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DOBRO
SODELOVANJE
S CERKVIJO
BREŽICE — Na letošnjem
novoletnem sprejemu, ki ga je
komisija za odnose z verskimi
skupnostmi pri občinski sku
pščini priredila njihovim preds
tavnikom, so z zadovoljstvom
ugotovili, da so bili odnosi v mi
nulem letu dobri, da ni bilo
nesporazumov in da se komisija
zato sploh ni sestala. Željo po
dobrem sodelovanju vnaprej sta
izrazila oba govornika, tajnik
komisije Ivan Glas in brežiški
župnik Milan Kšela. T a je ome
nil, da so združeni narodi leto
1986 proglasili za leto miru in
dejal, da se Cerkev pridružuje
vsem, ki so za mir na svetu. Po
samezniki so nato v pogovoru
opozorili na težave v nekaterih
KS. Komisija bo posredovala,
da bi jih čimprej rešili prek
svetov staršev ali v dogovorih s
krajevno skupnostjo. S proble
mi, ki niso v pristojnosti občine,
bo komisija seznanila republiške
organe.

k o čev sk i in ter n a t

DOGRAJEN
KOČEVJE — Novi internat oz.
Dom Dušana Remiha v Kočevju je
dograjen. V triposteljnih sobah je
skupaj 72 ležišč, gojencev pa imajo
okoli 40. Proste zmogljivosti bodo
Ponudili delovnim organizacijam za
nastanitev samskih delavcev, nekaj
sob pa bodo nudili tudi za potrebe
turizma, saj so tako počeli tudi že
doslej. Kuhinja bo usposobljena
šele do konca marca in takrat bodo
lahko kuhali hrano tudi zunanjim
interesentom, razen tega bosta
Injihova kuhinja in jedilnica na razp
olago še za prirejanje raznih prazno
vanj, sindikalnih srečanj, občnih
zborov pa tudi za ohceti. G radnja
internata je veljala preko 100 mi
lijonov dinarjev, od tega so prejeli
Ž2 milijonov kot nepovratna sreds
tva iz sklada za izgradnjo dijaških
domov Republiške izobraževalne
skupnosti, 30 milijonov din pa s
Prodajo starega doma. T ako je gra
dnja v celoti »krita«.

P red sed n ik slo v en sk e g o sp o d a rs k e zb o rn ic e inž. M arko Bulc je v T reb n jem govo
ril o nujni finančni utrditvi g o sp o d a rstv a in b an čn ištv a
T R EB N JE — Cilji jugoslovanskega gospodarstva so več ali manj znani,
naloge, ki jih s tem v zvezi sprejemamo vsi skupaj, pa so vse prej kot lahke.
Tudi pot do uresničitve je znana, potrebno pa bo več delati, iskati rezerve
tam , kjer doslej niso bile izkoriščene, spoštovati dogovore. Tak bi bil lahko
povzetek že tradicionalnega novoletnega pogovora M arka Bulca, predsed
nika Gospodarske zbornice Slovenije in častnega občana občine Trebnje, s
trebanjskim i gospodarstveniki pretekli teden v Trebnjem.
Ena izmed prvih in najbolj
pomembnih nalog pa je finančna ut
rditev. Medtem ko bom o v Sloveniji
potrebovali za plačilo obveznosti iz
preteklih let okoli petino družbene
ga proizvoda, v Vojvodini pa celo
nekoliko manj, so Č rna gora,
Makedonija in SAP Kosovo domala
bankrotirale. Ves družbeni proizvod
v teh dveh republikah in avtonomni
pokrajini bo premalo za plačilo
dolgov. V podobnem težkem pol
ožaju so tudi banke. Brez sanacije
bank ne bo mogoče uvesti trga kapi
tala in deviz. Banke pa so sedaj pred
finančnim zlomom. Zdaj teče akcija,
da bi sprejeli zakon o plačilu tečajnih
razlik. Veliko vprašanje so tudi kre
diti, ki so jih delovne organizacije
sprejemale iz emisije. Te kredite naj
bi spremenili v dolgoročne.
Drugo pomembno vprašanje so
cene. V skladu z resolucijo naj bi se
cene vsak mesec povečale za tri

odstorke, če k tem povečanjem
prištejemo še 26 odst. inflacije iz
preteklega leta, potem bo letošnja in
flacija enaka lanski. Dejstvo je, daje
sedaj 72 odstotkov cen pod
kontrolo. Zvezni izvršni svet, ki dol• Bulc je poudaril zlasti, da je treba
spoštovati zakonitost. Zakone je treba
spoštovati, čeprav sonekateri tudi sla
bi. V nasprotnem primeru velja zakon
močnejšega, to pa je anarhija.
Dogovoriti se bo treba tudi, kaj je soli
darnost, in zmanjšati prelivanje tega
denarja, če ne bo proizvodnih in
poslovnih učinkov. Marsikje bi tudi
morali ločiti vodenje podjetja od upra
vljanja. Direktor mora biti odgovoren
za proizvodne in poslovne cilje delovne
organizacije, delavci pa seveda upra
vljajo z družbenimi sredstvi. Po
Bulčevem mnenju bi bilo treba spet
uveljaviti reelekcijo, ki naj bi veljala
za uspešne direktorje.
oča cene energije in kruhu, ima v sv
oji pristojnosti nekaj več kot 12odst.
cen. 44 odstotkov cen pa se lahko

spremeni po prijavi pri zveznem
zavodu za cene.
Ekonomski odnosi s tujino so slej
ko prej pomemben sestavni del
jugoslovanskega gospodarstva. Sis
tem, ki je v veljavi sedaj, bo vpeljal
več administriranja, manj bo
poslovne svobode, manj bo spodbu
jal izvoznike na konvertibilni trg.
Vendar je treba na tem trgu vztrajati,
je poudaril Bulc, in se ne pustiti izri
niti z njega. H krati je treba del blaga
zavestno usmeriti na trge, kjer so
dohodki tudi za četrtino večji.
J. SIMČIČ

NOV SEKRETAR
SEVNICA — Na zadnji skupščini
občinskega sindikalnega sveta so za
novega poklicnega sekretarja izvoli
li Zdravka Baloga, diplomiranega
pravnika iz Stillesa. Novi predsed
nik je dosedanji sekretar Janez
Levstik, ki se vrača v »Lisco«.

PRIZMA OPTIMIZMA
V ŽIVO
DOLENJSKE TOPLICE — V
sredo. 12. februarja ob 17. uri. bo v
Zdraviliškem domu snemanje popu
larne radijske oddaje »Prizma opti
mizma« v živo. Prireditev, za katero
bo prost vstop, jeomogočila Ljubljan
ska banka—Temeljna dolenjska ban
ka Novo mesto.

