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Praznik v Brežicah
O ktobrske nagrade, otvoritev obvozne ceste mimo mesta
Svečani seji občinske skup
ščine v Brežicah so 28. oktobra
prisostvovali številni gostje ter
•delegacije iz pobratene Velike
Plane ter makedonske občine
Radovič.
Predsednik Franc Skinder je
obudil spomin na pogumne
akcije brežiške čete, ustano
vljene 28. oktobra pred 36 leti,
na dan, katerega so si občani
Brežic izbrali za svoj praznik.
Spregovoril je še o dosežkih
gospodarskega in družbenega
razvoja občine, o mejnikih, ki
vsako leto zaznamujejo njeno
pot k napredku.
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SLAVJE V BRUSNICAH - Osrednje proslave v čast novomeškemu občinskemu prazniku, ki je bila
letos ob otvoritvi nove šole in vodovoda v Brusnicah, se je udeležila množica krajanov, gostov in
funkcionarjev iz domače občine, predstavnikov, pobratenih in sosednjih občin. Posebne pozornosti
sta bila deležna stara revolucionaija in narodna heroja Franc Leskošek—Luka in Miha Marinko. (Foto:
Bačer)
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eho v novo življenje

Z otvoritvijo brusniškega vodovoda in nove osnovne šole v Brusnicah je minila osrednja
slovesnost za letošnji ob činsk i praznik novom eške o b čin e
29. oktobra, za praznik novomeške občine, ki ga slavimo v
spomin na ustanovitev Novomeške čete, je bilo v Brusnicah toliko
gostov kot še nikdar po vojni. Slovesnosti pred šolo in slavnostne
seje občinske skupščine in družbenopolitičnih organizacij so se
udeležili tudi naši častni občani: Franc Leskošek — Luka, Miha
Marinko in Stane Potočar —Lazar.
Z vodovodom in novo šolo se
prebivalstvu podgorjanskega predela
okrog Brusnic izpolnjujejo dolgo
letne želje. Pri gradnji vodovoda je
178 gospodinjstev, zbralo 1,4 mili
jona dinarjev, razen tega so ljudje
veliko pomagali še s fizičnim delom.
Komunalno podjetje Novograd pa je
kot strokovni izvajalec del zavzeto
in družbeno odgovorno opravilo
svojo nalogo.
Osrednja proslava je sledila pred
novo šolo, kjer so učenci izvedli kul
turni program, slavnostni govornik
pa je bil Stefan ‘Galič, predsednik
izvršilnega odbora izobraževalne
skupnosti Naglasil je, da bo šola z
najsodobnejšo ureditvijo in opremo,
telovadnico, kuhinjo in jedilnico ter
drugimi prostori omogočala 282
učencem enake pogoje šolanja kot
drugod. V tem so bili doslej močno
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prikrajšani. Novo šolo je simbolično
odprla Darja Erjavec, predsednica
pionirskega odreda, zatem pa so si
gostje in domačini ogledali stavbo.
Slišati je bilo samo pohvale.

V telovadnici nove šole, ki je bila
za to priložnost preurejena v lepo
dvorano, je sledila slavnostna seja
občinske skupščine in družbenopo
litičnih organizacij, na kateri so
podelili tradicionalne nagrade in pla
kete Novega mesta ter Trdinove
nagrade (O tem poročamo na novo
meški strani). S sobotnega slavja so
poslali tudi pozdravno brzojavko
predsedniku Titu.
R. BACER

Delegati in gostje so po seji
obiskali slovesno otvoritev
meddruštvene
filatelistične
razstave v osnovni šoli bratov
Ribarjev pod naslovom „Naša
pot revolucije", nato pa so se
zbrali na novi mestni obvoznici,"
ki jo je izročil prometu Alojz
Zokalj. Ta cestaa je za Brežice
izredno pomembna pridobitev.
Za sedaj je speljana do tovarne
IMV, od tam pa jo bodo
podaljšali do Petrola, kjer bo po
nadvozu prečkala železniško
progo.
KAVŠKOVA
ŠTIRIKRAT PRVA

Na seji so podelili letošnji
oktobrski nagradi Vladu Der- \
V soboto, 30. oktobra, je bil v
žiču, direktorju zdravilišča v Sežani mladinski gimnastični dvoboj
med vrstama Slovenije in Vojvodine.
Čateških_ Toplicah, in rojaki
V republiško ekipo so se uvrstile tu
Alojzu Žokalju, upokojenemu
di tri najboljše Novomeščanke, in si
generalu iz Ljubljane.

ODLIČJA SVOBODE
T UDI DOLENJCEM
V Murski Soboti, kjer je
bila 29. oktobra osrednja
proslava ob 30-letnici Zveze
Svobod, so podelili tradi
cionalna odličja Svobode za
uspehe na kulturnem pod
ročju. Na Dolenjsko so šla
štiri taka odličja: Boris
Savnik iz Novega mesta in
Tabor likovnih samorastni
kov iz Trebnjega sta prejela
odličje Svobode z zlatim
vencem, Ludvik Metelko iz
Brežic in Kultumo-umetniško društvo „Krka“ iz
Novega mesta pa odličje
Svobode s srebrnim vencem.

S sporazumi nad pregrade

cer Kočevarjeva, Kavškova in Požar
jeva. Dolenjke so odlično telovadile
in so najbolj zaslužne, da je Sloveni
ja slavila. Razmerje v točkah je bilo
ob koncu dvoboja 180,15:171,60.
Kavškova je bila prva na gredi, brad
lji, parterju in v preskoku ter je brez
napake zbrala lepo število to*čk:
38,50. Kočevarjeva je bila druga
(35,95),
Pdžarjeva pa četrta
(35,50).

DEN A R ZA ŠTIRI
MUZEJE IN GALERIJO
Delegati so prejšnji teden na seji
skupščine Kulturne skupnosti Slo
venije sprejeli tudi predlog za
letošnjo razdelitev denarnih sredstev
za dejavnosti širšega pomena. Po
tem predlogu naj bi Posavski muzej
v Brežicah dobil 229.900 din,
kočevski Pokrajinski muzej 97.800
din, Belokraigski muzej v Metliki
246.000 din, novomeški Dolenjski
muzej 622.600 din in Galerija
Božidarja Jakca v Kostanjevici
193.800 dinarjev.

Zvone Dragan v Brežicah: „ Š e bolj uveljaviti delitev dela na dohodkovnih osnovah *
Praznovanju brežiškega občinskega praznika se je s sobotno slo
vesnostjo pridružil tudi kolektiv Tovarne pohištva, kjer so za to
priložnost dali v uporabo dva tisoč kvadratnih metrov novih pro
izvodnih in skladiščnih prostorov. Slavili so tridesetletnico razvoja
tovarne in hkrati počastili Titove in partijske obletnice. Slavnostni
govornik je bil podpredsednik IS SRS Zvone Drai
irehojeno
pot kolektiva in njegove današnje uspehe pa je pri
direktor
tovarne Franc Puhner.
Slovesnosti je prisostvovala dele
gacija deželnega komiteja KP Italije
za Piemont, delegacija pobratene
srbske občine Velika Plana in make
donske občine Radovič. Med gosti
je bil tudi sekretar IK predsedstva
CK ZKS Franc Šetinc, ki so ga pro
glasili za častnega člana tega delov
nega kolektiva.
Predsednik občinske skupščine
Franc Skinder je ob tej priložnosti
izročil predstavniku tovarne priz
nanje, ki ga je skupščina brežiške
občine na svečani seji 28. oktobra
podelila kolektivu za uspešno delo v
tridesetih letih.
Kolektivu je izrekel prisrčne
čestitke tudi slavnostni govornik
Zvone Dragan in dejal, da pomeni
leto priključitve k Slovenijalesu

izhodišče za hitrejši razvoj tozda,
občine in Slovenijalesa. Za lesno
industrijo pa je poudaril, da je v
sedanjem planskem obdobju še kako
pomembna modernizacija, ki bo
lahko zagotovila širši asortiment, s
tem pa tudi večje izvozne možnosti.
To je zlasti pomembno glede na
trajno usmeritev k izboljševanju
plačilne bilance, saj je znano, da je
lesna industrija udeležena v celot
nem izvozu slovenske industrije s
133 milijoni dolarjev ali s 14,9
odstotka. Ob tem velja poudariti, da
znaša uvoz reprodukcijskega mate
riala in investicijske opreme le 36
milijonov dolarjev. Lesna industrija
je druga največja izvozna panoga v
slovenski industriji z izredno izvoz
no ekspanzijo, vendar ne gre pre-

zreti dejstvo, da izvaža še vedno
preveč polizdelkov.
Če si želi zagotoviti še vidnejšo
vlogo na enotnem jugoslovanskem
tržišču, je nujno, da bolj uveljavi

(Nadaljevanje na 4. strani)

Do konca tedna bo spre
menljivo vreme, od časa do
časa bodo vmes manjše pa
davine. Večjih ohladitev ni
pričakovati.

ČASTNI ČLAN - Franc Šetinc je v soboto, 29. oktobra, na
slavi tridesetletnice razvoja Tovarne pohištva v Brežicah postal
častni član tega delovnega kolektiva. (Foto: Jožica Teppey)
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Redko kdaj v zgodovini je
b ik Generalna skupščina
Združenih narodov tako
enotna v obsodbi Izraela kot
to pot, ko so se predstavniki
svetovne organizacije odlo
čali o obsodbi Izraela zaradi
naselij na zasedenem arab
skem ozemlju. Ta nova
naselja gradijo Izraelci na
zasedenem ozemlju že dalj
časa, prav v zadnjih nekaj
mesecih pa so gradnje še
pospešili

O b so d b a Iz ra e la
Po ostri razpravi je Gene
ralna skupščina povsem
enotno
obsodila
nova
naselja. Še c e h Združene
države
Amerike,
veliki
zaveznik Izraela, niso poma
gala, marveč so se le vzdrže
vale
glasovanja.
Proti
obsodbi je bila samo ena
članica Združenih narodov,
Izrael
Toda obsodba najbrž ne
bo imela nobene praktične
posledice, zakaj Izrael se
doslej nikoli ni niti zmenil
za tiste sklepe, ki so bili
kakorkoli obrnjeni proti
izraelskim interesom

USPEŠEN OBISK
Predsednik zveznega izvrš
nega sveta Veselin Djuranovič je po obisku na Polj
skem in v SSSR izjavil po
povratku v domovino, da so
bili razgovori, ki jih je imel s
svojimi
gostiteli,
zelo
koristni in plodni. Predvsem
velja to za gospodarsko
sodelovanje, ki se bo po
mnenju obeh strani še bolj
okrepilo in poglobilo, kar
velja zlasti za višje oblike:
industrijsko
kooperacijo,
prenos tehnologije, skupne
naložbe in skupne nastope
na tretjih tržiščih.
Z obema deželama smo
sklenili pogodbo o dolgo
ročnem sodelovanju do leta
1980.

PRIPRAVE
N A PRAZNO VANJE
Sovjetska zveza se je
pripravila na praznovanje

60. obletnice oktobrske
revolucije, o čemer bomo
podrobneje poročali pri
hodnjič.
Vsa sovjetska mesta, še
posebej pa Moskva, so sbvesno okrašena, povsod pri
pravljajo svečane proslave.
Proslavljanje 60. obletnice
oktobrske revolucije bo
potekalo v znamenju prika
zovanja gospodarskih in
drugih dosežkov. Kot priča
kujejo, bo na osrednji pro
slavi. v Moskvi govoril
Leonid Brežnjev. V sovjet
sko glavno mesto so v začet
ku tega tedna že pričele
prihajati delegacije, ki se
bodo udeležile proslave.
V sovjetskih časopisih
pišejo o gospodarskih in
drugih dosežkih na prvih
straneh, pri čemer poudar
jajo, da je Sovjetska zveza
prva na svetu v proizvodnji
sladkorja,
nafte,
jekla,
železa, traktorjev, umetnih
gnojil in koksa. Prav tako
poudarjajo, da so v industrij
ski proizvodnji dosegli že 80
odstotkov ameriške tovrstne
proizvodnje, v kmetijstvu 85
odstotkov, v nacionalnem
dohodku pa 67 odstotkov
ameriškega.

SCHMIDT ZA
SODELOVANJE
Kancler Zvezne republike
Nemčije Helmut Schmidt se
je v govoru v Londonu
zavzel za tesnejše gospodar
sko sodelovanje med razvi
timi in deželami v razvoju.
Dejal je, da je edini način za
oživitev mednarodnih gospo
darskih tokov in za hitrejši
izhod iz gospodarske recesije
v „tesnejšem gospodarskem
sodelovanju med razvitimi in
nerazvitim svetom, ne pa v
protekcionizmu in zapiranju
trgov". Težnja po protek
cionizmu bi bila za Evropo
„samomor“ je dejal zahodnonemški kancler in pozval
razvite države, naj bolj
prisluhnejo potrebam dežel
v razvoju. Zahodne države
potrebujejo to sodelovanje
ravno tako kot dežele v
razvoju, to pa mora temeljiti
na zaupanju in skupnem
interesu,
da
vključimo
države v razvoju v svetovni
trgovinski sistem, je poudaril
kancler Hlmud Schmidt.
JANEZ ČUČEK

»DRUŽINSKI POSNETEK*4 UGRABITELJA - Neki Paul Virtanen je ugrabil skupino uslužbencev
kanadske zavarovalne družbe in jih več ur držal kot talce v poslopju družbe. Policija, ki je obkolila
poslopje, ga je naposled prepričala, da se je vdal, in ko je to storil, je na presenečenje vseh zahteval, naj
i eden izmed fotoreporterjev, ki so poročali o ugrabitvi, slika skupaj s talci. Tako seje tudi zgodilo,
a sliki: „družinski posnetek" ugrabitelja (s kapo, v roki drži puško) in ugrabljenih. (Telefoto: UPI).

Kako nas „tepe" nedograjenost sedanjih panožnih samoupravnih sporazum ov

Vendar je vse to le ena stran
podobe. Druga je, vsaj načelno,
povsem jasna: kjerkoli zaklju

N O T R A N J E P O L I T I Č N I PREGLED
Na vseh ravneh našega družbenopoli
tičnega življenja smo pričeli študirati plat
formo za XI. kongres jugoslovanskih komu
nistov, ki sloni na delu Edvarda Kardelja
'„Smeri razvoja političnega sistema sociali
stičnega samoupravljanja". Tako je na
primer med prvimi spregovorila o teh vpra
šanjih tudi mestna konferenca SZDL v
Ljubljani.
Ni naključje, da se je prav SZDL med
prvimi lotila dela, saj ima pri graditvi našega
političnega sistema dragoceno vlogo. Njen
namen je jasen: v prizadevanje za čvrsto rast
■
1

SZDL - zborno mesto
samoupravnih svoboščin vključuje vse
dobronamerne ljudi neglede na njihovo
svetovnonazorsko prepričanje. Vsak človek
nam je dragocen, z delom vsakega med nami
bodo še hitreje krepili našo materialno ter
duhovno blaginjo. Pri tem moramo imeti
pred očmi venomer veljavno izkušnjo Osvo
bodilne fronte, ki ni spraševala ljudi po tem,
kakšno je njihovo naziranje, pač pa po pri
pravljenosti vsakega, da primakne svoj
ustvarjalni delež k rojstvu novega družbe
nega življenja.
Prek SZDL mora delovati tudi Zveza
komunistov kot vodilna idejna sila samo
upravne socialistične revolucije. Za svoj pro
gram, za program samoupravnega razvoja,
mora pridobivati vse ljudi, ki jim je socia
lizem edina možna izbira urejanja vseh
družbenih zadev.

Zato moramo doseči, da komunisti ne bi
podcenjevali dela SZDL. Komunisti se
moramo zavedati misli Borisa Kidriča, ki je
Erav na začetku revolucije dejal, da je vsak
omunist hkrati tudi aktivist Osvobodilne
fronte.
Pod takšnimi pogoji bo Socialistična
zveza lahko uspešno izpolnjevala svoje
poslanstvo, saj bo kot fronta organiziranih
družbenih sil pomagala razreševati vsako
dnevno problematiko delegacij ter delegat
skih teles, kakor tudi samoupravnih skup
nosti na različnih področjih dela in družbe
nega življenja. Danes bržčas še ni mogoče
trditi, da je SZDL že v celoti v praksi spo
sobna vključevati vse družbene energije za
razmah socialističnega samoupravljanja. V
prenekaterih akcijah še ni našla ustreznih
poti do vseh ljudi. Toda akcijska iniciativa
mora iti v tej smeri. Vse se namreč prične in
konča z ljudmi. Še tako dobro oblikovane
deklaracije bodo namreč izzvenele v prazno,
če SZDL ne bo znala zanje, za njihovo
vsebino ogreti množic.
Če govorimo o nadaljnji gradnji našega
političnega sistema, razmišljamo potemta
kem predvsem o tem, koliko smo sposobni
vključevati v napredne tokove družbenega
žitja vse dobro misleče ljudi. In ZSDL mora
biti tisto zborno mesto, kjer se delovni ljudje
ter občani z Zvezo komunistov na čelu
demokratično povezujejo, idejnopolitično
združujejo ter usklajujejo svoje delo v skupni
akciji tako znotraj, kakor zunaj Socialistične
zveze
MILAN MEDEN

plačani realizaciji, smejo znašati
najmanj toliko kot zajamčeni
osebni dohodki, največ pa kot
zasluži ob koncu prejšnjega
koledarskega leta.
Na vsak način je skrajno
neprijetno zagovarjati karkoli,
kar bi lahko prizadelo delavce.
Nemara je ta resnica vzrok, da
si ne upamo, ne znamo, morda
nočemo ukrepati in tako rav
nati z edinim namenom, da bi
ioštovali že sprejete dogovore,
e pa se že odločamo, smo
„previdni“ . Vsebino tega izraza
najlaže opišemo tako, da
dosledno ukrepamo takrat, ko
gre za številčno sicer majhne in
manj pomembne kolektive, ne
pa tudi takrat, ko gre za zve
neča oziroma imenitna imena,
pa čeprav jih že leta „srečujemo“ na istih seznamih.
Zapisali smo: „nemara . .
Mogooči so namreč tudi drugi
in drugačni odgovori, zakaj
proti tistim, ki ne spoštujejo
skupnih dogovorov, tudi ne
uveljavimo skupaj dogovorjenih
sankcij. Eden teh odgovorov je,
da se bojimo pogledati resnici v
oči, si natočiti čistega vina o
tem, kaj pravzaprav je resnica o
(ne)učinkovitosti našega dogo
varjanja in sporazumevanja.
Čas za to pa bi že bil. Prav
zaprav ga nekateri roki, pove
zani z uresničevanjem zakona o
združenem delu, neusmiljeno
približujejo. Kakšen bo takrat
naš zagovor?
MILAN GOVEKAR
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BEOGRAD - Na povabilo skup
ščine SFRJ je dopotoval na več
dnevni obisk v našo državo pred
sednik senata italijanske republike
Amintore Fanfani. Visoko politično
osebnost in uglednega znanstvenika
sosednje dežele je na beograjskem
letališču pozdravil predsednik skup
ščine SI^RJ Kiro Gligorov, pred
seuniKa
ouoora zveznega
zve
sednika odbora
sveta za
zunanjo politiko . in
ir odbora sveta
ijin za ekonomske
republik in pokrajin
________
tujino Mih
Mihajlo Javorški in
oanosc
s tujino
Boris Snuderl ter druge osebnosti
IZM1R ZDA uporabljajo
vohunska letala za zbiranje podat
kov, ki soi jih prej
pra dobivali iz vojaških oporišč v Turčiji. Po ciprski
krizi in poslabšanju ameriško-turških odnosov so namreč ta oporišča
zaprli. Posebno opremljena letala
„A 3“ vzletajo z letalonosilk ameriš
kega šestega ladjevja v vzhodnem
Sredozemlju.

cev, ki jim
oblasti dovoljujejo
v
In tako je
moral P°bratj , šlla'»i 0 $
Ne bo mu težko najti
d o m a ...
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TA ČAS PA SO / p
y o r k u o b ja M J C ,
čilo skupine
da bo že v kratkem^
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zijske programe
^
skozi Zemljo m ne v . 0
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SINGAPUR - Štirje neznanci,
oboroženi z revolverjem in noži, so
na eni od notranjih prog prisilili
pilota vietnamskega letala d c-3 , da
sta poletela proti Taiski in zatem v
Singapur. Danes zgodaj zjutraj se je
letalo vrnilo v Vietnam. Singapurske
oblasti so sporočile, da je v letalu 31
potnikov in trije preživeli člani
posadke; dva so ugrabitelji ubili,
enega pa, kot poročajo, ranili. Štiri
ugrabitelje in enega potnika, ki se je
menda sklenil pridružiti ugrabi
teljem, so v Singapuru zadržali in jih
bodo, kot so sporočili, zaslišali v
skladu z mednarodnim pravom.
Podrobnosti o tej drami v zraku še
niso popolnoma znane.
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MADRAS - Dve osebi sta bili
ubiti, štirideset pa ranjenih v
demonstracijah proti Indiri GandhL
Spopad je nastal, ko je policija,
potem ko ni mogla razgnati stotin
demonstrantov na ulicah predmestja
Guindy, pričela streljati v množico.
Demonstracije je pripravila dravidska socialna liga kot protest p o ti
lanski razpustitvi pokrajinske vlade,
ko je bila Indira Gandhi indijski
premier.

VEČINA
U W lJ
ŽELI, da bi biU™lf S toda primer iz Nove
dije kaže, da včasih
ni dobro biti rmlif>W
Victor Waroguer 48,J *
možni lastnik več tov ^
Belgije, see je namreč noro
zaljubil v neko dvauid
letno dekle. Dal si je
jahto in z nl° J e - f fa je
dekle na križarjev11- . ^
prišd do . » m *
obale, mu je bilo
,■
všeč, da je sklenil za ^
ostati v Novi
Brzojavil je v
njeukazal, naj Pr0^
w0
gove tovarne, dene
pošljejo v
Toda glej: oblastL eieŠti
Zelandiji nm niso h o ^ ^
dovoljenja za naseh ^
je pri izpolnjevanj ^
„poklic“ zapisal » ^
nar“. Stvar pa je J « *
^miUjonar;;

/Ne/učinkovitost dogovarjanja
Po podatkih ljubljanske centralne Službe družbenega knjigo
vodstva je ob polletju 368 slovenskih temeljnih in drugih organi
zacij združenega dela končalo svoje poslovanje z izgubo. 94 izmed
njih, torej vsak četrti kolektiv, je med januarjem in junijem letos za
osebne dohodke razdelil več, kot bi smel, četudi bi imel pozitivno
bilanco. Že kar ironično pa zveni podatek, da bi bilo formalno vse
zakonito in prav, če bi kateri teh kolektivov razdelil za osebne
dohodke še več. Panožni sporazumi tako početje v mnogih prime
rih namreč dopuščajo. Za primer: v nekem tozdu tekstilne stroke,
kjer so imeli polletne poprečno izplačane zaslužke v višini 3912
dinarjev, so izplačali le nekaj več kot 52 odstotkov dogovorjenih
sredstev!
Prav ob takih pojavih je treba čene številke periodičnih ali
letnih bilanc pišejo z rdečo
reči nekaj več.
Gotovo
take ugotovitve tinto, mora slediti tudi sana
opozarjajo na mnoge znane in cijski postopek. Za prizadete
neznane slabosti, ali kot pra delavce je v obdobju sanacije
vimo, nedograjenosti sedanjih najbolj boleča višina osebnih
panožnih samoupravnih spora dohodkov, ki po stališču slo
zumov. Že ob njihovem nasta venskih sindikatov, sprejetem
janju smo vedeli, da mehanizmi ob prehodu na obračun po
v njih delujejo do takrat, ko še
lahko govorimo o tako imeno
vanem minimalnem (dogovorje
TELEGRAMI
nem) poslovnem uspehu, nato
LJUBLJANA - Delegacija SZDL
pa preprosto rečeno odpovedo.
Jugoslavije, ki jo je vodil predsednik
Take in podobne probleme naj republiške konference SZDL Mitja
bi seveda odpravili, vendar jih
Ribičič, se je vrnila s sedemdnev
nega obiska v Amsterdamu in
nismo. Zakaj ne, je vprašanje
Haagu, s katerim je jugoslovanska
zase. Znana pa je posledica:
delegacija vrnila obisk nizozemski
tudi zato se nekateri trkajo na
Partiji dela. Na brniškem letališču je
prsi in govorijo o stabiliza Mitja Ribičič dejal, da so se člani
cijskem obnašanju: „Lahko bi, naše delegacije sestali z vodstvom
Partije dela, s predsedniki parla
pa nismo delili toliko, kot
menta, vlade in sindikatov, novinarji
določa sporazum!"
in našimi delavci
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- Mirenska Dana je lani
še D
. ton ^dja, tudi letos ne bo težav
preseči te številke. Nemalo, če ne vse,
P bi sicer zgnilo, tako pa so za 6 milijo[r1 koncentratov še izvozili. Letos bodo
1 udi 1.000 ton sliv. (Foto: Železnik)

SPREJEM MLADIH KOMUNISTOV - Na 3.
konferenci ZK, ki je bila pred dnevi v NOVOTEKSU, so številni komunisti razpravljali o tre
nutnem položaju tovarne v sanaciji, izvolili so no
vo vodstvo 0 0 ZK, v organizacijo pa so sprejeli
tudi nove delavce. (Foto: Miha Gošnik)

STANE POTOČAR NAS ČASTNI OBČAN Posnetek je s slavnostne seje novomeške občinske
skupščine za 29. oktober, kjer je Marjan Simič,
predsednik občinske skupščine (desni) izročil li
stino o podelitvi častnega občanstva narodnemu
heroju, generalpolkovniku Stanetu Potočarju—
Lazarju. (Foto: Bačer)

KOROŠCI V GOSTEH — Na predvečer praznika
občine Novo mesto so se na akademiji v Domu
JLA predstavili gostje iz sosednje Koroške. Na
vdušili so s pesmijo, besedo in plesom in dokaza
li, da slovenska pesem kljub preganjanju še živi
zunaj naših meja. (Foto: J. Pavlin)

^ L E g a t s KI MOLK
r r ^

^inskp3^ '
seji
so ^ s^upščine Ribnica
^legat; n^^eč razpravljali
Snosti Z5° ra krajevnih
p eg ati 7TfnimiV0 Je. da
J skn . , a združenega
.opravi
niso oglasili v
l"evnem r!£rav Je bil° na
Oljenje „ u tudi gospo-

$e/,'imišča

Zaplet s tesnili

Kmetijski nasveti
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semena je treba upoštevati rabo travinja. Za pašo
j , ® kg trpežne ljulke in 3 kg bele detelje (sorte
na, za siliranje pa naj ljulko nadomesti 20 kg pasje
in vlažnejša tla so priporočljive mešanice bele
jjj,. ote, travniške bilnice, mačjega repa, -travniške
Julke v skupni količini 36 kg semena na hektar.
Inž. M. L.
3. novem bra 1977
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zapisati

Polletni podatki o delu novo 13 vagonov premoga. Poslej v trebanjski občini z namero
meške železniške prometne potujejo po železnici v reško podjetja Jugoazbest, ki si priza
sekcije izkazujejo porast potni- pristanišče tudi Novolesove deva kupiti licenco za izdelavo
šcega in tovornega prometa. V vezane plošče. Dolenjski želez tesnilnih snovi v ZR Nemčiji. V
tem času so prodali 467.511
ničarji si prizadevajo pridobiti ta namen bi potrebovali kar 65
vozovnic. Odpravili so 1,3 mili sleherni vagon tovora, seveda pa milijonov (sicer dragocenih)
?IesnieevaniprVem,
polletju’
zakona
o
jona potnikov (9 odst. več kot tudi zagotovoti kar najhitrejšo deviznih dinarjev. Očitno gre za
^ e , o. delu in štipendiv lanskem polletju), naložili pa dostavo.
podvajanje proizvodnih kapaci
so tudi 185.530 ton blaga
28 ^lovnfravi to č k e > ki s°
J. PLATIŠE tet.
(porast za 4 odst.).
Donit se ne bori za mono
^ n b n e j ^ r8anizacije naj
D aje dela več, lahko vsakdo
polni položaj na tržišču in se je
M. ALAŠEVIČ
vidi že na novomeški postaji. Ta
vse do aprila z omenjeno
postaja je zato v marsičem že
tovarno dogovarjal v duhu
preobremenjena, kar še ni
dohodkovnih odnosov o proiz
mogoče trditi za druge. Veliko
vodnemu sodelovanju in delitvi
sitnosti povzroča v Novem
dela. Očitno je mimo tega
mestu IMV, saj dobiva za svojo
Novn,
Jugoazbest začel delati na svojo
proizvodnjo po železnici mnogo
pest. , Predstavniki
tovarne
39? ^ so
novomeško
blaga, ravno tako pa tudi nala
Donit so o (po njihovem nepo
iiNiSev P°"edeljek pripeljali
ga. Delo bi bolje potekalo, če bi
a? 6 do
‘ega jihje bilo 355
trebnem)
kupovanju
tuje
l io s m lednov, in 37 v staro
tovarna imela svoj industrijski
licence obvestili republiško
tir. Projekt za to šele pripra
st S ka' Cev' Cene ^ tudi t0'
gospodarsko zbornico, Jugo
«* Puis^u
spremenile, saj je
vljajo. Računajo, da bodo, ko
azbest pa je interveniral še na
3 pra&AVeljal 500 d0 760 din- bo tir zgrajen, samo za IMV
višjem mestu. Seveda takšno
K
P3 770 do 1.150 din.
potreb ovali po štiri vlake na
merjenje „sil“ ne vodi nikamor,
* bllo prodanih 314 prašiAvtomobilska tesnila, ki jih
dan. Novomeški železničarji iz materialov, narejenih v predvsem ne v modelu planskoodpremijo na dan po tri vagone Donitu v Medvodah, izdeluje
priljubljenih
„katrc“
proti novi tozd te tovarne v Veliki
Km:' y soboto je bilo v
Novemu Sadu, Sarajevu, Skopju Loki pri Trebnjem, so postala
$?' ^Peliai?Va*1no kot minuli teali Dalmaciji. Obnesel se je že
bil° kar 493 prapojem tovrstnih izdelkov. V
ib ^ tri m
mcsece, in 16 sta„nočni skok“ teh katrc vse do
svoje motorje jih vgrajujejo
Beograda, kjer se niso mogli
Za prve * je ce"
najbolj znane avtomobilske
te*
33 din za kilonačuditi tako nagli poti.
S? j ih P adali 374,
Promet se je povečal tudi s tovarne v svetu. Proizvodnja v
Cenaj P tič e v proponovnim delom rudnika Kani Veliki Loki je tolikšna, da
• 23 din za kilogram.
žarica. Vsak dan odpremijo po lahko že s štiri do petmesečnim
delom zadovolji domači trg.
Preostali del gre v izvoz.
Japonska,
ki postaja vse
pomembnejši proizvajalec avto
mobilov na svetu, bi rada kupila
kar polovico vseh izdelkov. Po
Donitovih izkušnjah že štiri
_ ■■
i _ ^ _ _______
leta uspešno dela tudi tovarna
tesnil v Romuniji. Prodaja
V DONITU — Proizvodnja v
S našega znanja in izkušenj v tem
Veliki Loki je na svetovni ravni.
primeru je prav gotovo svetel
enostransko rabo travne ruše, z nepopolnim * vzgled.
e’ Prepozno košnjo in z nanašanjem plevelnega semeŽal pa ne gre vse tako tržnega gospodarstva, kakršnega
a m t0fe^ neznanjem, lahko tako izčrpamo travnik oz.
gladko. Direktor Donitovega uveljavljamo v našem gospo
^ u ni druge pomoči, kot da ga obnovimo. Pod besetozda v Veliki Loki Ciril Pevec darskem življenju. V razgovoru
C ? detel^ ,r.a2ume ponovna setev visoko produktivnih vrst
je po sklepu samoupravnih s predstavniki republiške skup
jtfte, l’ J0 jim je seve najprej treba zagotoviti dobre rastne
ščine je bilo med drugim
organov seznanil predsednika
C V le o seme padlo zaman.
rečeno, da bi morali o zadevi
slovenske skupščine in njegove
On P°treben marsikateri pašnik ali tavnik, ker enosodelavce ob nedavnem obisku spregovoriti delegati v repub^ *Qshq
yelike obremenitve, ki jo prinaša intenzivno
Sr • ®ašt ^ ri^anje travne ruše. Nekaj vzrokov za to je *
tj, ejen VoJ . ».razen teh pa lahko poslabša travno rušo tudi
t^ n ih " s®tem>erozija itd. Njihova odprava in ustvaijaV° 1 d rastn®1 razmer pa zahteva velike investicije.
C ’n
tore-i: p o n o ra setev donosnih, dobrih vrst i
, ter izboljšanje rodovitnosti zemlje. Najpri' \Jh
jv
u ic u , iko
!%
iiČas , obnovo
je zgodaj opunuaui
spomladi tu
in pozno ppoleti,
'?f r<
'°^aio aV*n za normalno kalitev in rast. Strokovnjaki
|^ t° pi |ako imenovano površinsko obdelavo brez oranja. **
*5fYrLAS T
kPj Un;,je naslednji. Staro, zapleveljeno, zapuščeno travo
/ ucimo zz mešanico dveh herbicidov gramoksona in i
*1a rv
*
J-ill tej ^ a po 3 litre na 600 kg vode za en hektar). Po
i
'amSci**
®Pol«- ^ *e mo8oče s krožno ali klinasto brano plitvo *
StfMAnV
^iho.. Vrsino zemlje in vanjo zadelati travno seme. Drobne- *
koristi valjanje, seveda pa tudi izdatno gnojenje
gnojili, ki ne smejo vsebovati dosti dušika (npr.
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- Ta Švaba je čisto ponorel; za tisti več sto let stari lonec
mi je dal „ganc“ novega!

(„Medjimuqe“)

liski skupščini, kar bi verjetno
pripomoglo do izhoda
iz
omenjenega zapleta, da ne
rečemo spora.
A. ŽELEZNIK

Kupec plača vse
V dogovorih o ukrepih za realiza
cijo politike, cen izdelkov in storitev
iz pristojnosti republik in občin v
letu 1977 je v 12. členu zapisano,
da bodo podpisniki zagotovili, da
stopnja rasti cen v prodaji na drob
no in cen življenjskih potrebščin ne
bo višja kot v letu 1976. Dogovorje
no je bilo, da naj bi podpisniki za
držali dosedanje oblike nadomestil
in podpor pri tistih proizvodih, ki
predstavljajo osnove življenjskega
standarda.
Premije in nadomestila so bila po
daljšana do konca septembra, neka
tera celo do konca oktobra. Z no
vim dogovorom 26. oktobra letos pa
se pri odkupu ukinja premija za ju
nice in-nadomestilo za pšenično mo
ko. Premije in nadomestila bo „nadomestil" - kdo pa drug! - kupec.
Prenos premije za pitano živino v
maloprodajno ceno bo povečal se
danjo maloprodajno ceno junetine
za 14,8 odst. (namesto 42,50 din za
kilogram bomo odšteli poslej 48,80
din). Kmetje pri tej podražitvi ne
bodo ničesar pridobili. Edina ,.pri
dobitev" je to, da jim na premijo ne
bo treba več čakati nekaj mesecev,
temveč jo bodo dobili takoj. Živ
ljenjski stroški se bodo s poveča
njem cen mesa povečali za 0,51
odst.
Za kilogram kruha je potrebnih
735 gramov moke. Zaradi ukinitve
nadomestila za pšenično moko (ta
je znašal 0,64 par za 1 kg) bomo po
slej posegli globlje v žep za 60 par
pri kilogramu črnega kruha, enako
pri polčmem, kilogram belega bo
dražji za 10 par, polbelega pa za 50
par. Seveda gre nekaj par pri podra
žitvi kruha tudi na račun dražje pe
ke in večjih prodajnih stroškov.
Dražji kruh bo naše že tako velike
življenjske stroške še povečal, sicer
„samo“ za 0,1 odstottka.

OBVEZNOST NE
BO IZPOLNJENA
Jugoslovanski proizvajalci
bi po pogodbi z ameriško
tvrdko Westinghouse morali
dobaviti za jedrsko elektrar
no za 300 milijonov dinaijev
opreme (po cenah iz leta
1973), vendar se je zdaj
pokazalo, da ta pogodba
verjetno ne bo izpeljana.
Krivda za to je na obeh
straneh. Do sedaj znaša
namreč skupna pogodbena
vrednost za dobavo doma
izdelane opreme šele nekaj
nad 123 milijonov dinarjev.
Naši proizvajalci zamujajo,
vendar se stanje že izbolj
šuje.

S 1. avgustom so se nam
(v „Beti“Metlika, op. ured.)
povečale postavke OD za 15
odstotkov. Res je, da so se
nekaterim povečale za več
ko t 15 odst., drugim pa
manj kot 15 odstotkov. Te
razlike so nastale zaradi
določene kadrovske politike.
Želja je bila bolje ovre
dnotiti nekatera ključna
mesta, ki so imela prenizko
ceno v primerjavi s podob
nimi nalogami v drugih
delovnih organizacijah. Veli
ko povpraševanje je po t. im.
administrativnem delu, saj
veliko šivilj obiskuje večerne
administrativne tečaje, ker
menijo, da je delo za pisal
nim strojem več vredno kot
delo za šivalnim strojem.
Zaradi tega se nekaterim
administrativnim delom OD
niso toliko povečali Vsako
delovno mesto, na katerem
je delavca lahko pogrešati,
ko gre na dopust ali na
bolniško in mu zato ni treba
iskati nadomestila, pomeni,
da se to delo lahko ukine
(tim . odvečna režija). Tudi
takšnim delom se niso pove
čali OD za poprečni odsto
tek. Tam, kjer se zaradi

Osebni dohodki
odsotnosti delavca ustavi
kak proces, je delo pomem
bnejše in ga je treba bolje
nagraditi. Pri nekaterih delih
je velika fluktuacija, včasih
je temu vzrok tudi osebni
dohodek, in je to treba pri
oceni upoštevati.
Kako naprej? Zakon o
združenem delu nam nalaga,
da morajo biti osnove in
merila za nagrajevanje delav
cev po merljivih rezultatih
dela in ne po delovnih
mestih. V naši delovni orga
nizaciji imamo kolektivne ali
individualne učinke, ki so v
80
odstotkih
primerih
merljivi 20 odst. zaposlenih
delavcev pa lahko dela bolj
intenzivno ali pa manjintenzivno in se te spremembe
direktno ne odražajo v
merljivih rezultatih. Moramo
priznati, da po naši stari
navadi delamo največkrat po
nižji stopnji intenzivnosti,
„plačo“ pa želimo po visoki
stopnji. Ko nam na koncu
zmanjka denarja, iščemo
vzroke povsod drugje in ne
pri osebnem delu. To se
najbolj nanaša na nekatera
režijska dela, ki jim bo treba
postaviti katalog del po
različnih cenah, evidentirati
opravljena dela in po njih
izplačevati OD.
NIKOLA PODREBARAC
(Po „Vezilu“ , glasilu
„Beti“ , Metlika)
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S sporazumi

V spomin skojevcem in
predvojnim komunistom

(Nadaljevanje s 1. strani)
delitev dela na dohodkovnih osno
vah, pa tudi trajnejše povezovanje s
trgovino in gozdarstvom, hkrati pa s
projektanti, gradbeniki in proizva
jalci gospodinjske opreme. Govornik
je dejal, da je treba čimprej doseči
novo kvaliteto v odnosih med proiz
vodnjo in trgovino, samoupravni
sporazumi pa morajo odstraniti še
zadnje pregrade iz časov monopol
nega, ozko podjetniškega in kratko
ročnega
obnašanja
trgovine,
neredko pa tudi proizvodnje.
Uresničitev naložbene politike, za
katero smo se opredelili v družbe
nem planu Slovenije za obdobje
1976-1980, omogoča pospešeno
reševanje razvojnih nalog, povezanih
zlasti s preteklim zaostajanjem v
gospodarski infrastrukturi, v bazični
industriji in na drugih področjih
surovin in reprodukcijskega mate
riala. Organizacije združenega dela
iz industrije so predvidele hitrejše
vlaganje v modernizacijo, manj pa za
vzdrževanje obstoječih zmogljivosti.
To kaže težnjo po uveljavljanju
plačilno-bilančnega kriterija, saj je
kar 40,8 odst. načrtovanih vlaganj
(brez energetike) namenjenih kapa
citetam za izvoz in neposredno
nadomeščanje uvoza.
Za proces usklajevanja planov je
Zvone Dragan dejal, da je nakazal
šele prve korake. S e vedno je
namreč pogosto opaziti avtonomno
programiranje razvoja, ki v posamez
nih dejavnostih ne upošteva Srših
razvojnih meriL Razen tega v
poslovnih bankah opažajo pomanj
kanje investicijskih programov z
jasno izvozno usmeritvijo, ki je
poglavitni kriterij za nadaljnjo rast
predelovalne industrije v Sloveniji.
J. TEPPEY

Varčnost
narodova odlika
31. oktober, svetovni dan
varčevanja, so počastili tudi v
novomeški podružnici Ljubljanske banke. V kii
kinu Krka so se
dopoldne zbrali delegati svetov
varčevalcev iz vseh osnovnih šol
treh občin, kjer že delajo pionir
ske hranilnice. Poleg delavcev
LB so se srečanja udeležili tudi
predsednik ObS Novo mesto
Marjan Simič, predsednik izvr
šnega sveta Avgust Avbar,
mentorji mladih varčevajcev prosvetni delavci in direktor
podružnice LB Sergij Thorževslrij.
Koliko veselja, kakšen ponos
in spoštljiva samozavest na licih
mladih
‘ iSih varčevalcev,
v ’ - predstav
— J-“ nikov petih šolskih pionirskih
hranilnic! To je treba takoj
podčrtati: tu se v vsakdanji
praksi kali spoznanje, da iz
malega raste veliko, saj ima ta
čas nekaj nad 1500 mladih
varčevalcev v 5 pionirskih hranil
nicah nad 19 milijonov starih
dinarjev. Taka so bila tudi
poročila mladih varčevalcev iz
Žužemberka, Novega mesta in
drugih krajev. Zbori varčevalcev,
delegati v svetih varčevalcev pa
nadzorni
odbori
pionirskih
hranilnic in celotno poslovanje
(banka v malem!) teh prikupnih
..čebeljih družinic" - tu ti
zaigra srce, ko vidiš, kako mladi
rod zori v bodoče samoupra
vljavce.
Taka so bila tudi poročila, ki
so jih prebrali varčevalci in tov.
Avgusta Lah, mentorka članov
PH na posebni osnovni šoli v
Šmihelu. Dragocena je pomoč,
Id jo nudijo mladim varčevalcem
posvetni delavci - mentorji, saj
jih neposredno uvajajo v življe
nje in jim odpirajo vrata v veliki
svet odraslih. Zato bodo kmalu
o d p li novi pionirski hranilnici
na osnovnih lolah v Bršljinu in v
Mirni peči, radi pa bi otroško
varčevanje razširili tudi na
otroške vzgojne ustanove in na
mladino v usmerjenem izobra
ževanju.
Prvič so letos na slavju ob
svetovnem dnevu varčevanja
podelili 20 Musijevih značk spomin na prvega organizatorja
načrtnega varčevanja v sloven
skih osnovnih šolah. Predstavnik
podružnice LB tov. Podkrižnik
je nato razdelil kniižna priznanja
- nagrade za najboljše spise m
slikonva dela, izdelana za
letošnji 31. oktober. Vošnjakovi
plaketi sta letos prejeli za
izredne zasluge pri mentorstvu
PH tovarišici Anica Bunc iz OS
Grm in Avgusta Lah iz POŠ
Šmihel. Mladim varčevalcem je
‘ !Kčestital prof. lože Glonar, direk
tor Zavoda za šolstvo SRS org. enota Novo mesto; kot zani
mivost naj povemo, da je tovariš
Glonar pravnuk učitelja P.
Musija, ki je leta 1844 razdelil
prvih 115 lončenih hranilnikov
otrokom v Šoštanju.
TONE GOŠN1K

