, toda
naše materialne m ožnosti so
takšne, da nam ne dopušča
jo, da b i vse storili naenkrat.
Naša preteklost in zgodovina
nam
dajeta
mnogo
optimizma, da bomo tudi v
bodoče uspešni, k o t smo bili
v preteklosti.
Še enkrat hvala za trud, ki
ste ga vložili v razvoj svojega
kraja, občine, SR Slovenije
in Jugoslavije z željo, da bi
se tudi v bodoče vključevali,
tako k o t vse doslej, v reševa
nje zadev za naš še lepši
jutrišnji dan.
FRANC VRVIŠČ A R
PREDSEDNIK OBČINSKE
SKUPŠČINE METLIKA

in jih asfaltirali. Ta dela so vred
na 5 milijonov dinarjev. TOZD
T ransport opravlja prevoze na
p odročju Slovenije in Slavonije.
T ransportno
gradbeno
podjetje zaposluje 3 10 delavcev
iz M etlike in okolice, veliko
delavcev pa je tudi iz drugih
republik.
Kolektiv T ransportnega grad
benega podjetja M etlika čestita
ob prazniku občin e Metlika in
ob dnevu republike vsem o b ča
nom in poslovnim prijateljem
te r se priporoča!

T R A N S P O R T N O
G R A D B E N O
P O D J E T J E
M E T L I K A

IM M
S odobno oprem ljen avtopark je garancija za solidno
opravljanje prevozov.

m n n n n n «
n r -

TGP M etlika je zgradilo celo vrsto stanovanjskih objektov. Na sliki:
stanovanjski sto lp ič, ki je že vseljen, pred njim pa raste iz temeljev
drug, prav ta k o velik objekt.

za praznik Čestitamo
V Rosalnicah so zgradili industrijski o b jek t za Novoles iz Straže.

20 LET BELOKRANJSKE TRIKOTAŽNE INDUSTRIJE
TOVARNA MLADIH OB KOLPI
V začetku obrtniško podjetje z nekaj deset zaposlenimi je
v dveh desetletjih postalo prava tovarna, ki je v ponos vsemu
kolektivu.
Izdelke z rdečim zaščitnim znakom in z napisom Beti
boste našli v vseh trgovinah naše države. Potrošniki zelo radi
segajo po njih zaradi izredno dobre kvalitete in vedno novih
m odnih vzorcev. V b eti izdelujejo ženske in otroške kombineže, hlačke, iz s impa fresh pletiva, bluze iz čipkastega ple
tiva, velurja, helanke in pliša, spalne srajce in pižam e iz
velurja, pliša in charmeusa, diolenloft za obleke, kostim e in
plašče ter polyam id in polyester prejo. Pa še b i lahko našte
vali. Beti je eden največjih proizvajalcev kopalnih oblek pri
nas. Njeni izdelki so že zdavjnaj prestopili državne meje.
Dober glas seže v deveto vas. Tako potujejo trenirke v
Zahodno Nemčijo in na N izozem sko, kopalke v Švico, Za
hodno Nenčijo, Čehoslovaško, na Dansko, Poljsko, N izo
zem sko, damsko perilo v Zahodno Nem čijo, prav tako
ženske pižam e in kom bi neže, ženske bluze v Avstrijo in
Sovjetsko zvezo, na tisoče otroških pulijev v Zahodno
Nemčijo, otroške garniture pa v Združene države Amerike.
Beti je mlada tovarna: ne po izkušnjah in uspehih, po
resnosti dela, ampak p o zaposlenih. V preteklosti so mladi
zapuščali revno belokranjsko zem ljo, ki ni dajala dovolj
kruha za številčne družine, in odhajali v večja mesta ali v
tujino. Danes ostajajo doma, v Beti. Povprečna starost za
poslenih v Beti se suče okrog štiriindvajset let. In m ladi so
polni poleta, volje do dela in ustvarjalnosti. Zato podjetje iz
dneva v dan raste, se izpopolnjuje, obnavlja. Stare proizvod
ne prostore zamenjujejo novi, sodobnejši, stari stroji nimajo
prostora p o d novim i strehami. Nova delovna mesta zasedajo
strokovnajki — domačini, ljudje, ki so zrasli z belokranjsko
zemljo.
Kadar vas bo zanesla p o t čez skrivnostne Gorjance in se
bo odprl pred vami valoviti svet Bele krajine, deželice, pose
jane s številnimi grički, zasajenimi z vinsko trto, se ne poza
bite ustaviti v Metliki, v šeststo let starem mestu. Če boste
povprašali po tovarni Beti, vam bo znal vsakdo pokazati pot.
In verjemite nam, da boste tamkaj prijazno in toplo sprejeti.
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BELOKRANJSKE
TRIK O T A Ž N E IND U STRIJE
BETI OD USTANOVITVE DO
DANES
Za začetek belokranjske tri
kotažne industrije štejem o inva
lidsko podjetje Pletilstvo, ki se
je leta 1948 razvilo iz na
cionalizirane zasebne pletilske
delavnice v Č rnom lju. T o p o d 
jetje se je kmalu preim enovalo v
tovarno trik o taže „B_elokranjka" te r poslovalo v Črnom lju
vse d o leta 1954, ko so pričeli v
Metliki graditi nove prostore.
Zaradi pom anjkanja sredstev se
je gradnja zavlekla do julija
1956, ko se je celotno podjetje
k o n čn o preselilo v nove p ro 
store. Ob preselitvi se je ime
podjetja z d o lo čb o ObLO
Metlika sprem enilo in pod tem
im enom posluje tudi danes: Be
lokranjska trikotažna industrija
Betj — Metlika.
Čeprav v novem okolju in v
ugodnejših pogojih, so se d e
lavci še vedno morali boriti s
precejšnjimi težavami, ki so za
virale norm alen p o tek proizvod
nje. Težave so povzročali zasta
reli stroji z majhnimi zmoglji
vostm i, to pa se je poznalo tudi
pri finačnem uspehu podjetja in
osebnih dohodkih delavcev. Za
razvoj tovarne in tekstilne indu
strije v Beli krajini na sploh je
bila o d lo č u jo ča tudi želja po
čim hitreišem razvoju industri
je. Da bi pritegnili v M etliko
tedaj že renom irano tovarno
N ovoteks, je Beti . odstopila
svoje novozgrajene prostore
o bratu te tovarne, sama pa se je
preselila v prostore bivšega di
jaškega dom a na Pungartu in v
nekatere zasebne prostore. Za
preureditev so dobili kredit v
vrednosti 7 milijonov dinarjev,
delavci sami pa so vložili m nogo
ur prostovoljnega dela in s tem
pripomogli
razvoju tovarne.
Ustanovili so tudi m ehanične
delavnice, v katerih so poprav
ljali te r znova usposobljali
pokvarjene stroje, ki so jih
odkupili od zasebnikov. Po
ureditvi strojnega parka se je
proizvodnja zn atn o povečala,
prav ta k o pa je naraslo tudi
število zaposlenih, saj si je tedaj
(leta 1957) služilo kruh v
,,B eti" že 169 delavcev.
Metliški tekstilci so p o tre b o 
vali tu d i stro k o v n o u sposob
ljene ljudi, zato so pričeli to
leto podeljevati štipendije. T rije
njihovi b o d o či tehniki so se

šolali na tekstilni tehniški šoli v
Kranju. Leta 1958 je imela
„B eti" že 195 delavcev, sprejeli
pa so tudi 17 vajencev. V Met
liki so odprli lastno trgovino, v
Gradcu pa nov o b rat za sušenje
zaves ter proizvodnjo artiklov iz
mikane volnene preje. Žal sta ta
dva obrata slabo poslovala in so
ju v naslednjem letu ukinili.
Kupili so nov stroj za kosmatenje blaga in pričeli izdelovati
trenirke. Istočasno je raslo
povpraševanje po trikotažnem
perilu. Z ato so v podjetju začeli
resno razmišljati, da bi nabavili
nove, visokoproduktivne stroje.
T o je bil eden izmed mnogih
ciljev, ki se je tu d i kmalu ures
ničil, obenem pa so zaposlili
nove delavce.
T ak rat pa so se znova znašli
pred nem ajhno težavo: pojavil
se je problem delovnih p ro sto 
rov. Nujno je bilo najti rešitev
in iznajdljivi Belokranjci niso
čakali na p o m o č od drugod.
Dogovorili so se, da bodo kupili
stare, opuščene vojaške barake,
ki so stale na vzpetini za
m etliško železniško postajo.
Barake so kupili in jih začeli
obnavljati. Po številnih urah
udarniškega dela vseh članov
kolektiva so barake kmalu p o 
kazale novo obličje in 12. julija
1960 so bile sposobne sprejeti
pod
svoje
strehe
celotno
podjetje. S preselitvijo v nove
prostore pa se je spet pokazala
m ožnost razširiti proizvodnjo in
tudi izboljšati kakovost proiz
vodov. Sprejeli so perspektivni
plan za obdobje 1961 — 1965.
Leta 1962 so v Zahodni N em či
ji kupili štiri nove stroje, isto
časn o pa poslali tja na obno
vitev stroj za izdelovanje čipk.
Da bi odpravili velike stroške za
beljenje in barvanje, ki so jim ga
do ta k ra t opravljale druge to 
varne, so proti koncu leta 1962
pričeli pripravljati prostore za
lastno barvarno.
Do leta 1964 so uresničili
dve rekonstrukciji tovarne in
rezultati so jasno pokazali, da
so bile investicije koristne, saj
so om ogočile, da se je povečala
proizvodnja, da je znatno nara
slo število zaposlenih, obenem
pa je bila o d p rta m ožnost za vse
večji izvoz. V m arcu 1964 je
podjetje dobilo še del strojev,
kar je pom enilo že tretjo fazo
rekonstrukcije. Kupili so štiri
deset novih šivalnih strojev, dva
snutkovna stroja, dva rašel
stroja in centrifugo za novo

D anašnja podoba tovarne Beti je v ponos
vsem delavcem in občanom .

S o dobni pletilni stroji v TO ZD Pletilnica

Povprečna starost zaposlenih v Beti je 24 let - b o d o čn o st tovarne
je v rokah mladih.

barvarno, ki so jo uredili
vzdrževalci, zaposleni v „B eti".
Nabavili so tudi nerjaveče kadi
za barvanje te r druge sodobne
pripom očke, ki so potrebni v
barvarni. Do konca leta so na
bavili še celo vrsto novih stro 
jev, ki so mladi tovarni veliko
pripomogli k razvoju.
V edno prisotna želja vseh
delavcev je bila, da se njihova
tovarna razvije v m oderno, z
vsemi sodobnim i pripom očki
oprem ljeno industrijo, ki bo
lahko tekm ovala s tovrstnim i
tovarnam i v tujini, kjer je bila
tekstilna industrija že zgodaj
do b ro razvita, obenem pa bi se
delavcem olajšalo delo.
Vzgoja lastnih kadrov je bila
ena od mnogih želja belokranj
skih tekstilcev. Z ato so leta
1966
odprli poklicno šolo
„B eti". Potrebe in želje mladih
pri usm erjanju v poklice so po
kazale, da so na pravi poti, saj
je s to šolo m ladina Bele krajine
in Dolenjske dobila m ožnost za
nadaljnje šolanje v tekstilni
stroki.

prim anjkuje, zato predvideva
program
nadaljnjega razvoja
predvsem intenzivnejše gospo
darjenje. Z manj zaposlenimi
bodo
m orali doseči večjo
produktivnost in rentabilnost
poslovanja. Na vrsti so prizade
vanja za odpiranje novih d e
lovnih m est za m oške; med
njimi je veliko zdom cev, ki se
želijo vrniti v do m ače kraje. V
,,B eti" veliko razmišljajo o
naložbah v take dejavnosti, kjer
bo našlo zaposlitev večje število
mož, sinov in bratov tekstilk in
konfekcionark, ki so zaposlene
v „B eti".
Širok izbor izdelkov z lastno
izvirno kreacijo se zaradi m ode
od sezone d o sezone menja, ves
čas pa prevladujejo bom bažnopolim aidne mešanice. Na o b sto 
ječih napravah so izredno velike
možnosti sprem injanja proiz
vodnje glede na potreb e na
tržišču.
ŠPORT IN REKREACIJA
„B eti" je kljub naporom ob
izgradnji imela posluh za razvoj

K odra nka
športa v občini in za rekreacijo
Do leta 1967 so vsa obnovit
delavcev v podjetju. Tovarna
vena dela opravljali v lastni re
finančno pomaga košarkarski
žiji, tega leta pa je Splošno
ekipi Beti, ki uspešno nastopa v
gradbeno podjetje Pionir zgra
1. republiški ligi, te r nekaterim
dilo prve m oderne proizvodne
drugim športnim klubom . Ker
pro sto re za konfekcijski o d 
je v občini M etlika m alo šp o rt
delek. Zaposlili so 150 novih
nih objektov, si Beti z ostalim i
delavcev in od ta k ra t je razvoj
dejavniki v občini prizadeva
podjetja naglo napredoval. V
zgraditi in urediti čim več takih
Qbdobju od 1967 do 1970 so v
prostorov. Delavci Beti sodelu
pletilnici, barvarni in konfekciji
jejo
v
rekreativno-športnih
nam estili precej oprem e, veči
tekm ovanjih, ki jih organizira
nom a uvožene iz Z ahodne
sindikat v občini, organizirajo
N em čije, ki so jo tam kajšnja
športna srečanja m ed tem elj
podjetja izločila, v Beti pa so ti
nimi organizacijami združenega
stroji še dolgo zatem obratovali
dela te r se udeležujejo športnih
s polno znogljivostjo. V tem
obdobju je bil poudarek pred srečanj med tekstilnim i tovar
vsem na odpiranju novih delov nami izven občine, v republi
škem in tudi zveznem merilu —
nih m est. Stroji so obratovali
na tekstiliadah. Delavci so skle
po 24 ur na dan, zaposlenih je
bilo več ljudi, k o t je bilo p o  nili, da si bodo ob sami tovarni
treb n o , zato so bili osebni d o  uredili šp o rtn o igrišče in si s
hodki pod republiškim pov tem om ogočili m nožično u d e
ležbo v športu in rekreaciji.
prečjem .
Leta 1971 je „B eti" slavila
15-letnico obstoja. Vsi tisti, ki
poznajo Belo krajino, zlasti pa
IN ŠE EN USPEH
tisti, ki so v njej živeli, so se
čudili, ko so ocenjevali njen na
Belokranjska trik o tažn a in
predek v zadnjih petnajstih
dustrija „B eti" M etlika je v le
letih. Metlika je bila 15 let prej
tošnjem letu — predvsem v
skrom no m esto, brez gospodar
drugi polovici leta - dosegla
ske osnove, prom etnih zvez in
vidne uspehe pri gospodarjenju
kom unalne ureditve. Šele z na
in s tem krepko popravila re
stankom tovarne „B eti" je
zu ltat poslovanja. Povprečni
Metlika dobila trd n o gospodar
osebni dohodek se v zadnjih
sko osnovo, ki se je iz leta v
mesecih giblje okoli treh tiso
leto krepila. T ako je postala
čakov. Ob obletnici pa bodo vsi
,,B E T I" nosilec vsestranskega
zaposleni dobili še dodatnih 40
razvoja Metlike in širšega o b 
odstotkov
svojega osebnega
m očja Bele krajine.
V
,,B eti" si danes služi vsak dohodka. V endar jih nobena
nagrada ne osreči tako, k ot jih
danji kruh okoli 1500 delavcev.
V zadnjem času je na obm očju osreči sama misel na to, ,,da je
naša Beti danes zares trdna
m etliške občine o b č u titi, da
zgradba".
ženske delovne sile že nekoliko
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ČESTITAMO ZA PRAZNIK
METLIŠKE OBČINE
združitvi metliške banke z
narodno banko Črnomelj
sem se 1. maja 1955 zapo
slila v črnomaljski B e lo 
kranjk. "
Kako ste doživljali prva
leta tovarne Beti in kako ste
spremljali njen razvoj v dvaj
setih letih?

Martina Badovinac

V IMENU D VAJSETLET
NIKOV
Pogovarjali smo se s tova
rišico Martino Badovinac, ki
nam je povedala mnogo za
nim ivosti o sebi, še več pa o
tovarni in njenem razvoju. V
imenu vseh slavljencev, ki že
dvajset let vlagajo svoj trud v
napredek Beti, je tovarišica
Martina povedala naslednje:
„Moj rojstni kraj so Rosalnice pri Metliki. Ko sem
imela deset let, se je razdiv
jala vojna in leta 1942 sem
bila skupaj s starši interni
rana na Rabu, dom pa nam
je okupator uničil in požgal
do tal. Po vrnitvi iz interna
cije sem se leta 1944 vklju
čila v prvo redno nižjo gim
nazijo v Metliki, kjer sem
bila sprejeta v SKOJ. Po
mali maturi sem se vpisala v
ekonom sko šolo v Novem
mestu, po končani šoli leta
1952 pa sem se vključila v
vrste mladnskih delovnih
brigad. Moja prva zaposlitev
je bila pri Narodni banki v
Metliki, kjer sem delala k o t
vodja družbene evidence. Po
\

_

„Da bi nazorno prikazala,
kaj pom eni B eti za ta kraj,
bi se bežno dotaknila nje
gove zgodovine. Belokranj
ska zemlja je bila prerevna,
da bi vsem prebivalcem da
jala primeren kos kruha, za
to so mnogi odhajali v bolj
razvite predele naše domovi
ne, veliko pa jih je odšlo
tudi na tuje. Vojne grozote
in opustošenje, ki so priza
deli te kraje, so ustvarili še
revnejšo podobo. Zato lahko
le tisti, ki je poznal Belo
krajino pred vojno in po
njej, lahko oceni napredek
te dežele v tridesetih letih
svobode. Vse do leta 1956 je
bila Metlika brez kakršne
koli gospodarske osnove.
Ravno to, kar je najbolj
potrebovala, je dobila Me
tlika z ustanovitvijo tovarne
Beti. Takrat je podjetje za
poslovalo sedemdeset ljudi.
V celotni upravi nas je bilo
osem, in sicer: glavni direk
tor,
tehnični
direktor,
tekstilni tehnik, računovod
ja, materialni knjigovodja,
blagajnik, p o tn ik in skladi
ščnik.
Podjetje je životarilo v
utesnjenih prostorih, razme
tanih po zasebnih hišah brez
vode, kanalizacije in brez
primernega ogrevanja. Na
urejeno prehrano takrat niti
pomislili nismo. Proizvodno
opremo
je predstavljalo
nekaj izrabljenih, zastarelih

strojev. Finančni plan je
takrat znašal okoli 100 mili
jonov, povprečni osebni do
hodek pa je bil šest tisoč sta
rih dinarjev, kar je bilo
krepko p o d republiškim po
vprečjem.
Med zaposlenimi je bilo
zelo malo strokovnjakov,
povrhu tega pa so bili raz
rahljani še notranji odnosi.
Posledica vsega tega je bila
slaba kvaliteta, večanje za
log, predvsem nekurantnih,
in pomanjkanje obratnih
sredstev. Stopnjevalo se je
nezaupanje bank glede od
obravanja kreditov, in neza
upanje kupcev tako v kvali
teto k o t v solidno in pravo
časno dobavo blaga. Zaradi
slabih pogojev in bojazni
pred propadom se je začel
redčiti že tako skromni
kader. Po preselitvi v Metli
ko se je životarjenje nadalje
valo. Pretesni prostori in
pomanjkanje finančnih sred
stev so onemogočali poveča
nje obsega poslovanja. Zato
Beti v prvih letih ni mogla
bistveno rešiti brezposel
nosti tega kraja, kar je bilo
najbolj boleče. Kolektiv se
je zavedal težkega položaja.
Strah, da bom o izgubili že
tako skromen kruh, nam je
dajal nenavadno m o č in
vročo željo po uspehu. Z
udarniškim delom, samoodrekanjem, vztrajnostjo in
potrpežljivostjo, torej s pristradanimi sredstvi, nam je
končno uspelo odkupiti za
puščene vojaške barake —
konjušnice, ki so bile brez
vode in elektrike. Ravno ta
korak pa je dal osnovo za
razvoj podjetja. Vedno večja
konkurenca, na tržišču pred
vsem v tej stroki, je ogrožala
majhna podjetja, zato je bilo

nujno dohiteti in tudi pre
hiteti konkurenčna, razvita
podjetja. Tako se je samoodreka nje nadaljevalo. Za
čeli smo s postopno rekon
strukcijo obrata pletilnice,
barvarne in konfekcija, kas
neje smo odprli še nov obrat
— krepirnico in uspeh je bil
tukaj. Med tem smo uvedli
tudi strojno knjiženje, s
čim er smo zajezili porast
delovne sile v računovod
stvu, predvsem pa omogočili
hitrejšo in solidnejšo obde
lavo podatkov. Pred nekaj
leti smo odprli nov oddelek
za visoko mehaografijo, ga
sodobno opremili in izšolali
ustrezne kadre. Leta 1973
smo napravili temeljito ana
lizo notranjih samoupravnih
odnosov in v okviru de
lovnih en o t DO ustanovili
sedem proizvodnih temelj
nih organizacij združenega
dela,
tozd Izobraževalni
center in za opravljanje
skupnih poslov Delovno
skupnost skupnih služb.
Vzporedno z razvojem
podjetja smo si s štipendi
ranjem sami vzgajali kadre,
ker je bilo v naš odročni kraj
težko dobiti sposobne ljudi.
Pred desetimi leti je bila
ustanovljena poklicna kon
fekcijska šola, leta 1971 pa
še srednja tehniška tekstilna
šola. S tem smo preprečili
odhod mladih, izboljšala se
je seveda strokovna usposob
ljenost zaposlenih, to pa je
pozitivno vplivalo na kvali
teto in storilnost. Z znanjem
in najsodobnejšo opremo
smo si na trgu postopoma
ustvarili ugled, saj so danes
naši izdelki znani k o t izred
no dobri in so zaželeni na
domačem in tujem trgu."

Kom pleks združene obnove na Plešivici, velik 22 ha, kjer je združilo 115 lastnikov 360
zemljiških parcel v sam o 7 6 novih zem ljiških parcel (posnetek iz letala).
Pospeševalna služba pri Kmetijski zadrugi Metlika v zadnjih petih letih intenzivno pospe
šuje vinogradniško obnovo. Po letu 1974 se je začela tu d i skupinska o b n o v a vinogradov. To
pom eni, da so v tistih vinogradniških legah, kjer do sedaj še ni bilo večje individualne
obnove, brisali vse dosedanje katastrske meje in združili zem ljišča v en komasacijski sklad.
Ko so končana zemeljska dela, zem ljišče zo p et razparcelirajo, ta k o da dobi vsak lastnik
vinograd v enem kosu in to na tistem obm očju, kjer je imel prej največji vinograd. Ko je ta
razdelitev končana, si vsak km et sam po enotnih merilih zasadi vinograd in ga obdeluje do
rodnosti.
V
pogodbi, ki je podpisana med zadrugo in km etom , je d o lo čen o , katera dela opravi
zadruga za km eta, kako se obnova kreditira in kakšne obveznosti ima km et do zadruge.
Lastniki vinogradov se obvežejo, da bodo prodajali zadrugi grozdje na o d p rt račun po
sistem u delitve dohodka do prodaje vina.
K m etijska zadruga je do sedaj izvedla ta k o obnovo na petih kom pleksih v skupni površini
42 hektarov, kjer se je združilo skupaj 230 lastnikov s preko 6 0 0 zemljiškimi parcelami.
T aka obnova je bila izvedena na Plešivici pri Lokvici, v V idošičih, v Repici, na Boldražu in na
Lokvici. Letošnji program obnove obsega dva kom pleksa v D rašičih in Dragomlji vasi. Ker je
vinogradništvo prednostna panoga v občini in je M etlika zadolžena za pospeševanje vinograd
ništva, se pospeševalna služba še posebej prizadeva pri svojem delu. Ti prim eri komasacije v
vinogradništvu imajo vpliv tudi na drugih področjih km etijstva, saj se posam ezne vasi že
zanim ajo za združevanje zemlje za poljedelsko proizvodnjo.
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KONFEKCIJA KOMET METLIKA
OB DOBREM GO SPOD A RJEN JU SO USPEHI Z A G O T O V U E N I
K onfekcija K om et Metlika je bila ustanovljena leta 1955 k o t Zavodd za zaposlovanje
invalidov in za delo manj zm ožnih oseb, kjer je bilo na začetk u zaposlenih 25 invalidov.
Zavod je imel tri o brate: konfekcijski, kovinskopredelovalni in čevljarski. V poznejšem
o b d o b ju so celotno proizvodnjo preusm erili na konfekcijo in posto p o m a opustili ostale
dejavnosti. Število zaposlenih in s tem obseg proizvodnje je iz leta raslo, ta k o da je ob
preim enovanju v konfekcijo „ K om et" podjetje zaposlovalo že 373 delavcev.
K om et uspešno uresničuje prizadevanja stabilizacijskega program a in varčevanja. Dosegli
so pom em bne uspehe pri povečanju izvoza in zm anjševanju uvoza. V devetih mesecih leto
šnjega leta so izvozili za 65 % več kot v enakem obdobju lani, to pa pom eni 50 % celotne
proizvodnje, m edtem ko je uvoz ostal v istem obsegu. Poslovanje devetih mesecev je bilo
uspešno kljub težkem u položaju, v kakršnem je bila letos tekstilna industrija in kljub no
vem u načinu ugotavljanja dohodka po plačani realizaciji.
V
K om eti vedno skrbijo za družbeni standard. Letos je dobilo stanovanjske kredite za
individualne gradnje in adaptacije 15 delavcev'v skupnem znesku 6 1 8 .8 6 6 ,1 0 dinarjev, kupili
pa so tudi dve stanovanji. Od lanskega leta imajo vsi zaposleni v sodobnem o b ratu družbene
prehrane brezplačno malico.
G ospodarjenje v devetih mesecih letošnjega leta je bilo uspešno in kaže ugodne rezultate,
ki jih bodo do konca leta prav gotovo še izboljšali.
Delovna skupnost K onfekcije „K O M E T" Metlika čestita svojim poslovnim partnerjem in
vsem o bčan o m za praznik o b čin e in dan republike.

KOLEKTIV NOVOTEKSA - TOZD PREDILNICA
METLIKA ČESTITA VSEM DELOVNIM LJUDEM
OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN DNEVU RE
PUBLIKE!
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PRIPOROČAMO SE ZA NAKUPE V NAŠIH PRODAJALNAH
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Dežurni
poročajo
G R O ZIL CELO GOSTOM - V
Dol. Toplicah so m iličniki odpeljali
iz restavracije R og 24-letncga Jožeta
Prim ca iz Sel. O pit je v lokalu raz
grajal in grozil tudi gostom . Plačilo
bo dobil pri sodniku za prekrške.
PR1NZA SO UKRADLI - Bogu
Pavlinu s P otovrha je nekdo 17. n o 
vem bra z dvorišča dom ače hiše
odpeljal osebni avto NSU rdeče
barve.
ČIGAV MOTOR? - 17. no
vem bra dopoldne so pred slaščičar
no v Bršlinu našli zapuščeno m otor
n o kolo Tom os T K S -1 4 . Kolo ni
registrirano in je shranjeno na po
staji m ilice v N ovem m estu.
UBOGA DRUŽINA! - 17. n o 
vem bra zvečer so trebanjski m ilični
ki odvedli na prisilno iztreznitev
4 1 -letnega Jožeta Cesarja z Rdečega
Kala. T a je m očno vinjen dom a tako
razgrajal, pretepal ženo in grozil
celo o č e tu , da ni kazalo drugega kot
poklicati pom oč. N ajbrž se ne bo
nikom ur smilil, ko m u bo sodnik za
prekrške odm eril kazen.

SMRT NA
MAGISTRALI
19. novem bra je bila na magi
stralni cesti Ljubljana-Zagreb
spet huda nesreča z dvema
sm rtnim a žrtvam a. Zgodilo se je
pri Podgračenem , m ed Breži
cami in Mokricami. Sarajevčan
Mahmud Hasanagič je vozil oseb
ni avto p roti Zagrebu, naproti pa
je pripeljal tovornjak M etličan
Martin Orlič. Pred srečanjem je
Sarajevčan zapeljal v levo in se
zaletel v kam ion. Pri silovitem
trčen ju sta izgubila življenje
voznik Hasanagič in njegova so
p otnica 47-letna Ikonija Pikula
iz Sarajeva, ranjena pa je bila
tudi druga sopotnica Hajrija
Hasanagič. Njo so prepeljali v
zagrebško bolnišnico. Voznik
O rlič je dobil le nekaj prask,
m edtem ko znaša gm otna škoda
115.000 dinarjev.

MOPED IZ Q NI L - Brane Vid
m ar iz Dol. Straže je bil 12.
noverrbra ob m oped Coiibri. Vozilo
je stalo na dvorišču gostilne S rebot
njak in od tam izginilo.
NAD ŽENO IN OTROKA 25-letni Stanislav K otar iz Črnom lja
je 20. novem bra m očno op it dom a
razgrajal. Pretepal je ženo in jo z
m ajhnim o trokom nagnal iz hiše.
Miličniki so ga pridržali do iztreznitve, m oral pa bo še pred sodnika za
prekrške.
SE JE OHLADIL? - V Novem
m estu so 20. novem bra odpeljali iz
Perove gostilne M artina Pusta, ker je
vinjen razgrajal in razbijal kozarce.
T udi njega čaka sodnik za prekrške.

Novi ustavni predpisi so pre
nesli tudi pravno ureditev dedo
vanja v pristojnost republik in
pokrajin. Z ato je sprejela skup
ščina SR Slovenije na seji svojih

VSE HITI V VSE SMERI! Ž e nekaj d ni pred prazniki je bil pov ečan p ro m et na novom eški avtobusni
postaji. A vtobusi so bili polni, še hujši naval pa pričakujejo od p etk a dalje. N a nekaterih progah bodo
vpeljali d o d atn a vozila. P o tn ik o m in šoferjem je želeti le srečno vrnitev. (F o to : H. B ačer)

Nekaj podjetju, nekaj v žep
Sprevodnik in šofer avtobusa na progi S en ovo—Ljubljana sta pred novomeškim okrož
nim sodiščem dajala odgovor zaradi goljufanja
26-letni Leopold Bogolin iz Vel. D ola 2 0 pri Koprivnici, zapo
slen k o t sprevodnik podjetja G orjanci, in P eter V alenčak, star 27
let, dom a z Malega K am na pri Senovem , sicer pa šofer avtobusa
podjetja G orjanci, sta bila obsojena: Bogolin gre za 11 mesecev,
V alenčak p a za 4 m esece v zapor.
Ta dva sta svoj čas skupaj preva
žala potn ik e na progi SenovoLjubljana. Bogolinova naloga je bila
pritiskati na strojček in izdajati lju
dem vozne karte, sestavljati dnevna
poročila z o bračunom in jih z de
narjem vred oddajati blagajni. Čez
čas je Bogolin ugotovil, d a v p o d jet
ju nih če ne kontrolira obračunov, in
je začel to zlorabljati. N am esto pra
vilnih številk s števca na stro jčk u je
v o bračune pisal višje vsote, razliko
pa si je prisvajal.
T ako je v času m ed 15. januarjem
in 27. julijem 1974 oškodoval pod
jetje za 23.532 dinarjev. Polovico
tega denarja je sproti „odvajal“
kolegu šoerju. Oba vozili, oba deli
la, oba m olčala. Prom etnik pa je
lepega dne goljufijo odkril in zadeva
je te dni prišla pred senat okrožnega
sodišča.
Bogolin vse priznava in trdi, da je
polovico poneverjenega denarja dal
V alenčaku, m edtem pa ta odločno
zanika, da bi vedel za ponaredbe in
prisvajanje denarja. V alenčak je na-

PREVRACANJE
PRI LOGU
17. novem bra malo pred p o ln o č 
jo je Karel Č olnar iz Krškega vozil z
osebnim avtom po cesti proti Sevni
ci, pri kraju Log pa je po njegovi
izjavi nasproti pnpeljal neznan avto
m obilist po levem prom etnem pasu,
zato se je umikaL Pri tem je Čolnar
zapeljal na bankino, se prevrnil na
bok, nato na streho, tak o drseč trč il
v železno ograjo in se spet postavil
na kolesa. Med prevračanjem je
padel iz vozila sopotnik Stanko
Drobež iz Krškega. Bil je ranjen in
so ga prepeljali v celjsko bolnišnico.
G m otno škodo cenijo na 9.000
dinarjev.

S CESTE
V DREVO
21. novem bra se je pon o či pri
vasi Sm lednik zgodila nesreča, v
kateri je bil eden ranjen, gm otne
škode pa je bilo za 8.000 dinarjev. Z
osebnim avtom je vozil proti avto
cesti Marjan Šribar s Sel pri Raki.
Zaradi prenagle vožnje je v levem
ovinku zletel s ceste, trčil v drevo in
obstal na strehi. Pri nesreči je bil
poškodovan sopo tn ik Murjan Pevec
iz Dolge Reke.
razširjen tako, da dedujeta kot
zakonca drug po drugem tudi
m oški in ženska, ki sta živela v
dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti in nista sklenila za
konske zveze. T a določba pa

Novo v dednem pravu
zborov dne 26. 5. 1976 zakon o
dedovanju. V veljavo bo stopil s
1 .1 . 1977. Poslej bodo veljale za
vsa dedovanja d oločbe republi
škega zakona o dedovanju, še
vedno pa ostane v veljavi zakon
o dedovanju km etijskih zemljišč
in zasebnih km etijskih gospoda
rstev (km etij). Republiški zakon
o dedovanju sicer ne ureja
bistveno drugače dedovanja kot
dosedanji zvezni zakon, vendar
uvaja nekaj pom em bnih spre
memb.
Om ejitve, ki so veljale pri
dedovanju
za
nezakonske
o troke, so povsem odpadle. Novi
zakon določa, da so otroci ena
kopravni ne glede na to, ali so
rojeni v zakonski zvezi ali izven
nje.
M edtem ko je poznal zvezni
zakon 4 dedne rede in so lahko
dedovali tudi pradedi in pra
babice, odpravlja novi zakon
č e trti dedni red in s tem izključi
k o t dediče prababice in pradede.
Krog zakonitih dedičev je
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velja samo v prim eru, če ni ra
zlogov, iz katerih bi bila za
konska zveza m ed njim a neve
ljavna.
Sedaj imajo posvojenci in
njihovi potom ci do posvojitelja
in njegovih sorodnikov enake
dedne pravice kakor posvojite
ljevi otroci in njihovi potom ci.
Prav tako dedujejo pri posvojitvi
posvojenec in njegovi potom ci
po drugih posvojencih in njiho
vih potom cih. T ako so tudi
posvojitelj in njegovi sorodniki
zakoniti
dediči
posvojenca.
Izgubili pa so posvojenci in nji
hovi p o tom ci zakonite dedne
pravice po sta.ših, njihovih po
tom cih in drugih sorodnikih:
seveda pa tudi ti nim ajo za
konite dedne pravice po posvo
jencih in njihovih potom cih.
D oločilo o izločitvi gospo
dinjskih predm etov, k ije bilo do
sedaj sam o v prid preživelemu
zakoncu in njegovim potom cem ,
se razširja tudi na posvojence in
njihove potom ce, če so živeli z

vajal, da m u je Bogolin k o t kolega
sicer posodil 5.000 dinarjev, da pa je

bil trd n o prepričan, da iz svojih pri
hrankov. Sodišče V alenčaku ni
verjelo in je oba spoznalo za kriva:
Bogolina poneverbe in ponarejanja
uradnih listin, V alenčaka pa prikri
vanja. Oba sta prejela zaporno ka
zen, ki pa še ni dosegla pravno
m očnosti.

Parkiranje v Ljubljani je
po novem urejeno tako, da
se 18. ure. V o sta lem času je
parkiranje časovno neom eje
no; preusm erjen, označenih
je veliko enosm ernih cest, na
k aterih so parkirne ure. Za
20 m inut parkiranja m ora
voznik p lačati 1 dinar, in si
cer ob delavnikih m ed 6. in
20. uro.
Razen tega je v Ljubljani
več parkirišč, na k aterih je
parkiranje
vozil časovno
om ejeno, je pa brezplačno.
To so ta k o im enovane m o
dre bone, zaznam ovane na
cesti z m odro č rto . Na takih
parkiriščih m ora im eti voz
nik lastno uro, nam eščeno
na vidnem m estu v etrobran
skega stekla. Na uri se v času
parkiranja m ora videti čas
prihoda in čas o d h o d a s p ar
kirišča. Na ta k o označenih
m estih za parkiranje se la
h k o voznik zadrži največ

dve uri, in to vsak delavnik
od 6. do 18. ure. V ostalem
času je parkiranje časovno,
om ejeno.
V ozniki pa naj ne pozabi
jo , d a vsa n ap ačn o parkirana
vozila po nalogu m iličnika
odpelje „pajek“ . K o pride
voznik po svoj avto, m ora
p lačati stroške za’ odstrani
tev vozila v znesku 500 di
narjev, razen tega p a še k a
zen za p ro m etn i prekršek za
radi nepravilno parkiranega
vozila. C e voznik sam prej
odpelje avto ali m edtem , k o
je m iličnik že poklical na
p o m o č „pajka“ , m ora last
nik vozila p la ča ti polovico
d o lo čen e kazni in stroškov
za odvoz vozila.
Iz priložene skice je videti
iz vrisanih puščic, k atere uli
ce v Ljubljani so enosm erne
in na k aterih p o te k a prom et
v obeh sm ereh.
V ELJA KOČIČ
PROMETNI RfcZIM
V LJUBLJANI

Iz pomote nastala tatvina
Edvard Arh je pod roko sila poceni prodajal nove pralne
stroje Gorenje — Lanko, bili so ukradeni \
Šest kupcev, skladiščnih d e
lavcev pri G orenju v Velenju,
te r 30-letni Edvard A rh, šofer
pri T ran sp o rtu v K rškem , bodo
vsak za svoj del krivde dajali
odgovor. Preiskava je v teku.
17. junija letos je Edvard Arh
dobil nalogo iz skladišča G ore
nja v Velenju pripeljati „Posavju “ v Brežicah 36 pralnih stro 
jev. Delavci v skladišču G orenja
že poznajo kam ione in vedo, da
gre na enega 36 strojev, za to so
na kam ion, ki ga je pripeljal
A rh, nosili to lik o časa, d a je bil
p ro sto r na tovornjaku izpol
njen. V tem je bila napaka! Arh
je n am reč pripeljal z večjim
tovornjakom iste znam ke, tako
je šlo nanj 42 nam esto 36 stro 
jev
Šofer je nekje med p o tjo
opazil, d a so se delavci zm otili,
in ni bil to lik o p o šten , da b i
stroje vrnil, m arveč je n aro čen o
pošiljko odpeljal v Brežice, pre
sežek p a k sebi dom ov. H itro je
našel ku p ce za 6 pralnih strojev,
ki so bili p o polnom a novi, cena

OBVESTILO
ZŠAM TOZD Novo m esto
organizira predavanje o varnosti
in o cestnoprom etnih predpisih,
popestreno
s
predvajanjem
filmov. Predvajanje bo 4. 12.
1976 v Domu sindikata, Društevni trg 2. Udeležbo priporo
čam o za člane in druge udele
žence v cestnem prom etu.
O dbor ZŠAM

zapustnikom v istem gospodinj
stvu.
O poročitelj lahko sedaj delno
ali popolno odvzame nujni delež
v korist njegovih potom cev ne
samo svojemu potom cu am pak
tudi posvojencu.
O poroko lahko napravi vsak,
k d o r je sposoben za razsojanje in
je dopolnil 15 let starosti; zvezni
zakon je zahteval starost 16 let.
Povsem nova so določila o
om ejitvi dedovanja prem oženja
osebe, ki je uživala socialno ali
drugo pom oč družbene skup
nosti. V skladu s socialističnim i
in družbenoekonom skim i načeli
je , da sc dedičem vzame pravica,
da bi dedovali po’zapustniku, za
katerega pa za časa življenja niso
skrbeli in je zato ta m oral pre
jem ati
družbeno
pom oč.
Dedovanje sc omeji do višine
vrednosti prejete pom oči in se
izvede tako, da se ustrezen del
zapustnikovega prem oženja izlo
či iz zapuščine in postane druž
bena lastnina. Zakon pa daje
dedičem m ožnost, da v soglasju .
z družbeno pravno osebo, ki je
dajala p om oč, dedujejo zapu
stnikovo prem oženje, če se ob
vežejo tej povrniti vrednost dane
pom oči.
Družbeno
pravna
oseba, ki je dajala zapustniku
p o m o č, se lahko odpove pravici
do povračila te pom oči, če na
stopajo kot zapustnikovi dediči
njegov zakonec ali njegovi otroci
in so ti sami potrebni socialne ali
druge pom oči družbene skup
nosti.
St e f a n s i m o n č i č

zanje pa je bila sm ešno nizka.
Enega je dal celo za 1.000 di
narjev. D a kupci niso nič p o 
sumili? T o se b o izkazalo v p o 
stopku.

Prehiteti za
vsako ceno

legenda

Objestna vožnja pod vpli
vom alkohola je zahtevala
žrtev
26-letni B ranko Pirc iz N ove
ga m esta je bil zaradi krivde
h u d e p ro m etn e nesreče obsojen
na leto dni zapora in odvzem
vozniškega dovoljenja za 8 m e
secev.
N esreča se je pripetila 4. julija
lani, ko je Pirc v svojega fička nalo
žil družbo in p o že preccj zaužiti
pijači so hoteh še na ples v Staro
vas. Zvečer so sc odpeljali iz m esta
po ccsti proti Šentjerneju in pred
M okrim poljem naleteli pred seboj
na AMI 8, ki g a je vozil Jože V ukče
vič. Pirc ga je skušal prehiteti,
vendar je voznik amija še povečal
h itrost in tako rekoč ni pustil, da bi
šel fičko m im o. Pirc se je končno
odločil za vsako ceno priti mimo.
Pri prehitevanju je zapeljal na
bankino, spregledal drog in se vanj
zaletel ter ga podrl, avto pa sc je
prevrnil na travnik.
T rčenje je bilo tako hudo, da je
Pirčeva sopotnica 17-letna Amalija
Medle takoj podlegla poškodbam ,
m edtem ko so bili njena sestra Da
nica, Ivan Brulc in voznik Pirc laže
ranjeni, avto pa povsem razbit.
Senat okrožnega sodišča je prišel
do sklepa, da se je nesreča zgodila
na tak način, čeravno je priča Vuk
čevič trdil, da Pirca ni ovirai pri
prehitevanju. Senat je verjel o b to 
žen o ! in njegovim sopotnikom , ki
so od začetka trdili enako, vendar je
imel pred očm i tudi več obtežilnih
okoliščin za Pirca, kot so: vozil je
dokaj vinjen, zato je pri vožnji po
stal predrzen in objesten. Olajše
valno zanj pa .je, da je bil prvič na
zatožni klopi in da m ora skrbeti ža
o tro k a. Razen zaporne kazni in od
vzema vozniškega dovoljenja mu je
sodišče prisodilo še plačilo prem o
ženjskopravnega zahtevka očetu
Medle tove. S odba še ni pravno
m očna.