Povsod
praznični
dnevi kuiture
D olenjci, B elokranjci
in P osavci pripravili
vrsto prireditev za 8.
feb ru ar
Na Dolenjskem, v Beli krajini in
Posavju so se že zvrstile prve prire
ditve v počastitev bližnjega prazni
ka slovenske kulture. Še več naj
različnejših manifestacij bo ob
koncu tega tedna in še kasneje, saj
so malone v vseh občinah sklenili
praznovati kar ves februar, ne
samo 8. februarja.
Na kulturni strani je omenjeno
le nekaj tega, kar so pripravili v ne
katerih občinskih središčih pa tudi
v manjših krajih. To so likovne
razstave, koncerti, pevski nastopi,
recitali, literarni večeri in še kaj, da
ne naštevamo vsega. Nezanimivih
in okostenelih proslav z govori bo
malo, zato pa čimveč prireditev,
na katerih bodo nastopajoči po
kazali svoje ustvarjalne in pous
tvarjalne dosežke. Omenimo naj
tudi, da bodo šole drugo polletje
začele s kulturnimi dnevi. V goste
so povabile več domačih ustvarjal
cev.
Kot vselej, bo eden od vrhov
praznovanja v Sloveniji podelitev
tradicionalnih Prešernovih nagrad
v Cankarjevem domu. Že dolgo te
ga visokega priznanja ni dobil
nihče od Dolenjcev, Belokranjcev
in Posavcev. Bo letos drugače?
I. Z.

na 4. strani:

• Skupščina posega
po ukrepih
na 5. strani:

• So bile liste prez
godaj zaprte
na 6. strani:

• Velikim serijam od
zvonilo
na 8. strani:

• V Rožnem dolu je
prekipelo
na 9. strani:

• Trebanjci se vrača
jo v leto 1977
na 10. strani:

ZA SODOBNEJŠE
POSLOVANJE
NOVO MESTO — Na pobudo
'Medobčinske gospodarske zbornice
'n v sodelovanju s priznanimi ^rokovnjaki bo v Novem mestu or
ganiziran sem inar o integralnem
transportu in sodobni skladiščni
tehnologiji. ' Namenjen je dopol
nilnemu usposabljanju skladiščni! Lov, vodij skladišč, ekspeditorjev,
j Prometnikov, vodjem avtoparkov
I itd. Seminar bo štiri popoldneve v
i dveh tednih, organizira ga Zavod za
izobraževanje in produktivnost de
la, cena za posameznega udeleženca
i Pa znaša 5.000 dinarjev. Na željo
' adeležencev se bo seminar lahko
[odvijal tudi v dopoldanskih urah,
brijave pa zbirajo do 15. februarja.

• Skrivnostni gigant
od blizu
na 11. do 14. strani:

• Dolenjski razgledi
na 15. strani:

• Od žalosti se zares
umira
na 16. strani:

• Priprli sodnika za
prekrške

NOVA STAVBA O B JU B IL E JU — O b 40-letnici G IF Pionir so gostje in poslovni prijatelji prisostvovali otvori
tvi nove stavbe Pionirjevega tozda inženiring v Bršljinu (na sliki). Stavbo so v celoti projektirali domači strokovnja
ki, do njene otvoritve pa je od zamisli preteklo le devet mesecev. Celotna investicija je Pionirja veljala 250 milijonov
din in pomeni šele prvo fazo pri izgradnji Pionirjevih stavb v Bršljinu. Za poslovne partnerje bo v stavbi še posebej
zanimiva večnamenska dvorana v prvem nadstropju, kije oprem ljena z multivizijo, sistemom televizijskih ekranov,
ki bodo, domiselno povezani med seboj, kazali celostno podobo in zmogljivosti tega podjetja. (Foto: J. Pavlin)

»Črno gledamo v leto 1986«
N ovoles nim a zalog, vse več izvaža, položaj pa se kljub tem u slab ša

na 24. strani:

• Kočevska jelka že
izumira

N OV O M E S T O — Vsa lesna industrija je v precejšnjih težavah, ponekod
že močno zmanjšujejo proizvodnjo, imajo polna skladišča izdelkov, medtem
pa ima tovarna Novoles toliko naročil, da jih sam a ne zmore. Kljub temu se
ekonomski položaj naglo slabša in v tovarni si od letošnjega leta ne obetajo
nič dobrega. Črnogledost je utemeljil Vili Pavlič, podpredsednik kolektivne
ga poslovodnega organa v Novolesu.
»Med 15 našimi proizvodnimi toz
di delajo vsi s polno zmogljivostjo
razen tozda Sigmat, kjer razvijamo
nove programe v sodelovanju z
znano švicarsko tovarno. Povsem
niso zasedene tudi zmogljivosti v
najmlajši tovarni v Radatovičih, kjer
proizvajamo kuhinjska korita. Na
ročil zanje pa je vse več, celo za izvoz,
na karvzačetkusploh nismo računa
li. V splošnem ima Novoles naročil
več, kot jih zmore, tako da smo pri
siljeni iskati dodatne zmogljivosti
zunaj tovarne. V letu 1985 smo izv
ozili za 17 milijonov dolarjev na
konvertibilno tržišče in za 3 milijone
dolarjev izdelkov na klirinški trg.
Letos izvoz močno povečujemo, saj
imamo v gospodarskem načrtu za 24
milijonov dolarjev izvoza, od tega
samo 2,5 milijona dolarjev na klirin
ška tržiščaTČeprav smo razvili prog
rame, ki so v tujini lepo sprejeti,
čeprav izvoz nenehno povečujemo,
vse resneje razmišljamo o tem, če se
nam še izplača izvažati.«

ČIMSKA K OPEL — Novomeški atleti so teden dni preživeli na zimskih
; iripravah v Medulinu in v Poreču, kjer so dodobra izkoristili precej toplejše
treme za pospešen trening. V Poreču pa so najbolj vroči mladi atleti konec
anuarja odprli kopalno sezono in večkrat zaplavali v morju, ki ima okoli 10
T lzija. (Foto: A. B artelj)

V drugi polovici tedna bo ob
lačno vreme, občasno bo rahlo
snežilo.

• Katere so glavne težave pri
blagovni menjavi s tujino in kako ste
zadovoljni z novo devizno zakono
dajo?
»V enem letu seje dolar v prime
rjavi z dinarjem podražil za 45
odstotkov, vsi vhodni stroški v pr
oizvodnji so šli za 80 do 100 odst. na
vzgor, takih gibanj pa ne prenese
nobena prozvodnja. Vrh vsega so tu
di sistemski ukrepi izvoznikom v
škodo.
Navajam nekatere argumente:

VIŠJE STANARINE
TREBNJE —Na seji zbora up
orabnikov skupščine stanovanjske
skupnosti Trebnje je bil sprejet
■sklep, da se v skladu združbenim
dogovorom v letu 1986 povečajo
stanarine. Pr\ič se povečajo L feb
ruarja, in sicer linearno za 43
odstotkov, drugič pa predvidoma 1.
julija. Delegati so hkrati sprejeli
sklep o pristopu k samoupravnemu
sporazumu za združevanje sredstev
za uresničitev projekta doma Dva
topola v Izoli. Dom Dva topola bo
nudil streho Društvu mišično, in
živčno mišično obolelim.

prišlo je do zmanjšanja premije za fi
nalne izdelke v izvozu, o čemer
poprej ni nihče v bazi razpravljal.
Tečaj dinarja ni realen in nikakor ne
sledi inflaciji doma. Problematično
je financiranje izvoza, ker banke za
radi limitov ne morejo z izvoznimi
krediti slediti povečevanju izvoza.
(Nadaljevanje na 2. strani)

Ujeti

D a ru jte v s k la d za dra g e
m e d ic in s k e in s tru m e n te p ri
O O R K S N o v o m esto , žiro
račun: 5 2 1 0 0 -6 7 8 -8 0 1 4 4

GIF Pionir
proslavilo
40-letnico
Nova p oslovna stavba
NOVO MESTO — Ped 40 leti,
natanko 29. januarja 1946. je O kro
žni ljudski odbor v Novem mestu
ustanovil Orožno gradbeno podje
tje, ki je v štirih desetletjih zraslo v
današnje G radbeno industrijsko
podjetje Pionir. Prav na rojstni dan
je bila v veliki rdeči dvorani Doma
JLA slavnostna seja, združena s
proslavo, ki so se je udeležili mnogi
Pionirjevi poslovni partnerji in
sodelavci iz vse domovine, preds
tavniki družbenopolitičnih organi
zacij občine in drugi gostje.
O razvoju enega od najstarejših
delovnih kolektivov v svobodni
domovini je najprej spregovoril
predsednik poslovodnega odbora
Slavko Guštin. Čestitke ob Pio
nirjevem prazniku sta izrekla še
Janko Smole in predstavnik izvrš
nega sveta Sovenije Saša Škulj.
Slovesen je bil trenutek, ko je
predsednik skupščine občine Novo
mesto Uroš D ular pionirjevcem
podelil Veliko plaketo občine, za
tem pa je predsednik centralnega
delavskega sveta DO Pionir Miha
Duh skupaj s Slavkom Guštinom
podelil najvišja Pionirjeva priznanja
ob 40-letnici. Pejeli so jih: mr. ph.
Boris Andrijanič, Janko Smole,
delovna organizacija S M E LT iz Lj ubljane, tovarna papirja »Djuro Sa
laj« iz Krškega, tovarna zdravil
»Krka«, Novoles, »Plava laguna«
Poreč, VP 7250/27 Zagreb in Živil
ski kombinat Žito Ljubljana.
Nekaj pesmi je na proslavi zapel
Pionirjev mešani pevski zbor, ki ga
vodi Franci Može, nastopila sta tudi
folklorna skupina »Ivan Navratil« iz
Metlike in Ribniški oktet ob spre
mljavi Vitala Ahačiča. Na koncu so
si gostje ogledali še najnovejši film o
Pionirjevih gradbiščih.
J. P.