D O L E N JS K I L IS T

Na Krupi in v Vavpči vasi so v okviru prazno ^.
KS S em ič odkrili spom inski obeležji " .^ ‘*ves. ilirC
so se udeležili tudi Sergej Kraigher, Lidija Sen j
Ljubo Jasnič, Vida Tomšič

OBVOZNICA ZA PRAZNIK. V Brežicah so se v petek, 28. oktobra, zbrali na novem križišču mestne
obvoznice in bizeljske ceste vsi udeleženci svečane seje občinske skupščine in prisostvovali otvoritvi
Trak čez novo cesto je prerezal letošnji oktobrski nagrajenec Alojz Zokalj. Zatem je krenila po cesti
dolga kolona šolaijev-kofesaijev, okrašenih osebnih in tovornih vozil. (Foto: Jožica Teppey)

Zakon o združenem delu v praksi
V občini Ribnica ni več delovne organizacije, kjer se ne bi lotili
uresničevanja določil zakona o združenem delu. Najprej so to delo
opravljale strokovne komsije, ki so jih imenovali samoupravni
organi. Kaj in koliko te komisije delajo in koliko so misli in hotenja
prenesena na papir, je hotela ugotoviti občinska komisja za
spremljanje izvajanja določil zakona o združenem delu v prakso.
Podobno akcijo je izvedel tudi občinski družbeni pravobranilec
samoupravljanja.
Ugotovitev obeh je, da so v določila sprovajajo osmi dan po
bazi vse premalo seznanjeni z objavi v Uradnem listu.
zasnovami za ureditev samo
Vse organizacije so bile nato
upravnih odnosov v delovnih
napiošene, naj dostavijo na
skupnostih. Delo sicer napre vpogled osnutke samoupravnih
duje, vendar so vsi odgovorni
aktov oziroma že sprejete akte,
čakali na nekaj, kar bi jim da bo dal nanje pripombe stro
ogmogočilo izdelavo samo kovnjak za posamezno pod
upravnih aktov. Republiška ročje. Tako bi organizacije
zakonodaja, ki kasni in bo lahko dale v razpravo čistopis,
vsekakor
prinesla
nekaj
ki bi ustrezal vsem zahtevam
dodatnih rešitev v okviru
zakonodaje.
zakona o združenem delu, pa
Organizacije so delno sprejele
po mnenju posebne občinske te pc&ude, 10 jih je poslalo v
svoje samoupravne
delovne skupine ne bi smela biti presojo
akte, 11 pa je poslalo le obvesti
ovira in izgovor, ker zakon
točno govori, da se njegova la, da akte še pripravljajo in da

jih bodo dostavili, ko bodo
izdelani. Od skupnega števila 21
organizacij, jih je manj kot
polovica s področja gospodar
stva.
Občinska delovna skupina, ki
je izdelala oceno uresničevanja
zakona o združenem delu, je
ugotovila, da ponekod menijo,
da je treba določila zakona
uveljavljati v praksi zaradi pred
pisanih časovnih rokov. Pre
redki so še tisti, ki ugotavljajo,
da je izvajanje zakona nuja, ker
smo prišli v položaj, da drugače
ne moremo več uspešno reše
vati številnih zadev gospodar
jenja. Tako so razmere na
področju
dohodkovnih
odnosov očiten primer, da je
potrebno nekaj spremeniti, saj
sredstva, namenjena osebnim
dohodkom, še naprej rastejo, in
to
neodvisno od gibanja
produktivnosti in dohodka.
Tudi izgovor, da za uresni
čevanje zakona ni dovolj ustrez
nih kadrov, ne drži. Zakon ni
bil pisan za pravnike, ampak za
vsako delovno mesto in poklic v
združenem delu, za vsakega
delavca. FRANC ŽELEZNIK

Zidarjevih 30 let
PRIZNANJA OB 30-LETNICI - Na svečani seji delavskega sveta
SGP Zidar Kočevje, ki je bila posvečena 30-letnici obstoja te delov
ne organizacije, so podelili priznanja 18 članom kolektiva, ki so
.največ prispevali za napredek „Zidaija“ in uveljavljanje samoupravmlih odnosov v kolektivu. (Foto: Primc)

Pripravljeni na volitve
Nikjer v Posavju bistveno ne kasnijo s pripravami
Po vseh treh občinskih
konferencah SZDL v Posavju
zadovoljivo potekajo predvo
lilne priprave. Ob tem seveda
ocenjujejo izkušnje prvih dele
gatskih skupščin, nekatere spre
membe v loajevnfli skupnostih
in preoblikovanje občinskih
statutov.
Kot kaže, so najbolj zadovoljni s
sestavo evidentiranih v sevnišlri
občini. Za predvidenih 410 dele
gatskih mest so izpolnili „normo“
že za 382. Evidentiranih je 3.051
občanov in delovnih ljudi. Med
njimi je 1.237 žena. V brežiški
občini so evidentirali 1.800 ljudi, v
krški občini pa evidentiranje še ni
končano. Marsikje delajo „popravne
izpite", ker so v sezname zajeli
premalo žensk in mladih.
Tudi v krški občini govorijo o
preoblikovanju krajevnih skupnosti.
Ne bodo ukinjali malih, predvsem v
nekaterih velikih se bodo verjetno
odločili za cepitev. Statutarna
komisjja se ubada tudi z občinskim
statutom. V breži3ci občini ravno

PRIZNANJA OF
V SEM IČU
V okviru slovesnosti ob prazno
vanju KS Semič je bila v nedeljo,
30. oktobra, slavnostna seja sveta te
krajevne skupnosti, na kateri so pe
tim zaslužnim krajanom podelili
krajevna priznanja OF. To visoko
priznanje so dobili: Albin Golobič—
Tace iz Sadinjc vasi, Anton Konda
iz Gradnika, Anton Plut iz Črešnjev
ca, Franc Avsec z Gornjih Laz ter
Martin Vukšinič iz Vavpče vasi.

tako pripravljajo gradivo o krajevnih
skupnostih. V vseh treh občinah se
krešejo mnenja glede konferenc
delegacij. Jasno je, da brez njih tudi
vnaprej ne bo šlo. Vsi si prizadevajo
najti način, da bi vendarle tudi te
delovale bolj uspešno. V javnost
morajo tudi imena posameznih
nosilcev funkcij v občinah.
^ ^

SPRIČEVALO
O DGOVORNOSTI
S A M O U PR A V U A L C E V
Prejšnjo sredo so v
Črnomlju pripravili seminar
o odgovornosti za opravlja
nje
samoupravljalsidh
fiinkcij.
Vsekakor
pomembna in za našo
usmerjenost nadvse koristna
tema. Organizator je na
seminar povabil okoli 130
ljudi, in sicer vse sekretarje
OO ZK, predsednike OO
sindikata in mladine. Semi
nar je odpadel, ker se je od
130 vabljenih odzvalo le
okoli 15 ali slaba devetina.
Ker naj bi bil seminar v
delovnem• času, se organi
zatorji sprašujejo, koliko bi
jih šele prišlo, ko bi ga napo
vedali za popoldne. Morda
bi bilo dobro preveriti tudi
konkretno odgovornost za
opravljanje samoupravljalskih funkcij vseh, ki so s
svojo neudeležbo onemogo. čili seminar.

Minuli četrtek je bila v počastitev
30-letnice SGP Zidar Kočevje sve
čana seja delavskega sveta, ki so se
je udeležili tudi predstavniki občine
Kočevje, Reka, Ribnica in Ljublja
na, kjer ima Zidar svoja delovišča
oziroma tozde, predstavniki poslov
nih sodelavcev in sorodnih delovnih
organizacij.
Na seji je o zgodovini, delu in
načrtih „ Zidarja" spregovoril glavni
direktor Oto Devjak. Predsednik
izvršnega sveta občinske skupščine
Kočevje Alojz Petek pa je govoril
predvsem o nalogah delavcev-samoupravljalcev v sedanjem obdobju, in
sicer na področju ustvarjanja in
delitve dohodka ter nagrajevanja po
rezultatih dela.
Na svečani seji so podelili tudi
priznanja 18 članom kolektiva, ki so
se največ prizadevali za napredek
„Zidarja“ , za vzgojo mlajših, za
razvoj samoupravljanja ter za tova
rištvo in razumevanje. V kulturnem
delu programa so sodelovali reci
tatorji osnovne šole Kočevje in
zborček DOREM1 pod vodstvom
Iveta Staniča, ki je ubrano zapel več
narodnih, partizanskih in delavskih
pesmi
J. P.

Osrednji proslavi v počastitev
letošnjega praznika krajevne
skupnosti Semič na Krupi in v
Vavpči vasi sta po svoji pomem
bnosti presegli ne samo liajevne,
marveč tudi občinske meje.
29. oktobra je slavila belo
kranjska Krupa. Prazničnega
razpoloženja nista mogla pregna
ti niti gosta megla niti dež, ki je
začel padati ob koncu uspele
proslave, na kateri je predsednik
republiške konference Zveze
socialistične mladine Slovenije
Ljubo Jasnič odkril spominsko
ploščo. Posvečena je vasi in
njenim prebivalcem, ker so od
novembra 1944 do marca 1945
nudili gostoljubje glavnemu
odboru Zveze slovenske mladine
in
pokrajinskemu komiteju
SKOJ.
Krajani Krupe so se na sobot
no srečanje skojevcev, borcev,
mladine in ostalih gostov - med
npmi sta bila tudi predsednik
predsedstva SRS Sergej Kraigher
in članica sveta federacije Lidija
Šentjurc - dobro pripravili.
Gostje so prišli v slavnostno
opravljeno vas po sodobni cesti,
ki povezuje Krupo z Moverno
vasjo. Domačini so jih sprejeli
po belokranjsko. Po kraj5 pros
lavi je zbranim govoril Ljubo
Jasnič. Med drugim je dejal:
..Generacija, ki je doraščala
neposredno pred drugo svetovno
vojno in v njej, ni imela lahke
mladosti Današnje srečanje v
Krupi in vsa srečanja skojevcev,
ki bodo še sledila, naj bodo pri
kaz borbe, revolucionarne pre
danosti, žrtev. Revolucija vas je
prikrajšala za marsikaj, kar je
običajno mlademu rodu. Ne
smemo pozabiti, da je bil SKOJ
neusahljiv -vir novih kadrov, s
katerimi se je partija pomlajevala
in si nabirala novih m oči da je
med vojno padlo nad 100.000
članov SKOJ. Z današnjim
odkritjem spominskega obeležja
začenja slovenska mladina pred
X. kongresom ZSMS veliko
akcijo ,Po poteh SKOJ v Slove
niji."
V nedeljo, 30. oktobra, se je v
Vavpči vasi nad Semičem zbralo
lepo število domačinov, pred
vojnih komunistov in revolucio
narjev, predstavnikov družbe
nopolitičnih organizacij obeh
belokranjskih občin, borcev in
mladine, ko so na kraju, kjer je
bila 6. januarja 1937 v Mihelčičevi zidanici prva konferenca
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SREČANJE SKOJEVCEV - Čeravno je v a ^ č a n o ^ ,
zagodlo
zagoaio vreme, je srečanje skojevcev,
SKOjevcev, m ladih,
čanov uspelo. Na sliki so gostje med posliu»n,je^ pezw
nega govora, ki ga je imel Ljubo Jasnič. (Foto.

Osrednja naloga: delavčev intgt^
Ustanovljen aktiv novinarjev v organizacijah združenega dela
Med pribl. 500 glasili organizacij združenega dela, ki izhajajo v
Sloveniji, jih je nekaj desetin tudi na območju širše Dolenjske in
Spodnjega Posavja. Organizatorjem obveščanja in izdajanja glasil v
delovnih organizacijah je bil 21. oktobra namenjen seminar, ki so
ga v knjižnici novomeške tovarne zdravil KRKA pripravili komisija
RS ZSS za obveščanje in politično propagando v sodelovanju s
sekretariatom za informacije pri IS SRS ter aktiv novinarjev glasil
združenega dela pri DNS in arugi. Udeležilo se ga je 34 organiza
torjev obveščanja iz raznih delovnih organizacij, žal pa smo med
njimi videli le nekaj urednikov tovarniških glasil.
Organizatorji seminarja bržčas
niso izpolnili vseh pričakovanj ude
ležencev, saj je zmanjkalo časa za
(prepotrebne) razprave o praktičnih
izvedbah zdaj še številnih odprtih
vprašanj glede organiziranja obveš
čanja v združenem delu. Razdeljen
je bil ..Pravilnik o urejanju izdaja
teljskih razmerij in o izdajanju glasil
„hkrati s priročnikom o informa
cijsko dokumentacijskih centrih,
vendar so načelne razlage, zlasti o

prvem pripomočku, odvzele preveč
časa. Predstavniki KRKE, ki je bila
gostitelj seminarja, so nazorno
predstavili svoj zanimivi model
službe za informacije v oddelku za
stike z javnostjo. Oglasili so se tudi
predstavniki
nekaterih
drugih
delovnih organizacij, vendar je
potek dela skrajšal izmenjavo korist
nih delovnih izkušenj na vse pre
skromen delež. Pokazalo pa se je,
kako potrebni so stiki med organi-
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Zaslužili smo kaj več
Take napake se v prihodnosti ne bi sm ele ponavljati
Člani
mešanih
pevskih
zborov „Rudi
Rožanc“ in
„Mešanega pevskega zbora DU
Senovo“ smo združeno uspešno
nastopili v kulturnem programu
ob 500-letnici
Krškega in
gotovo upravičili zaupanje.

ttOš ŠENTJERNEJ
^ntjemej smo tudi letos
uterarno-novinarski kro* tov- Barbka MoW»
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Wim •
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' n. novinarskim delom.
^ ^
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SPOMINI NE ZBLEDIJO - Ob dnevu mrtvih spomenik trem pad
lim partizanom, ki so g? krajani Gabrovke odkrili letos spomladi, ni
bil osamljen. Spomin na predvojna komunista Maksa Henigmana iz
Dolenjskih Toplic in Ivana Bartolja iz Ločne pri Novem mestu ter
partizana neznanega imena, ki so se borili v mokronoški in novo
meški četi, ne bo nikoli zbledel. (Foto: Jože Petrina)

Proslava je
potekala v
najlepšem redu, tako da so bili
udeleženci slavja zadovoljni. Po
končanem programu pa je v
halah „Laboda“ , „Elektra ‘ in
Kovinarske" bila pogostitev, na
katero smo bili povabljeni tudi
pevci. Pozornosti smo bili
seveda bolj veseli kot jedače in
pijače. Žal pa so bile vse hale
takoj po prireditvi, pa tudi med
njo, nabito polne in za nas, pa
tudi za dnige, ki so prišli neko-

ven in 1x5 “ to tud»
Člani
lit.-nov. krožka
OŠ Šentjernej

Še enkrat: Totter razrešen
Pripombe (razrešenega) načelnika G eodetske uprave Črnomelj
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V članku »TOTTER RAZ
REŠEN" v zadnji številki DL je
navedenih nekaj trditev, ki bi
utegnile pri ljudeh, ki me ne po
znajo, ustvariti napačno mnenje
o meni, zato Vas prosim, da
objavite moj odgovor:
Delovno mesto šefa Katastrskega
urada oz. načelnika Geodetske upra
ve v Črnomlju opravljam od 1. okto
bra 1968 in vsa leta do sedaj ni bik)
od mojih predpostavljenih niti od
družbenopolitičnih organizacij nikakih pripomb glede moje strokov
nosti niti glede družbene angaži
ranosti Vsa dela sem opravljal v
skladu s predpisi o geodetski službi
in ostalimi predpisi Osebno sem
skrbel za to, da so imele vloge širše
ga družbenega pomena prednost
pred vlogami strank.
Iz leta v leto se je obseg geodet
ske dejavnosti občutno povečal, po
pravili smo kvaliteto opravljenega
dela, administrativno-finančno po
slovanje smo uskladili z obstoječimi
predpisi Glede uspešnosti dela nava
jam v ilustracijo, da je bilo v letu
1969 rešeno 286 zadev čisto geodet
skega značaja, medtem ko je bilo v
letu 1976 rešeno že 853 zadev pri
skoraj isti kadrovski zasedbi
Glede očitka, da nisem skrbel za
geodetske kadre, navajam, da je po
manjkanje teh kadrov v občinskih
upravnih službah splošen problem.
Moja dolžnost je bila, da sem predla
gal samoupravnim organom večkrat
no spremembo sistemizacije zaradi
povečanega obsega dela. Tako smo
že v letu 1969 sistemizirali še eno
mesto geometra. Na večkratne raz
pise nismo dobili nikogar. Geometra
smo dobili v letu 1972 iz šole; zara
di njegovega uvajanja je trpelo moje
delo. Do leta 1976 smo sistemizirali
še dve delovni mesti geometra in jih
na večkratne razpise nismo dobili;
tudi osebno sem iskal kader za
Geodetsko upravo Črnomelj, toda
brez uspeha. Sicer se pa ve, kdo je v
občini odgovoren za vodenje ka
drovske politike.
Očita se mi tudi, da naša služba
ni v zadovoljivem obsegu opravljala
svoje naloge. Glavni namen občin
skih geodetskih uprav je planiranje
in koordiniranje geodetske dejav
nosti v občini, iz česar sledi vzdrže
vanje zemljiškega katastra-upravna
dela in opravljanje storitev, ki jih pa
lahko občinska skupščina v kadrov
ski nezasedenosti, kot je bila naša, s
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pooblastilom ali s pogodbo prenese
na drugo geodetsko organizacijo.
Zato so bili očitki posameznikov,
ko je za geodetsko upravo Črnomelj
opravljal storitve Geodetski zavod
SRS in pozneje Biro Črnomelj, zara
di nepoznavanja geodetske zakono
daje neupravičeni A kljub očitkom
v članku smo v devetih letih - toli
ko časa sem namreč v geodetski
upravi Črnomelj - in sicer največ
po lastni zaslugi naredili veliko večji
napredek kot v vsem dotedanjem
povojnem obdobju: nabavili smo
opremo za celotno upravo, kupili
štiri geodetske instrumente, tri
geodetske žepne računalnike, v skla
du s sprejetima programoma geodet
skih (tel smo obnovili dotrajane ma
pe za štirinajst katastrskih občin, iz
vedli vzdrževanje katastra na strojno
obdelavo, izvršeno je bilo novo mer
jenje mesta Metlike, mesta Črno
melj, naselij Vinica, Semič in Gra
dac, izdelan za celotno Belo krajino
TTN 1:5000, sodelovanje z urbani
sti pri novela ciji urbanističnega pro
grama občine in še veliko del, ki so
velikega pomena za razvoj občin
Črnomelj in Metlika. V zvezi z nave
denimi deli je bilo potrebno mnogo
priprav, lastne iniciative in odločit
ve, saj ni bilo na območju občine ne
poznavalca geodetske problematike
in dolgo ne pravega razumevanja po
mojih utemeljitvah.
Na očitek, da sem kot načelnik
delal izven rednega delovnega časa,
bi pojasnil, da sem ta dela opravljal
v glavnem na pritisk družbenih orga
nov, delovnih organizacij in drugih
pravnih oseb. Dela so bila zelo nujna
in koristna za razvoj Bele krajine. Za
vsa dela, ki sem jih opravil, sem imel
pravilno sklenjene delovršne pogod
be, od zneskov pa so bili plačani vsi
tozadevni prispevki Za ta dela sem
porabil večji del rednega dopusta in
vse ostale proste dneve, ko bi sicer
lahko presedel v gostilni, kar bi bilo
verjetno bolj koristno.
V Beli krajini se zadnja leta izva
jajo komasacije zemljišč in moderni
zacije cest, pri čemer je sodelovanje
geodetskih strokovnjakov neobhodno potrebno. Sicer bi ta dela lahko
opravila kaka druga geodetska orga
nizacija v Sloveniji, toda naročnik je
bil vezan na roke, iskal pa je tudi
najcenejšo rešitev. Pri vseh delih iz
ven rednega delovnega časa so bili
ravno roki najvažnejši (Primer: ce
sta Črnomclj-Stražji vrh je morala
biti zakoličena v enem tednu. Delo
sem opravil izven rednega delovnega

obnovo

vinogradov so se
vinogradniki

Na pobudo iniciativnega od
bora za ustavitev Društva vino
gradnikov Bele krajine se je 23.
oktobra pri zidanici Lojzeta
Skale iz Mladice sestalo 12 vi
nogradnikov in se dogovorilo za
načrtno obnovo približno 2 ha
velikega vinograda. Obnovljeni
vinograd naj bi se raztezal od
Vstopnic pri Štefanu (jugoza
hodno od Semiča) pa do Anža
Henigsmana na Krču (proti se
verozahodu). Gornja in spodnja
meja teh površin bo asfaltna ce
sta.
Obnova vinogradov v semiški
gori do zdaj ni bila organizirana
in načrtna, saj seje dela vsakdo
loteval po svoje: podolgem in
počez s tem, da so nekateri de
lali terase. Največja zmeda je bi
la pri nabavi cepljenk, saj so jih

H ) ~ 3. novem bra 1977

dogovorili

semiški

vinogradniki dobivali tam, kjer
je bilo ceneje, in niso pazili na
kvaliteto ter sorto. Marsikdo, ki
se mu zdaj rojevajo čudne zme
si, vina ne more prodati, zato že
razmišljajo o poseku takega
trsja.
Za novi vinograd na Krču bo
do načrte napravili strokovnjaki
metliške kmetijske zadruge, ki
tudi do zdaj ni odrekla pomoči
z nasveti pri obnovi, nabavi
trsja, kletarjenju itd. Znano je
tudi že, da bo načrte za obnovo
lačal sklad za pospeševanje
metijstva občine Črnomelj. Že
zdaj se je dalo zvedeti, da bo
obnovljeni vinograd urejen po
terasah. Rigolati naj bi začeli
spomladi 1978.
F. DERGANC

časa, na pritisk odgovornih organov
občine Črnomelj.)
Mnenja sem, da zaradi del, oprav
ljenih izven rednega delovnega časa,
ni trpel moj ugled niti ugled izvršne
ga sveta, pač pa bi, nasprotno, trpel
ugled, če dela ne bi bila narejena
prav in v pravem roku. Omenjenih
del ni bilo mogoče poveriti samo
stojno geometroma v upravi ker ni
mata izkušenj v takem delu.
Obrazložitve v predlogu za razrešnico člana IS in načelnika niso
vzrok za razrešnico. Očitno je glavni
vzrok izplačilo honorarja od KZ
Metlika za komasacijo v k. o. Lokvica v obliki dnevnic v višini din
12.200. Ob tej priliki ni bilo niti
malo mišljeno, da se ta znesek utaji;
kajti tudi če bi ga prijavil, v tem mo
mentu ne bi presegalo dovoljenega
zneska; toda v jeseni sem na pritisk
vodilnih v občini Črnomelj zakoličil
po delovršni pogodbi za takratno
OKP Črnomelj cesto ČrnomeljStražnji vrh in tako dobljeni znesek
mi presega dovoljeni neobdavčeni
znesek. To izplačilo od KZ Metlika
(nisem prijavil zneska kot dohodek
v davčni napovedi) je davčna uprava
Sob Črnomelj z odločbo št.
4 2 2 -9 /7 7 -8 6 /7 6 z dne 7. 9.1977
naknadno upoštevala kot dohodek
za leto 1976 in od tako skupno ugo
tovljene davčne osnove odmerila da
vek iz skupnega dohodka občanov v
višini din 167,00, ki je tudi plačan.
Tu je dejansko povod za vse ostale
obdolžitve in neutemeljena sumni
čenja.
JANEZ TOTTER

p is m a

liko kasneje, ni bilo nobenega
prostega kotička več. Začelo se
je iskanje mest, tekanje od hale
do hale, v tem času pa je že
zmanjkalo toplih malic in tisti,
ki je hotel vnovčiti bon, se je
moral zadovoljiti s surovo klo
baso.
Nam pevcem je bilo pred
BOLJŠI KONCERT
vsem do tega, da se po dolgem
Po slabem nastopu Duška Lokina
času zopet srečamo, sedemo in Nele Eržišnik smo te dni pozdra
skupaj, zapojemo in se pogovo* vih v domu JLA v Ribnici pevce iz
rimo. To smo si s svojim izva Beograda. Na prvem koncertu za
janjem in trdno vadbo gotovo pripadnike JLA je nastopil pevec
zaslužili. Na to proslavo smo se starejše generacije Miki Jevremovič,
ki je s . siftpino mlajših pevcev
pripravljali skoraj pol leta.
Zataknilo se je tudi pri (Suzana Mančič, Sonja Jovanovič in
prevozih. Upokojenski mešani Zoran Jevremovič) ter grupo NAJ
zbor s Senovega je pripeljal v izvedel bogat program zabavnih
pesmi. Tudi na dirugem koncertu, ki
Krško avtobus skupaj z rudar je
bil namenjen občanom Ribnice,
sko godbo. Po proslavi so je Miki Jevremovič popolnoma
godbenike pogostih na Seno zadovoljil poslušalce, med katerimi
vem, pevci pa so delih našo je bilo največ mladih.
usodo. Povratek domov je ostal
M.G-Č
njihova skrb.
Pričujoče vrstice so bile
prebrane na rednih vajah vsem
pevcem in prav vsi so bili
Že vrsto let v Ribnici uspešno de
mnenj a, da se kaj takega ne bi luje družina pkmirjev-prometnikov.
smelo zgoditi.
Naše delo je zelo pestro. Seznanja
MPZ DU Senovo mo se z osnovnimi pravili cestnega
prometa in tudi praktično delamo.
MPZ RUDI ROŽANC

in

odmevi

Varoo čez cesto

Slabi pogoji za
tehnično koltoro
Črnomaljska Zveza organizacij za
tehnično kulturo združuje šest
klubov oziroma društev, in sicer
AMD Bela krajina, Jamarski klub,
Radio klub Mirana Jarca, Zvezo
šoferjev in avtomehanikov Črnomelj
in Metlika, Filatelistično društvo ter
Foto-kino klub.
Največja težava so prostoru Ker
nimajo na voj o svojega prostora,
nekateri klubi sploh ne morejo
delovati. To bo treba slej ko prej
urediti, saj je zanimaije mladih za
delo v društvih oziroma klubih
veliko. Poleg tega je vedno več
zanimanja za modelarstvo in rake
tarstvo in lahko kaj kmalu pride do
ustanovitve novih klubov.
Družbeni dogovor o programi
ranju in financiranju ZOTK sicer
zagotavlja finančna sredstva za
osnovno dejavnost, vendar se je
izkazalo, da to ni dovolj. Zato se v
ZOTK zavzemajo za ukrepe, ki bi
tehnični kulturi v črnomaljski
občini
zagotovili enakopravno
mesto v izobraževalnem procesu.

Skrbimo za varnost pešcev in ko
lesarjev. Naša glavna naloga je, da
prepeljemo varno čez cesto prvošol
čke pa tudi ostale šolarje.
Organiziramo kolesarske izpite.
Brez njih je še veliko naših učencev.
Če bi dosledno izvajali pravilo, da
do 14. leta ne sme brez spremstva
odraslih nihče voziti kolesa na javni
cesti, bi se s kolesom pripeljalo v Šo
lo le malo učencev. Organiziramo
tudi izpite za pony kolesa z motor
jem, pti čemer nam pomaga AMD
Ribnica.
Sodelujemo tudi na raznih poho
dih in izletih naših učencev. Takrat
poskrbimo, da učenci brez nevar
nosti prečkajo cesto ali prevozijo
križišče. Vsako leto se udeležimo še
tekmovanja pionirjev-prometnikov.
Imamo tudi nekaj uniform, potre
bujemo pa jih še več. Pravijo, da po
stane voznik takoj previdnejši, če vi
di na cesti uniformiranega prometni
ka, pa četudi tam le stoji. Res je, da
bi nas mentor ne pohvalil, če bi nas
videl na cesti brez dela. Toda takrat,
ko so na cesti otrori, se resnično potrudm o, da varno pridejo v šolo ali
po pouku domov.
ROK DEBELJAK
osnovna šola
„Dr. Fr. Prešeren**
RIBNICA

Semič:
O/ne/solidarnosti
LASTNIK LIPE UGNAL
ASFALT - Pred Nestopljo vasjo
pri Semiču stoji mlada lipa.
Zrasla je prav na robu poti, in
ker je trmasti gospodar ne pusti
odstraniti, vas ne bo dobila
asfalta, saj je na tem delu pot
tako ozka, da stroji ne morejo
mimo. Vaščani se upravičeno
jezijo, saj so poskrbeli za asfaltni
trak od priključka Ručetna
vas-Semič pa prav do roba vasi.
Nestoplja vas pa bo še naprej
prašna.
ZGLEDNI VAŠČANI KALA
- 12-članska ekipa Cestnega
podjetja iz Novega mesta je ob
izdatni pomoči vaščanov Kala
pri Semiču in desetih prevozni
kov asfalta 21. oktobra dokon
čala asfaltno cesto. Cestišče so
pripravili za asfaltiranje vaščani
sami. Prispevali so 4000 delov
nih ur, opravili mnogo prevozov,
vgradili 1500 m3 kamenja, zbrali
pa so še 120.000 din samopri
spevka. Posamezna gospodinj
stva so prispevala od 3.000 do
5.000 din, Franc Malnarič, ki je
začasno zaposlen v Nemčiji, pa
je obljubil celih 10.000. Vred
nost vseh del znaša okoli
475.000 din. Skoraj polovico
sredstev je prispevala črnomalj
ska občina.

MLADI PROMETNIKI — Na fotografiji so pioniiji—prometniki
osnovne šole Ribnica, ki so sodelovali na tekmovanju letos spomla-

FRANC DERGANC
Semič 3
OBLJUBA DELA DOLG - Ob
selitvi sevniške pošte je bilo precej
hude kivi. Vse kaže, da upravičeno.
Nova pošta sicer res že lep čas
posluje v novih prostorih, v starem
delu mesta pa m ne duha ne sluha
niti o kakšni javni telefonski govo
rilnici

ASFALTNI TRAK ZA KRAJEVNI PRAZNIK - Za krajevni
praznik Semiča so dobili vaščani Osojnika gladko pot, ki je dolga
900 m, široka pa 3,5 m. V delu in deigrju so vaščani sami
prispevali 320.000 din, črnomaljska občina pa je poskrbela za
asfaltno maso. Vodja del tov. Patič je ob koncu dejal, da bi si želel
tako dobrega sodelovanja s krajani tudi pri asfaltiranju drugod,
posebno v mestih. (Foto: F. Dergan)
DOLENJSKI LIST

UREDNIŠTVO
V GOSTEH

STRAŽA
PRI NOVEM
MESTU
Straža že dolgo ni več „vas pod 592
m visokim Srobotnikom, katere pre
bivalci se preživljajo s poljedelstvom,
prevažanjem lesa in oglja iz Auersper
govih gozdov " k o l jo opisuje pred
vojni krajevni leksikon. Večkrat
opevana zelena Krka, v kateri so
nekdaj nalovili na tisoče rakov in jih
prodajali celo na carski Dunaj, še teče
mima Pobočje med Gor. in Dol.
Stražo je še vedno zasajeno z vino
gradi in zidanicami. Toda nekdaj čista
Krka je ob bregovih polna umazanije,
namesto hramčkov in pravih zidanic
pa štrlijo kvišku tudi v nadstropja
grajeni vikendi. Romantična idilika
izginja. Namesto nje se noč in dan
kadi iz velikega Novolesovega dimni
ka, zato pa se prebivalstvu ni več
treba vdinjati grofom. Današnja kra
jevna skupnost Straža s 3.000 občani
v 14 naseljih ima blizu 1200 zaposle
nih.
Večino med njimi res predstavljajo
delavci, toda vse več je med domačini
inženirjev, tehnikov, pravnikov, uči
teljev, ekonomistov. Straža je danes
izrazit industrijski kraj z dvema veli
kima delovnima organizacijama. Ima
po vsem svetu znani „Novo!es“ in
prevozno podjetje „Gorjanci". V
kraju sta dve zadružni trgovini, ena z
reprodukcijskim materialom, druga z
mešanim blagom, imajo pa tudi veliko
Dolenjkino
samopostrežnico
z
bifejem. Po mnenju meščanov je celo
bolje založena kot marsikatera trgo
vina v Novem mestu. Kruh je na
primer dobiti tudi v popoldanskem
času.
Ne morejo pa v Straži prenočiti niti
enega turista! Ni gostišča, ne zasebnih
tujskih sob. Glede tega je bilo pred
štiridesetimi leti drugače: tujske sobe
so zaradi bližine Toplic oddajali na tej
in oni strani vavtovaškega mosta.
ZAČELO SE JE S PESKOM,
PA NE ZA V O C l
Ko smo v torek, 25. oktobra, novi
narji Ivan Zoran, Igor Vizjak in Ria
Bačer prišli na domenjen sestanek s
krajani v gostišče Majolika, nam je kot
piva z viharnimi gestami in zelo glasno
prišla povedat Bartolova Angela, da
nočejo na pokopališče pripeljati
peska. Bila je hudo pogumna, in kot
smo izvedeli kasneje, tudi malce
neučakana. Pesek je bil pravočasno.
Nasploh smo bili nad obiskom
razočarani. Vsi vemo, da krajane
pestijo hude težave, da na vseh sestan
kih to poudarjajo, redkim pa se je
zdelo vredno o tem spregovoriti v
domačem listu. Veliko pa smo izve
deli o krajevni skupnosti, ki sta nam
jo z uspehi in glavnimi težavami vred
predstavila Franc Ivanetič, predsednik
sveta krajevne skupnosti, in Milan
Senica, predsednik skupščine krajevne
skupnosti.
Začelo se je takole: Kolikor jih je
prišlo na pogovor, so vsi izjavljali: „V
razvoju zaostajamo, ker smo preblizu
mesta.“ Dolgoletne želje krajanov se
razbijajo kot ob skalni čeri največ ob
urbanističnih ovirah. Ni zazidalnih
načrtov, ili lokacij, ni komunalne
ureditve, zato marsikatera gradnja več
let kasni. Tako bi m o rii že pred
dvema letoma začeti graditi solidar
nostni blok, pa so bile prve lopate šele
zdaj zasajene.
Gradnja novega gasilnega doma je v
načrtu več le t Podpirajo jo vse vaške
organizacije s krajevno skupnostjo,
ker bo stavba namenjena tudi pisar
nam za krajevni urad, za krajevno
skupnost in za društveno življenje
nasploh. Gasilstvo pa bi v dobrih
pogojih lahko razvili do take stopnje,

Franc Ivanetič
DOLENJSKI U ST

Matevž Aš

Stražani v breznih
V Straški okolici je šlo
iz r o d a v r o d , d a tla tu in
tam votlo zabobnijo, ko
po njih malo trše udariš s
peto. Da ni v tem nič
skrivnostnega, pove že
osnovnošolski učbenik.
Zemlja ima tod vse
značilnosti Krasa, zato
podzemna
jama
ni
redkost.
„Straški jamarji smo
do zdaj raziskali več kot
30 jam, ki jim domačini
pravijo prepadne ali brez
na," pravi železničar in
jamar Silvo Kovačič iz
S traže.,.Precej zanimivih
jam je na Srobotniku in
Ljubenskem hribu. Več
jam imamo evidentiranih
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STRAŠKA MOČ
IN N E M O Č
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da bi bilo zares sposobno hitro in
učinkovito pomagati tudi pri more
bitnem požaru v Novolesu. Ker ni
načrtov, akcije za gradnjo ne morejo
začeti. Težave pa so tudi z lastniki
zemljišč.
Glede avtobusnega postajališča so
Stražani toliko časa vrtali, da bo
objekt z dvema kioskoma zgrajen do
1. maja 1978. Medtem je dvakrat
propadlo gradbeno dovoljenje in so
morali vnovič začenjati vso papirnato
vojsko.
LAHKO KAJ POKAŽEJO
Franc Ivanetič: »Letos smo vendar
le nekaj naredili, čeprav nismo zado
voljni. Ukvarjali smo se z rekonstruk
cijo ceste Potok—Prapreče za katero
so krajani zbrali denar, material in
pomagali so delati. Vrednost doslej
opravljenih del znaša že 450.000
dinarjev. V vasi so uredili tudi kanali
zacijo, cesta pa je tik pred asfalti
ranjem. Razen tega je bila letos zgra
jena kanalizacija v novem Straškem
naselju na Kregaijevem hribu. Tudi tu
sp krajani požrtvovalno delali in zbrali
170.000 dinarjev dodatnih prispev
kov.
Med bloki in do vrtca bo javna
cestna razsvetljava postavljena že do
letošnjega dneva republike, imamo pa
zastavljenih še več akcij."
Milan Senica: ,praksa je pokazala,
da v posameznih vaseh komunalna
dela najbolje napredujejo, če izvolimo
gradbene odbore. V Volavčah so se na
tak način organizirali in zbrali za dva
asfaltna priključka. Gradbeni odbor je
ustanovljen za gradnjo vodovoda in
ceste Zalog-Loke, drugi za asfalti
ranje ceste Prečna—Gor. Straža.
Morali pa bomo čimprej priti tudi do
mrliške vežice, ker ne gre, da bi mrliči
ležali po blokih."
Stražani pričakujejo, da bo pri
hodnji mesec izginil bel in smrdljiv
oblak, ki se večkrat vleče čez vso
dolino. Vzrok je smetišče, kamor
vozijo krajani odpadke in jih zažigajo.
Trenutno zbirajo denar za prave
smetarske posode, ki jih bo komunala
redno odvažala. Verjetno bodo čistejši
tudi bregovi Kriče, kajti marsikdo je
zdaj v grmovje zanesel vrečko, če se
mu ni dalo na smetišče.
Darko Petan, Novolesov delavec iz
Jurke vasi, ni edini, ki se je pritožil
nad poštno dostavo. »Včasih smo
imeli samo dva poštarja, pa sta na
kolesih razvozila vsak dan vso pošto.
Če ne prej, se je poštar oglasil zvečer.
Zdaj imamo poštarje na motoijih, pa
po dva dni ni nobenega blizu.“
Anica Medic vodi sicer krajevni
urad, je pa desna roka funkcionarjev
krajevne skupnosti in drugih. Da je
izvedenka za vsa Straška vprašanja, je
znana stvar. Nikdar se ne brani dela,
če pa jo drugi hvalijo, ji je kar
nerodno. »Letos je bilo na našem
območju dograjenih 15 novih moder-

Milan Scnica

nih hiš, veliko pa jih je še v gradrgi. Za
kulturne prireditve v Straži ni več
zanimanja. Tudi če imamo gostovanja,
je slab obisk. Kino imamo enkrat na
teden v popolnoma prenovljeni dvo
rani, film pa gleda po 20 ljudi. V
ponos sta nam Novolesova pihalna
godba in pevski zbor „Goijanci“ . Ti
dve skupini sta delavni, kvalitetni in
obstajata s pomočjo obeh delovnih
organizacij," je povedala Medicova.

KAKO SE POZNA
„BOLEHANJE“ ?
Zapisali smo že, da Straža boleha
od bližine Novega mesta. „Zdi se mi,
da smo industrijski rezervat mesta," je
povzel Matevž Aš, organizator rekrea
cije v „Krici“ , in nadaljeval: „Zakaj
Novoles kupuje stanovanja in kreditira
gradnjo v Novem mestu? Še tisti, ki
so se tu rodili, končali šolanje in bi
lahko kraju nekaj dah, so pobegnili v
mesto. Menda je bila ovira za pričetek
stanovanjske gradnje v Straži čistilna
naprava. Sedaj so lahko začeli graditi
tudi brez nje. Žal mnogo prepozno.
Mislim, da bi nam bil lahko vzor
povezanosti občanov in razveja
Šentjernej, dobro sodelovanje kra
jevne skupnosti z Iskro. Po izredno
prometni cesti koraka dan za dnem
nad 300 šolarjev. Ni pločnikov, je
samo ozka in nevarna ,ulica1. V Vavti
vasi učijo samo ženske in ni kabinet
nega pouka. Kako dobiti učitelja brez
stanovanja? Krivimo druge, začeti pa
bi morali pred svojim pragom. Saj
poznate šalo na naš račun? Pravijo,
da bo delegatski sistem zaživel takrat,
ko se bodo zbrali Stražani na prosto
soboto ob 6. uri zjutraj s krampom v
roki in prenehali filozofirati."
Navajeni smo že, da se športno
življenje na vasi začne in konča pri
športnem igrišču. V Straži ne. Stane
Tavčar, upokojenec iz Vavte vasi, je
povedal: „Že 10 let sem predsednik
Partizana in z delom sem zadovoljen.
Zgradili smo asfaltno košarkarsko
igrišče, na Kočmanovi gmajni nasta
jajo nogometno igrišče in tekališča,
pravi mah stadion, imamo prek 100
članov, od tega 30 pionirjev, košar
karji pa si prizadevajo, da bi novo
sezono začeli v medobčinski ligi.
Pohvaliti moram razumevanje GG
Straža, ki nam je priskočilo na pomoč
s stroji, lesom in finančnimi sredstvi.
Veste, dinar je večen problem, toda
najprej je treba pokazati dobro voljo."
Govori se, da bo v Straži kmalu
zrasel nov motel. Stal naj bi na levem
bregu Krke, ob mostu. Na vprašanje,
ali je to res, pa občani krajevne
skupnosti skomigajo z rameni. Enotni
so si le v mnenju, da je gostinstvo v
Straži na tleh.
Franc Mlinar, poslovodja pri KZ
Krka v poslovalnici Straža 15, po

Stanc Tavčar

Darko Petan

in jih bomo raziskali v
prihodnjih letih."
Stra&i jamarji so do
zdaj tvorili sekcijo repu
bliške jamarske zveze. V
kratkem se bodo osamo
svojili kot samostojno
društvo. V njem bo naj
manj 30 ljudi, ki so že
zdaj člani jamarske sek
cije, včlaniti pa namera
vajo kar največ mladin
cev in mladink.
„Gmotno nas je pod
prla krajevna skupnost,
izdatnejšo pomoč pa
pričakujemo tudi od
mladinskega
aktiva.
Denar potrebujemo za
opremo in akcije,“ pri
stavlja Kovačič.

domače kar »pri Majoliki", je povzel:
„Lokal smo prevzeli pred dobrimi
tremi meseci. Sami ste priče, da nje
govo stanje ni zavidno. Kuhinja je
odslužila, delovni pogoji so slabi in
pošteno se bojim tržne in sanitarne
inšpekcije in njenega ključa. Mislimo
na obnovitev. V prihodnje bi vas radi
pogostili v pravi kmečki sobi, večji in
lepši Majoliki. Čakamo le na odločitev
arhitektov in gradbenikov. To je edini
lokal v Straži, ki je odprt tudi ob
nedeljah, in ukrepati moramo hitro."
Še en problem pesti trgovce in
gostince: odvod gotovine. Banka in
pošta sprejemata vloge samo do 13.
ure. Kam s popoldanskim izkupič
kom? Potrebna bi bila dežurna služba
ali pa trezor.
Vojaški upokojenec Berto Boh,
doma iz Vavte vasi, je potarnal o
zamašenem jašku na cesti pri mlinu.
»Cestarji so nabili vanj asfalt, zato ne
more požirati vode. Še najbolj ravna je
cesta, ko dežuje in jo zgladi velikanska
luža. Kdor se tod vozi, ve, kako se
mora izogniti, da ne poškoduje blažilcev na avtomobilu. Cestno podjetje
pravi, da nima s tem nič."
In še Jože Rozman, brusilec v
Novolesovi žagi: »Drganci so dobili
asfalt, in prav je, da so ga dobili. Boli
me samo to, d aje cesta od Straže do
Prečne (edina obvoznica, kadar je__
zaprta cesta onkraj Kriče) še vedno
gola in prašna. Mislim, da smo zamu
dili mnoge priložnosti. Zadiha je bila
gotova ob odkrilju spominskega
obeležja v Dolenji Straži. Zdaj se je
menda premaknilo in upam, da bodo
dela, ko se bodo začela, stekla hitreje
kot na tistem kilometru od Srebrnič
do Volavč." Jože je premišljen sogo
vornik. Četudi Je invalid in mu je
moral do Maj olike pomagati znanec,
se je čutil dolžnega in poklicanega, da
spregovori o tem, kar pesti občane
krajevne skupnosti Straža.