VRTAČA: PREMALO PREVID
NOSTI - Mirko Lipar iz Črnom lja
je 12. novem bra popoldne vozil
osebni avto od Štrekljevca proti
Sem iču. V V rtači je zavijal na levo,
za njim pa je pripeljal po levi osebni
avto Janez Ivanetič iz Osojnika in
zadel Liparjev avto. G m otne škode
je za 12.000 dinarjev.
LUTRSKO SELO: PRIKOLICA
SE JE ODPELA - Janez Jerič iz
Male R ačne je 13. novem bra do
poldne vozil osebni avto-iz zagreb
ške smeri p ro ti Novemu mestu. Pri
Lutrškem selu se mu je odpela pri
kolica in zdrsnila na levo, prav
tak ra t pa je m im o pripeljal s tovor
njakom Mirko K ovačič z Grma pri
T rebnjem . Prikolica je zadela v nje
gov tovornjak, ki je po trče n ju za
peljal na bankino in obstal. Ugoto
vili so, da naprava za priključitev
prikolice na osebni avto ni bila v
redu. Škodo cenijo na 15.000 dinar
jev.
NOVO MESTO: T R Č IL V DVE
HI Sl - 20. novem bra zvečer je Novom eščan A nton O berč vozil osebni
avto po Cesti herojev in pri križišču
z Ulico talcev M vrl. A vto je najprej
zaneslo v hišo, kjer je servis Gorenje,
od tam pa ga je odbilo v hišo na
Ulici talcev. Pri nesreči se je voznik
laže poškodoval, gm otne škode pa je
za 20.000 dinarjev.
NOVO MESTO: DEČEK. NA
CESTI - 21. novem bra popoldne je
Novom eščan Drago Brulc vozil
osebni avto po Partizanski cesti, pri
bolnišnici pa je s pločnika nanadoma skočil na cesto 10-letni Marjan
Kužnik z Ragovske ceste. Brulc je
otro k a zbil na tla. D ečka so v bol
nišnici obdržali na zdravljenju.

RUM ANJA VAS: KONJ PREIT
AVTO - V iktor Avsenik iz Dol.
T oplic je 16. novem bra popoldne
vozil osebni avto m im o Rum anje
vasi, z dvorišča Jožeta Vovka p a je
na cesto nenadom a pritekel konj.
V oznik je sicer zavrl in se s k u š i
iz:ogniti, kljub tem u pa je konja
za
_adel
in je gm otne škode za 7.000
din. Konj je bil laže poškodovan.
LOČNA: NA PREHODU ZADET
- Novom eščan Ivan Šiška je 16. no
vem bra zvečer vozil osebni avto od
M ačkovca proti m estu, pri tovarni
zdravil pa je na prehodu za pešce
zadel I ranca Grmovška z Daljnega
vrha, ki je stopal čez cesto. Grmov
ška so ranjenega prepeljali v bolniš
nico.
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BRŠUN:
PRITISN IL
NA
P L IN . . . Novom eščan Zdravko De
vic je 18. novem bra dopoldne vozil
z avtom proti Bršlinu in je na pre
hod čez progo zapeljal ravno takrat,
ko so se spuščale zapornice. Pritisnil
je na plin, toda pri naslednji zapor
nici je zadel 1 1-lctno Pavlo Pargre z
M uhabera. Deklico so takoj odpelja
li v bolnišnico, kjer so ugotovili, da
ima pretres m ožganov in več prask.
DOBRNIČ: OSEBNI AVTO V
KOMBI 18. novem bra okrog
poldneva je Jože I rance iz Stranske
vasi vozil osebni avto od D obrniča
proti Mimi peči. Med potjo je na
nepreglednem ovinku pripeljal na
p roti dostavni avto Jože Pungerčar
iz Mirne peči. Med srečanjem je
osebni avto zaneslo v kom bi, tako
da je za 5.000 din škode.
MAHAROVEC: O BLEŽA L V
NEZAVESTI - 9-letni Franc Luzar
iz Maharovca se ie 18. novem bra
popoldne vozil s Kolesom d o cesti
od Dol. M aharovca proti Šentjer
neju. Peljal sc je za vprego, naloženo
z lesenimi odpadki, naeknkrat pa se
je odločil zapeljati m im o. Zavil je v
levo, takrat pa jc naproti pripeljal z
avtom Alojz Ž nidaršič iz Šentjer
neja. Kljub zaviranju je otroka na
kolesu zadel, da je obležal na tleh v
nezavesti. T akoj so ca odpeljali v
jbolnišnico, m edtem k o je gm otne
škode za 5.500 dinarjev.

CESTA SE POSEDA - Magistralna cesta K očevje—Brod na Kolpi,
ki je bila o d p rta pred letom dni, se poseda na krajšem odseku pri
bivšem tunelu nad Vas-Faro. Ker je ta del ceste kom aj še prevozen,
že urejajo novo traso (na fotografiji je vidna zgoraj levo), ki je
pom aknjena bolj v hrib. (F o to : Prim c)

S tra n u r e d ila : RIA BAČER

CESTA NI PROSTOR ZA IGRO!
- 6-letni Matej Mišura in 9-letni
Ernest Košak iz Cegelnicc sta se 19.
novem bra dopoldne z žogo igrala na
cesti, pa je prišlo do nesreče. Mimoje pripeljal na kolesu 15-lctni Slavko
Berus, trčil v Mateja in še sam padel
p o cesti. Z odrgnjenim i kom olci sc
je stvar končala, vendar naj si fantje
zapom nijo, da cesta ni prim eren
prostor za igro!

V treh letih jih je desetkrat več

GETRTK0V INTERVJU

V novomeški občini uživa starostno pokojnino že 2 0 5 3 kmetov, kaže pa, da nekateri poznajo le pravice, na dolžnosti
pa kar pozabljajo — Samo polovica jih redno plačuje prispevek!

Ne vsi pod eno streho
O reorganizaciji novo
meške krajevne skupnosti se
že dolgo govori. M edtem ko
eni predvideno ustanovitev
več manjših krajevnih skup
nosti pozdravljajo, so neka
teri mnenja, da kar naprej
nekaj reorganiziramo
in
spreminjamo povsem p o ne
potrebnem . N ekaj pojasnil o
tem sm o prosili Franca Cvel
barja, predsednika M estne
konference SZDL v N ovem
mestu:
„Krajevna skupnost N ovo
m esto je zdaj z o k o li 18.000
prebivalci ne le ena največjih
d aleč naokrog, m arveč je p o
številu prebivalcev tu di ena
največjih v republiškem m e
rilu. Slabosti tako velike sa
m oupravne tvorbe se kažejo
predvsem v tem, da tolikšno
število ljudi ne m ore nepo
sredno odločati. Kandijanarj i pa Bršlinčani, prebivalci
Mestnih njiv in oni iz naselja
na D rski se m ed seboj ne p o 
znajo. Vsak predel ima dru
ge, njemu lastne p otrebe in
interese. “

— Socialistična zveza ima
drugačno teritorialno razpo
reditev v mestu k o t krajevna
skupnost, Z veza borcev spet
drugo obm očje, Zveza ko
m unistov svoje. Tako prav
zaprav ne veš, kam spadaš.
A li bo reorganizacija pri
nesla en otn ost tu di na tem
področju ?
.Jiavn o to je eden glavnih
razlogov, da bom o namesto
ene same im eli na obm očju
Novega mesta deset krajev
nih skupnosti. Za prim er p o 
vem, da je Socialistična zve
za že zd a j imela 12 osnovnih
organizacij,
ustanovljenih
pred poldrugim letom . Ž e
takrat sm o se odločili, da
bom o po končani organiza
cijski sprem em bi SZDL pri
lagodili tem u tu di obm očja
krajevnih skupnosti. Javne
razprave o tem bodo v krat
kem končane. ‘
- Kako b o torej razdelje
no o b m o čje krajevnih skup
n osti in kdaj?
„Predvideno je, naj bi na
desnem bregu K rke osnovali
krajevno skupnost Irča v a s Brod, Šmihel, N ad m lin iGrm, Majde Šilc, Žabja vas
in Gotna vas. Na levem bre
gu reke pa bodo delovale
krajevne skupnosti Bršlin,
Center in M estne n jiv e Ločna. Povsod na teh o b 

Ob tem , ko radi govorim o, da na k m ete družba pozablja, imejmo
pred o čm i tu d i drugo p la t: v manj k o t tre h letih je bilo uživalcem
km ečk ih pokojnin izplačanih skoro 17 milijonov dinaijev.

močjih, z izjem o Žabje vasi,
so bile zdaj osnovane so
seske, ki so se izkazale za
uspešne v raznih akcijah.
Omenim naj le prim er so
seske Majde Šilc, kjer so ure
jali igrišče, p o d Trško goro
so izvedli asfaltiranje in v
L očn i eno največjih akcij gradnjo zdravstvenega doma.
Vse te soseske so sicer delale
samostojno,
vendar p o d
okriljem in im enom krajevne
skupnosti. “
- Im eli bom o torej 10
krajevnih skupnosti na o b 
m očju mesta, kako pa bo
poskrbljeno
za
njihovo
usklajeno delovanje?
„ Vsaka krajevna skupnost
bo imela svoje organe, svojo
skupščino, vendar bo p o 5
delegatov iz vsake krajevne
skupnosti tvorilo skupščino
skupnosti krajevnih skup
n o sti Na tej ravni bom o
usklajevali delovne programe
in načrtovali skupne večje
akcije, za katere so zaintere
sirani vsi prebivalci mesta.
N ovo je, da b o imela nova
skupnost krajevnih skup
n osti strokovno službo s šti
rim i zaposlenimi. Imela bo
tajnika, računovodjo, refe
renta za SLO in družbeno
sam ozaščito ter administra
torko. Za vsako krajevno
skupnost se bo p osebej vodi
lo knjigovodstvo, vendar bo
vse posle zanje opravljala
strokovna služba. Tudi za
tajnike posam eznih krajev
nih skupnosti bo poslej laže.
Po novem bo prišel tajnik k
strokovni službi in bo naro
čil: „P retipkajte zapisnik,
razpošljite vabila itd. “
- K ako bo z denarjem?
Bo z njim razpolagala vsaka
krajevna skupnost zase ali
b odo sredstva združena?
„ Vsaka krajevna skupnost
bo sama razpolagala z denar
jem , toda le v knjigovod
skem smislu, ker z računi in
plačevanjem ne bodo imele
več opravka. Vse to bo šlo
prek skupne strokovne služ
be. V bistvu bodo sredstva
združena, kako bodo razde
ljena, pa bodo določali vsa
ko leto s program om d e l “
- In če se bo kasneje p o 
kazalo, da tu d i taka organi
zacijska spremem ba ni pra
va?
„Bom o
organiziranost
vn ovič prilagodili potrebam .
N ujno je začeti, ker sm o si
edini, da je ena krajevna
skupnost prevelika, č e pa je
ravno število d eset pravšnje,
bo pokazal čas. Lahko bo
m o ustanovili kakšno novo
krajevno skupnost ali pa
m orda d ve zd ru žili Nova
organizacija krajevnih skup
n osti naj bi stekla takoj po
novem letu in č e z nekaj m e
secev bom o vedeli, č e so
sprem em be uspele. “
R. B.

Da bi izenačili socialne in
zdravstvene pravice delavca in
k m eta, je bilo leta 1972 uvede
no starostno zavarovanje k m e
tov. Prvo leto so pridobili pravi
co do m inim alne pokojnine
k m etje, sta n nad 75 let, in k m e
tje borci po 7 0. letu. V letu
1974 se je starostna meja p o 
m aknila za 5 let navzdol, od la
ni dalje p a za nadaljnjih p et let.
T ako smo imeli v m inulem letu
1830 zavezancev prispevka za
k m ečk o pokojnino starejših od
65 let, 442 jih je dopolnilo 61
let, 1001 zavezanec sodi v sku
pino m ed 41. in 60. letom , 107
pa je bilo mlajših.
M edtem k o je leta 1973 v na
ši o b čin i uživalo k m e čk o po
kojn in o samo 288 upravičen
cev, se je njih število naglo p o 
večevalo. V letu 1974 jih je bilo
9 4 0 , lani 1710, v prvih devetih
mesecih letošnjega leta pa je
starostno pokojnino dobivalo
že 2053 km etov. Tudi znesek
k m ečk e pokojnine, k i je v
prvem letu znašal res malo —
2 5 0 din na mesec, se je letos

povzpel
na
410
dinarjev.
K metje prejem ajo pokojnino z
varstvenim dod atk o m . Seveda
tu d i to še ni dovolj, da bi lahko
k d o s tem denarjem kril vse po
treb e, še vedno pa je m nogo
boljše k o t n ič. Preden smo tak o
zavarovanje uvedli, so bili sta
rejši km etje za vsak dinar p o 
vsem odvisni bodisi od svojcev
ali pa od socialne službe. Zdaj
im a starejši m ožakar svoj denar
vsaj za cigarete in golaž s pi
vom , kadar gre v m esto.
T ren u tn o stanje je: 60 o d 
stotkov zavezancev prispevka že
uživa pokojnino, in v manj k o t
tre h
letih
izplačanih
16,940.223 dinarjev v ta nam en
tu d i niso m ačje solze. Od 1973
do zdaj se je sprem enil tu d i na
čin financiranja te h pravic.
M edtem k o so do 1. januarja le
to s m anjkajoča sredstva krile
ob čin e, jih zdaj zagotavljajo de
lovni ljudje p o dogovorjeni
stopnji prispevka. Ugotovitev
davkarije pa je: preko 6 m ilijo
nov dolga; večino tega izvira iz
prejšnjih let. Drži k o t pribito,

km eto v že p reko 108.000 di
narjev. Pred k ratk im so odpisali
spet 4 6 .8 4 4 din davka 43 zave
zancem in tak o naprej. Dejstvo
je , da je vedno več upravičen
cev do k m ečk e pokojnine, d a ta
narašča, d a p o kojnino ljudje re
d n o prejem ajo, med tem pa je v
tem skladu za okrog 6 m ilijo
nov dolga.

Predalniki
so krivi?
M edtem ko akcija za nove na
ročnike Dolenjskega lista na po
deželju kaže prav lepe uspehe,
sta bila v novom eški občini v
m estu najboljša tista dva poštar
ja, ki sta dobila vsak po tri nove
člane iz velike družine dom ače
ga časnika.
Od kod takšna razlika in za
kaj, sm o skušali izvedeti od To
neta Gabrijela, šefa PTT sektorja
v Novem m estu.
V zagovor naših poštarjev,
ki so v pridobivanju novih naro
čnikov „slabi“ , bi rad povedal,
da je po vaseh in v okolici m esta

Zdaj odločamo o dedku Mrazu
B om o vendarle podprli enotno akcijo, da ne bo spet starih napak?
Razlikovanju in neenotnem u praznovanju ob d ed k u Mrazu b i se
m orali v socialistični družbi odreči, vendar prejšnja leta tak i p red
logi posam eznih d ru žb en o p o litičn ih organizacij in nekaterih kolek
tivov niso rodili sadov.
Ponekod so se izgovarjali, da je
zamisel o skupni akciji prišla pre
pozno, da so ze sklepali o obdaritvi;
drugod so se bali, da kljub akciji
enotnosti vseeno ne bo, pa je priha
jalo do razlik. Naravnost bodlo je v
oči, da so bili otroci nekaterih za
poslenih dvakrat obdarovani: v de-

S E M I N A R ZA
ML A D E
O bčinska konference ZSMS Novo
m esto je m inulo soboto pripravila
seminar za predsednike in sekretarje
osnovnih organizacij ZSMS. Na iz
obraževalnem sem inarju je sodelova
lo 110 m ladih družbenopolitičnih
delavcev, poslušali pa so predavanja
o m etodah in oblikah družbeno
političnega dela, o vodenju sestan
kov, kadrovski politiki, nalogah
osnovnih organizacij ZSMS itd.
Sem inar je docela uspel, razočarale
so le delovne organizacije, ki dela
OK ZSMS ne jem ljejo dovolj resno,
saj so na seminar poslale premalo
svojih predstavnikov.

lovni organizaciji m am e in o č eta, pa
še v krajevni skupnosti, m edtem ko
so drugi dobili le skrom na darilca na
terenu.
Letos je občinska konferenca
SZDL skupno s sindikatom in ob
činsko Zvezo prijateljev m ladine že
sredi o k to b ra razposlala pismen
predlog za enotno ackijo in združe
vanje sredstev, da vsaj pri otrocih ne
bi bilo tolikih razlik. Predlagajo, naj
bi bile za vse otroke od 25. de
cem bra do zadnjega dne v letu enot
ne prireditve z bogatim program om
v novomeški športni dvorani. Koli
kor bi bila zmogljivost le prem ajhna,
bi enoten program z obdaritvijo
organizirali, posebej le še v Šentjer
neju in v Ž užem berku. T ako bi bili
otroci obdarovani z enotnim i darili
od 2. do dopolnjenega 10. leta sta
rosti, velja pa tudi za otroke tistih
delavcev, ki so zaposleni na ob m o č
ju naše občine, stanujejo pa drugod.
Zanje bodo darila prejele delovne

TOVORNJAK 2 E
VOZI

Krajevna cesta Brezova R e b e rVeliki Lipovec je dograjena, vendar
pa bo uradno o d p rta za ves prom et
V
počastitev 29. novem bra bodo šele spom ladi. Z aenkrat po tej cesti
vozi le tovornjak, ki pobira m leko,
imeli v več krajih proslave, razne
sicer pa je p o trebno p o čak ati, da se
svečanosti in kulturne prireditve.
cestišče utrdi. U radno otvoritev
Osrednja proslava za Novo m esto bo
ceste najteže čakajo šolarji iz Vel.
27. novem bra v Dom u kulture. Po
Lipovca, ki m orajo še vedno peš
poldne ob 17. uri je program na
skozi Boršt do avtobusa.
menjen pripadnikom JLA, ob 19.30
pa ostalem u občinstvu. V ečjo pro
NOV DALJNOVOD
slavo, združeno s pobratenjem in
srečanjem starostnikov, bodo imeli
Vasi Vrhovo, Gorenji in Dolenji
28. novem bra ob 10. uri v Birčni
Križ ter V rh pri Ž užem berku bodo
vasi, na krajevno običajen način pa
te dni dobile nov električni daljno
bodo ta dan počastili tudi na Slatvod z m očnejšo transform atorsko
niku, v Šentjerneju, Dol. Toplicah,
postajo. T ako v teh vaseh ne bo več
Žužem berku in drugod.
toliko nevšečnosti zaradi slabega
električnega toka. Veliko je bilo
škode na gospodinjskih aparatih in
raznih priključkih za km etijstvo,
zdaj bodo tudi ti stroji uporabni.
Izvedba del se je zakasnila za dve
leti zaradi objektivnih težav, vendar
bo pridobitev tudi zdaj dobrodošla.
Nekateri uporabniki boljšega toka,
ki niso hoteli plačati svojega deleža
podjetju E lektro Ljubljana, pa bodo
imeli varovalke z om ejeno m očjo
vse dotlej, dokler ne bodo poravnali
obvgznosti, kakor so jo vsi drugi
krajani.

ZA DAN
R EPUBLIKE

*
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NOVOGORIŠKI
OBI SK

NA G RADBIŠČU VSE ŽIVO! Za novomeško kavarno pri avtobusni postaji je zadnje ted n e nastalo
veliko gradbišče. T u b o stal m oderen novom eški h otel podjetja „G orjanci“ . T ak tu rističn i objekt v
m estu že dlje časa potrebujem o, saj vsakega m alo zahtevnejšega gosta nap o tim o na O to čec. Z atrjujejo,
da bo novi h o tel s 100 posteljam i o d p rt, še preden se b o pisalo leto 1978. (F o to : R. Bačer)
St. 40 ( 1427) -

da km etje od družbe dobijo ve
liko več, k o t dajejo za starostno
zavarovanje. Od leta 1973 do
ko n ca septem bra letos je bilo
odm erjenega 15,720.907 dinar
jev prispevka za starostno zava
rovanje, km etje p a so plačali le
9,7 7 0 .1 2 6 dinarjev. Samo polo
vico zavezancev prispevka je
rednih plačnikov, če trtin a jih
plačuje o bčasno, nekateri pa ni
so plačali še niti dinarja. Letos
poleti so izdali 686 sklepov o
prisilni izterjavi, rezu ltat te
akcije p a je bil: 156 km eto v je
obveznosti poravnalo v celoti
ali delno, v 261 prim erih je šel
predlog za vknjižbo, v 279 p ri
m erih pa je predlagan rubež ži
vine. Kaj narediti? Novom eška
davkarija že najmanj 5 let ni
imela opravka z rubeži in se te
oblike izogiba, k o lik o r se da.
O čitati nehum anost bi bilo
težk o , k e r so n a predlog krajev
nih skupnosti prerešetali vse
prim ere, pri k aterih gre za resni
čn o plačilo nezm ožnosti. Od
2 .7 8 6 prošenj za odpis davka je
bilo zavrnjenih samo 503. O dpi
sanega je bilo 1,860.566 din
prispevka, o b čin a pa je doslej iz
svojih sredstev plačala Skup
nosti starostnega zavarovanja

Minuli ponedeljek in torek je
Novo m esto obiskala mladinska de
legacija iz novogoriške občine in sc
na Dolenjskem zadržala dva dni.
Mladi Novogoričani so najprej obi
skali tovarno zdravil K rka in se po
govarjali o m ladinskih problem ih s
predstavniki iz te velike delovne
organizacije, po ogledu muzeja pa so
o b isk a li osnovno organizacijo ZSMS
Sttaža in aktiv v Praprečah. V torek
so si gostje ogledali K1C Grm ,
obiskali Straški Novoles, v popoldan
skih urah pa so sc na seji predsed
stva občinske konference ZSMS
Novo m esto dogovorili o nadaljnjem
sodelovanju.

organizacije, kjer delajo starši.
Da bi lahko akcijo o enotnem
dedku Mrazu izpeljali, je bil predlo
žen v podpis sam oupravni spora
zum, ki so ga do srede novem bra že
podpisale mnoge delovne organiza
cije, med njimi večji kolektivi, kot
so Krka, tovarna zdravil, Labod,
P io n ir-g rad b en i sektor, Iskra Šent
jernej in Ž užem berk in še nekateri
drugi. Vsaka delovna organizacija
naj bi prispevala po 50 din na zapo
slenega, kar bi predvidom a zado
stovalo
za obdaritev približno
13.000 o trok. Šolarji od četrtega do
osmega razreda bodo dobili kolek
tivna darila.
Vsekakor bo za o tro k e mnogo
bolj pom em bno doživetje z bogatim
program om
v športni dvorani,
kam or bodo z avtobusi vozili otroke
tudi iz bližnjih krajev. Komisija, ki
pripravlja program , zagotavlja, da bo
za pravljično okolje in ozračje
to k rat res dobro poskrbljeno. Stvar
delovnih ljudi je, da v svojih delov
nih organizacijah predlagajo in
zahtevajo podpis tega sporazum a,
sicer bodo kasneje zaman o č itk i o
nesocialističnih razlikah. Naj om e
nimo še, da so na tak način uspešno
organizirali novoletno praznovanje
že v več slovenskih občinah, pa jim
ni bilo žal. Za odločitev pa je zadnji
čas, kajti izjave delovnih organizacij,
s katero se obvezujejo združevati
sredstva, je treba nem udom a poslati.
U radni rok je tako že zam ujen.

že težko najti hišo, kjer časopisa
ne bi imeli, v m estu pa poštar pri
stotinah družin ne pride v stik s
stranko. Po stolpnicah in blokih
so predalniki za pošto, tako naš
človek sploh ne vidi naslovnika
pošte in ga ne m ore vprašati in
nagovoriti, da bi se naročil. T udi
to je, da b i k ateri poštar obhodil
blok, am pak ljudi ni dom a. Do
poldne so nenavadno stranke v
službi, popoldan pa je poštar
p ro s t “
—
Mislite, da je to edini in naj
tehtnejši vzrok, da v Novem me
stu samem ne prodrem o tako
m ed ljudi k o t na vasi?
„ Razen tega, kar sem že rekel,
je v m estu krivo tu d i to, da
ljudje kupujejo m nožico raznih
časopisov v kolportaži. Vem, da
tu d i Dolenjski list mnogi kupuje
jo na tak način in da ga zato
včasih v trafikah zm anjka. So pa
ljudje, ki niso naročniki, pa bi
p,o svoji službeni dolžnosti m ora
li sprem ljati dom ači list. Pri njih
je najbrž vprašanje odnosa do
obveščanja sploh. L očiti mora
m o nam reč obveščanje od lažje
ga zabavnega b ranja."

Novomeška kronika
NE POMISLIJO NA NEVAR
NOST - Zadnje čase je Ljubljanska
cesta proti kolodvoru večkrat na
debelo p o su ta z m eljo, ki se ob de
žju lepi in povzroča nevarnost za
prom et. Cesto so sicer kom unalci iz
pirali, toda kdor cesto onesnažuje,
bi m oral stroške čiščenja plačati.
Krivca najbrž ni težko najti.
EDEN MANJ KOT STO - Pre
tekli teden se je na novomeški trans
fuzijski postaji zglasilo 99 p rosto
voljnih dajalcev krvi. 20 jih je prišlo
iz kolektiva tovarne Novoteks, 20
dijakov iz gimnazije Novo m esto, 11
iz Novolesa, 6 iz Iskre, 6 iz IMV, 5
iz Zdravilišča Šmarješke T oplice, 4
iz Krke in 27 ostalih. - V im enu
bolnikov: najlepša hvala!

SPET MALO IZBIRE! - Č udno,
kako na novom eški tržnici od tedna
do tedna niha izbira blaga. V pone
deljek smo bili spet slabo založeni in
veliko stojnic je bilo praznih, m ed
tem ko je bil konfekcijski del tiga
poln kot običajno. Prodajali so
endivijo p o 5.60 din, karfijolo po
12,50 din, čebulo po 13,30 din,
jajca po 2.30 din, grozdje po 14,50
din, hruške po 17 din, jabolka po
7.80 din, m andarine p o 23.80 din in
lim one po 17 din kilogram.

SAMO T R IJE PORODI - V no
vomeški porodnišnici so minuli
teden rodile tri m am ice z obm očja ■
m esta, in sicer: Z denka Blatnik iz
Ulice Majde Šilc 22 — Janjo, Sonja
M uhič z Zagrebške 16 - Janeza in
Taja Švent iz Kettejevega drevoreda
- sina Jaka.
PRVI SNEG! - V nedeljo zjutraj
smo se N ovom eščani zbudili ob
2 cm debeli snežni odeji, m edtem
ko so bili Gorjanci že dan poprej
pobeljeni. S snegom so se otroci že
navsezgodaj obm etavali, vendar ga je
že okrog poldne povsem pobralo.

/
Ena gospa je rekla, da se v
Novem m estu godijo čudne
stvari, m ed njim i tu d i ta , da
starši prijavljajo o tro k a v vrtec,
tak o j ko zdravnik ugotovi no
sečnost . . .

25. n o v e m b r a 1976
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Kruh za delavca še ni vse

ZAPOSLOVANJE
NI ZASTONJ
V sam oupravnem sporazum u
o tem eljih zaposlovanja za b re
žiško o b čin o je v srednjeroč
nem obdobju za uresničevanje
program a predvidenih 5,7 mili
jo n a din. Od tega deleža b o bre
žiška ob čina prispevala dva
m ilijona din za usposabljanje in
zaposlovanje invalidnih oseb,
3,6 m ilijona din pa za redno de
jav n o st skupnosti. Sam oupravni
sporazum b o obveljal, k o ga
b o d o podpisali občinska skup
ščina, sindikat, občinska k o n fe
renca SZD L te r pooblaščeni
delegati v tem eljnih organiza
cijah in drugih delovnih skup
nostih.

Krško se razvija v veliko delavsko središče, kateremu je nujno potreben kulturni dom
Prinodnje leto dograjen — Ponos ob čanov o o 500-letnici mesta
T oliko gradbišč k o t letos v krški o b čin i še ni bilo. D o k o n čan i so
ali še b o d o veliki industrijski objekti, ki pom enijo v razvoju občine
velik skok naprej. Med njim i je tovarna ed u lo ze, pa tovarna kartonažnih izdelkov, ogrom na hala podjetja SOP, nov objekt Splošnega
m izarstva, strojna postaja A grokom binata. V S tari vasi je velik
vrvež na gradbišču jedrske elektrarne, kjer je tren u tn o 1300 d e
lavcev, p rihodnje leto pa jih b o še nekaj sto več.

VODOVOD
V CERKLJAH
Cerkljanski vodovod je nujno p o 
treben rekonstrukcije, razen tega pa
želijo obenem speljati vodovodno
om režje v vse vasi krajevne skup
nosti. Sedaj oskrbuje vodovod 496
gospodinjstev v trinajstih vaseh,
vendar že odpoveduje, saj so ga
1933. leta zgradili za polovico m anj
gospodinjstev. Obnoviti ga nam era
vajo v dveh etapah. Zadnjo bodo
končali 1979. leta.

KMALU N A RED — N a dvorišču brežiškega gradu so te d n i položili
nov tlak. Brežice so tako dobile zelo lep p ro sto r za k u ltu rn e in
druge p rire d itv e n a prostem . (F o to : Jo ž ica T ep p e y )

Ob tak o h itrem delovnem
u trip u in nenehnem povečeva
nju prebivalstva (začasno in za
stalno) p a v K rškem čedalje
bolj pogrešajo prostore za p o 
sredovanje k u ltu rn ih dobrin,
objekte za rekreacijo ipd. V m i
nulih letih se za to niso resneje
zavzeli, k er so videli nujnejše
p o treb e drugod, v šolah, vrtcih,
pri kom unalnem urejanju in sta
novanjski graditvi. Čas je tekel
in n enadom a so se zavedali, da
so veliko zam udili in da tako
delavsko središče ne more več
d ihati b rez kulturnega dom a,
brez prostorov za sestajanje ob
činske skupščine in družbeno
p o litičn ih organizacij, brez kino
dvorane, učilnic za izobraževa

nje odraslih in prostorov za d ru 
štveno dejavnost.
Z aradi teh spoznanj so o b ča
ni b rez pridržkov izglasovali sa
m oprispevek za delavski dom,
k jer b o d o imeli več m ožnosti za
k u ltu rn o in društveno udejstvo
vanje. G radbišče za d om je oži
velo in o b jek t m ora biti d o k o n 
čan do občinskega praznika
1977, k o b o v K rškem osrednja
p o častitev 500-letnice m esta.
Ob delavsekm dom u gradijo
tudi nov h o tel, ob katerem b o
zrasla še trgovska hiša. V prvi
fazi b o imel delavski dom večjo
dvorano s 500 sedeži, m anjšo
dvorano z 250 sedeži te r p ro 
sto r za manjše prireditve, k ar
b o skupaj obsegalo okoli 1500
k vadratnih m etrov. V drugi fazi

b o d o na vrsti knjižnica, čitaln i
ca in prostori za društveno de
jav n o st z nekaj nad 900 kvad
ratnim i m etri površine.
Pred delavskim dom om b o d o
ob otvoritvi prihodnje leto od
krili spom enik Matiji G ubcu
delo
akadem skega
kiparja
T o n eta Kralja. Prebivalci Krške
ga b o d o ob jubileju svojega
m esta z njim postavili trajen
pom nik u p ornim hrvaškim in
slovenskim k m eto m in njihove
mu voditelju ter tak o počastili
spom in n a tragično b itk o na
K rškem polju p red 400 leti.
J. TEPPEY

Na delo - za mirno spanje! Raka, Kostanjevica

V ečina tozdov, OZD in krajevnih skupnosti je s podpisom sam o
upravnega sporazum a dala svoj pristanek za ustanovitev sam ouprav
ne interesne skupnosti za varstvo pred požarom v brežiški občini.
Za danes je sklicana prva seja skupščine. Z bor uporabnikov vodijo
delegacije krajevnih skupnosti, člane zbora izvajalcev pa delegacije
gasilskih centrov.
U stanovitev skupnosti obeta
nosila to brem e pretežno gasil
p o m nenju predsednika inici
ska organizacija. Njena arm ada
ativnega odbora Ivana Leskovca
je m očna, saj šteje 1440 članov.
vrsto izboljšav, predvsem pa na
Med njim i je 9 8 0 m oških, 60
č rtn o skrb za popolnejšo var
žensk, 8 0 mladincev in 320
n o st o b čan o v ter družbenega in
pionirjev. Ti so organizirani v
zasebnega prem oženja. Toxpo32 prostovoljnih gasilskih d ru 
m eni, da se b o razširil tu d i krog
štvih v krajevnih skupnostih in
tistih , k i so odgovorni za boljšo
delovnih organizacijah.
preventivo. V brežiški ob čin i je
O bm očje brežiške občine je

Žirija za podeljevanje Priznanj OF Slovenskega naroda pri
občinski konferenci SZDL Brežice objavlja v skladu z 8.
členom pravilnika o podeljevanju Priznanj O F slovenskega
naroda
RAZPIS
o podelitvi Priznanj OF slovenskega naroda za leto 1977
Priznanje OF slovenskega naroda se podeljuje tistim
posam eznikom in organizacijam, ki so s svojim aktivnim
delom prispevali k dosežkom trajnejšega pom ena in s tem
vplivali na uveljavljanje in razvoj socialističnega družbenega
sistema, socialističnih družbenih odnosov, na razvoj
sam oupravljanja, zlasti pa za dosežke, ki pospešujejo
neposredno uveljavljanje občanov in delovnih ljudi na vseh
p o dročjih in vseh oblikah družbenega življenja v občini.
Predlog za podelitev Priznanj OF podajo organizacije
Socialistične zveze delovnih ljudi za občane, ki delajo v
društvih, sam oupravnih skupnostih, delovnih in drugih
organizacijah. Organizacije SZDL lahko podajo predloge tudi
za d ru žb enopolitične organizacije, družbene organizacije in
društva. K K SZDL naj podajo predloge na posebnih obrazcih
(popisnicah), ki jih prejm ejo od žirije za podeljevanje
Priznanj O F slovenskega naroda pri OK SZDL Brežice.
Krajevne konference SZDL m orajo predloge pism eno
utem eljiti.
Predloge za podelitev Priznanj O F slovenskega naroda
sprejem a žirija za podeljevanje Priznanj O F slovenskega
naroda pri občinski konferenci SZD L Brežice do vključno
15. februarja 1977. Pozneje prispelih predlogov žirija ne bo
upoštevala.

razdeljeno na sedem gasilskih
centrov, k ar zagotavlja h itro in
tervencijo ob izbruhu požara ali
druge nesreče. Seveda niso še
povsod zadosti oprem ljeni za
u čin k o v it spopad z ognjem. Ne
varnosti je v sodobnem času ve
d n o več in u čin k o v ito jih lahko
obvladajo le strokovno uspo
sobljene in m oderno oprem lje
ne ekipe.
Leskovec m eni k o t dolgolet
ni gasilski delavec, d a nova
skupnost za varstvo pred p o ža
rom lahko marsikaj pospeši, iz
pelje sistem atično izobraže
vanje občanov, organizira m o
čn e, te h n ičn o brezh ib n o o pre
m ljene centralne en o te, sp odbu
ja kadrovsko k repitev industrij
skih in vaških gasilskih društev,
zahteva boljši nadzor nad gasil
skim i avtom obili, brizgalnam i
in drugim i p rip o m o čk i, p a tu d i
sp ro tn a popravila in zamenjavo
izrabljenih orodij. Pregledi d e
lovnih organizacij, o b rtn ih d e
lavnic in zasebnih stanovanj b o 
do na zahtevo skupnosti vsaj
dvakrat na leto in tu d i to bo
k orak do večje varnosti, do m ir
nejšega spanja.
J .T .

v

SLABA IZBIRA - K upci že
nekaj časa opažajo, da je brežiška
trgovina zelo slabo založena z
nekaterim i • predm eti
in
da
m arsikakšne m alenkosti sploh ni
m ogoče
kupiti, čeprav so po
združitvi
m nogi
pričakovali
nasprotno. T ako na prim er v
Brežicah ni m ogoče kupiti stekla in
celo p o zadrge je treba v Zagreb, ker
povsod strem ijo p o m anjših zalogah,
da jih ne bi več brem enile. Kdo ima
zdaj prav, kupec ali prodajalec?

SPREMEMBE V HRASTI NI O bčinska skupščina je naročila iz
vršnem u svetu, naj najkasneje do
konca leta pripravi predlog za spre
m em bo zazidalnega n a črta na ob
m očju H rastine. Pri tem naj upošte
va vse sprem em be, ki so nujne v
Aškerčevi in Gregorčičevi ulici, in
p o po treb i tudi drugod.

Brežicah
. PREMALO POSPEŠEVALCEV Agrario ozirom a njen tozd za ko
operacijo čakajo odgovorne naloge,
ki izvirajo iz srednjeročnega progra
ma razvoja km etijstva v občini.
Uspeh b o v m arsičem odvisen od
učinkovitosti pospeševalne službe,
ki usmerja zasebno km etijstvo. Prav
zato bi nujno potrebovali več pospe
ševalcev, da bi se ti lahko specializi
rali, saj je m ogoče, da eden vodi sadjarstvo in živinorejo in poljedelstvo,
pri tem pa se ne m ore zares tem e
ljito posvetiti enem u področju.
KAKO SE BO KONČALO? n-ovinsKa galanterija na Bizeljs
sodi m ed kolektive, ki se nikakor ne
m orejo izkopati iz životarjenja, če
tudi je m atična organizacija dala
o betajoče obljube. O bčinska s kup
ščina bo o njej letos še razpravljala,
za kar želi do konca decem bra dobi
ti tem eljito inform acijo o doseda
njih naložbah v ob rat in tudi tem ,
kdo je kaj investiral.

BREŽIŠKE VESTI
DOLENJSKI LIST

Predsedstvo občinskega od
b o ra Zveze rezervnih vojaških
starešin v K rškem je na seji 10.
novem bra sprejelo sklep, da bo
ob dnevu JL A podelilo plakete,
priznanja in pohvale osnovnim
šolam za d o b ro pripravljene
o b ram b n e dneve. Prvo m esto so
prisodili osnovni šob na Raki,
drugo osnovni šoli v K ostanje
vici in tretje osnovni šoli v Le
skovcu. Vse tri b o d o prejele
p lak ete in priznanja, šoli Ko
privnica in Senovo pa bosta d o 
bili pohvalo, ker sta imeli naj
več obram bnega pouka.

drugih obram bnovzgojnih akcij. V
njih so sodelovali razen učencev in
učiteljev rezervni starešine in drugi
o b č a n i Kom isija je na vseh teh akci
ja h skupaj naštela 97.334 sodelujo
čih, od tega 4.132 prosvetnih delav
cev, 853 članov ZRVS in 955 čla
nov ZZB NOV, Zveze m ladine, e n o t
SLO in predstavnikov krajevnih
sk u p n o sti
DUŠAN VLADIC

V A T E L JE JU K IPA RJA ŠTOV IČKA. Svoja um etniška dela
je zapustil o b čin i K rško. O b čin 
ska skupščina je p red kratkim
sklepala o podpisu darilne listi
ne, s k atero izro ča vsa dela iz
zasebne u m etniške zbirke in po
darja o b čin i h k rati tu d i atelje v
Leskovcu. (F o to : J. T eppey)

O bram bne dneve na šolah je v ob
dobju 1 9 7 5 /7 6 prirejala kom isija za
družbenopolitično delo in obram b
no vzgojo pri občinskem odboru
ZRVS Krško v sodelovanju z aktivi
rezervnih vojaških starešin in učite-

SREČANJE ZBOROV
V soboto, 20. novem bra, sta pri
redila skupen koncert pevska zbora
iz Stare vasi in Pišec. Predstavila sta
se občinstvu na Bizeljskem. S tem
srečanjem začenjata obdobje tesnej
šega sodelovanja pevcev iz dveh so
sednjih krajevnih skupnosti.

SPORAZUM PODPISAN
Sam oupravni sporazum o tem e
ljih plana razvoja m agistralnih in re
gionalnih cest v SR Sloveniji za ob
dobje 1 9 7 6 -1 9 8 0 so predstavniki
delovnih organizacij brežiške občine
na pobudo sindikata pobrisali 11.
novem bra. To je bilo sam o form alno
dejanje, kajti delavci so ga na zborih
sprejeli že julija.

KAM DENAR KZS?

Novo

in Leskovec vodijo

Km etijska zemljiška skupnost v
brežiški občini bo iz sredstev, la jih
bo dobivala za sprem em bo nam em b
nosti km etijskih zem ljšč, sofinanci
rala hidrom elioracije in agrome
lioracije na obm očju G abem ice,
Srom ljice, Sotle in Dramlje. Skup
nost bo poslej skrbela tudi za zložbo
zem ljišč, da bi postopom a zaokro
žili čim več razdrobljenih km etij.

U čenci osnovne šole na Seno
vem m ed reševanjem testov iz
obram b n e vzgoje.
lji. Doslej so jih imeli v Brestanici,
K ostanjevici Koprivnici, Krškem,
Leskovcu, Podbočju, na Raki in na
Senovem. Razen obram bnih dni so
organizirali za šolsko m ladino še 60

POSVET
V BRESTANICI
N a brestaniškem gradu so
se v petek, 19. novem bra,
sestali člani o dbora aktivi
stov
O svobodilne
fronte
K ozjanskega okrožja. Seji so
prisostvovali razen članov
o d b o ra še članica sveta fede
racije Lidija Sentjurc, p red 
stavniki m edobčinskih d ruž
b en o p o litičn ih organizacij,
člani komisije za zbiranje
gradiva iz NOV, predstavnik
Posavskega m uzeja in drugi.
Na seji so imenovali uredni
ški o d b o r za pisanje m ono
grafije O F na o bm očju
K ozjanskega okrožja in spre
govorili še o pripravah na
proslavo 85-letnice rojstva
p redsednika T ita ter 40-letnice njegovega prihoda na
čelo KPJ.

ŠE VEDNO PO STAREM

BOLJŠE TELEFO NSK E ZVE
ZE. Delavci PTT podjetja pola
gajo ob cesti proti železniški
postaji v Brežicah nov telefon
ski kabel, ki bo vodil tja do
G lobokega. (F o to : J. T eppey)

Z GRA D BIŠČA JED RSKE ELEK TR A R N E V KRŠKEM, kjer so
začeli graditi b etonski plašč, ki b o objem al kovinski o b o d reak to r
ske zgradbe in zagotovil popolnejšo varnost o bjekta. (F o to : J.
T eppey)

Krške novice
OBVEZNICE SO V BANKI. V
Krški občini, kjer so presegli vsoto
republiškega cestnega posojila za 40
o dstotkov, opozarja štab vse tiste, ki
se v akcijo niso vključili, da še niso
vsega zam udili Za ceste lahko pri
spevajo z nakupom obveznic, torej z
gotovino, ne z vpisom posojila. S
tem se začenja drugi del cestne akci
je. Obveznice so naprodaj v banki.
Nanje velja predvsem opozoriti
zdom ce, ki se bodo konec leta vra
čali na novoletne počitnice.
RAZSTAVA ZNAMK SE OD
PRTA. V osnovni šoli Jurij Dalma
tin si lahko ogledate jubilejno fila
telistično razstavo ob 25. obletnici
društva. Društvo je bilo ustanovlje
no januarja 1951 in je doslej priredi
lo že trideset razstav ter dalo v tisk
24 izdaj spom inskih ovitkov s pri
ložnostnim i žigi. Za uspešno dejav
nost in javno delovanje je lani že
drugič osvojilo prvo m esto med slo
venskimi društvi. Uspešni so tudi
krški zbiratelji znam k. Osem članov
je prejelo zlati znak l-ilatelistične
zveze Slovenije, dva pa celo zlati
znak Filatelistične zveze Jugoslavije.