VLOMILI V POŠTNO
BLAGAJNO
STARI TRG PRI Č R N O M L JU
— Neznani vlomilci so v noči na 1.
feb ru ar vlomili na pošti v Starem
trgu v Črnomlju. Tam so se polotili
še blagajne, ki očitno ni bila prazna.
Delavci pošte so namreč prijavili,
da jim je zmanjkalo kar 6 milijo
nov dinarjev.

v pasti

»Ljudje so zgraditi sredstva, da bi prelisičili naravo in jo
predelati za_ lastne potrebe. Pri tem jo vse bolj načenjajo in
uničujejo. Še opazijo ne, da bije s tem zadnja ura tudi njim
samim. Ladja se potaplja, galjoti še ka r naprej veslajo, pri
ganjači še ka r naprej bičajo, v trupu se še kar naprej zaba
vajo gospodarji, svetovalci pa ugotavljajo, da je kurz pra
vi...« (Iz vabila O K Z S M S Novo mesto na ekološko preda
vanje dr. Andreja Kirna 30. januarja.J Premislimo še sami: je
to prečrnogleda napoved propada sveta ati utemeljeno
opozorilo, da moramo popraviti razvojno usmeritev? Krupa
s PCB, smrdljive odplake v Krki, m rtva savska struga itd.,
vse to dokazuje, ka ko globoko smo že zabredli. Izboljšali
sm o življenje, hkrati pa poslabšali osnovne življenjske vire,
vodo, zrak in zemljo. Ujeli sm o se v pasti razvoja, slepo
zaverovani v tehnologijo in nenehno rast proizvodnje, ne
vedoč, da trajna eksponencialna rast ob omejenih možnostih
sploh ni možna. Tudi za Dolenjsko velja, da se je vključila v
lahkomiselno nepovratno razsipavanje energije, zem lje in
surovin. Na domačih tleh imamo sam i dovolj negativnih iz
kustev. k i nas silijo, da začnemo drugače gledati na razvoj in
da v družbi na novo premislimo ekološke temelje socializmu.
Nujno je, da na novo oblikujemo tudi politično ekonomijo,
kot je dejal v novomeškem predavanju dr. Kirn. In ne poza
bimo, da je poleg Albanije Jugoslavija edina evropska deže
la. k i ne prizna (ni ratificirala) helsinške listine o varstvu
okolja.
M. LLO AN

»

Črno gledamo v leto 1986«

(N adaljevanje s 1. strani)
Razen tega so_tovrstni krediti zelo
dragi.
Novi devizni zakon pa je za zdaj
prinesel vrsto motenj v zunanjetrgo-

odst. gotovih izdelkov v izvoz,- in to
znanemu kupcu, tako da izdelke
sproti odpošiljam o iz tovarne.«
• Vse, kar ste navedli, prav zap rav
kaže na to, da bi si lahko meli roke,
pa vendar poudarjate črnogledost.
Zakaj?
»V letu 1985 je Novoles ustvaril
okrog 500 milijonov dinarjev ostan
ka čistega dohodka, kar je zelo malo,
če upoštevamo, da je celoten
prihodek znašal 200 milijard di
narjev. Položaj Novolesa se v

ekonomskem pogledu nenehno sla
bša. Z osebnimi dohodki zaosta
jam o v regiji in v dejavnosti. Po
rezultatih smo v primeri z ostalimi le
sarji prav dobri, osebni dohodki pa
temu niso ustrezni. Decembra lani je
znašal poprečen zaslužek 54.908 di
narjev, letno poprečje pa je še slabše.
Ljudem v Novolesu lahko za leto
1986 obljubljamo le več dela, pouda
rjamo pa, da si ne obetam o dobrih
poslovnih rezultatov.«
RIA BAČER

0 delu v blatu in vodi
N ovom eško V o d n o g o sp o d a rsk o p o d jetje upravlja z
vodam i v dveh regijah — M elioracijska d e se tle tk a

Vili Pavlič, podpredsednik KPO:
»Za težav e lesne industrije je ta čas v
družbi malo posluha, ker je obreme
njena s problemi velikih izgubarjev.
vinskem poslovanju. Doslej doba
vitelji še niso dobili plačila za uvože
ni reprom aterial, zato postajajo
nezaupljivi in vse bolj zahtevajo
avanse. Ped dnevi sprejeti zakon o
pogojih za opravljanje zunanjetrgo
vinskega prom eta pa štejemo za
diskrim inatorskega do tistih, ki žele
sam ostojno poslovati v tujini. Če
bom o morali zakon dosledno up
oštevati, bo poslovanje v tujini še
dražje, ker bodo nastopili posredni
ki.«
• Ali se prodaja na domačem trgu
zaradi manjše kupne moči zatika in
kolikšne so v Novolesu zaloge
izdelkov?
»V Novolesu poteka prodaja na
domačem trgu skladno s planom.
Zalog nimamo. Konec decembra la
ni so bile zaloge izdelkov enake kot
na začetku leta. Prevelike zaloge pa
smo med letom ugotavljali pri suro
vinah in polizdelkih. Pri nas gre 80

Ljubljansko
jnsnio
Inflacija
kot posledica
velikih napak
D olga bo pot o d p rav e
LJUBLJANA — Nikomur ni
treba več posebej praviti, da je
naše gospodarstvo v resni krizi.
Skupni izraz te krize je silovito na
raščanje cen, ki jih nismo mogli
zaustaviti niti s strogim administ
rativnim ukrepom — z njihovo
zamrznitvijo. Zaradi obveznosti
do mednarodnega monetarnega
sklada smo morali cene odmrzniti,
ker jih je spet pognalo v nove vrto
glave višine. Samo po sebi st tako
vsiljuje vprašanje: kaj vse je krivo
za tolikšno inflacijo, ki nas vse bolj
straši? Virov in vzrokov inflacije je
nedvomno več. Nekatere med nji
mi si velja še posebej ogledati.
Narodni dohodek ne narašča,
prebivalstvo pa se povečuje in se
mora zato poraba zmanjševati —
to pa dosegamo s povečevanjem
cen. Precejšen del našega narodne
ga dohodka moramo namenjati
tudi za poravnavanje obveznosti
do tujih upnikov. V obdobju od le
ta 1984 do leta 1990 moramo tako
vrniti okrog 30 milijard dolarjev,
kar pomeni povprečno letno 8 —
10 odstotkov našega narodnega
dohodka, in spet nam ga toliko
manj ostane za porabo.
Zaradi izvažanja vsega in česar
koli ter še po vsej sili izgubljamo
na svetovnem trgu spet pomem
ben del našega narodnega dohod
ka. kar ponovno siromaši trg in
omejuje porabo hkrati z na
raščanjem cen.
Vse večjega dela izgub prav tako
ne moremo poravnavati iz. rezerv
nih skladov — takšni izgubarji pa
ne gredo v stečaj — zato je nujno
naraščanje cen njihovega blaga in
storitev. Pritisk negospodarstva
— sisov, države, in še drugih — na
dohodek gospodarstva je vse hu
jši, zato se mora gospodarstvo
pred tem spet braniti z dvigo
vanjem cen.
Naše gospodarstvo ima malo
lastnih obratnih sredstev in je pri
siljeno uporabljati bančne kredite,
pri čemer naraščanje obrestnih
mer nujno vodi v stroškovno infla
cijo. Naše gospodarstvo je zelo
odvisno od uvoza surovin iz tujine
(ki pomeni okrog 80 odstotkov
skupnega uvoza), dražitev konver
tibilnih valut pa vse bolj draži ta
uvoz, iz česar prav tako sledi
stroškovna inflacija.
Lahko bi našteli še številne
druge vire inflacije, vendar to naj