NAM ESTO MLINOV MELJE
ČAS . . .
Kolesa rumanjskega, vavtovškega in
volavškega mlina stoje. Poleg teh
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Z a k a j beg s km etov?
„S kmetov vse beži,"
pravi Janez Kobe, kmeto
valec iz Dolnie Straže. To
grenko resnico je Kobe
občutil na lastni koži.
„Imam lepo posestvo,
poln hlev živine, traktor,
kosilnico,
nakladalnik,
molzni stroj in druge
sodobne kmetijske pripo
močke, a kaj, ko kaže, da
ne bo naslednika. Otroci
so šli —v zaposlitev, šole.
Nobenega od sinov ne
morem prepričati, da bi
delal na zemlji.
In tudi ni obetov, da
sc bo kateri odločil za
kmetijo,“
pristavlja
Kobe. „Dokler bo taka
perspektiva,
že
ne.
Kakšne pa so cene pri

Prane Mlinar

delkov! Imam 6.000 kg
krompirja in ne vem,
kam z njim. Ce bi ga
prodal po ponujeni ceni,
bi niti dela ne imel plača
nega. Tako me ima, da bi
vse skupaj zapeljal v
brezje,
naj
pridelek
zgnije, če že ni vreden
poštenega plačila. In od
kod naj dobimo kmetje
denar za najrazličnejše
dajatve? “
Kobe je bil tri leta
predsednik živinorejske
zadruge, ki so jo pred
nekaj meseci ukinili. »To
ni prav,** se huduje, »saj
je zadruga delala za
koristi kmetov in živi
noreje. Bojim se, da b j
zdaj, odkar je zavarc-
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Jože Rozman
St. 43 (1474)

VSE ŽIVLJENJE VASI - Šte
fanija Špehar. Kadar ona zboli,
zboli vsa vas, kadar je vesela, je
vesela cela vas, kadar je žalost
na, se vsa vas žalosti.
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petimi leti mi je umrl mož, s
katerim sem delila samoto v
De čini. Po moževi smrti sem
sicer za nekaj časa zapustila vas.
Živela sem pri otrocih, nekaj
časa pri enem, nekaj časa pri
drugem; vsi štirje so si domove
ustvarili v drugih krajih. A ni
sem zdržala, vleklo me je nazaj
v Dečino. Tu sem preživela sko
raj vse življenje, pa bom poča
kala še smrti. Lepega in hudega
se je namerilo dovolj, ne ve,
zakaj bi na stara leta začenjala
življenje drugje.11
Tako je pletla svoja življenj
ska spoznanja ter naslonjena na
kamnito steno svoje hiše gledala
po polju proti Kolpi, ki je pred
desetletji v tem jesenskem času
šumela v prijetno pesem ljudem
na poljih pri jesenskih opravilih.
„Tudi Kolpa ne šumi več
tako, kot je prej. Jez seje poru
šil, nihče ga ne popravi. Žagar
na hrvaški strani Kolpe je odšel,
ker ni imel več komu žagati
lesa. Kdo v teh krajih danes
sploh potrebuje deske? Kdo tu
kaj gradi? “
METULJČKOV NI VEČ
Kraj, v katerem je zamrl
otroški vrišč, je gotovo zapisan
smrti. To je vedela tudi Štefani
ja Špehar, saj je o otrocih, ko so
še živeli v vasi, govorila kot o
metuljčkih, kot o sami ljubi
sončni luči pomladi.
„V vsaki hiši je bilo po pet
do šest otrok, v eni jih je bilo,
če me spomin ne vara, celo de
vet. Ob nedeljah, ko smo jih
matere lepo opravile, so kot
metuljčki letali po vasi, sebi in
nam v veselje . . . Zdaj pa se
hiše podirajo

Špehaijeva se spominja tudi
težkih dni vojne. Prav v njeni
hiši so partizani nič kolikokrat
gostovali, dobili skledo tople
hrane in toplo zavetje ponoči.
Mož ji je ostro zabičal, da mora
imeti vsak dan pripravljen hle
bec kruha in mošta, če bi se
oglasili partizani. Štefanija par
tizanom še danes pravi kar
tovariši. S to besedico so se
namreč ponoči ob trkanju na
okno predstavljan. V vas so več
krat zašli tudi Italijani, ki so
imeli postojanko na varnem v
Starem trgu. Če so opazili po
noči v vasi kakšno luč, je hitro
zagrmelo in v vas so padle gra
nate.
„Ker so Italijani vedeli, da so
ljudje za partizane, so se bali
tudi pastirskega ognja na paši,
zato med vojno pastirci niso
kurili in si pekli kostanja in
krompirja. Zdaj, ko so tovariši
izgnali sovražnika, pa pastirskih
ognjev tudi ni več,“ je rekla že
nica, kot da bi hotela z nevsilji
vimi besedami povedati, kako
malo se je ljudem ob Kolpi nji
hovo medvojno partizanstvo
poplačalo.
ŠTEVILKE NISO
ČUSTVENE
Od spominov žive stari ljudje
in radi odevajo prejšnja, odmak
njena leta v sijaj nedosegljivosti.
Prav taka je tudi Štefanija Špe
har, ko govori o lepih časih.
Statistika pa je brezčutna,
številke ne poznajo spominov.
Govore dejstva.
Krajevna skupnost Stari trg
je najmanj razvita v že tako ne
razviti črnomaljski občini. Sko
po odmerjen kos rodovitne
zemlje — 90 odst. predstavljajo

PoetV^LAMICO - Porušena slamnata streha razpira slamico za slamico in daje propadanju

pašniki, travniki in gozdovi —je
prisilil že v predvojnem času, da
so se ljudje izseljevali v druge
kraje in tudi v tujino. Pred sto
leti je na območju današnje kra
jevne skupnosti Stari trg živelo
1400 prebivalcev, pred prvo
svetovno vojno le še dobrih
1000. Po osvoboditvi so našteli
818 prebivalcev. To število seje
do danes skrčilo na 530. Od
leta 1869 do danes je torej za
ceh dve tretjini manj prebival
stva.
Zanimivo je pogledati, kak
šen je delež kmečkega prebival
stva. Statistika beleži skoraj 70
odst., kar je skoraj še enkrat
več, kot znaša delež v celotni
občini Črnomelj (35,3 odst.).
Starost ljudi, ki so ob vsej izseli
tvi vztrajali, se veča. Otrok do
14. leta starosti je vv krajevni
skupnosti komaj 13,6 odst., s
čimer se Stari trg uvršča na
zadnje mesto v občini. Naziv
krajevne skupnosti postaja ža
lostno resničen; Stari trg je res
star. Prebivalcev, starejših od 60
let J e ena tretjina.
Ce na črnomaljski občini
zatrjujejo, da gre za revno kra
jevno skupnost, podatek, da je
zaposlen le vsak deseti krajan,
ni presenetljiv, pač pa zelo zgo
voren.
Kraje ob tem delu Kolpe
povezuje zastarela makadamska
cesta, ozka, polna lukenj, težko
prevozna, pozimi pa celo več
krat neprevozna. Asfalt je v teh
krajih redkost, srečamo ga le v
krajih samih.
Ko so te in druge podatke
upoštevali pri analizi stopnje
razvitosti krajevnih skupnosti v
občini Črnomelj, se je na vrh
lestvice uvrstil Stari trg kot naj
bolj nerazvita krajevna skup
nost.
O BRAČA SE NA
BOLJŠE
Recepti za reševanje nerazvi
tih območij so znani. Nadaljnje
upadanje števila prebivalstva,
njegovo staranje ter hkrati nje
govo življenjsko neučinkovitost
bodo zajezili z odpiranjem no
vih delovnih mest, predvsem za
moške, z boljšo prometno pove
zanostjo z občinskim središčem
in z razvojem turizma, za kar so
v teh krajih lepe možnosti.
Sedaj je v domačem kraju
možnost zaposlitve majhna.

Ivan Madronič

Ivan Kapš

Edini industrijski obrat v Pol
janski dolini je obrat Kometa v
Starem trgu, kjer pa so zaposle
ne v glavnem le ženske. Pred
dvema letoma, ko so obrat od
prli, je dobilo delo 47 žensk,
letos jih dela samo 36. Upad gre
na rovaš mladih žensk, ki so se
izselile, ko so se poročile in
ustvarile dom tam, kjer je zapo
slen mož.

betonskega hotelskega turizma,
išče.
Tudi mladi Ivan Kapš iz Pre
lesja je izučen gostinski delavec.
Pravi, da svojega poklica nima
kje opravljati. Oče mu je prepu
stil obrt in namesto z gostin
stvom se ukvarja z žago. „Za tu
ristični razvoj imamo naravne
pogoje pa tudi ljudje so se pri
pravljeni ukvaijati s tem. Po
Prebivalci Poljanske doline so znam ljudi, ki bi radi prišli
na ta košček domovine čustve domov iz Kočevja, Črnomlja,
no navezani. Mnogi bi se radi Ljubljane ter se ukvarjali s
vrnili, ko bi se lahko zaposlili. kmečkim turizmom, da sploh ne
Zato je ena glavnih skrbi zago govorim o sebi. Vendar dokler
toviti delo moškim. V zadnjem nas od sveta ločijo dolgi kilo
času se dogovarjajo, da bi zgra metri slabih cest, bom pač ža
dili obrat, v katerem bi izdelo gar, oni pa bodo ostali v mevali pisarniško opremo, oziroma stih.“
Redki ribiči, lovci in ljubi
pohištvo.
telji neokrnjene narave so sicer
Pogoj za uspešno delovanje našli pot v te kraje. To so prve
industrijskih obratov je seveda lastovke, ki napovedujejo turis
prometna povezanost. Cesta tično pomlad Poljanske doline.
Stari trg — Črnomelj je glavna Zdaj sprejemajo goste redke
prometna žila. Tega so se kon gostilne. Na ljudeh teh krajev
čno zavedali vsi občani in na je, da jim omogočijo prijetno
referendumu za samoprispevek bivanje.
izglasovali, da gre tretjina sred
Ivan Madronič iz Prelesja je
stev (9,5 milijona dinarjev) za končal gostinsko šolo, zaposlen
rekonstrukcijo te ceste.
pa je kot uslužbenec v krajev
Nedolgo tega so v Starem nem uradu v Starem trgu.
trgu praznovali še en pomem »Čeprav pri hiši nimamo gostil
ben dogodek, ki bo spremenil ne, lahko rečem, daje gostiteljsedanje stanje. Dolgoletna na stvo pri nas že v rodu. Vsako
črtovanja in želje prebivalcev z leto pridejo k nam gostje iz
obeh strani Kolpe so rodila prvi Zagreba in Nemčije, eni na
sad. Z medrepubliškim dogovo oddih, drugi na lov; že nekaj
rom štirih obkolpskih občin so časa se ukvarjamo s kmečkim
sklenili, da bodo med Sodevci turizmom. Jaz bi rad uredil so
in Blaževci postavili nov most, doben gostinski prostor s ku
ki ga že sedaj imenujejo parti hinjo, jedilnico. Začel sem
zanski most. (Špeharjeva bi mu preurejati naš stari mlin ob Kol
verjetno rekla kar „most tovari- pi, vendar gre delo počasi od
šev“ .) Most bo zahteval posodo rok, ker sem za vse sam. Poleg
bitev ceste proti Kočevju na tega ne pride k nam dovolj tu
slovenski strani ter proti morju ristov, da bi se mi stroški povr
na hrvaški. Preko njega bo šla nili. Rešitev zame in za druge,
najkrajša pot iz Slovenije v Dal ki bi se ukvarjali s turizmom, je
samo boljša cesta.“
macijo in Bosno.

TURISTIČNE
LASTOVKE
Ko se bo Poljanska dolina
odprla svetu, se bo s tem ponu
dilo obilje naravnih lepot. Tu
risti, ki jih sedaj le poredko za
nese v ta del naše domovine,
bodo odkrivali tako rekoč ne
znan svet. Možnosti za turizem
je tu več kot dovolj: čudovita
pokrajina, čista Kolpa, polna
rib, med katerimi bo navdušen
športni ribič našel tudi redke
trofeje; gozdovi, v katerih kot
pred stoletji kraljuje divjad,
mir, tišina, prijazni ljudje, ohra
njena starožitnost, vse to je
tisto, kar vedno več ljudi, sitih

NE BO VEČ
ŽIVLJENJE MIMO
TEKLO
Poljanska dolina se prebuja, v
zapuščenost segajo kali nove
rasti. Tudi tak je obraz časa,
tudi rast in napredek prinaša v
svojem krilu. Zato najbrž čez
nekaj let ne bomo slišali od pre
bivalcev tako žalostnih besed,
kot jih je povedala Štefanija,
ženska, ki je vas. Rekla je:
„Tudi radia ne poslušam več.
Ne zamina me več, kaj se doga
ja. Ne zanima me nič več.“
A. BARTELJ
M. MARKELJ

DEČINA ŠT. 3 —Ko ljudje zapuste hiše, se stavbe zgrnejo vase in spremene v ruševine.
DOLENJSKI LIST

tovarna
o lrv T o l
11 I 1d k

M
SO ZD

e m o n a Ijubljana

\ TOZD ELEKTROMATERIAL, CATE2
\

OBVESTILO

O bveščam o javnost in
poslovne partnerje, da je s
sklepom okrožnega gospo
darskega sodišča v Ljub*
Ijani št. Srg 9 6 6 / 7 7 z dne
1 . 1 0 . 1977 vpisano pod št.
1 4 4 1 /0 0
registrskega
vložka
organiziranje
in
konstituiranje
sestavljene
organizacije
združenega
dela EMONA, Ljubljana.
Odslej bodo SOZD in
združene
tem eljne
ter
delovne organizacije poslo
vale z naslednjimi nazivi:

6 1 0 0 0 Ljubljana, Glonarjeva 1
DO
EMONA
MESNA
INDUSTRIJA, p .o., Zalog
6 1 2 6 0 Zalog, Agrokom binatska 9 4

SOZD
EMONA
proizvodnja,
trgovina,
turizem
in
hotelirstvo,
inženiring, o .o ., Ljubljana,
6 1 0 0 1 Ljubljana, Kersni
kova 2 , p.p. 14 0

PROIZVODNJA
DO
AGROEM ONA,
o.sub.o., D om žale
6 1 2 3 0 D om žale, Levsti
kova 3 9
TOZD
Poljedelstvo-govedoreja, o.su b .o., D om žale
6 1 2 3 0 D om žale, Levsti
kova 3 9
TOZD
Prašičereja,
o.su b .o., Ihan
6 1 2 3 0 Ihan 4 8
TOZD Tovarna m očnih
krmil, o.su b .o., Ljubljana
6 1 0 0 0 Ljubljana, Kavči
čeva 7 2

DO EMONA
KMETIJSKA KOOPERACIJA
p .o.,

Ljubljana

DO

EMONA

RIBARSTVO-EKSPORT
P.O.,
Ljubljana
6 1 0 0 0 Ljubljana, G radišče
2

t r g o v in a
DO EMONA MERKUR,
o.su b .o., Ljubljana
skupne
službe,
komercialno-računovodski
biro
6 1 0 0 0 Ljubljana, Trg revo
lucije 1
TOZD
Maloprodaja,
o.su b .o., Ljubljana
6 1 0 0 0 Ljubljana, Kersni
kova 2
TOZD
Trgovina Obala,
o.su b .o.. Koper
6 6 0 0 0 Koper, Ulica JLA
23
TOZD
Trgovska
hiša
Maximarket, o.su b .o. Lju
bljana
6 1 0 0 0 Ljubljana, Trg revo
lucije 1
TOZD
Supermarket,
o.su b .o., Ljubljana
6 1 0 0 0 Ljubljana, Pasaža na
Ajdovščini
TOZD
Supermarket,
o .su b .o., Maribor
6 2 0 0 0 Maribor, Partizan
ska 3 —5

TOZD
Supermarket,
o.su b .o., Osijek
5 4 0 0 0 Osijek, Trg oslobodjenja 6
TOZD
Pekarna Center,
o.su b .o., Ljubljana
6 1 0 0 0 Ljubljana, Tržaška
90

DO EMONA COMMERCE
p .o., Ljubljana
6 1 0 0 0 Ljubljana,
kova 2

TURIZEM
IN HOTELIRSTVO

DO EMONA HOTELI
o .o ., Ljubljana
6 1 0 0 0 Ljubljana, M ikloši
čeva 4
TOZD H oteli Bernardin,
0.S0 I.0., Portorož
6 6 3 2 0 Portorož, Obala 2

Kersni

TOZD
Hotel
Evropa,
o .su b .o., Celje
6 3 0 0 0 Celje, T itov trg 4

DO EMONA
BLAGOVNI CENTER

TOZD
Hotel
Riviera,
o.su b .o., Portorož
6 6 3 2 0 Portorož, Obala 3 3

P-o., Ljubljana
6 1 0 0 0 Ljubljana, Smartin-

TOZD ' H otel
Slavija,
o .su b .o., Maribor
6 2 0 0 0 Maribor, Vita Kraig
herja 3
TOZD
H otel
Slon,
o.su b .o., Ljubljana
6 1 0 0 0 Ljubljana, Titova 10

DO EMONA ILIRIJA
p .o., Ilirska Bistrica
66250
Ilirska Bistrica,
Vojkov drevored 2 8

DO EMONA DOLENJKA
n .sol.o.. N ovo m esto
6 8 0 0 0 N ovo m esto. Glavni
trg 2 8
TOZD
Detajl, n .sol.o.,
Črnomelj
6 8 3 4 0 Črnomelj, K olod
vorska 13
TOZD Engro-detajl,
n .sol.o.. N ovo m esto
6 8 0 0 0 N ovo m esto. Glavni
trg 2 8

DO EMONA POSAVJE
n .sol.o., Brežice
6 8 2 5 0 Brežice, Prvih bor
cev 3 5
TOZD G ostinstvo, n.sol.o.,
Brežice
6 8 2 5 0 Brežice, Trg Ivana
Ribarja 3
TOZD Trgovina na malo.
n .sol.o., Brežice
6 8 2 5 0 Brežice, Trg Ivana
Ribarja 3
TOZD Trgovina na veliko,
n .s o lo ., Brežice
6 8 2 5 0 Brežice

g o s p o d in js k ih aparatov in
e le k tr o m a te ria la
Iju b lja n a

TOZD Grand hotel U nion,
o.su b .o., Ljubljana
6 1 0 0 0 Ljubljana, Mikloši
čeva 1
TOZD Zdravilišče Cateške
T oplice, o .su b .o ., Čatež ob
Savi
6 8 2 5 0 Brežice, Čatež ob
Savi 7 3

objavlja

naslednja

PROSTA DELOVNA MESTA
1. V O DJA SPLOSNE SLUŽBE
Od kandidatov pričakujemo, da bodo
.
zakonom določenih pogojev izpolnjevali še naslednje.
— SS izobrazba ekonomske ali administrativne smen' . ^
— 4 leta delovnih izkušenj na področju kadrovanja
^
vodenje kadrovske evidence, izkušnje pri orga
samouprave,
razmerij'
— poznavanje predpisov iz medsebojnih delovnin
poznavanje samoupravnih aktov.

2. VO DJA
PRAVE

TEHNOLOŠKE

Od kandidatov pričakujemo, da bodo P°*e9 . .
zakonom določenih pogojev izpolnjevali še naslednje.
— SS izobrazba strojne ali elektro smeri,
— 4 leta delovnih izkušenj na področju
tehnološke priprave proizvodnje,
■.
— poznavanje metod vodenja in ekonomike poslova
— izpit iz varstva pri delu.

t

3. TEHNOLOG III. TRAKOV

Od kandidatov pričakujemo, da bodo poleg
zakonom določenih pogojev izpolnjevali še naslednje.
— SS izobrazba strojne smeri,
, -j. dela,
— 4 leta delovnih izkušenj na področju tehnologi
vlečenje in sekanje materialov,
orma®*0*
— poznavanje oblikovanja dela in postavljanje n
časa in dela.

2

4. NASTAVLJALEC
DELOVNI MESTI

AVTOMATOV

t

TOZD Igralnice Casino,
o.su b .o., Ljubljana
6 1 0 0 0 Ljubljana, Titova 10

Od kandidatov pričakujemo, da bodo poleg *P®
zakonom določenih pogojev izpolnjevali še nasled je— ključavničar ali strugar,
— 3 leta delovnih izkušenj na področju obdelave
na področju vzdrževanja speicalnih avtomatov,
— poseben tečaj za nastavljalce avtomatov,
— izpit iz varstva pri delu.

DO EMONA GL0BT0UR

5. IZMENOVODJA

p .o., Ljubljana
6 1 0 0 0 Ljubljana, VVolfova
1 /III

OSTALE DEJAVNOSTI

D0 EMONA INŽENIRING
p .o., Ljubljana
6 1 0 0 0 Ljubljana,
čeva 7 2

K avči

DO EMONA ELEKTRON
SKI CENTER, p .o., Lju
bljana
6 1 0 0 0 Ljubljana, šm artinska 102

PR|

O P E R A T IV N E

TRAKOV

^

(STANCE)

DELMESTI
,osnih, M
Od kandidatov pričakujemo, da bodo poleg *P
, zakonom določenih pogojev izpolnjevali še našle r>— ključavničar,
delovn‘*1
— 3 leta delovnih izkušenj na področju pripra
kj, t»
mest in vzdrževalnih delih v proizvodnji, na
izsekavanje,
— poznavanje posebnosti proizvodnega procesa,
— izpit iz varstva pri delu,
— tečaj za izmenovodje.
m £$T

6. PRIPRAVUALEC
DELOVNIH
(STANCE) - 2 DEL. MESTI
Od kandidatov pričakujemo, da bodo polegI *jJ[L
zakonom določenih pogojev izpolnjevali še nasleo p— ključavničar,
nroizv01*
— 2 leti delovnih izkušenj na področju senjske p
in pri vzdrževanju strojev,
— poznavanje načinov pripravljanja delovnih mest.

HMC«IN«aNINe*N*M»9N«N*N*aMl»MNK*9«NNaM*MNMMMeMMa(IMBNMtHMMN

PROSTI DELOVNI MESTI
CESTNO PODJETJE NOVO MESTO TOZD VZDR2EVANJE IN REKONSTRUKCIJE
ČRNOMELJ
Odbor za medsebojna razmerja

PROSTI DELOVNI MESTI
Delavski svet delovne skupnosti
ZAVAR O V ALNE SKUPNOSTI TRIGLAV D olenjske o b m o čn e skupnosti
N ovo m esto

objavlja prosti delovni mesti:
1. CESTARJA na odseku V in ic a -D a ljn e njive
2. MINERJA

objavlja
dve prosti delovni mesti, in sicer:

Pogoji:
1. odslužen vojaški rok
2. - odslužen vojaški rok - dovoljenje za opravljanje vseh
minerskih del — Izpit za voznika A in B kat. — izpit iz
varstva pri delu

- SPECIALNEGA PRODUCENTA za življenjska
zavarovanja,
- ŽIVLJENJSKEGA ZASTOPNIKA za zastop
Trebnje.
Pogoji:
Za obe delovni mesti se zahteva:
- srednja ali poklicna Sola,
- najmanj eno leto delovnih izkušenj,
- odslužen kadrovski rok.
Za obe delovni mesti je trimesečno poskusno delo.

Poskusno delo traja 3 mesece.
Prednost pri sprejemu imajo delavci Cestnega podjetja.
Pismene prijave sprejemamo 8 dni po objavi v časopisu.
*XXXXXXXXXXXXXXNVXXXXXXX\VXXXXXXXXXXXXXX>

AMZS
LJUBLJANA,
TITOVA 13 8

RAZPISUJE

Pismene prijave s spričevali o končanih šolah in s kratkim
življenjepisom vložite v 10 dneh na naslov: Zavarovalna £
skupnost Triglav — Dolenjska obm očna skupnost Novo |
mesto. Glavni trg 24 - Delavski svet.

prosto delovno m esto

V
r
/ j XXXX\>XNXXXXV\>XXXXXX\XXXX>XXXXXXXXXX\NN\X\X\XXX\XX>XXXX\XXXXXXV\V»NNVS>XVSXXX\X\XNXV\> 4

7 . VZDRŽEVALEC STROJEV
Od kandidatov pričakujemo, da bodo P°*f®j? !0^
nih, z zakonom določenih pogojev izpolnj
naslednje:
------— ključavničar,
— 3 leta delovnih izkušenj na področju vzdržev
strojev,
ovalnih
— poznavanje posebnosti vzdrževanja obde
strojev.

8. VEČ DELAVCEV ALI DELAVK Z A D E L °N
EKSCENTRIČNIH STISKALNICAH
j(|
Od kandidatov pričakujemo, da bodo Pole.®jpje:
zakonom določenih pogojev izpolnjevali še nas
- PU delavec,
veliko*^
- 3 mesece delovnih izkušenj na področju
proizvodnje,
^
- poznavanje načinov posebnosti dela na stanco
Podrobnejše informacije o delu, pogojih, ki ij^ ^
OD bodo kandidati izvedeli na razgovoru. De
ponu“ jn
za nedoločen čas in s pogojem poskusnega
apara£°teŽ
pošljite na naslov: ELMA, tovarna gospodinjs*' „ _
elektromateriala, TOZD ..ELEKTROMATEH'*
v 15 dneh po dnevu objave.

f4 x x x x x x x v c^ x > n x \v x x x x x x x x x x x x x x x v ccv x x x x x x x > x x v ^ x x x x x x x >

SNAŽILK E
v Tehnično-turistični bazi
Otočec, z nepolnim delov
nim časom. OD po pravilni
ku Zveze.
Nastop dela je možen takoj.
Prijave sprejema AMZS TTB
O točec 10 dni po objavi.

8
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beogradska banka
p o slo v n a e n o ta Novo m e sto
V

telefo n : <0 6 8 ) 2 1 - 5 3 2

PREDEN SE ODLOČITE O POSLOVNEM DOGODKU, OBIŠČITE POSLOV
NO ENOTO BEOGRAJSKE BANKE V NOVEM MESTU.______________________

St. 43 (1474) -

Davek zaletavosti ali nerazumevanju?
Sklep o spremembi delitvenega razmerja med ob čin sk o in republiško kulturno skupnostjo se Novemu m estu maščuje
— O dtod zastoj pri naložbah v kulturne prostore novom eške o b čin e

.J e s ih (z brado) je s
načinom naturalističt0v, P^azovanja predme
taslilr Vn?ŠDnjem simbolov
, ^ v.zbujal pozornost že
UK.. ®jski slikarski kolobjt. ^ ie je udeležil dva-

£bližanje
W 'HI'eVan^c
so d o b n e lin °rnosti in sm eri; w jih

,, ovi avtorji. e n k ra te n
J«čnimZ^ . ve> Pa č e p ra v p o d
i« 5
0m recen z e n to v e
>a »v? aj n o n e zad o stu je.
9t’ na evnej®em u o b isk o v alcu
Pr 'r e d itv e n e pri-

Wh

Kultura šteje za področje, ki naj ima v razvoju prednost pred nekaterimi drugimi dejavnostmi. Vsaj
tako prednost, da bi lahko dohitela njihovo povprečno razvitost. V tem smislu so načrtovali tudi
razvoj kulture v novomeški občini za srednjeročno obdobje 1976 — 1980. Predvideli so, da bi bilo
potrebno v temu času zbrati 67,767.000 dinaijev, to vsoto pa bi dala stopnja 0,98 odstotka od bruto
osebnih dohodkov zaposlenih. Zneska ne bi v celoti porabili doma, marveč naj bi šlo 31.097.000
dinaijev za financiranje skupnih nalog v okviru republiške kulturne skupnosti. Domača kultura bi
lahko računala z 29,149.000 dinaiji (za redno dejavnost novomeške kulturne skupnosti), s 3,326.000
dinarji za manjše naložbe v prostore in s 4,195.000 dinaiji, namenjenimi za varstvo kulturne dediščine.
Glede na povečani bruto
osebni dohodek občine so
znižali prispevno stopnjo od
0,98 na 0,82 odstotka. Taka
stopnja bi še vedno zagotavljala
skupni dohodek za leto 1977,
in sicer bi zbrali 14,880.000
dinaijev oziroma 3,042.000
dinaijev več, kot je predvideno
s samoupravnim sporazumom o
temeljih
plana
novomeške
kulturne skupnosti za to leto.
Že predtem je skupščina te
skupnosti sklenila popraviti
delitveno razmerje med sred
stvi, ki jih je treba odvesti, in

Sprememba
delitvenega
razmeija v novomeško korist pa
je, kakor smo pred tedni že
pisali, postala jabolko spora

med republiško in novomeško
kulturno skupnostjo ter poli
tično vprašanje. Republiška
kulturna
skupnost
namreč
takega razmerja ni priznala in je
zahtevala od Novega mesta
delež, ki si ga je sicer le-to
namenilo za svoje potrebe. Kdo
je v tem sporu potegnil krajši in
kdo daljši konec, med drugim
pove ugotovitev, da je služba
družbenega
knjigovodstva
samodejno odvajala (in še
odvaja)
po
dvanajstinah
ustrezne zneske od skupne
vsote 8,207.000 dinaijev, koli-

biMvočeh drug*

Sottjnm 'tten’ m arveč iz g loblje
^ P o tr e b e .
Ustut

8 ^ erija v N ovem

mto l prav P t o vo mislila, tu d i

Denar je še kamen spotike

fteditvo 86 ^ o d lo čila lik o v n e
•lejta ,. P opestriti s pogo v o ri
%stvn

j ° čimi u m e tn ik i in

£0v

ali ob .i .
^ ia?i,C

Kvolji v

tistimi, ki ostanejo doma. Tako
je bilo sklenjeno, da dobi
republiška kulturna skupnost
od nove novomeške prispevne
stopnje 0,42, razlika ali 0,56 te
stopnje pa naj bo za potrebe
občinske kulturne skupnosti.
Za skupni (republiški) program
bi tako šlo letos 6,377.000
dinarjev, občini pa bi ostalo
8,503.000 dinaijev.

k

tekih P080'

.
m o č organi’ i z s t a v i , saj je
tu d i M to , d a ta
W par le n e bo

' ^ o S, r edovanje ° sv°ji
*" ?Trtnik*
13 *večhhk°
p0g°'
inf
k o t suho^ laičn eg a
j,,,, ’ ^ Prav g o to v o če^nov
^ k i h 35 N ovol51 ®'>tisnma!Mdems,ciin slikarivota„ ^ Jesihom sred i veli-

kat„. ~‘w,JSKe galerije, na
- lere je okoli 50 slik te
ci j.
umetnika. UdeJSsa o ^ ec^e*i marsikaj zani.*8ova (j.1
Ekarju, pa tudi

1)081212 bUŽ'

S seje skupščine republiške KS: ni usklajenega d otok a sredstev
Dnevni red seje skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, ki jo je
26. oktobra v Ljubljani vodil predsednik skupščine Miloš Poljan
šek, je obsegal kar osemnajst točk.
Delegati so soglašali s predlo
gom sklepa o ustanovitvi poseb
nega sodišča združenega dela
KSS, podprti so še vrsto predlo
gov dokumentov s področja
delovanja KSS, ki mora svoje
delo prilagoditi zakonu o zdru
ženem delu, širše razprave pa so
bile deležne tiste točke dnevne
ga reda, ki so se nanašale na
naložbe in programska izho
dišča Kulturne skupnosti Slove
nije. V osnovi je šlo za eno in
isto vprašanje —denar.
Nobena skrivnost ni, da je
denaija za kulturo premalo.

Dotok sredstev v občinske
kulturne skupnosti in KSS je
odvisen od prispevnih stopenj,
ki so od občine do občine
različne, ponekod pod dogo
vorjeno ravnijo. Pri tem igra
odločilno vlogo občinska poli
tika, ki je ali pa ni naklonjena

NO V A RAZSTAVA V
MALI GALERIJI

kulturi, četudi bi slednja mora
la biti povsod na prednostnem
mestu pri reševanju materialne
osnove. Nekatere občine (med
njimi so tudi Brežice, Ribnica
in Sevnica) imajo prispevno
stopnjo postavljeno tako, da
imajo primanjkljaj pri dotoku
dogovorjenih sredstev za KSS,
pri nekaterih občinah pa nasta
jajo presežki. Na vprašanje,
kako odpraviti to neskladje,
skupščina ni dala enovitega
odgovora.
D. R.

kor naj bi bilo Novo mesto
letos dolžno plačati republiški
kulturni skupnosti. Poleg tega,
da so se ob takem „financiranju“
skupnega programa
močno zmanjšala sredstva za
potrebe novomeške kulturne
skupnosti, da njen denarni
načrt za letos vse do včerajšnje
seje skupščine ni mogel biti
sprejet, je občutno tudi mrtvilo
pri kulturnih delih v novomeški
občini. Najbolj se kajpak pozna
zastoj pri naložbah v kulturne
prostore. Razen gradnje novega
muzeja NOB in ljudske revolu
cije v Novem mestu se ta čas v
občini ne uresničuje prav nič,
kar je bilo predvideno. Tako
Gabrčani še vedno čakajo na
476.000 dinarjev — pomoč pri
dograditvi kulturnega doma, v
Beli cericvi niso dobili 100.000
dinaijev za ureditev dvorane,
Straži ni bilo moč izplačati
300.000 dinarjev za nakup
stolov v sicer obnovljeni in
urejeni dvorani, za podobne
potrebe pa so bili (v različnih
zneskih) prikrajšani tudi v
Škocjanu, Smarjeti in Dolenj
skih Toplicah. Ob vsem tem je
zmanjkalo tudi denaija za
obnovo treh večjih kulturno
zgodovinskih
spomenikov
(Hmeljnik, Žužemberk, Pleter
je), za kar zagotavlja 50 odstot
kov sredstev tudi republiška
kulturna skupnost.
Vsi ti podatki in ugotovitve
pa so tudi odgovor na ,vpra
šanje, kako novomeška kultur
na skupnost uresničuje svoj
letošnji in srednjeročni razvojni
načrt za obdobje 1976 — 1980.
I. Z.

Od včeraj do 4. decembra bo v
ljubljanski Mali galeriji odprta raz
stava, na kateri prikazuje avtor Da
nilo Jejčič tako imenovane slike
objektov.

^ l^ samo papirnata možnost
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^iivft e^P a)> dokončanje objekta do 29. okobra 1978 ni
,Na Se:';°
t } S °ktok’'8a o d b ° r a za izgrad-

Nbfc Potem VuDolenjski Sak1«*
V '»Ve«
w S1 ogledali

(ilj. “ tem, t J ? m uzeja, n ajv eč go-

^
^
<
tbneJCS0SCSeZ" a^ ;Mon*"i=
’ o b k a te rih b i

predvidebilo, da je vse

Ajki ARN l ZDRA
ZDRAVIL
so odprli v avli

,W?8rafij Krke" v Ločni razosnovne 5016
So? Ukazati i Jt?.grafijami P°'
K i način L i 0ZlvlJanJe sveta
K r S o s L ^ k a te r i se prvič
^in ^Vami
010 s f°toaparaveseljem Vto*čn e(Wki£ta,v'j° mladi Puhar»i ? razstaJ Je tn ik i številnih
v,. Vejših
, ,eluj°či v enem
H Ra™
foto krožkov
Ustava bo odprta do

odvisno od denarja, od tega, ali bo
do vsi, od katerih pričakujejo sred
stva, pričakovane vsote tudi vplača
li.
Muzej bo torej možno čez leto
dni odpreti le, če bo republiška kul
turna
skupnost
zagotovila
9,742.370 dinarjev (do zdaj dala le
1,5 milijona), če bo združeno delo
prispevalo 12 milijonov kot obvez
nost iz družbenega dogovora (vpla
čanih je že nekaj nad 7 milijonov),
če bodo delovne organizacije tudi
po zaključnih računih za leto 1977
skladno z družbenim dogovorom v
celoti odvedle za muzej denar po
stopnji 0,5 odst. izplačanih bruto
osebnih dohodkov (okoli 6 milijo
nov) in če bo dovolj uspešna tudi
akcija zbiranja dodatnih sredstev (z
oglasi, volili, darili in obveznicami
ljudskega posojila za ceste).
Ker šteje novi muzej za prioritet
no kulturno naložbo novomeške
občine v srednjeročnem obdobju,
mu bodo tudi poslej namenjeni naj
večji napori Tudi sami člani širšega

*V?oA j SE PRVOŠOLČEK
u s TREZNO RAZVIJA
' S ' M o Pa naj vem ali prepoznam, da se
;o
Prvošolček ustrezno razvija? “ je
jPrašanje staršev, katerih otrok se
\ S ^ P? 0vani u našega otroka-prvošolčka
je sposoben prenesti telesne
f v i n ’ ^ jih nalaga šola, da poleg
prenašati tudi poraze, da zmore
Ct* Po t naP°re' ^ jih pred slehernega
Jajatj s[av>ja učno-vzgojni proces, se zna
■i vlia♦; uPnemu življenju v razredu, tudi
O d«n" , 1m
•
,1? .rPodrejati
se, zavirati egoistične
misliti
lr|
na
si pridobiti naklonjenKonrnv,,™*
:oPravnost.- g e vse to in še mnoge
3. n o v e m b r a 1977

gradbenega odbora so sklenili zasta
viti vse moči za to, da bi nakazana
rešitev ne bila samo teoretična mož
nost, kako bi lahko že prihodnje le
to slavili otvoritev tega pomembne
ga objekta v Novem mestu.
L Z.
irr

Z DOKONČNO UREDITVIJO Belokranjskega muzeja v Metliki bo
lahko tudi občasna razstavno-likovna dejavnost v tem kraju bolj
zaživela. Na sliki: pogled na del zbirke belokranjskih umetnikov.
(Foto: I. Zoran)

Kras na platnih
Ob novi razstavi v k očevskem Likovnem salonu

PRECEJ GRADIVA, ki zdaj še
sestavlja muzejske zbirke NOB
v novomeški občini, bo uvršče
nega v stalno zbirko novega mu
zeja NOB in ljudske revolucije v
Novem mestu. Do 15. novem
bra bo izdelan osnutek scenari
ja, po katerem bodo urejene
zbirke v novem muzeju.

druge značilnosti naš otrok — učenec zna
pridobiti z delom, učenjem in primernim
vedenjem, potem lahko z gotovostjo rečemo, da
je dorasel svojim letom, da njegov duševni
razvoj poteka v skladu s splošnim zorenjem in
stopnjo pridobljenih življenjskih izkušenj.
AZRA KRISTANČIČ v Delu 9. septembra
1977, str. 7
MNENJE STA RŠEV O OTROKU
JE POGOSTO N A PA ČNO
Svojega otroka gledamo s svojimi očmi, očmi
staršev, ki ga imajo ra d i. . . Pri tem iskanju
pozitivnosti pa se nam rado zgodi, da zaznamo
našega otroka povsem drugačnega, kot v resnici
je. Prvo razočaranje navadno doživimo, ko nam
druga, v življenju otroka zelo pomembna oseba,
kot je vzgojitelj, učitelj ali drug strokovnjak,
posreduje povsem drugačno podobo in oceno
zmogljivosti, sposobnosti našega otroka.
Ista avtorica na omenjenem mestu

Da je narava neizčrpen vir
navdihov, dokazuje tudi razsta
va, odprta v kočevskem Likov
nem salonu. Na njej se z motivi
kraških vasi in pokrajine pred
stavlja Cveta Mihalj, slikarka iz
Komna. Jure Cihlar je zapisal,
da iz del „govorita“ slikarkina
rahločutnost in moč doživetja,
in temu po ogledu razstave ni
dodati kaj bistveno novega.
Čeprav je slikarka ponudila
kočevskim ljubiteKem likovne
umetnosti „napoj‘ s Krasom,
Sočo in Cerkniškim jezerom, ni
prišla v ta kot Dolenjske kot
tujka. Nasprotno, saj je prav
Dolenjska zakrivila ‘ njeno
zgodnj o zaljubljenost v naravo.
To je bilo v Novem mestu, kjer
se je Cveta Mihalj rodila in svoj
slikarski talent v gimnazijskih
letih brusila ob mentorstvu in
spodbudah dolenjskega slikardcega barda Vlada Lamuta.
Kasneje se je izpopolnjevala še
pri A. G. Kosu in R. Slaper
niku.
„Tako se je začela moja sli
karska pot, ki me nenehno vodi
v naravo, s katero živim in jo že
prek četrt stoletja prenašam na
platna,"
pravi
Mihaljeva.
„Naravo zelo občudujem in
morda prav zato tako vemo
preslikujem njene barve.“
Razstava v Kočevju bo
odprta do 5. novembra. O dose
danji
slikarkini
uveljavitvi
govori podatek, da je imela
samostojne razstave v Komnu,
Piranu, Bovcu, Ajdovščini in

S tlfln ifre d il: IVAN ZORAN

Novem Sadu, sodelovala na
skupinskih razstavah v Lipici in
Sežani ter z Adria ART Gallery
vNew Yodcu.

kultura
in
izobra
ževanje

Viste učiteljev, ki zapuščajo
pedagoško delo, se skrajšujejo.
Če se je beg iz šol še pred kakimi
sedmimi leti nenehno p cvečeval,
se v zadnjem času ne le umirja,
ampak tudi zmanjšuje.
Podatki kažejo, da je v šol
skem letu 1974/75 odšlo v dru
ge dejavnosti 299 slovenskih
osnovnošolsiih učiteljev, leto

Beg
pojenjuje
kasneje je bilo takih 230, v
minulem šolskem letu pa le še
166, kar pomeni 1,4 odst vseh
osnovnošolskih učiteljev v na5
republiki.
Učiteljski „osip“ na srednjih
šolah je sicer manjši, a ga je
potrebno resno obravnavati. V
minulem šolskem letu je odšlo v
druge dejavnosti 79 učiteljev z
ustrezno pedagoško strokovno
izobrazbo, leto prej pa še kar
114.
Analize za vrsto minulih let
..opravičujejo" zapuščanje uči
teljskih vist iz različnih zornih
kotov. Opazni sta predvsem tile
dve ugotovitvi: prvič, d aje bilo
med „ubežniki“ največ takih
učiteljev, ki niso imeli ustrezne
izobrazbe, drugič pa, da se je
prenekateri odločil zapustiti
šolske predavalnice zaradi pre
majhnih osebnih dohodkov.
Iz informacije, ki jo je pri
pravil Zavod SRS za šolstvo, raz
beremo, da se tako osnovno kot
srednje šolstvo še vedno nista
otresla vseh perečih problemov.
Osebni dohodki so se sicer
izboljšali, številni učni pogoji
tudi, zato pa se počasi razre
šujejo nekatera druga vprašanja,
ki so tudi povezana z življenj
skim standardom pedagoških
delavcev.
Zaskrbljeni bi morali biti ob
podatku, ki pravi, da je letos
prišlo med osnovnošolske uči
telje iz pedagoških šol manj
novih učiteljev kot lani in da se
jih je vanj vrnilo tudi iz drugih
dejavnosti. Če namreč upošte
vamo, da so bile opravljene še
redne upokojitve, je kaj lahko
ugotovili, da osnovno šolstvo še
vedno opravlja svoje naloge ob
prevelikem kadrovskem primanj
kljaju. Precej na boljšem je sre
dnje šolstvo, ki se kadrovsko
krepi.