KRVODAJALCI SO SE PONOV
NO IZKAZALI. V č e trte k in petek
je bila v Krškem in na Senovem
krvodajalska akcija, v kateri so na
šteli 682 odvzem ov krvi O ptim istič
na pričakovanja so se tudi to k rat
izpolnila in R deči križ lahko računa
z visoko zavestjo hum anosti pri
o bčanih v delovnih kolektivih in
krajevnih skupnostih. Za letos je
bilo
planiranih 1238
odvzemov,
dosegli pa so jih 1614. To pom eni,
da je m ed občani več kot osem
o dsto tk o v krvodajcev, s tem pa se te
redkokatera o bčina lahko pohvali
CE D EŽU JE, NI PRAHU. De
ževje je priskočilo na pom oč kom unalcem, ki skozi vse leto niso uspeli
škropiti zaprašene tržnice ob avto
busni postaji. A kaj, ko je s slabim
vrem enom prišel tudi m raz in stojni
ce bodo čez zim o v glavnem zapu
ščene. Da bi se le spom ladi ne zače
la spet ista pesem! Sicer pa imam o
inšpektorje in še, druge, ki bdijo nad
zdravjem občanov, sc tolažijo go
spodinje.

K iški sm etarji še vedno odla
gajo odpadke zraven p o k o p a
lišča in stadiona Matije G ubca,
čerav n o občani negodujejo, saj
zarjaveli štedilniki in kupi
sm rdljivih odpadkov res ne so
dijo v bližino teli dveh javnih
objektov.

S tra n u r e d ila : JOŽICA TEPPEY
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M irenski im v men najm očnejšimi
Tovarna oprem e ima že 5 1 3 delavcev — V tričetrtletju že 127 m ilijonov din —
Skrb za kadre
Mirenski to zd novomeškega IMV se vse bolj k rep i m ed kolektivi
v trebanjski o bčini. Sedanje število zaposlenih ga že postavlja m ed
vodilne. PoJtpredvidenem srednjeročnem n a č rtu razvoja d o leta
1980 predvideva še podvojitev realizacije.
Zunanji videz tovarne res ne pove
vsega, v m irenskem prim eru še prav
posebno ne, ker ima tozd svoje pro
izvodne prostore kar na štirih krajih.
V n ačrtih do leta 1980 so predvide
ni bolj zaokroženi novi proizvodni
prostori - kar 4.000 kvadratnih me
trov na prostoru dvohektarskega re
zervata za kovinskim obratom . Lan
ska trič etrtle tn a realizacija je znaša
la 88 milijonov dinarjev, letošnja pa
že
127
milijonov.
D irektor
inž. Maks K urent pripisuje ta porast
tudi povečanju števila zaposlenih:
lani so imeli v tem času 380 delav
cev, sedaj pa jih zaposlujejo že 513.

Osvojena nova proizvodnja avto
m obilskih dvigalk se je zelo razm ah
nila. Okrog 120 ljudi dela dvigalke,
sklopke za prikolice in tretjih koles
za prikolice. Povečali so tudi obseg
dela pri izdelovanju snopov avtom o
bilskih električnih inštalacij, pri iz
delovanju avtom obilske plastike so
osvojili že izdelovanje nad 50 različ
nih delov. Utekla se je tudi Unija za
izdelovanje avtom obilskih oblog ta 
ko za dom ače potrebe kot izvoz za
francoski Renault.
F inančni uspeh celotnega IMV v
tem času ni kot po navadi. Tudi na
Mirni, kjer so običajno ustvarjali lep

PRIJETN O NAKUPOVANJE — V novi sam opostrežni trgovini sevniškega Trgovskega podjetja tu d i
blagajne ne bi smele b iti ozko grlo, saj so nam eščene kar štiri. Prvi d an poslovanja m inuli petek v
trgovini ni m anjkalo kupcev. P ričujoča slika je s četrtk o v e otvoritve. (F o to : Železnik)

Osamljenost hujša od bede

Kaj že danes iz Jutrišnje” šole?

Patronažne sestre nepogrešljive na terenu

Tehtne priprave na prehod v usmerjeno izooraževanje — Povezovanje ob stoječih m ož
nosti — Povezovanje v Posavje in tudi širše
Na zadnji občinski konferenci ZK so bila pohvaljena
prizadevanja v sevniški občini za razvoj usmerjenega izobraževanja
v Posavju. Pripravljeno je tu d i gradivo za povezovanje osnovnega in
srednjega šolstva v sevniški občini, kar je v to rek obravnaval tu d i
občinski izvršni svet.
Razm ere
v
sevniški
občini
om ogočajo predvsem razvoj manj
zahtevnih
oblik
usmerjenega
izobraževanja. V občini ni prave
srednje šole, ki bi lahko z ustrezno
preobrazbo
prevzela
m ladino
(računajo, da bi lahko 80 odst.
m ladih iz občine bilo deležno
takega izobraževanja). Ker se je
treba pač nasloniti na tisto, kar je,
prihaja do pobud za povezovanje
sedanje poklicne oblačilne šole in
sevniške osnovne šole v šolski

PREDNOST ZAKONU
O ZDRUŽENEM
DELU
11. novem bra je bila v
Sevnici ustanovna skupščina
ld u b a samoupravljavcev. Za
predsednika skupščine je bil
izvoljen
Lado M očivnik,
psiholog iz Jutranjke. Z ah te
ven program izobraževanja
nam eravajo izpeljati v sode
lovanju z zavodom za k u l
tu ro . Samo vodstvo kluba
naj bi shajalo z nepoklicno
zasedbo. Prva tribuna samoupravljalcev naj bi bila izve
dena že letos.

center. T ako bi zlasti vzgajali kader
za tekstilno industrijo. Ob tem naj
bi
ta
center
prevzel
tudi
izobraževanje odraslih za tekstilno
in konfekcijsko stroko po načelu
„Iz dela za delo".
Po sedanjih proučevanjih bi lahko
sevniška osnovna šola zagotovila
učitelje - profesorje za vse splošno
izobraževalne predm ete v poklicno
oblačilni šoli, pouk strokovnih
predm etov pa naj bi bil dom ena
tekstilnih
inženirjev.
Le-ta
predlog je za dva - naj bi bila
zaposlena v Lisci in Jutranjki.
Oblikovala naj bi se posebna
izobraževalna skupnost za tekstil.
Takšna usm eritev ne bi bila nekaj za

ASFALT TUDI
V LONČARJEVEM DOLU
V petek je bilo v tej vasi asfalti
ranih 500 kvadratnih m etrov cesti
šča. P obudnik akcije je bil vodo
vodni inštalater Vovk, ki je prispeval
40.000 dinarjev. Krajani želijo, da bi
se dela prihodnje leto nadaljevala in
so v ta nam en že zbrali 288.000
dinarjev. Asfaltirati bi bilo treba
okrog 2 km cestišča.

Krajevne skupnosti pooudnik za nakup cestnin strojev —
Za valjarjem na vrsti še greder
Om režje lokalnih cest, za
katere skrbi občinska cestna
služba, m eri že 114 km , 361
km pa je vaških cest, ki so na
plečih krajevnih skupnosti. Ob
cestah se ponavadi začne in
k o n ča prenekateri sestanek.
Vse bolj prevladuje spoznanje, da
ceste niso skrb drugega. T ako so
predstavniki krajevnih skupnosti
Boštanj in Sevnica dali najprej

Sevniški paberki

Z B U Ž A N JE - Znano je, da se
ljudje po m estih v soseskah kaj malo
poznajo. Ob skupnih akcijah, kot je
Dilo npr. asfaltiranje Florjanske
ulice, se vsi dodobra spoznajo. Po
otvoritvi so skupaj proslavili uspeh v
gostilni Kragelj.

A. ŽELEZNIK

Samo z lopato ne gre več

DOBRI TO V A R IŠI - Poštar Jože Rap je pri tem delu že trinajsto
leto , Jože Medvešek je še najbolj „nov“ , Maks Krevelj pa štiri leta.
Ob č e trtk ih torb ni m ogoče zapreti.
^

RAZVEJEN PROMET - Število
delavskih avtobusnih prog v občini
že presega število 13. Avtobusi
prevozijo na dan p o 96 km,
večinom a po lokalnih in vaških
cestah. Te ceste je treba pozim i še
posebno h itro očistiti, za kar je
greder idealen. Lani npr. več dni
niso mogli otroci s Prim oža v šolo in
delavci na delo, ker niso mogli
dobiti ustreznega stroja, ki bi očistil
cesto.

vselej danega. Ob rasti, večjem
številu učencev in drugih potrebah
bi v občini lahko kasneje še vedno
ustanovili čisti center za usmerjeno
izobraževanje. Sestavljalci gradiva
m enijo, da je združitev sevniške
osnovne šole in poklicne oblačilne
šole m ogoča že z novim letom .

NAŠLI PROSTOR - Znano je,
kakšna stiska vlada v sevniski
osnovni
šoli.
Vseeno
so ob
občinskem prazniku v njej odprli
rostore
šolskega
radiokluba,
regradili so prostor, kjer je
spravljeno športno orodje za šolsko
telovadnico, tako da imajo poslej
m ladi radioam aterji svoj kotiček.

PROSTOR
ZA
VARSTVO
JANUA RJA - Starši bi radi zaupali
otroškem u varstvu skrb za otroke
med delom že za več k o t 80 otrok.
V sam skem dom u Lisce potekajo
preurejevalna dela, ki naj bi bila
dokončana do januarja. V njem bo
prostora za 80 otrok.

Sl. 48 ( 1 ^ 7 ) * 25. n o vem bra 1976

pobudo za nakup cestnega valjarja,
sedaj pa še za greder. O slednjem so
se izrekli predsedniki desetih KS na
sestanku m inuli č etrte k . O nabavi
naj bi imeli končno besedo delegati
zborov združenega dela in krajevnih
skupnosti
na
decembrski
seji
občinske skupščine. T udi greder naj
bi kupili iz letošnjega presežka
sredstev za financiranje krajevnih
skupnosti iz združenega dela, in
sicer bi plačali pol cene ob nakupu,
za preostalo polovico bi lahko dobili
dveletno posojilo od titograjskega
proizvajalca.
O bčinska cestna služba je imela
velike težave pri najem anju grederja
za najnujnejša vzdrževalna dela na
cestiščih, tako ga za cesto proti
Blanci niso mogli dobiti vse leto.
Najbolj se bo uporaba lastnih strojev
poznala pri posodabljanju cestišč. Z
grederjem si bo m nogo pom agala
zimska služba, saj m orajo biti
zasnežene ceste vedno kar najhitreje
odprte zaradi avtobusnih prevozov
delavcev in šolarjev. Predsedniki
krajevnih skupnosti so ob tem tudi
ugotovili, da se z najem anjem teh
strojev od drugod odliva iz občine
pom em ben
denar.
Krajevne
skupnosti bodo za uporabo teh
strojev sklenile poseben dogovor,
kjer bodo za uporabo zaračunavali
le najnujnejše stroške. Obe sosednji
osavski občini sta po tej poti
renili že dosti prej. Prednosti so
očitne.
A. 1.

-------------------- N

Težke torbe
Poštar Maks Krevelj in
sodelavci
pridobivajo
nove naročnike
Takole po 350 izvodov Do
lenjskega lista raznosijo pri enem
obhodu o b četrtk ih dopoldne
sevniški
poštarji.
Pismonoša
Maks Krevelj - k tem u delu se je
vrnil po prihodu iz JLA - je do
m inulega č etrtk a vodil v akciji
pridobivanja novih naročnikov.
V zadnji številki je bilo objavlje
no, da ima toliko novih naročni
kov k o t poštar s Senovega (27).
Maks pa je še predzadnjo sredo
imel na pošti še šest izpolnjenih
naročilnic. „Še b o treba stopiti
do koga, čeprav je list m očno
razširjen," govori o nadaljevanju
akcije.
Na sevniški pošti imajo devet
dostavnih okolišev, za katere
skrbi ..sedem .pism onoš.. ,Maks
Krevelj p re h o d f s pošto 14 km .
Bližajoča zima pom eni za tako
^ eterensko
i
delo dodatne napore.

M edicinska sestra Milka Leni
čeva je v p atronažni službi že
2 0 let. Ob obilici drugega dela
skrbijo tri sestre v trebanjskem
zdravstvenem d om u tu d i za
p atro n ažn o službo. Leničeva
pravi, da bi m orale patronažne
sestre posvečati tem u delu le
če trtin o časa, ker p a pozna
o b čin o , ve, da bi bilo samo za
p atronažo dovolj dela za tri s
polnim delovnim časom .
„D elo je pestro , zanimivo in
tu d i težko. Skoda, da prim anj
kuje zdravstvenih delavcev,“
pripoveduje. N apredek družbe
in tu d i posam eznika je o čiten ,
zato tu d i Milka Leničeva m eni,
da je dandanes težk o govoriti o
o blikah revščine iz socialnih
rom anov.
„V seeno
človeka
včasih skoraj popade bes, ko
vidi, da je kakšna m ati lahko
vzredila p e t ali tu d i deset o tro k ,
sedaj p a je sama. S kakšnim ža
rom pričakuje obisk v nedeljo
ali za praznik, a ni nikogar/*
Patronažna sestra obrede ob
obisku ponavadi vso vas. Te vasi
so raztresene po vsej o b čin i, od
Trebelnega do Suhe Krajine. O
družinah, p o treb n ih skrbi, vo
dijo sestre posebno k arto tek o .
D ostikrat je treb a obiskati samo
nekatere. Po zaselkih se brž
razve, d a je prišla sestra; če ne
stopi k slehernem u, ji tu d i za
m erijo. Ob tem d ostikrat o b 
ču ti, da je prijateljski pogovor
vreden več k o t kaj drugega.
Leničeva pripisuje veliko vlo
go oblikam sosedske p o m o či, k i
jo razvijajo osnovne organi

zacije Rdečega križa v krajevnih
skupnostih. Pregled v am bulanti
ni vse, treb a je poznati tu d i raz
mere n a dom u.
A. ŽELEZN IK

dohodek, so ob letošnjih obračunih
kom aj prišli skoz. Prehod na novi
obračunski sistem je prinesel nekaj
težav, zagate so pri obratnih sred
stvih. Lep denar je tudi v nedokon
čani proizvodnji, ki pač zastane, če
tu d i m anjka le droben člen. Na Mir
ni so prepričani, da se bodo tega ba
lasta rešili do konca leta, ko se na
sploh nadejajo boljšega finančnega
uspeha.
V to zd u imajo stalno po 20 vajen
cev. Letos so dobili v hišo pet tehni
kov. Uveljavljen je tudi študij ob de
lu. T ako se šolajo ob delu še trije
tehniki, en delavec se šola ob delu
na višji šoli in eden na visoki. R edno
štipendirajo še štiri tehnike. V sami
tovarni se je udeležilo internega
usposabljanja nad 30 delavcev. Za
vnaprej nimajo bojazni, da ne bi
mogli zagotoviti dovolj kadra za vo
denje proizvodnje. Opažajo zado
voljiv priliv delavcev, predvsem bi se
rado zaposlilo še dosti žensk.

VPISANO
TUDI VPLAČATI
Ob zaključku akcije vpisovanja
posojila za ceste so ugotovili, da je
bilo v trebanjski občini vpisano
6.250.000 dinarjev, kar pom eni
147,1-odst. izpolnjeno obveznost.
Krajevne skupnosti in društva so
vpisala 1.128.300 dinarjev, delavci
iz
svojih
osebnih
dohodkov
5.089.400, uporabniki družbenih
sredstev pa 33.000 dinarjev.

ODKUPLJENO VEČ

Milka L enič: dejavna tu d i pri
R d ečem križu in v delegaciji.

K olinska — tozd Tovarna za
predelavo krom pirja na Mimi je
do sredine m inulega ted n a
odkupila že 3.200 ton k ro m p ir
ja . T o je več k o t je bilo v na
č rtu za to obdobje. Odkupljeni
k ro m p ir prevzem ajo tu d i v p o 
daljšanem delovnem času. Z
organizacijami so sklenili dogo
vor o posebnem razporedu, da
ni prevelike gneče.

SPREJEM
PRED PRAZNIKOM
Politično šolo, ki jo od 12. no
vembra dalje obiskujejo večinom a
mladi, predvideni za sprejem v ZK,
bo prihodnji teden zaključila delo.
R edno jo je obiskovalo nad 30 sluša
teljev. Sprejem v ZK bo ob za
ključku sole pred praznikom dneva
republike.

Prazen vrtec
Mokronog: v vrtcu le devet
m alčkov
M okronoški vrtec je pričel delati
v novih prostorih pri osnovni šoli po
2. novem bru.. Razum ljivo je, da ne
m ore b iti takoj zaseden, saj bi bil
tako pretesen že od vsega začetka,
vendar so na šoli vseeno pričakovali
večje zanimanje. V č etrte k , 11. no
vembra, so v M okronogu pripravili
poseben sestanek, kjer so skušali
najti rešitev, da bi prebrodili za
četne težave.
V novem vrtcu sta dva oddelka,
kjer je prostora za 40 o tro k , imajo
tu d i ustrezen kader. Pred šolo je
tu d i lepo igrišče, nam enjeno m alč
kom . Res je M okronog znan k o t star
trg, m arsikatera družina ima zato
otroke v varstvu kar pri starih
mamah in tetah. Pregled m ed zapo
slenimi delavkami kaže, da se jih
večina vozi iz okoliških krajev;
le-tem je vrtec vseeno od rok. Po
sklepu skupnosti otroškega varstva
je cena za varstvo otro k v občini
enaka. Na sestanku v M okronogu je
bilo govora, naj bi vprašanje varstva
pregledale tudi osnovne organizacije
sindikata v m okronoških kolektivih
in se m orda odločile predlagati svo
jim kolektivom regresiranje oskrbni
ne. Sola in vrtec težko zm agujeta
sttoške za vrtec, saj je dosti stroškov
enakih, k o t če bi bil vrtec zaseden.
Prejšnje čase m arsikdo o tro k a hi
peljal v vrtec zaradi neprim ernih
prostorov. Novega se je treba še na
vaditi, ljudje pa sm o tudi taki, da ne
sprem injam o h itro navad.

S tran u red il: ALFRED ŽELEZNIK

SKUPNA KOTLOVNICA - Trojica novih blokov na Pavlinovem
h ribu v T rebnjem z urejanjem zunanjosti in okolice priteguje šte
vilne poglede. Za te b lo k e in tu d i nove je predvidena skupna
kotlovnica. Na sliki: m ed nam eščanjem oprem e. (F o to : Železnik)

Iz kraja v kraj
SLABO ZA GOSPODINJE Trebnje še vedno ne prem ore niti
ene sam opostrežne trgovine. Mesto
se širi na vse kraje, prodajne površi
ne, posebno za živila, k ijih potrebu
je vsak, pa so že več let na istem .
Tudi tisti, ki si oskrbijo večino zalog
m ed tednom , se npr. ob sobotah ne
m orejo izogniti običajnim repom
red pulti :šenkrat je treba čakati na
ruh, zatem spet na mleko. Res, nič
kaj prijetno nakupovanje.
TREBANJC1 SO SE IZKAZALI
- Pri zbiranju starega papirja, ki ga
je v sodelovanju s Surovino pripravil
občinski odbor Rdečega križa 15.
novem bra, so zbrali okrog tri tone
starega papirja. V ostalih krajih ob
čine, kam or so poslali tovornjak,

niso zbrali kaj prida. Papir so pri
pravili v lepo zvezanih svežnjih pred
vsem po Trebnjem .
A SFA LT TUDI NA POKOPA
LIŠČE - V Dolnji Nemški vasi bi
radi potegnili asfaltno prevleko vse
d o pokopališča. Akcijo bi lahko iz
peljali, če bi vsako gospodinjstvo
prispevalo po 300 dinarjev, lastniki
grobov pa še po 500 dinarjev.
STRAH PRED ROMI - Številni
gostilničarji se bojijo Romov, ki
iščejo vse m ogoče po gostilnah.
G ostilničar iz Velike Loke je celo že
opozoril občinsko upravo, da bo
m oral vrniti o brtno dovoljenje, če
ne bodo gostilničarji deležni o d lo č 
nejše zaščite.

TREBANJSKE NOVICE
DOLENJSKI LIST
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Kri za vsakega otroka

Ne le skrb enih
D elegati občin ske skup
ščine b o d o obravnavali na
današnji seji že drugič v tem
letu vprašanje socializacije
R o m o v v občini. Razlog:
opozorila javnosti so vsak
dan glasnejša.
Na m arčevski seji o b čin 
ske skupščine je vprašanje
R om ov dalo snov za sedem
delovnih področij. Izredno
p om em bno razseljevanje R o 
m ov je nerešeno. Posebno
tistim R om om , ki so si že
pridobili delovne navade in
živijo bolj urejeno, ni lahko
utirati življenje p o novem
sredi tabora ostalih. Še ved
no ni jasno, kje naj b i se
R o m i naseljevali, čeprav so
že prou čevali m ožn ost raz
selitve R o m ov na zem ljišča v
lastnini zem ljiške skupnosti.
Od 4 2 romskih o tro k v sta
rosti, prim erni za osnovno
šolanje, jih je v šolah o d 1.
d o 5. razreda 21. Pohvalna
je pripravljenost skupnosti
otroškega varstva, ki name
rava že prihodnje leto zajeti
v malo šolo tu di o tro k e R o 
mov. S kupn ost socialnega
skrbstva je imela velike teža
ve p ri iskanju dela za Rom e,
k i so želeli delati, čeprav
ugotavljajo, da so delovna
m esta prosta.
Minuli m esec so se začele
priprave, da bi R o m i že d o
konca leta prejeli osebne
izkaznice. Pri svojih priza
devanjih se č u ti skupnost
socialnega skrbstva osamlje
na. D o sti bi lahko storile
krajevne skupnosti in celo
posam ezniki, ki sicer preki
pevajo o d kritike na račun
Rom ov. Skupščina socialne
ga skrbstva bo zato posku 
šala ustanoviti o d b o r v o b 
činskem merilu, kjer naj bi
se rom skem u vprašanju v
o b čin i posvečali vsi dejav
niki.
A. Ž.

VSE PESTREJŠA
ZBIRKA

mm,

V trebanjski občini so le
to s priredili kar troje krvo
dajalskih akcij. Odziv med
o b čan i in delovnim i ljudm i
je nadvse razveseljiv. O bčin
ski o d b o r je že p et let zapo
red priredil, vsakič v drugi
krajevni skupnosti, srečanje
vseh krvodajalcev. V sicer
šnji denarni stiski in še p o 
trebi za p o m o č od potresa
p rizadetem u Posočju (naka
zali so 6 .0 0 0 dinaijev) se je
kom isija za krvodajalstvo
letos odločila, da tega tra 
dicionalnega srečanja letos
ne priredi. U pajo, da jih
b o d o razumeli.
T rem ju b ilan to m , ki so že
jpo 25-krat darovali kri, so
predstavniki Rdečega križa
izročili predzadnjo sredo
zlata priznanja. F rančiški

HO DN IK ZA VSE — H odnik pred razredi v Š en tru p ertu uporabljajo, č e je sila, v m nogo nam enov,
tu d i za sestanke in prireditve. N a sliki: m alčki ob svojih nalogah z u čiteljico Marijo Brezovarjevo.
(F o to : Ž eleznik)

Šentrupert: pouk tudi na hodniku
U čiteljski kolektiv opozarja na prostorsko zagato — Predlogi za rešitve
V šentruperški osnovni šoli so v vse hujši p rostorski stiski. Na
hodniku je varstvo vozačev, en oddelek podaljšanega bivanja, vsa
izvenšolska dejavnost, knjižnica in večina učil.
P riznati je treba tudi, da pred
29 leti zgrajena šolska stavba ni
funkcionalna. Prav gotovo ta 
k rat n ihče ni mogel rač u n ati na
12 oddelkov rednega pouk a, ki
se stiskajo v sedm ih učilnicah.
V šoli si sedaj že nabira znanje
2 66 učencev, poleg tega imajo
še dva oddelka podaljšanega b i
vanja (32 učencev) in dva o d 
delka male šole (42 učencev). ’
K rožki in dejavnost šolskega
športnega društva pozim i in ob
slabem vremenu kratkom alo —
odpadejo. V šoli je poleg k u h i
nje, pisarne in s anitarij še p re
h odni prostor v zbornico, ki je
preurejen v telovadnico. Ob sla
bem vrem enu ali pozim i najde v
njem zato čišče 35 učencev.

S tem nezavidljivim stanjem
je delovna skupnost šole v p o 
sebnem pism u seznanila tu d i
o b čin sk o skupščino in dru žb e
n o p o litičn e organizacije. Nava
ja jo tu d i nekatere predloge, ki
jih je bilo m ogoče v Š en tru 
p ertu že d o stik rat slišati. Če bi
šola dobila telovadnico (m im o
grede: to je bilo predvideno že s
sredstvi sam oprispevka), ne bi
imeli le boljših m ožnosti za te 
lesno k u ltu ro in špo rtn o življe
nje v kraju, tem več bi sprostili
sedanji zasilni prostor.

k d o , ki obišče šolo. Ob tej p ri
zadevnosti pa je v takem nem o 
goče govoriti vsaj o približno
enakih pogojih vzgoje in izobra
ževanja mladega rodu v prim er
javi z drugim i šolami.

F rančiška Prešeren

A L FR ED ŽELEZN IK

Pošta za troje KS
Velika Loka „ p o K riv a " lep
kos Tem eniške doline
Mlajši sodelavci m orajo večkrat
vskočiti, kadar je treba koga nado
m eščati. Tako zam enjuje upravnico
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Prešeren je priznanje izročil
upravnik trebanjske lekarne
in predsednik kom isije za
krvodajalstvo v o b čin i Jože
K ukm an skupno s tajnikom
občinskega
odbora
RK
Francem Flajnikom in predsednico krajevne organizacije RK Milko Leničevo.
F rančiška Prešeren je zna
na aktivistka R dečega križa

..........................

v Dolnji Nemški vasi, prav
zaprav jo zajame sleherna
akcija, k jer je treb a kaj zbi
rati. Ko so pred nedavnim
imeli v šoli v Dolnji Nemški
vasi sestanek o akciji zbira
nja prispevkov po krajevni
skupnosti za dogradnjo tre
banjskega
zdravstvenega
dom a in so nekateri mlajši
oklevali, je glasno segla po
listo z besedam i: „D ajte
sem , šla bom ! Če,m e k d o za
podi od hiše, m e pač b o !“ V glavnem je povsod nale
tela na razum evanje: samo v
D olnji Nemški vasi je zbrala
9 7 0 dinaijev.
Kdaj je sploh pričela d a
rovati kri, se ne spom inja
več.
Ostali organizatorji
krvodajalstva v trebanjski
o b čin i vedo povedati, da je
prav gotovo prvič darovala
k ri že pred 27 leti. Ko je v
T rebnjem krvodajalska akci
ja , sploh ne čaka na avtobus,
k i vozi krvodajalce, tem več
krene na odvzem no m esto
kar peš. Ponavadi je darovala
k ri po dvakrat na leto. Pre
den ji dajanje krvi onem o
goči starost, bi rada dosegla
30 odvzemov. „V este, tri
o tro k e sem imela, naj bo za
vsakega po deset odvzemov,
če rabi kri ali ne. Človek ni
koli ne ve. V idela sem že
hude pro m etn e nesreče na
bližnji avtocesti.44 Prešerno
va je blizu svojemu cilju: 30.
odvzem u. Ob obiskih po
dom ovih — bodisi da zbira
d enar za ta ali oni družbeni
nam en ali rabljena oblačila
in p o d o b n o , ki jih nosi na
Lukovk in še dlje, pojasnjuje
z vztrajnostjo in preprostim i
besedam i.
A Ž ELEZN IK

Glasilo pred praznikom

Prosvetni delavci so v pism u
zapisali, d a težavne razm ere
prem agujejo z veliko dobre
volje, to jim lahko p ritrd i vsa-

V treoanjski Ikmetijski zadrugi bodo izdajali »Zadružno
glasilo" — rrvič pred 2 9. novem brom

Zbirka K m ečkega m uzeja na Ve
seli gori pri Š entrupertu je vse boga
tejša. Pred nedavnim so dobili nekaj
značilnih kuhinjskih predm etov.
T udi zbirka orožja divjih lovcev je
bogatejša za štiri puške, ki jih je
muzeju odstopil oddelek za notranje
zadeve pri občinski skupščini. Za
nadaljnje urejanje prostorov in sa
nitarij so nabavili 200 kvadratnih
m etrov keram ičnih ploščic.

T atjan a Hace: „D olenjski lis tje
m o čn o razširjen, kar težko je že
najti nove n aro čn ik e.“

IZOBRAŽEVANJE
NA VASI DECEMBRA
V razpravi p o km etijskogospodaiskih odborih, organih
zadruge in občinski konferenci
SZDL je program km etijskega
in d ru žbenopolitičnega izobra
ževanja za to sezono. Program
naj bi bil predvidom a sestavljen
do k o n ca m eseca, s predavanji
pa naj bi pričeli v decem bru.

TREBANJSKE
NOVICE

N am esto proslave denar za Posočje

pošte v Veliki Loki že od aprila
T atjana Hace iz Trebnjega. Z delom
je zadovoljna, saj so tu d i stranke v
redu. Pošta v Veliki Loki pokriva ra
zen m atične krajevne skupnosti tudi
Šentlovrenc in Č atež z vsem zaled
jem . Okoliš predvsem za dostavlja
nje ni m ajhen, prekrižarita ga v glav
nem z m opedom pism onoši s Čateža
in iz Sentlovrenca.
17. novem bra so se lahko na pošti
v Veliki Loki pohvalili, ker so se
začela dela pri polaganju novega te
lefonskega kabla za Čatež. Sedaj bo
v tem oddaljenem kraju telefon
lahko na voljo tudi zasebnim naroč
nikom.

V H IPU STREHA — T aborniki, vajeni življenja v naravi, si ne pri
dobivajo veščin le za razvedrilo. Na obram bnem dnevu šole
dr. Petra Držaja v Velikem Gabru so pokazali, da bi lahko pripravili
zavetje kjerkoli.

Šola v vojni ne bi zastala

vse o Dolenjski
v Dolenjskem listu

Osnovna organizacija ZK in
sindikata v trebanjski Km etijski
zadrugi sta dali p o b u d o za izda
jan je glasila tak o za delavce zad
ruge k o t k m ete k o o p eran te. Pri
prave o b etajo izid pred dnevom
republike.
V trebanjski zadrugi ne želijo
im eti le obveščenih delavcev,
tem več tu d i km ete. „Č e že pri
haja d o nesporazum ov, prihaja
do njih ponavadi vedno zaradi
n eobveščenosti," meni uradnica
novega glasila, Franca Grošelj,
k i b o skupaj s sedem članskim
uredniškim o d b o ro m skrbela za
glasilo. S pripravam i so začeli
25. o k to b ra, vendar je bilo za
prvo številko b rž na voljo d o 
volj gradiva. V tej številki nam e
ravajo p rio b čiti osn u tek sred
njeročnega n ač rta razvoja km e
tijstva v o b čin i, o katerem se
m orajo izreči tu d i km etje v
javni razpravi. Sam oupravni
organi in km etijsko-gospodarski
Odbori
obravnavajo
mnogo
vprašanj, kar prav gotovo za
nim a tu d i ostale. Ne m anjka
strokovnih vprašanj, ki niso
nikdar dovolj široko in d o b ro

pojasnjena. Navsezadnje imajo
tu d i delovne aktive žena zadružnic, ki iz skrom nosti m olči
jo o svojih uspehih, vendar bi
jih le radi predstavili v glasilu.
P odobno je z aktivi mladih
zadružnikov.

F rancka Grošelj
Vsak list, posebno nov, si želi
kar največ sodelavcev. V T reb
njem bi jih radi našli čim več
med delavci zadruge in km eti.
Z aenkrat razmišljajo vsaj o šti
rih številkah na leto , ki jih bodo
razm noževali
s ciklostilom .
O snutek naslovne strani je nari
sal dijak grmske km etijske šole
Mitja Berce.
A. Ž.

Veliki Gaber: uspel obrambni dan na osnovni šoli — Razstava orožja
Ponedeljek, 15. novem bra, je bil
meglen dan, kar nekaj običajnega za
jesenski čas. Za učence osnovne

NA M ESTU - Ob ranah ali
nezgodah je nepogrešljiva prva
po m o č, k jer se posebno v voj
nem času ni m ogoče zanašati
na druge. Čeprav gre le za vajo,
so skušali ponazoriti vse, k o t bi
šlo zares.
D0LEMSK1 LIST

šole, vajene pouka med štirim i ste
nam i, čeprav jim ne m anjka aktivno
sti v naravi ali na igrišču ob šoli, jc
znak za alarm ob 8 . uri pom enil več
k o t suhoparno vajo. Sola je bila
prazna v 45 sekundah, ker pa je
skrbno oko ocenjevalcev vaje pazilo
tu d i na posam eznike, so na koncu
upoštevali, d a je bila v resnici prazna
v pičli m inuti.
Kurirji so sc brž razkropili po va
seh krajevne' skupnosti in poklicali
člane odbora za splošni ljudski
o dpor pri KS. Kurirji se na dom ovih
članov odbora niso zadovoljili z:
„R azum em , pridem ,' tem več so
zahtevali tu d i podpis. T ako je njiho
vo resnost in vestnost pohvalil eden
od članov odbora. Člani taborni
škega odreda Sivih jelš na šoli v Veli
kem G abru so v gozdu nad cesto,
kam or so se um aknili iz šole, posta
vili šotore. Pokazali so, kaj pom e
nijo v tej organizaciji pridobljene

veščine. Šotori so zrasli med drevesi,
ne da bi bila potrebna navodila sta
rejših. Ravno tak o so bili „pri ro k i“
člani za prvo pom oč, ki se sicer
usposabljajo za delo v Rdečem križu
in šolska tekm ovanja iz znanja prve
pom oči.
Vse se je dogajalo dan po prešte
vanju naših rojakov v sosednji
Avstriji. Čeprav jc bil med razdelje
nim i razredi po gozdu govor pred
vsem o obram bi in zaščiti, so živo
razpravljali o uspešnem b o jk o tu na
ših manjšin. Kmet Alojz Koporc,
čigar Kmetija je bila m ed vojno
vedno na „ p rep ih u “ , si še pred pri
hodom vseh učencev na m iting ni
mogel kaj, da ne bi p o m a d i skupini
pionirjev pri krasenju. Šolski ob
ram bni n ačrt ni kos papirja. Spo
mladi bo po vsej verjetnosti še ena
vaja.
A. ZELEZNIK

S TITOM NA VARNO - Ko so zapustili šolo, so ponesli s seboj tu d i maršalovo sliko. Po vrnitvi so
člani terito rialn e en o te v V elikem G abru pripravili razstavo orožja.
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Pol stanovalci, pol KS
Črnomaljska krajevna skupnost skrbi tudi za nekatera
kom unalna dela v mestu — D eset delavcev nima svojega
prostora niti sanitarij
Č rnom aljska krajevna skup
no st se ne razlikuje o d ostalih v
o b čin i le po večjem številu k ra
janov, m arveč im a tu d i precej
več obveznosti. Naloga KS
Črnom elj je tu d i vzdrževanje
vseh ulic v m estu, kanalizacije,
jav n e razsvetljave, skrb za m est
ne parke, zelenice in pokopali
šče v V ojni vasi.

Franc B ahor: ..Veliko obvezno
sti, m alo d e n a rja /'
„Z aradi vsega tega so p ri nas fi
nančn e težave toliko re č je ," pravi
F ranc Bahor, tajnik KS Črnom elj, v
kateri je red n o zaposlenih devet de
lavcev. „Z a vse to dobim o le pet
o d sto tk o v na vsoto, ki nam pripada
po ključu, po katerem se delijo sred
stva vsem KS v občini. Prav pom anj
kanje sredstev je glavni vzrok, da
letos ne bom o mogli v celoti izpol
niti letnega n a č rta ."
Letos se v blagajno KS steka tudi
prispevek za m estno zem ljišče, ki pa

je strogo nam enski: za popravilo
ulic, kanalizacije, vzdrževanje par
kov in zelenic v mestu. Letos je šel
ta denar v glavnem za urejanje Pre
šernove ulice in Čardaka. „V bo
doče si bom o prizadevali, da bi pol
vsote, kolikor bo stalo urejanje neke
ulice ali ceste, prispevali stanovalci
na tem področju, in to v denarju in
z delom . K ot že rečeno, smo letos
večino denarja dali za zemeljska
dela na Prešernovi cesti, čeprav
m enim o, da bi take stvari m orali de
lati z denaijem iz kom unalnega pri
spevka. Mi sedaj ne m orem o na
škodo drugih krajanov reševati prej
dolga leta zanem arjene problem e;
tak prim er je Sadež,1" pripoveduje
Bahor. „Po ustanovitvi kom unalne
skupnosti bodo tak a dela tako in
tako v njeni pristojnosti.
L etos je črnom aljska KS asfalti
rala dohodne po ti na pokopališču v
Vojni vasi. „D a bi odpravili pogreb
ni sprevod skozi m esto, smo kupili
pogrebni voziček, v kratkem bom o
nabavili še furgon in tak o čakam o le
še na odlok o pogrebnem cerem o
nialu,“ je povedal tajnik.
Da bi laže opravljali svoje delo, so
letos s posojilom kupili tra k to r s pri
kolico in priključki, ki jim bodo
pom agali pri zim skem pluženju
m estnih ulic, vzdrževanju parkov in
zelenic itd. „T are nas tu d i prostor
ska stiska; naši delavci nim ajo svo
jega prostora, sanitarij, slačilnice.
U pam o, da bo do konca leta to
urejeno in da bom o dobili prostore,
v katerih bodo lahko delovale tudi
vse družbenopolitične organizacije
in društva iz naše krajevne skupn sti.“
A. B.

Dvesto članov
klubov OZN

Sindikati dobili oporo
Koristno sodelovanje s pravobranilstvom samoupravljanja
— T em eljite priprave na letne skupščine
V to re k , 16. novem bra, je
ob čin sk i sindikalni svet Č rn o 
m elj pripravil v gasilskem dom u
sestanek, ki so se ga udeležili
predsedniki osnovnih organi
zacij, delavskih k o n tro l ter
sekretarji splošnih služb v de
lovnih oiganizacijah.
D ružbeni pravobranilec sam o
upravljanja Marjan P o trč je govoril o
delovnih razm erjih in interni zako
nodaji v lu č i novega zakona o zdru
ženem delu. To je bilo prvo tako
srečanje v regiji, ki ga je organiziral
sindikat, in izkazalo se je za zelo ko
ristno; pravobranilec je govoril tudi
o nespoštovanju zakonitosti v OZD
ter o nepravilnostih, ki zaradi tega
prizadenejo zlasti neposredne proiz
vajalce.
Posebno pozo rn o st so posvetili
organizacijskim in vsebinskim pri
pravam na letne sindikalne skupšči
ne. Sindikat zahteva, da vsaka 0 0
pripravi poro čilo o opravljenem
delu ter program za naslednje leto,
za kar so zadolženi tudi predsedniki
delavske kontrole in delavskih sve
tov. Osnovnim organizacijam prip o 
ročajo, naj letne skupščine pripra
vijo na proste sobote, da bodo imeli
dovolj časa za podroben pretres do
sedanjega dela in program ov za b o 
d o če delovanje. Večje DO m orajo
poskrbeti za prevoz delavcev po
skupščini. Poudarili so, da letne
skupščine niso sam o stvar sindikalne
organizacije, m arveč tudi Zveze ko

T EŽ A V E NA ZAČETKU - Va
ščani K rupe in Moveme vasi bi radi
imeli asfaltirano cesto. V ečina jih je
pripravljena za to prispevati denar in
prostovoljno p o m a g a t z delom , ven
dar so že na začetku naleteli na ovi
ro ; pri urejanju ceste bodo morali
porezati kakšen ovinek in kakšni nji
vi ali travniku odškrniti m eter zem
lje. Našli pa so se taki, ki teh nekaj
pednjev zem lje n očejo odstopiti.
ZDRAVNIKA PA NI - Viničani
se sprašujejo, kdaj bodo dobili stal
nega zdravnika, ki bo ordiniral vsak
dan. Sedaj na Vinico pride zdravnik

DOLENJSKI LIST
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D RSA LIŠČ A NE BO - K onč
no so le popravili p o čen o vodo
vodno cev pod U lico 21. o k to b 
ra, kjer je voda v eč k rat prepla
vila cesto in na tem m estu p o 
vsem uničila asfalt. Čm om aljčani so seveda zadovoljni, saj
jim d o takih „u m etn ih “ jezer ni
prav n ič , še zlasti ne pozim i, ko
bi se ta del ceste sprem enil v
pravo drsališče — ne samo v ve
selje o tro k , am pak tu d i v jezo
avtom obilistov. K onec d o ber,
vse dobro?

le dvakrat na teden in tak ra t je ča
kalnica prepolna - čaka ga tudi 40
bolnikov. Povrh vsega pa im ajo na
Vinici za zdravnika pripravljeno no
vo stanovanje.
SPET PREDAVANJA - Č rno
maljski radioklub je spet začel s pre
davanji za svoje člane. Predavanja so
vsak ponedeljek ob 17. uri v klub
skih prostorih.
S PLESOM NA IZLET - Dijaki
3. b razreda črnom aljske gimnazije
so v nedeljo, 20 . novem bra, v hotelu
Sm uk v Sem iču priredili ples s sre
čelovom . Čisti d o b iček so dijaki na
menili za m aturantski izlet, saj bi
stroške izleta težko plačal vsak dijak
sam.
PO ZD RAV IZ NEM ČIJE - Pred
meseci je delegacija žensk nemške
socialdem okratske
stranke
iz
Fuertha obiskala Dolenjsko in se je
m udila tudi v Č rnom lju. Županovi
ženi iz tega m esta je bil v Beli krajini
o č itn o najbolj všeč sekretar občin
ske skupščine, saj je v zahvalnem pi
smu za prijetne ure, ki so jih članice
delegacije preživele v Č rnom lju, p o 
sebne pozdrave poslal „herr Jeleni
ču".

„Brez tov. lro h e si dela KlUDov
OZN v naši občini in dela OK
sploh ne m orem predstavljati;
brez njega viniški klub gotovo ne
bi m ogel doseči takih uspehov v
državnem m erilu. Dovolj pove že
to, da so tudi starejši Viničani
prihajali, da bi delali v tam kaj
šnjem klu b u .“
Vera opravlja funkcijo pred
sednika OK am atersko, poleg
tega pa je še sekretarka OK
ZSMS Črnom elj. „Č e h o češ obe
funkciji dobro opravljati, gre
veliko časa, vendar m i ga ni žal,
saj je delo z m ladim i zelo pri
jetn o in hvaležno. Naj povem , da
so se štirje člani kluba OZN na
OŠ Črnom elj vključili v poli
tič n o šolo časopisa Borba, in
sicer v č e trti ciklus, ki obravnava
neuvrščenost. N aročili sm o jih
na časopis in po k o n čan i šoli
bodo opravljali izp ite."
A. B.