DOLENJSKI LIST

N O V O M E S T O — Vodnogos
podarsko podjetje ima sicer sedež v
Novem m estu, je pa verjetno najbolj
značilna medobčinska firm a, saj
deluje v vseh občinah dolenjske in
posavske regije pa tudi v delu
občine Laško, G rosuplje in morda
še katere. O bm očje območne vodne
skupnosti Dolenjske, na katerem
Vodnogospodarsko podjetje upra
vlja z vodami, meri več kot 3.000
km2, na njem je pet večjih rek: Sa
va, Sotla, K rk a, M irna in K olpa v
skupni dolžini 293 km ; p o to k o v ,
daljših o d 3 km , je 958 km , ta k o da
je sk u p n a dolžina v o d o to k o v , d a
ljših o d 3 km , 1.251 km.
Glavna dejavnost V GP je vzdrže
vanje vodnogospodarskih objektov
v splošni rabi. Tu gre za regulacije,
obram bne nasipe in druge hidrotehnične objekte, obram bo pred popla
vami in melioracijo zemljišč, po
membna pa je tudi njihova študijskoprogram ska dejavnost. »Pomem
ben del rečnonadzorne službe so
naše intervencijske enote za ob
ram bo pred poplavami na območju
savskih nasipov in pri havarijah, ko
pride do razlitja vodi nevarnih in
škodljivih snovi,« je povedal direk
to r VGP Roman Rajer. Vsako leto
se na tem območju pripetijo vsaj dve
ali tri hujše tovrstne zadeve. Najhu
jša na tem območju in ena najhujših
v zadnjem času v Sloveniji sploh se
brž ni potrebno. Skratka: naglo
napredujoča inflacija je izraz vrste
škodljivih procesov v našem go
spodarstvu in družbenem življe
nju, zlasti še v zadnjih letih.
Pri .pripravi dolgoročnega prog
rama gospodarske stabilizacije,
sprejetega julija 1983. so proučili
vse te negativne procese in predla
gali ukrepe, da bi jih izkoreninili.
Samo tako, to je z vplivanjem na
vzroke, lahko naša družba obrzda
inflacijo. .Vplivanje na posledice
ne prinaša nič dobrega, s tem
razmere samo poslabšujemo.
Po ekonomski logiki je docela
nemogoče primerjati našo infla
cijo z inflacijo v državah razvitejše
Evrope. Treba pa je ob tem vedeti,
da je njihovo gospodarstvo dose
glo stabilnost na podlagi gospo• .Inflacije ne povzroča sistem
socialističnega samoupravljanja,
marveč jo povzročajo pomanj
kljivosti v sistemu — odmiki od
temeljnega ustavnega načela o
razpolaganju z dohodkom in
družbenimi sredstvi. Pravice de
lavca do razpolaganja z družbeni
mi sredstvi nismo uveljavljali v
skladu z obveznostjo, da je treba
družbena sredstva uporabljati ta
ko, da se nenehno povečujejo, inda morajo biti subjekti, ki jih up
orabljajo, sposobni, da jih tudi
redno vračajo. In zato je tako, kot
jedarjenja po logiki profita, po stro
gih ekonomskih merilih, da tam ni
možno, da bi kdo ne poravnaval
svojih obveznosti in da bi delil
sredstva, ki jih ni. V teh državah
nerentabilnim podjetjem in ban
kam pomagajo, ko zaidejo v iz
gube, z realnimi sredstvi ali pa jih
po kratkem postopku zapro, de
lavci pa ostajajo na cesti.
Pri nas mnogi, ki površno
poenostavljajo vse pojave, pouda
rjajo, da je domala edini vzrok ve
like inflacije sprostitev cen, in kaj
pada ponujajo tudi najbolj pre
prost recept za odpravo inflacije
— administrativno uravnavanje
cen. Zagovorniki administrativne
ga uravnavanja cen pa.pozabljajo
'ugo pplat.
lat.CCe
e
da ima inflacija tudi drugo
ne odpraviš njenih vzrokov, jo
bodo administrativno določene
cene le prikrile, z vso silo pa se bo
uveljavila v obliki osiromašenja tr
ga, »sivih« cen, izigravanja pred
pisov, rasti izgub, pa tudi, kar je še
hujše, v obnavljanju takšne ses
tave gospodarstva, ki se bo čedalje
bolj ravnalo po administrativnih
rešitvah, in ne po zahtevah sveto
vnega in domačega trga.
Naša inflacija ima globoke
korenine v dolgoletnem še neodpravljenem inflacijskem načinu
gospodarjenja in inflacijskem na
činu uresničevanja celotne eko
nomske politike.
VINKO BLATNIK

je pripetila lani, ko se je pri
vodovodnem črpališču za K rško v
Belem bregu prevrnila cisterna in so
se razlile večje količine naftnih deri
vatov. Zaradi hitre intervencije in
ker se je nesreča pripetila na takem
mestu, da je bila intervencija mo
žna, nevarne snovi niso prišle do
zajetja. Celoten poseg je stal okoli 3
milijarde starih dinarjev.
»Večino del — gre za blizu 80
odst. naše realizacije — opravimo
za območno vodno skupnost, ostalo
pa za druge naročnike,« pravi Rajer,
»in to izključno s področja hidrotehničnih del, tu gre za melioracije,
gradnjo kanalizacij, večjih vodo
vodnih sistemov in manjših čistilnih
naprav.«
V GP šteje danes 152 ljudi; uprava
je, kot rečeno, v Novem mestu, vse
delo pa poteka zgolj na terenu. Na
voljo ima devet delovnih skupin, ki
štejejo od 7 do 10 ljudi, in ustrezno
število strojev, se pravi kombinirk,
bagrov ali buldožerjev. V glavnem
opravljajo dela z lastno mehaniza
cijo, v sezoni pa si pom agajo tudi s
kooperanti. »Naše delo poteka iz
ključno v blatu in vodi,« pravijo.
Zadnja leta, zlasti od leta 1980, v
okviru tako imenovanega zelenega

Nova žaga
za prečni
razrez lesa
V tovarni »Djuro Salaj« z
novo ž a g o in obnovljenim
sek iro stro jem p o večujejo
sto riln o st
KRŠKO — Čez približno mesec dni
se bo v temeljni organizaciji Predelava
lesa krške tovarne »Djuro Salaj« za čela
redna proizvodnja na žagi za prečni
razrez lesa. Priprave za to pomembno
naložbo, vredno več kot 220 milijonov
dinarjev, so pričeli že pred leti, a ker
nikoli ni bilo dovolj denarja, seje zares
začelo šele julija lani.
Zdaj že poteka poskusno obrato
vanje, uspešen zagon pa daje prav ta
kim obetavnim napovedim. Nova pre
čna žaga je plod dobrega timskega dela
razvojne službe tovarne in strokovne
ga vodstva tozda, izdelali pa sojo v Kovinarski Krško. Ker gre za domače
znanje in materiale, ni bojazni za nad
omestne dele in kakovostno vzdrže
vanje stroja, ki bo z večjo storilnostjo in
zanesljivostjo bistveno prispeval do
prihrankov. Manipulativni stroški
bodo namreč bistveno manjši, hitrost