„Združeni” podvig
V Ljubljani do 9. maja 1979: Kulturni center Ivana
Cankarja — Nova kulturna „palača" bo imela v eč
nam enske prostore
Ljubljana, slovenska prestol
nica in nedvomno
največje
žarišče naše nacionalne kulture,
nima primernih prostorov za
kulturne in druge javne prire
ditve večjega obsega. Njena
največja
loilturna
dvorana
lahko sprejme okoli 750
obiskovalcev, kar je glede na
pomen posameznih manifestacij
in množičnost odločno pre
malo. Zato so že pred leti
razmišljali, kaj napraviti, da bi
nenehno zadrego s prostori
naposled spravili z dnevnega
reda.
Tako se je v pripravah na prosla
vljanje 100-letnice Cankaijevega
rojstva porodila zamisel, da bi v
Ljubljani zgradili nov kulturni
center in ga imenovali po tem
pisatelju. Pobuda je bila takoj spre
jeta, v akcijo so se poleg dejavnikov
same Ljubljane vključila tudi
republiSca telesa, do danes so pri
prave že tako daleč, da je oblikovan
in na mnogih mestih že odobren
predlog o izgradnji in financiranja
takega centra.
Kulturni center Ivana Cankarja
bo stal na Trgu revolucije, zgrajen

pa bo, kakor je razvidno iz pravkar
omenjenega samoupravnega akta, do
9. maja 1979. Če bo šlo vse po
sreči, bo Ljubljana že za 103.
obletnico rojstva Ivana Cankarja
dobila po tem velikem možu slo
venske literature imenovan objekt z
veliko dvorano za 1500 do 1600
obiskovalcev, srednjo dvorano z 800
in malo z 250 sedeži, poleg tega pa
še tako imenovano areno, v kateri
bo prostora za več kot 200 obisko
valcev. Seveda bo pod streho novega
centra, ki bo tudi arhitektonsko
dopolnjeval prostor na ljubljanskem
Trgu revolucije, še več drugih pro
storov, s čimer bo zadoščeno tudi
večnamenskosti centra.
Za ta kulturni center bo treba
zbrati več kot 600 milijonov dinar
jev. Že iz tega podatka je razvidno,
da gre pri tej gradnji za do zdaj
največjo naložbo v kulturni prostor
v naši republiki, vsekakor pa tudi za
podvig, ki je sicer izjemen v sloven
skih razsežnostih. Sredstva zanj
bodo združili: ljubljanske občine 45 odstotkov od predračunske
vsote, SRS in Kulturna skupnost
Slovenije - 35, RTV Ljubljana —7,
Ljubljanska banka - 6, Iskra - 4 in
SOZD Emona —3 odstotke.
DOLENJSKI LIST

TURISTIČNE

OBVESTILO

ma

VSEM DELOVNIM ORGANIZACIJAM
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IN OBČANOM O CEPLJENJU
PROTI GRIPI
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Pogoji:
— ustrezno zdravstveno stanje za delo v obratu
— končana osemletka
— starost do 35 let
— 3-mesečno poskusno delo

4®
«

ZA TOZD VZDRŽEVANJE:

Cepljenje proti gripi ni obvezno.
Cepim o lahko:
1 . z živo vakcino za odrasle (3-kratno cepljenje
zdravih odraslih prebivalcev z razpršilcem v
nosno sluznico. Cena cepljenja je 4 0 .0 0 din);
2. z živo vakcino za m ladino (2-kratno cepljenje
zdravih m ladincev do 18 let z razpršilcem v
nosno sluznico (cena cepljenja je 2 1 .0 0 din);
3. z mrtvo vakcino, ki ne povzroča reakcij, se lahko
cepijo vsi, predvsem je priporočljivo za starejše
ljudi, kronične bolnike, diabetike itd. Cepim o
dvakrat z injekcijo pod k ožo pri posam eznikih,
za večje skupine pa z avtom atsko brizgo. Cena
cepljenja je 4 5 .0 0 din.
Ker razpolaga z avtom atsko brizgo le Zavod za
socialno m edicino in higieno N ovo m esto, pro
sim o večje kolektive, ki b od o zbrali v eč prijavljencev, da se obračajo z naročili na Zavod za
socialno m edicino in higieno N ovo m esto direkt
no ali prek najbližje zdravstvene en ote.
Naročila za vsa cepljenja dostavite zdravstveni enoti
na svojem obm očju ZD Črnomelj, Krško, Metlika,
N ovo m esto in Trebnje ali Zavodu za socialno
m edicino in higieno Novo m esto. Med naročniki in
izvajalci bo sklenjen dogovor o načinu in zagoto
vitvi plačila.
Cepljenje posam eznikov bo v zdravstvenih dom ovih
(čas cepljenja bo objavljen na vidnem m estu) in na
Zavodu za socialno m edicino in higieno. N ovo
m esto, Mej vrti 5, vsak dan od 12. — 13. ure.
Za vse informacije se obračajte na najbližjo zdrav-

2 KVALIFICIRANA TESARJA
2 KVALIFICIRANA PLESKARJA
4 NEKVALIFICIRANI DELAVCI ZA G RADBE
NO V ZD R ŽEV A N JE

KOM PAS

Pogoji:
— zdravstvena sposobnost za opravljanje dela
— 3-mesečno poskusno delo

Gasilsko društvo in O bčinska konferenca
SZD L N ovo m esto

Pismene prijave sprejema kadrovska služba podjetja 10 dni
r/ po objavi.
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Prijave sprejema KOMPAS Novo me »
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odjem alca grč
3 delovna mesta v liniji regeneracije kisline
1 delovno m esto za evidenčnika II — za d o lo čen
čas

PROSTA DELOVNA MESTA

Pogoji:
Pod 1 in 2:
— nekvalificiran delavec
— starost do 35 let
— 3-izmensko delo
— 3-mesečni poskusni rok
Pod 3:
— delo za določen čas za 3 mesece
— administrativna praksa, zaželeno znanje strojepisja

^

\

\ razpisuje delovno mesto
STROK O VNEG A TAJNIKA
občinske izobraževalne skupnosti in občinske skupnosti
otroškega varstva.
POGOJI:
srednja ali višja šolska izobrazba pedagoške, družboslovne ali
podobne smeri in pet oziroma tri leta delovnih izkušenj.
Kandidati morajo vložiti prošnje, katerim je potrebno
\ priložiti dokaze o izpolnjevanju pogojev, v 15 dneh po dnevu
£ objave.
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Kandidat za zasedbo prostih delovnih mest mora
nih izpolnjevati še posebne pogoje:
dministratiVjl
Qt da
Pod 1 in 2: da je po poklicu ekonomski ali a
tehnik ter da je uspešno končal pripravnis o
' tjel°v' 1
So
ima vsaj leto dni delovnih izkušenj na po
nem mestu;
05em|etk®J k?
pod 3: da ima dveletno administrativno šolo a i
-g
*
strojepisni tečaj in da je uspešno končal pnp
'ki
bo ter da primerno obvlada strojepis.
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- OPERATERJA M DS za zajemanje podatkov

•

v

p o š l i 1'

Prijave in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogoj
te v 15 dneh po objavi na naslov:
.
me*10,
INDUSTRIJA OBUTVE NOVO MESTO, No
w
kadrovsko-splošni sektor, 68000 NOVO ME
s
mandanta Staneta 38.
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(luknjanje in vezificiranje) na magnetni trak s
končano 2-letno adm inistrativno šolo in tečajem
za luknjanje kartic,
- KONSTRUKTORJA orodij in naprav s končano
srednjo strojno šolo,
- TEHNIČNO RISARKO s tečajem za teh n ičn o ri
sanje.
Delo je v eni izmeni za nedoločen čas; poseben pogoj: po
skusno delo.
Prošnje pošljite na naslov:
„ISKRA"
TOZD Napajanja, Bršljin 63, Novo mesto.
Nastop dela bo po dogovoru.

H

1. SALDAK O NTIST
in n „ nV
2. KNJIGOVODJA OSEBNIH DOHODKUV
3. STROJEPISKA

/
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PROSTA DELOVNA MESTA
^

PTT podjetje Novo m esto
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V DELOVNI SKUPNOSTI SKUPNIH SLUŽB-
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ZAŠČITITE SVOJE
VOZILO PRED KORO
ZIJO 'ZUNANJI IN
NOTRANJI PREMAZ Z
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— referent za finančno operativne posle z
šolo in tremi leti prakse ali srednjo ekono
šestimi leti prakse pri opravljanju finan no

de|;

c o s re d n ji

— finančni knjigovodja z zahtevano ekonom _
in enim letom prakse ali z gimnizijo in tremi
finančnem knjigovodstvu.

ZA PRODAJO AVTO BUSA TAM A 3 0 0 0
LETNIK 1962

m*

šolo []
ratjvi

praks®

V TOZD ZA PTT PROMET NOVO MESTOAvtobus je v voznem stanju. Izklicna cena 10.000,00 din.
Prometni davek plača kupec. Licitacija bo 14. 11. 1977 na
parkirnem proštom Ele, Novo mesto, Ragovska 7a, ob 11.
uri.
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objavlja naslednja prosta delovna mesta.

Pismene prijave na prosta delovna mesta sprejema kadrovska
služba podjetja 10 dni po objavi.
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INDUSTRIJA OBUTVE NOVO MESTO
N ovo m esto, n. sol. o.
DELOVNA SKUPNOST SKUPNIH SLU 2B
N ovo m esto
Odbor za m edsebojna razmerja

objavlja
naslednja prosta delovna mesta:
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ISKRA
INDUSTRIJA ZA AVTOMATIKO
TOZD Tovarna napajalnih naprav n. sub. o
Bršljin 63
6 8 0 0 0 NOVO MESTO
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AVTOMEHANIK
POD TRŠKO GORO 90,
TELEFON 068-22-372
GARANCIJA
ZA OPRAVLJENO
DELO
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Združeni zdravstveni dom Novo mesto in Zavod za
socialno medicino in higieno Novo mesto organizi
rata preventivno cepljenje proti gripi, da bi zaščitila
prebivalstvo pred obsežnejšo epidemijo gripe v
nastopajoči jeseni in zimi. Zato vabimo vse delovne
organizacije in občane, naj čimprej sporoče svoje
želje in potrebe po cepljenju najbližji zdravstveni
enoti, vodstvu ZD Črnomelj, Krško, Metlika, Novo
mesto in Trebnje ali Zavodu za socialno medicino in
higieno Novo mesto.

PETER PERDEC

INFORMACIJE

m

V TOZD PTT CENTER NOVO M ESTO :
DELOVNE ORGANIZACIJE, OBRTNIKI!
OGLAŠUJTE V VAŠEM TEDNIKU!

osno',vn«

— dva nekvalificirana delavca z najmanj 6 .raZnaj zei1in'*1
šole za priučitev za pomožnega monterja
linij v Brežicah.
gl.

■ nai P°Š'i£S
Kandidati za navedena prosta delovna mesta
po°J
smene prijave v 15 dneh po objavi na naslo'/Novo mesto. Novi trg 7, Novo mesto.
21"^
Za vsa potrebna pojasnila kličite telefon števi
2 1 -4 4 4 .
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OGLAS V DOLENJSKEM LISTU
ZAGOTOVLJEN POSLOVNI USPEH!

St. 43 (1474) - 3. !i.
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0 Kljub dobri igri - poraz
m
|toomeščanke so v II. kolu odbojkarske zvezne lige
živele nesrečen poraz — N ovo m esto pod zm ožnostm i
v •
gostje lahko tudi zmagale. Zelo do
l/ minulem odbojkarskem
so igrale v zadnjih treh nizih,
11 sta obe novomeški vrsti bro
toda v najbolj kritičnih trenutkih so
J*®1*0 presenetljivo ostali popustile. Tako so mlade Novorok. Dekleta so igrala mesčanke na Gorenjskem poskrbele
Jesenicah, fantje pa v Sem- le za izredno izenačeno in razburlji
srečanje, ki bi ga lahko z malo
r 11- Vrsta Krke je ta čas na vo
več športne sreče tudi dobile.
“prvenstvene lestvice, NovoKrka: Rajer, Zevnik, Boh, Pilič,
pa so z eno zmago na Svent, Urbančič, Suša, Fine.
|
mestu.
ŠEMPETER:
NOVO MESTO
- 3 : 0 ( 1 4 , 4, 7)

JESENICE - KRKA
5:1 (1 2 ,1 4 , - 4 , 1 5 )
r,Uga,š,kega derbija v II.
® dovolj jasno kaže, da bi

Rt) KOSMINA i n
S r c v R e p u b liš k i
REPREZENTANCI
°4boSa<S ls*ci slovenski moški
^•crnfl
reprezentanci, ki je
®edrfsr a 113
dvodnevnem
. turnirju v avstrijik , s' eyerju, sta nastopila tudi
nste v
. berSke odbojkarske
m - oswina in Brulc. Slovenci
dan premagali Avstrijo
9> 14) in izgubili z
•4 - -7> •*)•
tekmi JI ®n Pa so v najlepši
'■
a turnirju izgubili ~

nv
' niaioZvpa3 T r f t“ n 6K
*5, 12),

lahko ,1 športne sreče pa bi
ie i Av« ^ . Nato so odigrali
3:2 (.7 o •l®> izgubili srečanje s

*Ugoniwt^’ '

’ "5) “ owc*ili

-m m * '

Ob podpori 150 bučnih navija
čev, trobent in obeh sodnikov, ki pa
vendarle nista bistveno vplivala na
končni izid, je v drugem kolu slo
venske odbojkarske fige Šempeter
doma zasluženo spravil na kolena po
rasti mnogo višjo ekipo Novega me
sta, ki pa na mreži ni znala izkori
stiti te svoje prednosti. Novomeščani so bili enakovreden tekmec le v
prvem nizu, v nadaljevanju pa so
igrali zelo nespretno in neuigrano,
pod svojimi zmožnostmi. Pohvalo si
je zaslužil le Jože Medle. Nastopili
so: Vernig, Primc, Babnik I, Babnik
II, Graberski, Cotič in Medle.
M. L.

PARTIZAN - KAMNIK
3 : 0 ( 1 , 9, 7)
V 3. kolu slovenske mladinske
odbojkarske lige so Žužemberčani
po 40 minutah premagali Kamnik,
čeprav so imeli gostje tri igralce
članske vrste. Domači so bili boljši
zlasti pri sprejemu žoge in pri bloku.
Po 3. kolu vodijo Žužemberčani
P. S.

PORAZA
d o le n jsk e

namiznoteniške
^ sk)ven.
"Ofa«r» « :-----ia
ŠDor+3Uia;> x le minulo sovrsto v,sP°rti
ov»n dvorani pomerila z
S?Ne°,Ie
£ Obale. Prvo
5-^ije sn t,G?nce
1 5 ce i"
C 4 w h ? , Sč- D- Pezelj in GuSJ > z Obalo pa 5:0.
^ n o jJ? ??1 z Gorico, so bila
^itio (W ? ena’ saj so Dolenjci
"vobojev izgubil z 2:1.

KOČEVJE:
^ A Z IN ZMAGA

DVE ODBOJKARSKI
ZMAGI?
V 3. kolu IL zvezne odbojkarske
lige se bodo Novo meščanke pomeri
le z vrstnicami iz Pulja, in sicer v
športni dvorani. V srečanju dveh
ekip, ki še nista osvojili prvenstvenih
točk, se obeta zanimiva igra, gledal
ci pa bodo bržkone priča prvi ligaški
zmagi Dolenjk. Novomeščani igrajo
z vrsto Izole, tudi doma, in ker so
precej bolj izkušeni kot mlada vrsta
Izolčanov, bi morali z zmago popra
viti „šempetrski“ spodrsljaj.

i&tss

m v 1 ,ueniJka VISta Kočevja !JN o g e n s k i ligi (B) - se je
> W t° .P ° merila z Goriško
r ^ o . 1, “Ho izenačenem dvoboju
° s terman, Pogorelc
lmeli nekoliko
v
2**entanco Obale, saj so
»
s 5:4. Po treh kolih
tu,
1 na dobrem četrtem me-

v^ 'N a jm
*> C^titev (

o č n e jš a

Sft ki L
kegljači pripravili
eui* 8a je udeležilo sedem
I?® so , z dolenjskega. Zaslumfmagali favoriti, člani
TneVoij^km ko so gostujoče
Tuttoii
razočarale.
VA
J : Krka (Mrzlak,
’ K o ži/, Klemenčič, Bratož,
1*1

S ^ l c e ^ Fink
m Jarc)
742*,3- V i- ? Jev’ 2- Novo mesto

ntce v športniki in športJe f,,j. v uvodu omenili, da
atih nfih°vi vrstniki na
je/0 „ š°lah v občini srečuPodobnimi težavami
Itevp,j ^
prepričujejo
tfgj. ,a So tudi izjeme), da je
otroci preživijo v
Ufgf, °toici v popoldanskih
>Iq u J 2gubijen, opozarjajo
inaj®!'Poškodbe, trdijo, da
Po*sk hrZy ° dekliško postatotDrt* ^ za M(?ni uspeh in
so’ da šolska
otrokom povsem
h°toablla,° pa, da ne
*°<?ni° Potegniti
ostre
huniCe ?*ed telesno šolsko
Ofce in delo v društvih.
kUitUro dejavnosti
telesne
moreta druga
se prepletata,
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ZANIMIV DVOBOJ — Praznik novomeške obči
ne so šahisti počastili z dvobojem in hitropotez
nim turnirjem. Pomerili so se z igralci Sesvet iz
Zagreba in zmagali 5:3, mladinci pa so se razšli
neodločeno, 1:1. Tudi v hitropoteznem dvoboju
so bili domačini boljši: 41:23, (mladinci
9,5:6,5). Na hitropoteznem turnirju društva pa
so bili najboljši Praznik (17,5), Škerlj (16), Pet
kovič (15,5) itd.

Zmago prinesel zadnji zadetek
Ribničani so zadali Zametu prvi poraz na njegovem igrišču - N ovom eščanke tudi v 9.
kolu brez to č k - V slovenskih ligah polovičen uspeh - Sevnica vse boljša
V devetem kolu II. zvezne rokometne lige so Ribničani pripravili
lepo presenečenje: na Reki so premagali odlično vrsto Zameta in
so sedaj na šestem mestu. Novomeščanke so v gosteh izgubile, v
slovenski ligi pa so naše ekipe dosegle polovičen uspeh: brežiški
ekipi in Sevnica so zmagale, Ribničani, Novomeščani in Kočevke
pa so izgubili
ZAMET - INLES
IN A - KRKA
1 9 :2 0 ( 8 :8 )
2 3 :1 6 ( 1 3 :8 )
Rečani so vodili že 19:17, toda
navzlic temu so srečanje izgubili.
Sodnika sta namreč izključila Laki
ča, to pa so Ribničani izkoristili, re
zultat izenačili in tik pred koncem
je Ilc z natančnim strelom dosegel
zadetek ter dragoceno zmago.
Inles: Laibacher, Ponikvar 2,
Abrahamsberg 1, Ilc 6, Radič 6,
Zuk, Karpov 1, Andoljšek, Pucar,
Gabrijelčič 2, Putre 2, Gelze.

V Sisku Novomeščanke niso
mogle pripraviti presenečenja, zakaj
domače igralke so bile ves čas boljše
nasprotnice. Gostje so igrale s po
mlajeno vrsto, najboljS igralki Jerinova in Kregaijeva sta nekoliko po
škodovani, tako da je bila najbolj
nevarna Hodnikova, ki je bila tudi
najboljša igralka na igrišču.
Krka: Golob, Švajger, Hodnik 6,
Brajer 1, Frančič, Ban 2, Kostanj-

Košarkarska vrsta Novega mesta v 1. kolu druge zvezne košarkarske lige izgubila
Najboljša košarkarska vrsta z Dolenjskega je svoj zvezno-ligaški krst
prestala v Šibeniku. Dolenjci so pred tekmo nekoliko preveč spo
štovali sicer močno vrsto Dalmatincev, in če bi trenerjeva navodila
bolj uresničevali, bi bil bržkone rezultat zanje ugodnejši Sicer pa je
prvo kolo pokazalo na favorite in na moštva, ki bodo ob koncu pri
dnu. Med slednjimi je tudi vrsta Novega Zagreba, ki gostuje v dru
gem kolu v Novem mestu. Torej lepa priložnost, da ekipa Novega
mesta razveseli svoje navijače.
sta potovali v Šibenik. S tamkaj
Š IB E N IK šnjim nasprotnikom so se pomerili v
NOVO MESTO
srečanju, ki je le delno navdušilo do
8 5 :5 7 (4 9 :2 9 )
mače gledalce: gostje so jih neka>
V svojem prvem nastopu v II.
ZKL - zahod so igralci Novega me-

nimajo vedno prav
ie imelo eno
Šolskih
športnih
v ribniški občini
posvečen enemu
PHte<lU. vpmšanju: kako
v društva starše,
4q - a kako jih prepričati,
i
zbiranje v šolskem
^ / letn društvu koristno?

146 TEKAČEV — Na predvečer praznika novo
meške občine sta ZTKO in Atletski klub pripravi
la tradicionalni tek po ulicah Novega mesta. Ude
ležilo se g? je 146 mladih iz osnovnih in srednjih
šol. Zmagali so: Blatnikova, Ajdič, Videjeva in
Bučar; ekipno zmago pa so odnesli OŠ Brusnice,
OŠ Dolenjske Toplice, gimnazija Novo mesto in
Atletski klub. Na sliki: pionirke tik pred ciljem.
(Foto: J. Pavlin)

Sibeniški start neuspešen

ŠPO RTN I KOM ENTAR
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dopolnjujeta. Ne vedo, da
poteka delo v društvih pod
nadzorstvom učiteljev, stro
kovnjakov in mentorjev, da
otrok redke ure te izvenšob
ske
dejavnosti
posveti
izključno športu, ki mu je
najbolj pri srcu. Članstvo
postaja vse več ko t sama
športna
dejavnost.
Ker
otroci sami vodijo društvo,
je tudi nekakšna šola za
prihodnost.
Bržkone starši, ki niso
navdušeni nad delom ŠŠD,
ne pomislijo na to, da večji
del svojega življenja preživijo
sede. Sami ne poznajo
mikavnosti rekreacije in ne
zavedajo se, kakšno krivico
delajo otroku, ki po napor
nem šolskem dnevu želi iti v
telovadnico, kjer se bo v
sproščeni družbi vrstnikov
pogovoril o šoli, športu in si
nabral telesnih m o či Otroci,
ki nimajo težav z odraslimi,
so veliko na boljšem, ker že
zgodaj spoznajo prednosti
načrtnega
ukvarjanja
s
športom.
J. PEZEU

TEKME KK
N O VO MESTO
Košarkaiji Novega mesta, ki
so se uvrstili v II. zvezno košar
karsko ligo-sever, čakajo po
srečanju s Šibenikom še nasle
dnje tekme: v gosteh z dubrov
niškim Jugom, Mariborom,
Oriolikom (Slavonski Brod),
Industromontažo (Zagreb) in
Celjem, doma pa z Novim Zagre
i bom,
oor Domžalam, Železničarjem
(Karlovac),
Slovanom in Puljan(Ka
\ko.

ČRNOMALJCI IN
NOVOMEŠČANKE

Šola in rokomet

Novomeška občinska strelska zve
za je pripravila v počastitev občin
skega praznika medobčinsko strel
sko tekmovanje z vojaško puško. Pri
moških so zmagali Črnomaljci (638
krogov), slede Trebanjci (62o), vrsta
Duge Rese (605) itd. Pri ženskah sta
nastopili dve vrsti Za Novomeščankami se je uvrstila ekipa iz Duge Rese.
Med posamezniki je med moškimi
zmagala Marija Hercog (175 kro
gov), slede Rahne (N. mesto, 173),
Žlogar (Črnomelj, 172) itd. Pri žen
skah je bila najboljša Pavčeva (145),
druga je bila Medletova (obe Novo
mesto) 113 krogov itd.
J. RIBIČ

Gledalci so postavno roko
metašico v belem dresu novo
meške Krke prvič opazili v
minuli prvenstveni tekmi z
reškim Zametom. Pa ne zgolj
zaradi
postavnosti,
temveč
predvsem zaradi domiselnega
povezovanja igre. Menda je bila
to njena prva tekma v II. zvezni
ligi. Belokranjka Tina Švajger jo
ie odigrala zanesljivo, in čeravno
je bilo gledalcev precej več kot
na njenih dosedanjih tekmah,
brez vsakršne treme.
Bržkone si je zato 184etna
črnomaljska maturantka že

KRKA IN OBČINA

J
3. n o v em b ra 1977

krat presenetili s prodon, zadetki
ter blokadami Novomeščani so do
8. minute igrali preudarno po določ
enem načrtu —akcije so končali po
20. sekundi napada. Prva peterka P.
Seni čar, Munih, S. Kovačevič, Ivan
čič in Plantan je bila v tem delu ena
kovreden nasprotnik, vendar v nada
ljevanju ni zdržala pritiska domači
nov. Ko je kazalo na katastrofo, so
se Novomeščani ponovno zbrali, s
spremembo obrambe so zmedli do
mačine in z nekaj zaporednimi Mu
nihovimi ter Švingerjevimi koS za-

služeno zmanjšali razliko. Pri gostih
se je poleg Ivančiča, Muniha in del
no Svmgerja odlikoval še Petan.
Koše za Novo mesto so dali: P.
Seničar 3, Mirnih 12, S. Kovačevič
8, Ivančič 8, Plantan 10, S. Seničar
6 in Plantan 10.
M. GOSNIK

Občinskega sindikalnega prven
stva v malem nogometu se je letos
udeležilo kar 22 ekip. Razdeljene so
bile v dve kakovostni skupini.
Medtem ko so bili boji v B skupini
izenačeni, je v A brez težav zmago
valo moštvo ,JCrke“. Doseglo je
devet zmag, enkrat je igralo neodlo
čeno in doživelo en sam poraz.
Vrstni red - skupina A: l.K rka,
2. Pionir, 3. IMV, 4. Novoles, 5.
Krka II, 6. Borac (JLA) itd.; skupi
na B: 1. Občinska skupščina, 2.
Iskra (Šentjernej), 3. Goijanci, 4.
Gozdno gospodarstvo, 5. Šolski
center za kovinarstvo, 6. Zdrav
stveni dom itd.

S tr a n u r e d i l: JANEZ PEZELJ

šek, Zagorc, Kregar 3, Jerina 4,
Štrukelj.

BREŽICE - ORMOŽ
2 6 : 2 2 ( 1 4 :1 2 )
Navzlic dežju je bik) srečanje do
kaj kvalitetno, Brežičani pa so sre
čanje dobili povsem zanesljivo in so
z novo zmago na petem mestu.
Brežice: Skofca, Buzančič 6,
Vervega 7, Verstovšek 11, Zagode 7,
Blatnik, Rožman 3, Longo 2, Do
ber šek, Novak.

SEVNICA SL. GRADEC
2 4 :1 7 (1 1 :1 0 )
Še ena odlična igra Sevničanov,
predvsem Mlakarja, Novšaka, Kersniča in Možica. Igra je bila izenače
na do rezultata 16:14, nakar je 400
gledalcev videlo hitro in učinkovito
igro.
Sevnica: Možic, Mlakar 6, Gane
3, Barič, Jazbec 1, Kersnič 2, Svažič
4, Mrežar 1, Špan, Novšak 7, Radenšek, Sirk.

RIBNICA - OBALA
9 :2 3 ( 3 : 1 4 )
Ribničani so pred domačimi gle
dalci razočarali Medtem ko so no
vomeško Krko premagali z mojstr
sko igro, so proti Obali zaigrali po
vsem začetniško.
Ribnica: Rus, Janež, Meršič, Ma
te, Fajdiga 4, Hočevar, Tanko 5,
LovSn.

ZASAVJE - KRKA
1 8 :1 7 (1 1 :1 0 )
Srečanje je bilo ves čas izenačeno
in ekipama ni uspelo pridobiti si ve
čjo prednost. Z veliko sreče so zma
gali domači igralci v vrsti gostov pa
so se izkazali Košak, Kopač in Ri
stič.
Krka: Košak, Martinovič, Bojane,
Adlešič 3, Piltaver, Ristič 5, Kopač
5, Goršek 2, Turk, Stupar, Hudelja
2 in Kobe.

zagotovila stalno mesto v naj
boljši ekipi, čeprav ni čisto pre
pričana o tem. Meni, da je ta čas
konkurenca za najboljšo žensko
vrsto huda. Novomeški dres
lahko namreč obleče le tista, ki
je na treningih in na zadnji
tekmi dokazala, da si ga zasluži.
„Z rokometno žogo sem se
spoznala," je gimnazijka pove
dala, „že v 6. razredu osnovne
šole. Moj prvi trener je bil
Djordje Vujovič. Takrat je bil
rokomet v Črnomlju nadvse
priljubljen, najboljša ženska
ekipa je igrala v republiški ligi.
Kmalu pa so se začeli nad igriš
čem zbirati črni oblaki: nekaj
deklet je začelo študirati, nekaj
se jih je poročilo in kazalo ie, da
bo ženski rokomet potonil.
Pa le ni bilo tako. Črnomalj
ski športni zanesenjaki (Tina
pravi, da jih je ta čas kaj malo)
so sestavili novo vrsto. In mla
dinke nastopajo v republiški
mladinski ligi. Starejšim igral
kam — med njimi je bila tudi
današnja
išnja sogovornica - so sicer
obljubljali tekme, a nii jih bilo.
Tino in še nekatere druge je
tajnik telesnokulturne skupnosti
Marjan Čeme napotil k štruklju,
ta pa je kmalu spoznal, da se v
vseh Čmomaljkah, ki so začele
zahajati na njegove treninge,
skrivajo dobre igralke. Ker nje
gove najboljše rokometašice ta
čas pestijo poškodbe, je belo

ROKOMET: 40-U R N I
SEM INAR
Novomeški strokovni svet pri
ZTKO bo pripravil 5. novembra
uvodni seminar za vaditelje roko
meta po krajevnih skupnostih in
organizacijah
združenega
dela.
Doslej so organizatoiji prijeli 20
prijav, vsi zainteresirani pa dobite
vse informacije pri Janezu Štruklju,
trenerju ženske ligaške vrste. V 40
seminarskih urah bodo slušateljem
predavali prof. Stojišin, Štrukelj ter
gostje mag. Pavlin, Pavčič, Tičič in
drugi slovenski rokometni .strokov
njaki.

MEDLETOVA IN
ŽIDANEK
Končalo se je občinsko sindikal
no prvenstvo v streljanju, na kate
rem je nastopilo 70 tekmovalcev in
tekmovalk. Najboljši so bili strelci iz
novomeškega Pionirja. Rezultati ženske posamezno: 1. Medle 174
krogov, 2. Bračiko 172, 3. Bučar
(vse Pionir) 168 itd; moški posa
mezno: 1. Židanek 181, 2. Ribič
(oba Pionir) 180, 3. Berian (Krka)
177. Ekipno: 1. Pionir 847, 2. Krka
845, 3. IMV 761,4. Novoles 759, 5.
Iskra 730 itd.

ZMAGE BR EŽIC A N O V
V počastitev brežiškega občinske
ga praznika so kegljači pripravili tur
nir, na katerem je bil naslednji vrstni
red: JLA 873, Krško 846, Brežice
829, Novo mesto 780, Mercator
755, Sevnica 657; ženske: Brežice
1574, Krško 1537, Novo mesto
1507, Mercator 1371. Med posa
meznicami sta bili najboljS Jurmanova (437) in Stipaničeva (418).
N. G.

MLINOTEST KOČEVJE 1 7 :1 5 ( 7 :8 )
V Dobravljah so Kočevke
zamudile lepo priložnost, da v zao
stali tekmi pridejo do novih točk. V
prvem delu so bile gostje boljše, v
nadaljevalcu pa so domače prišle
do novih točk tudi s pomočjo
sodnikovih odločitev. Za Kočevje so
bile uspešne Milešičeva (2), Mišmaševa (2), Radosavljevičeva (6) in
Jeričeva (6).

POSAVJE - RADGONA
2 0 :4 (1 0 :3 )
Brežičanke so imele v 8. kolu kaj
slab trening: brez težav so jremagale novinke in so zaenkrat druge.
Posavje: Levačič, Balon 2, Ko
stanjšek 4, Štauber 5, Bah 5, Rož
man, Mlinarič 4, Vogrinc, Šeko
ranja, Arsov.

ZASAVJE - KOČEVJE
1 5 :1 3 ( 7 :6 )
Okoli 200 gledalcev je videlo ti
pično prvenstveno tekmo, v kateri
so imele precej možnosti za zmago
tudi Kočevke.
Koče\je: Stefanič, MileSč, Mišmaš 3, vardijan 1, Novak, Radosav
ljevič, Jerič 5, Turk 1, Penko 3,
Oražem.

ETA - DOLENJSKA
1 5 :1 2 ( 9 :3 )
Bržkone je Dolenjke pokopal prvi
polčas, v katerem so igrale dokaj ne
zainteresirano in dosegle le tri zadet
ke.
Dolenjska: Judež, Kovačič 2,
Šval, Zagorc 1, Foršek 5, Frančič,
Gorišek, Švajger 3, Štalcer 1, Skoda,
Kos.
kranjska »injekcija**, čeravno
močno neizkušena, prišla kar
prav.
»Treningi pri Janezu Štruklju
so hudo naporni, a se po njih
človek dobro počuti. Šele tu
sem spoznala pravi rokomet.
Tisti v najboljši republiški ligi je
precej dober, toda ta je nepri
merno boljši. Zato sem vesela,
da sem prišla v novo sredino. Žal
mi je le za svoje kolegice. Mladi
se v Črnomlju skorajda nimamo
s čim ukvarjati. Zato jih veliko
zaide na igrišče, vendar kmalu
doživijo razočaranje. Je namreč
premalo ljudi, ki bi se posvetili
mladim. Če bi bil naš klub tako
dobro organiziran, kot je novo
meški, bi nemara tudi Bela kra
jina dobila odlično žensko roko
metno vrsto. Brez težav bi igrala
v 1. slovenski ligi, če ne celo Kje
drugje.**
Ko povprašaš maturantko,
kako uskladi čas za treninge,
šolo in še za kaj drugega, resno
odgovori, da je na prvem mestu
šola, na drugem pa rokomet. Za
kaj drugega, meni Tina, pa ni
časa. In ob tem se nasmeji, kar
da dvomiti o resničnosti njenih
besed. In ko jo povprašaš po
željah: »Najprej seveda matura,
uspešen študij! Vse igralke pa si
želimo, da bi ostale v II. zvezni
ligi.“
J. PEZEU

DOLENJSKI LIST
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Naočniki v
samem očesu

El SVETU OKOLI

KOVINSKA PTICA — Janez Kovačič iz Kočevja je z ohiska
na enem od naših letališč prinesel uspel posnetek vzletanja
letala. Tega prizora so se lotili verjetno prav vsi ljubitelji
fotografije, če jih je pot zanesla na letališče. Kovačič se je
posnetka lotil premišljeno: ujel je trenutek, ko letalo z re
pom še visi proti tlom, kar daje vtis čudovite moči, ki pre
maguje prastaro silo težnosti, hkrati pa je belo letalo ostro
očrtal na sivem ozadju gora in mu z zabrisanimi »premaknjenimi“ tlemi dahnil gibanje. Gre torej za posnetek, ki sicer
sodi med pogoste v albumih fotoamaterjev, a je vanj Kovačič
vložil precej znanja in spretnosti

C

nt ate)

Nekultura novomeških gospodinj
PONOVNO JE treba povedati, da iztepanje preprog in po
steljnine skozi okna ni prav nič kulturno, čeprav tako menijo
nekatere novomeške gospodinje. Vrže ti na okno preprogo in jo
hoče iztepsti. Ko vidi, da prihajajo po cesti ljudje, se pa fletno
nasloni na zvito preprogo in gleda na ulico ter počaka, da ljudje
odidejo, potem pa brez naglice iztepe preprogo na ulico. Zgo
dilo se mi je že, da je gospodinja prav tisti hip, ko sem šel mimo
okna, ne da bi sploh pogledala levo in desno, vrgla preprogo
skozi okno in jo iztepla.
VAS ROSALNICE pri Metliki ima veliko pokopališče. Ko
pridem tja, se mi korak kar sam usmeri v tisti del pokopališča,
kjer počivmjo v treh velikih skupnih in šestih posameznih gro
bovih padli partizani. Največ je med njimi borcev Belokranjske
ga odreda. Branili so nas, se borili do zadnje kaplje krvi, izmuče
ni, krvavi in prestreljeni so legali v grobove ob zidu pri Treh
farah. V zadnji pozdrav tem mladim ljudem so bile izstreljene
salve in dane naše obljube, da jih nikoli ne pozabimo. Leta beže
in tiste mladine, kije prva leta skrbela za grobove, ni več. Odšla
je v druge kraje za kruhom. Grobovi so zapuščeni, brez vsakega
napisa, preraščeni s travo. •
MREŽA OSEMLETK mora biti šolsko in gospodarsko ute
meljena. Včasih so ljudje v tem pogledu še zelo starokopitni,
zato hočejo v vsaki vasi imeti svojo šolo ali pa vztrajajo pri
lokaciji šolskega poslopja, ki ni v korist našim otrokom. Prav
zaradi tega bomo morali nekatere šole tudi ukiniti.
PREVOZNIŠTVO LESA iz roških gozdov je že dolgo vrsto
let med poglavitnimi viri dohodka večine kmečkih gospodarjev
ob vznožju Roga. V zadnjem času pa so kamioni odvažali les na
železniško postajo.
(Iz DOLENJSKEGA LISTA
30. oktobra 1957)
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ZA LJUBITELJE HITROSTI
— Neko nemško podjetje-je po
nudilo kupcem posebno protiradarsko napravo, s katero bo
ljubiteljem prevelikih hitrosti
mogoče ukaniti policijske ra
darske zasede. Naprava namreč
„zavoha“ policijski radar in
opozori voznika. Da je prehitra
vožnja nevarna, pa naprava ne
opozarja, čeprav bi morda ne
bilo napačno, ko bi ob veliki
prekoračitvi dovoljene hitrosti
zaigrala pogrebni marš.
^KDOR ŠE NE VE - Zdaj, ko
je nekdaj slavna in oboževana
Brigitte Bardot zalezla v leta, za
katera že pravimo, da so častit
ljiva, in jih le stežka imenujemo
v isti sapi z mladostjo, so nek
daj vroče resnične strasti zame
njale statistične številke. Neki
»strokovnjak" je namreč ugoto
vil, da je BB preživela 4980 lju
bezenskih noči, kar znese dob
rih 13 let neprekinjene ljube
zenske vročice. K tej številki
ljubezenska maratonka ne bo
mogja več kaj prida dodati.
UTIŠANI NEW ORLEANS
— Policija je izmerila hrup, ki j
povzročajo glasbeniki v lokalih
New Orlean
Orleansa, in ugotovila, da
daleč presega dovoljeno stop
njo. Glasbeniki bodo morali v
bodoče igrati tiše ali pa bo last
nik plačal hudo globo. Pri nas
se hrupa glasbil v lokalih ni
bati, saj celo med turistično
sezono vlada molk.
SPORAZUM —Sporazum, ki
so ga sklenili štirje kaznjenci v
Bariju, je bil lepo zamišljen, a
so ga vseeno „razveljavili“ . Za
porniki so se dogovorili z noč
nim paznikom, da jih je spuščal
ponoči iz zapora na tatinski
posel. Neko noč so se pri ropa
nju zapletli v pretep z lastniki
stanovanja, v katerem so enega
ubili. Preživeli so roparje tako
natančno opisali, da sojih hitro
zasledili — v zaporu. Četverici
se je pridružil še en podpisnik —
nočni čuvaj.
DOBRODELNEŽA V
Avstriji je neki mlad zakonski
par skušal vpeljati posebno tele
fonsko službo „Pokliči in se
kregaj11, s katero sta hotela po
magati živčnim ljudem, da bi
svoj srd lažje izlili in se tako
pomirili. Po enem dnevu delo
vanja službe „Pokliči in se kre
gaj" je mladi zakonski par raz
bil vse domače telefone v hiši.