ŠOLE IN KULTURA
V sredo, 17. novem bra, je bil v
skupščinski sejni dvorani sestanek
članov aktiva ZK prosvetnih delav
cev črnom aljske občine, na katerem
so obravnavali dejavnost šol na kul
turnem področju ter program aktiva
prosvetnih delavcev. Sekretarji 0 0
in oddelkov ZK so zadolženi, da v
vzgojnoizobraževalnih zavodih, kjer
delajo, pripravijo razprave o pro
blem ih pri njihovem delu, o po
vezavi šol kot kulturnih središč s
krajevno skupnostjo, z društvi in
drugim i organizacijami.

Strelski prapor
Na slovesnosti v počastitev dneva
republike je včeraj v gasilskem do
m u občinska strelska zveza Č rno
melj razvila svoj prapor. Razvitje
prapora in s tem tudi pom oč tem u
res m nožičnem u športu v občini so
om ogočile delovne organizacije in
posam ezniki, ki so za prapor prispe
vali trakove in žebljičke. T rakove je
prispevalo deset delovnih organizacij
(trak je veljal 1.500 dinarjev), prav
toliko je bilo tudi žebljičkov po 500
dinarjev; sedem deset posam eznikov
pa je za vsak žebljiček odštelo 1 50
dinarjev. Za častnega člana o b čin 
ske strelske zveze so proglasili pred
sednika strelske zveze Slovenije Vla
da Mišico.
Ze prej dobre odnose z občinsko
strelsko zvezo iz pobratene občine
Duga Resa so na slavnosti potrdili in
se pobratili. Predstavniki obeh strel
skih zvez so poudarili, da bodo
skupno delali za napredek strelstva v
obeh občinah in za krepitev bratstva
in enotnosti.
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DELA ZA NOVO TRG O V IN O — P ro sto re bivše k em ične čistilnice
na Cesti bratstv a in en o tn o sti so začeli ad ap tirati za b o d o č o Kokrino trgovino. D andanes trgovin ni nikoli preveč, zato M etličani ko
m aj čakajo, da b o d o dela, ki jih izvaja TG P, k o nčana.

tu

Danes slavi Beti, najv.e^ l.
lovna organizacija v m etujr , .
čini, 20-letnico obstoja.
.
va, n a k ateri b o govoril
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Za ceste, ki so bile letos asfaltirane, so z d elom in denarjem največ prispevali obi*
14celo
sami — O bnovitev električnega omrežja in gradnja vodovodov
Čeprav letos v program u praznovanja praznika m etliške o b čin e
ni n o b en e slovesne otvoritve asfaltirane ceste, to ne pom eni, d a od
prejšnjega praznika ni bila asfaltirana ali posodobljena nobena ce
sta. R avno n asp ro tn o : o b ča n i so letos dobili veliko m etro v asfalta,
z deli so pohiteli, k o likor se je le dalo in z „lik o fi“ niso čak ali do
praznika.
„Prav letos je treba izreči še po
sebno pohvalo našim občanom , saj
so se res zavzeli, d a se njihove vasi in
krajevne skupnosti čim bolje pove
žejo z občinskim središčem ," po
udarjajo vodilni občinski m ožje. O b
čin a je m ajhna in im a le eno gospo
darsko in k ulturno središče - Metli
ko. Ceste, ki 'druge kraje povezujejo
z Metliko, niso najboljše, zato so le
tos občani še posebej poskrbeli, da

TGP že tretjič zm agova
lec metliškin DŠI

Po svečanosti je bilo na strelišču
m edobčinsko strelsko tekm ovanje z
zračno puško.
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Organizator
in športnik

m unistov, zato m orajo sekretarji 0 0
ZK sodelovati pri sestavi poročil in
pri izvedbi skupščine.

Črnomaljski drobir
PREMALO DELAVCEV - O bča
ni se včasih pritožujejo nad delom
občinske uprave, češ da gre delo
prepočasi od ro k . Na občinski upra
vi pa tarnajo, da je prem alo zaposle
nih za tak obseg dela in da nujno
potrebujejo vsaj dvanajst novih de
lavcev. Seveda pa je, da bi jih dobili,
p o treb n o zagotoviti prim eren osebni
dohodek in stanovanja. R avno tu pa
se začarani krog ponavadi sklene. Za
prim erjavo o p o trebnosti novih ka
drov tale p odatek: v krški občini, ki
šteje nekaj več prebivalcev, dela v
občinski upravi 116 ljudi, v črno
maljski pa le 56.

Franc Babič iz Knežme W
m etliškem u domu počitka
kazal 5 .0 0 0 dinarjev. Ta člove
k o lju b n a p o teza je vredna_^_
pohvale in priznanja, še to
bolj, k e r se je Babič za da **nede
odločil sam od sebe, ne oa “terenu
dom začel kakšno akcijo za F
Aliansi
m o č. Uprava dom a se mu za
rilo najlepše zahvaljuje.
20-LETNICA BETI j

Vera Stipanovic spet
predsednica OK klubov
OZN
Klubi OZN v črnom aljski
občini so m ed najboljšim i in naj
bolj delavnim i v Sloveniji. Maja
lani so ustanovili občinsko kon
ferenco klubov OZN in predsed
nica je postala Vera Stipanovič.
Na zadnji konferenci OK prejšnji
teden je bila 18-letna Vera spet
izvoljena in b o vodila občinsko
konferenco v naslednjem dvelet
nem m andatnem obdobju.
„V naši občini je osem klu
bov, v katerih deluje okoli dve
sto članov. Klube OZN imajo na
vseh osnovnih šolah, v gimnaziji,
Viatorju in Iskri. V kratkem
bosta začela delati še dva klu
ba: v krajevni skupnosti Kaniža
rica in Preloka, je povedala
Vera.
V tem m andatnem obdobju se
bo občinska konferenca najbolj
posvetila izobraževanju članov
klubov, v veliki meri pa bo
njihovo delovanje posvečeno
naselju m iru na Vinici. „Z ačeli
bo m o republiško akcijo za pri
pravo zem ljišča, kjer naj bi stalo
naselje m iru, ki bo, ko bo zgra
jeno, imelo velik pom en za de
javnost in idejo klubov OZN po
vsem svetu."
Č eprav živi Vera sedaj v
Č rnom lju, je še vedno zelo na
vezana na Vinico, kjer je v
osnovni šoli pod vodstvom rav
natelja in neutrudnega organi
zatorja T oneta T rohe bila pred
sednica
tam kajšnjega
kluba.

Sl

DARILO
DOMU POČITKA

Metliško TGP je na letošnjih
delavskih športnih igrah v m oški
konkurenci že tretjič zapored
osvojilo prvo m esto in si tako
pridobilo pokal v trajno last.
Vsakdo bo rad priznal, da je za
ta uspeh v veliki m eri zaslužen
Željko Goleš, elektroinstalater
in velik ljubitelj športa.
,,Zadnja leta pri nas nism o ni
koli imeli težav pri sestavi ekip,
sodelovali sm o v vseh panogah.
Žal se s tem ne m orejo pohvaliti
tu d i druga podjetja v občin i,"
pravi Goleš in ne pozabi prista
viti, da im a vodstvo TGP veliko
razum evanja za športno in re
kreativno udejstvovanje delav
cev. „L ep zgled dajejo naši vo
dilni in vodstveni delavci, ki prav
tako sodelujejo v ekipah. Pre
magali sm o tu d i omalovaževanje
športnega udejstvovanja zapo
slenih, zlasti starejših; ni še
dolgo tega, kar so se ljudje po
smehovali, češ resen človek, že v
letih, pa se podi za žogo. Med
uspehe štejem o tudi to, da se je
zanim anje za šport povečalo v
celem podjetju: kadar nastopajo
naše ekipe, nas pridejo sodelavci
bodrit. Zadnje leto nam je
uspelo tudi ženske vključiti v
DŠI, zaenkrat samo strelsko
ekipo, prepričan pa sem, da jih
b o naslednje leto več.“
Preobrat
nastal pred trem i
leti, ko je Željko prišel s semi
narja za šport in rekreacijo v
Mozirju, kam or ga je poslalo
podjetje. Ne samo da je glavni
organizator, tudi sam je vnet
športnik in sodeluje v vseh pano
gah na DŠI. „Pri organizaciji
športnega življenja v TGP ima
šest pom očnikov, ki so zadolže
ni za posam ezne panoge. Pri nas
kakršnekoli ekipe ni težko sesta
viti, ker se delavci zavedajo, da
tu d i na ta način pripom orejo k
uspehu podjetja. Prepričan sem,
da bi tudi v drugih podjetjih
športno življenje bolj zaživelo,
če bi se našel kdo, ki bi bil pri
pravljen vso stvar vzeti v toke in
resno delati. Seveda je potrebno
žrtvovati tudi precej prosteua

se to popravi. R azum ejo, da občina
nim a toliko denarja, da bi lahko
ustregla vsem njihovim željam, in
uvideli so, d a enotni, pripravljeni na
delo in denarne prispevke lahko veli
ko sam i naredijo.
„T o spoznanje in njihova priprav
ljenost, da si sami pom agajo do na
predka, je letos dalo izjemne rezul
ta te ," pravijo na občini. T ako so na
prim er vaščani Bojanje vasi dobili
800 m etrov asfaltirane ceste: vred
n o st opravljenih del je okoli 800 ti
sočakov, od tega je o bčina prispeva
la 50.000 dinarjev, vse ostalo p a va
ščani z delom , denarjem in m ateri
alom.
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Občani pa so se izkazali jvseji ^
drugih kom unalnih delih, P
u
'
obnovi aelektričnega_.in(,va|j
s» ^
ppri
n vunuvi
cA u iv —o •
napeljavi vodovodov:
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večino denarja, opravili
j.tmffl J trot
dela. „Kljub skrom nim si‘ . s
jim ne m orem o odreči
uun.*-- p . jjj
večino res naredijo sami, J
priznanje občinski možje-

Plodno leto za KS Suhor
Vaščani 11 vasi KS Suhor praznujejo jutri krai.e'j!'|a
občinski praznik — Za napredek so pripravljeni
sami, potrebna pa je tudi p o m o č občine
Ju tri 9 3 0 krajanov KS S u h o r
praznuje dvojni praznik: o b čin 
ski in krajevni. T ak o k o t m etli
ška o b čin a si je tu d i KS S uhor
izbrala za svoj praznik 2 6. n o 
vem ber v spom in na dan , Ko so
partizani 1942 napadli belogar
d ističn o po sto jan k o na S uhorju
in jo razbili te r s tem zadali
sm rtni udarec belogardizm u v
vsej Beli krajini.
Vaščani enajstih vasi v krajevni
skupnosti Suhor so lahko ponosni
na napredek, ki so ga v glavnem do
segli v tem letu z delom svojih rok.
Naj naštejem o samo njihove naj
večje delovne zmage. Za asfaltiranje
800 m etrov ceste skozi liagom ljo
vas so vaščani zbrali 120 tisočakov,
vsaka dom ačija pa je pri zemeljskih
delih delala 15 delovnih dni; tudi
zem ljo za razširitev ceste so o d sto 
pili brezplačno.
Vaščani H rasta so letos dobili no
vo trafopostajo, za katero so sami
zbrali 80.000 dinarjev.
V n a č rtu krajevne skupnosti za
letošnje leto so tudi popravila vaških
p o ti; vas, ki se za to odloči, dobi od

KS zastonj g ra m o z ,d e U P a P
mejo vaščani sami. Tako
gutirfj
li cesto Bereča vas-O0 ^
se f
Malo Lešče, za obnovo P
vas
pravljajo tudi vaščani . ,uji f'
KS je do praznika ^e& J 0Ig8i»*
sto r za družbe nopotitic
do^
cije in društva v prosvetne" j
na Suhorju.
7in}n W
Casa in denarja »m J sUf,oi»*f
za dokončno ureditev
stoi)
pokopališča, kar namera
za?.;
v naslednjem letu. v ™Jj n je f hodnje leto je še
V r n i B erečo vas.
skozi
vas, obnovite
ene napeljave Dolnji
k i.
vas, zasutje mlake n a ^ d
horju ter gradnja vodov** M
Ravnace, Drage in ^°*?’vodav KS, ki še nimajo
no brem e pri vseh teh de ^ da na krajanih samih, vi:eni rl
predek svojih vasi pnP*?
*
več narediti sami, Wju ^
brez podpore občine ne
Proslava za krajevni P. ^(j J
jutri popoldne p n su*30}?va
gram pa je pripravila
,
Pričakujejo, da se bo g «% l £
udeležil tudi general Buf , n8 M
*
ba, ki je sodeloval p n n a P 30
A j* ?
hor pred 34 leti.
* Nbjjj

Sprehod po Metlik'
TONI - PETI KOVAČ - Z na
rodnozabavnim ansam blom „ Štirje
kov ači" je pred kratkim odšel na go
stovanje v K anado, kjer bo zabaval
naše izseljence, tudi Toni Gašperič,
ki se zadnje čase v Sloveniji uveljav
lja tudi kot pisec besedil za popevke
in celo k o t pevec. T isti, ki jim gresta
njegov strupen jezik ali celotna po
java na živce (ti so zlasti v njegovem
rodnem m estu), se lahko oddahnejo
do začetka januarja. Potem bo spet
vse po starem , kajti T oni M etlike ne
bi zam enjal za dve Kanadi.
M LADINO IN DENAR - Prej
šnji č e trte k je bila v Metliki seja
predsedstva občinskega kom iteja
ZSMS, na katerem je tekla beseda
tudi o potrebnih sredstvih za delo v
prihodnjem letu. Mladinci upajo, da
bo naslednje leto, kar se financ tiče,
boljše kot letošnje, ko so šele pred
kratkim dobili iz pro raču n a dodatna
sredstva, da so lahko plačali nepo
krite račune. Zlasti se bodo m orale
pri financiranju njihovega program a
bolj izkazati interesne skupnosti; le
tos je to storila le TTKS.
UGANKA NA PLAKATU - Pred
plakatom , ki je občane vabil za po

časa. Vse pa sc bogato obrestu
je ^1 iz lastnih izkušenj vc Goleš.
„Ž al pa je v Metliki na voljo pre
malo športnih objektov, zato
kom aj čakam o, da bo zgrajena
športna dvorana.“
A. BARTKLJ

KS Dobravice se
pohvalijo 1 ss 1.700
1.700 metrov^ 0
asfaltno cesto od -£ n * 3 t vnernp*l’i
voglavic, ki je tudi_vJ * očsej l
njihovega dela in denafJ jjg va^>■
so se tu d i vaščani ^ raf ° falta
so položili 800 m etrov a
vas. KS Radoviča je d o w * j Si)
m etrov asfaltirane ceste
nriipf
zastonj odstopili cele n | * jjjjlvali m aterial in sami v Rosajjjc«i
Podobno je bilo v K5 0 ^tio*
kjer so letos dobili 1asfalta.

nedeljek na koncert v do g )j
na, so se ustavili trije star
-jo.
in ugibali, kakšen| konce*!. ^ jpi J‘
velikimi m astnim i črkami J ^ f
sam o: Neda.
spraševali. S
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m oreš zvedeti, kdo je ta . i,at 111
tem pa ti povedo, da je P*
den, so se zgrozili.
NOVO LETO SE B L IŽ A J pat
opozarja tudi izložba me*" 0yaSV
nice, v kateri je že poln ° 0jy n -■
za novoletno jelko, ta * ,0lV>'r
skom in barvitostjo pred i» ^ i J'
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^
kupom raje čakajo na PJ
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mu da je zima že tik Pr?
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r ° š k i za popravila, ki
v tem primeru iz inve" m
vzdrževanja, so
t/t Blok pa je star

ES**

^ ^et’ in torei stroWa ln? esticijskega vzdrže.. iv skoraj ne bi sm el imenamreč šele bo, ko
in
nji«'
ta ? star, če so že zdaj
veliko j./
e. na velika popravila.
S.200
Rn °Ž
* eU i t, em ja treba poudariti,
^ r 0Pravila zaradi počenih
J lf*rneT 6dina P°Pravila> ki
investicijsko
!a evanje in so torej vzrok
lih , p f j
a o tn r
anteve po višjih stanarijj J o pa sp et pom eni, da
jjjw °®ti nesolidne gradnje
nesolidnih del prei
it0 , 1 n° stanovalce,
stanovalce, namename
mb a, bijC
ijik trpeli tisti, ki so
, slabo
siabo opravili.
^ t e i del si običajno
en letih umijejo roke,
.. as garancije je m inil in
k »°site vse stroške po« h J aml Vendar zgradba
^ ! * * ab televizor, ki
. na Pie’S ^ l z ^ u Veletn0 garancijo.

? J °.r$% >k £S? ?aliŠah ti ™r“'ab,nsao p0^h A m*!!-,tega b i se nnbanisti,
drug«" # hof„r ‘ In investitorji
drUf„ji
tud
dila » S « s t a n o v a l c i h in SSS
čne o* 1
^ a t i , kakšne pomanjieWetn
kzJJ1 so opazili pri posa
d k vgrajenih materialih,
na sploh pri hišah in
soseski. Tako
k(}0 . ""sesKi.
t ako bi
01 se v
\ l ^ e te°gnili napakam, iziltm
kli 1 e( Pa bi se tu di izogio’
Suhol:' J. h izS°del°vanju s slabimi
G or«#;#
■(folatei materialov in
itn ’ dabim i podizvajal
c i pa bi se lahko še
j s &s
drugim slabostim,
ki s° • dl
Z(taj ponavljajo.
i Ub o ^ K
li pr3.2? #
31*

iki

'S k

jlno

pff

{ V / (m e d v e d
o d g o v a rja

StarSiP ,
i

iyjti6 £

:
c m

r & ^ im am o „pleh muziProslave, zborovanja in

v p'.
h nas v K očevju pa v
23 pogrebe.

M
Z novim republiškim zak o 
nom o obveznem znanju p ro 
m etn ih predpisov tu d i za vozni
k e pony koles, k ije začel veljati
19. novem bra, so se pričele te 
žave s poučevanjem m ladih kolesaijev. Prav zato bo AMD R ib
nica organiziralo to v rstn o p re
davanje, vsi k an d id ati p a b o d o
imeli preizkus znanja pred p o 
sebno kom isijo.
AMD zato poziva vse in tere
sente, naj se ja v ijo v njegovih
pro sto rih na Šeško vi ulici, kjer
b o d o dobili vsa potreb n a navo
dila.
M. G.

SLAVJE
V OSILNICI
Program proslave v počastitev
dneva republike, ki bo 27. no
vem bra ob 10. uri na trgu pred
šolo v Osilnici, je naslednji:
Otvoritev proslave.
- Otvoritev zdravstvene po
staje in razširjenega obrata T ek
stil ane.
- Razvitje prapora Lovske
družine Osilnica.
- K ulturni program , ki ga iz
vaja mali Dorem i pod vodstvom
Iveta Staniča.
Proslavo organizirata krajevna
skupnost Osilnica in krajevna or
ganizacija S Z D L

m

j
N O NET V ŠK O FJI LOKI - Srečanja organizacij R K Sv. D uh in
Željne s e je udeležil tu d i n o n et „R og“ iz Željn, k i j e zapel partizan
ske pesm i pri spom eniku v Dražgošah. N a fotografiji: članice none
ta pri spom eniku v Dražgošah.
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PR IČ E L I Z D E U — Plred k ratk im je ljubljanski G radis že pričel
prva dela pri gradnji novega bazena in športne dvorane v Ribnici.
O bjekt naj b i bil predvidom a nared do 29. novem bra prihodnje
leto. (F o to : Budja)

Razstave - kadilsko skrivališče?
Obisk likovnin razstav v Petkovi galeriji nenehno upada — Vse manj obiskovalcev iz vrst
učencev in delovnih ljudi — Grad — najprimernejše skrivališče za m ladoletnike s cigareto
v ustih
Ugotovitev, ki n i n iti malo razveseljiva: v zadnjem času je v
R ibnici opaziti vse večje nezanim anje prebivalcev za obiske k u ltu r
nih prireditev v Petkovi galeriji. N a to kaže p o d atek , da je po šestih
razstavah število obiskovalcev v prim erjavi z lanskim leto m nem alo
upadlo.
k i jih je obiskalo okoli 27.000
Petkova galerija, ki ima svoje
ljudi, m ed njim i precej tujcev.
prostore v ribniškem gradu, je
V prim erjavi z letošnjim letom ,
lani dosegla svojevrsten rekord.
k o je bilo doslej organiziranih le
O rganiziranih je bilo 11 razstav,
6 razstav, k i si jih je ogledalo le
15.000 obiskovalcev, so prejšnji
p o d atk i res takšni, da jih b o tu 
d i v prihodnje težk o doseči.
UVEDENA
V desetih mesecih leto s so
»STANO VANJSK A"
razstavljali:
Ala Boscaro (1.000
SO UDELEŽBA
obiskovalcev),šolska m ladina
V Inlesu že nekaj časa pripravlja
na tem o „Svet, v katerem živi-.
jo soudeležbo delavcev pri p rid o b i
m o“ (1 .5 0 0 obiskovalcev), Ivan
vanju stanovanj. Tako bo delavec, ki
je od podjetja že dobil stanovanje,
Razboršek (1 .5 0 0 ), A n to n Plem oral zanj plačati obvezno soude
m el (3 .0 0 0 ) in ribniški likovniki
ležbo, k o t b o določal pravilnik. Po
Čirovič, M atoh, Čebin te r Šenk,
stopek j e v prvi vrsti uveden zato, da
k aterih razstave si je ogledalo
se tako pospeši reševanje stanovanj
skih vprašanj. Že na drugem m estu
6 .5 0 0 občanov, nazadnje pa še
pišemo, da je Inles eno tistih podje
Lovro N ovinšek s 1.500 obisko
tij, ki se je z velikim uspehom lotilo
valci.
reševanja stanovanjskega problem a,
P o datki torej govore, d a se
novi ukrepi pa bodo že tako dobre
rezu ltate še izboljšali.
število obiskovalcev razstav n e

n ehno m anjša, zlasti je to opazi
ti m ed šolsko m ladino in delov
nim i ljudm i. Posebej m ladina
b o m orala v prihodnje več časa
posvetiti k u ltu rn em u izobraže
vanju. N em alo pa je to odvisno
od m entorskega k ad ra, k i naj s
pravilno vzgojo o troke usm erja
tu d i n a to p o d ro čje. T ak o pa ti
prihajajo v ribniški grad le zato,
da so varni pred pogledi odras
lih, zlasti staršev, k o si prižigajo
cigarete . . .
M. G LAV O N JIČ

PETKOVA GALERIJA
DOBILA NOVE
PROSTORE
Potem , ko je minilo precej ča
sa od ugibanj, ali b o Petkova ga
lerija dobila svoje prostore tu d i v
dvorani gradu, v kateri je prej bil
bife, so se želje le uresničile.
Dvorana bo služila za prire
janje koncertov, razstav, litararnih večerov, hkrati p a bo tu še
prostor za po ro čn e obrede. S
te m prostorom , ki ga sedaj še
obnavljajo, bo ribniški grad prav
gotovo postal kultu rn o središče
Ribniške doline.

Kočevje: premalo servisov
TEČAJI ZA
USLUŽBENCE JLA

KS o načrtin za prihodnje leto, servisih in sam ozaščiti
K rajevna skupnost Kočevje
•pripravlja za prihodnje leto na
č rt dela. Osnova zanj je letos
opravljeno delo in porabljeni
denar. To ugotavljanje za 9 m e
secev letos je bilo zelo obsežno
in zahtevno delo, saj je bilo tre 
b a obdelati vse enote v sestavu
KS, analizirati delo vsake, njene
dohodke in izdatke, pa tu d i
opravljeno delo prim erjati z le-

d r o b n e iz K o č e v j a

IZPITI - Naval na
t l ^ l e k -H e ‘n izpite za m o to m a
A rllS bii, letos izredno velik, da
'»m,: jPtedavatelji in inštruktorJih je
ir» nrpmoln
■lij KOS. kpr
ker jih
prem alo.
1W ; Vozniške izpite, ki dela
I
jSjMrnJ* °bčin Kočevje in Ribnij?ie j i a za letos zadnje izpite iz
na ^ v e m b ra , zadnji izpiti iz
M977 bodo 16. decem bra. V
1 0 P™' izpiti iz teorije
a 14. januarja.
laituFpa
Ned°
iJJi PTICE - Vreme je še
S k u f^ V
toplo. Vendar so
iznil3:

Ico.

Delegati obeh delegacij (za zbor
KS občinske skupščine in za SIS) v
glavnem niso vključeni v organe KS,
zato niso dovolj seznanjeni z delom
in s problem i KS, zaradi česar njiho
vo delo tu d i ne more b iti najbolj
. uspešno. Kljub tem u pa so poudari
li, da dela delegacija za zbor KS ob
činske skupščine bolje k o t delegaci
ja za SIS.
Vprašali so tudi, kdaj bo Samo
upravna stanovanjska skupnost Ko
čevje organizirana res sam oupravno.
Menijo, da bi potem lažje reševali
nekatera zanje zelo pom em bna vpra
šanja, k o t so gradnja stanovanj na
vasi, se pravi gradnja stanovanj za
učitelje, gradnja iz solidarnostnega
sklada in drugo.
Menili so tudi, da se Kočevje pre
hitro razvija, podeželje pa zaostaja,
in to celo bližje krajevne skupnosti,
k o t je njihova. To ne velja le za
gradnjo stanovanj, am pak tudi za
otroško varstvo, šolstvo, odpiranje
obratov, zdravstvo in drugo. Tako
im ajo na prim er v Stari cerkvi dovolj
veliko šolo, pa se otroci vseeno vozi
jo v višje razrede v Kočevje. Zato
potrebuje šola v Kočevju vedno več
razredov, šola v Stari cerkvi (in še
marsikje) pa ostaja skoraj prazna.
Šole na podeželju imajo pogoje za

organizacijo celodnevne šole, šola v
Kočevju pa se zaradi take centraliza
cije bori s pom anjkanjem prostorov
in drugimi nevšečnostm i. Podobno
je tu d i z vrtcem. Trgovino imajo na
obm očju KS le eno samo, čeprav so
bile pred vojno tri.
Delegatski sistem je torej kljub
nekaterim
začetnim pom anjklji
vostim nakazal vrsto zadev, ki jih bo
treba v bodoče reševati drugače, k o t
smo bili navajeni doslej. To pa po
m eni, da b o treba doseči, da bodo
m nenja delegatov in delegacij v bo
d o č e bolj upoštevana.
J. P.

IZPIT TUDI ZA
VOZNIKE PONYJEV

zanesljivi oznanjevalci zime že tu.
T o niso le velike vrtne sinice, tem 
več tudi gozdne siničke, ki so že po
vrtovih okoli hiš. Tudi trdoživi dlesek že obiskuje m esta, kjer so bile
lani krm ilnice. Č im prej je treba po
staviti krm ilnice, vendar tako, d a ne
b odo dostopne m ačkam . Krm ilnice
naj ne bodo samo okras vrtov in par
kov, tem več jih je treba tudi redno
oskrbovati s pravo krm o. Mraz in
sneg lahko zdaj zdaj presenetita nas
in ptice.
FILATELISTI ZA JIB IL E J F ilatelistično društvo Kočevje bo
sodelovalo tudi pri proslavah jubile
jev telesne kulture v R ib n ic i Do
k onca leta bodo tam proslave v po
častitev ustanovitve prvega sloven
skega kolesarskega kluba^ (ustanov
ljen leta 1900 pod im enom „Klub
slovenskih biciklistov Ribniške doli
ne"), 70-letnice prvega telovadnega
društva ..Ribniški Sokol" in 25-letnice Partizana. F ilatelisti-m ladinci
iz Kočevja ter gostje iz Novega me
sta, K opra, Krškega, Ž užem berka in
Slovenskih K onjic b odo v dom u Par
tizana razstavljali znam ke s tem ati
ko iz športa in telesne kulture. O t
voritev bo 5. decem bra ob 11. uri.
Razstavljenih bo 32 vitrin s 385 raz
stavnimi listi. T o bo edinstvena raz
stava samo športnih m otivov. Popol
dne b o v R ibnici tudi seja m ladinske
kom isije Filatelistične zveze SRS.

tošnjim n ač rto m . O n ač rtu za
prihodnje leto b o d o razpravljali
n a prihodnji seji izvršnega sveta
KS.
T akrat b o d o razpravljali še o
delovanju servisov v K očevju in
ukrepih, kako zagotoviti n jih o 
vo boljše delo. Servisov je n am 
reč m alo, zato opravljajo delo
h itro , nekvalitetno, njihove
usluge pa so drage. N ekaterih
servisov pa celo ni, na prim er
kleparjev, avtopralnice, kovinar
jev itd ., čeprav jih im a ponekod
že m alo večja vas. Tako rešujejo
položaj popoldanski o b rtn ik i ali
šušm aiji, k aterih usluge pa tu d i
niso vedno najboljše, zagotovo
p a so drage.
R azen tega b o d o na seji raz
pravljali o sam ozaščiti v krajev
ni skupnosti in nadaljnjih u k re
pih ozirom a nalogah na tem p o 
d ro čju .
J. P.

Kratke iz Fare
NOVA POŠTA - Razgovori o
gradnji stanovanjsko-poslovne stav
be v Vasi-Fari bodo verjetno km alu
uspešno k o n č a n i Po sedanjem pre
gledu naj bi v tej stavbi dobila pro
store nova pošta z avtom atsko tele
fonsko centralo, izpostava Ljubljan
ske banke, razen tega pa bi bili v
njej še dve stanovanji. Financerji
gradnje bodo lastniki poslovnih pro
storov in Sam oupravna stanovanjska
skupnost.
NEGOTOVA ČRPALKA - Kdaj
b o Kolpska dolina dobila novo ben
cinsko črpalko in kje bo stala, se še
ne ve. Zvedeli smo le, da bo zgrajena
šele, ko bo odprta cesta Brod na
Kolpi - Delnice, ker črpalka prej ne
bi poslovala donosno. Vendar še ve
dno ni znano, če bo črpalko gradil
Petrol ali INA in če b o stala na slo
venski ali hrvaški strani Kolpe.
CESTO POPRAVLJAJO - Poro
čali smo, da je nova cesta nad Vas jo -F a ro pri nekdanjem tunelu mo
čno poškodovana, ker drsi v dolino.
Pred kratkim so začeli napako po
pravljati. Cesto bodo pom aknili še
bolj proti hribu ozirom a v ovinek.
Menijo, da je tam zemljišče trdnejše.
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D O BIL KONČNO PODOBO - Delavci podjetja vodne skupnosti
Sava iz L jubljane so v teh d n eh k ončali dela na obnovi starega
kam nitega m ostu v Ribnici. (F o to : D. Divjak)

STR UŠK A ULICA
RAZSVETLJENA
Ena najprom etnejših in najbolj
..obiskanih" poti v Ribnici, Struška
ulica, je pred kratkim dobila nape
ljavo za razsvetljavo. Delavci R ika in
Inlesa, ki v veliki večini hodijo prav
po tej ulici, upajo, da bodo tu d i za
ključna dela kaj h itro nared.
E lektro iz Kočevja je nam reč po
stavil le drogove z reflektorji, m ed
tem ko električna napeljava še ni na
rejena. Stanovalci te ulice so s prido
bitvijo seveda zadovoljni, želijo si le
še boljše asfaltne podlage.

AMD ODSLEJ V
ŠEŠKOVI ULICI
Te d n i s e je AMD Ribnica
preselilo iz sedanjih zastare
lih prostorov na G orenjski
cesti v Šeškovo ulico. Za
ok o li 500 članov tega d ru 
štva b o to nem ajhna p ridobi
tev.
Ob tem še nekaj besed o
delu društva. Letos so k o n 
čali že 6 tečajev za voznike
B kategorije, pravkar pa pri
pravljajo naslednjega. Prav
ta k o so že imeli nekaj semi
narjev za voznike traktorjev,
šexta mesec pa b o uvedeno
testiranje avtom obilov. Sicer
pa so prostori AMD od p rti
ob ponedeljkih, sredah in
petk ih , v svoje vrste pa vabi
jo še nove člane. Članarina
je 160 din.
M. G-č

Po številnih uspelih organizacijah
pevskih in ostalih prireditev v Ribni
ci tam kajšnji dom JLA ne miruje.
T ako im a v n a č rtu tudi pričetek de
la v m arksističnem krožku, ki je v
prvi vrsti nam enjen starešinam garni
zona, pa tudi ostalim interesentom .
Najverjetneje je, da bodo že v
k ratkem uvedli tečaj slovenskega je 
zika za starešine, še posebej pa za
njihove žene. Vemo nam reč, da je
teh še veliko brez zaposlitve, glavna
ovira pa je na dlani: neznanje slo
venskega jezika.

Ribniški zobotrebci
MESTO BREZ ZEBER - V Rib
nici so bili včasih jasno zarisani pre
hodi za pešce, k o t kaže, pa odgo
vorni mislijo, da jih m ajhno m esto
več ne potrebuje. Povsem drugače
m enijo m eščani, ki jih avtom obil še
ni toliko zasužnjil, da bi hodili po
nakupih kar z jeklenim i konjički.
Z ato bi bilo prav, da zebre označijo,
in ne sam o tam , kjer so bile nekoč,
pač pa tudi p o številnih nevarnih
m estnih predelih.
PONOVNO O ZNAKIH - Pred
nekaj ted n i sm o pisali, da je novi
čevljarski m ost še vedno neoznačen,
in pom anjkljivosti so h itro izginile.
N ekateri o bčani v šali predlagajo,
naj bi na m ost postavili m oža, ki bi
čuval pridobitev, kajti ribniški huli
gani zadnje čase svojo jezo ponovno
stresajo na - prom etne znake.
PREDAVANJE
O ALKOHO
LIZMU - N ovem ber je m esec n a črt
nega boja p roti alkoholizm u in tudi
v ribniški občini so se na boj dobro
pripravili. Pred kratkim je dr. Zlatka
Pivkova predavala o posledicah alko
holizm a, in sicef starešinam in voja
kom iz ribniške vojašnice.
RAZŠIRITI POSTAJO - A vto
busno postajo v O rtneku bodo
razširili, da bodo lahko p o tn ik i laže
vstopali v vozila in izstopali. Skozi
O rtnek je kar precejšen prom et,
zato so zdaj avtobusni potniki v
nevarnosti. Postajo bodo razširili
tako, da bodo nije zem ljišče nasuli
s kam enjem in peskom .

ZANEM ARJENA POSTAJA A vtobusna postaja je v primerjavi z
nekaterim i drugim i slovenskimi p o 
stajam i m ajhna, za tistega ali tiste,
ki bi m orali na njej delati red, pa,
sodeč po neurejenosti, vse prevelika.
Ne kaže drugega k o t zadolženega ali
zadolžene opozoriti na lenobo ali pa
poskrbeti za bolj pridne ljudi. Ver
jetn o bodo nekateri dejali, da je še
ena rešitev, in sicer bolj k ulturno
obnašanje potnikov.
D. P.

— Veš, da je KS Sveti Gregor
edina n a ribniškem o b m o čju , ki
se je aktivno vključila v akcijo
vpisa posojila za ceste, saj je 53
km etov vpisalo kar 2 7.300
din?
- Kaj bi to! Jaz pa sem zve
del, d a je posojilo vplačal celo
nek avtoprevoznik . . .
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Kdor ima, ne da
K očevski m oški pevski
zbor, k i ga vodi Ive Stanič,
p ridn o nastopa na raznih
prireditvah, proslavah in
drugod. Kadar kdo p otrebu 
je d o b er kulturni program,
zaprosi za p o m o č pevce in
dostavi: „Za plačilo se b o 
m o pa kasneje dogovorili. ‘
Vendar tega „kasn eje“ ni.
Tisti, k i so oblju bili plačilo,
se zbora običajno kasneje si
cer spom nijo, vendar ne za
radi plačila, am pak zato, ker
potrebu jejo pevce za nov na
stop.
Edina, ki se je pevcev vsaj
malo spomnila, je organiza
cija Z B iz Stare cerkve, k i je
organizirala z njim i razgovor
in jim postregla z aperitivom
in čajem. K o čevske organi
zacije, ki imajo g otovo več
denarja k o t organizacije iz
Stare cerkve, se tu d i na kaj
takega še niso spomnile.
J. P.

PRVI PRAZNIK
Krajevna skupnost Škofja Loka,
ki je pobratena s kočevsko, bo 18.
decem bra letos prvič praznovala
svoj krajevni praznik. Glavna sveča
nost bo 17. decem bra, ko b o d o po
delili priznanja prvoborcem . Nanjo
sta vabljeni tudi delegaciji p obrate
nih KS Kočevje in Sm ederevska Palanka.

Kmetijstvo naj hitreje napreduje
Zakaj zaostaja za drugimi gospodarskimi panogami — Kmetje opozarjajo, da tako ne bo
šlo več naprej — Javna razprava o kmetijski politiki
Prebivalstvo na vaseh se red či. O bdelovalno zemljo zarašča gozd.
Divjad ogroža km ete. K m etje iz kočevske ob čin e že leta in leta
opozarjajo, kako težak je njihov položaj, vendar pravih izboljšav ni.
Ker ni bilo zadovoljive rešitve, so
zdaj km etje začeli sami v pogovorih
s km etijskim i strokovnjaki predla
gati rešitve. Taki predlogi so: zaokrožanje ali združevanje zemlje,
načrtnejši nakup km etijskih strojev
(zakaj bi vsak kupoval trak to r, če
sta dva ali trije v vasi dovolj, m anjka
pa drugih strojev, hlevov itd.), večji
odstrel divjadi, ustanavljanje delav
nic in proizvodnih obratov v pode
želskih krajevnih skupnostih, ki bo
do ob km etovanju nudili dopolnilni
zaslužek ljudem na podeželju itd.
K m etje, km etijski strokovnjaki in
člani kolektivov družbenih posestev
zato pozdravljajo sedanjo tem eljito
razpravo o km etijstvu, ki jo organi
zirata ZK in SZDL. V njej bodo oce
nili uresničevanje sklepov II. konfe
rence ZKS o km etijstvu in drugih
dokum entov, pa tudi predpisov, ki
se nanašajo na km etijstvo. V tej raz
pravi naj bi vsi povedali svoje misli
in predloge, nato pa sprejeli enotna
stališča, ki bi pom enila napredek za
lazvoj zasebnega km etijstva, zadruž
ništva in družbenega km etijstva.
Že v prvih razgovorih, na katerih
so se dogovarjali o organiziranju raz
prav, pa je bilo poudarjeno, da v

LIKI LIZE LIK - Slike Lize
Lik, ki je razstavljala v Likov
nem salonu K očevje do 22. n o 
vem bra, so na razum ljiv in pri
je te n način govorile obiskoval
cem o svetu, k o t ga vidi in č u ti
slikarka. Z ato je bila razstava le
po obiskana. (F o to • Prim c)

V m esecu knjige vpisali več k ot 2 0 0 novih bralcev —
Letos izposojenih 6 8 .0 0 0 knjig

Izmed pribl. 2.300 vpisanih bral
cev jih letos obiskuje knjižnico okoli
2.100, m edtem ko jih je lani 1.948.
Lani so bralci obiskali knjižnico
30.543-krat in si izposodili 62.000
knjig. L etos so toliko obiskov zabe
ležili že do konca oktobra, ko so iz
posodili tu d i že nad 60.000 knjig,
m edtem ko jih bodo do konca leta
izposodili 68 . 000 .
V knjižnici so imeli lani 20.819
knjig. L etos so jih dokupili 840,
vendar so jih izločili približno še
enkrat toliko, da jih imajo zdaj o k o 
li 20.000. Na prebivalca pride 1,13
knjige, slovensko povprečje znaša
1,2, zaželeno povprečje pa je 2,5
knjige na prebivalca. Kaže, da bodo

število odpisanih knjig še letos na
doknadili, ker jim je obljubila po
m oč za nakup knjig tudi republiška
k ultu rn a skupnost.
Število bralcev po preselitvi knjiž
nice v središče m esta h itro narašča.
Največ bere m ladina. Tudi med čla
ni delovnih kolektivov je veliko bral
cev. Zdaj že 16 sindikalnih organiza
cij plačuje za svoje člane članarino v
knjižnici, zato si lahko izposojajo
knjige brezplačno.
Sicer pa ima knjižnica s članarino
izirom a izposojevalnino m alo do
hodkov. Vseh lastnih dohodkov ima
kom aj okoli 60.000 din na leto. naj
več p om oči dobi od tem eljne kul
tu rn e sk u p ro sti, in sicer nad
400 .0 0 0 din.
Knjižnica šteje tri zaposlene. To
pom eni, da pride na eno knjižni
čark o preko 20.000 izposojenih
knjig na leto, m edtem ko znaša nor
m ativ 10 do 12.000 knjig. Tako
ostaja knjižničarkam prem alo časa
za svetovanje bralcem . To vrzel bi
lahko zapolnili le tako, da bi zapo
slili še eno knjižničarko.
J. PRIMC

MLADI RA D I BER EJO — Kočevska knjižnica im a nad 9 0 0 bralcev
vpisanih v m ladinskem oddelku, precej m ladih pa je vpisanih tu d i v
oddelku za odrasle. T o pom eni, da največ bere m ladina. (F o to :
Prim c)
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Planinsko društvo Kočev
je je 19. novembra praznova
lo 25-letnico obstoja in ob
tej priložnosti izvedlo redni
občni zbor ter izvolilo novo
vodstvo. Razen tega so bila
podeljena priznanja zasluž
nim članom. Več bom o o
zboru in svečanosti še poro
čali.

ŠE DVE POTI - Na pokopališču
urejajo dve m akadam ski poti. Tako
b odo na novem delu pokopališča la
hko začeli pokopavati že decem bra.

Vedno več ljudi bere
O d 1. do 15. novem bra v k o 
čevski ljudski knjižnici brez
p lačn o vpisovali nove bralce.
Na m ladinskem oddelku se je
vpisalo 110 novih, na oddelku
za odrasle pa 115. T ako imajo
zdaj vpisanih na m ladinskem
o d d elk u 9 0 2 bralca, na oddelku
za odrasle pa okoli 1.400.

2 5 LET
PLANINSKEGA
D R U ŠTV A KOČEVJE

PA RK IRIŠČ E SPOMLADI - Ve
liko kočevsko parkirišče, ki bo na
prostoru porušenih hiš, ne bo asfal
tiran o letos, am pak prihodnjo po
m lad. Pač pa te dni polagajo, oziro
ma so že položili asfalt na eni izmed
cest v M estnem logu. Če bo vreme
dopuščalo, bodo asfaltirali še cesto
p roti dom u telesne kulture ter o d 
cep p ro ti bazenu in Nami.

TRIJE SNEŽAKI

20. novem bra je bil v Kočevju se
m inar za sekretaije in nam estnike
osnovnih organizacij ZK, aktivov in
svetov. N am en sem inarja je bil uspo
sobiti kom uniste za boljše delo, za
vodenje sestankov, uresničevanje
sklepov in uresničevanje kongresnih
dokum entov ter sklepov 5. seje CK
ZKS.

kratkem času nc bo m ogoče vsega
narediti. To pom eni, da sc m oram o
že zdaj zavedati, da je prizadevanje
km etijstva za enake pogoje poslo
vanja z drugimi panogam i gospodar
stva dolgotrajna naloga.