Anton Vodišek
razkladanja lesa jez.daj veliko večja, saj
ga z vagonov razkladajo takoj na žago.
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Marsikaj smo že uničili
Lahko bi zapisali, da se v zadnjem lasu slovenska ekološka
avesi vendar krepi, seveda predvsem po zaslugi pravih ekoloških
a ta stro f m ed katerim i j e najbolj kričeč prim er belokranjska Krua. R ezultat te krepitve ekološke zavesti so verjetno borbe za Muro,
ne« Grosupeljčanov za čiščenje Fenolitov odpadnih voda z visoki
m i koncentracijam i fenolov v svoji čistilni napravi in še kaj. Je pa še
oliko stvari, k i dokazujejo naš vse prej k o l kulturen odnos do ok!ja, da je kom aj mogoče govoriti celo o prvih lastovkah. Vse stvari
es niso tako grozne k o t katastrofalna zastrupitev Krupe, a povsod
e začenja z majhnim...
NIKO BORŠTNAR, sekretar občinske
onference ZSMS Trebnje: »Naš odnos
o okolja je vse prej kot kulturen. V pretedih letih smo zidali tovarne na najboljši
metijski zemlji, zdaj pa dajemo milijarde
a to, da izsušujemo močvirja in ruvamo
camenje v kraških predelih. Gospodarski
ezultati niso kdove kako bleščeči, naša
ndustrija pa krepko onesnažuje zemljo,
vode in zrak. Jaz ne bi nikoli streljal divja
li in tudi rib ne lovil, rad pa bi videl, da bi
bile naše reke še naprej polne rib in gozdodivjadi. Če pa bomo še naprej tako
>rezvestno ravnali z naravo, se nam ne
>iše nič dobrega.«
DARINKA STRITAR, prodajalka v
Nakupovalnem centru M-Preskrbe v
Krškem: »Nič kaj prida kulturno ni to
naše okolje, kar pa je največ odvisno od
nas samih. Mislim, da niti ni velikih razlik
med posameznimi kraji po kulturi okolja
v najožjem smislu, ko gre za čistočo, red,
urejenost. Kako malomaren je odnos do
našega okolja, sem se lahko prepričala
ravno danes, ko sem ob cesti pri KalcahNaklem videla dva zavržena štedilnika.
To daje slutiti, da se v naših glavah in srcu
do okolja ni nič spremenilo.«
JANEZ POVŠE, prevajalec v novome
škem Novoteksu: »Mnogi mislijo, da
okolje še ni tako ogroženo, in se temu
primerno tudi obnašajo. Ne vprašajo se,
kaj bomo pustili zanamcem, če bodo
sploh še imeli pogoje za življenje. Na
Dolenjskem seje z velikimi ekološkimi ka
tastrofami že začelo, drobnemu onesnaže
vanju pa smo priča vsak dan. Tudi v
mojem podjetju niso največ naredili, da ne
bi spuščali barv v Krko, ki jo zastrupljajo
tudi druge tovarne in mi vsi. Kaj vse
spuščamo v odtoke v stanovanjih! Ne na
zadnje nas nič ne prizadene resnica, da bo
naša občina kmalu brez pitne vode, daje
že vsa hrana zastrupljena s škropivi, itd.

STANKO PLETERSKI, direktor TOK
gozdarstva Ribnica: »Občani imajo v na
čelu smisel za varstvo gozda, tudi z a '
primerno sečnjo, le včasih, če gre za
osebne koristi, prevlada osebni interes.
Nekatera črevesna obolenja so pripomo
gla. da je prevladalo mnenje, da mora biti
vsa pitna vdda čista. Ribniški občani se
vedno bolj zavedajo, da je varovanje ok- '
olja življenjska nuja. To so spoznali šele v ,
zadnjem obdobju.«

Doslej so morali nerazrezan les skla
diščiti tudi izza tovarniške ograje, po
okoliških njivah, vse do nuklearke. V
goleh je bil les lahko naložen le 4 do 5
metrov visoko, zdaj pa ga bodo sproti
predelali v sekanice, katerih kupi se• Nova žaga za prečni razrez lesa
sežaga na uro 100do200kubikov lesa.
medtem ko ga je delavec z ročno
motorkosežagal venemšihtu« leokoli
55 kubikov. Kaj to pomeni za večjo sto
rilnost in prihranke, dovolj potrjuje že
ta podatek in da gre skozi to linijo
preko 530.000 kubikov lesa na leto:
Roman R ajer: »Večino del opravi
Vodnogospodarsko podjetje za ob
močno vodno skupnost.«
plana opravljajo veliko hidro- in
agromelioracij. Prve melioracije je
to podjetje izvedlo v letih 1953,1954
v metliškem Mestnem logu in na
območju Kalce-Naklo in od takrat
izvaja skoraj vse melioracije na
območju, ki ga pokriva. Kaže, da
gre za nekakšno melioracijsko desetletko in da se bo ta val unesel do
leta 1990. »Do takrat bo večina me
lioracijskih del na našem območju
opravljena, potem pa pričakujemo
več del pri izvedbi nam akalnih
sistemov,« pravijo na VGP.
A. BARTELJ

gajo tudi do 32 m visoko! Odkar so
oktobra lani obnovili sekirostroj in z
zamenjavo diska povečali premer od
45 do 65 cm, seje proizvodna zmog
ljivost stroja povečala za približno 30
odst. Ta naložba z nekaj tuje in domače
opreme vred je veljala 100 milijonov
dinarjev.
»Za uspešno delovanje žage se bomo
morali dogovoriti še zgozdarji.da nam
bodo dobavili ustrezen nerazrezan les.
Ne gre za vrste lesa. ampak za primerno
obdelavo in dolžino lesa, saj nam zdaj
podtaknejo tudi kaj takega, česar mar
sikdo še za drva ne bi mogel prodati.«
se huduje direktor tozda Predelava lesa
Anton Vodišek.

VVinici načrten turizem
V Vinici ustanovili tu rističn o d ruštvo, ed in o v č rn o 
m aljski občini — B o g at p ro g ram — 50 članov
VINICA — V Vinicije pred časom
že delovalo turistično društvo, ki pa
je, predvsem zaradi materialnih
težav, zamrlo. Na pobudo občanov,
ki jih je bodlo v oči, da imajo veliko
znamenitosti, ki pa jih ne znajo na
pravi način ponuditi in »prodati«,so
pretekli teden društvo znova oživili.
Da delo ne bo usahnilo tako kot pred
leti, je dal slutiti že ustanovni občni
zbor, bogat in dobro zastavljen