Nosil jih je Srečko Koso: vel, Charles de Gaulle, Janez
Trdina, impresionist Claud«
Monet, nosilo jih je na mili<■jone še drugih ljudi in nosijo t
. jih še zdaj milijoni. Gre za .
' naočnike, to pomagalo k 5
dobremu vidu, s katerim se
prej ali slej sreča vsakdo.
i Mnogi od »očalarjev", kakor ,
s jim pravijo, imajo naočnike
; tudi tako debele, kot je dno
pivskih steklenic. Kako so
i taki naočniki nerodni, si
■ lahko samo predstavljamo.
Pravo revolucijo so v vrste
»očalarjev"
prinesle
kontaktne leče. Z jijirrii so si '
najprej pomagali športniki in
tisti, ki so jih okviri naočni
kov motili iz praktičnih ali
' estetskih
vzrokov. . Oče
kontaktnih leč je Harold
Ridley, Britanec, ki je prvi
ugotovil, da plastika ne
povzroča infekcije v očesu.
To je odkril slučajno pri
zdravljenju
poškodovanih
oči angleških pilotov. Korak
do plastičnih leč, ki se dajo
vstaviti
neposredno
na
očesno zrklo, ni bil prav
dolg. Kljub vsej uporabnosti
pa imajo kontaktne leče
precej
pomanjkljivosti.
Mnogi jih ne morejo nositi,
ker jih vstavek draži, mnogi
pa kontaktne leče tudi
izgube, ker le niso tako
čvrsto vstavljene. ,
Te in še druge napake
. povsem odpravlja novi način
’ popravljanja
človekovega
vida. Gre za leče, ki jih
zdravniki všijejo v oko samo,
za tako imenovane očesne
implantate. Največkrat se za
tovrstno operacijo odločijo
v primerih, ko začne oko
prekrivati mrena ali ko
postaja naravna očesna leča
motna. Pri operaciji odstra
nijo naravno lečo, namesto
nje pa všijejo umetno. Sam
poseg ne traja več kot 30
! minut in pacient lahko še
[isti dan zapusti bolnišnico.
Do sedaj so všili že okoli
! 2000 očesnih implantatov
i ter tako mnogim omogočili,
da vidijo kot drugi ljudje,
čeprav bi še pred desetletji
ali oslepeli ali pa nosili centi
meter debela stekla v
naočnikih.
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Izkopavanje novega sve
tišča v dolini Luxor
Arheološka skupina newyorškega muzeja Brooklyn izko
pava blizu, znanega svetišča
bogu Amonu v Egiptu novo
svetišče, za katero strokovnjaki
pravijo, da je prava »zlata
jama", saj so doslej ameriški
arheologi pri delu odkrili toliko
dragocenih novih podatkov, da
se življenje v starem Egiptu že
kaže v povsem novi luči.
Tempelj Amonove soproge
Nut so nekateri arheologi sicer
že prej zabeležili, znana je bila
njegova lokacija, ni pa bilo sve
tišče podrobneje raziskano.
Šele po letu 1975, ko so ameri
ški arheologi dobili dovoljenje
za izkopavanje, se je začela
odgrinjati tisočletna tenčica
skrivnosti.
Najprej so odkrili opečnati
zid okoli tempeljske stavbe. Zid
je visok skoraj 4 m in je pove
zan z Amonovim svetiščem.
Domnevajo, da je povezovalno
pot, ki jo spremlja cela vrsta
sfing, ,velel postaviti Tutanka
mon. Samo svetišče boginje
Nut obkroža jezerce kot prispo
doba vodenega prepada, iz
katerega je izšlo vse živo, kot to
pripoveduje
stara tebanska
legenda. Posebno važno je
odkritje prostorov, namenjenih
svečenikom. Arheologi upajo,
da jim bo v naslednjih letih
prostor odkril prenekatero zani
mivo podrobnost iz življenja
svečeništva v starem Egiptu.
Ker doslej še niso našli
nobenega kipa boginje Nut,
vlada med raziskovalci templja
velika radovednost. V priho
dnjem letu se obetajo edinstve
na odkritja. Doslej so izkopali
le delček svetišča. Domnevajo,
da bo celo svetišče zagledalo
beli dan šele čez 25 let.
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bo te tako lahko zajel lopove v
njihovem brlogu. Vidocp je število
tisoč skrčil na osem policajev, s
katerimi je obkolil lopovski brlog.
Vdrl je v jazbino, prekinil zabavo
in dejal: »laz sem Vidocq!“ Kri
minalci so se dali brez odpora
poloviti.
To so bili še čaš, ko na policij
skih postajah ni nihče sanjal o
kriminalističnih
laboratorijih.
Vidoca je bil torej prvi, ki je v
policijace preiskave uvedel znanstvene metode. Zahteval je, da
strokovnjaki prav vsak predmet,
najden na prizorišču zločina,
temeljito preiščejo tudi z mikro
skopom, če je potrebno. Ustanovil
je kartoteko kriminalcev, ki je v
nekaj letih narasla v obsežen in
temeljit dosje, v katerem je vsaka
od črnih ovc takratne družbe
našla svoje m esta Danes upora
bljajo ta sistem po vsem svetu.
»Kriminalci niso ustvarjalni in
izvirni ljudje," je Vidocq rad dejal.
,JCo enkrat uspešno opravijo neki
posel, bodo drugega hoteli naremn enak
Annh nn
linnt
diti na
način. To
Ta ugotovitev
se je izkazala za zelo pravilno ter

vodila k vrsti ukrepov in
ki jih je v kriminastično preiskavo uvedel Vidocq.

je

N A BEGU ALI
V ZAPORU
Francois Eugene Vidocp se je
rodil v francoskem mestu Arras
23. julija 1775 k o t pekov sin. S 14
leti je že odlično obvladal meče
vanje ter hkrati neznansko privla
čil dekleta, ki so mu kar padala v
objem. Da bi grehoto prekinil, je
oče poslal sina v vojska Pet let je
Vidocq žulil neslan vojaški kruh,
segel čin desetarja, potem pa
naveličan zapustil vojaško služba
Preselil se je v rodno mesto, še
tam poročil in odprl manjšo trgo
vino. Vendar ni mogel dolgo
uživati sreče mirnega življenja.
Zavrli so ga kot dezerteija.
obtozaporu sta ga sojetnika
:
žila poneverjanja. Vidocq se ni
mogel
ubraniti
neosnovanih
obtožb, in ker ni videl več nobe
nega izhoda, je pobegnil iz je č a
Po pobegu se je zanj začelo
mučno obdobje, ko je romal iz
enega zapora v drugega, pobegnil
zdaj iz tega, zdaj iz onega. Na vse
pritožbe in prošnje za pomilost
itev je dobival negativne odgovore.
Ta težka življenjska pot ubeglega
kaznjenca je bila vir navdiha
Dumasu pri pisanju Grofa Monte

Christa, prav tako pa se je ob
Vidocqu navdihoval Hugo pri
pisanju Nesrečnikov.
s le leta 1799 se je Vidocqu
ponudila priložnost, da prekine
neprijazno nit usode. Šef policije v
Lyonu Dubois je Vidocqu obljubil
prostost, vendar s pogojem, da mu
pomaga uloviti tolpo kriminalcev.
Vidocq je nalogo uspešno izpolnil,
šef policije pa je svojo besedo
Še enkrat je moral v zai
Čeprav se je skrival pod
imenom, so ga prepoznali. Tokrat
je v zaporu dočakal uradno osvo
boditev. Nekaj časa seje preživljal
z lovom na kriminalce ter preje
mal le nagrade. Redno se je
zaposlil kot policijski agent šele
čez nekaj let, vendar takrat že kot
izkušen človek.
Potem so prišla slavna leta usta
novitve posebne službe za boj
proti kriminalu, ki je po osmih
letih delovanja zmanjšala število
kriminalnih dejanj v Parizu za 40
odst. To je uspelo narediti le
'
tridesetim lju
ljudem
z Vidocqom na
čelu.
Pozno v starost je ostal živah
nega duha. Napisal je knjigo o
zločinu in zločincih, ki je postala
svetovna uspešnica. Še pri 80 letih
je uspešno reši zamotan primer
kraje v nekaj minutah.
Umrl je star 82 let. Za seboj je
pustil 11 objokanih lepotic,
izredno pomembno .kriminali
stično delo in bogastvo, ki ga je
daroval kar svoji gospodinji.
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»Jutri boš šel v Golobinjek po vino," mi je dejal oče.
»Jutri? Raje grem kar danes," sem mu odvrnil, ker sem
imel za naslednji dan drugačne načrte. Čeravno se je dan že
nagnil v večer in je bila pozna ura, sem stekel v shrambo,
vzel steklenico, jo dal v nahrbtnik in odšel zdoma.
Sonce je že lezlo za Ostri vrh, ko sem stopal proti gozdu.
»Kaj, če me v gozdu zajame noč? “ sem strahoma pomis
lil, potem pa sem ob misli, da bi se mi oče smejal, ko bi se
vrnil, hitreje zakoračil v gozd.
Pri srcu mi je bilo tesno, ko sem hitel mimo bukev, borov
cev in smrek, zavitih v vse večjo temo. Kmalu sem prišel do
gozdne ceste, z nje pa sem krenil na gozdno pot, posuto s
suhim listjem. Korenine dreves so vanje stegnile grčaste roke.
Po eni uri hoje pridem iz gozda. V dolini vidim Globodol,
zavit v večerne meglice, daleč za gozdom pa ves s soncem
obsijani Jordan kal. Do tja moram priti še pred nočjo!
Pot me je vodila med vinogradi in zidanicami, raztresenimi
naokoli, do domače zidanice. V kleti je bilo že zelo temno.
Postavil sem steklenico pod sod in poskušal odviti pipo, ki
pa se, kot nalašč, dolgo ni dala odviti. Še nikoli prej se mi ni
zdelo, da vino tako počasi teče iz soda. Ne čisto polno
steklenico sem zavezal v nahrbtnik in stopil ven. Zunaj se je
že mračilo in preletelo me: »V gozdu me bo ujela noč!"
Z drgetanjem v kolenih sem zaklenil zidanico in jo ucvrl
po poti navzdol. Po hišah doli v Globodolu so zamežikale
luči, na nebu je v škrlatnih barvah zagorela, večerna zaija.
Pred menoj pa črna gmota gozda.
S hudim občutkom tesnobe sem hitel skozi gozd. Malo
sem tekel in malo hodil, samo da bi hitreje prišel na piano.
Nisem si upal pogledati ne na levo ne na desno.
Kar nalepem je zagrmelo in temo je razparal slepeč blisk.
Kot da se je nebo začelo trgati. Strah je zaradi nenadnega
neuija, ki se je začelo zgrinjati nad gozd, še globlje posegel z
mrzlimi prsti v moje srce. Prve, težke deževne kaplje so padle
po listju in mi kanile na obraz. Temo je paralo vse več blis
kov in grmenje je postajalo vse bolj oglušujoče.
Nekje blizu je udarila strela. Slišal sem hreščanje drevesa,
kije padalo. Tekel sem, kolikor so mi noge dale.
Pred menoj se je nenadoma pojavila temna gmota.
»Medved!" sem pomislil in obstal kot vkopan na potL Noge
so mi klecnile. Oprijel sem se bukvice, da bi ne padel po tleh
zaradi nenadne oslabelosti.
Blisk, ki je čez čas usekal, je skrivnostno gmoto osvetlil.
Bila je srna. Ko m eje zagledala, je preplašeno pobegnila med
drevje.
Tekel sem naprej med grmenjem in nevihto.
Domov sem prispel utrujen in upehan. Domači so bili že
zbrani pri večerji in so me pričakovali. Nekaj trenutkov sem
postal pred vrati, dm bi umiril sapo in bitje srca, potem pa
sem vstopil.
»Aha, saj sem ti rekel, da ne hodi!" je zabrundal oče.
»Te je bilo zelo strah? “ je tiho vprašala sestra. Mama pa
je pristavila: »Boš drugič vedel za pravi čas!"
»Strah, kje pa!“ sem postal junaški in zakoračil na sredo
sobe. »Ni me bilo strah," sem dejal s krhkim glasom in po
gledal v tla, da bi domači ne videli solz v mojih očeh.
ALOJZ KOTAR
Jordan kal

OČETOM
Zavidam tl. draga: ves dan sl lahko doma In se Igral
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Kako so podporo čudno razdelili
( P o d p o r o ) nabrano za po toči prizadete
posestnike so razdelili med same osobenke,
sploh med take, kateri nimajo nič ali čisto malo
polja, katerim ni toča nič vzela. Taje lepa, tisti,
kateri ima po toči ravno toliko kolikor pred
točo, dobi podporo, tisti pa, ki je podpore v
resnici potreben in se je je tudi najbolj nadejal,
ne dobi nič. Orožnik je delil temu 10 gld., one
mu 15, drugemu zopet 20 itd. Resnica je, da
pridelek nekaterega teh osobenkov ni vteden od
petih let skupaj 15 gld. A med nami so tudi
taki, ki jim ni toča nič vzela, ker so osamljeni,
kakor pa toča ni dosegla. Razun tega, da jim je
toča pustila (vsaj mi jim nismo zato nevpšljivi,
ker jih ni toča, Bog obvari) imajo pa celo leto
pri kmetu hrano in zaslužek, bodisi z rokodel
stvom ali dnino, tako, da mu ta še mora dolžan
ostati v gotovi nadi, da bo jeseni prodal mošt in
poravnal dolg.
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( D r ž a v n i ) zbor še vedno kaže staro lice.
Nemški nacionalci in liberalci nagajajo, kar se
da. Zmeda je v državnem zboru res velika. Levi
ca vpije, ropota, preprečuje resno delo, desnica
pa ni zadosti odločna In pogumna, da bi se ji
krepko ustavila. Sedaj se je odpovedal zbornični
predsednik dr. Kathrein predsedstvu. Zmeda je
seveda še večja.
(Z v e č ) strani nam prihajajo vprašanja in
pritožbe, ki jih izgptavljajo agrarni geometri.
Tako se nam poroča od St. Petra, da se je lahko
leto delil pašnik v Ždini vasi. Delitev se je več
krat popravljala; z nepotrebnimi presekami seje
gozd škodoval, da so se nekateri že pred letom
za to pritožili, da pa še sedaj ni nobenega, pra
vega odgovora iz ljubljane in da se ne ve, ali je
ta delitev veljavna ali ne, gozd pa da se vničuje.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
30. oktobra 1897)
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Iztaknila in ustrelila sta jih pet, čeprav
streljanje s samokresi na urne živalce ni bilo
lahko in je več strelov počilo zastonj. Spotoma
sta izsledila še mnogo okusnih plodov nekega
grmičastega drevja, jih nekaj pojedla, druge
pa spravila v torbico za pozneje. Bila sta spet
dobre volje kakor že dolgo ne, zakaj bila sta
znova založena z najnujnejšo hrano zase in
za Kunija.

Njun prijetni občutek zadovoljstva in var
nosti je pa že trenutek nato skalila nova ne
sreča. Njuno streljanje je privabilo iz goščave
skupino divjih Indijancev. Skoraj neslišno so
se pritihotapili v njuno bližino in mimo glav
so jima siknile puščice z indijanskih lokov.
Bojan je skušal pomiriti divjake s pozdravom,
a v odgovor so spet zasikale zastrupljene pu
ščice.
■ ! * ' '
■
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Pot se je končala pri Karteljevem
S o d išče je Čedomira Mitroviča spoznalo za krivega hude prom etne nesreče v letošnjem
avgustu pri Karteljevem — Kazen: 18 mesecev zapora
Verjetno se še vsi dobro spominjamo tistega 21. avgusta letos, ko
je v hudi prometni nesreči pri Karteljevem izgubilo življenje dvoje
ljudi, pet pa jih je bilo težje telesno poškodovanih. Spomnimo se
na kratko teh dogodkov.

Dežurni
poročajo
FICKO OSTAL BREZ RADIA Neznanec je v noči na soboto vlomil
v osebni avtomobil Alojza Saška iz
Irče vasi. Fičko je stal na parkirnem
prostoru pri novomeški bolnišnici,
vlomilec pa je odprl trikotno okence
na desnih vratih in odnesel radioaparat „Sony“. Škode je za 2.000 (fin.
ŽE OB DRUGI „PONY“ Mirku Škerlju iz Novega mesta je ne
kdo v petek zvečer odpeljal motor
no kolo „Pony ekspress“ s parkirne
ga prostora na Glavnem trgu. Škerlj
je oškodovan za približno 7.000 din.
Zapišimo še, da je letos že ob drugo
kolo.
ODNESEL LOVSKO PUŠKO Alojz Turk iz Potočne vasi je v ne
deljo zvečer pustil osebni avtomobil
pred gostilno Ogulin v Mirni peči.
Medtem ko ga ni bilo, je iz avto
mobila izginila lovska pušica.
MILIČNIKE JE ZMERJAL - V
nedeljo zvečer so metliški miličniki
pridržali do iztreznitve Borisa Križa
na iz Metlike. Križan se je opil in se
nato nedostojno obnašal. Žalil in
zmerjal je tudi miličnike med služ
benim opravilom. Moral bo pred
sodnika za prekrške.
TATINSKI OBISK V SPALNICI
- Neža' Gornik, Stanujoča pod
Triko goro, je imela pred kratkim
tatinski obisk. Med časom, ko je ni
bilo doma, je nekdo vdrl v spalnico
in odnesel iz omare 700 din.
DOMOV JE MORAL PEŠ Minuli ponedeljek popoldne je
neznanec odpeljal moped, last
abukovja. Petje
Alojza Petjeta iz Zabukovja.
P< je
dvorišču
prevozno sredstvoi pustil na dvorišč
',Done“ na MimL Skoda je za okoli
6.000 din.
V SILOSU JE GORELO - Zaradi
okvare na ventilatorju v obratu IMV
na Suhorju je prejšnji četrtek v
silosu prišlo do požara. Na srečo so
ogenj delavci hitro opazili in ga s
pomočjo suhorskih gasilcev tudi
kmalu pogasili. Večje Škode ni.

28—letni Čedomir Mitrovič
se je tega dne peljal s svojim
fordom, v katerem so zraven
njega sedeli še žena Liljana in
dvoje otrok, iz Beograda na
delo v Nemčijo. Deževalo je
cesta je bila spolzka. Blizu
nadvoza na avtocesti pri Kar
teljevem se je Mitrovič odločil
za prehitevanje. Sam je povedal,
da se je hotel le prepričati, ali je
cesta prosta. Naj bo kakorkoli,
v trenutku, ko se je Mitrovičev
ford znašel na levi polovici
ceste, je nasproti z osebnim
avtomobilom fiat 500 pripeljala

Na petkovi
obravnavi je
senat novomeškega okrožnega
sodišča, ki mu je predsedoval
Janez Kramarič, Mitroviča
spoznal za krivega in mu pris
odil leto in 6 mesecev zapora.

Brez cen ni plačila
S od išče združenega dela v Novem m estu je zavrnilo
predlog podjetja za PTT prom et iz Pančeva
V dosedanji praksi sodišč
združenega dela v Sloveniji je
primer, ki ga je pred kratkim
obravnaval novomeški senat
pod predsedstvom Vladimirja
Bajca, edinstven. Gre za zahte
vek podjetja za ptt promet iz
Pančeva, Id trdi, da mu novome&i
poštarji
dolgujejo
1.530,85 din z 8-odstotnimi
obrestmi kot plačilo storitev v
zaključni £azi dostave pisem
skih pošiljk.
Na javni ustni obravnavi so
Novomeščani označili ta zahte
vek kot preuranjen, kajti cene
posameznih storitev v ptt

PADLA POD KOLO
TRAK TORJA
Minuli torek popoldne je Peter
Eijavec iz Sel pri šumberku peljal s
traktorjem od Velikega Gabra proti
domu. Na Biču pa se je prestavna
ročica menjalnika na traktorju
izključila, tako da se je za hip
ustavil, nato pa sunkovito nadaljeval
vožnjo. Pri tem je voznikova žena
Marija izgubila ravnotežje in padla
pod kolo, ki ji je zapeljalo čez prsni
koš. Poškodovanko so odpeljali v
novomeško bolnišnico.

Ivana Pregare. Trčenje je bilo
neizbežno. Posledice so nam
znane: življenja sta izgubila
Ivana Pregare—Stariha in njen
sin Robert, medtem ko je bil
David Pregare težje poškodo
van. V Mitrovičevem avtomo
bilu pa so vsi štirje prav tako
dobili hujše telesne poškodbe.

skupnosti Jugoslavije še niso
določene. Novomeško podjetje
za ptt promet nadalje navaja, da
se ne odreka svoje plačilne
obveznosti, le da čaka določi
tev cen. Resda je bil samo
upravni sporazum na tem
področju že podpisan, ne
govori pa o ceni storitev, kajti o
tem je šele minuli četrtek raz
pravljala Skupščina poslovne
skupnosti PTT Jugoslavije.
Senat sodišča združenega
dela v Novem mestu je po
pregledu navedenega sporazuma
in aktov ugotovilo, da je zahte
vek podjetja iz Pančeva preu
ranjen, kajti cenik storitev
Skupščine PTT podjetij je
prenehal z veljavo že lanskega
junija, novega pa do obravnave
še ni bilo. Takšnemu sklepu
senata velja dodati le še dopol
nilo, da lahko pančevsko
podjetje v primeru, če mu
Novomeščani ne izplačajo sto
ritev
po
novem
računu,
ponovno zahteva sodno teijavo
računa. Sodba še ni pravno
močna.

PRI PREHITEVANJU
GA JE ZBIL
VEDNO NARED - Gasilci sevniške občine so se vključili v
minuli požarnovarnostni teden
z vrsto uspelih preventivnih
aken. Tudi vaja v petek zvečer
na Glavnem trgu (na sliki) je bi
la ena takih. (Foto: Železnik)

Minuli četrtek se je peljal na kole
su s pomožnim motorjem Vinko
Knez iz Križa pri Tržišču. Na želez
niškem prelazu v Boštanju ga je pre
hiteval s tovornjakom Stjepan Bobinac iz Otočca. Mopedista je zbil po
cesti, pri čemer se je ta porezal po
levi rola nad komolcem in so ga pre
peljali v brežiško bolnišnico.

Zaradi nediscipline ob kruh
S o d išče potrdilo sklep novom eške IMV, da Mirku Borsetu odvzam e lastnost delavca v
združenem delu — Vzrok: nedisciplina
Na ustni obravnavi minuli teden ie senat novomeškega sodišča
združenega dela, ki mu je predsedoval Vladimir Bajc, zavrnil pritož
bo Mirka Borseta, češ da je nezakonito izgubil lastnost delavca v
združenem delu novomeške IMV.
Borse navaja, da so podatki o
slabem in površno opravljenem
delu v poskusni dobi neresnič
ni, zraven pa poudaija, da v no
beni od odločb pristojnih orga
nov ni zapisano, kdaj, kje in ka
ko bi lahko pokazal svoje spo
sobnosti. Pravi, da gre zgolj za
neutemeljene ocene nekaterih
posameznikov, zato zahteva, da
ga IMV sprejme nazaj na delo.
Odgovor IMV pa je takšen:
Mirko Borse je bil že poprej
zaposlen v navedeni delovni
organizaciji, izkazal pa se je kot
nediscipliniran, na delo je hodil
vinjen in na koncu celo samo
voljno zapustil službo. Zaradi
posredovanja staršev so Borseta
ponovno sprejeli v delovno raz
merje s pogojem trimesečnega
poskusnega dela. Toda tudi to
pot se je izkazal z nevestnostjo,
oviral je delavce pri delu in bil
nekajkrat vinjen. Navzlic temu
da so ga večkrat opozaijali, se
njegov odnos do dela ni prav
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nič spremenil. Prav zaradi tega
je pristojni odbor po preteku
poskusne delovne dobe ocenil,
da Borse ne ustreza pogojem in
mu zato preneha lastnost delav
ca v združenem delu.

Senat sodišča je po ustni
obravnavi odločil, da je zahte
vek Mirka Borseta neutemeljen.
Postopek novomeške IMV ni bil
kršen, pa tudi izjave zaslišanih
prič so pokazale, da delavca,
kakršen je bil Borse, ni bilo
moč oceniti za zadovoljivega.
Celo sam je priznal, da je prišel
na delo tudi vinjen. Izrečena
sodba še ni pravnomočna.

POGOSTI „OBISKI“ PO OMARICAH —Vse več je v zadnjem času
primerov tatvin delavskih
garderobnih omaric. Dajanju nepro
stovoljnih prispevkov iz našega žepa se bomo izognili le s poostreno
kontrolo in z zaklepanjem omaric. (Foto: J. Pavlin)

Ne moremo pa mimo nekaterih
ugotovitev, ki jih je prinesla
obravnava. Mitrovičeva pot iz
Beograda do Nemčije je na
porna, v številkah je to več
tišoč
kilometrov.
In
(pre)pogost pojav je, da ob
počasni vožnji v koloni pač
zmaga nerazsodnost, odpovedo
živci. Tako je bilo tudi tistega
dne. Zato bi bilo napak očitati
novomeškemu sodišču, da je
Mitroviču prisodilo prenizko
kazen. Priznal je namreč
krivdo, jo močno obžaloval
brazgotine po obrazu pa ga
bodo vse življenje spominjale
tega dogodka. Izrečena sodba
še ni pravnomočna.

♦

fm SSm
IZNAJDLJIVOST IN POL - V soboto in nedeljo
delavnice povečini zaprte, čeprav prav te dni v tefln takiat
potujemo in se velikokrat zgodi, da nam suyj> r~~ g^tj,
odpovedo. Nekaj osnov iz motoroznanstva je že potrebn P ^ , u
da lahko odstanimo napako, kot je to preteklo sredo n aP j^
v Trebnjem storil voznik spačka s sarajevsko oznako, ^pko,
dveh urah je odstranil dele karoserije in motor, za™^Ja y
montiral dele nazaj ter nadaljeval vožnjo. Marsikdo,
snetega kabla na svečki izgubi celo popoldne, bi mu vsn
Janez Pavlin)
ZAKURIL IN o d šel

Rekordna bera prekrškov
Na pleča občinskega sodišča
za prekrške v Novem mestu se je
letos nagrmadilo že nad 4.200
(!) zadev, kar pomeni, če jih
razdelimo
na tri sodnike,
natanko 136 primerov na enega
člana te „druščine“ vsak mesec.
In mednje sodi tudi Josip Franz,
že sedmo leto na položaju
občinskega sodnika za prekrške,
ki je vsem dosedanjim izkušnjam
dodal še nekaj letošnjih.
„Največ dela pač prinašajo
nekatere novosti. Tudi pri nas.
Vzemimo
prepoved
vožnje
tovornjakov po avtocesti ob
petkih, nadeljah in dnevih pred
prazniki, ki seje sedaj podaljšala
na celo leto. Kršitev je v tem
primeru ogromno in prava sreča,
da nas je Zavarovalna skupnost
Triglav razbremenila drugje. V.
mislih imam zavarovalne pole, s
katerimi udeleženci manjših
prometnih nesreč kar sami ure
jujejo spore in krivdo. Koristna
pridobitev, ki pa je druge zavaro
valnice ne priznavajo, saj redno
zahtevajo naše odločbe. In v
takšnih primerih
je
pač
potrebno uvesti postopek, če je
to seveda možno, in tako ugoditi
zavarovalnici in stranki."
Novomeščani smo letos dobili
nekaj ,.novosti" v prometnem
režimu, toda Josip Franz pravi,
da število prekrškov ni prav nič
večje. Izjema je nepravilno
parkiranje. Pa tudi v takih
primerih pride kaj malo prijav
do sodnika za prekrške, kajti
večidel se miličniki poslužujejo
mandatnih kazni, le pri parki
ranju, ki ovira promet, se zate
čejo k prijavnici. Letos se poja

vlja drug lažji primer: preobre
menitev osnega pritiska tovornih
vozil. Takšnih primerov je v
sodniški pisarni na kupe. Toda
Josip Franz pravi, da rešitev tega
ni v kaznih. Mimogrede: kaznu

"?
Na stanovanjski hiS „Ai'?0
gefltBana Pnnn ^
Brdnika iz Velikega
jerneju je minuli
»i

K

p o ž a ra . B rd n ik je

niku, nato pa odšel[
poli?
je bilo okoli štedilntf*
ostankov ličkanja, s®
vneli, ogenj pa se je
strop »
na . posteljo in skozi
podstrešje. Pivi s0
sosedje in ga tudi p
za 15.000 din.
.

V mraku
vprego br#®?
Pogojna obsodba
Grdoviča

jejo se vozniki, delovne organi
zacije in odgovorne osebe.
Mnenje našega sogovornika je,
da se mora nekaj spremeniti v
zakonu o registraciji teh vozil.
Sicer pa je med grmado
sodniških spisov opaziti še veliko
primerov črne gradnje (število
teh celo narašča), prijav, ko
lastniki psov svojih štirinožnih
p r| atelje v niso pedali cepit,
čeprav je bilo pri nas že nekaj
primerov stekline, veliko je
prijav tudi iz vrst ribičev, nadalje
zaradi nezakonitosti lastništva
oiožja itd.
Sklenemo lahko s črnim
humorjem: v novih prostorih na
rotovžu,
kamor
se
bodo
občinski sodniki za prekrške
selili konec letošnjega novembra,
bo tudi za vedno večje število
prijav dovolj prostora.
B. BUDJA
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Brez pločnika?
Katera stran na Šmarski
ulici je manj nevarna?
Novi most čez Savo je za
Sevnico in številne kraje okrog
velika pridobitev. Zaradi neure
jene vpadnice, posebno Šmar
ske ulice, ki kljub tolikšnemu
prometu nima niti pločnika, je
to nekaj sto metrov dolga „čma
točka“.

VOZIL PO SREDINI CESTE - V
petek dopoldne je Slavko Jarkovič
iz Šentjerneja vozil z osebnim avto
mobilom proti Dolnjemu Maharovcu. Ko je pripeljal v vas, je po sredi
ni ceste pripeljal naproti Janez Penca z Dolnjega Mokrega polja. Pri
trčenju je nastalo za 55.000 din ško
de.

V petek zvečer je šla po njej v
skupini Cilka. Cigler iz Sevnice. Za
njo je pripeljal Jože Kuhar iz Sevni
ce, Prvomajska 13 in jo zbil po cesti.
Pri tem si je Cilka zlomila nogo nad
kolenom, dobila je tudi udarec v gla
vo, avto pa je bil le ob vetrobransko
steklo. Voznik Kuhar je, kot je po
trdila tudi krvna preiskava, kar do
bro pogledal v kozarec.
Pešci so na tej cesti ponavadi v
precejšnjem dvomu, po kateri strani .
naj hodijo. Po predpisih bi to mora
la biti leva stran, ta pa je še posebno
zaradi opornega zidu na delu ceste
dosti bolj nevarna kot desna. Dele
gati iz tega dela mesta so že opozar
jali da je nujno tod urediti pločnik.
A. Z.

PADEL SKOZI VRATA - Rafael
Teropšič iz Otočca je istega dne po
poldne obračal kombi na parkirnem
prostoru Ljubljanskih mlekarn na
Trški gori. V avtomobilu jc bil tudi
7-letni Jožko Zupančič iz Sevnega,
ki je med obračanjem odprl zadnja
stranska vrata in padci ven. Pri pad
cu se je ranil, tako da so ga morali
odpeljati na zdravljenje v novome
ško bolnišnico.

S PLESA V SMRT
V nedeljo zjutraj se je
25-letni Antom Zrim iz
Gradca vračal s plesa v Vranovičih proti domu. Hodil je
po tirih. Ob 4.05 pa je iz
črnomaljske smeri pripeljal
potniški vlak s pamo lckomotivo. Slednja je Zrima za
dela in zbila med tire, kjer je
obležal mrtev.

S tr a n u r e d i l: BOJAN BUDJA

TRAKTOR SE JE ZAGOZDIL V soboto okoli 13. ure je Žarko Saran iz Konjic peljal tovornjak s pri
kolico od Ljubljane proti Zagrebu.
Na prednjem delu tovornjaka je imel
naložen traktor-nakladalnik. Ko je
vrh klanca pri Pljuski zapeljal pod
nadvoz, je s tovorom zadel v beton
ski strop. Pri tem je vlečni del tovor
njaka dvignilo in zaneslo v kamniti
vsek, traktor pa se ie zagozdil med
vlečnim delom in prikolico. Gmotne
škode je za 50.000 din. Se to: zaradi
tega je bil na magistrali vse do 17.30
enosmeren promet.
TRČIL V DROG - Med vožnjo
po Ljubljanski cesti proti Bršljinu v
soboto zvečer, se je motorist Valen
tin Rifelj iz 2dirye vasi zaletel v
drog električne napeljave. Pri trče
nju se je Rifelj ranil, zraven tega pa
je nastalo še za 4.000 din gmotne
škode.
HODIL KAR PO CESTI - V ne
deljo zvečer je Anton Grm iz Sertvida pri Stični vozil z osebnim avto-
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samoupravne
akte
med
zasebniki?
„Izvedeli smo za primer
ponudbe: „Naredim vam vse
potrebne samoupravne akte
v roku, vi pa meni 240.000
dinaijev. O tem so uradno
razpravljali v neki delovni
organizaciji."
— Očitno so manjši
kolektivi brez ustreznih stro
kovnih služb v zadregi. Kje
naj ti iščejo pomoč, če sami
niso
sposobni
sestaviti
samoupravne zakonodaje?
, J) oslej se še nihče
uradno ni obrnil na našo
komisijo, da bi pomagala,
čeprav je bila mstanovljena
s tem namenom. Čakali
smo, da se bo to pojavilo,
ker pa že teče voda v grlo,
smo začeli sami iskati stike z
delovnimi
organizacijami.
Obrnili smo se na poslo
vodne in samoupravne orga
ne. Naša komisija ima
pooblastilo od občinske
skupščine, da lahko ustanovi
delovne skupine, te pa bodo
nudile pomoč delovnim
organizacijam.
Pomoči
potrebnim ne bomo polnili
glav s filozofskimi vprašanji,
marveč jim bomo dali
konkretno
strokovno
pomočjo in nasvete. Zdaj se
dogaja, da prepisujejo neke
teze, sestavljene tako zaple
teno in v takem jeziku, da
jih ne razume niti tisti, ki jih
bere delavcem.11
— Ponekod imajo dokaj
burne razprave ob spreje
manju novih aktov, še
večkrat pa potem, ko se
pokažejo posledice. Slišati
je, da so pri tem osebni
dohodki eno najbolj obču
tljivih področij. Kakšne
izkušnje imate glede tega?
„Ponekod, tudi v šolstvu,
so si nagrajevanje zamislili
po teoriji enakih želodcev.
Od tega pa skušamo z novo
zakonodajo ravno ubežati.
Ker je potrebno vsakogar
oceniti in se boje zamer, se
gredo ponekod enakost, pri
tem pa bi bili vsi radi
nadpovprečni.
To
so
slabosti, ki so se pokazale
ponekod, medtem pa so
primeri, ko so že našli merila
za vse zaposlene.”
R. BACER

Kritika naj bi spodbudila
Analizirati analize o delovanju delegatskega sistem a nima smisla, č e napak ne
odpravljamo. To je ena od ugotovitev torkovega zasedanja ob činsk e skupščine
Delegati vseh treh zborov novomeške občinske skupščine so na
zadnjem zasedanju namenoma kritično spregovorili o napakah pri
uveljavljanju delegatskega sistema in odnosov v temeljnih samo
upravnih organizacijah in skupnostih ter v zborih občinske
skupščine. Dosežene uspehe vsi vidimo, napake pa se vlečejo kljub
nekajkratnim analizam.
Na seji, ki se je udeležil tudi potrebo po izobraževanju dele
Bogdan Osolnik, je bilo tokrat gatov, po večji pomoči stroslišati izjemno veliko razprav
delegatov družbenopolitičnega
zbora in delegatov iz tovarne
„Krka“. K dobro pripravlje
nemu gradivu so dali še vrsto
dodatnih predlogov in misli za
V SOBOTO, 29. oktobra, so v žuodpravo ugotovljenih slabosti. žemberški zadrugi izvedli referen
Med drugim so poudarjali nujno dum. Na njem so se izrekli za inte

SUH0KRAJINSKI DROBIŽ

USPELA AKCIJA
26. oktobra je bila v krajevni
skupnosti Žužemberk organizirana
krvodajalska akcija. Udeležba je bila
velika, saj se je prijavilo kar 201
krvodajalcev. Od tega jih je bilo 75
iz TOZD ISKRA Žužemberk, 36 iz
TOZD NOVOLES Straža in iz osta
lih TOZD ter okoliških vasL

LADJA ZA DARILO
Na slavnostnem zasedanju občin
ske skupščine in vodstev družbeno
političnih organizacij v Brusnicah
sta za praznik novomeške občine in
za letos dosežene uspehe čestitala
predstavnik občine Krško in pred
stavnik Splošne plovbe Piran. Krča
ni so poslali v dar knjigo, Pirančani
pa maketo ladje „Novo mesto". Pri
bližno meter dolga maketa v stekle
ni vitrini je zbujala pozornost že na
seji. Maketa je natančen posnetek
ladje s 33 možmi, ki noč in dan plu
je po vseh morjih sveta in nosi ime
Novega mesta.

gracijo s SOZD KIT - Kmetijstvo,
industrija, trgovina Ljubljana.
LOVSKA DRUŽINA „PLEŠIVICA“ IZ ŽUŽEMBERKA je nabavila
koruzo in jo razdelila med kmeto
valce, katerim je divjad naredila ško
do na posevkih.
GASILSKO DRUŠTVO AJDO
VEC je te dni dobilo dovoljenje za
gradnjo doma, v katerem bodo pod
skupno streho imeli gasilsko orod
jarno z garažo, prostore za sestanke
in kulturne prireditve ter trgovinske
prostore. Tako bodo sedaj le lahko
pričeli to, za območje Ajdovca tako
pomembno gradnjo, za katero so
aktivni ajdovški gasilci s krajani iz
območja Ajdovca vred že veliko pri
spevali.
AKCIJA ZA ZBIRANJE SRED
STEV ZA ŽUŽEMBERSKO POKO
PALIŠČE je lepo uspela: do dneva
okoli
orocania
je ' zbranih
0.000,00 jdin, ki so jih prispe'vali
krajani iz Žužemberka, Stranske va
si, Cviblja, Zafare, Rebri in Zalisca.
V Budganji vasi in v Praprečah akci
ja še ni izvedena, je pa v teku.
M. SENICA

kovnih služb, po boljšem obveš
čanju itd.
Obravnavali so še naloge
občinske skupščine in njenih
organov pri uresničevanju dolo
čil zakona o združenem delu in
osnutke več zakonov. Zaskr
bljujoča je ugotovitev, da v
tretjini delovnih organizacij
glede uresničevanja zakona o
združenem delu praktično še
niso nič naredili, in le redke so
delovne organizacije, kjer že
zdaj vedo, da bodo naloge opra
vili do roka
Med obrambne
priprave
občine sodi odlok o gradnji
zaklonišč, ki so ga na seji spre
jeli z nekaterimi pripombami,
prav tako pa odlok o delovanju
predsedstva občinske skupščine
in njenih organov v izrednih
razmerah. Navzlic nekaterim
pomislekom je bil odide o
gradnji zaklonišč izglasovan,
ker Novomeščani z njim že
kasnimo. Smo med zadnjimi
občinami v Sloveniji, ki ta
odlok sprejemajo.
Delegatskih vprašanj tokrat
ni bilo, z izjemo Matije Brezo
varja, ki je kot delegat Studijske
knjižnice želel odgovor, ali se
bo novomeška občina vključila
v Komunistovo akcijo „Družba
— knjiga"; ob tem je navedel
več podatkov za utemeljitev.

Medtem ko si precej naših
občanov lahko kupuje novo
pohištvo in razne gospodinj
ske aparate, čeprav staro ni
niti črvivo niti pokvarjeno,
pa imamo po oddaljenih
krajih tudi še precej družin,
ki za številne otroke nimajo
dovolj postelj. Imamo precej
starejših in osamelih brez
svojcev, katerim so nad
petdeset let staro pohištvo
načeli zajedalci.

Dvojna korist
Občinski odbor Rdečega
križa je prišel na zamisel, da
bi posredoval med obema
vrstama občanov v oboje
stransko korist. Namesto da
bi stari kavči, razstavljene
omare in stari hladilniki de
lali napoto po stopniščih v
blokih, doma na podstrešjih
in po kamrah, čakaje, da jih
kdo odpelje (s pridom pro
dati takih stvari navadno ni
mogoče), bi lastnik lahko
javil Rdečemu križu, pa bi
prišli ponje.
Staro pohištvo, prav tako
posteljnina, odeje in žimnice
bi še kako prav prišli social
no ogroženim. Akcija se je
začela in pričakujemo, da
bodo prvi rezultati še pred
zimo. Si lahko predstavljate
veselje otroka alkoholika,
kjer vlada pomanjkanje in
revščina, da bi dobil pravo
posteljo? Pomislite, preden
izrečete: „Alkoholizma že
ne bom podpiral!“ Mar je
otrok kriv, da ima takega
očeta ali mater? Naj bo za
radi tega prizadet še pri pod
pori?
R. B.

ŠE PRISPEVEK
ZA ZAKLONIŠČA
J
Po novem občinskem odloku
bodo morale vse delovne organiza
cije graditi zaklonišča, medtem ko
bodo zaklonišča obvezna le pri
stanovanjskih stavbah v Novem
mestu in v tistih naseljih, ki jih bo
določil svet za ljudsko obrambo.

DEL LETOŠNJIH NAGRAJENCEV:
»ICEV: Po podelitvi priznanj in nagrad na slavnostni seji v Brusnicah so
se nagrajenci prehitro razbežali, da bi lahko fotografirali vse skupaj, nekaj pa jih le lahko predstavimo
tudi na sliki (z leve proti desni): Košmerlj - predstavnik Industrije obutve, Franko, Ivanetič, Galič,
IJn /intrAM •
D
O -__
2! 2 •
•
Padovan;
sedijo: Pirc, Rometova,
Simončič
in Cimerman.

Investitorji novih gradenj bodo
morali pred izdajo gradbenega
dovoljenja dobiti še eno soglasje
več, in sicer soglasje upravne službe
za ljudsko obrambo. Novi graditelji
bodo plačali enkraten prispevek v
višini 2 odstotkov od gradbene
vrednosti stavbe, ostali pa bodo
morali plačevati po 0,03 odst.
vrednosti stavbe na leto, dokler
zaklonišča ne bodo zgrajena.
Investitor je lahko oproščen gradnje
zaklonišč, če so v bližni že zadostne
zakloniščne zmogljivosti.

*a praznik nagrade in priznanja
ne^ ip o ik T ~ T ~ — --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — -----------------------------

*°vnik in narodni heroj Stane Potočar — Lazar je postal naš častni ob čan — Podeljeni sta bili 2 Trdinovi
nagradi, 3 Plakete Novega mesta in 10 nagrad Novega mesta
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seji vseh treh zborov novomeške občinske skupščine in vodstev družbenopolitičnih
*a v soboto, 29. oktobra, v novi brusniški šoli, sta občinskai skupščina iin izvršni svet
ic,°nalne nagrade in priznanja za občinski praznik.
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vršnega sveta občinske skupšči
ne, letos na javni razpis za na
grade ni bilo odziva, zato so
iskali predloge za nagrajence
prek organizacij in samouprav
nih interesnih skupnosti. Pti iz
boru kandidatov so kot vedno
upoštevali dolgoletno in po
žrtvovalno delo, vseeno pa se le
tos prvič pojavlja nekaj mlajših
med nagrajenci. Ti so s strokov
nim delom veliko prispevali k
poslovnim rezultatom svojih de
lovnih organizacij. Sicer pa med
letošnjimi nagrajenci najdemo
večino znanih imen že iz parti
zanskih časov, vnetih povojnih
aktivistov, ki pa še danes po
svojih najboljših močeh poma
gajo, kjer jih družba potrebuje.

uspešno razreševanje težav
vdružbenega in osebnega stan
darda, ter za dosežke v turizmu
ter Industrija obutve Novo me
sto. To je kolektiv, ki je leta
1945 začel delati s sedmimi
ljudmi, danes pa šteje 236 zapo
slenih in se ravno zdaj seli v no
ve prostore. Plaketa bo Indu
striji obutve vročena ob otvorit
vi.
Trdinovo nagrado sta dobila
letos dr. Vinko Šribar kot pri
znanje za uspešne arheološke
raziskave v novomeški občini in
Marjan Močivnik kot priznanje
za širjenje kulturno-prosvetne
dejavnosti.' Med drugim ima on
veliko zaslug, da je Šentjernej
postal vsakoletno zbirališče
oktetov.

Najvišje priznanje — častno
občanstvo je bilo letos podelje
Nagrado Novega mesta pa so
no generalpolkovniku in narod prejeli za dolgoletno družbeno
nemu heroju Stanetu Poto politično delo in uspehe: Dragi
čarju—Lazarju, domačinu iz ca Rome, Anton Pirc, Peter Iva
Mirne peči. Plaketo Novega me netič, Jože Padovan, Štefan Ga
sta so dobili: Društvo finančnih lič, in Štefan Simončič, vsi iz
knjigovodij in računovodskih Novega mesta, ter Jože Franko
delavcev ob 20-letnici uspešne- iz Hrastja pri Orehovici za uspe
i; Krajevna skupnost he pri razvoju krajevne samo
lenjske Toplice za 22-letno uprave in krajevne skupnosti.

**) - 3. n o v e m b r a 1977

Za uspešno strokovno delo na
področju kemije in razvijanje
samoupravnih odnosov je nagra
do dobil Rado Cimerman. Za
velik osebni delež pri izvozni
uveljavitvi IMV Slavko Blatnik
in za aktivno politično in stro
kovno delo v Novolesu Vili Pav
lič.
R. B.

PRIŠLO JE
IZ SRCA
Na petkovi akademiji v Domu
JLA, prirejeni v počastitev ob
činskega praznika novomeške
občine, so v programu nastopili
zamejski Slovenci iz Sel na Ko
roškem. Tako govor njihovega
predstavnika, kot zapete pesmi
in izvedba plesov so rojakom
očitno prišli iz srca. Gledalci so
jih nagradili z burnim ploska
njem, žal pa je bila dvorana le
polovično zasedena. Kar smo o
koroških Slovencih, njihovem
življenju onstran Karavank in te
žavah zavoljo narodne pripad
nosti slišali tokrat, nas je presu
nilo. Več stikov bi morali imeti,
da bi se bolje poznali in da se
oni ne bi počutili osamljene.
Prav zato je povabilo na izvedbo
programa dobra zamisel, ki jo
velja še kdaj ponoviti

S t r a n u r e d i l a : RIA BAČER

Novomeška kronika
JE ALI GA NI - Zadnje dni so
avtobusi natrpani, imajo včasih za
mudo, ampak tega smo pred dne
vom mrtvih vajeni. Čudno pa se zdi
potnikom, da večkrat ali zaman ča
kajo avtobus, ki odhaja ob 15.05
proti Ljubljani, ali pa ima precej za
mude. V sredo, 2b. oktobra, jih je
na avtobusni postaji veliko ostalo,čakaje z dolgim nosom . . .
USTREGLI SO LJUDEM - Do
biti pesek in ga pripeljati na poko
pališče pred 1. novembrom je bilo
prejšnja leta kar umetnost. Glede te
ga sp svojci umrlih letos veliko na
boljšem, ker so na primer na ločensko pokopališče pripeljali velik kup
peska in ga tam prodajali. Letos je
bilo tudi prvič dobiti krizanteme
pred vhodom na pokopališče. Po
vsod drugod so se tega že zdavnaj
spomnili.
PRED NOSOM JIH NE VIDIJO
- Gobe mraznice so minule dni bo
gato obrodile. Cele kupe jih je bilo
naprodaj na tržnici, veliko pa so jih
nabrali tudi gobarji po okoliških go
zdovih. Najbolj je ukanil gobarje slu
čajni sprehajalec po Ragovem logu.
Mimogrede je našel dva kilograma
mraznic ob sprehajalnih poteh.
ENA SAMA NOVA OBČANKA
- Prejšnji teden je v novomeški po
rodnišnici rodila iz Novega mesta sa
mo Zdenka Zoran s Šminelske ceste
5, ki je dala hčerkici ime Mateja.
DRAGO KOT ŽAFRAN - Cez
izbiro krizantem in drugih rož se le
tos ljudje niso pritoževali, saj je bila

tržnica s temi stvarmi založena že
teden dni prej, pač pa je marsikomu
sapo jemala cena. Košarice umetne
ga cvetja so veljale od 80 do 200
dinarjev, naravne ikebane od 60 do
130 dinarjev, krizanteme pa od eno
jnih in majhnih po 10 din do 40 di
narjev, kolikor so veljale najlepše.
Vseeno so svojci kupovali in več dni
odnašali s stojnic skoro vse, kar so
prinesli naprodaj. Cena zelenjavi in
sadju se ta teden ni spremenila, le za
jajca so zahtevale ženske tudi več
kot 3 dinarje, a so jih po tej ceni
malo prodale.