Iz KS Kočevje

L utkovno igrico „Trije snežaki"
pripravljajo lutkarji kočevske gim na
zije pod vodstvom m entoija Matije
Glada. Z njo bodo nastopali v okvi
ru praznovanj dedka Mraza, se pravi
od 23. decem bra dalje. Predviden je
tu d i sprevod dedka Mraza skozi Ko
čevje, ki ga bo organizirala Zveza
prijateljev m ladine. V sprevodu bo
do tudi lutkaiji, ki bodo nato na
ploščadi pred sam skim blokom za
igrali „T ri snežake".

SEM INAR ZA VODILNE

.

LUKNJE V PLOČNIKIH - V
m estnem središču so pločniki naj
starejši in zato tudi najbolj dotrajali.
Polni so lukenj in udrtin, da pone
kod v slabem vrem enu že niso več
prehodni. Podobno so dotrajala tudi
nekatera cestišča. Luknje na pločni
kih bodo vsaj za silo zakrpali v krat
kem . Prihodnje leto pa bo treba ure
diti nove. Dela se zavlačujejo pred
vsem zato, ker je krajevna skupnost
odvisna od asfalterjev.
SPET OBDARITEV - Tudi letos
bo krajevna skupnost obdarila za
novo leto najstarejše občane in bor
ce. Lani so razdelili 120 daril.
NUJNO PO TREBUJEJO PRO
STORE - Krajevna skupnost nujno
potrebuje več prostora za svojo de
javnost. Sedanji prostori so nepri
m erni, nizki, vlažni in prem ajhni, saj
nim ajo kam postaviti niti mize za
vodjo nove kom unalne skupnosti.
Najbolje bi bilo, če bi iz stavbe, kjer
je zdaj krajevna skupnost, izselili še
preostale stranke. Ta stavba je bila
že od nekdaj poslovna in ne stano
vanjska. Zdaj prihaja tudi do zaostri
tev in nagajanj, kar ne more dobro
vplivati na delo KS.

Še malo ospeha
Ulice brez imen in šte
vilk — težava za poštarje
Kočevski poštarji so med tisti
mi, ki so v sedanji akciji zbiranja
naročnikov med najmanj uspeš
nimi. Največ, in sicer 4, jih je
pridobil Franjo Bajo, ki je pove
dal:
- Jaz ne prepričujem ljudi, da
bi se naročili. Vsi štirje so mi sa
mi rekli, naj jih naročim , potem
ko sem jim nekajkrat dal brez
plačni izvod. Menim tudi, da sili
ti nekoga, naj naroči časopis, ni
koristno. S takim i naročniki so
nam reč potem običajno sitnosti.
V razgovor so se potem vklju
čili še ostali poštaiji, ki so meni
li, da je prav v Kočevju težko
pridobivati naročnike, ker prebi
valstvo tu ni dom ače in stalno.
Sem so se priselili in se še prise
ljujejo nc le ljudje iz raznih kra
jev Slovenije, am pak tudi iz dru
gih krajev Jugoslavije, nekaj pa
jih je celo iz drugih držav. Ti
im ajo navadno naročene časopi
se iz svojih krajev ali pa nobenih.
Veliko nevšečnosti povzroča
poštarjem tudi, da ulice nimajo
im en in hiše ne številk. Preime
novanje ulic je bilo uradno
opravljeno, v resnici pa ne. Tudi
nova naselja nimajo ne imen ulic
ne hišnih številk. Vse to otežuje
ne le raznašanje pošte, ampak
ti'd i nabiranje naročnikov. Pove-

O pozoijeno je bilo tudi, da se bo
treba lotiti razprave o km etijstvu in
uresničevanja sklepov z izrednim
ob ču tk o m . To je potrebno posebno
še zato, ker so pogoji življenja in de
la v vsaki vasi drugačni. Ne gre torej
le za razliko m ed „d ru žb e n o “ in
„zasebno“ vasjo, se pravi vasema,
kjer je le družbeno ali le zasebno
km etijstvo, am pak še za kom binaci
je obeh vasi. Nadalje so velike razli
ke celo znotraj vasi, kjer so le zaseb
ne km etije, saj so ponekod večje
km etije, ravnina in m ladi km etje,
drugod pa manjše km etije, strm ina
in stari, ozirom a bolje rečeno, so
cialni podpiranci.
J. PRIMC

PREIZKUS A SFA LTA - Pred kratkim je položila ekipa a
ceste ob K olpi p ri vaseh G rintovec in M irtoviči 300 m ^
P ribližno polovico asfalta (v vasi G rintovec) so položili ^
n ačin , polovici (v M irtovičih) pa so prim ešali neki dodate: • ^
p reizkušata ljubljanski Zavod za raziskavo materiala
nem ška firm a, k ateri asfalt se bo bolje obnesel. (F o to : Prin*c/

Otvoritve za praznik
Za letošnji dan repuolike o o d o v Osilnici odprli novo
zdravstveno postajo in oorat Tekstilane, lovci pa bodo
razvili prapor
Za letošnji d an republike bo
največje slavje v kočevski o b či
ni v krajevni skupnosti Osilnica,
"kjer b o d o odprli novo zdravst
veno postajo, razširjeni o b rat
T ekstilane, proslavili druge le
tošnje delovne uspehe v krajevni skupnosti, lovci pa b o d o raz
vili svoj prapor.
Najvepji uspeh je gotovo nova
zdravstvena postaja, ki so jo složno
gradili ljudje z obeh bregov K olpe in
Cabranke, se pravi Hrvatje in Slo
venci, ob p om oči skupnosti. T ako
so občani v denarju, m aterialu in
prostovoljnem delu prispevali za
zdravstveno postajo kar nad 40 od
stotkov njene vrednosti, ki znaša z
oprem o in ureditvijo okolice vred
p reko 3 m ilijone dinarjev. Ostalo so
prispevale
delovne
organizacije,
zdravstveni dom , glavni štab za SLO
in kom unalna skupnost zdravstvene
ga zavarovanja Ljubljana. Zdravstve
na postaja bo od p rta za praznik,
delo v njej pa se bo začelo že po
praznikih. Vendar je treba povedati,
da je treba delno še urediti okolico
in dobiti nekaj oprem e, katere doba
va se je nekoliko zakasnila. Vendar
vse to ne bo bistveno vplivalo na za
č etek dela.
Razširitev obrata Tekstilane je na
slednja večja letošnja investicija v
Osilnici. T udi ta obrat bodo odprli
pred praznikom , čeprav še ni popol
nom a d o končan. Novi, dograjeni
prostori m erijo preko 100 kv. m et
rov. Investicija bo veljala okoli
800.000 din, plačana pa bo iz sred
stev sklada za razvoj male industrije
v m anj razvitih obm očjih občine.
Število zaposlenih se bo od sedanjih
25 povečalo na 50 do 60. Zaposlene
so tu predvsem zene, ki delajo pla
stičn o em balažo.
Naslednja pom em bna investicija
na obm očju KS Osilnica je razširja
nje potov v vasi Podvrh, Padovo,
Malinišče, Lipca, Zgornji in Spodnji
Č ačič, Papeži, Belica in Žurge. Ta
p o ta so tudi utrdili, uredili ob njih
kanale in propuste itd. Dela, pri ka
terih je vaščanom pomagala JLA,
b odo popolnom a dokončana spo
mladi.

dali so primer, da nek naročnik
še vedno dobiva Dolenjski list na
svoj stari naslov v Rajndolu, če
prav sc je že preselil v novo hišo
v Kočevju. Ta hiša še nim a šte
vilke in ulica ne imena.
Ob zaključku pa so priznali,
da je nagrada za nabiranje naroč
nikov lepa, da se zato splača po
tru d iti in da bodo tu d i oni vloži
li v b o d o č e več naporov za raz
širjanje dom ačega časopisa, ki ga
tu d i sami radi berejo.
J. PRIMC

Asfaltirani sta bili cesti skozi vasi
Mirtoviči in Grintovec. Vodovod so
uredili v G rintovcu. Urejali so več
pokopališč. Popravili so stavbo kra
jevne skupnosti ozirom a krajevnega
urada. Ponekod jim je zelo nagajala
talna in podtaln a voda ter hudo
urniki, zaradi česar je bilo treba gra
diti o d to čn e kanale in opravljati
druge izboljšave.
Za ta dela so opravili občani tudi
veliko prostovoljnega dela. Za uredi
tev zdravstvene postaje je bilo
opravljenih lani in letos 7.460 prostovdjnih delovnih ur. Za ureditev
potov, pokopališč in drugega pa so
vaščani opravili letos še nadaljnjih
skoraj 4.000 prostovoljnih delovnih
ur. Letos so torej prebivalci KS Osil
nice opravili za napredek svojega
obm očja in s tem tudi zase precej
več kot v kateri koli drugi vaški KS
v občini, verjetno pa so take KS
tudi v republiki bolj redke. Čeprav
vsa dela še niso popolnom a konča
na, so vaščani lahko ponosni na
opravljeno delo in na svoj prispevek
k dnevu republike, ki je hkrati pri
spevek zanje same.
J. PRIMC

Iz KS Osilnica
ZA CESTE - Na obm očju KS
Osilnica so občani vpisali okoli
100.000 din posojila za ceste.
ZA PO SO ČJE — Krajevna organi
zacija RK Osilnica je zbrala za Po
sočje, la ga je prizadejal potres,
preko 10.000 din.
VEČ ČLANOV - V krajevni
skupnosti posvečajo večjo pozor
nost tudi organizacijam in društ
vom. T ako so že pridobili precej no
vih članov za R deči križ, gasilsko
društvo in osnovno organizacijo
Zveze mladine.
VSE SKLEPE IZOBESIJO - Vse
sklepe sveta krajevne skupnosti in
zapisnike sestankov in sej izobesijo
na oglasno desko, posredujejo pa jih
tudi vaškim odborom , ki delujejo v
vseh vaseh, in SZDL. T ako so o b ča
ni o vseh dogajanjih h itro in sproti
seznanjeni. Sicer pa so občani sami
vključeni v vsa dela, katerih nosilca
sta KS in S Z D L
DELEGACIJE SE ŠE NISO DO
BRO ZNAŠLE — Delegacije krajev
ne skupnosti za zbor KS občinske
skupščine in SIS se še niso znašle pri
delu, kar je pom anjkljivost tudi v
nekaterih drugih KS. Upajo pa, da
bodo začetne pom anjkljivosti, ki so
razumljive, km alu odpravili, saj so
že storili nekatere ukrepe.
KRUH ŠE ZA MOŠKE - Za za
poslitev žensk je poskrbela Tekstilana, ki je tu odprla obrat, za moške
p a še ni dovolj delovnih m est. Doslej
so se dogovarjali, da bi tu odprla
ob rat Iskra, vendar po treh letih do
govarjanj ni narejenega nič, zato bo
KS iskala še druge m ožnosti za od
prtje obrata, kjer bi se zaposlili m o
ški.
UKINJEN AVTOBUS - Hrvaško
podjetje A vtotrans je ukinilo avto
busno progo D e ln ice-Č ab ar, ki je
velikega pom ena tudi za prebivalce
slovenske strani K olpe in Čabranke.
KS Osilnica je zaprosila občinsko
skupščino Kočevje, naj zdaj skuša
ona urediti prevoz.
LES ZA MOST
Za popravilo
m ostu na Belici, ki vodi proti vasi
Bezgarje, je hrastovina pripravljena.
T reba jo je le še razžagati na prim er
ne kose.

MEDVED NA LADJI
F. BAJO: „Po ro d u sem Bo
sanec, na kočevski pošti de
lam 4 leta, prej pa sem bil 7
let živinorejec pri ZKGP.
Rad berem Dolenjski list, res
pa je, da nisem njegov na
ro č n ik ." (F o to : Prim c)

V Kočevju se pripravljajo na po
novni obisk ladje „K očevje“ , ko bo
spet zaplula v dom ače vode. Posadki
ozirom a ladji bodo ob tej priložno
sti podarili za spom in na Kočevsko
nekatere nagačene divje živali. Zve
deli sm o, da bodo to m edved, ki je
kralj kočevskih gozdov, pa še m erja
sec in srnjak.

OBVEZNI PREIZKUS
Z devetnajstim nov«.— - ^ ,,,
čel veljati predpis, da 1 tn
vozniki koles z rnotorjem.
inie<ij
vozniškega izpita, med vo -Tt, piopri sebi potrdilo o
m etnih predpisov. EnaK
^
velja tudi za v o z n i k e del
^
jev in m otokultivatorjev ( ^le ;
strojev na m otorni P°®° nl0jiieWi|
lahko upravlja v javnern F stJ.:
kolo z m otorjem le tisti,
rejši od 14 let in ,lr^
cjje 0
potrdilo. Podrobne mfoi®a ^
pridobitvi om enjenih p°* toče^
vsak dobi v pisarni AM^ £ 0gO5

Za 3. december j e j &
na dm ga seja zbora s ^
cev krajevne skupnost
čevje-m esto, na kater
do pregledali sklep* u5rc»
razpravljali o Prevze, }eva,ijl
stev tekočega vzffl*.
zgradb in o ko ristita i ' (C rfifi
hišnih svetov, kjer
^
niso d o vo lj usPe^n0-,„h<e$
G otovo bo
razprava o drugi t o ^
pravi o predlogu, na]
j
sveti prevzeli sre ^.Lnz i
čega vzdrževanja his
^
m i gospodarili. To P
ni, da b i posame^ ' etol
sveti (ali več hišinm
skupajjPodprli svoj
^
...
čun pri banki, sami
^
čunovodske posle .l 2*4?
p a č dovoljujejo, ozir°
ločajo predpisi.
. ,0
N ekateri hišni sve me0 i
tem že razpravljali ffl ^
da en sam hišni *ve
soben uvesti svojega
vodstva, ker pa č ni n
p
in še predrago bi .
pom eni, da b i morali
jj
ti to službo za veC,jc0
svetov ali za celo a
kako drugače.

Vprašanje je z^ ’ ^ s1$
p lačati honorar ten
$
nemu računovodji■ ^ 0
b i se morala sarn0j^,pii^
stanovanjska
(SSS), k i zdaj opraM >
sle, o d reči delu sred
jih dobiva iz stanar^ ^
ne bo opravljala v e .
novodske službe
vzdrževanja, tudi ni^.g
čena
?na d o d o oh ohd ! o' "nd k a ^
Seveda pa je
vati, da HS ne bodo
lastnim žiro računo
^
ču n ovodski službi
r
rili z vso stanarino, a ^ v
i tek o čim vzdrževa 1 ^ s
znaša v novih hiša'1 ^
o d sto tk o v stanarine,
pa 2 0 odstotkov. . ^
Zelo vprašljivo• ]?’ c
b i bila torej predno
loga zbora stanova ^
razpravljati o teh ° njit#
od sto tk ih denarja in . t1\0&
samouprave. Zelo ve I ^ Sv
pom em bnejših Pre0S,/,,,arillC'
do 92 o d sto tk o v staa *
O tej pa bodo PlaC'n0\d:l',
narine, se pravi sta
<fi$
odločali takrat, ko ^
res samoupravno on^ ^
na. Zato b i b li
ga krajevnih
zacij res samoupMvtl°
nizirati SSS.
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Pred nam i je 29. novem ber, in da bi vam bili prazniki
prijetnejši, sp et objavljam o nagradno križanko, za katero
sm o razpisali p e t denarnih nagrad v skupni vrednosti
1 .500,00 d in . K dor b o poslal pravilno izpolnjeno križan
ko uredništvu Dolenjskega lista d o v k ljučno srede, 8.
decem bra, mu lahko žreb nakloni en o izmed njih.
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Prosim o, d a reševalci upoštevajo še naslednja navodila:
rešitve je treb a poslati na naslov U redništvo Dolenjskega
lista, 6 8 0 0 0 Novo m esto, p. p. 33, na kuverti pa m ora biti
v spodnjem levem k otu obvezno napisano opozorilo:
KRIŽANKA! Naslov reševalca m ora biti napisan na robu
križanke, ki je hkrati tu d i kupon za udeležbo pri žre
banju.
P rijetne praznične dni vam želi
vaš zvesti
DOLENJSKI LIST

DOLENJSKI LIST
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tedensK6le
Č etrtek , 25. novem bra - K atarina
Petek, 26. novem bra - K onrad
Sobota, 27. novem bra - Virgil
N edelja, 28. novembra - Jakob
Ponedeljek,
29. novembra - D an republike
Torek, 30. novem bra - Andrej
Sreda, 1. decem bra - Natalija
Č etrtek, 2. decem bra - Blanka
LUNINE MENE
28. novem bra ob 13.59 uri prvi krajec

o

DOBI

o s n o v n a S o l a „ 29 . o k t o BER“ , ŠM ARJETA, RAZPISUJE
PROSTO DELOVNO MESTO
UČITELJA
ZA
RAZREDNI
POUK ZA DOLOČEN ČAS (OD
1. DECEMBRA DO 30. JU N IJA
1977).
SPREJMEMO
TUDI
ABSOLVENTE PA - ODDELEK
ZA RAZREDNI POUK. MOŽNA
TUDI
HONORARNA
ZAPO
SLITEV.
IŠČEM DEKLE za pom oč v kuhinji
z nekaj znanja kuhe ter snažilko
za dve uri na dan. Naslov v upravi
lista (3 3 6 2 /7 6 ).
TAKO J ZAPOSLIM v redno de
lovno razm erje 4 m onterje Cen
tralne kurjave, 1 vodovodnega
inštalaterja in 2 to p lo tn a izolaterja. Pogoj: tere n ni ovira drugo po dogovoru. Inštalaterstvo
A nton Mrvic, Osojnik 16, 68333
Sem ič ali A nton Mrvič, Majde
Šilc 19, 68000 Novo m esto, tele
fon 2 3 -1 0 1 .

SLUŽBO
V

IŠČE

VEČERNEM času bi sprejela
strojepisna ali kakšna druga dela.
Pripravljena sem se n aučiti na
stroj za knjiženje. Ponudbe pod
šifro „N ujno“ .

STANOVANJA
ODDAM oprem ljeno sobo dvema
študentom a. Naslov v upravi lista
IŠČEVA sobo in kuhinjo v Novem
m estu. Naslov v upravi lista
(3 3 8 3 /7 6 ).
IŠČEM oprem ljeno sobo v Novem
m estu ali bližnji okolici. Naslov v
upravi lista ( J 4 0 3 /7 6 ).
NUJNO potrebujem oprem ljeno
sobo v Novem m estu. Plačam
tudi za eno leto vnaprej. Naslov v
upravi lista (3 4 1 4 /7 6 ).

M o to rn a vodila
ZARADI NAKUPA novega avtom o
bila prodam zastavo 750, letnik
1970
(decem ber), prevoženih
38.000 km. Naslov v upravi lista
(3 3 6 0 /7 6 ).
PRODAM SPAČKA 74 za 33.000
din ter spalča 71 za 16.000 din,
oba registrirana. Oglasite se po
poldan v N ovom ontaži in popol
dan v bolnici —interna, Karel Mi
helin.
PRODAM TRAKTOR PASQUALE
18 s priključki, obračalnik, plug
' in brane ter m otorno žago StiheL
Janez F o rtu n a , Male Dole 7,
Veliki Gaber.
PRODAM FIA T 1300, letnik 1969,
in rezervne dele. T rdinova cesta
21, Novo m esto.
PRODAM ZASTAVO 850 (delno
obnovljeno). Marjan Mikec (Bob
nar), P odboršt, Mirna peč.
PRODAM FIA T 850, dobro ohra
njen. D arko Knez, Hrastovica 18,
68230 Mokronog.
PR O D A M , OPEL
COMODORE
COUPE, letnik 1970. Cena ugo
dna.
Inform acije na telefon
7 5 - 1 8 9 o b večernih urah. Naslov
v upravi lista (3 3 7 8 /7 6 ).
PRODAM ali zam enjam FIA T 850
šport coupe. T om ič, Dol Polje
12, Straža.
PRODAM 125 PZ po nizki ceni, let
nik 1975, registriran do maja
1977.
Naslov v upravi lista
(3 3 9 4 /7 6 ).
PRODAM JA VO 175 ccm, letnik
1969.
Naslov v upravi lista
(3 3 9 5 /7 6 ).
NUJNO PRODAM VW 1300, letnik
1971. Janez K lem enčič, Smolenja vas 64, Novo mesto.
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KRŠKO: 27. in 28. 11. francoski
film Ni dim a brez ognja. 1. 12.
ameriški film Legenda o črnem
Charlyju. 4. in 5. 12. am eriški film
Vlak za dva potepuha.
NOVO MESTO - KINO KRKA:
O d 26 do 28. 11. danski barvni film
Avtocesta v postelji.
RIBNICA:
27
in
28. 11.
italijanski barvni film Lov za
plenom .
SEVNICA: 27.
in
28. 11.
jugoslovanski film Okovani šoferji.
ŠEN TJERN EJ: 27. in 28. 11.
Boter. 4. in 5. 12. V službi njenega
veličanstva.

ČRNO M ELJ: 2. 11. ameriški
barvni film Vlak za dva potepuha.
30. 11. britanski barvni film „Zakaj
ležiš? R eci nekaj."

SLUŽBO

KOSTANJEVICA:
28.
11.
angleški barvni film Dva koraka
izven zakona. 5. 12. španski barvni
film Tarzan in č rn a panterja.

TREBN JE: 27.
ih
28. 11.
italijanski
barvni e ro tičn i film
Boccaccio: Dekam eron, 4. in 5. 12.
barvni kavbojski film Vagabundi
zahoda.

a
PRODAM FIA T 850. Janko Mali,
Bršlin 57, Novo mesto.
PRODAM SPAČKA, letnik 1974,
lahko delno na potrošniški kredit.
Brezovar, G otna vas 44, Novo
m esto.
PRODAM ŠKODO 100, prevoženih
4 6.0 0 0 km , v zelo dobrem stanju.
Ivan Rozm an, G or. G lobodol 22,
Mirna peč.
UGODNO PRODAM ZASTAVO
101, letnik 1973. Inform acije po
telefonu 2 2 - 0 9 6 od 16. ure
dalje.
DRODAM AVTO TAUNUS, karamboliran, po zelo ugodni ceni.
Polde Mlakar, Zaboršt 4, Bučka
(Škocjan).
PRODAM FIA T 750, registriran do
novem bra 1977. V inko Bojane,
Kristanova 53, Novo mesto.
AMI 6, dobro ohranjen, registriran
do avgusta 1977, ugodno pro
dam. Skof, Mestne njive 4, Novo
m esto.
PRODAM TRA K TO R Steyr s plu
gom (18 KS) v odličnem stanju.
Franc D robne, Žigerski vrh 13,
6 8290 Sevnica.
PRODAM KOMBI Zastava 750,
letnik 1972, registriran do 1. no
vembra 1977, v dobrem stanju.
Dušan Pavlič, Majde Šilc 3, Novo
m esto, telefon 2 3 -2 5 9 .
UGODNO PRODAM zastavo 750,
letnik 1970. Dušan Vcncel, Gor.
Nemška vas, Trebnje.
PRODAM tra k to r Pasquali (1 8 KS).
Naslov v upravi lista (3 4 2 7 /7 6 ).
PRODAM FORD EXORD 1100,
letnik 1973. Ogled možen vsak
dan od 15. ure dalje. Alapovič,
Zagrebška 18, Novo mesto.
P
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POCENI PRODAM črno-beli televi
zor F.I Niš. Ciril Novak, Nad mlini
21, Novo mesto.
PRODAM 200 kg težkega prašiča.
Ivan A m brožič,. Šentjošt 14, S to
piče.
PRODAM električni štedilnik, tri
delno om aro z vitrino in mizico.
Zvone Pavlin, Zagrebška 11, N o
vo m esto. ’
PRODAM manjšo slam oreznico s
puhalnikom in kosilnico BCS v
dobrem stanju. Selak, Luterško
selo 13, OtOČCC.
PO UCiODNl ceni prodam dve dolgi

beli

poročni

obleki.

Krivec,

Kettejev drevored 4 9 , Novo
m esto.
PRODAM pletilni stroj Standard z
originalno mizo in lepo ohranjeno
vitrino. Vida Novakovič, C ankar
jeva 15, 68250 Brežice.
PRODAM malo rabljeno trajno go
rečo peč. Neža Bizjak, Ravno 12,
Raka.
PRODAM skoraj nov električni ra
diator. Naslov v upravi lista
(3 3 8 2 /7 6 ).
PRODAM večje ostrešje za hišo.
l ani Dular, G otna vas 49, Novo
mesto.
POCENI PRODAM term oakum ula
cijsko peč CER Cačak 3 KW
malo rabljeno. U rbančič, Straža
78.
PRODAM dobro ohranjeno peč na
olje Em o 8, radioaparat in divan
po prim erni ceni. Ogled na T rdi
novi 32 v Novem mestu.
PO UGODNI ceni prodam dve ter
m oakum ulacijski peči 3 in 4 KW.
Inform acije na telefon 2 2 - 6 6 8
od 19. do 20. ure.
PRODAM
dvostranski
skobelni
stroj. Inform acije po telefonu
2 1 -5 7 5 .
PRODAM prašiča /.a zakol, težkega
170 kg. Naslov v upravi lista
(3 4 2 9 /7 6 ).
DVE zim ski gum i, novi, „Ceat
1 7 5 - 1 4 “ , prodam . Naslov v upra
vi lista (3 4 3 2 /7 6 ).
PRODAM kleparsko orodje in stro
je. F’. B ernardič, Delavska 5,
6 8270 Krško.
PO NIZKI CENI PRODAM hladil
nik Himo 75 1, športni otroški vo

ziček in m oped T om os T 12.
Naslov v upravi lista (3 4 3 6 /7 6 ).
PRODAM pse m ladiče, ovčarje, in
popolnom a novo športno kolo na
5 prestav. Krhin, R atež 18. Brus
nice.
PRODAM prikolico za traktor.
T one K ukovičič, Lokve 7, 68280
Brestanica.
UGODNO PRODAM računski stroj
(m linček). Inform acije po telefo
nu 7 2 - 0 8 3 od 13. do 14. ure.
PRODAM varilni transform ator,
tudi na obroke. Izdelan je za 220
in 380 V, varilna m oč je 2 do 5
mm elektrode. Cena 2.600 din.
Ivan Sojer, Brezovica 217,
poleg
železniške
postaje,
61351 Brezovica pri Ljubljani.
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KUPIM FIA T 750, letnik 1 9 7 2 /7 3 .
Ponudbe dopoldne na telefon
8 4 -5 2 2 .
KUPIM trifazni elek tro m o to r 1 KW
(1000 obratov). Inform acije na
telefon 7 8 -3 1 0 .
KUPIM tehtnico od 200 do 500 kg.
Naslov v upravi lista (3 4 0 1 /7 6 ).
KUPIM enofazni hidrofor. M ačko
vec 6.
KUPIM rabljeno oprem o za frizerski
salon. Vlado G račner, Srem ič 5,
6 8270 Krško.

PRODAM VINOGRAD z vinskim
hram om in posebej dve parceli v
Ž akovcu-P onikve. Interesenti sc
naj zglasijo pri meni dom a v Gla
žuti pod Stojdrago, Sam obor, Ni
kola Kekič.
NA MIRNI na Dolenjskem prodam
manjše posestvo s hišo in gospo
darskim poslopjem . Vodovod,
elektrika in dostop z avtom obi
lom. Inform acije Janez Ahlin,
Koper, Vanganelska cesta 53/11,
telefon 0 6 6 - 2 1 - 7 0 4 .
PRODAM parcelo za vinograd v
Drenovcu pri Krškem (18 arov).
M ožnost gradnje vikenda. Martin
G rozina, CK Ž 92, Krško.
PO UGODNI ceni prodam hišo,
zgrajeno do tretje faze, parcela v
velikosti 1.400 m 2, v okolici
Šentjerneja. Naslov v upravi lista
(3 3 8 8 /7 6 ).
V BLIŽIN I Velikih Malenc prodam
njivo (16 arov) in gozd (25 arov).
Og’jd 28. novem bra med 9. in
10. uro. K odrič, Velike Malence
4 3, Krška vas.
PRODAM manjšo parcelo, zrigolano
za vinograd, prim erno za vikend.
Lep razgled, sončna lega. Naslov
v upravi lista (3 3 9 8 /7 6 ).
PRODAM vinograd, prim eren za
vikend. E lektrika v bližini, dovoz
z avtom . Ivan Longar, Češnjevck
3, Trebnje.
PRODAM novo hišo v Trebnjem v 4
fazi gradnje. Dolenjske T oplice
66.
PRODAM cnostanovanjsko hišo v
Sevnici. Vse inform acije dobite
na naslovu: Hcda G aberšek, Fran
cetova 16, Slovenj Gradec.
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PROSIM poštenega najditelja želez
niške izkaznice na ime PETER
ŽULA, izgubljene dne 14. n o 
vembra 1976 od 12,30 do 13. ure
v Novem m estu na avtobusni po
staji, da jo vrne proti nagradi na
upravo Dolenjskega lista.
V NAJI^M oddam skladiščne p rosto
re, suhe, zidane, v zaprtem pro
storu, v velikosti 150 m2. Ogled
lahko vsak dan. Naslov v upravi
lista (3 3 6 7 /7 6 ).
VZAMEM v varstvo dva ali tri o tro 
ke. Inform acije do 18. ure. Na
slov v upravi lista (3 3 9 2 /7 6 ).
SPREJMEM v varstvo otroka od 1
leta dalj«, v dopoldanskem času.
Naslov v upravi lista (3 3 9 7 /7 6 ).
POROČNI PRSTANI! Za lepa in
m oderna poročna prstana se Vam
splača pot v Ljubljano k zlatarju
v Gosposki 5 (poleg univerze). Z izrezkom tega oglasa dobite
10 odst popusta!
NAJDENO rdečo denarnico na Za
grebški cesti oddajte v novom eški
lekarni.

ZAHVALA
% %j i

&

PRED dvema tednom a sem izgubila
na avtobusni postaji v Novem
m estu zdravstveno izkaznico z
vsemi dokum enti. Poštenega naj
ditelja prosim , da jo vrne proti
nagradi na upravo Dolenjskega
lista.

^OBVESTILA!
SERVISNA delavnica Iskrinih izdel
kov Prekopa, telefon 8 5 -5 3 8 , je
o dprta vsak dan od 7. ure do
14.30. ob sobotah od 7,30 dcT
12.30. Popravljam o tudi k otne
brusilke in vrtalne stroje. Priporo
čam o popravila televizijskih spre
jem nikov na dom u: Brežice torek, č etrte k Novo m esto.
VAŠ ra diator boste brez truda in
hitro očistili prahu. Prah zadržuje
to p lo to , izgorevanje pa onesnažu
je zrak v prostorih. Ščetko vam
pošljem o po pošti, če nakažete
50,00 din. Obnavljam o tudi vse
ščetke za ioščilcc in sesalce
prahu. Izdelujem o vse ostale
ščetke po vzorcu in skici. N aroč
niki Dolenjskega lista imajo 10 %
popusta, Ščctarstvo A rm ič, T rža
ška 52, Ljubljana.

JOŽETA
ŠETINE
iz Vel. B učne vasi 24

se iskreno zahvaljujem o vsem, ki so nam na kakršenkoli način
pomagali, z nami sočustvovali, pokojniku darovali vence in cvetje,
ga posprem ili na njegovi zadnji poti, ter duhovniku za opravljeni
obred.
Posebno zahvalo smo dolžni zdravniškem u in strežnem u osebju
kirurškega oddelka bolnice Novo m esto za prizadevanje,
tov. Hladetu, Justinu K ranjčiču, M arički in njeni m am i, družinam
Krevs, Zagorc, Nadu, L ukm an, Škufca in drugim sosedom za
nesebično pom oč.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej najlepša hvala.

Ž alujoči: žena Marija, sin Milan, h čerk a Dragica z d ru 
žino in drugo sorodstvo.

Z A H V A L A
Ob boleči izgubi našega dragega m oža, o č eta in starega očeta,
brata, strica in svaka

JOŽETA TUTINA
DOBRI m ami MARIJI ŠMAJDEK iz
Regerče vasi želijo vse najboljše
za njen 70. rojstni dan in da bi
bila še dolgo zdrava in srečna v
krogu svojih o tro k , Milka, Mici,
Franci in Stane z družinami.
DOBRIM
in
skrbnim
staršem
JO ŽE T U IN TONČKI KRNC iz
Dol. Maharovca ob 25-letnici
skupnega
življenja
želijo
še
mnogo srečnih in zdravih let v
krogu svojih dragih hvaležni o tro 
ci Jožica in T one z družinam a,
Milan, ki služi vojaški rok, in
Franci.
Vnukinji
Biserka in
Sabina ji pošiljajo koš poljubč
kov. Č estitki se pridružujeta tudi
m am a in teta J u s ti
NAŠI dobri m ami KATARINI BAR
BIČ iz Šutne 8 pri P odbočju za
dvojni praznik iskrene čestitke.
Zahvaljujem o se za ves trud in
d obroto vsi, ki jo im am o radi.
Mož Jože, sin Stane z ženo, hčer
ke Zofka, Joža, Vladka in Marjan
ca z družinam i.
DRAGI m ami, babici in prababici
KATICI BAHOR iz Kašče pri
Sem iču za god in 70. rojstni dan
iskreno čestitajo in želijo še m no
go zdravih in srečnih let ter se ji
zahvaljujejo za ves trud in d o bro
to vsi njeni: hčerka Mimica z Iva
nom , sinova Jože in Stane z dru
žinam a, vnuki Janez, Nežka z Jo 
žetom , Anica s Francijem in malo
Kaljo, ki pošilja prababici 70 po
ljubčkov. Č estitki se pridružuje
tudi Ivanova mama.

iz G abrja 110
se iskreno zahvaljujem o vsem. ki ste ga posprem ili na njegovi
zadnji poti, m u darovali vence in cvetje. Žahvaljujemo se orga
nizaciji ZB Gabrje, govorniku za poslovilni govor in duhovniku za
opravljeni obred.
Vsem še enkrat prisrčna hvala.

Ž alujoči: žena Lojzka, sinova M artin in Jo že, h čerk a
Milena z m ožem in družino in drugo sorodstvo.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame

ANTONIJE HOČEVAR
roj. Pucelj
iz K očevja
se iskreno zahvaljujem o vsem sorodnikom in znancem za izrečena
sožalja, darovalcem cvetja in vencev, predsedniku konference
SZDL OB Kočevje, N acetu K arničniku za poslovilne besede,
godbenikom in sosedom.
Posebno se zahvaljujem o za nesebično pom oč v težkih tre
nutkih m am ine bolezni, ki so jo nudili Cesarjevi, Koruzerjeva in
zdravstveno osebje.

Ž alujoči: sinova S tan e in Lojze z družinam a te r h čerk a
Silva z družino.

Z A H V A L A
Ob boleči izgubi naše drage mame,
stare mame

ROZALIJA JE R A Č , Gor. Kamence
25, Novo m esto, preklicujem vse,
kar sem neresničnega govorila o
Nadi Jakše, V Brezov log 8, Novo
m esto, in se ji zahvaljujem, da je
odstopila od tožbe.
MARJAN BUKOVEC, Kettejev dre
vored 45, Novo m esto, preklicu
jem besede, ki sem jih izrekel o
Vidi Senici iz Novega m esta, Jere
bova 3, ker so neresnične.

ssiutfan

V
80. letu starosti nas je za vedno
zapustila naša draga mama in stara
mama

JOŽEFE
HROVAT
iz R egerče vasi 38

se iskreno zahvaljujem o vsem sorodnikom , sosedom in vaščanom
za pom oč. Posebna zahvala sindikatu ISKRE ter sindikatu
M ERCATOR za podarjena venca.

Ž alujoči: sin Janez, hčerk a Cirila z družino, sestri
Mimi in N ežka, polsestra Lojzka te r b ratje Avgust, Karel
in Jo že z družinam i.

ROZALIJA PAVČEK
roj. Zavrič iz
Podgore pri Straži
Prisrčno se zahvaljujem o vsem, ki
so v težkih trenutkih sočustvovali z.
nami, nam izrekli sožalje, darovali
vence in cvetje. Zahvala velja tudi
župniku iz Prečne za obred, ter
vsem, ki so jo posprem ili na zadnji
p o ti..

Ž alujoči: h če rk i Meri in Zalka
z družinam a.

ZAHVALA
Ob nenadni in nenadom estljivi izgubi
našega dragega m oža. o četa in dedka

LEONA TOMAŠIČA
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom , sosedom , prijateljem , znan
cem, Zvezi borcev in Društvu upokojencev za sprem stvo na zadnji
p ti in izraženo sožalje. Najlepša hvala govornikom za iskrene in
tople poslovilne besede.

Ž alujoči: žena Hema in sin A nton z družino.

DOLENJSKI U ST

Ob boleči izgubi našega dragega m oža,
o č eta, starega očeta, brata in strica

G radac v Beli krajini. 8. novem bra 1976.

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo
m esto - USTANOVITELJ LISTA: občinske konference SZDL
Brežice, Črnom elj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo m esto, Ribnica,
Sevnica in Trebnje.
IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja. Pred
sednik: Slavko Lubšina.
UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni
urednik), Ivan Zoran (nam estnik glavnega in odgovornega urednika),
Ria Bačer, Andrej Bartelj, Marjan Bauer (urednik Priloge), Milan
Markelj, Janez Pezelj, Jože Primc, Jožica Teppey in Alfred Že
Železnik.
Oblikovalec Priloge Peter Sim ič.
IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 5 din - Lejna
naročnina 169 dinarjev, polletna naročnina 84,50 din, plačljiva v
naprej
Za inozem stvo 340 din ali 20 ameriških dolarjev oz. 49 DM
(oz. ustrezna druga valuta v tej vrednosti) - Devizni račun:
52100 620 1 0 7 - 3 2 0 0 0 - 0 0 9 - 8 - 9
OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 89 din, 1 cm na določeni
strani 119 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 178 din.
Vsak mali oglas do 10 besed 39 din, vsaka nadaljnja beseda 3 din. Za
vse druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 8 od 15.
10. 1976. Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (St.
421 1 /7 2 od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje tenvljni
davek od prom etaP rO izvodov.
TEK OČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem m<stu
5 2 1 0 0 - 6 0 1 - 1 0 5 5 8 - Naslov uredništva: 68001 Novo m esto, iJlica
talccv 2, p.p. 33, telefon: (068) 2 3 - 6 0 6 - Naslov uprave: 6-1001
Novo m esto, Glavni trg 3, p.p. 33, telefon (068) 2 3 -6 1 1 .
N enaročenih rokopisov in fotografij ne vračam o - Časopisni stavek,
filmi in prelom : ČZP Dolenjski list, Novo m esto - Barvni frirhi in
iisk: Ljudska pravica, Ljubljana.

St. 48 (1427) - 25. novem bra 1976

lA J

At ki * * d # S. A A A A ■* M A 4 A A A A A A

»»POSAVJE«

»-P O SA V JE «

Trgovsko-gostinsko podjetje
na veliko in malo

T rg o v sk o -g o stin sk o p o d je tje

BREŽICE

BREŽICE

na veliko in m alo

Na podlagi določil 13. člena sam oupravnega sporazum a o
m edsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in sklepa
delavskega sveta TOZD gostinstvo

Na podlagi določil 13. člena samoupravnega sporazum a o
m edsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in sklepa
delavskega sveta TOZD — gostinstvo

objavljamo
prosto delovno mesto

objavljamo
prosto delovno mesto

POSLOVODJA POSLOVNE ENOTE „GOSTISČE PRI KINU"
Na to delovno* m esto je lahko sprejet kandidat, ki razen
splošnih izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
— da je VKV gostinski delavec in ima 4 leta delovnih
izkušenj;
— da je KV gostinski delavec in ima 8 let delovnih izku
šenj;
— da ni kaznovan ali ni v postopku zaradi k.d. naštetih v
134. čl. Zakona o konstituiranju organizacij združenega
dela in njihovem vpisu v sodni register;
— da ima organizacijske sposobnosti.
K andidati naj svoje vloge z opisom dosedanjih zaposlitev in z
dokazili, da izpolnjujejo zahtevane pogoje, pošljejo v 15
dneh v splošni sek to r podjetja.
Osebni dohodek se obračunava in izplačuje v skladu z do lo 
čili Sam oupravnega sporazum a o delitvi dohodka in osebne
ga dohodka.

KUHARICE V OBRATU
Na to delovno m esto je lahko sprejet kandidat, ki razen
splošnih izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
— da je KV kuhar-ica in da ima 3 leta delovnih izkušenj
pri delu v kuhinji.
K andidati naj svoje vloge z opisom dosedanjih zaposlitev in z
dokazili, da izpolnjujejo zahtevane pogoje, pošljejo v 15
dneh v splošni sek to r podjetja.
Osebni do h o d ek se obračunava in izplačuje v skladu z d o lo 
čili Sam oupravnega sporazum a o delitvi d ohodka in osebne
ga dohodka.

„Odbor za m edsebojna razmerja Zavarovalnice
SA V A — poslovna enota Novo mesto

SKUPSČINA OBČINE RIBNICA, krajevna sk u p n o st D o
lenja vas
Na podl?gi 4. člena zakona o referendum u (Uradni list
SRS št. 2 9 /7 2 ) in 2. te r 6. člena zakona o sam oprispevku
(Uradni list SRS št. 3 /7 3 ) in v skladu s sklepom zbora o b ča
nov naselja Rakitnica te r sta tu ta KS Dolenja vas je zbor
delegatov KS Dolenja vas dne 3. 6. 1976 sprejel
S K l EP
o razpisu referendum a za uvedbo dodatnega krajevnega
sam oprispevka za sofinanciranje asfaltiranja ceste skozi
naselje R akitnica.
1. člen
Za del o bm očja KS Dolenja vas, ki zajema naselje
Rakitnica, se razpiše referendum za uvedbo dodatnega kra
jevnega sam oprispevte za sofinanciranje asfaltiranja ceste
skozi Rakitnico, v skladu s sprejetim program om KS Dolenja
vas'
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 5. XII. 1976, od 7. d o 19. ure
na običajnem glasovalnem m estu (gostilna G reben), izvede
pa ga volilna skupina KS Dolenja vas po načelih splošnih
volitev in v skladu z zakonom o referendum u.
3. člen
Pravico d o glasovanja na referendum u im ajo občani, ki so
vpisani v splošnem voliJnem imeniku za naselje Rakitnica, in
tudi zaposleni občani, mlajši od 18 let, ki še nimajo pravice
d o volitev v skupščino družbenopolitičnih skupnosti in še
niso vpisani v splošni volilni imenik.
4. člen
Na referendum u glasujejo glasovalci neposredno in tajn o z
glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:

o b ja vl j a

Krajevna skupnost Dolenja vas
GLASOVNICA

v službi zavarovanja oseb prosto delovno m esto

KONTROLOR INKASA.
trgovsko
podjetje
na debelo
in d r o b n o
novo m esto

a o ic n j Kd
DOLENJKINE D EŽURNE
T R G O V I N E OB
DNEVU REPUBLIKE

GLASUJEM

P O T R O Š N I K E O B V E Š Č A M O , D A B O D O OB
DNEVU
REPUBLIKE
TRGOVINE
ODPRTE
TAKOLE:
27. novem bra bodo o dprte k o t običajno,
28. in 29. novem bra bodo vse trgovine zaprte.
30. novem bra bodo od 7.30 do 10.30 ure dežurne naslednje
trgovine:

v Novem mestu:

ZA
ZAHVALA
Ob prerani in boleči izgubi dragega
m oža, skrbnega o četa in deda

Josip Jurčič

med
dvema
stoloma
2
Zavestno in trd n o je stopal,
tega je bil od nekdaj vajen. Njegovo gosto sto 
pinjo b i bil lahko bolj trebušatosti nego starosti
pripisoval.
„K do ti je pa povedal, da mi je sin pisal? “
vpraša Pridana, k o je bil, nikogar iz družbe pogledavši, samo m ajhno kapico na glavi privzdig
nil k o t znam enje pozdrava.
„Ali se ti č u d n o zdi, da vem? “
„K ajpak. Jaz nisem nikom ur pripovedoval,
da sem pism o dobil.44
„N u, jaz sem bil na pošti in tam sem pism o
videl in precej od zunaj z napisa poznal, od
koga je , d a je tvoj Nikelj pisal. Pokaži no, kaj je.
Meni se zdi, d a je letos njegova šola pri kraju, ali
ni? 44
„Tega jaz ne vem, zdi se mi p ač ,44 reče Kolodej, izpod naprsnika izvleče zapečateno pismo
lir ga Pridanu izroči.
„ ^ a j je v njem , debelo je ,44 ugiblje Pridan,
poteht* pism o, razvije in dobi fotografijo iz
njega.
„To Jo njegov obraz, glejte, glejte, kako mu je
brada pora,sla,44 rekši, kaže fotografijo starem u

Glasovalec izpolni glasovnico tak o , da obkroži besedo ZA,
kolikor se strinja z uvedbo dodatnega sam oprispevka, v na
sprotnem prim eru pa PROTI.