Jože Stegne

program terne nazadnje tudi to,daje
v črnomaljski občini turizem poleg
kmetijstva prednostna dejavnost v
tem srednjeročnem obdobju.
»Zavedamo se, da bom o morali
začeti sistematično delati, predvsem
pa najprej zagotoviti turistično
vzgojo prebivalstva, kar ne bo le
naša naloga, am pak tudi kulturnoprosvetnega in gasilskega društva,
lovske in ribiške družine ter društva
Partizan,« zagotavlja predsednik
edinega tr s tič n e g a društva v črno
maljski občini Jože Stegne. Društvo
bo razširjlo turistično ponudbo, po
magalo pri organizaciji prireditev,
prirpavljanju propagandnih akcij,
pri razvijanju kmečkega turizm a, za
kar se ljudje na tukajšnjem območju
že močno zanimajo.
»Iz kraja bomo poskušali iztisniti
čimveč, kar bomo lahkojtonudili tu
ristom. Ustanovni člani, ki jih je
okrog 50, so že opozorili na ukinjeni
viniški sejem, am pak tudi turistični
pomen, se pravi, da bi ga razširili. Če
hočemo uspeti, ne smemo spustiti
nobene malenkosti, predvsem pa
moram o upoštevati želje turistom.
Seveda bosta morala delati v turiz
mu ves kraj in njegova okolica,« je
odločen Stegne.
B. M
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VIKTOR ŠVAJGER, sodni izvršitelj iz
Butoraja: »Veliko hodim po Beli krajini in
moti me prav odlaganje smeti. S črno
maljskega odlagališča smeti pri Vranovičih se širi smrad, zato smo v Butoraju
skupaj z Dragatušci proti deponiji od
padkov pri Kvasici. Čudim se, da v krajev
ni skupnosti Loka ni nobenega odziva. V
črnomaljski občini seje tako ob Krupi kot
ob dragatuškem primeru pokazalo, da
ljudje, žal, dvignejo glas proti nekulturne
mu odnosu do okolja le, ko so neposredno
prizadeti.«
ALENKA MOZETIČ, učenka usmer
jenega izobraževanja, iz Metlike: »O varo
vanju okolja je bilo že veliko povedanega,
a malo narejenega. Nekatere stvari res
dobro čuvamo pred uničenjem, na primer
narodne parke, druge, na primer reki
Reko in Krupo, pa smo popolnoma uniči
li. Žalostno je. da na očiščevalne akcije
prihajajo le šolarji, ostali pa se jim za za
hvalo še smejijo. Po metliških ulicah je tu
di premalo košev za smeti. Tako imajo tis
ti, ki jim je malo mar za čisto okolje.V |
razlog več za onesnaževanje
NADA NOVŠAK. kreatorka vsevniški
Lisci: »Onesnaženo okolje nista le zrak in
voda. V tujini lahko človek vidi čudovite
izložbe, ki človeka pritegnejo, četudi ne
namerava ničesar kupiti. Pi nas pa dostik
rat namečemo v enem oknu vse, od krista
la in pralnega praška do kozmetike in
žebljev. Podobno je z modo. Ni vseiepo.
kar je drago, neprimerno leto fri
priložnosti.«
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DR. MIHA PETROVIČ, direktor
Zdravstvenega doma Kočevje—Ribnica:
»O ekološki kulturi in osveščenosti zgo
vorno priča dejstvo, da je v Kočevju zgra
jena osrednja čistilna naprava in tudi
osrednja toplotna postaja. Oboje prispeva
k varstvu okolja. Nasprotno pa govore
divja smetišča, ki jih je na območju občine
nešteto. Menim, da bi tako neodgovorno
obnašanje lahko pref
levisokekazni,
saj nobeno prepričevanje ne pomaga.«
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VLADO MARKOVIČ, delavec Postaje
milice iz Brežic: »Ljudje imajo zelo raz
ličen odnos do družbene lastnine in do
tistega, kar je njihovo. Ta nasprotja so
najbolj opazna tam. kjer živijo. Poznam
nekaj stanovanjskih blokov, kjer so stano
vanja brezhibno urejena, hodniki, sto
pnišča in drugi skupni prostori pa zane
marjeni, umazani, kot da bi prestopil v
drug svet. Čudim se, da stanovalcev to ne
moti in da jim ni nerodno.*
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kmetijstvo

Močno
pretiravajo
z medvedi
V novom eški občini je
zn atn o m anj divjadi, kot je
je v evidenci
NOVO MESTO — Da so v lovskih
družinah na območju novomeške
občine pretiravali pri ocenjenem števi
lu vseh vrst divjadi v loviščih, je uradno
ugotovljeno. Odstrel je bil v preteklih
letih daleč pod planiranim, ta podatek
pa je o resničnem staležu divjadi naj
boljši kazalec.
Komite za družbeni razvoj je v
sodelovanju z Zvezo lovskih družin
pripravil poročilo o uresničevanju
lovsko-gojitvenih načrtov v izte
kajočem se srednjeročnem obdobju, v
® Na območju novomeške občine po
vzroča divjad vsako leto veliko škodo
na kmetijskih pridelkih, zlasti v suhokrajinskem predelu. Povračilo škode so
z občinskim odlokom urejali do leta
• 984, ko je bil med lovskimi organiza
cijami, kmetijskozemljiškimi skupno
stmi ter kmetijskimi in gozdarskimi
delovnimi organizacijami sklenjen
samoupravni sporazum, ki naj bi
škodo ocenjeval na ustreznejši način.
Kmetje, ki so bili z načinom ocenjeva
nja po občinskem odloku hudo
nezadovoljni, se v zadnjem času veliko
manj pritožujejo, še vedno pa trdijo,
da dohijo mnogo manj povračila, kot
znaša resnična škoda.

Kmetu gre, če ni drobnjakar r EN

J a n k o B adovinac z R adoviče prvi v m etliški občini začel s p a šo bikov na višinskih
p ašnikih — Načrti: 15 tiso č trt in 30 glav živine
RADOVIČ A — Janko Badovinac z Radoviče je eden tistih redkih
kmetov, ki so prerasli miselnost, da mora kmet pridelovati vsakega po
malem, in to za vsako ceno. Pravi, da se od tega ne da živeti, saj lahko
stroške kmetovanja povrne le količina, ne pa raznovrstnost pridelkov. Z ato
so se pri Badovinčevih usmerili le*v vinogradništvo, ki ima pri hiši že trad i
cijo, in živinorejo.
»Morda sc bo komu zdelo čudno,
smrti zapustil dobro vpeljano kme
malodane smešno, da smo veliki
tijo. Janku seje zdelo, da bi bil greh,
kmeti, a mleko in moko kupujemo.
če bi začelo propadati vse, kar so
Za nas bi bila pšenica dražja, če bi jo
starši s trudim spravili skupaj, zato
pridelovali dom a. tudi za molžo ni
se je z družino preselil iz Zagreba v
dovolj delovnih rok, zato smo ubra
rojstno Radovico, kajti že od nekdaj
li pot, ki se nam je zdela v teh hribo
je bil. kljub temu da je bil na H r
vitih krajih najracionalnejša,« pri
vaškem avtoprevoznik, v srcu kmet.
poveduje Janko, ki je čisti kmet šele
»V kmetijstvu lahko uspeva le tisti,
poltretje leto. od takrat, ko je oče po
kdor obdeluje zemljo z ljubeznijo,
kajti razumljivo je, da s kmeto
vanjem ne bo nihče postal bogataš.
Lani smo pri nas samo za obdelavo
vinogradov, ne da bi pri tem všteli

Sem ena bo dovolj

V sk lad išču KZ T reb 
nje im ajo 300 ton s e 
m e n sk eg a krom pirja
ŠENTLOVRENC — »Našim
zadružnikom si ni treba delati skr
bi zaradi semenskega krompirja.
V skladišču ga imamo dovolj tako
za merkantilno kot semensko
pridelavo.«je dejal Andrej Sever,
vodja semenske proizvodnje v KZ
Tebnje.
»V skladišču imamo zdaj na
zalogi okoli 350. ton semenskega
krompirja. Največ je seveda sorte
igor. nekaj malega je tudi dezireja.
Lani smo poskusno imeli na zalogi
tudi sorti aurora in kloster. letos
pa ju nimamo. Od teh 350 ton bo
seveda največ semenskega krom
pirja ostalo za domače potrebe.
Okoli 200 ton ga bomo porabili za
merkantilno pridelavo, ostalo pa
za pridelavo semenskega krompi
rja. Za semensko pridelavo imamo
pripravljenih 35 ton elite, prav
toliko originala sorte igor. zraven
pa še nekaj malega več kot 13 ton
elite za Vesno. Z elito bomo posa
dili v občini okoli 15 hektarjev
njiv. Računamo, da bomo tudi
letos ves semenski krompir za do
mače potrebe pridelali doma.
Elito pa seveda dobimo iz Kme
tijskega inštituta Slovenije.« je
povedal Sever.