Ena gospa je rekla, da so
Brusničani in Gabrci vse leto in
že prej zaman čakali na temelji
to popravilo ceste do vasi. Pre
den pa so na sobotno slavje pri
peljali črni mercedesi, je poprej
šnja grda makadamska cesta po
stala gladka, kot bi bila asfalti
rana . . .
DOLENJSKI LIST
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Kako do kreditov za opremo?
Tovarna Kovinarska in Specializirano podjetje za industrijsko
opremo SOP v Krškem sta dva kolektiva, id morata kreditirati
kupce, to pa ju vedno znova spravlja v zagato. Kovinarska je v
letošnjem prvem polletju s svojimi rezultati prijetno presenetila, saj
se je po dolgem času otresla izgub, toda prodaja serijske opreme je
še vedno ogrožena.

v'**.,- >v--:
c*

MOST ALI BO KAJ TRDEN MOST? — Da, precg trdnejši od starega lesenega soseda, to že zdaj
obetajo močni železobetonsld stebri na gradbišču v Krški vasi. Prihodnje leto ob tem času se bomo že
lahko vozili po njem, morda celo že prej, če ne bo zamud. (Foto: Jožica Teppey)

„Vsi skupaj snujmo razvoj!”
Napredek bo hitrejši, č e b o vsak član kolektiva dodal svoj kam enček v razvojni mozaik
Aktualna vprašanja razvoja brežiške občine so bila na zadnji seji
občinske konference Zveze komunistov osvetljena z vseh strani,
slasti pa še s kadrovske. Ob tem so se ustavili malone vsi
razpravljalci. Na kronično pomanjkanje strokovno usposobljenih
ljudi so opozorili prav zaradi tega, ker mnoge delovne organizacije
v srednjeročni usmeritvi sploh ne omenjajo kadrovskega razvoja. Pa
ne zaradi tega, ker so dovolj močne, ampak zaradi tega, ker se
zadovoljujejo s tem, kar imajo, četudi zaradi kadrovske suše slabše
gospodarijo.

Komisija za družbenoeko
nomske odnose, ki je ocenjevala
poslovanje zadnjih petih let, jim
je poskusila odpreti oči, zato je
v svojih pripombah jasno pove
dala, za katere delovne kolek
tive meni, da jim je potrebna
kadrovska okrepitev.
Prikaz dosedanjega gospo
darjenja in ukrepov za razvoj do
CESTA RIBNICA O R N IK DO G RAJENA
Občani Cimika so po dveh
letih trdega dela dobili cesto.
Vanjo so vložili ogromno truda
in denarja, saj je bilo treba pol
drugi kilometer speljati ponovi
trasi. Pri tem jim je veliko po
magala občinska cestna služba.
Skupna vrednost vloženega dela
znaša okoli milijon dinarjev.
Cesta je dolga okoli štiri kilo
metre in so jo odprli v soboto.
To je bil za krajane najlepši dan
v zadnjih desetletjih, najlepši
občinski praznik, saj so si konč
no odprli vrata v svet. Zadovolj
ni so, čeprav še nimajo asfalta.
Pa tudi to jim bo prinesel čas,
morda prej, kot pričakujejo.
Zaradi tega niso prav nič ne
strpni, želijo si le toliko, koli
kor je dosegljivo.

1980. leta daje dokaj celovito
sliko gospodaijenja v občini,
zato je konferenca izrekla pri
znanje komisiji za temeljito
opravljeno delo in podprla sta
lišča komiteja. Ta je opozoril,
da morajo kolektivi vključiti v
reševanje nadaljnjega razvoja
čimveč služb in vseh zaintere
siranih organov zunaj temeljnih
organizacij.
V razpravo je posegel tudi
član izvršnega komiteja pred
sedstva CK ZKS Franc Šali in
dejal, d aje zdaj trenutek, ko je
treba prenesti oceno v kon
kretno okolje, da jo bodo
delavci lahko uporabili kot
pripomoček za dogovore o tem,
kako naprej. Predvsem ne bi
smeli pozabiti, da morajo v
kolektivih slehernega člana
zainteresirati za razvoj, vzbuditi
v njem čut soodgovornosti za
skladnejši napredek.
Vzporedno je torej treba
krepiti samoupravljanje, ker
brez tega ni celovitega razvoja.
Razvoj pa tudi ni samo stvar
delovnih kolektivov, ampak
zahteva sodelovanje izobraže
valne in raziskovalne skupnosti,
prav tako kot tudi kadrovsko
vprašanje ne vključuje samo
štipendiranja. Tu ne moremo
izvzeti nagrajevanja, reševanja

NOVO V BREŽICAH
BILO BI JIH SE VE C, CE . . . „Včasih so aktivisti Rdečega križa
'hodili od hiše do hiše in po vaseh
pridobivali krvodajalce, zdaj pa se
tega vsi otepajo, izjavlja tajnica
občinskega odbora Rdečega križa v
Brežicah. Sicer pa odziv krvoda
jalcev tudi tokrat ni bil slab, za kar
gre zahvala predvsem pripravljenosti
delovnih kolektivov. Na odvzem je
prišlo minuli
teden 343 krvoda
jalcev, lani v tem času pa 303.
Uspeh je torej razveseljiv. Najštevilneje so se odzvali delavci Agrarie,
Tovarne prikolic IMV, Slovenijalesa,
Jutranjke in PPV.
NOVO KRlZlSCE - Obvoznica,
ki so jo izročili prometu na dan
občinskega praznika, 28. oktobra,
pomeni za mesto Brežice veliko
prometno razbremenitev. Razen
tega je v nekaj dneh nastalo novo
križišče. Porušili so nekaj hiš in tako
.pojili obvoznico z bizeljsko cesto in
s Cesto 21. maja, ki so jo podaljšali
čez ruševine.
o b Č e t r t k ih zavod za
kulturo je te dni sporočil spored

letošnjih gostovanj slovenskin gleda
liščih hiš v Brežicah. Tudi letos bo
pet predstav, cena abonmajske
vstopnice pa je sto dinarjev. Tokrat
vsaj ne bo treba kupiti ..mačka v
Žaklju", kot se je dogajalo v prejš
njih sezonah. V obvestilu so zapisani
datumi gostovanj, za spored pa je
povedano, da spremembe niso
možne. Nocoj bo že prvi obisk.
Prišli bodo Celjani in uprizorili A.
Millerja
.jSalemske čarovnice".
Konec meseca bo gostovala še lju
bljanska Drama.
DENAR JE RAZDELJEN Krajevne skupnosti zdaj natanko
vedo, pri čem so. Denar za komu
nalne potrebe so razdelili na predlog
komisije zbora krajevnih skupnosti
in po dolgih razpravah dosegli
soglasje za predlog, ki ga je zboru
podala komisija. Ta je upoštevala
ovrednotene programe krajevnih
skupnosti, njihove lastne dohodke
in potrebe manj razvitih območij.
Denar bodo uporabili za sofinanci
ranje vodovodnih programov, za
rekonstrukcijo cest, za vzdrževanje
komunalnih naprav, urejanje javnih
prostorov itd.

BREŽIŠKE VESTI

stanovanjskih problemov, kul
turne aktivnosti rekreacijskih in
drugih možnosti, ki ugodno
vplivajo na splošno počutje v
kakem kraju«
j t j ^PPEV

Dva oktobrska
nagrajenca
Letos Zokalj in D eržič
Po sklepu občinske skup
ščine na svečani seji 28.
oktobra v Brežicah sta letos
prejela naj višje obdnsko
priznanje
— pktobrsko
nagrado Alojz Žokalj in
Vlado Deržič.
Alojzu Žokalju so jo
podelili za vsestransko in
uspešno prizadevanje za
hitrejši razvoj občine, Vladu
Deržiču pa za uspešno delo
pri razvoju OZD Čateške
Toplice, s čimer je bistveno
prispeval k hitrejšemu razvo
ju turizma in gostinstva v
občini.
Alojz Zckalj je doma iz
Krške vasi, kjer se je rodil
1918. leta. Bil je eden prvih
aktivnih borcev v enotah
NOV, kjer je bil nazadnje
komisar XIV. divizije. Po
osvoboditvi je
opravljal
odgovorne vojaške dolžno
sti. Demobiliziral se je kot
generalmajor in se takoj
nato aktivno vključil v
družbenopolitično življenje
občine in republike. Bil je
poslanec brežiške občine v
gospodarskem zboru skup
ščine SRS in tudi vsa leta po
tistem ni izgubil stikov z
občino, ki se mu je za nje
govo delo oddolžila z oktob
rsko nagrado.
Vlado Deižič se je rodil
1937 ,v Ločah pri Dobovi.
Pred desetimi leti je postal
direktor
zdravilišča
v
Čateških Toplicah in v tem
času so Toplice hitro napre
dovale in se uvrstile med
vodilna slovenska zdravi
lišča. Kot direktor tozda si
je prizadeval tudi za sodelo
vanje
in
povezovanje
gostinsko-turističnih
delovnih organizacij v občini
Jin Posavju.

SPET BELI PREHODI. Pred
praznikom brežiške občine so v
mestu na novo označili cestišča
in pešci so zdaj dobili celo
nekaj več prehodov.

Na tržišču je močna konku
renca, in ker tovarna nima
lastnih sredstev za kreditiranje
kupcev,
ostaja
marsikdaj
praznih rok. Vsakdo pač gleda,
da kupi pri tistem prodajalcu,
ki mu nudi največ ugodnosti.
Banka sicer daje kredite tudi za
ta namen, vendar so omejeni,
zato si proizvajalci tovrstne
opreme želijo v prihodnje več
posluha in več razumevanja za
svoje težave.
Letošnja proizvodnja v Kovi
narski temelji pretežno na izde
lovanju asfaltnih baz. To bo še
nekaj časa zelo dobrodošlo, ker
gradnja cest vedno hitreje
napreduje, zato se večajo tudi
potrebe po tovrstni opremi.
Za Kovinarsko je nadalje
zanimiv še podatek, da je to
podjetje, v katerem primanjkuje
I moških delovnih moči. Dela
imajo še najmanj za 50, če ne
za sto kvaliflciranih in polkvallificiranih delavcev, vendar teh
profilov ni na voljo.

Za podjetje SOP je bilo že na
začetku omenjeno, da ima prav
tako kot Kovinarska težave pri
prodaji serijske opreme, ker
nudijo
drugi
proizvajalci
kupcem ugodnejše pogoje. Tudi
ta kolektiv opozarja, da so
krediti za te namene preveč
omejeni, da so obresti prevelike
in da ne vidijo pravega izhoda iz
takega položaja. Izdelava in
prodaja serijske opreme sta

V podružnici Ljubljanske ban
ke za Posavje v Krškem poveču
jejo naložbe za razvoj zasebne
obrti, upoštevajoč, da je nujna
predvsem podpora deficitarnim
zvrstem. Nazadovanje nekaterih
obrtnih strok povzroča obča
nom vTSto težav, saj se nimajo na
koga obrniti, kadar jim v hiši
oziroma v stanovanju kaj odpo
ve. Na popravilo morajo čakati,
če imajo srečo, da sploh koga
dobijo.
Banka je prisluhnila priporo
čilom občinskih skupščin za
spodbudo hitrejšega razvoja
manjkajočih obrti v vseh treh
občinah, vendar ni bilo pričako
vanega odziva. Obseg posojil je v
zadnjih dveh letih takole nara
ščal: konec decembra 1975, to
je šest mesecev po ustanovitvi
posavske banke, je bilo kratko
ročnih in dolgoročnih kreditov
za 1 milijon dinarjev, lani za 3
milijone in v prvem polletju
letos za 8 milijonov dinarjev.

jalCV prvem letošnjem
je tu d i SOP k ot ce[ota. u| oStaposloval, m edtem ko J . ^
nje viški tozd Ikon
izgubo. Organizacija
dela je takoj Pn P j ^ jevico,
cijski program za K o stn e
k i o b e ta večjo
izboljšanje delovnih p°S j
drugih razmer, ki V P ^ J0 03
gospodarjenje v kolektivu. ^

NOBEDEN
SIGMAT OZKO GRLO
Tozd Sigmat Brestanica ima pri
pravljen investicijski program za
obrata v Brestanici in v Velikem
Podlogu, ker so sedanje proizvodne
zmogljivosti premajhne. Z realiza
cijo zastavljenega načrta bi pridobili
mode lam o in orodjarno, to pa sta
objekta, na katerega bo vezana tudi
proizvodnja drugih Novolesovih
tozdov. Trenutno še ni na razpolago
potrebnega denarja za izpeljavo
investicije in tako morajo delavci ob
večjih naročilih delati tudi ponoči,
da kljub majhnim zmogljivostim
izpolnijo svoje naloge.

OBVOZNICA
NAPREDUJE

VEČ POSLUHA
KOT ODZIVA

nam reč tako ozko
k reditiranje kupcev, da M
edino z večjo soudeležbei bank.
lahko
nastopal na tržišču
enakovredno z drugimi p«”2*

Najzahtevnejša dela pri graditvi
obvoza za magistralno cesto v
Krškem so opravljena. Podjetje
Ingrad iz Celja, ki je delalo oporni
zid ob Savi, je porabilo zanj 12 tisoč
kubikov betona. Ob rečnem bregu
so delavci Cestnega podjetja napra
vili tudi velik nasip. Nanj so navozili
okoli 60 tisoč kubikov materiala.
Obvoznica bo končana še letos, če
ne bo vreme preprečilo normalnega
delovnega poteka.

o d k l o n je n

V Krškem so v tem š d s g
letu razpisali 90 ka
štipendij; podelili so j , . ^ s t

vedno je torej na
v
štipendij. Do sedaj niso
nili nobenega Pr° ^ ’ ^ogo
se po vsej verjetnosti m ^
raje usmerjajo na zdru
stva, ki jih ne vežqo.
N A DAVKARUI

p r e o b r e m e n je n

Davčna služba v krito ° naiaV»
zasedena tako, k o t » h ^ jj leta
dela. P risto jn o sti in ”“ 0j^an jK £
v leto večajo, za.t0 J^vcev. Trepredvsem strokovnih
ključo*
nutno so n e z a ^ d e r m
bj jefedelovna mesta. Potrebo
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kaznovanje, dva
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pa s« & ?
delo ne
“zato
“ &
tam delajo, preobrM^-rgjo,
pomeni, da delaa ne
zaradi tega trpi
gotovo kaže tudi pn d
stekajo v občinsko blagaj0

f ’

X

Na stežaj
odprta vrata
Revija b o v Krškem
Pred posavskim področnim
združenjem amaterskih gleda
liških skupin je nova, sedma
sezona. V pripravah nanjo so se
člani združenja pretekli teden
sestali v Krškem in ugotavljali,
da bo takrat na odrih sevniške,
krške in brežiške občine vendar
le več amaterskih dramskih
predstav kot v preteklih letih, ko
so jih našteli poprečno po šest.
Ker so področno gledališko
revijo napovedali med 18. in 26.
mrcem prihodnjega leta, je
razumljivo, da so skoraj že
povsod pričeli z vajami.
DPD Svoboda Senovo pri
pravlja za oder Kleistov ..Razbiti
vrč“ , mladinska skupina iz
Sromep Nušičevo ..Sumljivo
osebo in po vsej verjetnosti še
eno delo, brežiški amaterski
oder pa vadi Stefančeva „Večna
lovišča". Scvniška skupina kluba
mladih
študira
Torkarjevo
„Zlato mladino," pionirji iz
krške osnovne šole Jurija Dalma
tina pa bodo po nekajletnem
premoru stopili na oder s pra
vljično igrico ,.Modni roža".
Združenje računa še na igralce iz
Boštanja, ki dela menda še niso
izbrali, pa na šolarje iz Kostanje
vice, na Svobodo bratov Mila
vcev iz Brežic in morda še na
koga. Ko ob vstopu v novo
sezono ugotavljamo, da bodo
amaterji pripravili več premier,
moramo dodati še to, da bo
prihodnja
republiška
revija
skupin v novem delavskem
domu ,v Krškem in da bo
področno združenje tudi to
sezono pripravilo vrsto ž c obi
čajnih vzpodbujcvalnih in stro
kovnih akcij.
2 . S.

V krški občim n* ^
ZA OTROKE - Za varstvo mladega rodu za predšolsko ^
56
skrbijo in vsako leto odpirajo nove prostore
Za petstoletnico je dobilo Krško tri nove varstvene
^
otrok na levem bregu poleg osnovne šole. Na sl* i-J
pri igri v naravi. (Foto: J. Teppey)

KRŠKE NOVICE
ZNOVA USPEŠNO - Pravzaprav
smo se že navadili, da v krški občini
vsakoletne krvodajalske akcije prese
žejo „dolg“ , ki ga imajo do naše
skupnosti. Tudi letošnja druga
akcija, potekala je na Senovem in v
Krškem, je bila rekordna, saj so na
njej zabeležili 662 odvzemov, in to v
obeh krajih enako število. Ce k
temu prištejemo 909 darovalcev
dragocene življenjske tekočine iz
prve letošnje akcije, potem dobimo
število 1571, ki je za okoli 300
odvzemov večje od predvidenega.
UVOD V KONFERENCO - Te
dni smo priče številnim javnim
ocenam in razpravam, ki jih vodi
Socialistična zveza, in katerih
namen je pregledati dosežke dele
gatskega sistema v obdobju, ko se je
šele uveljavljal. Pripombe, ki jih
bodo v tem okviru zbrali, bodo
služile kot dopolnilo gradivu, ki ga
bodo pripravili za skorajšne zase
danje članov občinske konference
SZDL, lci bo v pripravah na nove

volitve posvetila tej temi Je
pozornost.

^
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FRANC PIPAN
NOVI SEKRETAR
. volilni konferenci
J ^ t o v sevniške občine
^ četrtek je bil z novim
!jem izvoren za polisekretarja Franc
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Občinski grb letos Stidesu
Ob

občinskem

prazniku še troje
Kvedra

priznanj

Obilica nalog

heroja
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Komite občinske konference ZK
v Trebnjem je sprejel rokovno opre
deljen program aktivnosti neodlo
žljivih nalog. V vseh sredinah mora
jo ustanoviti aktiv za vodenje celo
tne aktivnosti za uresničevanje
nalog zadnje seje predsedstva CK
ZKJ. Študij Kardeljeve knjige Smeri
razvoja političnega šstema sociali
stičnega samoupravljanja je treba
ustvaijalno povezali z lastnimi
izkušnjami, ob tem pa morajo kri
tično obračunati z morebitnimi
odkloni. Rok za ustanovitev štu
dijskih skupin je potekel že 15.
oktobra. V občini so ustanovili v
začetku oktobra tudi aktiv družbe
nopolitičnih organizacij, ki ga sesta
vljajo predstavniki vseh izvršnih
odborov organizacij, občinske skup
ščine in IS, SIS ter strokovno poli
tični delavci. Vse družbenopolitične
organizacije so dolžne oceniti dele
gatsko delovanje svojih organov, kot
tudi ostalih skupnosti. Posebno
odgovornost imajo zato komunisti v
občinski skupščini, upravi in izvr
šnih organih'SIS,

Na jutrišnji seji vseh treh zborov občinske skupščine pred
bližnjim praznovanjem praznika sevniške občine bodo delegati med
drugim sprejemali predloge za podelitev letošnjih najvišjih občin
skih priznanj.
Predloge je zbirala občinska kon
ferenca SZDL. Skupaj z žirijo za
podeljevanje občinskih priznanj in
komisijo za odlikovanje so sklenili
predlagati občinski skupščini, da se
grb občine Sevnica letos podeli
tovarni stilnega pohištva in notranje
opreme Stillesu. To znano podjetje
kot hkrati, najstarejši sevniški
samorastniški kolektiv po vojni sije
že v desetletju po letu 1950 pridobil
laskavo priznanje najboljšega proiz
vajalca pohištva v državi.
Letos bodo ob občinskem praz
niku izročili namenu vrsto prido
bitev, s katerimi so med drugim
ločili proizvodnjo stanovanjskega
stilnega pohištva od notranje
opreme v vrednosti skupnih vlaganj
28 milijonov dinarjev.
Letošnja
»Priznanja
Dušana
Kvedra -Tom aia“ naj bi podelili

Slavnostno
Wvr»C„ °*ctobra slavi svoje
StuPnostfIaZn’*ce.trc®e krajevnih
sevniške
občine:
htfojev ''|sP°niin na zadnji boj
Čilenec
cna *** Mevžlja,
Gnilem, V sPomin na vrnitev
Pa,‘aviVvV-JCSeni 1945’ K1™ ;
plitev <?,praznik v spomin na
^ je tn i
talcev leta 1943.
•»ko, ij . e*°* bUo videti skoraj
Pozabili.
0 03 vse skupaj

*

Šentjanžu sicer še ni dograjena,
pokrita pa je stavba krajevnega
urada. Vseeno pa so opozorili
nase z zanimivo razstavo
..Šentjanž skozi čas“ , ki jo je
domačinom pomagal postaviti
rojak in sodelavec Ahriva iz
Ljubljane Marjan Kos. Obsežna
in bogata razstava je lahko tudi
današnjim rodovom v dokaz o
povezanosti prostora sedanjih
dveh, če ne kar treh sosednjih
krajevnih skupnosti že od
davnine.
Kar 90 mladih iz sevniške
občine (poleg so bili tudi pred
stavniki z brigadirji pobratenih
občin) je usmerilo v Šentjanž
letos že peti pohod po stopinjah
obeh herojev. Kljub poprej
šnjemu
obvestilu
krajevnih
dejavnikov, so na posamezna
spominska mesta prišli samo
mladi. Pobuda mladih za temelji
tejše obujanje borbenih tradicij
je ostala zato v marsičem neiz
polnjena.

krajevni skupnosti Loka, boštanjskim prostovoljnim gasilcem in
sevniScemu astronavtičnemu klubu
Vega. Ločani so kot prvi v občini
po sprejetju ustave sprejeli svoj
statut, ki je postal vzorec drugim.
Njihova skupščina omogoča kra
janom neposreden vpliv na življenje
in delo v KS. Boštanjski gasilci so si
z veliko prizadevnostjo sodobno
opremili operativo, na tekmovanjih
so vedno pri vrhu. Predlagano
priznanje, tokrat doma, bo lahko še
večja spodbuda marljivim sevniškim
raketarjem.
A. Ž.
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Sevniški
paberki
VZORNA SKUPINA - Šentjanžani, posebno pa ljudje na Velikem
Cirniku, kjer je v šoli prenočevala
„četa“ mladih pohodnikov, so
izrekli nemalo priznanja o dobri
pripravljenosti tega pohoda. Stroj
deklet in fantov je deloval urejeno,
kot prava vojaška enota. Vodstvo
občinske konference ZSMS ima
nemalo težav pri zagotavljanju sicer
nizkih sredstev za organizacijo
pohodov.
PLESALK MANJKA - Poslej se
bodo vsako soboto zvečer v
boštanjskem telovadnem domu
vrstile plesne vaje pod vodstvom
Jožeta Lavrina. Na prvi večer je
prišlo 75 mladih (lani nad 120),
vendar so kot običajno fantje v
zagati, ker prihaja premalo vrstnic.
Z metlo res ni prijetno plesati!
GOSTINCI NA ZAPEČKU Krmeljčanom je še vedno uganka,
kaj je narobe z njimi, da v kraj noče
in noče biti gostincev. Krajevna
skupnost je o tem že večkrat zasta
vila besedo tudi v občinski skupš
čini, vendar brez uspeha. Kaj tople
ga za pod zob ni mogoče dobiti
drugje kot pri sosedih. Očitno je
nekdo snedel tudi idejni projekt
obljubljene rešitve.
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PREDNOST
DALJNOVODOM

DANA IN KS ENO — Mirenska Dana, kot najmočnejši kolektiv v
KS, in ostali so trdno povezani, kar nedvomno predvsem omogoča
usklajeno delo. Na sliki: predsednik slovenske skupščine Marjan
Brecelj s sodelavci v Dani in mirenski krajevni skupnosti (Foto:
Železnik)
D VA NAJST ZAPOVEDI"
KOMISIJE
Komisija za varstvo dobrin sploš
nega pomena in človekovega okolja,
v Trebnjem, ki jo vodi dipL veteri
nar Cvetko Bunc, je občinski
skupščini predložila okvirni delovni
program. Zadala si je kar 12 nalog.
Med drugim namerava predložiti
skupščini več odlokov in sprememb
zastarelih. Posamezne delovne orga
nizacije, krajevne skupnosti naj bi
tudi imenovale svoje komisije za
varstvo okolja. Nujne posege v
naravo, npr. peskokopi, glinokopi
L, naj bi v bodoče izvajali tako,
bodo čim manj rušili ravnotežje
krajine, pri čemer se bo treba držati
veljavnih predpisov. Kjerkoli bodo
ugotovili malomarnosti, bodo, če ne
bo šlo drugače, segli tudi po prija
vah pristojnim inšpekcijam.

Štiri šolske gradnje hkrati
O bčinska izobraževalna skupnost potrdila sklep o gradnji dveh telovadnic, dokončanju
mirenske šole in izdelavi dokum entacije ter odkupu zem ljišča za novo trebanjsko šolo
Skupščina občinske izobraževalne skupnosti v Trebnjem je 24.
oktobra črtala sporni vrstni red šolskih gradenj, potrdila pa je dosti
obetavnejši sklep, ki je vabljiv za vse in določa, da se bodo glede
iolskih gradenj v trebanjski občini sočasno lotili kar štirih nalog.
V Šentrupertu in Velikem
treba tudi druge vire. Pri
Gabru že dolgo poudarjajo, da
občinski izobraževalni skup
tamkajšnje šole nimajo telo nosti se v te namene zbira še del
vadnic. Kako tesna je trebanj denarja od združenih sredstev
ska osnovna šola, ki ima
amortizacije nepremičnin vseh
oddelke v več krajih, celo v šol v občini.
Dolnji Nemški vasi, smo že
V letošnjem in prihodnjem
večkrat pisalu Da je bil ob letu naj bi bilo v finančnem
gradnji mirenske osnovne šole načrtu za naložbe v šolski
narejen križ čez drugo fazo
prostor na voljo skoraj 16 mili
gradnje, se tudi že maščuje.
jonov dinarjev. Za razne
namene je bilo letos porabljenih
Po
sklepu
skupščine 4,272.651 din, od tega največ
občinske izobraževalne skup za
odplačilo
Marlesovega
nosti naj bi se hkrati lotih vseh posojila za mokronoško šolo v
štirih naštetih nalog. Denar se
znesku 3.015.852 din. Potem
nabira s samoprispevkom, ki pa takem je za predvidene gradnje
se bo iztekel prihodnje leto. na voljo nekaj nad 11,6 mili
Vendar to ne zadošča, iskati je jona dinarjev.

Obisk tudi drugače
K AJ VSE PRIDE PRAV
- Predstavniki trebanjske
občine „slovijo“ po raznih
republiških institucijah kot
neugnani Če jim kje poka
žejo skozi prva vrata, pridejo
nazaj pri zadnjih. Predsednik
slovenske
skupščine
dr. Marijan Brecelj je, ko je
nekdo omenil to ob številu
naložb v tej občini, dobro
dušno pripomnil: „Saj, saj,
pri izvršnem svetu imajo radi
tudi tiste, ki so kar lepo
tiho!"
KJE JE OBLAST - V
razgovoru o delegatskih
razmerjih je bil govor tudi o
aktivnosti
delegatov
v
posameznih zborih občinske
skupščine. Predstavniki tre
banjske občine so gostom

A. 2.

- 3. n o v e m b r a 1977

povedali, da je velika aktiv
nost delegatov v zboru kra
jevnih skupnosti, kjer so kot
delegati tudi direktorji, ki
po ustavi npr. ne morejo v
zbor dosti tišjega zbora
združenega dela. Predsednik
Brecelj je ob tem brž prista
vil: „Že vedo, kje je oblast “
N E K A ŽE PR A V - Na
razgovoru v Trimu so gosti
telji slišali tudi nekaj kritike,
ker se nameravajo organi
zirati v tozd šele naknadno.
Ko je predsednik občinske
skupščine Slavko Kržan
opozoril goste na Svetinovo
skulpturo Uro časa na steni
sejne sobe, je predsednica
zbora občin Mara Žlebnik
to takoj vnesla v zaključek
svojega komentarja: „Ta
vaša ura kaže pol dvanajsto,
morala pa bi — vsaj deset
čez dvanajsto!"

Sklep o predvidenih gradnjah
so na sobotni seji potrdili tudi
delegati občinske skupščine.
A. Ž.

Trebanjska občina je glede na
oddaljenost od elektrarn vezana na
oskrbovanje prek mreže daljno
vodov. Marsikaj v omrežju je treba
izboljšati ali nasploh okrepiti. V
republiškem
načrtu energetske
bilance do leta 2.000 je predvidena
gradnja 110-kV daljnovoda Sevnica
- Mokronog po letu 1996, čeprav
ima novomeško Elektrogospodar
stvo gradnjo tega daljnovoda v
načrtu že za prihodnje leto.

KS Mirna več kot le zgled
Trdna povezanost z delovnim i organizacijami in krajani
Da je bila za obisk predsed
nika
republi&e
skupščine
dr. Matjana Breclja in njegovih
sodelavcev med šestnajstimi
krajevnimi skupnostmi v tre
banjski občini izbrana prav
miren&a,
ni
nikakršno
naključje. Ta krajevna skupnost
že dolgo niza uspeh za uspe
hom, kar dokazuje tudi vrhun
ska zvezna nagrada, podeljena
za delo v letu 1972.
Na razgovom s predstavniki
republiške skupščine je predsednik
mirenske KS Avgust Gregorčič
navedel vrsto novih uspehov. Gostje
so posebno pozorno prisluhnili
temu, kako v mirenski KS usklaju
jejo interese krajanov. Tako so na
zboru delegatov zbrali pripombe o
tem, kaj vse je v krajevni skupnosti
potrebno narediti, tako sprejeti
načrt pa so nato potrdili na zborih
občanov.
Na Mirni so postregli tudi s
podatki o zbiranju denaija. Prese
netljivo velika je lastna udeležba, saj
je znesek tako imenovanih prora

čunskih sredstev znašal glede na vsa
zbrana sredstva komaj eno četrtino.
Levji delež je prispevalo mirensko
združeno delo (810.000 din),
proračun je prispeval 520.000 din,
krajani so zbrali 140.000 din.
Zanimivo je tudi, da so iz lastne
dejavnosti (bazen, pokopališče) v
KS ustvarili sto tisoč dinarjev. Pred
sednica zbora občin v republiški
skupščini Mara Žlebnik je ta
mirenska prizadevanja označila kot
zgleden primer iskanja lastnih
možnosti v financiranju v krajevnih
skupnostih.
Tolikšnih uspehov Mirenčani
gotovo ne bi dosegli, ko ne bi v
njihovi KS usklajeno delovali dele
gati, družbenopolitične organizacije,
delovni
kolektivi in
društva.
Koristna se je izkazala organizi
ranost SZDL po vaških odborih. Na
Mirni, v delovnih organizacijah, šoli
in na terenu deluje tudi pet osnov
nih organizacij mladih. To pripo
more, da se tudi člani mladinske
organizacije vključujejo v vsesplošna
prizadevanja krajanov.
A. Z.

Trimovci prekašajo sami sebe
Ceno kvadratnemu metru m ontažnih bivalnih prostorov znižali od 1 1 .3 5 0 na 7 .0 0 0 din
Direktor Trima dipl. inž. Ivan Gole s sodelavci je uglednim
gostom z republiške skupščine po ogledu proizvodnje orisal nagli
vzpon tega trebanjskega samorastniškega kolektiva.
Letošnji
finančni
načrt metrov, pomembna pa bo zlasti
predvideva 470 milijonov dinar- nabava nove opreme. Predvijev realizaege, kar pomeni v dena višina naložbe bo znašala
glavnem 140.000 kvadratnih okrog 40 milijonov dinarjev,
metrov jeklenih konstrukcij in Kaj bo to pomenilo za kolektiv,
520.000 metrov vse boij znanih
sendvič plošč.
Gostje so si na tovarniškem
dvorišču lahko ogledali tudi
prototip montažnih bivalnih
prostorov. Posebno v notranjo
BREGOVI NISO SMETIŠČA Občinska skupščina je v soboto
sti izredno funkcionalno stavbo
obravnavala odlok o čiščenju poto
je mogoče postaviti v desetih
kov in jarkov. Le-ti v bodoče ne bi
dneh. Dostopna je tudi cena:
smeli biti več odlagališča navlake.
od 11.350 dinarjev za kvadratni Lastniki ali uporabniki pribrežnih
zemljišč so dolžni očistiti nepri
meter, kolikor je znašala še
pred leti, je sedaj prišla nazaj na merno zarast in odstraniti naplavlje
ne predmete. Samo za regulirane
7.000 dinarjev. To je vsekakor
dele Mime, Temenice in Bistrice ter
lep dosežek, kakršnega bi na še nekaterih odsekov je neposredno
zadolženo
Vodnogospodarsko
primer med gradbinci težko
podjetje Dolenjske. Kazni za krši
našli. Razen tega v te objekte
niso majhne, vendar bi več kot
vgrajujejo stavbno pohištvo telje
zaleglo, če bi imeli ljudje smisel za
najvidnejših
jugoslovanskih
urejeno okolje tudi oo vodah.
proizvajalcev, pač po želji
VEC VEN KOT NOTER - Na
kupcev. To dokazuje, kako
zadnje mirensko delegatsko vpra
širokogrudni so pri sodelovanju
šanje, kako je bilo s prispevki in
s kooperanti.
izdatki v komunalni sklad za minulo
polletje, je bilo pojasnjeno, da je za
Te dni potekajo zaključni
zazidalna okoliša Roje II in III na
razgovori za zagotovitev denarja
Mimi šlo 517.037,95 dinarjev,
za predvideno rekonstrukcijo
tovarne. Nezadovoljni so s
tehnologijo in zmogljivostjo
obrata jeklenih konstrukcij,
kjer jih najbolj moti dosedanja
zaščita kovine. Zgraditi namera
vajo novo proizvodno dvorano s
površino 2.000
kvadratnih

S tr a n u r e d i l: ALFRED ŽELEZNIK

najzgovorneje pove podatek, da
sedaj lahko predelajo na leto
4.000 ton jekla, po končani
naložbi pa ga bodo lahko
12.000 ton, pri čemer se število
zaposlenih bistveno ne bo poveA. ŽELEZNIK

TREBANJSKE IVERI
medtem ko je bilo le 120.000
dinarjev vplačiL Levji delež izdatkov
je šel za gradnjo komunalnih naprav,
predvsem vodovoda in ceste
(450.664, dinarjev). Tudi drugod se
iz prispevka za mestno i zemljišče ni
nabralo kaj dosti: tako na Mimi, v
Mokronogu, Šentrupertu in Treb
njem v tem času le 49.518.30 din.
JEZO NA PRAVI NASLOV - Pri
trebanjskem Tregradu menijo, da
kanalizacija ni kriva, če voda ob
nalivih na glavni mestni prometnici
zastaja. Svoje kanale namreč redno
čistijo. Po njihovem mnenju zastaja
voda na cesti zaradi izrabljenega
asfalta, iz jam in razpok pa res ne
more najti poti v kanale. Upravljalec
ceste je republiSca Skupnost za
ceste, ki bi se vsem od Trebnjega do
Starega trga lahko odkupila edino le
z novim asfaltom.

TREBANJSKE NOVICE
DOLENJSKI LIST
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V šoli počnejo vse, samo spijo ne
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Najtežje ob sobotah

Letos poteka tretje leto p opolne celodnevne osnovne šole v Sem iču — Edina taka na
D olenjskem in ena redkih v Sloveniji — Vsi so zadovoljni
V Semiču že tretje leto deluje edina popolna celodnevna
osnovna šola na Dolenjskem in ena redkih takih v Sloveniji sploh.
Letos ima COŠ Belokranjskega odreda 308 učencev v 12 oddelkih.
Na šoli je z ravnateljem vred dvajset učiteljev, tako da pride 1,6
učitelja na oddelek, republiška norma pa je 1,5 učitelja na oddelek.
V Semiču imajo s celo
Financiranje COŠ še ni
dnevno šolo zelo dobre izkuš povsem urejeno. Republiška
nje. V začetku so se starši upi izobraževalna skupnost finan
rali, ker je bila to novost, o cira devet oddelkov, trije pa
kateri prei niso nič vedeli. Ko padejo v breme črnomaljske
so jim razlagali, da bodo otroci TIS, ki pa, žal, nima na razpo
v šoli od jutra do treh popol lago toliko denaija, kot bi ga
dne, da se bodo tu učili, delali
naloge, jedli, počivali, se ukvar
jali z interesnimi dejavnostmi
A SFA L T ZA KAL IN
ipd., so nekateri nejevoljno
N E S T O P U O VAS
oporekali, češ če jih bo6te imeli
Pred praznikom KS Semič sta do
cel dan, naj pa še spijo tam.
Danes pa ni več matere ali bili asfalt tudi vasi Kal in Nestoplja
vas. Vaščani Kala so dobili 800 m
očeta, ki bi hotel, da bi njegov asfalta.
Sami so prispevali 120 tiso
otrok hodil v „navadno“ šolo, čakov, poleg tega pa še 4.000 delov
saj so dodobra spoznali vse nih ur, opravili pa so tudi vse prevo
prednosti COŠ. V začetku ze. Vaščani so pomagali tudi pri
šolskega leta prinese učenec v asfaltiranju, ki ga je plačala občina.
Pri asfaltiranju 900 m poti do Nešolo šolsko torbo in potreb
ščine (vsak učenec ima svoj stoplje vasi - na katero so vaščani
predal), na koncu leta pa vse to čakali cela dva meseca - je prišlo
celo do neprijetnosti, ko so vaščani
spet odnese domov.
Kota in Gorencev hoteli odpeljati
Celodnevna šola traja od stroje
k sebi, vendar se je na koncu
7.45 do 15. ure in ko pride vse srečno izteklo. Žal pa asfalta ni
otrok domov, je prost, saj se je dobila vas. Vzrok je mlada lipa tik
že v šoli pripravil za naslednji ob poti na začetku vasi. Da bi lahko
dan. V treh letih se je močno asfaltirali, bi morali lipo podreti, te
izboljšal učni uspeh, tako da so ga pa lastnik ni dovolil zato je vas
zadovoljni starši, učenci pa tudi ostala brez asfalta.
FRANC DERGANC
učitelji, čeprav so ti najbolj
obremenjeni.
ŠE TRI
V lanskem šolskem letu je
KRVODAJALSKE
izdelalo
98 o d st
učencev.
AKCIJE
Uspeh bi bil lahko še boljši,
vendar se v začetku ne znajdejo
Črnomaljski občinski odbor
najbolj tisti učenci, ki pridejo v Rdečega križa pripravlja za
5. razred iz podružničnih šol, letos še tri krvodajalske akcije,
kjer niso imeli celodnevne šole, ko bodo krvodajalci dali kri v
uspeh pa kvarijo tudi nekateri
transfuzijski postaji v Novem
Romi, ki nimajo nikakršnih mestu. , Krvodajalske akcije
delovnih in učnih navad.
bodo 8. novembra, 22. novem
Letos deluje na šoli 15 bra in 20. decembra. Odhod
krožkov in interesnih dejav posebnega avtobusa bo izpred
nosti, v katere so vključeni vsi črnomaljskega gradu vedno ob
učenci od 1. do 8. razreda. 6.30. Občinski odbor poziva
Kosila za šolo kuha menza Iskre krvodajalce, ki se vsako leto v
po lastni ceni, učenci pa pla lepem številu odzovejo pozi
čajo od 3,20 do 9,50 din za vom, naj tudi tokrat pokažejo
kosilo.
svoje človekoljubje.

OBNOVLJEN SPOMENIK — Prejšnji teden so obnavljali osredni
belokranjski spomenik NOB na Gričku. Delo so končali pred dne
vom mrtvih, tako da je bila žalna svečanost pri obnovljenem spo
meniku.

ČRNOMALJSKI DROBIR
PROSTOR V VRTCU - V
novem vrtcu v Loki je prostora za
140 otrok, obi&uje pa ga 31
dojenčkov in 55 večjih otrok. Kot
kaže, je Črnomelj „mlado“ mesto,
saj je prijav za jasli ved, kot je
prostora, po prostoru za otroke
stargših skupin pa ni povpraševanja.
Tako so v Loki tri igralnice prazne.
LITERARNI VEČER V
počastitev meseca knjige so v petek
v prostorih ljudske knjižnice prire
dili literarni večer mladih belokranj
skih pesnikov. Knjižnica poleg
osnovnega namena opravlja še drugo
kulturno poslanstvo, saj prireja tudi
razstave m literarne večere. Tako
postaja središče kulturnega življenja.
Poezija mladih Belokranjcev je med
občinstvom naletela na lep sprejem.
INVALIDI
TEKMUJEJO
Črnomaljsko društvo invalidov je
zelo aktivno tudi na športnem pod
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ročju. Njegovi člani in ekipe se
udeležujejo raznih tekmovanj in jih
tudi organizirajo. Se najbolj so vneti
za kegljanje. Tako so prejšnji teden
v Kanižarici organizirali področno
tekmovanje ekip invalidskih društev
v borbenih kegljaScih igrah, ki se ga
je udeležilo sedem ekip iz Dolenjske
in Ljubljane, med njimi tudi ena
ženska. Pomerili so se tudi na strel
skem tekmovanju, ki ga je pripravila
strelska družina Semič v počastitev
krajevnega praznika, in od 800
možnih dosegli 550 krogov.
ZIMA SE BLIŽA - Da se je vre
me po lepem, toplem in sončnem
oktobru spremenilo in ohladilo, se
pozna tudi v izložbah trgovin, ki po
nujajo topla zimska oblačila. Se ve
dno pa je precej takih, za katere v
domačem mestu ni dovolj velike iz
bire in se po nakupih odpravijo v
Ljubljano, Zagreb ali celo čez mejo.

p o trebovala za financiranje vseh
dejavnos ti.