6. člen
Sredstva, zbrana iz tega sam oprispevka, so strogo nam en
ska, stekajo pa se na tek o či račun KS D olenja vas, evidenti
rajo se ločeno in se lahko uporabljajo samo za financiranje
asfaltiranja ceste skozi Rakitnico.

iz Bistrice pri M okronogu

sc iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom in znancem ,
ki so nam pom agali v težkih trenutkih.
Zahvala vsem, ki so darovali cvetje in vence, nam izrazili sožalje
in pokojnika posprem ili na zadnji poti.
Posebna hvala delovnem u kolektivu OŠ M okronog in K lubu
študentov Trebnje za podarjene vence. Zahvala ZB, upokojencem ,
tov. Bizjaku za tople poslovilne besede, pevcem, ter župniku za
opravljeni obred.
Vsem sorodnikom še enkrat iskrena hvala.

Ž alujoči: žena, sin in h čerk i z družinam i, sestra in
drugo sorodstvo.

K olodeju, k ateri se na prste postavi in pazno
gleda sliko svojega sina, ali vendar obraza ne
zgane in se niti fotografije ne d otakne; pod
h rb to m drži roki sklenjeni.
„E j, da bi te, spet novota,44 pravi k ak o r sam
sebi. „V časi so le božje svetnike malali na papir
ali na steno, zdaj pa že ljudi.44
Sedaj pogleda tu d i T o n čk a v roko svojega
o če ta , kateri ji fotografijo izroči, p o tem k o se
je stari Kolodej odpovedovaje kar odm aknil.
Pogledavši sliko, se T o n čk a preko m ladih,
belih lic nalahko zardi; tega si je m orala sama v
svesti biti, zato se b rž na stran nagne in da fo to 
grafijo prijateljici gospodični Luizi brez vse
besede.
Ta s k ritičn im očesom sliko ogleda daljnooko in blizovidno ter reče:
„L epo b rado ima ta mladi m ož, spodnji del
obraza je sploh zanimiv, a zgornji je preširok in
ok o . . . Kaj misliš? 44
S tem pokaže sliko bolehni sestrični. Ta brez
zanim anja pogleda m ehanično, z ram am i zgane
in ne reče ničesar. Zanjo ni bil noben obraz
zanimiv, k er je bila bolna.
N ekako naglo vzame po tem T o n čk a fotogra
fijo nazaj.
M edtem sta bila stara dva pism o prebrala.
Stalo je v njem prav k ratk o poročilo, da je sin
Nikolaj K olodej svoje študije na višji gospodar
ski šoli dok o n čal, da pride v nekoliko dnevih
dom ov in prosi o četa, naj na postajo pošlje voz.
Fotografijo prilaga, da bode o če videl, koliko se
je sprem enil v dveh letih.
Stari Kolodej potem odide, pustivši celo fo 
tografijo, rekši Pridanu: „T o naj le tvoja punca
ima, če če, meni že take igrače niso po veselju.44
G ospodična Luiza pak vpraša T o n čk o :
„Ali ste kaj bolj znani s tem m ladim gospo
dom ? 44
„ 0 da, celo v rodu sm o nekoliko in, ko smo
bili otro ci, smo se igrali skupaj. T udi p o t
lej . . . Še k o je zadnjič o d š e l. . . bil je pri
n a s . . To se ve, da smo do b ro znani.44
G ospodična se lepo nasm ehne, tak o da
T on čk a o či povesi.

7. člen
Za plačevanje in izterjatve sam oprispevka veljajo predpisi,
ki so v veljavi za odm ero, plačevanja in izterjavo davkov
občanov.
8. člen
T a sklep začne veljati dan po objavi v D olenjskem listu.
Dolenja vas, 3. 6. 1976
Predsednik zbora delegatov
KS Dolenja vas
A lojz Z bačnik, l.r.

„N a fotografiji ni sicer videti idealne lepote,
a čeden mlad m o ž je ,44 ponavlja Luiza.
„In bogat bode. O n je edini sin tega starca,
ne? 44 vpraša pristav Kralj k rčm aija.
..N obenega drugega ne,44 odgovori k rčm ar ter
pristavi: „B ogat bode, bogat. Stari njegov, k ije
zdaj tu bil, imel je posebno srečo. Iz vsega se
mu je denar delal. Zraven tega je še po sm rti
drugih dobival. Da, bogat, bogat.44
Po lepem čelu gospodične Luize se nabere
zanimiv oblak globočjega premišljevanja.
Pogovor preide na druge stvari. Drugi govore
o svojih zadevah.

Luiza spregovori

PROTI

5 .'člen
Pred izvedbo referendum a m orajo biti občani seznanjeni z
osnutkom tega sklepa.

IVANA
DULCA

^

M arket Bršljin, M arket Cesta herojev, Sam opostrežba pri
m ostu, M arket Kristanova, M arket Ragovska in prodajalna
kruha.
v Straži: Market;
v Šentjerneju: M arket;
v Žužemberku: prodajalna Grad;
v Trebnjem: prodajalna Preksrba;
na Mirni: prodajalna G rič;
v Mokronogu: prodajalna Živila;
v Črnomlju: sam opostrežba na Cesti kom andanta Staneta
Rozmana in sam opostrežba Pod lipo;
v Semiču: M arket;
v Vinici: prodajalna „V inica".
Vsem občanom čestitam o za dan republike in se pripo
ročam o za obisk v naših prodajalnah!
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POGOJI:
Za objavljeno prosto delovno m esto se zahteva srednja šolska
izobrazba in tri leta delovnih izkušenj.
Za navedeno delovno m esto je d o lo čen o dvom esečno po
skusno delo.
Pismene prijave z dokazilom o strokovni izobrazbi in krat
kim življenjepisom pošljite v roku 10 dni na odbor za m ed
sebojna razmerja Zavarovalnice SAVA — PE Novo m esto.

Krajevni sam oprispevek za sofinanciranje asfaltiranja ceste
skozi naselje R akitnica se uvede za obdobje 6 mesecev od
dneva uveljavitve sklepa o uvedbi dodatnega krajevnega sa
moprispevka z enkratnim prispevkom posameznega gospo
dinjstva oz. hišnega lastnika naselja R akitnica v višini 5.340
din ali z dajatvijo 6 kubičnih m etrov obdelanega okroglega
jelovega lesa norm alne ali boljše kvalitete (hlodi z manj kot
25 cm prem era, m o čn o grčavi, in sušice, se ne sm atrajo za
norm alno kvaliteto), dostavljenega do najbližje kam ionske
ceste.

naenkrat, a bolj samo

T o n čk i, tih o in zaupno:
„Pokaži m i fotografijo še en k rat.44
Deklica jo pokaže.
„R es ni navaden obraz to , lep mlad m ož ta
tvoj sorodnik,44 pravi gosposka prijateljica, a
ta k o nekako, k ak o r ko bi svojim lastnim mislim
odgovarjala.
„K ako ste si v rodu? 44 vpraša čez nekaj časa.
„Prav malo; že ne vem n atan k o ,44 odgovori
deklica.

III
N ekoliko dni kasneje sta sedeli toplega po
poldne v senci orehovega drevesa obe naši mladi
znanki, T o n čk a in Luiza, prva je šivala, druga
p ak s plavo in rdečo volno krasne rože v tankovino vpletala.
Luiza je skoro vsak dan prihajala obiskat
svojo prijateljico in poslednja ji je bila hvaležna
te r je rada vse drugo delo prepustila skrbni stari
veliki dekli Jeri te r kaj lahkega v roko vzela, da
je gospodični družinovala. O če ji je dajal v izbiri
dela po p o ln o svobodo; bil je preponosen na
svojo edinico.
„Ju tri ima tisti tvoj interesantni sorodnik
dom ov priti? 44 vpraša naenkrat po vsem drugem
pogovoru gospodična, bistro pogleda svojo dru
žico ter tak o nepazno stegne nogo po travi, da
je mali njen čeveljček skoro preveč k o k etn o

izpod sive pro ste, a okusne obleke na beli dan
pogledal.
„Ju tri v večer,44 p ritrd i T o n čk a, ne pogle
davši od svojega šivanja.
P otem Luiza na druge stvari pogovor navede,
na čisto navadne in dolgočasne, in skokom a od
tega p redm eta na o ni prehaja. N azadnje pusti
delo in roki v krilo in reče:
,.T ončka, ja z te včasi vičem , včasi tičem , ti
p a m ene vedno kličeš ,vi4. To ni prav. Ti ne veš,
k ak o te im am jaz rada. Bodive prijateljici. Ti
imaš d o b ro srce in jaz ti vse zaupam , vse. Reci
mi odslej ,ti4. H očeš li? 44
Solza veselja zabljsne pri te h besedah v očeh
m lade km etske deklice; on a stegne roki, nagne
se k Luizi in jo objam e te r poljubi tak o strast
no, k ak o r d o sedaj še nikdar nikogar ni.
Koga pač bi bila? Mati ji je um rla, k o je bila
ona osem le t stara; sester in b rato v ni imela; oče
je bil sicer dober, ali bil je bolj p rak tičen m ož in
nič manj nego n ežn o ču ten ali poljubov vajen.
T ako je ta tujka bila prvo b itje, k atero je
smela s celim ognjem svojega ljubezni polnega
srca objeti in strastno poljubiti; in kaj to znači,
o tem vedo o na srca praviti, k atera so m orala
izobilje v sebi nakupičenega ču tja ali skrivati ali
zatirati pred seboj in pred drugim i. Misliti se
torej m ore, k ako hvaležna je bila T o n čk a svoji
prijateljici za ta dokaz ljubezni.
Inxgovorili sta tikaje se o m alenkostnih re
čeh: kaj je pozim i p očela, ali je že začela knjigo
čitati, k atero ji je prinesla, k ak o ji je dopala.
P otem je bil zo p et prem olk.
„Torej ju tri, misliš, pride tvoj sorodnik. Kako
m u je že ime? 44 vpraša zo p et gospodična Luiza.
„N ikolaj, ali dom a sm o m u rekli Nikelj. Sli
šala sem, da ga je prvi tak o imenoval njegov
stric, k i je bil duhoven.44
„Nikelj. Ali se ti to ime lepo zdi? 44
„L epo. Ali vam . . . ali tebi ne? 44
„Meni? Zakaj? 44
„Z ato, ker se meni zdi najlepše im e, res.44
„Ti ga ljubiš,44 reče Luiza naglo.
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Zlati jubilej

Živimo z našo tovarno
Praznik bo, toda stroji v
I krški Celulozi se zaradi tega
ne b o d o ustavili ne sprem e
nili svojega ritma. L e delav
cem o b njih b o d o ob misli
na povečan o tovarno svetleje zasijale oči, saj jim zago
tavlja kruh, trdn ost in var
n o st za prihodnja desetletja.
,,D an republike p o vezu 
jem o letos še z drugim p o 
m em bnim m ejnikom z uza
kon itvijo novih samouprav
nih odnosov v združenem
delu," naprej glasno razmi
šlja dolgoletn i član kolek
tiva,
obratovodja
tozda
Celuloza in nam estnik p red
sednika centralnega delav
skega sveta v tovarni Karel
N ovak
„O snutek zakona o
združenem delu ni šel m im o
našega 1600-članskega ko
lektiva. Č etu di nas je velika
investicija v razširitev tovar
ne m o čn o zaposlila, sm o si
j vzeli čas za razpravo, v ka
teri sm o osnutek tem eljito
krazčlenili, se dokopali d o
skupnih stališč in hkrati
ocenili pravilnost dosedanje
p o ti v našem kolektivu. Z
zadoščenjem lahko povem ,
da z vključevanjem in delom
zaposlenih v samoupravnih
organih pri nas nimamo te
žav. Prepričan sem, da je
ključ d o tega dobra o bvešče
n o st članov kolektiva.
D okaz zrelosti kolektiva
je tu di nova tovarna, k i jo
bom o odprli v soboto. Brez
plebiscitarne o d lo č itv e 1600
zaposlenih za zdru žitev slo
venske papirne industrije v
TOZD Slovenija papir je naj

!

brž še ne bi im eli Združili
smo se z željo, da bi okrepili
razcepljeno ekonom sko m o č
in dosegli enoten sam o
upravni nastop.
O b združevanju sredstev
za razširitev krške tovarne se
je že pokazal uspeh. Zgradili
smo jo in s tem zagotovili
zadostne količine celuloze
vsem članicam sozda. Nova
tovarna pa je tu di sim bol na
predka za vse naše občane,
saj ob eta velik razmah dru ž
benega standarda v kraju,
zato nam vsi želijo, da b i se
stroji vrteli brez zastojev, da
bi bilo ju tri boljše in lepše
vsem, ki sm o posredno in
neposredno odvisni o d nje.
R azvoj Celuloze spremlja
Karel N ovak že dvajset let,
o d tistega dne, ko se je za
poslil v njej k o t mlad papir
nic-ar. M edtem jo je dodobra
spoznal, saj je delal že p o
vseh obratih. Ob delu se je z
izrednim študijem strokovno
izpopolnjeval in uspešno
kon čal srednjo
tehniško
papirničarsko šolo. Svoje
želje p o znanju pa še vseeno
ni zasitil, za lo se je pred
kratkim vpisal na višjo ek o 
nom sko komercialno šolo,
da bi po tem laže zapolnil
vrzeli, ki jjih o b č u ti k o t član
kolektiva, k o t dru žben opoli
tič n i delavec in samoupravIjalec. Svoje samoupravljalske dolžn osti vestno opravlja
ž e vrsto let. S tovarno živi,
za to mu n i vseeno, kam vodi
njen razvoj, kakšni so odnosi
m ed delavci, ki so k o t on
zrasli z njo in z njo živijo.
JOŽICA TEPPEY

O Č E T JE IN S IN O V I: M ihelčiča in B urkata na javnem nastopanju

Jabolka ne padejo daleč od drevesa
Za
M ihelčičevo
družino
iz
Č rnom lja zagotovo velja pregovor,
da jabolko ne pade daleč od dreve
sa. Ob Silvestru M ihelčiču, kom ponistu in m ojstru na elektronski
harm oniki in njegovem o č e tu glasbenem pedagogu Silvestru Mihel
č ič u , raste tretji Silvester, ki tudi že
kaže svoja glasbena nagnjenja. Ce
prištejem o še M ihelčičevo m am o, ki
je tudi glasbenica, dobim o edinstve
no glasbeno družino na Dolenjskem.
Kajmlajši Silvester je vzbudil p o 
zornost, ki je pred dnevi v novo
meški športni dvorani stopil za elcktričn e orgle, obložene s kopico ojačevalnih naprav in zaigral priljub
ljeno popevko „Y esterday‘‘. „N e, ni
mi nerodno, saj je to že m oj drugi

javni nastop. Pred dnevi sva z
o č eto m nastopila v Brkinih," je pol,----------------------------------------------------

|

V TEMI ZADET
22. novem bra malo pred 18. uro
je prišlo do hujše nesreče blizu
vrtnarije v Č ateških T oplicah. Milorad Jankovič iz Brežic je z zasenče
nimi lučm i vozil z avtom od Toplic
p roti Č atežu. T ako je zadnji hip
pred seboj opazil pešca, 40-letnega
Jožeta T om šeta iz Brežic, ki je
pešačil ob desni strani ceste. Pešca
je zbil in so ;;a hudo ranjenega pre
peljali v bolnišnico.

„K o smo krhali koruzo, nisem
mogla verjeti : tale sto rž je poleg
glavnega imel še 26 stranskih
p o g an jk o v . . . “ je dejala Reginova mama iz G ornje T ežke
vode. Igra narave, k o t toliko
p odobnih
v tem plodnem
letu . . .

211 tabornikov v Padežu
Z največjega letošnjega taborniškega izleta
Sobotnega izleta občinske zveze
tabornikov^N ovo m esto se je udele
žilo kar 211 članov iz enot v Šent
jerneju, Straži, Novem m estu in
Bršlinu, nekaj tabornikov pa je pri
šlo tudi iz Sem iča, kjer do b ro dela
m lada taborniška četa.
Zbrali so se ob dom u GG v Pade
žu pri Birčni vasi, kjer so jim starejši
novom eški taborniki postregli s
toplo m alico. Sredi tekm ovalnega
sporeda jih je sicer zm otil prvi le-,
tošnji sneg, ki pa je prinesel veC ve
selja in neugnane razigranosti k o t pa
žalosti zaradi m rzlih noskov naj
mlajših, m edvedkov in čebelic. Tem
sploh ni bilo dolgčas: iskali so
„zaklad“ v gozdu, v katerem pa je
bilo za čuda tudi drugih dobrot,
skritih m alih čokolad, bonbonov in
podobnih presenečenj. T abornice in
taborniki so sc pom erili v raznih
spretnostih. T ako so v m etu bom be
zmagali novom eški porečani in šentjernejske tabornice, v poznavanju
rastlin člani iz OŠ K. R upena in spet

domovanje strupenjač

tabornice iz Šentjerneja, v m etu v
cilj ubo rn ik i u OŠ Grm in znova
šentjernejske tabornice, v navpič
nem m etu pa so bili Šentjem ejčani
kar dvakratni zmagovalci! V enakih
disciplinah so zmagali med MC
m edvedki in čebelice iz Šentjerneja,
Grma in Bršlina. Tekm ovalo je 44
ekip s 132 tekm ovalci
Ko so nato v globeli za dom om
GG prižgali taborni ogenj, so se
spom nili na bližnji dan republike,
katerem u so nam enili izlet s tekm o
vanjem in m edsebojnim spoznava
njem . Spregovoril jim je tudi tovariš
Jože L dovč, nosilec partizanske
spom enice 1941 iz Novega m esta.
Navdušenim poslušalcem je govoril
o akcijah novomeške m ladine v letu
1941, o deležu m ladih v letih NOV
in o zanim ivostih, ki jih je kot
orožar v Starih žagah doživel med
vojno.
S pesmijo so se taborniki vrnili na
železniško postajo B irčna vas in
kljub m razu in hladnem u dnevu
veselo razigrani sklenili letošnji naj
večji taborniški izlet v občini.
T. G.

V ečino kač je odkopal Slavko
O sojnički, rudar-kopač. „Bal se jih
nisem , saj sem imel v rokah kram p,
prijetno pa kljub tem u ni bilo. Ena
od kač je bila še posebno napadalna.
Zraven smo kurili ogenj in m odras je

H H H H

Slavo O sojnički: v enem samem
dnevu o d k o p al osem m odrasov.

Od štirinajstih m odrasov, kolikor so j ' h rudarji odkopali, so jih
enajst p otolkli, trije pa so ušli.

zagrizel v živo žerjavico in strašljivo
slikal; ves gobec si je ožgal, vendar
žerjavice ni spustil. Eno kačo sems
kram pom presekal na pol, pa sm o jo
naslednji dan našli živo. Najmanjša
je bila dolga okoli 30 centim etrov,
vse druge so merile več kot pol
m etra, najdaljša celo 90 centim et
rov," je povedal Osojnički.
Ljudje, ki stanujejo pod hribom ,
pravijo, da se poleti nihče ne upa
tja, saj m odrasov kar mrgoli. Ceprav
to ni tolažba, drži pa, da jih bo pri
hodnje poletje enajst manj.

JANEZ PAVLIN

V ZADNJEM TEDIMU: 107 NOVIH NAROČNIKOV

i Doslej: 602 naročnika!
Pridobitev zadnjega tedna: 107 novih naročnikov, to k rat naj
več iz občin Novo m esto, Sevnica, Trebnje, Č rnom elj in K rško.
In še 21 doslej najuspešnejših pism onoš:
Jože Jankovič s Senovega - 35 novih naročnikov; prav toliko
jih ima Maks Krevelj iz Sevnice, oba kraja pa krepko vodita v
nenapovedani tekm i naših pismonoš. A nton Hren s trebanjske
pošte jih ima že 24, Jože T refalt iz Zabukovja 17, A nton Šuštar
šič iz Sem iča 14, Ivan V olčanjšek iz Sromelj 11, Martin Kink iz
Zabukovja 10, Terezija Zgonc iz Šentruperta pa 9. Po 8 naroč
nikov so pridobili: Jože Um ek iz S topič, A nton O m erza iz
Dolenje vasi in Stane M atko iz Sodražice. - Po 7 naročnikov
imajo: Pavel Kastelic iz Starega tiga, Ivan Briški iz Kočevske
Reke in Marica Toplišek iz Koprivnice. Po 6 naročnikov so pri
dobili Martin Svalj iz Kostanjevice, Jože Kuplenik z O to čca ter
Franc Sim ončič iz Boštanja. Po 5 novih naročnikov im ajo : Ladi
slav Plevnik iz Koprivnice, Milan Skoberne s Senovega, A nton
Škrajnar z Mirne in T atjana Hace iz Velike Loke.
Po dobrih petih tednih akcije imam o zdaj v spiskih 602 nova
naročnika, ki so po občinah razdeljeni takole:

OBČINA
OBČINA
OBČINA
OBČINA
OBČINA
OBČINA
OBČINA
OBČINA
OBČINA

B R E Ž IC E :..............................
Č R N O M E L J:.........................
K O Č E V JE :............................
K R Š K O :...........................
M E T L IK A :...........................
NOVO M E S T O :..................
R IB N IC A :..............................
S E V N IC A :...........................
T R E B N J E :...........................

razne pošte v SRS in S F R J : ...............
naročniki v in o z e m stv u :.......................

Pri kopanju jarkov za vodovod so rudarji odkopali 14 modrasov
,,Pri delu v jam i smo m arsikaj
doživeli, tudi to, da so nam podgane
kradle m alico iz žepa, am pak z m o
drasi pa res, nism o imeli nikoli
opravka," je povedalo osem kanižarskih rudarjev, ki so sedaj začasno
zaposleni pri črnom aljskem OKP.
Pri kopanju jarkov za ojačitev
vodovoda D obliče - Črnom elj so v
enem samem dnevu nad črnom alj
sko železniško postajo odkopali
osem m odrasov, ki so se zarili v
zem ljo, da bi tako prezim ili; vsega
skupaj pa so v nekaj dneh na istem
m estu odkopali kar 14 strupenjač.
,,N iso bile tako o trp le , kot bi pri
čakovali," pripovedujejo rudarji.
„N e sam o to, celo napadalne.so bile
in so sikale, da je bilo groza. Trije
m odrasi so nam ušli, ostalih enajst
pa sm o p o to lk li."
Prvo kačo so našli pol m etra pod
zem ljo, zadnjo pa na istem m estu
kar tri m etre globoko. T am je nasip
in zem lja je bolj rahla, polna lukenj,
zato so si ta kraj modrasi izbrali za
svoje prezimovališče.

glasno dejal, ko je v dvorani pro
gram že tekel dalje. Silvester
obiskuje tretji razred črnom aljske
osnovne šole. Tri leta sc uči tudi
klavir pri Verici Pejčič, nastopa pa
tudi v tam buraškem zboru, ki ga
vodi njegov stari oče. „Ko bom
velik, bom glasbenik," je prepričano
dejal o sebi.
Drugi mladi glasbenik, ki ima tudi
že za seboj javni nastop, je sin pri
ljubljenega m ojstra na harm oniki
H enčka Burkata. B urkatov sin T o
maž je leto dni starejši od Silvestra.
Pred kratkim je nastopil na proslavi
dneva starostnikov v Škocjanu, kjer
je s svojim klarinetom dom iselno
dopolnjeval o četovo harm oniko.
Klarinet igra le pol leta, u či pa se
tudi igranja na harm oniko in elek
trične orgle. T udi v novomeški
športni dvorani je že nastopil, ob
desetletnici očetovega aktivnega
igranja. Kot je sam dejal, vadita
skupaj z očeto m . „V edno ga bom
spremljal pri igranju, če me bo le
hotel vzeti s seboj".

Petdesetletnico skupnega življenja
sta v starosti 75 let v nedeljo, 21.
novem bra 1976, proslavljala zakon
ca Neža in Leopold Cvetko iz Glo
bokega.
Z opet sta pred m atičarjem izme
njala zlat« pretana ter sc v mislih na
potila za pol stoletja nazaj. Težki
časi so bili takrat. Mož Leopold se
je nekajkrat zaposlil, toda stalno
službo je bilo skoraj nem ogoče do
b iti Žena Neža je gospodinjila in
skrbela za otroke, mož pa je tudi
aktivno delal v prosvetnem in v ga
silskem društvu. Leopold je med
vojno aktivno deloval v NOB, bil
ujet, pobegnil in se ponovno pri
družil partizanom . Njegova povojna
leta so bila polna dela v organiza
cijah in društvih, za kar je prejel
tudi številna priznanja.
Po 50. letu sta ostala sama.
Obiskujejo ju vnuki, pestujeta pa že
tudi pravnuke. Čeprav sta sama,
nista nikoli osam ljena, saj ju veže
njuna m edsebojna ljubezen ter lju
bezen otrok, vnukov in pravnukov.
Vsi jima želimo še vrsto srečnih
let, vitalnosti in zadovoljstva.
M. ZUPANČIČ

30
49
43
81
12
154
25
81
58
62
7

Se vedno velja:
do 3 1. decembra letos bodo vsi novi naročniki
prejemali Dolenjski list brezplačno! Naročilnico
za vas ima vaš pism onoša!
O brazi povedo, da jim kljub
prvemu snegu in ohladitvi v
Padežu pri Birčni vasi ni bilo
dolgčas. (F o to : T o n e G ošnik)

Lepo pozdravljeni!
UREDNIŠTVO LISTA

Šah pomeri v perzijščini kralj, vladar. Kra
ljevska igra na^64 belih in črnih poljih, njena
dom ovina je Perzija, je ena najstarejših miselnih
iger v zgodovini človekove civilizacije. Debele
knjige so napisane že o tako bizarni stvari, kot
so šahovske figure, literature o samem šahu pa
je za cele knjižnice. Šah ima neverjetno pri
vlačnost in m oč: igrajo ga pastirji na pam pah,
znanstveniki, ki samevajo na Južnem tečaju,
iskalci urana v Sibiriji, nobena boljša evropska
kavarna ne upa biti brez šahovskega kotička, za
šah so se v zadnjem času navdušili celo A m eri
čani, narod, ki ne da veliko na premišljanje, če
ne prinaša zelenih bankovcev.
Prve vesti o igranju šaha na ozemlju današnje
Jugoslavije so iz srednjega veka. V „Zgodovini
Srbov" piše, da so igrali šah v D ubrovniku že
leta 1422, prvi pisani d okum ent o šahu na naših
tleh pa je iz leta 1491. Ta razprava o šahu je
pisana v arabskem jeziku in ima naslov „U n
muzed al kital fi naki el ival". Šahovnica je še
danes v hrvatskem grbu, Vuk Karadžič nekje
piše, da je znal pisar kneza Miloša poleg peresa
dobro sukati tudi šahovske figure; šah srečuje
mo tudi izven črnih in belih kvadratov, v vsak
danjem jeziku: „M atiral sem ga, to je p at pozici
ja itd."
S šahom se torej lahko srečam o povsod, tudi
v Novem m estu, kjer Šahovski klub prav te d n i
praznuje 30-letnico ustanovitve. Praded dana
šnjega Šahovskega kluba je bil Šahovski odsek
pri novom eškem F izkulturnem društvu, u sta
novljen 2. aprila 1946. Šahovski odsek so form i

rali na p o b u d o šahistov Denarnega zaw d a, G ra
hovskega društva, ki se mu je pripojil tudi dija
disa, okrožnega in okrajnega sodišča, javnega
ški klu b '„S to jan Puc".
tožilstva in okrožnega ljudskega odbora. Na
Med člani Šahovskega kluba Novo m esto je
ustanovnem občn em zboru se je sestalo 15 šahi
doslej največ dosegel prof. Igor Penko, ki je že
stov: dr. Tone Hočevar, T one Šmalc, Jože Kla d esetk rat igral na republiškem članskem prven
rič, Boris S arttori, S tanko Modic, Jurij Picekstvu. E n k rat je bil drugi, dvakrat pa delil 5. do
starejši, Ferdo Kvas, prof. Ivan Kasesnik, Ivan
6. m esto. Novomeščani se lahko pohvalijo tudi
Z orm an, Ivan Jenko, Maks Megušar, Mirko N o z mladinskim republiškim prvakom Ervinom
vak, Karl Štrukelj, Gregor Cerkvenik in Branko
Poredošem , ki je ta naslov osvojil leta 1974,
Lam ut.
Anica Praznik-Bucher pa je leta 1972 na žen
Komaj teden dni po ustanovitvi so se novo
skem slovenskem prvenstvu delila 1. do 2. m e
meški šahisti že pomerili s Č rnom aljčani. Rezul
sto. Letos, k o t nalašč za praznik, so novomeški
ta t je bil 6 :2 za Novom eščane, katerih barve so
šahisti ekipno zmagali na hitropoteznem prven '
branili (naj ostane zapisano za zgodovino) Splistvu slovenskih m est in krajev, ki je bilo na Ble
chal, S artto ri, Avbelj, Šubic, Zorm an, Picek,
du, lepe uspehe pa so dosegli tudi v republiški
Modic in Klarič. V aprilu in maju 1946 so novo ligi.
meški šahisti igrali tudi kvalifikacijski turnir, na
Novo m esto je povezano s slovenskim in ju
katerem je zmagal Boris S artto ri, drugi pa je bil
goslovanskim šahom tudi drugače. M alokdo ve,
Jurij Picek. To so bile prve p o teze novomeških
da je prvi jugoslovanski velemojster, prof. dr.
šahistov pred 30 leti.
inž. Milan Vidmar, m aturiral na novomeški gim
V
letu 1948 je začel rasti med dijaki novo naziji, malo je znano, da je m ednarodni šahov
meške gimnazije nov rod šahistov, ki so u stan o 
ski m ojster Stojan Puc po rodu N ovom eščan,
vili šahovski klub „Stojan Puc". Brez prizadev
prav tak o tudi m ojster Zvone Kržišnik. Na N o
ne pom oči prof. Marjana Dobovška seveda ne bi
vo m esto je vezano tudi ime G otfrida Fridricha,
šlo, nič manjših zaslug pa nima tudi organizator
enega prvih in največjih pospeševalcev šaha na
- dijak Ivan Zabukovec. Na prelom u desetletja Slovenskem. Fridrich je bil sin ljubljanskega
je zašel Šahovski odsek v težave, zato so novo
trgovca, pravo je študiral v Gradcu. V „G razer
meški ljubitelji šaha sklicali 25. januarja 1952
Jou rn alu " je urejeval šahovsko rubriko. Od
občni zb o r in ustanovili Šahovsko društvo Novo
1887 do 1900 je služboval v Kamniku kot
m esto, ki je o če današnjega kluba. Šahovsko
okrajni glavar. Vsi njegovi podrejeni so morali
društvo je prvi vodil Slavko Kastelic, v priprav
igrati šah na rednih šahovskih večerih. Teh ve
ljalnem odboru pa so bili še Miro V erbič, Rudi
čerov s šahom, ki so prenekateri trdi birokratski
Mihelin, dr. Ludvik Golež in Jurij Picek-starejši.
b u či zadali obilo težav, ni Fridrich opustil tudi
Tako so bilj postavljeni temelji sam ostojnega ša
v Novem m estu, kam or je leta 1900 prišel za

okrajnega glavarja. Z njim je moral odigrati p et
partij tudi takratni novomeški m a tu ran t Milan
Vidmar. Zal knjiga „Slovenski šah" ne poroča,
v čigavo dobro je bil seštevek dvoboja.
Danes šteje Šahovski klub Novo m esto 3 m oj
strske kandidate, 11 prvokategornikov, 13 drugokategom ikov, 15 tretjekategornikov in 9 šahi
stov, ki imajo č e trto kategorijo. Novo m esto
ima dva zvezna šahovska sodnika — Ferda Avsca
in Jo žeta Udirja.
,,N ovo m e s to p a ima tu d i," pravi Slavko Si
tar, predsednik Šahovskega kluba, „povsem ne
prim eren šahovski klub. T o je soba v starem
sam ostanu v Seidlovi ulici. Č e im am o goste, nas
je sram popeljati jih v ta prostor. Podobno je z
denarjem . Šahovski klub dobi na leto nekaj več
kot 3 0.000 dinarjev pom oči. S tem lahko pokri
jemo udeležbo članov na najbolj nujnih tek m o 
vanjih, za kaj več ne preostane. Čelo več: skoraj
pravilo je, da nekateri .bogatejši' člani posojajo
za klubsko dejavnost svoj den ar."
Ju tri, 26. novem bra, se bo začel v Novem
m estu III. šahovski tu rn ir, ki ga prirejajo v p o 
častitev 30-letnice Šahovskega kluba. Kopja b o 
do prekrižali šahisti iz vse Slovenije. T urnir so z
denarnim i-prispevki podprle in ga tak o om ogo
čile številne novom eške delovne in d ružbeno
p o litičn e organizacije ter posam ezriki. T urnir v
čast praznika kraljevske igre bo hkrati tudi sp o 
min na vse novom eške šahiste, ki so ime svojega
m esta ponesli v širni svet. Na osem krat osmih
črno-belih poljih.
M. B.
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Janez Kovačič

„N orca ti vržejo v obraz, če jim p o reč eš, da
si k m et!"

ške km etijske zadruge. Ponudba je bila zanimiva
in vabljiva.

So si mar to zaslužili? Zaradi bogate dedi
ščine njihovih očetov, stricev in praočetov, ki
so s trd n o roko, polno žuljev in krvavih ran,
priborili ta koščen zemlje?

V
sodelovanju s K metijsko zadrugo iz Ribni
ce ta k o že lep čas gradim hlev, v katerem bo
prostora kar za 60 glav živine; od tega bo 28
krav, ostalo pa teleta in plem enske živali. Tudi
glede krm e sm o neprim erno na boljšem, k o t bi
bili z gradnjo prvega, lastnega hleva. V najemu
imam kar 18 hektarov travnate površine, kar bo
zadostovalo za ,p reh ran o ' 100 glav živine.'

,,Ostali bom o! Zaradi zemlje, njenega vsakega
pednja, ki je n ekajstokrat prepojen s krvavim
p o to m našega ro d u ." Zveni, k o t glas vpijočega v
puščavi. Toda nekaj jih je, peščica tistih, ki so
pripravljeni braniti dediščino svojih očetov.
Toda ne z vilami, lopatam i in kram pi. Imajo
trak to rje, kosilnice, sam onakladalne prikolice,
imajo zadruge, ki jih družijo, jim pomagajo.

Janez K ovačič je zelo skrom en človek, so
vedeli povedati dom ačini, njegovi sosedje iz
Sodražice. „Po cele dneve vihti lopato in
k ram p ," pravijo.! Oda ta vnema je povsem ra
zumljiva. V rednost o bjekta nam reč ni m ajhna:
2 milijona dinarjev. Jasno je, da skuša Janez z
lastnim delom prihraniti kak dinar. Kar
1 .750.000 din je kredita, ki ga bo moral Janez
C E L O P R I J A T E L J S K I P O G L E D POta k o ali drugače vračati. „Bo že šlo," pravi.
ZELENI OD ZAVISTI
„ Poglejte, kako je vse m oderno narejeno. Pro
stora za skladiščenje je dovolj, čiščenje gnoja pa
V
planu družbenega razvoja ribniške občine
tu d i vse ostalo bo m ehanizirano. T ako ho 60
za o b dobje 1976—1980 piše med drugim v p o 
glav živine m oč opraviti le z nekaj pari rok,
glavju o km etijstvu, da se bo le-to v glavnem
bolje rečen o : z očetovim i in mojimi. Ce pa bo
razvijalo v dveh smereh:
čas pokazal, da sama ne bova zmogla vsega, bo
— km etije s pašno-kosnim sistem om , ki je za
p o treb n o poiskati pom oč, najbolje kakega mla
naše razm ere najprim ernejši, vendar ga zaradi
dega km etovalca."
razkosanosti v ravninskem predelu ne m orem o
uporabljati, in
— km etije s hlevsko vzrejo živine in intenziv
nim pridelovanjem krm e na travnikih.
To slednje pa je tudi glavni m oto našega d a
našnjega zapisa. Vzorno sodelovanje s km etijsko
zadrugo, n ačrtn o in posodobljeno delo lahko
marsikoga dvignejo nad lastne m ožnosti, tak o
da celo nekdaj d ober sosedski pogled pozeleni
od zavisti.
!n tak o se še ni končala asfaltna p ot iz So
dražice proti Slem enu, ko je bilo opaziti veliko,
resda še nedograjeno stavbo. N atančnejši pogled
pa je nudil še zanimivejšo p o d o b o : človek, sam
sredi m ogočnih zidov, kupov zloženega ce
m enta in naloženega gramoza. Kdo drug kot
Janez K ovačič, še do pred trem i leti reven km e
tovalec brez večjih načrtov in prihodnosti. N ato
je počilo . . .

DAIM Z A D N E M V I H TI K R A M P
„O dločitev je bila nagla, resda po dobrem
prem isleku. N ekako tri leta je od tega. Z o č e 
to m sva se pravkar odločala za gradnjo hleva, ki
bi imel prostora za 20 glav živine. Bilo bi pač
skrom no, pa tudi s krm o bi bil nem ajhen pro
blem , saj smo imeli le pol hektarja travnate p o 
vršine za košnjo. T akrat so prišli ljudje iz ribni
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..Spoštovani, če vam je kaj d o hčerke, prine
site 5 milijonov, k spom eniku sicer Vam bo žal.
N am eravam o jo ubiti če denarja ne prinesete in
sicer k spom eniku padlih. Vem da veste kje je
to zato ubogajte in ne k ličite policije sicer
b o m o h itro ukrepali. Ne poskušajte skriti ene
h čerk e ker bi utegnila druga pasti. Našel bi jih
brez skrbi. Denar prinesite d o ponedeljka 3.
decem bra ob 4h popoldne h kapelici. Položite
ga na ploščo. Prinese naj ga najmlajša hči. Nič ji
ne bom o storili ker nas ne bo tam . Po denar
pridem o šele v to rek zvečer. Mislimo, da ste
dovolj pam etni in se zavedate posledic če ne
b oste prinesli denarja ali pa če boste obvestili
policijo. Denar vam bom o v Maju vrnili če ne
lahko ukrepate. Rok je m ajhen. Pohitite in nas
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V endar sm o ravnali tak o , k o t da gre zares.
O če je bil zelo zaskrbljen. Najprej sm o si ogle
dali kraj, kjer naj bi h čerk a pustila denar. Okoli
spom enika je velika čistina. O bkoliti tak kraj,
ne da bi kdo opazil, je bilo precej težko. Vendar
sm o se približali, kolikor so sploh dovoljevale
razm ere. Hči je zavitek z ..d en arjem " odnesla h
kapelici ob štirih popoldne. Okoli kapelice smo
prezebali vso no č - bilo je 15 stopinj pod ničlo
— vendar ni nihče prišel p o zavitek. To nas ni
presenetilo preveč, saj je izsiljevalec napisal, da
b o prišel drugo noč. Enaka akcija, vendar nič.
Težave z naključnim i sprehajalci. Vsak je sum 
ljiv, lahko je izvidnica ali pa celo storilec. Legiti
m irati jih ne sm em o, ker bi s tem povedali, da
vemo za izsiljevanje. Sprehajalce d isk retn o pre
verim o. Izsiljevalca ni tudi drugo noč.
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nar in grozilo z ubojem . Govoril v m nožini. Do
ločuje čas in kraj izpolnitve. Pogovor z o četom
nam ne pove ničesar. Sovražnih sosedov nima,
živi v gostem naselju, ne spom inja se, da bi v
življenju kdaj koga nam enom a užalil, dobro se
razum e tudi s sodelavci, nikoli ni dal povoda, da
bi lahko kdo sklepal, da imajo večje vsote de
narja. Na podlagi pisma sm o sklepali, da je iz
siljevalec mlajši človek. Pismo učin k u je dosti
resno, čeprav so tu d i znaki, da gre m orebiti za
neslano šalo, psihološko vojno.
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ne skušajte prevariti. V vaši neposredni bližini
sm o — ne zavedate se tega."
Pismo z navedeno vsebino (objavljamo ga z
vsemi napakam i) je dobil pred leti o če dveh
otro k . Družina je veljala za do b ro stoječo, vs rtdar ne bogato. Bili so tudi srečna družina, pre
pir ni bil nikoli gost v hiši. Prestrašeni o č e je
pism o zanesel na upravo javne varnosti Novo
m esto. Primera se je lotil krim inalist Vinko
Pavlin s sodelavci.