NOVO MESTO — V ponede
ljek je bil spet sejem na tu
kajšnjem sejmišču. Kmetje so
pripeljali naprodaj 200 pujskov,
starih 7 do 10 tednov, in 353
Pusjkov, starih 10 do 12 tednov.
Skupaj so prodali 365 živali.
Mlajše so stale 18.000 do 20.000
din, starejše pa 20.000 do 25.000
din. Kmetje so prignali tudi 17
glav goveje živine. Prodali so jih
•2. Kilogram žive teže vola je stal
300 do 320 din, krave 270 do 300
din in telet 340 do 380 din.

Zapolnjena knjižna vrzel
Piškavih 2.400 dinarjev stane no
vih p et knjig, k i jih je v okviru
zbirke Knjižnica za pospeševanje
km etijstva za leto 1986 izdat K m e
č ki glas. Piškavih pravimo zato,
k er je naložba v znanje najcenejša
investicija. To vetja nasploh, za
km etijstvo pa še posebej. K aj je na
kup knjige v prim erjavi s ceno
traktorja ali hleva?

Andrej Sever
Cene za semenski krompir še
niso znane. Dejstvo pa je. da je po
njem povpraševanje vse večje.
Kmetje se namreč že zavedajo, da
pridelek lahko povečajo le s
pogostejšo zamenjavo semena.
Prav zaradi vse večjih potreb po
semenskem krompirju se tudi v
KZ Trebnje pripravljajo na grad
njo sodobnega skladišča za semen
ski krompir. V njem naj bi bilo
prostora za 1.200 ton semenskega
krompirja. Za toliko pa naj bi se
povečala tudi pridelava semenske
ga krompirja v trebanjski občini.
J. S.

Najobsežnejša novost je izpod
peresa dr. Jožeta Korošca knjiga
Pridelovanje k rm e na travinju. Z e
pregled uporabljene literature po
ve, da je v njej združeno tako rekoč
vse znanje s tega pom embnega
km etijskega področja. Travinje j e
in ostane prva km etijska m ožnost:
zaradi obsega, k i ga zajema, in za
radi največjih notranjih rezerv, k i
jih še ima. Njem u je namenjen tudi
levji delež K m etijskega priročnika
1986, k i je druga najobsežnejša
knjiga iz zbirke.

Kmetijski
Donosnejše sorte trav

0
*
*
Nazaj k naravi! N azaj k narav n i, ceneni, do m a pridelani v olum in 0*
ozni krm i, bogati z beljakovinam i, to je sedanje geslo živinoreje. *
Daleč največje rezerve so v našem trav n atem svetu. S pravilnim *
0
delom in izdatnim gnojenjem je m ogoče pridelati v pašno-kosni rabi
pa hektarju travnika oz. parn išk a 4000 d o 5500 K ŠE, k ar po
škrobnem učinku o d teh ta 35 d o 45 o sto to v koruznega ali pšeničnega 0
Zfnja (G vido Fajdiga: K ako bom gospodaril na trav n atem svetu).
N avedena prim erjava pove zelo veliko. Še večjo pred n o st pa p o 
*
kaže gospodarski račun. S posobnost trav n ate ruše je skoraj neverje *
tna, zlasti je o d p o rn a p ro ti ekološkim in vrem enskim skrajnostim , 0
neprim erno bolj kot žita ali druge poljščine, ki so deležne m nogo 1
večje km etovalčeve pozornosti. Zal je taisti trav n ati svet še vedno 0
podcenjevan, čeprav ne več tak o , kot je bil v preteklosti, ko je vedno 0
*
redil njivo, ne da bi dobil povračilo (gnoj!).
0
Tudi slovenska km etijska stro k a že dolgo o p o zarja na vse to , in ne 0
je o pozarja, tem več si tudi prizadeva, da bi travniki in pašniki dajali 0*
boljše rezultate. Sem šteje tudi vzgoja novih so rt trav , ki so se poja- 0
vile v zadnjem času in ki so v poskusih dale zelo velike pridelke, *0
dosegle večjo prebavljivost, trpežnost in izenačenost v rasti, k ar vse 0
0
° d odlike dobre trave.
0
® Predlanskim so se na trgu pojavile, oz. bile vpisane v uradno jugoslo 0
vansko sortno listo naslednje sorte, ki jih je vzgojil dr. Korošec s sode 0
lavci: sorta sora pri visoki pahovki, draga pri mnogocvetni ljuljki, jasna 00
pri rdeči bilnici in bela pri beli šopulji. Večletni poskusi so pokazali, da 0
dosegajo te nove srote znatno boljše uspehe kot doslej znane sorte, kijih 0
0
jc prodajala semenska trgovina. Priporočajo jih sejati tudi v naših k ra 0
jih, zlasti pri obnovi travnate ruše.
0
0
Naj ob tej priložnosti še enk rat ponovim o prednosti paše kot naj 0
boljšega načina preh ran e goveda. N jena korist ni le v p rih ran k u dela, 0
Kot na splošno m islim o, tem več je paša edina pot d o največjega 0
0
m ožnega pridelka s travnatega sveta, ki ima še to odliko, d a je naj 0
bolj poceni. To je eno tem eljnih sporočil že om enjene Fajdigove 0
0
Knjige.
0
Inž. M. L. 0

\
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bimi odkupnim i cenami, vendar
menim, da bi kmetje morali razume
ti kmetijsko_ zadrugo, zadruga pa
seveda nas. Če bo šel vsak svojo pot,
ne bo nikoli napredka. Za razvoj
kmetijstva, predvsem vinogradni
štva, pa gre zasluga pravzadrugi,«je
prepričan.
Ker Badovinčevi potrebujejo za
vinograde po 4 tovornjake gnoja na
leto in ker je v okolici veliko za
puščene zemlje, so začeli razmišljati
tudi o živinoreji. Lahi so zgradili tri
kolometre in pol od doma, na hrva
ški strani, hlev za 40 glav živine.
Vendar so prvih 10 bikov, ki sojih
dobili lanskega junija, zapeljali na
ravnost na pašo na prostem. »Na
našem območju sem začel prvi s
pašo bikov na višinskih pašnikih —
imajo namreč nad 700 metrov nad
morske višine — in priznati moram,
da se je dobro obnesla, čeprav zara
di suše na 4 hektarih ograjenih pa
šnikov ni zraslo'dovolj trave in sem
moral dodajati krmo,« je zado
voljen.
Svojo pravilno usmeritev Badovi
nac utemeljuje tudi s tem, da za 7
mesecev, kar je živina v hlevu,
potrebuje 4 tone hrane na glavo. Če
bi bila v hlevu celo leto, nebi zmogli
pripraviti dovolj hrane, čeprav za
zemljo ni problem, saj je še mnogo
zapuščene, neobdelane. »Drobnja
kar pa nočem biti in ne bi hotel imeti
le nekaj glav živine, če prosta paša
ne bi bila mogoča,«je odločen
Janko, ki pravi, da bo popolnoma
zadovoljen s kmetijo šele, ko bo
imel 15 tisoč trt ter v hlevu 30 repov.
M .B E ZE K

M ed petim i novimi strokovnim i knjigam i založbe
K mečki g las tudi »Soja« dr. N en ad iča in »Kozjereja«

katerem je ugotovljeno, da so v II lov
skih družinah planirali odstrel kar 45
medvedov, padlo pa jih je samo pet.
Načrtovali so odstrel 438 kosov jele
njadi, a je bilo v resnici odstreljenih le
176. In tako naprej. Edino lisic so lovci
pokončali 9 odstotkov nad planom, to
pa predvsem zaradi stekline.