Ribolov
za
trening
Čeprav je Anton Butala doma
s Talčjega vrha, kjer v vodnjakih
in hudournikih gotovo ni videl
nobene ribe, je v tekmovalnem
ribiškem športu dosegel največ,
kar si ribič lahko želi: je več
kratni družinski prvak, zadnja tri
leta je zasedel prvo mesto na
republiScem prvenstvu, v teh
letih je tudi ribiška družina
Črnomelj republi&i prvak, na
letošnjem državnem prvenstvu je

|
bil član zmagovite slovenske
ekipe, 1 9 7 4 je bil državni prvak
in član državne reprezentance na
svetovnem prvenstvu v Belgiji;
prav tako se je v jugoslovanski
ekipi udeležil svetovnega prven
stva v Luksemburgu letos.
Skratka, Butala, mizar v črno
maljskem
tozdu
IMV, je
vrhunski ribič.
„Ko začneš tekmovati in
dosegati uspehe, je težko
odnehati," pravi Butala, ki za
treninge in druge priprave na
razna tekmovanja porabi skoraj
ves prosti čas. „Uspeh je odvisen
od tekmovalnega mesta, pravil
nega krmljenja, od odločitve, ali
boš lovil samo velike ali tudi
majhne ribe. Seveda je uspeh v
precejšnji meri odvisen tudi od
intenzivnega
treninga
in
opreme."
Najboljša ribiška oprema
stane danes več deset tisoč
dinarjev; samo ena posebna
palica velja več kot 10 tisoča
kov. Seveda si Butala tega ne
more privoščiti. Kljub temu pa
vsako leto veliko da za opremo;
drage so tudi vabe in hrana, ki jo
je treba uvažati.
Butala
posveti
treningu
najmanj dva popoldneva na
teden. In kako je videti tak
trening? Lovi ribe, jih daje v
vedro in vsako uro prešteje,
koliko jih je ujel, potem pa jih
vrže nazaj v vodo. „Sele po
končani tekmovalni sezoni si
bom lahko privoščil, da bom šel
na ribolov iz veselja." Čeprav ne
on ne njegovi domači ne jedo
rib, ga včasih podražijo, da bi
lahko kdaj prinesel domov
kakšno ribo, da bi vsaj videli,
kakšna je.
Ko je Butala osvojil naslov
državnega prvaka, je v treh urah,
kolikor traja tekmovanje, ujel 36
rib, ki so tehtale več kot devet
kilogramov. Doslej najtežja riba,
kar jih je ujel, pa je bil
11-kilogramski krap. „Piemalo
časa imam, da bi lovil velike
ribe," pravi.
Butala je na začetku svoje
ribiške kariere rad jedel ribe.
Potem pa je v enem letu ujel kar
13 krapov; prvih sedem so
pojedli doma, potem pa so se
ribe vsem v družini uprle. „Sicer
pa menim, da sta od naših rib
najbolj okusni klen in zelenika,"
meni poznavalec.
Kako pomembno za uspeh na
ribiškem tekmovanju je tovari
štvo v ekipi, govori tudi zadnje
državno prvenstvo, ko je sloven
ska ekipa prvič zasedla prvo
mesto v državi. „Naša ekipa, v
kateri sva bila dva člana črno
maljske ribiške družine, je lahko
za vzor tovarištva. Tesno sodelo
vanje, skupni treningi, skupaj
smo se odločili, s kakšno hrano
bomo krmili, razporedili smo si
mesta. In ekipa Slovenije je
zmagala z najmanjšim možnim
številom kazenskih točk. Naša
ekipa je ujela skupaj 20 kg rib,
drugouvrščena Vojvodina pa
manj kot 5 kg."
A. BARTEU

Vse tri pa so prepričane, da b> g
bil promet v trgovini lahko se g
enkrat večji, ko bi lokal razsiriU g
in primerno uredili. Zlasti j
tare to, da dejansko n'm^ .
skladišča in morajo vse spi
naročati iz proizvodnje.
tem pa baje naročamo vec
ljubljanska Nama," je
šefinja. „Vse blago z manjšim
napakami, tako imenovani If
razred, bi lahko prodali tukaj,
tako je povpraševanje.

„Betino“ trgovino v Metliki
poznajo po vsej Sloveniji in
sosednjih predelih Hrvaške.
Zlasti ob sobotah je v njej toliko
kupcev, da so tri prijazne pro
dajalke, Nada Brodarič, Cvetka
Malešič in Marija Obradovič, ki
se jim je v zadnjem času pridru
žil še edini moški, Milan Bado
vinac, na koncu vse upehane.
Kajti njihovo načelo je: stranko
moramo dobro postreči in ji
izpolniti vse želje. To pa je
včasih težko, saj pri nekaterih
kupcih ne morejo več govoriti o
zahtevnosti, marveč že kar o
pikolovstvu in šikaniranju.
„Me pa moramo biti vedno
nasmejane, prijazne, ustrežljive,"
pravijo dekleta. Ob sobotah
pride pred trgovino tudi po pet
avtobusov izletnikov in vsak
hoče v trgovini kaj kupiti.
„Največ prodamo perila, volne,
zlasti pa otroških artiklov," je
povedala šefinja Brodaričeva.

„Na mesec imamo za 550 do
670 tisočakov prometa; samo v
eni soboti smo zadnjič prodale
za 45.000 blaga."
Čeprav v Betini trgovini
veliko kupujejo domačini, je
največ kupcev od drugod. „K
nam prihajajo iz vse Slovenije in
sosednje Hrvaške," pravi Cvetka
Malešič, po rodu Prekmurka iz
Ko je beseda nanesla n*
Velike Polane, rojstnega kraja
osebne dohodke, sc»
g
pisatelja Miška Kranjca, ki pa se
„
je v Metliki popolnoma udomačila odmahnile z rokami,
iz trgovskega poklica nai
in si tu ustvarila družino. Zani
delovna mesta, zato b° trg
mivo je, da se je kar cela njena
kmalu močno primanjkoval
družina, z očetom, mamo in
Me pa smo v primeijavii *
sestro, preselila v Metliko.
gimi trgovinami v Meth q
Marija Obradovič je potožila,
glede na naš promet pr
da jim precej preglavic delajo
plačane; od prometa nam p ^
tisti kupci,ki ob sobotah pridejo
da 2,5 Promila, se pravi o jd '«
v trgovino potem, ko so v vinski
tiso č a k o v 25 dinarjev. KoUK r
kleti pridno pokušali dobra
je tre b a za sta ri milijon pr ^
belokranjska vina. „Včasih je
m ajic, da d obim o me te
trgovina polna majic, perila,
pižam, ki jih objestneži razme
d in a r je v ..."
tavajo vsepovsod."

NADA BRODARIČ

CVETKA MALEŠIČ

Hlinili

I

MARUA OBRADOVIČ ^

umi

imunimi
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Za še večjo idejnost pouka
Analiza dosedanjega dda in program aktiva Z K prosvetnih delavcev za letošnje
leto — O be šoli in vrtec ena delovna organizacija
Na zadnji seji aktiva komunistov prosvetnih delavcev v občini
Metlika, ki šteje 42 članov iz OŠ Metlika Podzemelj, Suhor,
vzgojnovarstvenega zavoda in izobraževalnega centra „Beti,“ so
analizirali uveljavljanje koncepta marksistične idejnosti vzgoje in
izobraževanje v lanskem šolskem letu ter sprejeli akcij&i program
za letošnje. Prav tako je aktiv izvolil šestčlanski sekretariat;
sekretarka je spet tov. Milena Hočevar.
Aktiv je ugotovil, da tisti
učitelji, ki še nimajo ustrezne
izobrazbe in študirajo izredno,
pri tem počasi napredujejo.
Razlog vidijo tudi v tem, da se
višje in visoke šole slabo zani
majo za svoje bivše študente in
za dokončanje njihovega študi
ja. Aktiv si bo prizadeval, da bi
bilo več neposrednih stikov, kar
bi gotovo te učitelje spodbudilo
k boljšemu študiju.
V lanskem šolskem letu so v
občini posvetili veliko pozor
nost idejnosti pouka, kar je še
posebej prišlo do izraza pri

Večji izvoz
V prvem polletju izvozili
za 3 7 ,5 milijona din
. letošnjem prvem pol
letju ie metliška industrija
57 odstotkov uvoza pokri
vala z izvozom. Predvi
devajo, da bosta oba izvoz
nika, Beti in Komet, vdrngi
polovici leta izvozila še več
in da bosta presegla letošnji
plan.
V prvih šestih mesecih je
znašala vrednost izvoza 37,5
milijona dinaijev ali 57 odst.
več kot v enakem obdobju
lani; celoleten plan predvi
deva 74,6 milijona din izvo
za. Obe delovni organizaciji
izvažata v glavnem na konvertabilno tržišče. Še pose
bej se je izkazala Beti, ki je v
primeijavi z lanskim prvim
polletjem letos izvozila več
kar za 73 odst.
Uvoz pa v prvi polovici
leta znaša 64,8 milijona
dinaijev in je za 37 odst.
večji kot v enakem obdobju
lani. Povedati je treba, da je
bil uvoz reprodukcijskega
materiala manjši in gre
povečan uvoz predvsem na
račun nove opreme za Beti.

S tr a n u r e d i l : ANDREJ BARTELJ

proslavljanju
partijskih
in
Titovih jubilejev. Veliko vlogo
imajo tudi marksistični krožki,
v poklicni šoli „Beti“ so uvedli
predmet samoupravljanje in
temelji marksizma, ki so ga
dijaki lepo sprejeli in pokazali
zanimanje za to snov.
Aktiv se zavzema, naj bi po
samoupravni
organiziranosti
delavcev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah delovala ena
delovna organizacija s tremi
tozdi: OŠ Metlika, Podzemelj in
vrtec.
Program, ki ga je sprejel aktiv
za letošnje šolsko leto, daje
velik poudarek uresničevanju
marksistične idejnosti v vzgojno-izobraževalnem
procesu,
krepitvi demokratičnih odno
sov med učiteljem in učencem,
povezavii U
z U
delovnimi
organi
V1UT1I11IU

zacijami itd. S r t l i d A
treba prizadevati
f
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in izobraževanja.
O NEG O SPO D A ^
IN V E S T IC IJ^ j
Za ponedeU ek,
sklicana seja vseh ,tre TVtegjti|,“2
ščine občine Metlika.
obravnavali poročilo
^
odarsKu*.b^ ,
realizaciji negospoo—
v občini, govor bo 0
Romov ter o družbene®
ustanovitvi skupnosti
območja Žumberak-- . ^
dnevnem r e d u je še ne
odlokov in sklepov.
j
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Metličani že dalj
K
zaradi neustrezne
smetišča. Včasih, *ca<^ a(jp° »
ter. v mesto prinese s
j#
odpadkih.
prej poiskati bolj
*PL
za smetišče. V ta
bo morala še bolj vklj
misija
okolja* Mza varstvo
-

SPREHOD PO METLIKI
w.._
V IZLOŽBI slaščičarne M
um Kavčič so ob tednu požarne vamostti razstavili ročne gasilne aparate
in nasploh so po vsej občini napisi
in gesla opozarjali na pomembnost
protipožarne zaščite. Gasilska dru
štva so na več mestih pripravila pri
kaz uporabe ročnih gasilnih apara
tov.
VEČ LET NAZAJ so ljudje lahko
kupili pred dnevom mrtvih rože v
samopostrežni trgovini, letos pa je
bila trgovina slabo založena in dan
pred praznikom ni bilo moč v trgo
vini kupiti niti ene rože. Se sreča, da
je v Metliki zasebna cvetličarna, saj
bi sicer marsikateri grob ostal neokrašen.
OK ZSMS V METLIKI je dobil
novega predsednika oziroma pred
sednico. V začetku meseca je to
funkcijo prevzela Irena Flajnik, prej
šnji predsednik Jože Matekovič pa
je odšel v službo na stanovanjsko
skupnost. Irena Flainik ima dolgo
letne izkušnje pri delu z mladino, saj
je vseskozi veliko delala v mladin

skem klubu, Iger s* e i e ^ j S ^
prizadevna in uspešna o r
m delavka.
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DA SO DNEVI
HLADNI, se.
kjgti fludje m n a v i j e
in obutev. ro v — Ki
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fes preveč krajevnih skupnosti?
Jj^ateri trdijo, da jih je premalo, saj pride v manjši KS glas občana bolj do veljave
imalu se

začela v kočevski občini javna razprava o
E ??1* ^ t u t a občine. Pobudo za spremembo je dal družbenoo
zbor občinske skupščine. Razprava bo trajala vse do
hStf**3 *eta’ sPremenjeni oziroma dopolnjeni statut pa bo
* Pred volitvami, ki bodo marca.
razpravi bo treba razčistiti nov, samo trije člani pa so
^.vprašanj. Tako sedanje zunanji.
kažejo, da je izvršni
V sedanjem statutu tudi niso
i °>>cinske skupščine sesta- povsem
jasno
opredeljene
r Preveč uradniško: med pristojnosti posameznih zborov
Je kar 6 predstav- občinske
skupščine.
Zelo
°očinskih upravnih or ga- nejasna je predvsem vloga
družbenopolitičnega zbora, ki
se bo verjetno moral b d j posve
titi sprovajanju ustave in zako
nov oziroma zakonitosti sploh,
manj pa ostalim zadevam. Tudi
naloge oziroma delo skupščin
SIS niso dovolj opredeljene. To
velja predvsem za tiste, ki z
zbori občinske skupščine na
N
^ine
občinske skupskupnih sejah enakopravno
-ie
imenovan za
odločajo o posameznih zade
Ftanc V j f ° 5 n o v n e Sole Fara
vah.
Pmaaaip v’ ?a v- d- direktorja
V zadnjem obdobju je bila
*>». d KočevJe Sala Bližal in
sprejeta tudi vrsta novih
tofjViI J?^natelja glasbene šole
05 Humek. Zadirekzakonov, ki zahtevajo ustrezno
" k»didI*Fati se Je Pojavil le
opredelitev področij, ki jih
M direktorja gimobravnavajo, tudi v občinskem
*'alt'atnpSfSbene šole Pa wiub
statutu. Tudi izkušnje delovanja
*, J ? ® r® P u ™ bil0 Pri
delegatskega sistema zahtevajo
koval “ .°’>®nska skupščina
nekatere spremembe oziroma
**»lile* a LedanJa direktorja
dopolnitve statuta.
#>es®cev4
05 ^ 23 dobo 6
Posebno pozornost pa bo
treba posvetiti vlogi in nalogam
Sin
ie M imenovan Benjakrajevnih skupnosti. Nekateri
za namestnika javnega
poudarjajo, da je KS naložena
ca v Ljubljani in
f e
vrsta nalog, ki so jih dolžne
so d išča združeizvajati.
Več KS v občini pa je
‘odnilti i V ^ iu b ljan i. N ovi
premajhnih, da bi te zadeve
^ica le Z °kČine Kočevje so
lahko uspešno izvrševale. Zato
^ e rn er K o sič in
nekateri že povsem določeno
JPtjvii-l ' m ed tem k o že zdaj
kt g 1° d o lžn o st še M arjan
predlagajo, naj bi število KS v
v
R esinovič in F ra n c
občini zmanjšali za tretjino.
Razprava ob uresničevanju
zakona o združenem delu pa je
J

Ni prijav
li direktorje

? a5?N A N JA

Kolek,

LUZNIM

^

■
V3S^ Zidar Kočevje je na
• letnici obstoja podelil
*~ nar
največ pri& k ,Ccm w so
orgara» a ^ s a m o u n r t fljanja.
1
Merhar, Franc
r & * C mv aC’ EUzabeia Pelc,

'N
i ^era , okan’ Daniel
Antl Komljenovie, Jože

Slosh, j ®Gombač, Vinko Tuc;L01tmer, Ivan Zbačnik,
K v >J,osiP Stumberger,
telak. Marjeta Rupnik in

J ^

e m o r a c ije

letos
a'« r*n o b lice na dan
l ‘i spomin padlih.

^

NLsv^ 0;.novenibra ob 9- uri

K". JUdarip pred spomenikom
°b in* ob R o ^ cesti v
tim h uri Pa pri spome'‘t« r teroH0rcem in žrtvam fašiNa oKpua na novem pokopa
l a ^oiatjj ^ečanostih so sodeV
L®mnaiE9 ci, delavska
SS.v<to.m Predstavniki ZZB in
lv0i enota pa je izstrelila
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Predlagaš, naj
MOJ samoiJOHIVV
id r irV v i
nulici
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STADION DVIGAJO - V
Kočevju nasipavajo nogometni
stadion in atletske steze ozi
roma igrišča. Dvignili ga bodo
za okoli 70 cm. Ta dela so bila
potrebna zato, ker je Rinža
poplavljala stadion. Na tem
stadionu bo prihodnje leto
športno prvenstvo ljubljanske
armadne oblasti, zato opravlja
glavna dela JLA. (Foto: J.
Primc)

Ljudje ob Kolpi vprašujejo, kakšne so m ožnosti za
financiranje razvoja turizma
Letos ustanovljeno Turisti
čno društvo Osilnica, katerega
predsednik je Anton Kovač, je
bilo septembra tudi registri
rano. Na nedavnem sestanku
upravnega odbora društva so se
pogovorili, katere naloge iz
svojega programa bodo uresni
čevali kot prednostne.
Pridobili bodo nove člane, saj jih
zdaj šteje društvo le 15. Včlanili se
bodo v Turistično zvezo Slovenije.
Izdali bodo tudi značke svojega TD
in razglednico. Pri Ljubljanski banki
in Združenem KGP se bodo posve
tovali, kakšne so možnosti za razvoj
in
tudi
financiranje
razvoja
kmečkega turizma na območju
Osilnice. Ko bodo to zvedeli, bodo
povabili na sejo TD tudi občane, ki
so zainteresirani za kmečki turizem.
Na območju KS bodo označili poti

zastopnik športne stave, lota in
ostalih iger na srečo.
SMETI IN ČISTOČA
- Teden
čistoče in varstva okolja pri nas ni
bil posebno uspešen. Bilo je nekaj
očiščevalnih akcij, posebno kjer
nesnaga kazi videz mesta. Dosti pa
to ni zaleglo, ker se okoli polnih
smetnjakov in košaric za smeti,
katere prevračajo tudi ponočnjaki,
hitro spet nabere nesnaga. Košarice
bi lahko pogosteje praznilo podjetje,
ki je za to plačano.
LETALA SMETE - Nesnaga nas
zasiplje iz vseh strani. Pretekle dni
so nas poleg vsega obmetavala še
letala z reklamnimi papirji nekaterih
trgovinskih podjetij iz Ljubljane.
Kdo bo odvrženi papir očistil, se
nihče ne vpraša. Najpreprosteje je
metati reklamo, pospravljajo pa naj
komunalna podjetja, čeprav nimajo
s podjetjem, ki meče reklamne liste,
nobene poslovne zveze.
VEŽE SO STRANIŠČA - Na
zaklepanje vhodnih vrat v stano
vanjskih hišah in blokih marsikje
pozabljajo, čeprav je s hišnim redom
predpisano. To izkoriščajo ponoč
njaki in uporabljajo veže in smetnja
ke v njih za WC, predvsem v bližini
gostinskih lokalov.
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VODA UNIČUJE — Zadnja poplava ni le poškodovala zgradbe, ceste, mostove itd., ampak je tudi
odnašala drva, deske in razne dele ter material zasebnikov, pa tudi delovnih organizacij. Na sliki: na
stavbi v Goriči vasi se lepo vidi, do kod je segala voda, ko je bila najvišja. (Foto: J. Primc)

Prošnja za solidarnost ob poplavi
Izračuni pokazali, da je ribniška občina zaradi poplave 2 1 . in 2 2 . avgusta upravičena do
republiških solidarnostnih sredstev za odpravljanje posledic naravne nesreče

Zanimanje za kmečki turizem

robne iz Kočevja
- Tudi v
k- Akcijn°- dobili vremensko
w Ž* Ko&JL Pr,:vzela krajevna
% ^nU
oveVie na pobudo nekafc'. Kje bo stala, še ni

med drugim pokazala, da je
zelo vprašljivo, če je treba KS
združevati. Tako namreč spet
lahko dobimo nekdanje majhne
občine. KS pa ni občina v
malem, ampak skupnost, v
kateri občani združujejo svoje
interese za pokrivanje skupnih
potreb. KS naj bodo take, kot
jih potrebujejo občani, in ne
take, kot si jih zamišljajo razni
občinski funkcionarji.
Razprave o spremembah
občinskega statuta bodo torej
morale razčistiti še marsikatero
zanimivo vprašanje, ki zadeva
delovne ljudi in občane. SZDL
pa je dolžna razpravo voditi, oz.
organizirati.
J. PRIMC

v turistično oziroma izletniško
zanimive kraje. Pri tem bodo zapro
sili za pomoč lovsko družino in
mladinsko organizacijo.
Posebno se bodo zavzemali za
razvoj kajakaštva na tem območju
oziroma za organizacije raznih
kajakaških tekmovanj. Tako že zdaj
predlagajo, naj bi bilo prihodnje
državno prvenstvo prav na Kolpi pri
Osilnici. Spomladi pa bodo razpisali
tekmovanje za najlepše urejene vasi
in domačije na območju KS
Osilnica. Najlepše bodo prejele
diplome.
J. P.

Nevšečno jezero
Stanovalci hiše na Trgu zbora
odposlancev 54 v Kočevju so se
pritožili kar pri nas (kot da
drugje ne bi pomagalo!), ker jim
kanalizacija ne požira in jim
nastaja pri h iši,jezero".
Nevšečnosti so se začele šele
potem, ko so v bližini asfaltirali
velik parkirni prostor. Stanovalci
trdijo, da so med gradnjo oz.
pred asfaltiranjem opozarjali
strokovnjake, naj ne zamaše
ja3ca. Oni pa so zatrdili, da je
tisto „mrtvi“ jašek in da ne bo
nobenih posledic.
Izkazalo pa se je, da so imeli
prav stanovalci, ki zdaj zahte
vajo, da je treba čimprej skopati
tista dva metra jarka in hišno
kanalizacijo spet priključiti na
jašek. Vendar se nihče ne zgane.
Nekateri celo namigujejo, da so
za stanje krivi stanovalci sami,
češ da so preleni, da bi si skopali
tistega pol metra jaška in priklju
čili jezerce1 na kanalizacijo.
Nekateri občani, ki hodijo tu
mimo, so položili prek „jezera“
štiri deske, da pridejo suhi na
drugo stran. To je doslej tudi
edini ukrep v zvezi s tem
.jezerom", vsaj kolikor je nam
znano.
Povsem razumljivo je, da
stanovalci in občani za to
.jezero" niso krivi. Njegov
nastanek je očitna posledica
urejanja prostora med staro
avtobusno postajo in domom
telesne kulture. Izvajalci leh del
so gotovo tudi dolžni poskrbeti,
da bo sedanje ,jezero" sredi
Kočevja čimprej izginilo.
J. PRIMC

Ko se je 21. avgusta utrgal oblak nad ribniško in sodraško
dolino, se je gladina Bistrice v slabih dveh urah zvišala za 4 m,
pretok vode pa za okoli 500-krat. Potoki v gornjem toku so postali
hudourniki. Voda je preplavila bregove in okoli 500 ha obdelovalne
zemlje ter naselja ob vodah. Najbolj ,so bila prizadeta naselja
Sodražica, Ribnica, Goriča vas, Nemška vas in Prigorica.
Po prvotni hitri oceni je bilo benega proizvoda celotnega
škode okoli 20 milijonov. Ta gospodarstva občine, zato je v
ocena je bila skoraj točna. Po tem primeru ribniška občina
odštetju okoli 5 milijonov upravičena
do
republiških
dinaijev škode na republiških solidarnostnih
sredstev
za
cestah in vodotokih, ki jo bosta
odpravo
posledic
naravnih
odstranila republiška skupnost nesreč. Občinska skupščina je o
za ceste in območna vodna
tem 7. oktobra že obvestila
skupnost na svoje stroške,
republiško skupščino.
ostane še 13,801.048 din
O posledicah poplave so
škode. Od te je bo največ
razpravljali tudi na zadnji seji
950.000 din pokrila Zavaro vseh zborov občinske skupščine
valna skupnost.
Ribnica. Ob tej priložnosti so
Nepokrite ostane torej še kritizirali območno vodno
12,851.048 din škode. To pa je
skupnost Ljubljanica—Sava, ki
več kot znaša 3 odstotke druž- močno kasni z izdelavo progra-

Večjih požarov ni bilo
Novi prostori in tehnika za gasilce
,JDelo gasilskih društev v
občini Ribnica štejem letos za
uspešno in boljše kot v prete
klih letih,“ je povedal v tednu
požarne
varnosti
Anton
Adamič, predsednik občinske
gasil&e zveze Ribnica.
Aprila letos je začela delati SIS za
varstvo pred požari, ki je zbrala že
nekaj denarja za potrebe gasilstva. V
prihodnjem letu nameravajo s
pomočjo občanov in delovnih orga
nizacij zbrati denar za nakup
sodobne gasilske opreme.
V občini je okoli 800 gasilcev.
Njihovo število ,še vedno narašča.
Društva dosegajo lepe uspehe. Tako
so v Ribnici letos odprli nov gasilski
dom, v katerem so dobili prostore
tudi občinska gasilska zveza, PGD
Ribnica, SIS za varstvo pred požari,
KS Ribnica in ZK Ribnica. V
Loškem potoku so uredili fasado
doma, v Lazih in na Gregoiju pa je

M rhovišča ogrožajo
Samoupravni sporazum o
gojitvi divjadi delegati zbora
krajevnih
skupnosti občine
Ribnica na zadnji seji niso potr
dili. Delegati so namreč zahte
vali, da je treba v sporazum
vnesti tudi določilo, da lovske
organizacije lahko postavljajo
mrhovišča le tam, kjer jim
dovolita krajevna skupnost in
kmetijska zemlji&a skupnost.
Zdaj so namreč včasih lovske
družine postavljale mrhovišča
preblizu cest, potov in vasi. Zato
se je dogajalo, da so na primer
na območju Slemen ljudje, ki so
šli v službo, bežali pred medvedi
domov. ,»Mrhovišča naj bodo
tam, kjer ne bodo ogrožala ljudi
in pridelkov," zahtevajo občani.
V sporazumu je tudi dolo
čeno zbiranje in poraba denarja
za povračilo škode, ki jo povzro
či divjad na popčinah ali
ljudeh. Delegati pa so opozorili,
da bi bilo treba dodati še škodo,
ki jo povzroči divjad na
motornih vozilih. Take škode so
namreč vse pogostejše na
območju zahodne Dolenjske,
oziroma jih jc tukaj precej več
kot na drugih območjih Slove
nije.
J. P.

S tr a n u r e d i l: J 0 2 E PRIMC

gradnja domov v zaključni fazi. Se
letos se bo začela gradnja stavbe
družbenih organizacij v Sodražici, v
kateri bo dobilo prostore tudi PGD
Sodražica. Občinska gasilska zveza
je za gradnjo že nakazala 300.000
din.
V občini letos tudi ni bilo
požarov, ki bi povzročili večjo
materialno ilcodo. Se največ je bilo
manjših gozdnih požarov, zaradi
katerih ni bilo posebne škode.
V letošnjem tednu požarne varno
sti so izvedli več pomembnih akcij.
Tako so izvedli sektorske vaje,
pregledali gasilsko orodje in tehni
ko. Najboljšim udeležencem gasil
skih tečajev iz osnovnih šol Ribnica
in Sodražica pa so podelili priz
nanja.
M. GLAVONJIC

ma o ureditvi vodnega režima v
občini Ribnica. Zahtevali so
čimprej predloge v več inači
cah, nakar se bodo odločili za
eno. Menih so, da verjetno
predlagano
akumulacijsko
jezero ne pride v poštev, ampak
izgradnja jezov oz. zadrževal
nikov vode od Ribnice proti
Sodražici in še naprej do izvi
rov.
Nekateri delegati so menili
tudi, da je škode pri zasebnih
lastnikih hiš in zemlje več, kot
je prikazano v oceni. Zato je
bilo sklenjeno, naj se ocenje
vanje škode in priprava dekumentacije nadaljuje.
Kritizirali so tudi prešibko
poročanje
sredstev javnega
obveščanja o tej poplavi. Kriti
ka je bila v glavnem upravičena,
saj je tudi sicer poročanje z
območja zahodne Dolenjske v
sredstvih javnega obveščanja
republiškega pomena močno
zapostavljeno.
J. PRIMC

KVIZ MLADIH
Na kvizu, td ga je pred kratkim
organizirala osnovna organizacija
ZSM Ribnica, so se 4 ekipe pomerile
v poznavanju
tem:
politika,
Tito-revolucija-mir,
)lucija-mir,
glasba ui
šport. Zmagala je ekipa OO ZSM
Ribnica (Vojko Stamfelj, Vili
Levstik, Igor Kovačič, Ludvik
Gorše), ki je zbral 40 točk. Ekipa
JLA je sicer vseskozi vodila, zatak
nilo pa se n je pri odgovorih na
vprašanja iz športa, zato je zbrala 35
točk in zasedla 2. mesto. Tretja je
tila ekipa osnovne šole Ribnica,
četrta pa ekipa RIKA. Mladinci in
vojaki so med kvizom izvedli
kulturni, zabavni in glasbeni pro
gram.
M.G-č

Ribniški zobotrebci
NOVI BLOKI - Na Trgu Veljka
Vlahoviča v Ribnici so v gradnji trije
stanovanjski objekti, v katerih bo
skupno 51 stanovanj. Gradnja
poteka po načrtih, zato ni bojazni,
da prva dva bloka (34 sta'novanj) ne
bi bila dokončana že letos, zadnji
(17 stanovanj) pa spomladi. Vpra
šljivo je le, če se bodo v prva dva
lahko stanovalci vselili že za novo
leto ali šele v začetku prihodnjega
leta.
KJE BO TRGOVSKA HIŠA? Za novo trgovsko hišo v Ribnici so
bile na razpolago tri lokacije, in
sicer na prostoru bivšega doma JLA,
za gostilno Žulj in med pošto ter
hotelom Jelka. Ker je pri bivšem
domu JLA premalo prostora za
parkirišča, prostor za gostilno Žulj
pa je preveč oddaljen od mestnega
središča, je obveljal predlog za
lokacijo med pošto in hotelom. Ta
ima naslednje prednosti: tu je dovolj
prostora tudi za parkirišča, ki jih
danes potrebuje vsaka trgovina, je
sredi mesta, zemljišče pa je komu
nalno dobro opremljeno. K tej loka
ciji tudi KS Ribnica in občani niso
imeli pripomb.
IMENOVANA DIREKTORJA Za direktorja Vzgojnovarstvenega
zavoda Majde Šilc v Ribnici je
občinska skupščina imenovala na

zadnji seji Andrejo Hojč, za direk
torja glasbene šole pa Andreja
Puharja. Oba sta bila na teh dolžno
stih tudi že doslej.

občan
vprašuje

medved
odgovarja

- Sem slišal, da so ljudje
zaradi tebe bežali domov,
namesto da bi šli v službo.
— Zakaj pa niso raje bežali v
smeri službe in bi tako prišli na
delo še prej kot sicer?
KAJ BO S ŠOLO? - Gorniki
vprašujejo, kaj bo s stavbo, v kateri
je bila svoj čas osnovna soia. rravijo,
da so v njej nameravali urediti
obrate Inles, RIKO in drugi, vendar
so vsi ti načrti padli v vodo. Prebi
valci Gore pa bi le radi svoj obrat,
kjer bi se lahko zaposlili za delo
sposobni domačini.
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ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je v 66. leto sto

rosti za vedno zapustil naš <*
mož, oče, očim, biat in stne

tedensK6le
Četrtek, 3. novembra - Hubert
Petek, 4. novembra - Draga
Soboto, 5. novembra - Slavka
Nedelja, 6. novembra - Lenart
Ponedeljek, 7. novembra - Zdenka
Torek, 8. novembra - Bogo
S^eda, 9. novembra - Nevenka
Četrtek, 10. novembra - Andrej
LUNINE MENE
4. novembra ob 04.58 uri - zadnji
krajec

SLUŽBO

DOBI

ZAPOSLIM dva mlajša KV mizarja
pohištvene ah stavbne stroke.
Možnost nadurnega dela. OD po
dogovoru. Bojan in Neda Gerden,
mizarstvo, Ivančna gorica 92.
ZALOŽBA LIPA in ZALOŽBA BO
REC vabita k sodelovanju zastop
nike za prodajo knjig na območju
Dolenjske. Zaposlitev je honorar
na. Pogoj: osebni avto ter sposob
nost kontokthanja z individualni
mi kupci na terenu. Interesenti
naj pošljejo ponudbe na naslov:
Ribič, Čopova 6, Celje, telefon
(063) 27-949.
DEKLE, vešče kuhanja, ali gospo
dinjo k tričlanski družini v Švici
(slovenski zdravnic in dve hčer
kici) iščemo. Dr. Jurkovič, Gre
gorčičeva 19, Ljubljana.
ZDRAVNIŠKA družna v Kranju
išče zanesljivo žensko za pomoč v
-“ -ijstvu. Nudimo odlične
Pišite na naslov: dr. Janez
Bertoncljeva 63, 64000
Kranj.

SLUŽBO

ISCE

SPREJMEM v varstvo dva otroka.
Naslov v upravi listo (3474/77).

STANOVANJA
MLAD par išče sobo ali kakršnokoli
stanovanje v Novem mestu ali
okolici. Naslov v upravi lista
(3464/77).
SOBO ali garsonjero v Ljubljani,
ogrevano, iščem za študentko, la
hko tudi kot sostanovalko. Na
slov v upravi listo (3494/77).
SOBO ODDAM moškemu. Naslov v
upravi listo (3516/77).

BRESTANICA: 5. in 6. 11.
ameriški film Billi dva klobuka.
KRŠKO: 5. in 6. 11. honkonški
film Karate v službi Interpola. 9 .11.
ameriški film Zadnji junak.
NOVO MESTO - KINO KRKA:
Od 4. do 6. 11. italijanski barvni
film Ljubezen pomeni ljubosumje.
6. 11. matineja Mala čuda velike
narave. 7. 11. domači barvni film
Mala čuda velike narave. Od 8. do
10. 11. italijansko-jugoslovanski
barvni film Skriti grehi - javne
vrline.
RIBNICA: 5. in 6. 11. ameriški
barvni film Jeklena ptica.
SEVNICA: 5. in 6. 11. francoski
film Rdeče sonce, 9. 11. angleški
film Henrik VIII.
TREBNJE: 5. in 6. 11. nemški
barvni avanturistični film Vinetou zaklad v srebrnem jezeru.

POCENI prodam karamboliran NSU
1200 (lahko po delih). Vrabac,
Gor. Straža 69, telefon: 84-578,
dopoldne 22—131.
POCENI PRODAM traktor znamke
Comik (18 KM), zelo pripraven
za vsa poljska dela, s koso,
plugom, hidravliko in kardanom.
Alojz Kosec, Brinje 23, Šentru
pert.
PRODAM princa 1200 C, letnik
1972. Zvone Kovačič, Koroška
vas, n Ji., Stopiče. Ogled možen
vsak dan popoldne.
PRODAM fiat 850. Darko Knez,
Krastovica 18, Mokronog.
UGODNO prodam 3codo 1000 MB,
neregistrirano, v voznem stanju,
letnic 1969. Jože Bartelj, Vel.
Cerovec 10, Stopiče.
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PRODAM čistokrvno telico frizijko,
staro dva meseca. Franc Blažič,
Mačkovec 16, Novo mesto.
12—, 1 3 -, 1 4 -, 15—in 16-colske
gumi vozove za konje, vole in
traktorsko
opremo
prodam.
Stane Bulc, Jurčkova pot 73,
Ljubljana.
PRODAM kombiniran poravnalni
mizarski strm. Franc Kovačič,
Šentjernej 115.
PRODAM otroško posteljico in
palerino. Djaip, Ragovska 10,
Novo mesto.
UGODNO prodam novo spalnico.
Cena po dogovoru. Ogled vsako
soboto
in
nedeljo. Slavka
Rozman, Malenška vas 24, Mirna
PRODAM nov jedilni kot, razte
gljivo mizo in kot iz masivnega
lesa domače izdelave. Naslov v
upravi Hsta (3478/77).
PRODAM 8 mesecev brejo kravo.
Bršljin 1, Novo m esta

PRODAM 4 m3 suhih smrekovih
desk debeline 2, 3 in 5 cm. Sal
mič, Gmajna 19, Raka pri
Krškem.
PRODAM 14-colski gumi voz. Na
slov v upravi lista (3500/77).
PRODAM žensko poročno obleko
krem barve. Fink, Obrh 15, Dol.
Toplice.
PRODAM klavirsko harmoniko
znamke Hohner Verdi III (120
basov, 9 registrov), odlično ohra
njeno. Ogled vsako soboto ali ne
deljo. Oto Pompe, Šmarje 76,
Sevnica.
PRODAM sadne sadike (jablane,
hruške, breskve, marelice in češ
nje). Za kakovost in vrsto dam ga
rancijo. Možna je rezervacija za
spomladanske sadike. Jože Pre
log, Adamičeva 13, Novo mesto.
PRODAM 3 m3 rabljenih plohov.
Cena po dogovoru. Ogled je mo
žen ob sobotah popoldne in nede
ljah dopoldne. Franc Škufca, Regerča vas 165, 68000 Novo me
sto.
PRODAM novo etažno peč EMO
Celje za centralno ogrevanje in R
8, letnik 1970. Stane Tutin, V
Brezov log 41, Novo mesto.
PRODAM samsko pohištvo za dve
sobi. Ogled vsak dan od 14. do
18. ure. Obrad Nenadič, Trdinova
12 C, Novo mesto.
PRODAM raztegljiv kavč, dvodelno
omaro in zakonsko posteljo z
nočnima omaricama, vse orehovo
in dobrp ohranjeno. Lenarčič,
Glavni trg 13 b, Novo mest.
UGODNO prodam dnevno sobo in
knjižno omaro iz pravega lesa.
Marija Brovet, Trebnje, Jurčičeva
4.
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MAJOLKE in drobne kmečke sta
rine kupim. Cipot, Gregorčičeva
21, Ljubljana, Pišite!
MERCEDES, osebni, do devet let
star, poškodovan, iztrošen ali
karamboliran, kupim takoj. UL
padlih borcev 18, 61000 Lju
bljana.
ENOINPOLSOBNO ah dvosobno
komfortno stanovanje z garažo,
takoj vseljivo, kupim v No
Novem
oj v gotovini z
mestu. Plačam takoj
dinarji ali devizamL Ponudbe javite na naslov: Ludvik Cinč, Medenska cesto 73, Šentvid-Lji
na ah telefon (061) 51-290.
P

O

S
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PRODAM vinograd (12,60 ara) z zi
danico in opremo v Hmeljčiču.
Cena po dogovoru. Anton Ajde--,
šček, Jablan, Mima peč. Oglasite
se 6. novembra 1977 pri Kastel
cu, Jablan.
SKUPAJ ah posamezno prodam
staro hišo z gospodarskim poslop
jem ter 3 ha zemlje - primemo
za vikend - med Trebnjim in
Mirno. Informacije: Ulica heroja
Slaka 15 ah Kidričeva uhca 5,
telefon: (068) 83—252 Trebnje.

PRODAM dobro urejen vinograd.
Drakulič, Perudina 1, Vinica.
PO UGODNI ceni prodam (tudi za
kredit) enonadstropno, delno
opremljeno stanovanjsko hišo v
Brestanici (125 m2). Ogled je
možen po 15. uri. Naslov v upravi
hsta (3335/77).
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MATIJA BRULEC

O

PROSTOR za obrt iščem v Črno
mlju. Minimum 20 m2, trifazni
priključek in voda v prostoru. Vi
šina stropa od 2,50 do 3 m. Bo
štjan Krže, Dolenjski list, Novo
mesto, ali Ločka 24, Črnomelj.
S 1. februarjem oddam v najem
prenovljeno, popolnoma opre
mljeno odvetniško pisarno na
Glavnem trgu v Novem mestu.
Informacije dobite v upravi
Dolenjskega listo (34 81 /7 7).
POROČNI
PRSTANI!
Poročni
prstan, ki vam ga bo izdelal zlatar
v Gosposki 5 v Ljubljani, bo
trajen spomin na sklenitev vaše
zakonske zveze. Z izrezkom tega
oglasa dobite 10 o d st popusta!
RAD BI NAŠEL dobrosrčno in ču
stveno upokojenko, po možnosti
učiteljico ali vzgojiteljico, ki je
osamljena, zdrava in vitalna, pred
vsem pa zanesljiva in bi se hotela
preseliti za vedno ah daljši čas v
vilo tik ob gozdu v lep miren kraj
blizu Novega mesta. Vabi jo prije
ten in nadarjen malček, da bi ga
varovala in vzgajala. Rekreacija
(toplice), izleti v naravo in po
dobno so na voljo. Celotna
oskrba v hiši brezplačna. Nagrada
in ostalo po dogovoru. Ce živi kje
taka oseba, naj piše na oglasni
oddelek Dolenjskega listo pod ši
fro »VAŠKA IDILA**.

NAJ LEPŠE se zahvaljujem inter
nemu oddeku novomeške bol
nice,
posebno
primariju
dr. Huebscherju, dr. Fornazariču
in dr. Jonkju ter strežnemu
osebju za uspešno zdravljenje
težke bolezni. Hvaležni pacient
Jože Redek.

mm
MILAN NEMANIČ, Drašiči 30,
Metlika, prepovedujem hojo in
pašo kokoši po mojem zemljišču.
Kdor tega ne bo upošteval, ga
bom sodno preganjaL
TEREZIJA UCMAN, VeL Orehek 2,
Stopiče, opozarjam vse, da moj
mož nima pravice prodajati pre
mičnin, ker bom v nasprotnem
primeru sodno postopala.
FRANC ZAGORC, Volčkova vas
12, Šentjernej, opozarjam vsako
gar, da nisem plačnik dolgov, ki
bi jih naredil moj sin Jože Zagorc,
bivajoč nekje v Ljubljani.

s Krke 24 pri Novem mestu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijatelje111
brim sosedom za pomoč v najtežjih trenutkih m
Posebna zahvala župniku za opravljeni obred, družini r*15*
vi za zvonjenje na Trški gori, KŠ Grm za venec.

Žalujoči: žena Francka, Ivan z družino, sin ^
družino, brat Nace z družino in drugo sorooso'

^

ZAHVALA
V 73. letu starosti nas je nepričakovano zapus
mož, oče in stari oče

t

l naš

JOHAN ŠENICA
iz Sel pri Dol. Toplicah
Iskreno se zahvaljujemo vsem vaščanom, prijatebeto i^ ^
cem, ki so nam v težkih trenutkih stali ob strani jtevikakorkoh pomagali Hvala vsem, ki ste ga v tako
lu spremili na njegovi zadnji poti, mu poklonih
govotn*"
in nam izrekli sožalje. Zahvaljujemo se tudi pevce ’ ^ l i 
kom, duhovščini za opravljeni obred ter vsem delo
tivom za podarjene vence.
Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: žena, sinovi in hčere z družinami ter ^r0*°
sorodstvo

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage sestre, tete in svakinje

TILKE PIRNAT
^

iz Črnomlja

M otorna vozila
PRODAM zastavo 750 L, garažirano, zaščito Tectil, november 76,
registrirano do .novembra 1978.
Ogled v sredo 9. 11. 1977 od 15.
ije. (Jen
lini 15, Novo mesto.
Nad mu
PRODAM karamboliran FIAT 850
speciaL Naslov v upravi DoL Usta.
PRODAM garažirano „ŠKODO“
1000 luxe. Letnik 1976, 6000
km. Lipovec, K Roku 32, Novo
mesto.
PRODAM zastavo 750, letnik 1976.
Blažič, Mačkovec 16, Novo me
sto.
PRODAM RENAULT 8 v dobrem
stanju, letnik 1965. Naslov v
upravi Usta (3388/77).
UGODNO prodam zastavo 101, let
nik 1972, registrirano do oktobra
1978. Jože Luzar, Dol. Stara vas,
Šentjernej.
AM1 8 prodam, lahko tudi po dehh.
Buljubašič, Ragovska 14/10, No
vo m esta
PRODAM ZASTAVO 101, letnik
september 1973. Ogled od 15. do
17. ure ali pojasnila na telefon
23-063. Tomovič, Majde Šilc 19,
Novo mesto.
PRODAM FORD TAUNUS, letnik
1972. Ogled možen v četrtek, pe
tek in soboto od 16. ure dalje.
Ivan Mihelin, Mostec 1, Dobova.
PRODAM ŠKODO, letnik 1970.
Ogled vsako popoldne. Dol. Kamence 23, Novo mesto.
PRODAM ZASTAVO 750. Informa
cije na telefon 22-159.
PRODAM škodo po delih in zimske
gume za škodo. Jože Draginc, Ko
nec 11 a, Stopiče.
PRODAM tovornjak MAN, pet ton,
registriran do oktobra 1978, cena
ugodna. Ocvirk Peter, Orešje 25,
Sevnica.
NUJNO prodam zastavo 750 L, let
nik 1974. Rajko Rajer, Družinska
vas 14, Šmarješke Toplice. Ogled
možen dopoldne.