K L A S I Č N O I Z S I L J E V A L S K O P I S MO
,,Pred sabo sm o im eli," se spom inja Pavlin,
..klasično izsiljevalsko pismo. Zahtevalo je de

Sprašujem o se, ali nas ni opazil. Zaseda tudi
tretjo noč. S pet nič.
Torej ga ne bo. Zasede
opustim o, pod nadzorstvom ostane le hiša, v
kateri živi zaskrbljena, izsiljevana družina. Med
te m se s pism om pozabavajo grafologi in psiho
logi. Ocenijo, da ga je napisala oseba, ki je kon
čala osem letko ali nekaj več. Izsiljevalec m ora
do b ro poznati razm ere, v kateri živi izsiljevana
družina. Iščem o ljudi v tej smeri. N aletim o na
človeka, čigar pisava je zelo podobna pisavi v
izsiljevalskem pismu. V prvem tren u tk u nasede
jo celo grafologi. V endar se izkaže, da ne gre za
pravega. O pravičim o se.
Pride drugo izsiljevalsko pismo. Podobne
vsebine. Policije ne om enja, oddahnili sm o se.
N esrečni o če spet ravna natan k o po navodilih,
mi sm o v zasedi. Nikogar ni blizu, razen spreha
jalcev, ki jih preverim o in izločim o k o t nesum 
ljive. Čez slab mesec dni še eno pismo. Izsilje
valec še vedno zahteva denar, grozi, ne pove pa,
zakaj ni prišel p o denar. Počasi spoznavam o, da
ne gre za pravo izsiljevanje, am pak za psiho
loško vojno. To nam d o lo či nov krog osum ljen
cev, čeprav zased ne opustim o. Nekoliko se o d 

J A N E Z JIM JE P R IH O D N O ST
„Seveda pa vse ni šlo gladko. Z gradnjo na
šega hleva smo nam reč že ta k o daleč, da se vanj
že lahko vseli živina. Le na vodo še čakam o.
Dolga so bila p o ta in precej časa je preteklo,
preden sm o dobili p o treb n o soglasje. Pa še to le
pod pogojem, da im am o lasten števec in da pla
čujem o vodo od prvega dne u p o rab e."
Cas je že, da razkrijem o tudi drugi del Jane
zovih načrtov. Prav po njegovi želji je gradbeno
podjetje iz Cerknice, ki je gradilo hlev, upošte
valo tudi m ožnost njegove razširitve. Janez Ko
vačič nam je zaupal: „Naj se sliši še tak o č u d 
no, to d a že sedaj je treba misliti na m orebitno
povečanje sedanjih prostorov. Dosedanje sode
lovanje s K m etijsko zadrugo iz Ribnice je nam 
reč že dalo več k o t zadovoljive rezultate in
zakaj ne bi ta k o pristno in do b ro sodelovali tudi
vnaprej? Brez njih bi še vedno ždel v majhnem ,
tem nem hlevu, pa tudi tisti, ki sva ga z o če to m
nameravala graditi, ne bi bil ta k o lep, sodoben
in kar je najvažnejše: ne tako izpopolnjen."
!n tak o postaja Janez v Sodražici vse bolj pri
ljubljen. Z ačetna sosedska zavist je izginila,
km etje vidijo v Janezu svojo prihodnost. In če
mu bodo sledili, jo bodo tudi našli.
BOJAN BUDJA

dahnejo tu d i izsiljevanj starši. Preverimo veliko
ljudi, vendar nič. P oteče nekaj mesecev. Izsilje
valec ponovno ..oživi". T okrat si izbere za žrtev
drugo družino. O č e t je zaposlen v bližini prve
izsiljevane družine, pred leti pa je v tem delu
naselja tu d i stanoval.
Izsiljevalec zahteva to k ra t 2 milijona, grpzi z
ubojem otroka, vendar deluje pism o že nekako
naveličano, zm edeno. Zdaj vemo, da izsiljevalca
ne bo po denar. Naša akcija je lahko zato manj
diskretna. Pomlad je. Okoli kapelice mrgoli
zaljubljencev, sprehajalcev in o tro k . N ekatere
legitim iram o in preverim o. Nič.
T akrat se o dločim o, da bom o z izsiljevalcem
skušali navezati stik. O če izsiljevane družine na
piše pismo. Pismo položim o h kapelici.

D E B E LU ŠN A DEKLICA Z RISALNIM
BLOKOM
Veliko ljudi gre m im o, nekateri pismo pre
berejo. Pozanim am o se, kdo so in čakam o. Med
drugimi je prebrala naše pism o tudi debelušna
deklica, ki je prišla risat kapelico.
Izsiljevalec odgovori na pismo. T o k rat je pi
sanje obširno. Veliko pove. Krog je sklenjen.
Izsiljevalec je bila tista debelušna deklica z
risalnim blokom . Takoj vse prizna, videti je, kot
da je pričakovala, da se bo igra končala. Deklici
je 14 let, ko je napisala prvo izsiljevalsko pismo,
jih je štela 13. O trok, zdaj mlajši m ladoletnik.
V
šoli je dokaj solidna učenka, vendar pogo
vor z učitelji pokaže, da je imela osebne težave.
Sanjač je, družina je neurejena, o če se je ločil in
se poročil z drugo. Najprej ne m orem o verjeti,
da je izsiljevala sama. Zakaj je to počela, noče
povedati. Odgovarja zelo napadalno, kar je za
njeno starost nenavadno. Stanuje v bližini prve
izsiljevane družine, ki živi ta k o harm onično. Je
vmes zavist, žalost o b dejstvu, da pri njej dom a
ni vse tak o harm o n ičn o ? Odgovora ni. Deklica
vztrajno molči.
—
Izsiljevalska pism a v „drugem kro g u " je poši
ljala svojemu ločenem u o četu ! Grozila je s
sm rtjo otroka. Je grozila $ tem tudi sama sebi,
saj je tudi ona njegova hči? Pota človekove za
vesti in podzavesti so zam otana.
Tudi krim inalisti sm o ljudje. Kljub trdem u
delu, prezebanju na mrazu nam je bilo deklice
žal. Ne vem, kaj se je z njo zgodilo, kasneje
r.ajbrž je sodišče d oločilo kakšen zakon za pre
vzgojo. Bila pa je to zelo nesrečna deklica."
P rihodnjič: Prstni odtis vodi v Zagreb.

Q

Na Martinovo nedeljo, ko je na prenekateri
mizi zadišala pečena gos poleg Štefana, nalitega s
..kapljico", ki je ta dan iz m ošta postalo vino, so
na Povšetovi dom ačiji v Dolenjskih Toplicah 18
dvignili kozarce „na čast, zdravje in dolgo življe
nje" obeh osem desetletnikov: o če ta Vinka, ki
ima rojstni dan 14. novem bra, in m atere Uršule,
Ki je zagledala luč sveta nekoliko prej — 21.
okto b ra.
O či so jim a igrale ob čestitkah svojih najbliž
jih, o tro k in vnukov, in o če je, še ves poln teles
nih in umskih m oči, hitel pripovedovati o ko
zolcu, ki mu ga je bil zvezal Jože Fabjan iz D o
lenjih Sušic, „najboljši tesarski m ojster daleč
naokrog", in stoji zdaj kakih sto m etrov stran od
tistega kraja v Dobravi, kjer je še vedno nekaj
ožganih ostankov toplarja, ki ga je lani „m ed ne
urjem 8. avgusta ob štirih popoldne upepelila
strela".

TRNOVA
POT I N T E R N IR A N C A

VRAŽJE
CKK
POVSETOVEGA
OČETA

Nekaj dni prej, ko v hiši še ni bilo slavja in so
imeli Povšetovi skrbi čez glavo s spravilom pridel
kov in graditvijo novega kozolca, je Povšetov oče
iz glave, a k ot bi bral iz odprtih bukev, pripo
vedoval dele svojega življenja, bolj trnovega kot
p lepega, za tale zapis. O tem , kako je moral m enja
vati dom ove, preden je kupil dom ačijo, kjer živi
in dela na jesen življenja, pa o obeh vojskah in še
zlasti o kozolcu, ki nekako sim bolizira njegovo
vztrajnost, češ da „človek ni niti na stara leta na
tleh, če noče biti in mu še služijo roke".

KOZOLEC JE DESNA ROKA

..Marsikoga bi zlomilo, a m ene ni,' je začel
tam , kjer se njegova zgodba pravzaprav zaključi.
„Ni bilo lahko prenesti ta k udarec. Vse je šlo k
vragu: šestokenski toplar, 6.000 kg sena in de
telje, gumar, plugi, brane in najrazličnejše poljsko
orodje. Škode je bilo vsaj za 90.000 dinarjev, jaz
pa sem dobil povrnjenih le 22.000, za kolikor je
bilo poslopje zavarovano. Seveda je bilo to pre
malo, da bi lahko postavil novo poslopje, čeprav
se je zavarovalnica izkazala in izplačala zavaro
valnino v štirinajstih dneh. Ko sem povedal, da
sem se odločil graditi na novo — kaj pa bi dru 
gega, saj je kozolec km etova desna roka! — so mi
takoj d o b rotniki pomagali z lesom in delom,
k T opličani so darovali: Franc Kump dve'sm reki,
Jože Peršina in Rado Škedelj po 3 0 lat; Selani:
Karolina Nardin in Janez Erjavec po eno sm reko,
V iktor Ferko pa je brezplačno šest ur žagal;
Bušinjčana Janez B učar in Franc Gril sta dala
vsak en hrast. Zapišite, da sem jim izredno hva
ležen, saj bi se brez njihove pom oči najbrž res
zgodilo, da bi na Povšetovem nikoli več ne bilo
kozolca, kakor so nekateri že na glas govorili."
Spom ine na prvo in drugo svetovno vojno zna
Povšetov o če pripovedovati te k o č e in tako živo,
da se ob poslušanju človek vpraša, kako se mu jih
je posrečilo ohraniti skozi vse te viharje življenja
in naporov za obstoj, da niti po tolikih letih niso
zbledeli. Nekaj tistega, kar bo ostalo zapisano na
m agnetofonskem trak u — za to se je odločil nje
gov sin V iktor, akadem ski slikar in znani jugo
slovanski restavrator, ki živi v Celju (eden od sed
mih o tro k , ki so se rodili Povšetovima, od katerih
je še p et živih) - priobčujem o v tem zapisu.

.m

spraševal: ,Vojak, kje si dobil vsa ta odliko
vanja? ' Odgovarjali sm o po vrsti: ,V tem in tem
boju, visokost.' in še naprej: .Vojak, iz katere
V
prvi svetovni vojni je bil na najbolj krvavihdežele si, kaj si po narodnosti? ' Potem je še vsa
frontah z deseto avstrijsko arm ado. Na T irol kem u stisnil ro k o ," se spom inja nekdanji avstrij
skem , Koroškem, ob Piavi. Bilo je že proti koncu, ski kaprol s petim i odlikovanji za hrabrost —
Vinko Povše.
ko je prišlo povelje, da mora s tistim tisočem , ki
Napad na staro Jugoslavijo je Povšetov o če do
so ga krasila odlikovanja iz bojev, pred samega
čakal k ot m obiliziranec za stražo ljubljanskih
cesarja.3 § je prišel s svojo ženo „d ajat korajže"
bojevnikom , ki so imeli v mislih mir. „Stali smo v mostov. Poveljeval je dvanajstim možem , ki so se
po hitrem razsulu jugoslovanske vojske razbežali.
vrsti, ko se je prikazal cesar Karel v sami cesarski
zlati opravi, stopil pred vsakega od nas v vrsti in V Dolenjske Toplice je prihajal na lepem konju.
Ko se je vrnil domov, so z zahoda že vdrli Itali
jani.

C E S A R J E V P R A Š A L : „ V O J A K , OD
K O D Sl ? "

m

URŠULA POVŠE

VINKO POVŠE

Povšetovi so se kmalu preselili v Poljane, kjer
je imela Emona posestva. K m etom so ponudili,
da bi delali za to firm o in Povšetovi so bili za to.
Toda tedaj so se pojavili že prvi partizani in
Povšetova hiša je postala tudi njihov dom . Do
roške ofenzive je bilo še kar m irno, potem pa so
prišli Italijani in zahtevali osebne dokum ente.
„N ič ni pom agalo dopovedovanje, da delam za
Emono, ukazali so, da m oram z njimi, in tak o so
nas iz Poljan odgnali šest. Nas, ki smo delali za
partizane, je nekdo izdal." Do Straže so morali
nesti vsak poln zaboj streliva, v Novo m esto pa so
se odpeljali z vlakom. V novom eških zaporih so
tu d i prvič dobili jesti.

Povše je kmalu zvedel, da sta v zaporu tudi
sinova Vencelj in Darko. „T ran sp o rt za italijan
sko internacijo je vzel oba moja fanta, m ene pa
so v Novem m estu obdržali za talca. Ker se ni nič
posebnega zgodilo, sem ostal živ. Po šestih tednih
so nas k o t živino naložili na kam ione in odpeljali
v Ljubljano. V ljubljanskih zaporih sem prvič
spoznal, kaj je glad. Iz Ljubljane so nas poslali v
Gonars in iz Gonarsa v Renicci. Pozimi smo spali
pod platneno streho, brez odej. Bili smo lačni, da
se je videlo skozi trebuhe. Ker sem bil še nekaj
pri m očeh, sem se javil za delo pri barakah, ki so
jih začeli postavljati. In dobil sem več jesti."
S kapitulacijo Italije je bilo konec internacije.
..T aborišče v Renicciju so iz strahu pred prihaja
jočim i Nemci najprej zapustili italijanski stražarji.
Izrabili sm o preplah, podrli ograjo in se raztepli.
Mnogi so obžalovali, da je v tab o rišču ostalo
to lik o hrane, saj je bilo ta k ra t že kuhano kosilo.
Vrnili so se in padli v roke Nemcem, ki so že
zasedli ta b o rišče ."
Nato sta prišla dva dolga meseca bega proti
dom ovini. Izogibati se je bilo treb a Nemcem in
fašistom , ki so stopili v njihovo službo. „V krajih,
ki jih nobeden od nas, ki sm o hodili-skupaj, ni
poznal, je bila na vsakem koraku nevarnost, da
nas ujamejo Nemci. In res se je to zgodilo. Ker pa
se me je držala vražja sreča, sem se iz teh klešč
kmalu izmuznil. V Trstu, kam or sem prišel s
hudim i bolečinam i v kolenu in z m reno na očesu,
sem brez dokum entov sedel na vlak in prepričal
ko n tro lo , da m oram nujno v ljubljansko bolnišni
co. V Ljubljani so mi Nemci dali dovoljenje za
gibanje. V ljubljanski bolnišnici so mi z očesa
sneli mreno. Prosil sem, da bi me prem estili v
novom eško bolnišnico, češ da imam tam bliže
dom . V Novo m esto sem prišel, nisem pa maral
na bele hodnike. Varneje se mi je zdelo, da se
čim prej odpravim dom ov. In m arca 1944 sem res
potrkal dom a v Poljanah."

2 E MED VOJNO PREDSEDNIK KNOO
Vinku Povšetu je pripadla čast, da postane prvi
predsednik KNOO za Dolenjske Toplice. Izvolili
so ga km alu po vrnitvi dom ov, češ „ ta bo pravi,
povsem naš človek in sposoben". „H a, pa spo
soben," se sredi spom inov nasm ehne Povšetov
o če. ..N enehno so nas klicali na nekakšne tečaje,
kakšni m oram o biti v tej funkciji, kakšne d olžno
sti imamo. Teh pa ni bilo malo: preskrbeti je bilo
treb a h rano za partizane, prevoz za ranjence, po
kopavati mrtve. N em alokrat sem od blizu gledal
Kardelja, K idriča, Vido Tom šičevo in druge, ki
so bili na čelu NOB. T isto predsednikovanje sem
, potem vlekel do 1948, nakar so prišli drugi."
Dokler je bila vojna, so Nemci nastavili najraz
ličnejše pasti, d a bi ga ujeli in z njim zatrli na
rodnoosvobodilno o b la s t Kot m nogokrat prej je
imel tu d i to k ra t vražjo srečo: Nemci so prišli
ponj vedno prepozno.
Tu se njegovi spom ini ne končajo. Ure in ure
lahko pripoveduje, pa mu jih ne zm anjka. Je kot
vrelec, ki ne presahne. Vrelec za debelo knjigo
spominov. Mnogo je doživel, mnogo prestal. In
m orda prav zato ohranil tak o vedrega duha.

ŠTUDIRAŠ,
MESAS,
DOLUES,
USPES

i

Franc Bobič
Če bi imeli v naši sredi športnika z desetim i
zlatimi medaljami in več k o t 4 0 nagradami, med
katerim i je več priznanj m ednarodnega slovesa, bi
zanj nedvom no vsi vedeli. Vsi bi ga poznali, o
njem bi se razpisali. Imamo pa barm ana — m e
šalca pijač Franca Bobiča, pa razen gostincev
m alokdo ve, da ima m ož v svojem stanovanju pre
tesno vitrino za vse kristalne, srebrne in celo zlate
pokale te r medalje.
Franc Bobič, dom a iz Čadraž pri Beli cerkvi,
po poklicu pa gostinski tehnik in zadnja leta stro
kovni učitelj v Šolskem centru za gostinstvo v
Novem mestu, je kljub tolikim uspehom sila skro
men. Najbrž preveč in ravno zato je med širšim
krogom som eščanov ostal anonim en. Tudi meni
je nekajkrat rekel: „N e m aram pisanja preveč na
široko. Saj ni važno, da ljudje vedo zame. Kdor
mora, ta me pozna . .
Nazadnje je barm an Bobič oktobra letos
sprejel Martellov pokal iz Francije in srebrno
medaljo v Postojni, vendar to ni zanj nič poseb
nega. Vse od leta 1970, ko je prvič poskusno
nastopil na tekm ovanju barm anov v Zagrebu in
takoj uspel, je postal stalen tekm ovalec na po
p rečn o 7 nastopih vsako leto. Nekateri so m ed

narodnega značaja, nekateri državni, nekateri slo
venski ali turističnega pomena.
„ Izučil sem se na O točcu, nato sem bil deset
let inštru k to r šolskega centra v zdravilišču Šmar
ješke Toplice, zdaj sem tfamo na šoli. Že zelo
zgodaj sem začutil, da je na Dolenjskem glede
mešanja pijač neka vrzel. Nihče se ni s tem inten
zivneje bavil, mene pa je to zanim alo in sem se
poglobil v to znanje. Ker sem že prvič uspel, mi
je bila to dobra spodbuda za nadaljnje, še bolj
zavzeto d elo ."
Barmani so v Jugoslaviji včlanjeni v svoje d ru 
štvo, ki ima okrog 60 aktivnih članov. Ti se skotaj vedno pojavljajo na tekm ovanjih. Pogoj za
nastop je, da je barm an član društva. Vsako
tekm ovanje zahteva dve novi kreaciji pijač iz
kategorije dolgih pijač, ki še niso bile objavljene v
nobeni strokovni literatu ri."
Kakšen uspeh je pravzaprav Martellov pokal, si
je te žk o predstavljati, če ne veš, da je bila v O pa
tiji zbrana ..sm etana" evropskih barm anov iz
sedmih držav. Da ima zlato m edaljo IHOGA
(Internacionalna izložba gostinstva in gastro
nom ije), podeljeno na spom ladanskem velesejmu
v Zagrebu, ie prav ta k o veliko priznanje, saj je bil

prvi v hudi konkurenci s 50 navzočim i barmani.
Ima pokal Pariza in kdove koliko jih je še. Na
ta n č n e številke še sam ne ve, prešteti pa jih nisva
mogla, ker dom a za vse ni prostora.
Poprečen Dolenjec bolj m alo ve o koktajlih,
frapejih in drugih pijačah im enitnih imen, ki jih
izkušen barm an lahko zmeša na štiri načine. Ko
me je zanim alo, zakaj nekateri tožijo, da jih po
zaužitju takih pijač boli glava, mi je odgovoril z
znanim rekom : „Pij malo — pij dobro! Po enem
ali dveh dobrih koktajlih ne bo nihče o b ču til gla
vobola, če pa kdo zaužije tega toliko, k o t je sicer
vajen vina, so lahko posledice . .
Zmagovalec Bobič mi je m im ogrede omenil
dolge pijače, suhe pijače, team ble, shecker, p o 
m em bnost vezav in take stvari, ki imajo v stro
kovnem gostinskem žargonu svoj pom en, za na
vadne zem ljane pa so ena izmed neznank. Biti
d ober barm an s tolikim i priznanji je najbrž prav
tak o težko, k o t se spustiti v m ednarodno areno
po zlate medalje na katerem koli drugem p o d ro č
ja

Rojakom pa se bo Franc Bobič gotovo še bolj
prikupil po tem , kako je odgovoril na vprašanje,
zakaj je ob to lik o uspehih ostal zvest Dolenjski:

„T akoj po prvi zmagi sem dobil laskave p onudbe
dom a in v tujini, vendar sem vse d o b ro premislil
in ostal. Denar je tren u tn a vrednost, dom ovina pa
je le e n a Vsake zmage sem vesel. Ne zato, ker se
pojavlja m oje ime, am pak zato, ker najavijo in
pišejo: „B obič iz Novega mesta, m etropole Do
lenjske." Bolje je biti prvi na vasi k o t zadnji v
New Vorku. Tudi žena je gostinske stroke, pred
kratkim sm o dobili novo stanovanje v bloku in
jaz sem zadovoljen. Kot strokovni učitelj si bom
prizadeval, da bo še kdo od mlajših šel po mojih
stopinjah. Omenil pa bi rad zahvalo našim tovar
nam, predvsem mirenski „D an i", ki kaže za moje
delo veliko razum evanja."
Franc Bobič ni bil pripravljen reči besede o
sebi zasebno, po slikah v njegovem stanovanju
sodeč, pa lahko rečem , da je ljubitelj likovne
um etnosti. Prijela pa sem ga za besedo takoj, ko
se je zarekel, da se pripravlja na novo tekm ovanje
v začetk u decem bra v Ljubljani. Na tekm ovanju
za Slovinov pokal bo predstavil novoletni koktajl.
Obljubil je, da bo po tekm ovanju recept za to
pijačo povedal našim bralcem , da bodo lahko z
njo nazdravili v novoletni noči.
RIA BAČER
DOLENJSKI LIST

DOLENJSKO
ZLATO
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Prof. inž. Miran Veselič
,,Dolenjski cviček je poleg kraškega terana najholj priljubljeno slovensko vino. Cviček je d o 
lenjsko zlato. Po cvičku je tak o povpraševanje, da
je pri nas najdražje nam izno vino. Relativno gle
d an o pa tudi v Evropi in v svetu," pravi
prof. inž. Miran Veselič, enolog (strokovnjak za
vina), obenem pa tudi sam velik, vendar preuda
ren ljubitelj dolenjske kapljice.
Miran Veselič govori o cvičku s srcem. Štajerca
po rodu skrbi usoda dolenjskega vinogradništva,
veseli pa se njegovih uspehov.
„Povojna obnova vinogradov," pravi Veselič,
„ni potekala skladno s potrebam i potrošnje.
Prednost so imela podravska in prim orska vino
rodna obm očja. Dolenjska s svojo d ro b n o za
sebno proizvodnjo je zaostajala, kljub tem u d a je
cviček že od leta 1945 vino, po katerem je največ
povpraševanja. Velika napaka je bila, čeprav zve
ni to m orda presenetljivo, da cvička nikoli ni
zm anjkalo. Če ga nam reč bi, bi odgovorni gotovo
sprožili vprašanje obnove dolenjskih vinogradov.
Kakšen pa je bil ta cviček, ki ga nikoli ni zm anj
kalo, je vsakom ur jasno.
Danes so razm ere bistveno boljše. O bnova
vinogradov na Dolenjskem je precej napredovala,
tudi družbena. Velik napredek je dosežen tudi pri
kakovosti in originalnosti.

VINO „PA R EXELLEN CE"
Pri današnjem razvoju življenjske ravni, pri da
našnjem razm ahu m otorizacije so v svetu in pri
nas posebno zaželena vina z m ajhno stopnjo alko
hola ter visoko kislino, ki deluje osvežujoče e.
Taka vina pridelujejo na severnih vinorodnih
o bm očjih, tudi na Dolenjskem . Povpraševanje po
tak ih vinih se bo še povečevalo.
Cviček je vino „ p a r exellence" tudi za ljudi, ki
imajo sladkorno. O dlikuje ga nizka stopnja alk o 
hola, m ajhen delež sladkorja, skoraj nič žvepla.
Žal teh njegovih lastnosti ne izkoriščam o. Cviček
bi bil idealno vino za ljudi s sladkorno, obenem
pa vemo, da je sam o v ZR Nemčiji okoli dva
miljjona diabetikov.
Zal m oram povedati, da na D olenjskem pri
delajo danes velik del cvička na neracionalen, raz
drobljen in nestrokoven način. Pri tem mislim
predvsem na fazo predelave in kletarstvo. Ničesar
nimam zoper m ajhne vinogradnike, pridelajo
lahko o d ličn o grozdje, zalomi pa se pri predelavi
grozdja-vinifikaciji. Danes že vemo, da je za pri
delavo grozdja industrijska tehnologija boljša od
vinske um etnosti dedov in pradedov. Po svetu
ustanavljajo nekakšne vinogradniške strojne skup
nosti in skupne kleti. T ako najbolje izkoristijo
grozdje in dosežejo izenačeno kakovost vina. V
naprednih vinogradniških državah torej težijo za
velikimi količinam i vin te r izenačeno kakovostjo.

VINOGRADNIŠKE SKUPNOSTI?
I

S tem seveda ne mislim reči, da bi m oral dober
vinogradnik opustiti starinski način predelave
irozdja. Velik užitek je, če ponudiš sosedu reslič n o „švojega", to je stvar ponosa. Nesmiselno

bi bilo tudi, da bi v vinogradniške skupnosti vpi
sovali p o čitn ičarje z nekaj vrstami trte. S tem bi
bili ljudje ob konjička, ki jim nudi to lik o zado
voljnih in veselih uric oddiha. M oramo pa razliko
vati p očitn ičarsk o vinogradništvo, m alo vinograd
ništvo o d proizvodnega. Za p o čitn ičarsk o vino
gradništvo bi morali do lo čiti obm očja, kjer ni
m ožno veliko vinogradništvo. V vinogradniške
skupnosti bi se vključevali samo veliki vinograd
niki, govor je tudi o zasebnikih. „P o čitn ič arji" pa
bi se lastne dobre kapljice veselili po svojem
okusu in prem isleku, vendar ne na obm očjih, kjer
je najbolj pom em bna pridelava vina za tržn o p ro 
izvodnjo.
Za ,,p o č itn ič a rje " se ve, da ne gledajo na to,
koliko jih bo stal liter cv ičk a.iT ržn i proizvajalci
pa bi se morali tru d iti, da bi bila proizvodna cena
cvička čim manjša. Seveda pa vinogradniške
skupnosti ne bi smele kovati d obička. Njihov te 
meljni nam en je povečati proizvodnjo kakovost
nega vina. Škoda je nam reč pridelati dobro
grozdje, potem pa narediti slabo vino. Imam
izkušnje — sem pokuševalec na ,,T ednu dolenj
skega cv ičk a" — da so pokvarjeni ali pa ne ustre
zajo celo ,,o d lič n i" vzorci. Kakšna škoda: celo
leto dela v vinogradu, potem pa se vse skazi!
Velika sram ota je tudi, da ima novom eška
o b čin a to lik o šmarnice. Bojda ima Novo m esto
industrijo na evropski ravni, v vinogradih pa raste
sam orodnica. Zavedati bi se morali, da je del ci
vilizacije tu d i vinska kultura. Vino pa je pridelek,
ki lahko najhitreje razvije pasivna obm očja.
Z dobrim obdelovanjem lahko na enem h ek tar
ju vinograda pridelam o na leto za 2 00.000 d in ar
jev cvička. Je še kakšna km etijska kultura, ki
prinaša večji d o b iček ? Jaz je ne poznam . Meha
nizacija je. že to lik o napredovala, da je edina
naporna faza pri pridelavi vina obiranje grozdja.
Zdaj bom navedel zahodnonem ški prim er. Pri
Schvvarzvvaldu je vinogradniško o bm očje, kjer so
se ukvarjali tudi z industrijo. Industrija se je av to 
m atizirala, ljudje so morali na cesto. T akrat so se
spom nili vina. Skorajda čez noč so obnovili 3000
hektarjev vinogradov. V tisti deželici vlada zdaj
blaginja. Prinašata ga avtom atizirana industrija in
do nedavnega zaničevano vinogradništvo.

CVIČEK
EVROPI

JE

NAJDRA2JE

VINO

V

Še en k rat poudarjam , da je cviček zagotovo
najdražje konzum no vino v Evropi. Cviček ima
tudi to srečo, da po m ednarodnih dogovorih p ro 
izvodnja konzum nih vin ni om ejena. In še tretje
je: tržišče hlepi za cvičkom . Cena ni važna, važno
je dobiti dober cviček. N obenih znakov ni, da bi
se povpraševanje po cvičku zmanjšalo. Ljudje se z
lahkoto odpovedo visoko kakovostnim vinom,
cvičku pa ne. Malo zaradi dobrodejnega učinka,
m alo m orda zaradi nostalgije po zemlji pradedov,
katere „v zo rčn i' prim er je zaradi svoje m ehkobe
prav Dolenjska. Najbrž je tudi kaj drugega vmes,
kdo bi vedel? V ažno je predvsem, da bi lahko
prodali skorajda neom ejene količine cvička.

Stvar ponosa pa je seveda, da mora biti cviček
neoporočen.

KAJ JE T O V IN SK A K A RTA ?

Letos se je prvič zgodilo, da je šlo nekaj vago
nov cvička čez m ejo .>- Odziv je zelo ugoden, po-m islite pa, če bi se v Evropi ali po svetu (to je
dolžnost reklam e ) razvedelo, da je dolenjski
cviček poleg drugega tudi idealno vino za diab eti
ke!

V
Jugoslaviji tudi skorajda ne m orem o govori
o kulturi uživanja vina, čeprav bi že bil čas. V
gostinskih lokalih vina niso razvrščena po ka
kovostnih stopnjah. Niti v Jugoslaviji niti v Slo
veniji še nikoli nisem videl niti ene prave vinske
karte. Prava vinska karta m ora vsebovati podatke
o geografskem poreklu vina, navedena je lahko
sorta grozdja, pisati bi moralo, ali je bilo vino
ustekleničeno na dom ačem proizvodnem o b m o č
ju, ne sme m anjkati podatek, ali je vino suho,
sladko itd. D ober proizvajalec bo tudi navedel —
slednje ni obvezno — katerim jedem najbolj prija
njegovo vino. Vsega tega ni, prave vinske karte ne
b oste našli niti v jugoslovanskih hotelih visoke
kategorije A z ne vem koliko dodatnim i zvezdica
mi. Sram ota!
Sredozem lje je sinonim za o bm očje vina. Tudi
naša država šteje v ta prostor, vendar je pri nas
uživanje vina skorajda istoznačnica za pijanče
vanje. Žal je res, da imajo pri nas vino za hrano
samo v Dalmaciji. Približno.
Smo država, ki ji turizem vrže prenekateri
dinar. Pravilo bi m oralo biti, da p o nudim o gostu
vino z vinarskega o bm očja, kam or ga je zanesla
p o p o tn a palica. S podobilo bi se, tu rist je nam reč
radoveden človek, ki želi sprem eniti okolje,
hrano in pijačo, da mu k vinu ponudim o d o m ačo
hrano. Kako daleč sm o od tega! Č evapčiče
pečem o od Gevgelije do Triglava. Kljub tem u da
ima dobesedno vsak košček naše države svoja
vina in jedi. Dobre jedi in dobra vina.

Dovolj o cvičku. Izkoriščam priložnost, ki mi
jo ponuja Dolenjski list, da povem tudi nekaj
splošnega o jugoslovanskem vinogradništvu.
Vinogradniški p ro sto r Jugoslavije je zelo velik
in raznolik. G lobalno gledano, gojimo vinsko trto
predvsem na ravnicah, kar je neracionalno. Seve
da vinogradniki niso edini „grešniki", ki zasegajo
površine, na katerih bi lahko gojili druge kulture.
Ve se, da zaseže veliko plodne zemlje tudi indu
strija. Ravnica za vinogradništvo ni najbolj pri
merna, trta bolje uspeva na prisojnih obm očjih,
kjer ne raste skorajda nobena druga kultura.
G ričkov in pobočij pa se vinogradniki — ne go
vorim v dolenjskem , am pak v jugoslovanskem
merilu — večinom a izogibajo. To pom eni, da še
ni prevladala m iselnost, da je treb a p am etn o in
najbolje izkoristiti vsako ped zemlje.

K R A T K O V I D N A IN N E P O Š T E N A P O L I 
TIKA
60 do 8 0 odstotkov v Jugoslaviji pridelanega
vina izvozimo na evropsko tržišče. Pritisk na ta
trg je vedno hujši. Bomo vzdržali, še posebno, ko
vemo, da se pri nas v vinogradništvu ukvarjam o
tu d i s ta k o im enovanim „svaštarstvom "? Večji
asortim ent vin k ot Jugoslavija ima v Evropi samo
še Francija. To pa za nas ni pohvala, pri nas bodo
km alu, če ga že ne, začeli pridelovati cviček v
Makedoniji. O kakovosti ni treba izgubljati besed.
Cviček, ki je sam o prim er, lahko zraste dober
sam o na Dolenjskem . Treba bi bilo vedeti, katera
obm očja so prim erna za d o lo čen o vino. Dolenjcu
na prim er ne pade na misel, da bi na obrobju
Gorjancev prideloval slovito hercegovsko blatino.
Ve, d a ne m ore biti kakovostna. V Jugoslaviji pa
so žal preveč pogosti primeri, da prodajajo vinsko
ime, ne vino. To je kratkovidna in nepoštena po
litika. Manjka torej globalni razvojni n ač rt jugo
slovanskega vinarstva. Sorte s severa se presajajo
na jug in o b ratn o . V Franciji bi se takem u po
četju smejale celo krave, čeprav pijejo vodo. Po
znam o celo že makedonski ,,te ra n ".
Vedeti bi morali, da je zaščitni znak dobrega
vina geografsko poreklo. Slednje izpričuje ka
kovost. Kljub tem u poznam o v Jugoslaviji na
sto tin e vrst vin s tak o imenovanimi fantazijskim i
imeni. T o so anonim na vina. Kdo pod soncem bi
vedel, 'kakšna mešanica ali zvarek se skriva pod
..zvenečim " im enom v in o ,.P ro g a Beograd-Bar"?
Potrošniku to ime ničesar ne pove. Drugo pa je,
če, recimo, sliši teran, blatina, vranac. Upam, da
bo novi zakon o vinu le dosegel, da bodo teran,
D l a t i n o , vranca in ostala sloveča jugoslovanska
vina, ki jih ni ravno malo, pridelovali sam o na
o bm očjih, ki to zaslužijo.

J E S T I Z V I L I C A M I IN N O Ž E M NI S N O 
BI Z EM
Ne zahtevajte potem takem od mene, da vam
povem še nekaj o tem , kako uživajo vina v civili
ziranih državah. Po svetu je navada, da je v vsa
kem gostišču, ki da kaj nase, tudi sp odobno oble
čen mož, ki d isk retn o stoji ob natakarju, ki spre
jem a naročila za jedi. Ko prvi opravi, pristopi
,,naš člo v ek " in svetuje, kateri aperitiv ali vina bi
jed, ki jo je gost naročil, še oplem enitila. Možak
uživa, če vidi, da se gost na vina razum e, pokle
p etata o različnih letnikih, seveda so starejši, že
popiti, veliko „b o ljši" od današnjih. Kako lepo bi
na prim er zvenelo, vendar tega ne m orete slišati:
„T eran, letnik 1973, kakšna plem enitost, kakšna
aroma!*'
Nič hudega tudi ni, če se gost na vina ne razu
me. Naš m ožak je tak o izurjen, da gost niti ne
opazi, da k naročenim jedem prim ernih vin ni
naročil on, am pak natakar. Morebiti bo kdo
rekel, da je vse to snobizem . Ni. Kaj vedeti ni
greh, pa čeprav o vinih. Še nikoli nismo nikom ur
očitali, če zna pri jedi ravnati z vilicami in
nožem . Zakaj torej ne bi smel vedeti, kakšna in
katera vina najbolj oslade kosilo ali večerjo.
Morda sem zašel predaleč. Če se spet spustim
na trd n a tla, je treba reči, da ima Jugoslavija
dobra vina, je pa tudi ena največjih prcjizvajalk
vin na svetu. Ali je prepovedano storiti korak naPrei? "
Pogovor zapisal
MARJAN BAUER

Ne vem, kako se godi drugim, ki so bili kdaj v
Egiptu —.in iz naših krajev jih ni bilo tako malo
— z menoj je tako, da ga ne morem pozabitj.
Preprosto noče zbledeti, čeprav se mi zdi, da je
bilo tisto bliskovito potovanje ob Nilu tisoč kilo
m etrov navzgor in tisoč navzdol zares samo uvod,
prva pokušnja. To je nedvom no tudi Milenina in
Alenkina zasluga. ,,Še pojdem o kdaj," pravita,
„ali ne? " „Prav gotovo,' se strinjam , saj je bila
njuna volja že, da sem šla prvič zraven, meni se
nam reč sploh ni dalo iti v E gipt Prvi dan sem
bila še precej nataknjena, drugega dne pa nič več.
Bila si kakor prerojena, se spomniš, v Luksorju, me zbada "Milena. Kaj se ne bi spomnila!
Kadar se zdaj z Mileno pogovarjava o Egiptu, se
spomniva še to lik o m ajhnih reči, kakor da je bilo
včeraj, in ona je kar nekam užaljena, da nisem še
vsega popisala. Čakam na egipčansko razstavo,
trd im in se prav nič ne izgovarjam. Zaradi aktua
liziranja odlašam , m ogoče bo pa razstava aprila,
maja zares v Ljubljani. Bo, ne bo?
Bomo videli. Da, spom injanj se Luksorja, to so
stare Tebe, prestolnica faraonov. S predpo
topnim i kočijam i so prišli po nas k vlaku, navse
zgodaj je bilo, sveže ju tro in sonce, sonce. Me tri
[ smo prišle na vrsto zadnje (kdo bi se prerival), ko
se je pa naša skupina že naložila. Kočija je bila
dokaj kratka, po egipčanskih merah in skoraj
izdihujoča, zato se je Milena usedla na kozla h
kočijažu, midve z A lenko pa po gosposko zadaj,
v izdolbeno staroveško usnje. Kočijažu ni moglo
biti več k o t dvanajst let, pokal je z bičem in se
drl na vse grlo (pel je) v spečem mestu, vmes pa
utegnil hudo podjetno segati po Mileninih kole
nih, kar je bilo videti kot jutranja telovadba, saj
se ga je pogum no otepala, frkolina. Pri tem vam
lahko zaupam , da ženska ni več tako rosno mla
da, čeprav je dobro ohranjena, in tudi to, da je
bila naša skupna teža, no, da je bil seštevek naših
let, z dovoljenjem , trik rat vojna generacija, že prilično arhaičen. To je pa Afrika, vidite, tam je vse
trik rat drugače.
Še pojdem o v Egipt, četudi ne zaradi tega, bog
ve, da ne. Egipt te začara s svojo starostjo, s svo
jimi tisočletji, ki niso povsem izginila s površja
časa, ki se niso postarala z zgodovino, am pak
spet o d k opana izpod potujočega peska doživljajo
obnovljeno m ladost ob milijonskih vzdihih o b č u 
dovanja. Slišim Alenko, um etnico, slikarko, ko
vsakih nekaj m inut obstrm i in globoko vzdihne
^ pa zakliče: Poglej, poglej! Ooooh, č u d o v i t o ...
Celo malho filmov je postrelila. (Tudi jaz.) In
stokala: Pa ja ne gremo že naprej? Kar naprej je
zaostajala ali sem kam izgubila. Alenkaaa! sva z
Mileno izmenjaje se vpili v vse štiri nebesne stra
ni, presneta individualistka, dokler ni od kod izza
vogala prišlo: O oooh, prečudovito, prečudovito.
Vedno znova, vse dni isti refren.
Zdaj se m oram odločiti, kaj je tisto preču d o 
vito, o čem er bi vam tukaj pripovedovala, da bi
imeli tu d i vi kaj od tega. Ne m orem se odločiti,
same prečudovite reči so, če o njih še kaj prebe
reš, se pa sploh ne m oreš odtrgati ne od ene ne
do druge. Zato naj vržem dinar: če bo cifra, bo
Hatšepsut. Hatšepsut.
Smehljam se že ob spom inu na njen tem pelj, ta
najlepši tem pelj v Egiptu, prisežem, da je naj-naj.
Ko smo se z ladjo prepeljali iz Luksorja na drugo,
zahodno stran Nila v Tebe, so nas najprej obkolili
prodajalci starin, ki si jih Egipt dobavlja iz Italije
ali Češke, Egipčani pa nam na vse pretege zago
tavljajo, da so ,,antik, yes, m adam ". Madam, to
Izis, to izkopano včeraj iz peska. Yes, yes, to Izis
(mati z d o jenčkom ). Ali pa bi m ogoče tole: iz
} globokega žepa bele halje pogleda nekaj črnega,
kakor noht, zarotniško šepetaje ponuja am aterski
arheolog svojo najdbo: Mumija, m adam , odko
pano iz peska, dvajset dolarjev, yes? Pa deset
dolarjev, yes? Vaša ru ta je lepa, pravim, kockasta
kakor Arafatova. Hipoma si začne odvijati z vra
tu kockasto ruto, joj, šegavi Egipčan ozko reza
nih lic, no, koliko, m adam ? Ne, ne, se branim ,
nič kupiti, samo tako reči, hvala, hvala. Zakaj ne

egiptovske podobe

kupiti, se ne odlepi m ladenič, kupiti, no, koliko?
Pri sosedih so kupili an tičn o Izis, kako se zdaj
razjezi m ladenič, ko vidi, da je zapravil čas! Kar
slabo vest imam, zakaj v Egiptu m nožice ljudi
živijo samo od lahkovernih turistov, in prav
imajo.
„M isju," tenko zapoje glasek v pisani noši
islamskih deklic in podrži kvišku p u n č k o iz cunj
in slame: Kupi, gospa! Nasilni pobič na oslu se
hoče vriniti med njo in fotografski aparat, saj to
stane deset piastrov, bakšiš za vsak posam ezen
turističn i posnetek, pretresljivi glasek pa sili kar
naprej: Misju, misju, kupi! P unčke pa res ne mo
rem kupiti od otroka, ne, hvala, se um ikam z
nogami in rokam i in srce me zaboli, ko pomislim,
kakšno otroštvo, kakšna neusm iljena sirom aščina
je to , če se že otroci ločujejo od svojih igrač. Pri
nas dom a pa, saj ni, da bi prim erjali! In ko po
mislim na svojo deklico dom a, poiščem v torbi
bonbone, ki jih zagleda deset parov drugih o tro 
ških oči in razgrabi deset parov drugih, krčevitih
otroških rok, deklica s p u n čk o pa ne m ore zra
ven. Glasek se ji trese: Misju, kupi! Pokažem
p roti tebanskem u Z ahodnem pogorju in se zla
žem : Kasneje, ko se vrnemo, razum eš? Kažem z
roko tja in nazaj, pa se spom nim ene od štirih
arabskih besed, ki sem se jih naučila spotom a v
letalu: ..M alika" tam , razumeš? Navdušeno po
kim a: Malika, tole malika, pokaže in spet sili s
pu n čk o . Pa ji dam prav, tudi tvoja p u n čk a je
malika, tudi ti si malika, Yes, yes.
Malika pom eni kraljica.
Vožnja s kom bijem po asfaltirani cesti, p ostan
ki, največji kipi na svetu, črn e d o m ačinke pridejo
m im o, bakšiš za posnetek, sp et v kom bi, prele
tim o sence med debelim i stebri in obglavljenimi
Ozirisi, Oziris je bil bog sm rti in obnavljajočega
se življenja, izklesan iz kam na k o t m um ije še stoji

na mrtvi straži v večjih tem pljih, deset in deset
k rat ponovljen, veličastno zagotavljajoč nesm rt
nost davnim kraljem, ki jih lahko vidite v kair
skem muzeju. Kot m um ije so razstavljeni, kot
asfalt črni in cb krhkih kosti posušeni in naga
čeni. Po pustolovskih skrivališčih v tem skalovju,
pred katerim stojim o brez besed, so ti kralji zna
m enitih imen navsezadnje pristali v steklenih
vitrinah menažerije, ki stane le egiptovski fu n t
d o d atn e muzejske vstopnine.
Mogoče je med tistim i mumijami v kleti, ki
niso identificirane (tudi druge niso sto o d sto tn o ),
kraljica H atšepsut. Edina kraljica, ki je vladala
k o t faraon, k ot moški, tega je že tri tiso č in p et
sto let. In ta njen beli posm rtni tem pelj, v katere
ga stopam o po belih klančinah, je star prav to li
ko, videti pa je čisto m oderen s svojo lepo, strogo
enostavnostjo, z igro arkadnih navpičnic in senc,
z m ogočno kuliso razgibanega skalovja, ki se
navpično vzdiguje tri sto m etrov visoko pod sinje
nebo. Vsakdo vam bo pritrdil: to je okam enela
poezija. Tem pelj na treh prostranih terasah iz
apnenca, na katerih zdaj v vrstah leži registrirano
kam enje, ki čaka, da ga s cem entom vkom ponirajo v stebre — zadnja leta opravlja konservatorska
dela poljsko-egiptovska arheološka misija, zasluž
na še za nova velika odkritja pri „šw iatyni krolowej H atszepsut", kakor piše na tabli tu d i v angle
škem jeziku — kakor rečeno, tem pelj je poezija
tudi zaradi svojih pisanih slikanic po stenah.
To so sporočila (samohvala) iz življenja in dela
kraljice-faraona, ki se je po smrti svojega za koza
mi umrlega moža sam ovoljno okolica za vladarja,
čeprav bi ji pritikala sam o funkcija ,,glavne kra
ljevske soproge", zakaj začasno bi smela po pra
vem opravljati samo form alne regentske posle na
m esto svojega pastorka, zakonitega soregenta in
faraona Tutm ozisa III. Ne, Hatšepsut-M erikare se
ni dala potisniti v kot, m arveč je, dedinja „so n 

čne krvi", uzakonila žensko vladajočo linijo, saj
je potem za soregeatko razglasila svojo najstarej
šo hčer. Škoda, ta zala deklica Nefrure je prezgo
daj umrla in vse faraonkino prizadevanje je spla
valo po vodi. Po dvajsetih letih zaresnega in uspe
šnega opravljanja najvišjih političnih in duhovni
ških dolžnosti ji je opozicija spustila na vrat in z
vajeti nestrpnega vojščaka Tutm ozisa, ki bo hodil
poslej sedem najst let, vsako sezono, ko Nil popla
vi deželo in km etje nim ajo kaj p o četi, z vojsko
širit egiptovske meje in ga bodo zgodovinarji zato
počastili s pridevkom Veliki. Naredil bo največji
Egipt, od Evfrata na vzhodu n o ter v zahodno Li
bijo in na jug bo segal v Sudan. To, vidite, stori
dvajset let zatajevanega besa in nem oči in kratene
oblastiželjnosti. Ne samo to , nastorek Tutm ozis
bo dal uničiti vse, kar bi ga lahko spom injalo na
strašno teto , izbrisati obraze na poslikanih ste
nah, izpraskati njena kraljevska imena, celo leta
njenega vladanja bo prištel kar k svojim. Hatšepsut-M erikare ni nikoli bilo, nikjer je ni bilo, krivoverke in em ancipiranke. Tudi kasnejši vladarji bo
d o prekleli njen spom in z m olkom , ko bodo na
števali dinastične prednike, a izničanje pokojni
kove podobe ali imena je bilo najhujše p reklet
stvo v starem Egiptu — je bilo d o k o n čn a sm rt,
zakaj podobe so bile pokojnikov drugi jaz, kam or
se je lahko vračal njegov duhovni dvojček po
identiteto. Če ni našel več podobe, svojega stano
vanja, svoje identičnosti, se nesrečni „ k a " ni imel
več kam deti. Bled obup, zakaj njegova sm rt, se
pravi ta druga sm rt je bila zapravljena večnost.
Saj veste, da so se dali stari Egipčani zato balza
m irati, da bi se lahko njihov ,,k a " sprehajal med
nebom in zemljo, saj je moral p o k o jn ik o v sin in
potem sinu-sin in sinu-sinu-sinu-sin skrbeti za to,
da je „ k a " dobival nastavljeno hrano in m leko, le
tako je duhovščina pokojniku lahko zagotovila
večno življenje v nekem drugem , a prav tak o le-,
pem Egiptu.
H atšepsut je um rla tisočerih sm rti. Šele mladi
Francoz Cham pollion, ki je prvi razbral egipčan
ske h iero g life/je naletel na njeno sled v tem nje
nem tem plju, Deir el B ahriju.l-T ako se zdaj po
arabsko imenuje, pomeni pa severni sam ostan, za
kaj po grško-rimskem obdobju, ko je bil tem pelj
sanatorij, so se v njem naselili prvi kristjani, zagri
zeni menihi, in še oni jezno praskali po poganskih
reliefih. Nato je potres stresel navpično goro in
tem pelj in usmiljeni pesek je pokopal ruševino. In
ko so jo v preteklem stoletju učenjaki odkopali,
nekoliko zakrpali, zaslutili tragedijo in začeli raz
iskovati, so iz triinpoltisočletnega prekletstva re
šili T rnuljčico — njena zgodba in njen tem pelj sta
napolnila že celo biblioteko.
Mi, ki se to d meni nič, tebi nič sprehajam o iz
kapele v kapelo, pa m olče gledam o spraskano
usodo in s tu rističn im hitenjem poslušam o vodni
ka: ponekod so besni uničevalci le prezrli prekle
to ime, recim o tam gori na zidu, ponekod so v
tem i kapele spregledali njen m ladostni profil. No
sila je um etn o m oško faraonsko b rado in faraon
sko m oško plisirano krilce ,,zgoraj b rez", bila je
vprav m anekenske postave, drobna, ozkega o bra
za z nekoliko upognjenim nosom . Č udno je bila
p odobna svojemu pastorku. Njeno neomadeževano božje rojstvo (božična legenda), njena o d 
prava po kadilo in miro v deželo Punt, njen arhi
te k t in ljubim ec Senm ut, ponižno skrit za vrati:
prvi med njenimi dvorjani je bil, upognjen pod
osem desetim i uradnim i funkcijam i. Bila je gotovo
velik faraon, če je bila pa dosti drugačna od mo
ških faraonov, o tem se učenjaki še prepirajo.
Arheologi so v bližnjem kam nolom u naleteli
na tiso če o čitn o zdrobljenih koscev in jih spet
potrpežljivo sestavili v nekaj njenih soh. N ekoč
jih je bilo vsaj dvesto, če ne več, za okras tem plju
in za njeno večnost. Seveda, postorek T utm ozis
Gnevni jih je dal vreči s podstavkov, podkuriti
pod njimi in jih politi z vodo, da jih je razneslo v
drobir. Ampak bilo je zaman, H atšepsutin „ k a "
je vstal od m rtvih: zlepljeni kam enčki so spet
njen obraz — obraz sfinge.
OLGA RATEJ

pismo iz

VSE SANJA
ODENARJU
V nekem časopisnem zapisu je pred kratkim
profesor na ljubljanski slavistiki dr. Boris Paternu
zastavil vprašanje, zakaj ne bi slovenska zbornica
ali kakšna slovenska banka sofinancirala velikega
Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Vprašanje
je bilo v zvezi z ugotovitvijo, da je družbena baza
pogosto o d tu jen a od duhovne (hum anistične)
nadgradnje, veliki slovar pa je bil le prim er obsež
nega projekta nacionalnega pom ena, projekta, ki
bi potreboval izdatne podpore, če naj se njegovo
uresničevanje ne bi zavleklo za m orda več k o t
celo desetletje. Kot je znano, sta doslej izšla dva
zvezka SSKJ. Skupaj jih bo predvidom a pet, na
slednji trije pa b o d o prišli v javnost - v najbolj
šem prim eru — čez deset d o dvanajst let. (Prvi
zvezek je izšel leta 1970, drugi lani . . . )
A ne gre za veliki slovar, ki ga pripravlja
SAZU. Gre zanj k o t zgolj prim er, kako se, kon
kretn o , slovensko gospodarstvo obnaša d o neka
terih vidikov kulturne in znanstvene ustvarjal
nosti v Sloveniji: dokaj ali povsem nebrižno. Te
m eljnih znanstvenih in kulturnih dolgoročno za
snovanih načrtov ne podpira direktno.
Kajpak je treba vedeti vsaj dvoje: da so tudi
„največje" slovenske delovne organizacije lahko
h u d o revne, in drugič, da nekatere kdaj pa kdaj
vendarle nakažejo sim boličen znesek za kak kul
tu rn i festival ali festivalček. T ako nastaja videz,
da gospodarstvo v okviru svojih m ožnosti ta k o
rek o č o ptim alno drži p odporo kulturi in naci
onalnim vedam te r da zato obstoječe stanje ne

izziva drugega k o t to ,
čni m anejo roke.

da si Slovenci en k ra t sre

No, m arsikateri si jih m orda res m anejo. S pom 
niti se je samo, kako om enjene velike, obubožane
delovne organizacije vendarle prispevajo novce za
ne tako redke ,.sprejem e" s pravimi objestnim i
požrtijam i, ki pa se jih večidel — paradoksalno —
udeležujejo tisti, ki že privatno preveč snejo. Je
pa to , kajpak, le en zgled sladke p o trate, ki jo
m ora oploditi gospodarski novec.

andrej novak: s flomastrom

Po drugi plati pa si d irek tn e pom oči podjetij
kulturniškim in kulturnim dogodkom m alodane
ni m oč predstavljati drugeča k o t po poti reklam
in oglasov: z reklam am i v kulturniških publikaci
jah kultu re ustanove ali posam ezniki resda preje
majo sredstva, to d a reklam a je sama po sebi ne
kak čarobni ključ, ki tistim podjetjem bolj ali
manj na široko odpira zadnja vrata na njihovih
blagajnah, v katere se potlej vrača denar, p odar
jen kulturi. Naposled sicer ta m ehanizem „medsebojne p o m o č i" niti ni to lik o sporen, kaže pa,
kako so meceni — naj to hočejo ali ne — strastno
navezani na svoj dinar in izravnavanje dohodkov
in izdatkov: tovrstna banalna menjava je njihov
življenjski horizont in vseobsežni smisel.
Seveda je na dlani, da tudi „drugod po svetu"
gospodarstvo ne daje pogosto d irek tn e pom oči
kakšnim velikim založniškim pro jek to m in raz
iskavam na p o d ro čju nacionalnih ved. A ob tem
ni treba prezreti, da se tam kaj recim o založništvo
zaradi širokega trga financira samo; m enda pa tu 
di to ni cilj planetarnega razvoja; zveni k o t u to p i
ja, a videti J e , da planetarni razvoj seže najdlje,
kadar se prežem ajo vse kreativne človekove
(z)m ožnosti. Enako in nem ara še bolj velja, ra
zumljivo, tudi za razvoj slovenskega prebivanja.
O dtujenost ku ltu rn e od gospodarske dejavnosti
(če ostanem o pri tem ) bo nekoč lahko njegov
prazni tek . Morebiti je to revna in povrh še prero
ška fraza, to d a slovenska ku ltu rn a o d tu jen o st je
p o vsem sodeč revnejša od odtu jen o sti v vseh
drugih nacionalnih sredinah. In kako zelo je o d 
tujenost na Slovenskem evidentna, pričajo npr.
že gledališki listi ljubljanskih teatrov: v vsakem je
več k o t polovica, o čem er pišejo, reklam in ogla
sov delovnih organizacij. Most tovrstnega zbližanja med gledališčem in podjetjem je potem takem
zlasti denar, denar pa je m aterial, katerega
„ trd n o s t" pozna malo manj k o t vsakdo . . . Zato
(ali kljub tem u? ) je denar v Ljubljani ta hip javni
sen slovenske kulture.

- S te že ugotovili izgubo v zadnjem polletju?
— Kljub 450 naduram je še nism o izračunali.
p
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JO Ž E HORVAT

za najdaljšo noč vletn

To je pri nas zelo razširjen
plevel z okrog 50 do 9 0 cm vi
sokim vejnatim , m odro zelenim
in dlakavim steblom . Listi so
pecljati, zgoraj zeleni, spodaj
bolj m odri, cveti so zlato rum e
ni in so zbrani v dolgopecljatih
kobulih. Plodovi so kakih 5 cm
dolgi luski, polni črn o rjavega
semena, vsa rastlina pa je polna
p om arančno rum enega soka.
Krvavi m lečnik raste ob ogra
jah, obzidjih, skalah, pa tudi po

Potovalne agencije in no teli že vabijo goste
na slavnostno Silvestrovo noč, v kateri rade tudi
ženske zableščimo. Vsekakor k dobremu in
slavnostnemu razpoloženju veliko pripomore
obleka, v kateri se dobro počutim o.
Kaj bom o letos oblekle za to, najdaljšo noč v
letu? Pred nakupom velja dobro premisliti, ker
posebno vpadljiva obleka, ki je ni m ogoče ka
sneje popraviti ali predrugačiti, preveč stane, da
bi si jo lahko privoščile samo tokrat. Lastnica
take obleke nima dobrega občutka, če pogosto
hodi na gala prireditve in se nekajkrat pojavi v
istem oblačilu.
Letošnja večerna moda je zelo raznolika in v
njej lahko res vsaka najde svojemu okusu, žepu
in postavi primerno zamisel. Naj vas le spom 
nim, da dajejo pečat letošnji m odi rokavi. Naj
bodo kim ono, lahko povsem kratki, dolgi in
spodaj ozki, lahko segajo do komolca ali pa je
obleka brez rokavov. Globoko izrezana večerna
obleka podobnega kroja, k o t je na primer zgoraj
kombineža, je tudi na hrbtu gola, zato sodi zra

d o l e n js k i u s t

ven pled ali šal iz istega materiala. Če pa je že
pled pleten, naj bo svetlikajoč in lahak, z resa
mi.
Krilo in bluza sta še aktualna, le da letošnje
bluze segajo čez pas ali pa veliko dlje - k o t
tunika. Lahko se odločite za dolge in ravne hla
če s tuniko, ki sega skoro do kolen in ima ob
strani razporke. Morda vam je všeč dolga črna
obleka z rokavi, ki jo poživlja velika bleščeča
roža ob vratu, spodaj pa nekaj večjih cvetov,
vtkanih ali naslikanih na blago? Moderne so
tančice, na katerih so našite bleščice. Za manj
še, ki se ne morejo'odtrgati od hipijevskega sti
la, bo morda večerna obleka v folklornem stilu.
Zanjo lahko uporabite bodisi drobnorožasto
bleščeče blago ali pa Lamet. Taka obleka ne
sega do tal, tem več je tričetrtinske dolžine, obi
čajno ima nabrano krilo in kratek bolero, spo
daj pa bluzo z zelo bogatimi in nabranimi roka
vi.
Pa še to: k večerni obleki obujte zelo koni
časte čevlje!
R. Bačer

krvavi
mlečnik

vrtovih ga je dovolj. Nabiramo rastline na skodelico vode k o t
vso rastlino s korenino vred, in polivek) ali pa sok iz sveže rastsicer preden cvete. Krvavi m leč iine. Krvavi m lečnik lahko u p o 
nik je predvsem zdravilo za je rabljam o za zdravilo tudi, če ga
tra in žolč, zato ga priporočajo kuham o na vinu in pijemo. To
pri obolenju jeter, ledvic in vra odstranja vodo. Če pa stolčem o
nice, pri rum enici in vodenici, korenine in jih kuham o na vinu,
pri žolčnih kam nih, pa tudi pri dobim o mazilo, ki zdravi čire
želodčnem in črevesnem katar na ženskih prsih. To rastlino
ju te r pri zastarelem belem peri priporočajo tudi zoper izpada
nje las, zdravilo pa pripravim o
lu.
Za zdravilo p riporočajo čaj ( tak o , da zažgemo korenine in iz
1 d o 2 gr sveže ali posušene pepela naredim o mazilo.

govedina
na lovski način
Kati Šenica, kvalificirana ku
harica iz Zdravilišča Dolenjske
Toplice, je to k ra t povedala re
ce p t za d o b ro jed, s katero se
lahko vsaka gospodinja postavi
pred še tak o zahtevnim i gosti.
Dušeno govedino na lovski na
čin za 4 osebe pripravim o iz 40
dkg govedine brez kosti, 10 dkg
korenja, 10 dkg čebule, 5 dkg
slanine in začim b, malo sm eta

ne in kozarec rdečega vina. Po
stopek za pripravo jedi je po na
vodilih K atke Šenica naslednji:
„K os govedine solimo, po
pram o, prem ažem o z gorčico in
na h itro opečem o z vseh strani.
Posebej pripravim o malo pom a
ščen pekač, v katerega dam o
narezano slanino, na kolobarje
narezano korenje in čebulo, d o 
d am o malo šatrajke, list lovora.

malo rožm arina, dam o zraven
meso, prelijem o z m aščobo in
porinem o v pečico za približno
1 uro. .Ko je meso m ehko, ga
vzam em o ven in narežem o na
kose. Zelenjavo iz pekača pre
tlačim o , ji d o d am o malo rd eče
ga vina in sm etane, pa je gotova
tu d i om aka za preliv mesa. Zra
ven serviramo kruhove cm oke
ali pa sirove cm o k e."
R. B.
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filma

D istribucijsko podjetje Vesna
film iz Ljubljane je pred k rat
kim praznovalo tridesetletnico
delovanja. V teh treh desetletjih
je z izborom in razpečevanjem
filmov vplivalo na oblikovanje
film skih program ov v sloven
skih in jugoslovanskih kinem a
tografih te r s podnaslavljanjem
filmov v slovenskem jeziku na
šim gledalcem odprlo zakladni
co tu je film ske proizvodnje,
hkrati pa om ogočilo, da se je
preko film a k o t najširšega kul
turnega
medija
slovenščina
uveljavila tudi v praksi k o t
enakovreden jezik v večjezični
jugoslovanski skupnosti. Pod
jetje je sodelovalo tudi pri na
stajanju
izvirnih
slovenskih
filmov, kratkih in celovečernih.
Ko kolektiv pregleduje pre
tek lo delo, mora seveda opaziti,
da je včasih tudi odstopal od
pravilne usm eritve in pošiljal v
kinem atografsko mrežo filme,
za katere bi težko rekli, da so
kaj pripom ogli k oblikovanju
film ske kulture občinstva. Tu
in tam je Vesna film p ač podle
gel zahtevam tržišča na škodo
kvalitetnega programa. Vseka
kor pa je Vesna film med to 
vrstnimi jugoslovanskim i orga
nizacijami še najmanj gledal le
na uspešno prodajo filmov;
vzgoja naših gledalcev, katerih
filmska nevzgojenost in nizka
raven filmske kulture sta obče
znana, je bila m nogokrat odlo
čilni činitelj pri nakupu filma.
Vloga, ki jo tak kolektiv pri
nas ima, je precejšnja, zato
m ora ob vseh uspehih pogledati
tu d i tiste neuspehe, kakršnih ne
bi bilo treba, ter jih vnaprej
onem ogočiti.
MiM

KNJIGE

CEH
ONA$EM
ROJAKU
Študijska knjižnica Mirana
Jarca v Novem m estu je po ne
kajletnem prem oru oživila svojo

založniško dejavnost. Težave, ki
to našo osrednjo knjižnico tare
jo, so krive, da svoje poslanstvo
na tem področju komaj oprav
lja, zato je izdaja publikacije dr.
Jaroslava Paneka o dr. O tonu
Berkopcu lep uspeh. Natis je
om ogočila K ulturna skupnost
Slovenije; da pa je publikacija
izšla pri nas, je zaslužen pred
vsem prizadevni ravnatelj Š tu
dijske knjižnice Bogo Komelj.
Dr. O ton Berkopec, ki se je
rodil v Vinici v Beli krajini,
velja za neutrudnega književniškega konzula na Čehoslovaškem in za enega najpom em b
nejših graditeljev m ostu med
češko in slovensko literaturo
te r kulturo v širšem smislu.
Brez njega bi bili kulturni stiki
manj bogati in slovenska ter
jugoslovanska književnost manj
poznani na Čehoslovaškem.
Pisec publikacije dr. Jaroslav
Panek je svoje delo razdelil v
dva dela: prvi predstavlja oris
Berkopčevega življenja in dela,
drugi pa bibliografijo za leta
1 9 2 6 - 1975.
Publikacija zaradi svoje stro 
kovnosti ni nam enjena široke
mu krogu bralcev, gotovo pa ne
bo šla m im o vseh tistih, ki bodo
kdaj raziskovali odm ev naše
književnosti v svetu.

t

irena jurgieleiviczoiva

1

AVTOSTOPAR
Pri Mladinski knjigi je izšel
prevod mladinskega rom ana
„A v to sto p ar" pisateljice Irene
Jurgielewiczowe. V središču te
o d ličn o sestavljene pripovedi je
m ladostnik Zenek, ki se zateče
na o to č e k neke reke. Tu se sre
ča s skupino mladih fantov in
deklet, ki imajo na tem o to č k u
svoje zato čišče in igrišče. Med
..prebivalci" o to k a se spletejo
čvrste vezi. Jun ak u pripovedi
pom agajo ostali, skrbe zanj in
mu prinašajo hrano, da lahko
n em oteno prebiva na o to čk u .
Avtorici romana je uspelo z
o b č u tk o m za m ladostnikovo
duševnost napisati knjigo, ki bo
gotovo pritegnila mlade bralce,
saj k o n čn o knjiga govori o njih
samih.
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BELA IiV
1
SEBASTIJAN
D eček Sebastijan in velika,
lepa psica Bela sta junaka knjige
..Sebastijan in Bela", katere slo
venski prevod je pred kratkim
izšel v znani knjižni zbirki Mla
dinske knjige Sinji galeb. Zgod
ba pisateljice Cecile A ubry pri
poveduje v svoji prvi knjigi o
tem , kako sta se deček in na
pol podivjana psica spoprija
teljila in kako je Sebastijanu ži
val rešila življenje, ko se je v
planini odtrgal plaz; druga knji
ga pa pripoveduje o tajnem d o 
kum entu, okoli katerega se
zgodba plete ves čas napeto,
dokler se seveda s pom očjo
obeh junakov, ne reši in razple
te.

O nstran naše severne meje,
kjer že stoletja bivajo koroški
Slovenci, je ves čas nastajala
tu d i izvirna literatura, ki je bila
včasih skoraj edina priča avtoh
tonega slovenskega življa. Ža
lostno se sliši, a je vendar res,
da se ob pom anjkljivo poznava
nje sodobne slovenske književ
nosti med bralci postavlja še
slabše poznavanje sodobne lite
rarne ustvarjalnosti slovenskih
pisateljev in pesnikov na avstrij
skem Koroškem. V drobni, a
bogati knjigi „T a hiša je moja,
pa vendar moja n i", ki je izšla
pri Mladinski knjigi v zbirki
K ondor, je dr. Matjaž Kmecl
uredil izbor iz sodobne litera
tu re koroških Slovencev. Zajel
je vrsto ustvarjalcev od v vojni
padlega Maksa Sorga in partiza
na Karla Prušnika Gašperja pre
ko znanega celovškega pisatelja
in literarnega organizatorja Jan-

Fantje in možje iz krajev
okoli Šm arjete so že od nek
daj, tak o k o t skoraj povsod
po naši dom ovini, radi zdru
žili svoje glasove in v gostilni
ali na vaški p o ti zapeli lepo
narodno pesem. Radi pojejo
tu d i zdaj; m orda celo še raje,
saj je njihova pesem blagozvočnejša, bogatejša, kar vse
priča o tem , da ne pojejo le
po tren u tn em posluhu, am pak
je za njimi dobršen del znanja
o petju in precej vaj. Po nekaj
letnem prem oru nam reč po
novno prepeva moški pevski
zbor, do 20 fantov in mož, ki
so prepustili svojo pevsko bar
ko rokam ženskega krmarja.
Barbara Medja, učiteljica
glasbenega pouka na šmarješki
osnovni šoli, je prevzela vod
stvo
šmarješkega moškega
pevskega zbora, ker so jo za
prosili. Ob njem vodi še šolske
zbore v Šmarjeti in na O to č 
cu Ni ravno dom ačinka —
rc ila se je v Moravčah pri
Domžalah — vendar jo imajo
vaščani že dolgo povsem za
svojo, saj dela v Šm arjeti že
18 let.

S knjigo ..A friške p ripovedke" je M ladinska knjiga slavila dvajsetletnico svoje
knjižne zbirke Zlata ptica, ki že vsa ta leta prinaša mladim in starejšim bralcem
najlepše pravljice in pripovedke iz svetovne književnosti. Zbirka si je pridobila
lepo število bralcev, saj ima svet pravljic v sebi ne samo čar dom išljije, ki
priteguje najmlajše, am pak tu d i p rik rite življenjske resnice, ki prevzam ejo sta
rejše. Pripovedke nekaterih afriških ljudstev je izbral in za čim vernejši prikaz
afriškega pravljičarstva, zato je v knjigo uvrstil le tiste za čim vernejši prikaz
afriškega pravljčarstvat zato je v knjigo uvrstil le tiste pripovedke, ki jih je lahko
prevedel iz izvirnika. Čeprav v izboru niso izšle pravljice nekaterih velikih afri
ških ljudstev (te b o d o izšle sam ostojno ,)nam knjiga vseeno odpira pogled v
bogati svet afriške ljudske pripovedne ustvarjalnosti.

ka Messnerja d o Prešernovega
nagrajenca Florijana Lipuša,
Gustava Januša, V alentina Polanška, Andreja K okota ter d ru 
gih. Izbor ni izšel le zato, da bi
ta k a knjiga sploh izšla in pod
prla literarno snovanje koroških
Slovencev, am pak predvsem
zato, ker so objavljena dela res
n ično te h ten in izviren dopri
nos slovenski literaturi.

Založba Borec v svoji Kurir
čkovi knjižnici posrečeno zdru
žuje izvirno slovensko besedno
ustvarjalnost, nam enjeno mlaj
šim bralcem , z izvirno ilustrativ
no ustvarjalnost slovenskih ri
sarjev. To potrjujejo tudi zadnje
tri knjige: „M oje akcije" Karla
Grabeljška, ..Zverinice z V ečne
p o ti" Polonce Kovačeve in

„ Dežela sm ejalka" Zvonimirja
Baloga. Kot ilustratorji se pred
stavljajo karikaturista Božo Kos
in Marjan M anček te r slikarka
Melita Vovk-Štihova.

ivan sivec
k l i c domače ze mlje

cem že dobro znan, saj je to že
njegovo p eto delo, ki so ga na
tisnili v tej zbirki. S svojim zad
njim delom posega v sodobno
življenje slovenske vasi in v pri
povedi naniza vrsto problem ov,
brez katerih si dandanes že tež
ko predstavljam o našo vas in
našega mladega km ečkega člo 
veka. Povest v ničem er ne pre
sega običajne ravni pripovedni
štva, v katerem je poglavitni
poudarek na zgodbi sam L Gre
torej za nezahtevno branje, ki
pa kljub vsemu ne pade pod
povprečje dobrega okusa, kar
sicer preži na vse tiste izdaje, ki
iščejo nezahtevnega bralca.

Zadnja iz vrste leposlovnih
knjig, ki jih izdaja ČZP Kmečki
glas v Kmečki knjižni zbirki, je
povest tvana Sivca „ Klic dom a
če zem lje". Ivan Sivec je bral-

„Sola je v Šmarjeti pravo
„M oški pevski zbor, ki ga
k ulturno središče. Učitelji
vodim, nim a stalnega števila
članov in tudi njegova aktiv sm o v m nogočem edini kul
turni anim atorji. Ker pa se jih
nost niha. Največ pevcev in
veliko vozi iz Novega mesta,
tu d i vaj je v zim skem času, ko
se za kulturne potrebe kraja
imajo ljudje več časa. Lahko
nim ajo toliko časa zanimati.
bi rekla, da je naš zbor bolj
Ljudje pa bi radi, da bi bilo
zim ski," je povedala diri
življenje v njihovem kraju bolj
gentka in dodala, da so pred
živahno in bolj p estro ," za
leti imeli v Šm arjeti mešani
trjuje Barbara Medja.
pevski zbor, ki je propadel,
Kot učiteljica ču ti odgo
potem pa da so prepevali le v
vornost, da pomaga, kadar
gostilni Prinovec.
V
zbor so se vključiN vaščam ore, vendar pa sam o s tem
ne m orem o razložiti njenega
ni Šmarjeških Toplic, Šmarje
delovanja.
N edvom no igra
te, Gorenje vasi. Na začetnem
precejšen delež v njenem udej
sestanku so najprej ugotovili,
stvovanju tu d i ljubezen do
da jih je dovolj /za zbor, in
petja in ljudske glasbene tvor
tak o so začeli. V elikokrat je
nosti. Ljudsko pesem ima za
šlo naprej z m inim alnim i sred
dovolj m očno, da bo preživela
stvi, saj tu d i notnega gradiva
tu d i slabe čase, ko ji z vseh
ne kupujejo, am pak ga dajo
koncev grozi konkurenčna
preslikati ter ta k o prihranijo
skom ercializirana ..n aro d n a'
prepotreben dinar. Tudi delo
pesem.
zborovodje ni plačano, Bar
„ Ljudje so že siti poplave
bara Medja vodi zbor brez
zabavnih narodnih pesmi; ču 
plačno. Člani so ji za njeno
tijo in želijo si pravo ljudsko
pom o č hvaležni, kar pokažejo
pesem. Ljudje iščejo človeško
ob priložnosti tu d i z darilom ,
toplino, ne m ehanizem . In v
čeravno je verjetno najlepše
tem iskanju človeka je ljudska
darilo lepo in dobro zapeta
pesem lahko važen d ro b ec."
pesem.

V
zgodovini poznam o oseb
nosti, ki so kakor vihar posegle
v dogajanje narodov in ljudstev,
osebnosti, ki so z m o čjo svojega
značaja znale uresničiti in dose
či začrtan e cilje. Prav te oseb
nosti so hvaležne tem e številnih
pisateljev zgodovinskih roma
nov, ki bolj ali manj prepričlji
vo, bolj ali manj zvesto resnici
opisujejo življenjske poti velikih
mož.
Z aložba O bzorja iz Maribora
je na slovensko knjižno tržišče
v letošnjem letu poslala zgodo
vinski rom an G erharta Ellerta
„A tila — bič božji". Rom an je
eden od številnih, ki poskuša z
um etniško m o čjo prikazati ne
navadno osebnost hunskega vo
ditelja, vojskovodje, državotvorca Atile, katerem u so podjar
mljena in v strahu trep etajo ča
ljudstva nadela naziv „b ič bo
žji". A tila je v obdobju preselje
vanja narodov k ot vihar prodrl
od Volge do G ermanije s svojo
neusm iljeno vojsko. Bil je naj
znam enitejši barbarski vladar.
Rom an „A tila — bič b o žji"
se bere tek o če in je dovolj
zanim ivo te r nap eto branje za
vsakogar.

VODA ZA
RANJENEGA
TOVARIŠA
Noči so bile polne tesnobe. Dnevi so bili pre
strašene ptice in ljudje so bili zazrti v svoj brezup,
v svoje upanje. Rože so bile šrapneli in rafali mi
traljezov in detonacije bom b.
Bil je čas velike človeške solidarnosti in velikih
nasprotij, ko ubijanje ni bilo dilema, am pak nuja
kakor kruh in kakor požirek vode. Borci so priha
jali utrujeni z maršev in položajev. Ranjenci so
tih o ječali, imeli so suhe napete ustnice in vročič
ne oči.
Dnevi so bili visoki in oddaljeni kakor zenit
svobode, kakor mir in ljubezen. Bil je upor. Sa
m ozavest je sijala iz bledih obrazov in tovarištvo
je bilo m očnejše.od prijateljstva.
Vodnjaki pa so m olčali. Po km ečkih dvoriščih,
vsepovsod po naši dom ovini so bili skriti protest
in veliki zavezniki v tistih hudih časih. Kdo bi
prem ogel besede veselja za č e to žejnih tovarišev.
Posedli so se na vodnjak in okoli vodnjaka, vedrica vode pa je rom ala od ust do u s t Voda je kakor
balzam hladila razgreta telesa. Besede so bile od
več. Voda je bila tiha, radostna pesem in upanje.
Zaupanje v d om ačo zemljo v ljudi, ki so izkopali
ta vodnjak, da bi bil v blagor preprostim km e
čkim ljudem.
Na enem izmed takšnih vodnjakov sem se po
govarjal s starim partizanom in povedal mi je
zgodbo, kako je prihajal p o noči v d om ačo vas k
sorodnikom in zaupnim prijateljem , da so mu na
to čili b anko hladne vode, dali pa so mu tudi poln
cekar drugih dobrot. V odo iz dom ačega vodnjaka
je hranil na dolgih pohodih in jo pil s kratkim i
požirki in prav zaradi te ljubezni d o vode iz d o 
m ačega vodnjaka je ohranil na svoje partizanske
čase še lepše spom ine in prijatelje, saj jo je nese
b ič n o delil s četnim i tovariši. „ V elikokrat smo
pili tu d i iz prazne čutare. Ta o b ču tek , da je pri
meni zm erom voda, je že veliko pom enil."
V
tistih časih nenehnih prem ikov in akcij,
se je kolona ali brigada le za nekaj časa ustavila v
kakšni vasi, je bilo pri vodnjakih vse živo. Borci
so prali svoje prepotene obleke in zdravniške po

voje, oglasila se je slovenska partizanska pesem in
bilo je nepopisno veselo. K m ečke izbe so dišale
po svežem perilu in vsepovsod na peči in na podu
v veži in na podstrešju so spali partizani. Z jutraj
pa je bila p o t lažja. Noge niso bile utrujene in
sonce je prijetno sijglo.
Teh časov se spom injajo tu d i naše m atere. Po
magale so po svojih m očeh in m aterina ljubezen
je bila kakor plam en. V kozici so vreli žganci,
m atere pa so gledale m lade obraze in si predstav
ljale svoje sinove in hčere, zato so bile še bolj
pozorne in nežne. Bile so izviri d o b ro te v skrom 
nih dom ovih in velikokrat so bile prav žene in
m atere tiste, ki so razvedrile celo četo .
Izviri prave čiste stu d en čn ice pa so bili tu d i v
globokih gozdovih, na skritih krajih, kam or so
prihajaie le divje živali. Ti izviri so bili pravo kra
ljestvo posebno za partizanske bolnišnice, za konspirativno življenje m ed ofenzivami in brez teh
izvirov bi bilo življenje nem ogoče.
Borci so se kakor tihotapci spuščali med dreve
si in kam enjem in za sabo brisali sledi. Izvir je z a
vsako ceno moral ostati neodkrit, stopinje nevid
ne in o či so m orale biti izostrene kakor oči risa
ali sove.
O vodnjakih, o tistih pravih k m ečkih vodnja
kih, poraslih z m ahom in divjimi lilijami, je to lik o
zgodb, am pak vodnjaki jih nikom ur ne pripove*
dujejo. Samo drevesa, ki se kdaj d otaknejo najtišje globine vodnjaka, vedo povedati, kadar se
pogovarjajo z vetrom . T ak rat m oram o tej govori
ci prisluhniti. Brezimna človeška zgodovina se
sprem eni v žive podobe, v človeške obraze, v žej
na usta in v ljubezen, ki je m očnejša od sm rti. V
tovarištvo, v neponovljivi heroizem ali v ponovlji
vi, če bi bilo kdaj potrebno.
Božidar Jakac je v svojem partizanskem ob
dobju slikal in fotografiral tu d i vodnjake, borce,
kako nosijo vodo, in srečne obraze ranjencev, saj
so čutili b ratsk o p o zo rn o st in hum anizem sotovako rišev. Prvo je bilo človeško življenje. Voda pa je
bila velikokrat problem . T oda ta problem je bil
kot to lik o drugih, na prvi pogled nerešljivih, zm e
rom rešljiv.

A BA RTELJ

D olgoletni tru d Matije B runskoleta je bil ju 
lija 1942 v hipu uničen. Tistega dne so itali
janski fašisti iz maščevanja, ker so partizani
napadli njihovo p ostojanko na Hrastu, požgali
celo vas; zgorela je tudi gostilna „Pri k o vaču".
,,O četa ta k ra t ni bilo več dom a, ker so ga
Italijani že prej odgnali v internacijo. Mati, se
stra in jaz sm o se, brezdom ci, do konca vojne
potikali od vasi do vasi," pripoveduje Slavko
Brunskole, današnji lastnilcgostilne na Hrastu.
Njegov o če Matija je k ot mlad fant, izučen
kovač, pred vojno prišel na H rast iz semiškega
konca in tu vzel v najem kovaško delavnico.
„N ič ni imel, razen pridnih rok in veliko volje.
Delal je cele dneve in noči, da bi nekaj svojega
ustvaril," se očetovega pripovedovanja spom i
nja sin. Matija je bil edini kovač v okolici in
mu dela ni nikoli zm anjkalo; za denar je bilo v
tistih časih hudo, zlasti na km etih, in Matija
Brunskole je za plačilo rad počakal. „O č e mi
je nek o č dejal, da je imel to d okoli toliko
dolžnikov, d a bi si, če bi mu vsi plačali, lahko
kupil cel g ru n t."
Matijeva želja je bila, da bi imel poleg kova
čije še gostilno, zlasti potem , ko si je na Hra
stu poiskal dekle in se tam oženil. Ob cesti na
belokranjski strani Gorjancev je začel graditi
hišo in 1938 odprl gostilno. Seveda kovačije
ni pustil, saj sam o od gostilne ni bilo m oč
živeti. Kaže, da je gostinstvo v tej družini v
krvi: od desetih o tro k jih je'v stari Jugoslaviji
kar polovica imela gostilne. Ena od njegovih
sester je bila znana gostilničarka Drenikova iz
G otne vasi pri Novem m estu. Vsi Brunskoletovi otroci so si morali od malega sami pom a
gati, saj so zelo zgodaj postali sirote; Matiji je
bilo komaj 14 let, ko ni imel ne o četa ne
m atere, najmlajši od desetih o tro k pa je bil
ta k ra t star komaj tri leta. Eden Matijevih bra
tov, prav tak o kovač in gostilničar, je bil last
nik znane gostilne ,,Pri ta jč b irtu " nad Semi
čem , kjer še sedaj živi.
Takoj po koncu vojne je delavni Brunskole,
ki je po italijanski okupaciji ušel Nemcem z
drznim skokom iz vlaka v Zidanem m ostu in
potem delal v kom andi Metlike, začel obnav
ljati porušen dom in tik pred novim letom
1945 spet odprl gostilno. „O če je bil še naprej
kovač in oštir; 1962 je pustil kovačijo in čez
eno leto sem jaz prevzel go stiln o ," pripovedu
je Slavko, ki se je pri o č e tu tudi izučil kova
ške obrti. „ Danes je tako, da se m oraš posve
titi samo enem u poklicu, in jaz sem se odločil
za gostinstvo in pustil kovačijo; o d k ar je oče
nehal delati, na Hrastu ni več kovača. Ko gor
janska cesta še ni bila asfaltirana, gostilni ni
d o b ro kazalo; asfalt je prinesel napredek, p ro 
m et se je povečal, izletnikov je več in danes
gostilna zahteva celega člo v ek a," razlaga oštir.
Brunskoletova gostilna še posebej slovi po
pristnem d o m ačem vinu in dobri kuhinji.
„G ostje so danes zahtevni, težk o jih pridobiš,
in če ne paziš, kaj h itro izgubiš. Tudi jaz ne bi
šel več v gostilno, če bi me naslednji dan zara
di slabega vina bolela glava ali če bi mi prinesli

zanič jedačo. Pri nas celo leto to č im o sam o
vino iz lastnega vinograda pri Lokvici. Vino
grad je sodoben, nekaj več k o t hektar ga je,
obdelujem ga stro jn o in ob norm alni letini pri
delam okoli 8 .0 0 0 litrov vina. Letos je to ča
stolkla okoli dvajset odstotkov, kvaliteta je pa
boljša k ot lani," pove Brunskole.
V
gostilni na Hrastu se radi ustavljajo izlet
niki, ker je od tam zelo lep razgled na celo
Belo krajino; v okolico tu d i iz bolj oddaljenih
krajev hodijo nabirat kostanj in gobe, v gostil
ni pa se odžejajo s kozarčkom črn in e in si
potešijo lakoto. „ Dom ačini raje pijejo belega,
tisti, ki pridejo z one strani Gorjancev, pa na
ro čajo zgolj črn in o ."
Skozi celo leto je m oč dobiti na ražnju pe
čenega odojka, od marca d o avgusta se na .raž
nju vrtijo tu d i janjčki, sedaj pa je sezona d o 
m ačih pečenic, krvavic, šunk, salam — vse to
pri Brunskoletu naredijo doma. „Jan jč k e ho
dim kupovat v Bosno; to je m ajhna pasma, ki
ima svojevrsten okus, poln, sladek. Neki
zdravnik iz Ljubljane je v sezoni vsako so b o to
prišel nalašč zato na Hrast, da je dobil porcijo
sveže pečenega. Poleti, ko hodijo turisti tu mi
mo na morje, se tudi m arsikdo ustavi; nekateri
postanejo kar naši redni gostje: od njih dobi
vam pisma in slike in zagotavljajo mi, da se
poleti spet vidim o.'
Za kuhinjo skrbi oštirjeva žena, če je po
treb n o , priskoči na pom o č tu d i lastnikova
mama. Ker je oštir vnet lovec, je včasih m oč
naročiti tu d i divjačino, zlasti srnjad. Sedaj pa
gredo v slast pečeni purani, ki jih Brunskole
kupuje na trgu v Karlovcu. Na Hrast rade pri
dejo tu d i večje skupine, ki se prej napovedo.
„ Vsakega zanim a, če ima dobro vino. Ko jim
ga dam pokusiti, vprašajo, če jim bom tega
potem tu d i natočil ali ga imel le za .reprezen
ta n co '. Se ko jim povem, da drugega nimam,
ne verjamejo popolnom a; verjetno imajo slabe
izkušnje od d ru g o d ." Gasilci iz Ljubljane, ki
so na Hrastu preživeli p rijetne ure, so se na
slednji dan prepričali, da po Brunskoletovem
vinu res ni n ih če bolan, in so sporočili, da ob
prvi priložnosti spet pridejo.
Podjetni gostilničar je uredil šest sob za go
ste, povečati in pokriti nam erava vrt, kjer ob
to p lih dneh in večerih gostje radi posedajo na
svežen gorjanskem zraku in obču d u jejo Belo
krajino pod seboj. Slavko ve, za koga dela:
ima dva sinova in starejši, sedaj 11 -letni, pravi,
da b o gostinec. „ Najprej naj naredi poklicno
šolo, potem pa še višjo, saj danes tu d i v gostil
ni potrebuješ čim boljšo izo b razb o ," pravi
oče. Mlajši pa h o če na vsak način po stopi
njah starega o če ta in očeta. ,,Najraje je v ko
vaški delavnici. Stari ate je obljubil, d a ga bo
izučil za kovača, pa je, žal, prej um rl. Sedaj pa
nagovarja strica pri T ajčb irtu , da ga bo u čil,"
se veselo smeje oče.
Danes so pač taki časi, da se m oraš speciali
zirati: gospodarja dveh rodov sta bila kovača
in oštirja, mlajša pa sta si to razdelila. Vse pa
bo ostalo v družini.