DOLENJSKI LIST

ZAHVALA
Vsem, ki so ob tragični smrti našega ljubega sina in brata

VANJE HOČEVARJA
sočustvovali z nami, izrekamo globoko ZAHVALO. Še posebej hvala
požrtvovalnemu tovarišu Beševiču, mladinkam in mladincem, ki so bedeli ob njem,
govornikoma Milanu in Janezu, tovarišem iz garnizonov Cerklje in Zemunik, pev
cem, godbenikom in vsem, ki so ga spremili na njegovi zadnji poti ter z venci in
cvetjem zasuli njegov prerani grob.

se iskreno zahvaljujemo sosedom, sostanovalcem za zaj,val3
vence in cvetje ter spremstvo na zadnji poti. ” os^_ ^o n ilj3
tov. Štruclju in tov. Smrekarjevi Hvala kaplanu
^jii n*
in župniku iz Šmihela in vsem, ki ste pokojno p
zadnji p o ti Misel nanjo bo ostala večna v nas.

Žalujoči: sestri Lenčka in Malka, nečakinje
nami in svakinje

DOLENJSKI LIST

Globoko žalujoči: oče Ivan, mati Joža, brata Robin in Bojan ter drugo sorodstvo

ZAHVALA
Ob bridki izgubi našega ljubega

ALOJZA PAVLINA
upokojenega železničarskega dimnikarja
•se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za podarjeno
cvetje in njegovim tovarišem kegljačem, znancem in govorniku Albinu, tovarišem
gasilcem za častno stražo in sprevod ter venec in govorniku Stanetu, gasilski godbi
za žalostinke. Prav tako se zahvaljujemo pevcem za zapete pesmi, Podjetju za
vzdrževanje prog Novo mesto za podarjeni venec, zavarovalnici Triglav, DOS Novo
mesto za venec in vse razumevanje in human odnos, stanovalcem bloka 44, 22 in
23 za podarjene vence, sosedom za pomoč in kaplanu za opravljeni obred.
Vsem in vsakemu še enkrat iskrena hvala.
Žalujoča žena in hčerka z družino in vnuk Iztok

Št. 4 3 (1 4 7 4 )

IZDAJA: Časopisno založniško
lesto - USTANOVITELJ LISTA: o b č in s k e Kon
Rlp
mesto
/« .
II „ _ x
..- X ,—
L l!
Brežice, Črnomelj,
Kočevje, Krško,
Metlika, N O V O
Sevnica in Trebpje.
_.v
arijah)
IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upra*
mit
nik: Slavko Lubšina.
deovortoi >V
jj»
UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in m^edto^idj*
nik), Ivan Zoran (namestnik glavnega in odgovorne* Bojani-pe)'
Bačer, Andrej Bartelj, Marjan Bauer (urednik F7 uoge < ^ l i p
Milan Markelj, Janez Pezelj, Jo že Primc, Drago RuriJ".’. gjcon0
in Alfred Žrieznik. Oblikovalec Priloge: Peter oin •
propaganda: Janko Saje, Marko Klinc.
... c din "..[ti'/*
IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka _o ^
pM
naročnina 169 dinarjev, polletna naročninai o**« lajjev <>?•
vnaprej - Za inozemstvo 340 din ali 20 ameriških o p ^ n i
(oz. ustrezna druga valuto v tej vrednosti) An\oiet>>5 2 1 0 0 -6 2 0 -1 0 7 -3 2 0 0 0 -0 0 9 -8 -9 .
ic t o ^ J n s P 1*
OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 125 dm,
\ 011 j^inj8
strani 155 din, 1 cm na srednji ali zadnji strani ^
^aka n“ .(jic3
strani 250 din. - Vsak mali oglas do 10 bysed 45 a > do v - zs
beseda 4 din. - Za vse druge oglase in oglase v barvi. sekretah. njsk)
cenik š t 9 od 15. 10. 1977 - Na podlagi
sc za p0
infoimacije IS SRS (š t 4 2 1 -1 /7 2 do 28. 3. 1^/1'
eSt*
list ne plačuje temeljni davek od prometaproizvoo L,oVCirt jjfica
TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v ‘ m e st^ O /
52100-601-10558 - Naslov uredništva: 68001 N upra''e-. 6)1talcev 2, p.p. 33, telefon: (068) 23-606 - , ^ ( 0 6 » ) t i j t i «
Novo mesto, Glavni trg 3, p.p. 33, telefon- p o p isu
a1
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo - ^ ggivn*
filmi in prelom: ČZP Dolenjski list, Novo mesto
tisk: Ljudska pravica, Ljubljana.
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AD IO L JU B L JA N A
toflC,
C,--* 3. NOVEMBRA:
Asb;
®sbena matineja. 9.05
toiola
fch if
stopnjo. 9.35

v zborovski glasbi.
^ k o in po čem?
napotki za naše
tojJlne’ 11.03 Uganite, pa
u J ° P ° želji. 12.10 Zvoki
11.30 Kmetijski
S.M,
Tatjana Stupica:
I oh
.^va njiv za jarine.
vasi- 14.05
i«-de P o l i c e . 14.40
; l6,oo
Jezikovni pogov rUjak. 18.05 Z
f c l 9 . 3 5 Lahko noč,
AniMmute z ansamblom
20.-°.° Četrtkov
[jtp. . Pesmi m napevov,
večer. 21.40 Lepe
, u Nova posnetka
J?® Labacense. 23.05
l l f t " 0' 23.15 Paleta
pesnih ntmov.
C
N.0 V e m b RA: 8.08
^ mjin rt Ja' 5.05 Radijska
Ini’

k t a f e pnja 9-3° Iz s£ s-

r in namj
jugoslovanskih
' klk0 i
sti' 10-15 Kdaj,
S n, “ P0 čem? 10.45
%Uj)3 P7 ta za naše goste iz
! Revjia r ? no *** priljubljeno,
i KltlPt* ie*trov in solistov.
»
b
nasveti
,c• Pomen okolja
k MbPSadov^ a'ko''" 12.40
% 5 v.vam *paj°. 13.50
^•Uio i„
'30 Naši poslu-

, l*. l6t W ^ ? W °*15’45
»S U tm - . Y ^ ak- 19-35
Sun
Minute z
;,Pops , nme Dovžana. 20.00
1
Dom V-5 0dd^ja 0

? Ir>jv^^šcak ih .

22.20

Utetj-nJlZ *°80v domačih.
• m„. nokturno. 23.15

f r j 4 e ! 6V-EMBRA:
8‘45
Pionirski
^ 1 > ^ p o j e Pl 10.15
10.45

Vu-03^L Za naše g— -

podala v
*** na radiu.
S iti ntmu- 12.30 Kme&
IipovUd, J^Pevi
12.40 Veseli
: St
e 14.05 Glasbena
o in plesom
ij
18 n ^ Jlžnega trga‘
hko „ 'P5 Gremo v kino.
Z
a n ° c ’ otroci! 19.45
. Zl^O ^M om
Jožeta

*&t

23n?
S

‘ *‘"iska ji"

ia 23 naše
Popularnih

NOVEMBRA:

Ste 14 wLZa otroke- 8.52

S
V " Pozdravljajo.
U l^ijskai^Poldne. 17.50
A ? ! 19 4 ^ * 19.35 Lahko
I)
v Glasbene razgle
du h uPni n nedeljo zvečer.

K V l « SLs
^ N

ek

,

8lasba za

9 jS a ma’H NOVEMBRA:

^ rnei l2beriteneja' 9,05 RinSa'

1n f^srnico. 9.40
K ^ ? 10i nfs4,Kdaj. kam,
ji » naSp
^ Tunstični

? i{5i- VsakoBa8°Ste “ tujinef e . . neXaj- 12.10

Terčeli:

' 12.4 q fe 1 vinski sejemv
‘Hialne godbe na

koncertnem odru. 14.05 Pojo ama
terski zbori. 14.30 Naši poslušalci
čestitajo in pozdravljajo. 16.00
Vrtiljak. 18.05 Izročila tisočletij.
18.25 Zvočni signali. 19.35 Lahko
noč, otroci! 19.45 Minute z
ansamblom Janeza Jeršinovca s
planšarji. 20.00 Kulturni globus.
20.10 Predstavljamo vam posnetek
opere . . S e v i l j s k i brivec“. 22.20
Popevke iz jugoslovanskih studiev.
23.05 Literarni nokturno. 23.15 Za
ljubitelje jazza.
TOREK, 8. NOVEMBRA: 8.08
Glasbena matineja. 9.05 Radijska
šola za srednjo stopnjo. 9.30 Iz
glasbenih šol. 10.15 Kdaj, kam,
kako in po čem? 10.45 Turistični
napotki za naše goste iz tujine.
11.03 Promenadni koncert. 12.10
Danes smo izbrali. 12.30 Kmetijski
nasveti - Lojze Kastelic: Kako smo
čebelarili v letošnjem letu. 12.40 Po
domače. 14.05 V korak z mladimi.
15.45 Radijska univerza. 16.00
Vrtiljak. 18.05 Obiski naših solistov.
19.35 Lahko noč, otroci! 19.45

Minute z ansamblom Slavka Žnidar
šiča. 20.00 Slovenska zemlja v
pesmi in besedi. 21.30 Zvočne
kaskade. 22.20 Skupni program
JRT - studio Sarajevo. 23.05 Lite
rarni nokturno. 23.15 Popevke se
vrstijo.
SREDA, 9. NOVEMBRA: 8.08
Glasbena matineja. 9.05 Zapojmo
pesem. 10.15 Kdaj, kam, kako in po
čem? 10.45 Turistični napotki za
naše goste iz tujine. 11.03 Po
Talijinih poteh. 12.10 Veliki
zabavni orkestri. 12.30 Kmetijski
nasveti - ing. Jurij Mamilovič:
Herbicidi v solatnicah in okrasnih
rastlinah. 12.40 Pihalne godbe.
14.30. Naši poslušalci čestitajo in
pozdravljajo. 15.45 Spomini in
pisma. 16.00 Loto vrtiljak. 18.05
Odskočna deska. 18.30 Utrinki iz
svetovne zborovske glasbe. 19.35
Lahko noč, otroci! 19.45 Minute iz
našega studia. 22.20 S festivalov
jazza. 23.05 Literarni nokturno.
23.15 Revija jugoslovanskih pevcev
zabavne glasbe.

TELEVIZIJSKI
SPORED
Če t r t e k , 3. n o v e m b r a :
9.00 TV v šoli: Reke, Projekcija
zemljepisnih
kart,
Evolucija
živčnega sistema. 10.00 TV v šofi:
Francoščina, Risanka, Kemija (do
11.05). 15.00 TV v šoli - ponovitev
(do 16.00). 17.30 Čudoviti svet
Muca Filemona - barvna oddaja.
17.40 Obzornik. 17.55 Mozaik.
18.00 Skrivnosti morja — barvna
serija. 18.50 M. Belina: Kateri vrag
nas je gnal na to barko, barvna serija
Igrajmo se gledališče. 19.15 Barvna
risanka. 19.20 Cikcak. 19.30 TV
dnevnik. 19.55 Propagandna oddaja.
20.00 Prijatelji in sosedje, barvna
nanizanka.
20.25
Propagandna
oddaja. 20.30 V živo, vmes
Poročila.
PETEK, 4. NOVEMBRA: 15.00
TV v šoli - ponovitev (do 16.00).
17.20 Križem kražem. 17.30 Pisani
svet,
barvna
oddaja.
18.05
Obzornik. 18.20 Pevski tabor 77,
barvna oddaja. 18.40 Mozaik. 18.45
Narodni parki, barvna oddaja. 19.15
Barvna risanka. 19.20 Cikcak. 19.30
TV dnevnik. 19.50 Tedenski
notranjepolitični komentar. 19.55
Propagandna oddaja. 20.00 N.
Cripp: Družinske vezi, barvna
nadaljevanka. 20.45 Razgledi. 21.20
Policijske zgodbe — serijski film.
22.10 TV dnevnik. 22.25 Od glave
do pete, barvna oddaja TV Beograd.
SOBOTA, 5. NOVEMBRA: 1.00
Čudoviti svet Muca Filemona,
barvna oddaja. 8.10 Z besedo in
sliko: Svilena obleka, barvna oddaja.
8.25 M Belina: Kateri vrag nas je
gnal na to barako, barvna serija
Igrajmo se gledališče. 8.50 Pisani
svet, barvna oddaja. 9.25 Človek in
duševna stiska, barvna oddaja. 9.45
Dokumentarna oddaja, N. Cripp:
Družinske
vezi,
barvna
nadaljevanka, Jugoslovanska trimška
televizija, barvna oddaja. 15.45
Nogomet CZ: Rijeka - prenos.
17.45 Obzornik. 18.00 Huckleberry
Finn, barvni film. 19.15 Barvna
risanka. 19.20 Cikcak. 19.30 TV
dnevnik.
19.50
Tedenski

zunanjepolitični komentar. 19.55
Propagandna oddaja. 20.00 Kliči M
za umor - barvni film. 21.45 Moda
za vas, barvna oddaja. 22.00 TV
dnevnik. 22.15 Propagandna oddaja.
22.20 625.
NEDELJA, 6. NOVEMBRA:
8.15 Poročila. 8.20 Za nedeljsko
dobro jutro: Festival MPZ Celje 77,
barvna oddaja. 9.00 625. 9.40 G.
Flaubert: Gospa Bovary, barvna
nadaljevanka. 10.35 Ostržek, barvna
risana serija. 11.00 Karino, barvna
serija.
11.25
Mozaik.
11.30
Kmetijska oddaja. 12.30 Poročila
(do 12.35) Križem kražem, Zakoni
divjine, barvna serya, Okrogli svet,
Capajev, film, Moda za vas,
Poročila, 17.45 Košarka: Partizan :
Jugoplastika, prenos, v odmoru
Propagandna oddaja, 19.15 Barvna
risanka. 19.20 Cikcak. 19.30 TV
dnevnik.
19.50
Tedenski
gospodarski
komentar.
19.55
Propagandna oddaja. 20.00 L
Ivanac: Nikola Tesla, barvna
nadaljevanka. 21.05 / Propagandna
oddaja. 21.10 Oblast sovjetom,
zemljo kmetojn, mir narodom, 2.
del oddaje iz cikla Stoletje revolucij
21.55 TV -dnevnik. 22.05
Reportaža z nogometne tekme
Vojvodina : Partizan. 2Z35 Športni
pregled.
PONEDELJEK, 7. NOVEMBRA:
15.05 TV v šoli - ponovitev. 16.00
TV v šoli - ponovitev (do 16.15).
17.10 Vrtec na obisku: Ugibajte z
nami. 17.25 Zakoni divjine, barvna
serija. 17.50 Obzornik. 18.05
Človek in duševna stiska; barvna
oddaja. 18.25 Mozaik. 18.30
Dogovorili smo se. 18.45 Mladi za
mlade, barvna oddaja. 19.15 Barvna
risanka. 19.20 Cikcak. 19.30 TV
dnevnik. 19.55 Propagandna oddaja.
20.00 Dj. G. Feher: Crni globus,
barvna drama TV N. Sad. 21.00
Propagandna
oddaja.
21.05
Kulturne diagonale.' 21.45 Mozaik
kratkega filma: Kantata o rdečem
orkestru. 21.55 TV dnevnik.

TOREK, 8. NOVEMBRA: 14.50
TV v šoli - ponovitev (do 16.00) 16.05 Šolska TV: Od igre do znaka,
oddaja iz cikla likovna vzgoja (do
16.20) - 17.15 Potovanje okrog
sveta, barvna lutkovna serija. 17.30
Črna puščica, barvna serija. 17.55
Obzornik. 18.10 „Cmok v maju,
barvna glasbena oddaja. 18.40
Mozaik. 18.45 Po sledeh napredka,
barvna oddaja. 19.15 Barvna
risanka. 19.20 Cikcak. 19.30 TV
dnevnik. 19.55 Propagandna oddaja.
20.00
Diagonale.
20.30
Propagandna oddaja. 20.35 G. E.

ZAHVALA
V 77. letu starosti nas je za vedno
zapustil dragi mož, oče, brat, ded in
praded

JOHAN
BRULC
iz Smolenje vasi
pri Novem mestu
Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in
vsem tistim, ki so z nami sočustvovali, darovali cvetje in nam
nudili pomoč v težkih trenutkih. Hvala govornikoma za poslo
vilne besede, vsem gasilskim društvom, la so pokojnika spre
mila na zadnji poti, še posebna hvala pa predsedniku GD Smolenja vas, dr. Kramarju za zdravniško pomoč ter župniku za
opravljeni obred.

Žalujoči: žena Frančiška, sin Miha, hčerki Fani in
Milka z družinami, sestre z družinami ter drugo
sorodstvo

ZAHVALA

barvna
Clancier:
Crni
kruh,
ndna
nadaljevanka. 21.35
na
oddaja. 21.40 Obrazi jazza,
oddaja. 22.10 TV dnevnik.
SREDA, 9. NOVEMBRA: 16.35
Košarka Brest : Bosna - prenos (za
JRT I). 18.20 Obzornik. 18.35
Zakladi britanskega muzeja barvna oddaja. 19.00 Ob kitari
19.15 Barvna risanka. 19.30 TV
dnevnik. 19.55 Propagandna oddaja.
20.00 Film tedna: Streljajte na
pianista. 21.25 Propagandna oddaja.
21.30 Mehika, oddaja iz cikla
TV
revolucij.
22.15
Stoletje
dnevnik.

V času od 20. do 26. oktobra so
v novomeSci porodnišnici rodile:
Martina Kranjc z Broda — Natašo,
Ana Povše s Kija - Mirana, Ljudmi
la Zore iz Spodnjih Vodal Alberta,
Lidija
Hudoklin
iz
Gornjega Maharovca - Petra, Mar
tina Bizjak iz Sevnice - Jožeta,
Ivanka Gradišar iz Vinice - Tineta,
Tončka Gorenc iz Velikih Poljan Darjo, Marija Zidar z Blance Roberta, Marija Grlica iz Bitne vasi
- Jožeta, Marija Skoda z Gornje
Prekope - Vesno, Ljubica Kolenc z
Mirne - Anjo, Milka Miklavčič iz
Dobrave — Matjaža, Nada Turk s
Podgrada —Gregorja, Marija Veselič
iz Črnomlja - Gorazda, Veronika
Giodani iz Strelaca - Klavdijo,
Marija Hočevar s Krvavčjega vrha Janeza, Valerija Kos iz Martinje vasi
- deklico, Marija Pirc iz Gornjega
PijavSkega - dečka, Sonja Starešinič
iz Kanižarice —dečka, Milka Žagar
z Muhaberja - dečka, Jožica
Nemanič iz Božakovega - deklico,
Karolina Jordan iz Kostanjevice dečka, Stanislava Lah iz Dolnjih
Jesenic - deklico, Marija Borse iz
Hrušice - deklico in Irena Podobnik
iz Slovenske vasi - Gregorja. ČESTITAMO!

Ob smrti naše drage žene, mame,
stare mame, sestre in tete

FRANČIŠKE
PRIMC
iz VeL Podljubna 7
se najtopleje zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
znancem in vaščanom, ki so ob najtežjih trenutkih sočustvo
vali z nami ter nam nudili vsestransko pomoč, darovali cvetje
in izrazili sožalje. Zahvaljujemo se OOZB Birčna vas, sindikal
ni podružnici SAP Ljubljana in Tovarni zdravil KRKA Novo
mesto za podarjene vence, pevcem, godbenikom ter govorni
koma tov. Škufca Kristini in Plantan Francu za poslovilna go
vora. Hvala tudi zdravniškemu osebju nevrološkega oddelka
bolnice Novo mesto, ki so ji v zadnjih dneh življenja nudili
zdravniško pomoč.
Vsem, ki ste jo spremili na njeni zadnji poti, prisrčna hvala.

Žalujoči: mož Janez in hči Slavka, hčerke Ana,
Marija, Štefka z družinami in sin Jože z družino.

V S POMI N
1. novembra je minilo žalostno leto dni, odkar nas je za vedno
zapustil naš ljubljeni mož, oče, stari oče

JANEZ GORNIK
iz Grabrovca 19
Težko se je sprijazniti, da te ni več med nami. Odšel
si, v naših srcih pa je ostala bolečina. Radi bi ti
povedali, da te ne bomo nikoli pozabili. Hvala vsem,
ki se ga spominjate.
Vsi njegovi!

Jjg ,
* * * ?e marsikateri opazovalec, da bi
°bdM k°'ie bilo, ko bi vinograde opusti,-inos' “0vali bolj pridno svoje polje. Tako
po moji misli ne sme govoriti. Velik
A n ’ Posajen z žlahtno trto, je dika in
tk 6Hi vi r vsa*ce kmetije. Mali, z lipino zaA , Dn°®ra^'> ki dajo pijačo za dom, ne za
iti0-'ke ®°tovo veliko več škodijo nego kooh Za^tevaj° trud in trošek, katera bi
.op
miti z večjo koristjo za druge kmeč!r idr 6' ^ sam* vodi bi ostal kmet ravno
a,v kakor ob tej omledni, slabo prii!ni a*‘ zeleniki. S prodajo vina bi
:?čt4 p. ° 8atel, pa neče. V Grčevju živi
!^t Ved r>delal je 1869. leta dvesto petintrini prodal ne kaplje. Popilo se je
Stifj ' J rodovini je osem ljudi, med njimi
dorasle hčere. Najmlajša, petletna

Zefka ga je posrkala na dan sama tri merice.
Vpričo mene jo je vprašala mati ob devetih
zjutraj, če je že kaj žejna. Ljubeznivo dete se
zadere: „Ne vem, kje tako dolgo postavate, da
mi ga že ne prinesete, menda bi radi, da bi jaz
umrla od žeje.“ Precej za zajtrk, se je prinesla
družini cela neža posoda, ki drži štiri bokale.
Vsak dan ga je šlo dobrega pol vedra. Ob ne
deljah "sta korakala po prvi maši oče in mati
precej v klet in je nista zapustila do trde noči,
da je treba bilo spat iti. Jedi jima je nosila
dekla v klet. To se ve, da vseh dvesto petindrideset veder niso mogli požlampati doma
či. Vabili so pit vsakega človeka, ki je šel
mimo hiše, znanega in neznanega. Tako gosto
ljubje naj gre rakom žvižgat!
Isto leto gaje dobil tudi v Grčevju kmet R.
blizu dve sto veder, prodal ga je samo trideset,
vse drugo je požrla nenasitna domača potreba.
V Gornjem Kamenju ga popije nepriljubljeni
K. s svojo neveliko rodbino na leto po sto
veder. Leta 1871. so povedale „Novice“ , da ga
je posrkal neki učitelj z ženo v štirih mesecih
petintrideset veder. Sfem ter tja se nahajajo
grozoviti pijanci, ki ga podelajo vsak dan po
pet bokalov in se jim komaj pozna, da so ga
kaj pili. Pod Trško goro poznam moža, ki
odmerja svoji ženi vsak v klet. To se ve, da
vseh dvesto petintrideset veder niso mogli po
žlampati večidel pa ga podavi sama. V Šentpeterski duhovniji so slovele prejšnji čas kot
pijanke Bojanka, Dragomanica in Volekovka.
V dveh urah so ga podelale skupaj petnajst
bokalov in nobena ni bila nič pijana. Neki soie hotel Doskusiti, koliko ga more Bojanka
nesti. Začel ji ga je točiti zjutraj na tešče;
baba zvrne bokal za bokalom; ko se ji nabere
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osem, se sosed naveliča in jo zapodi iz hiše.
Prišedši na zrak, ni padla, ampak šla po cesti v
redu kakor kak trezen človek, samo glavo je
držala nekoliko postrani. Volekovka si več let
ni kupila nobenega piskra. Napotila se je zara
di tega večkrat proti mestu, ali je denarje spo
toma zapila. Kar je našla v hiši, žitnici in na
polju, vse je prodajala, da je ujela groš za pre
ljubi vinček. Nazadnje ji je ostal samo en do
ber lonec, v katerem je kuhala za žival in za
ljudi. Moralo je goreti po cel dan v peči, da je
zmogla dovolj nakuhati. Takih zgledov bi na
štel lahko celo stotino, ali naj bo dosti tega
gnusa. Kar poje pesem: „Kiklico prodala bom,
za sladko vince dala bom“ , se godi marsikdaj v
resnici.
Če kdo pijancem in pijankam kaj očita, se
izgovaijajo s pregovorom: Kar je truplo pride
lalo, naj truplo uživa. Posebno ostudno se zdi
tujcu, da čuje tako pogostoma žvenketanje
kupic že zjutraj. Enkrat sem slišal peti že ob
šestih v štirih hišah zaporedoma: „Glažke nali
vajmo - vince popivajmo - to je veselje moj’ga srca.“ Kar se je pelo, se je tudi delalo,
povsod so tavali pijani ljudje po hiši. Grdobija
pijanstva se ne pripisuje le posameznim rodo
vinam in ljudem, ampak tudi celim stanovom
in krajem. Za trdovratne pijance slove mešetarji, vozniki, mesaiji, kovači, godci in - uči
telji! Za vse, seve, to ne velja, sploh pa se ne
da tajiti, da je ta sramotna navada med roko
delci in obrtniki silno razširjena. Močno se
trdi, da se tudi kramarice in lectarice ne more
jo imenovati zmerne in trezne. Krčniarski in
mlinarski otroci slove po celi deželi že od ne
kdaj za nepoboljšljive vinske mušice in gotovo
ne brez vzroka. Mlinarsko življenje mi ni dosti

znano, to pa sem se sam prepričal, da se naha
ja izmed deset krčmarskih hčera tod ob Krki
in Temenici sedem do osem pijank.
Ne sme pa se tako brž veijeti, če se očita ta
greh celim vasem in mestom. O veliki vasi, ki
stoji dve uri od Novega mesta, govore vsi so
sedje in celo duhovščina, da so vsi gospodarji
pijanci razen dveh in še teh se je eden drugje
rodil. Ta ima krčmo in pozna tedaj dobro svo
je vaščane v tem obziru. Naštel mi je sedem
najst pijancev, kar je sicer veliko, ali se ne
ujema s splošno govorico, kajti je vseh gospodaijev več ko sedemdeset. Včasi pa srkajo čez
mero tudi najpoštenejši možaki, najmodrejše
žene. Nekoliko takih predobrih dni v letu ima
skoraj vsak Dolenjec. To se godi n. pr. o veli
kih praznikih, pustni torek, o trgatvi, na sho
dih in sejmih. Shodi se napravljajo ne samo prj
farnih cerkvah, ampak tudi v podružnicah in
sploh pri vsaki cerkvi, kjer se bero maše. Ne
katera cerkev ima še po več shodov v letu,
deloma jih je toliko, kolikor oltarjev. Če stoji
v velikem oltaiju mati božja, ima sem ter tja
za vsak svoj praznik posebno proščenje s tem
razločkom, da je eno veliko večje od drugih.
Na glavne shode privre mnogo tisoč ljudi, če
ne ovira vreme. Ker se jih udeležujejo razen
domače tudi vse bližnje fare in podružnice,
uživa Dolenjec, ki ima kaj denarja (volje mu
ne manjka, če je zdrav, nikoli) teh veselic v
letu precej veliko. Dosti jih dohaja rado tudi s
praznim žepom radi tovarišije, zijalosti, petja,
godbe itd. Shodi se ne razlikujejo med sabo
skoraj nič. Človeka čakajo povsod do malega
iste zabave in iste nespodobnosti. Najsijajnejši
so pri farnih cerkvah, zlasti če pridejo dobro
izurjeni godci, na priliko novomeški.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

"'""'"‘llllllll
''MllHiiiiiiiiimiiiimjiiiiimiiimiiiiiimimiiimiiimiiimiMiiHMmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimmiiiiiiimiiiiiiimmimiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmmmimmimiiiiMiiiiiii

DOLENJSKI LIST

23

Malo za šalo, m a lo zares
Člani AMD IMovo m esto so 29. oktobra z oceni® 'S j
vožnjo in srečanjem svojih članov počastili obe
]
praznik

eren samo pri delu
„Nikoli nisem ničesar povlekel krajši
konec:
naredil, o čemer ne bi bil vodilni,
vrsta
funkcij,
prepričan. Imam čisto vest gradnja avtoceste. Delali so
in lahko vsakomur pogledam po 16 ur na dan, ampak za
v oči. Sem pa realist in raje Petra Ivanetiča to ni bilo nič
vidim bolj črno, ko t bi posebnega. Tega je bil vajen,
olepševaL Zame je ena in saj je imel bogate izkušnje
ena dve in ne more biti tri. k o t komandant brigade na
Nikdar nisem imel konflik progi Brčko-Banoviči pa iz
tov z ljudmi, razen s sanja- Samca. Izkazal se je povsod,
čL “
ker je bil tovariški in dober
To je inž. Peter Ivanetič, strokovnjak. Njegov mostni
ravnatelj
Dolenjskega žerjav,
konstruiran . za
muzeja, rekel ob tem, ko je diplomsko nalogo, še danda
premetaval kup papirjev na nes obratuje v železarni
svoji močno obloženi mizi Štore. Lahko bi postal direk
in vrtel v rokah nepogre tor Litostroja ali piranske
šljivo pipo.
ladjedelnice ali vodilni v
Junija 1926 se je začela Gorenju, on pa: „Ostanem v
njegova življenjska p o t v Novem mestu. “
znani Ivanetičevi učiteljski
V vsakem kolektivu na
družini v Novem mestu. Dolenjskem lahko najdeš
Trije fantje so bili napredno katerega od vodilnih, ki ga je
vzgojeni in Peter kot naj Peter Ivanetič kakorkoli
mlajši je bil 1941 izključen u čil Kasneje je namreč delal
iz gimnazije, ker ni hotel v na izobraževalnem področju
fašistično mladinsko orga pri Zavodu za izobraževanje
nizacijo GILL. Šestnajst let kadrov, bil je svetovalec za
star je šel v partizane. Bil je šolstvo, nikdar pa brez
gubčevec, leta 1943 ranjen funkcij. Dolgoletno odborna Gor. Lakovnicah. Zdravili ništvo je še najmanj, kar
so ga v več partizanskih lahko našteje ob vrsti
bolnišnicah, nato pa je bil predsedništev. v svetih in
do konca vojne v propagandi komisijah.
pri Glavnem štabu N O V in
Mislil je, da bo glasba
POS v Beli krajini
njegov konjiček, pa zanj ni
Tehnika ga je vedno bilo časa. Ljubi naravo, vrt
privlačila, zato je bil med in sadjarstvo. Temu je več
prvimi, ki so'se 1945 vpisali let posvečal ves prosti čas,
na srednjo tehnično šolo v pa tudi to je moral opustiti.
Ljubljani Takoj si je nabral Zdravje ima tako načeto, da
vrsto jiinkcij, se izkazal in so mu zdravniki ukazali
bil izbran za visokošolski počitek
študij v Leningradu.
Počitek? Kadrovska poli
„Leta 1948 sem vodil tika ga je privedla na ravna
skupino naših visokošolcev teljsko mesto v Dolenjskem
iz "Sovjetske zveze domov na muzeju v Novem mestu, da
počitnice, v Moskvi pa nas je bi izpeljal eno največjih
zatekla resolucija inform- akcij: gradnjo Muzeja revo
biroja. Mi smo kar najhitreje lucije. V dveh letih so bili
prišli domov, kjer pa sem se zbrani vsi dokumenti, rešenih
znašel pred odločitvijo: ali hudi*. zapleti
finančne
zaposlitev ali študij. Odločil narave. Muzej se gradi! „To
sem se za strojno fakulteto, nikakor ni moja zasluga,
obenem pa sem poučeval na ampak plod velike podpore
ljubljanskih šolah, da sem družbenopolitičnih organi
zaslužil za življenje. “
zacij, občinske skupščine in
Čeprav je imel na univerzi vseh članov odbora. “
Inž. Ivanetič je iz genera
v najtežjih časih spet več
oropane
mladosti
najbolj vidnih funkcij v cije,
SKOJ in mladinski organi Zakoreninil se je v času, ko
zaciji, je študij končal v sta imela tovarištvo in nese
normalnem roku. Leta 1955 bično delo resnično ceno,
se je k o t prvi strojni inženir zato še dandanes bolan
v Novem mestu znašel pri vztraja pri nalogi: zgraditi
Pionirju, ki je ravno takrat muzej.
.
RIA BACER
preživljal krizo. Spet je

S
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SREČANJE ŠPANSKIH BORCEV - 28 preživelih španskih borcev
si je na obisku v Novem mestu ogledalo proizvodnjo tovarne
„Krka“ in se dlje časa zadržalo v pogovoru s predstavniki delovne
organizacije. (Foto: J. Pavlin)

Samo 40 jih še imamo
Na srečanju slovenskih španskih borcev v Novem mestu
so dali pobudo za stalne stike s tovarno „Krka"
Vsakoletno
tradicionalno
srečanje slovenskih španskih
borcev je bilo letos 24, 25. in
26. oktobra v Novem mestu in
sodi v sklop proslav za občinski
praznik.
Od 40 še živečih španskih borcev
se je novomeškega srečanja udele
žilo 28 udeležencev španske revolu
cije. Vsega skupaj je dala Slovenija
okrog 500 borcev za Španijo, vendar
se jih polovica ni vrnila z bojišč. Vsi
preživeli so se zelo zgodaj vključili v
boj za osvoboditev izpod fašizma.
V Novem mestu je gostom izrekel
dobrodošlico in jim priredil sprejem
Marijan Simič, predsednik občinske
skupščine, v prisotnosti predstavni
kov vseh družbenopolitičnih organi
zacij. Ogledali so si muzej in še
posebej pozorno oddelek NOB, kjer
so spoznali delež Novega mesta v
narodnoosvobodilni borbi.

KIRIKU
1 5 2 .4 5 7 DIN
V 53. kolu športne napo
vedi je bil v Sloveniji najbolj
natančen Grosupeljčan Ivica
Kirik. Razen dvanajstice je
na istem lističu zadel še štiri
enajstice. Izpolnil je 16
kombinacij in zanje vplačal
32 dinaijev, zadel pa je
152.457 din. Kiriku, ki
dopisuje tudi v naš tednik,
za uspešno napoved česti
tamo.
POLENO GA JE
UBILO
Minulo sredo se je pri žaga
nju drv s cirkularko smrtno
ponesrečil Jakob Pevec iz
Zigarskega vrha pri Sevnici:
66-letni Pevec je žagal drva, pri
ten) pa ga je poleno zadelo v
prsni koš. Udarec je bil tako
močan, da je Pevec že na kraju
nezgode podlegel poškodbam.
NOVOMEŠKI
TABORNIKI ZA
OBČINSKI PRAZNIK
27. oktobra v mraku je v globeli
gozda v Ragovem logu zagorel ta
borniški ogenj, okoli katerega se je
zbralo 170 članov Odreda gorjan
skih tabornikov. Počastili so spomin
privih novomeških partizanov, svo
jih zglednikov, nakar sta večji skupi
ni medvedkov in čebelic ter tabor
nic in tabornikov ob ognju izrekli
obljubo oz. prisego, s katero vstopa
jo novi člani v to privlačno specializiraano mladinsko organizacijo. Sle
dile so zabavne točke in nekaj pe
smi.

/NE/NAČRTOVANJE PO REPIŠKO
Jožič Repič, neposredni
proizvajalec v Hitrošivu, je
dobil enosobno stanovanje
takrat, ko se je preselil direk
tor Nogavičar v dvosobno.
Tovariš Nogavičar se je bil
namreč poročil in se ni mogel
še naprej stiskati in preživljati
medenih dni s svojo novo
pečeno ženo v eni spbi, Jožič
Repič pa je bil te sobice
toliko bolj vesel, ker je bila
družbena lastnina. Dolga leta
prej so ga namreč molzli
lastniki bajt, katerim je plače
val lepe vsotice denarja za
kletne luknje ali pa za
podstrešno soparino in pozimi
za nevzdržen mraz. Nepo

sredni
proizvajalec Jožič
Repič je bil poročen že vrsto
let. Z ženo sta zredila lepo
hčerko, ki je kazala na naj
boljše. Po obrazu je bila izre
zana mamica, trmo pa je
podedovala po njem, zato ni
hotela spati v svoji posteljici,
marveč se je vsak večer
zavlekla pod njuno odejo.
Po letu dni je dobil direk
tor Nogavičar sina, kar so v
podjetju pošteno zalili. Sin pa
se je rodil tudi Jožiču Repiču,
toda pretočilo se je veliko
manj kapljice. Ker se je dru
žina direktoija Nogavičaija
povečala za enega člana, se je
kmalu preselil v trisobno

stanovanje, Jožiču Repiču pa
je dodelil odbor za stanovanj
ska vprašanja nekdanje Nogavičaijevo dvosobno stano
vanje.
„Tako bo že šlo,“ je
navdušen razlagal Jožič Repič
zbrani druščini Pri treh
kegljih. „Direktor Nogavičar
bo prej ko slej dobil še enega
otroka, torej se bo preselil v
štirisobno
stanovanje,
medtem bo moja Lojzka tudi
povila, pa se bom dotolkel do
trisobnega stanovanja. In tako
naprej. Sčasoma bo cel blok
naš, ha, ha, ha.“
Lojzka Repičeva je rodila
enkrat pa še enkrat, žena

Srečanje s predstavniki delovne
organizacije tovarne Krka je bilo po
izjavi gostov nadvse prijetno in
izjemno doživetje, zato se je rodila
zamisel, naj bi „Krka“ s španskimi
borci obdržala trajne stike.’ Gostje
so bili tudi na ogledu kartuzije
Pleterje, ob odhodu in Novega
mesta pa so dajali za nas laskave
izjave, predvsem pa so se zahvalili za
izredno topel in prijazen sprejem.
R.B.

V STA NO VANJU
EKSPLODIRAL
PLIN
Jože Božič iz Črneče vasi pri
Krškem je v petek malo pred
deveto uro dopoldan menjaval
plinsko jeklenko v kuhinji.
Odvil je ventil in varnostni čep,
da bi nastavil regulator. V tem
času pa se je v kuhinji nabralo
že toliko plina, da je prišlo do
vžiga. V kuhinji je namreč stal
štedilnik na trda goriva, ki je bil
zakuijen. Pri eksploziji je Božič
dobil hujše opekline in so ga
odpeljali na zdravljenje v novo
meško bolnišnico. Gmotne
škode je za okli 5.000 din.

Ocenjevalna vožnja je potekala iz
štirih središč, kjer se nahajajo sekci
je AMD: iz Dolenjskih Toplic, Šent
jerneja, Šmaijete in Novega mesta.
Na cilj za športno dvorano je srečno
privozilo vseh 62 udeležencev, ki so
s svojo vožnjo morali pokazati kar
precej šoferskih sposobnosti.
Na startu so se najprej pomerili v
spretnostni vožnji med keglji, kjer je
bil nahitrejši Andrej Šušteršič iz
Šmarjete, Darko Šporar pa je najbolj
točno zapisal višinsko razliko na de
lu cestišča. Na koncu so udeleženci
morali ugotoviti tudi porabo goriva,
kjer se je pri izračunih najmanj zmo
til Andrej Senica.
Zmagovalec je postal tisti, ki je
prejel najmanj kazenskih točk.
Vrstni red najboljših: Andrej Šu
šteršič iz Šmarjete (141); Anton Ba
hor, Npvo mesto (150); Martin Iva
netič, Novo mesto (172); Drago
Foršček, Novo mesto (173); Darko
Šporar* Dolenjske Toplice (173);
itd. Kot ekipa pa so bili najboljši
člani AMD sekcije iz Dolenjskih
Toplic, drugi po številu kazenskih

č e k “ . Program , v kate'f m. f I f l
di n ek aj zabavnih točk, je F
vo d il M arjan Kralj.
^
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pa se
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Starc iz Žlebiča, e**

kovačev v ribniški obC

ZMAGOVALEC — Andrej Šu
šteršič prejema pokal zmago
valca iz rok predsednika AMD
Franca Bega. (Foto: J. Pavlin)
točk so bili Novomeščani, sledijo
člani sekcije iz Šmarjete in Šentjer
neja.
Po končani ocenjevalni vožnji so
se vsi člani zbrali v športni dvorani,
kjer je bila slovesna podelitev poka
lov in diplom najboljšim. V kultur
nem in zabavnem delu programa so
nastopili Šentjemejski oktet, ter
ansambla „Rudolfovo“ in „Mati-

konji. Prišli so oa T,£ g j |#
Turjaka, Bloške
^ &
in Kočevja. VeSj ^ j f e J
Vmes smo se P°8
delu pa smo šB skup L , ulkjer smo ostali do tolčenje5^
Kovaštvo m le 40 deti,»
divom. Kovač mora
vsa kopita niso
treba, da ne poškoduj
še na sto drugih s t v a ^ ^
Včasih smo P
tri do štirikrat na leto- j p
so redki tisti, ki &
vat dvakrat Nekateri ,,
celo, da hodijo konji
l> Ha
Jože pravi, oa
seW
k o v a č . T radicija
K ovaštvo nima b od

ODLOČAL JE ČAS - Najbolj zanimiv del sobotne ocenjevalne
vožnje članov AMD je bil takoj na startu, kjer so morali vozniki
čim hitreje prevoziti mimo kegljev. (Foto: J.. Pavlin)

»Karavana..." v Novem mestu
Vsak obiskovalec bo dobil brezplačno po eno p loščo
„Karavana popularnih po
Sloveniji" se bo v petek, 11.
novembra, ob 19.30 ustavila
tudi v novomeški športni dvora
ni.
V „karavani“ potuje iz kraja
v kraj sedemindvajset znanih
slovenskih pevk in pevcev
zabavne glasbe, med njimi Mar
jana Držaj, Majda Sepe, Braco
Koren, Oto Pestner in drugi.
Vsak obiskovalec glasbene
prireditve v Novem mestu bo
dobil brezplačno ploščo enega
od nastopajočih, vstopnice, ki
so že v predprodaji pri poslo

direktoija Nogavičaija pa ni
kazala niti najmanjšega znaka,
da jo nameravajo zgrabiti
porodni krči.
In ko je omenil Jožič
Repič na tovarniškem dvorišču predsedniku odbora za
stanovanjska vprašanja, da mu
je dvosobno stanovanje že
zdavnaj premajhno, mu je ta
zabrusil:
„Kaj bi/ pa rad, Repič?
Poglej našega direktorja Noga
vičaija! Ce je lahko on
zadovoljen s trisobnim stanovanjem, boš, hudiča, tudi ti z
dvosobnim!44
In je šel, ne da bi se ozrl na
Repiča, ki je hotel prvič v
življenju nekaj načrtno narediti, a mu je spodletelo, ker ni
upošteval planiranja direk
torja Nogavičaija.
TONIGAŠPERIČ

valnici Kompasa, v upravi špor
tne dvorane, v glasbeni šoli in
nekaterih delovnih organiza
cijah po 45 dinaijev, bodo hkra
ti glasovalni listek za izbiro naj
boljše
slovenske
popevke
letošnje jeseni.
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DOLENJSKA JE RES GOBARSKA MEKA - ” njd o ^fjj
čki ne1da£ s„ o0 o ^ i r k ° y!
že precej časa za nami, vendar se jurčK
iz Nbstopije vasi pri Semiču se bodo še dolg?.?«,
deljka, 24. oktobra. Nedaleč od vasi so na
na koncu pa se je od njih narava poslovila še P •jurč«0’
- pridne nabiralce je presenetila s tremi orja»
Dergan)
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