Sejmišča

Janko Badovinac
ženino, mamino in moje delo, odšte
li 700 do 800 tisočakov, kako borna
je bila letina., pa je znano.« niza
Badovinac.
Pri Badovinčevih imajo 11 tisoč
trt, pol belih, pol črnih sort, ob
povprečni letini pa natrgajo okrog
30 ton grozdja. Doma ga pustijo le

toliko, kolikor ga potrebujejo za
lastne potrebe, ostalo pa prodajo v
kmetijsko zadrugo v Metliki, saj so
pri njihovi hiši med najstarejšimi
kooperanti. »Kmetje sicer jadi
kujejo nad dragimi zaščitnimi sreds
tvi. gorivom, rezervnimi deli ter sla

Preostane še peta knjiga več
avtorjev Zdravstveno varstvo drob
nice, k i naj bi po svoje pripomogla,
da bi obujeno rejo ovc spet postavili
na trdnejše noge. Slovenski ovčerejski program predvideva, da
bomo v tem srednjeročnem obdobju
izdatno zvečali čredo. Po nekih
ocenah bi lahko rediti 207.000 ovc,
pa bi s to številko dosegli šele
povprečje drugih dežel. Sedanja
čreda je mnogo skromnejša, se pa
povečuje, ka r j e vendarle dober
znak.
In še to: knjige so napisane jasno
in razumljivo, vendar zahtevajo ne
ka j predhodnega strokovnega zna
nja. Opremljene so s fotografijam i,
tabelami in skicam i ter tiskane z
malo večjimi črkami, dovolj pre
glednim i tudi za vedno ne najbolj
zbrano km etovo oko.
M. LE G A N

Strokovna javnost bo še posebej
vesela dveh del, k i zapolnjujeta
vrzel v slovenski km etijski literatu
ri. Prva j e knjiga Kozjereja, delo
dr. Iva Franica, k i nas prepriča, da
reja k o z ni nujno znak revščine, ko t
se pri nas še vedno misli. Z revščino
se Francozi in Švicarji, k i dosegajo
največje rejske uspehe, ravno ne
otepajo, zato si upamo trditi, da bi
kljub zakonski prepovedi paše, sta
ri že 21 let. tudi pri nas lahko ka j
več naredili. Z a mnoge bo zanimiva
tudi knjiga dr. Nedeljka Nenadiča
Soja, o kateri pa je ob veliki popu
larizaciji te polj šine v zadnjem času
na tem m estu skoraj škoda izgu
bljati besede.

HRIBČEK
BOM
KUPIL«.
UrejamTit Doberšek

Trta na
Škarjah
rodi!
Ta stari vinogradniški rek je
treba imeti pred očmi zlasti ob
letošnji rezi vinske trte. Lanska
pozeba je povzročila na večini
trt spremenjeno obliko in rast
mladik. To pa vinogradnike
vznemirja. Vendar vinogradni
kom ne morejo veliko pomagati
splošni nasveti, ki jih dobijo na
zadevnih posvetih, saj skoraj
vsaka trta zahteva posebno ob
ravnavo, zato ni mogoče sveto
vati rezi trte na splošno.
Glavqovodilo
naj bo pridelek!
Pri rezi moramo imeti pred
očmi edini cilj, ki ga želimo dos
eči z obdelavo vinograda, to je
pridelek grozdja oziroma vina.
Vinograd ni razstavni prostor,
kjer naj se bohotijo trte lepotice.
In ravno tu mnogi vinogradniki
grešijo, ker preveč upoštevajo
lepo obliko trte. premalo pa to,
da trte gojimo zato, da nam
rodijo.
Zaradi pozebe bomo letos
imeli pri rezi opraviti zlasti z
mladikami — enoletnimi rozga
mi, ki so pognale spodaj iz stare
ga lesa. Te mladike so najlepše,
močno razvite, močne, medtem
ko so mladike, ki so pognale
višje iz dvoletnega lesa, letos
slabše rasti. Vemo sicer, da mla
dike, rastoče iz starega lesa,
poženejo močne zelene poganj
ke, ki pa imajo slab nastavek gr
ozdja ali pa nastavka na tem
mladju sploh ni. Le mladike, ki
so zrasle iz dvoletnega lesa,
poženejo zelene mladike, ki nor
malno zarodijo.
Če nas bodo pri letošnji rezi
trte zapeljale močne rozge iz

starega lesa in bomo te mladike
puščali kot rodni les, bomo
pridelali mnogo lesa, pa malo
grozdja. Zato moramo vso skrb
posvetiti tistim, čeprav slabšim
rozgam, ki so pognale višje iz
dvoletnega lesa, in iz teh nareza
ti potrebni rodni les, če hočemo
v vinogradu pridelati grozdje in
ne lesa.
Pri priporočeni rezi bo oblika
trte sicer marsikje skažena, toda
to napako bomo lahko popravili
pri rezi v prihodnjem letu, saj je
znano, da trto lahko bolj
poljubno oblikujemo.
Kako bomo trto
obrezovali?
Iz mladik, ki so zrasle iz stare
ga lesa. bom o ob rezi narezali le
potreben vzgojni les, iz katerega
bom o v prihodnje trto na novo
vzgojili in oblikovali, dala nam
bo potreben les za prihodnjo
leto. Pri tem ne smemo računati
na pridelek in zato puščati
nepotrebne šparone ali celo več
rozg, kot jih za vzgojo potre
bujemo. Odvečne rozge iz stare
ga lesa bomo ali popolnom a od
rezali ali pa obrezali na kratko.
Tudi kot vzgojni les naj te mla
dike, pa čeprav so močne, ne
dosežejo več kot 1 m dolžine.
Vso pažnjo moramo pri leto
šnji rezi posvetiti, čeprav po rasti
slabšim mladikam, ki so kljub
pozebi zrasle iz dvoletnega lesa,
in to povsod tam, kjer te mladike
sploh imamo. Na teh mladikah
bomo narezali rodni les in le od
teh pričakujemo pridelek groz
dja. Razumljivo, da bo to skoraj
pri vsaki trti drugače, kar bo
moral vinogradnik upoštevati,
da ne bo pridelal le les. ampak
tudi. grozdje. Delo bo torej letos
bolj zamudo, toda zamudno
nam bo trta poplačala, kajti res
je, »da trta na Škarjah rodi«.
T. DOBERŠEK

Recept: več
trsov, več
pridelka
Inž. Alojz Pirc o obnovi
vinogradov

ŠE JE ČAS ZA
PRIJAVO
ŠE N T JE R N E J — Člane društva
vinogradnikov Dolenjske, podru
žnica Šentjernej, obveščamo, da
smo čas za prijavo za ekskurzijo
vinogradnikov v letu 1986 podaljša
li do vključno 9. februarja. Vabljeni!
Podružnica Šentjernej

KVIZ »MLADI IN
KMETIJSTVO«
MIRNA PEČ — Tu bo v soboto,
8. februarja, ob 18. uri kviz »Mladi
in kmetijstvo«, novomeško občin
sko tekmovanje v znanju mladih
zadružnikov in hkrati izbirno tek
movanje za izbor ekipe, ki se ho
udeležila regijskega tekmovanja.
Sodelovale bodo ekipe T Z O Šen
tjernej, Škocjan, M irna peč, Novo
mesto. S traža in Žužemberk. Kviz
organizira aktiv Mladih zadru
žnikov M irna peč, pokrovitelj pa je
Zadružna HKS.

KRŠKO — Skupinska obnova
vinogradov v Posavju ne poteka
tako, kot bi radi, in pri tem vinog
radniki v krški občini ne morejo
biti nič bolj zadovoljni kot v breži
ški in sevniški občini. Od 1.080 ha
vinogradov jih je kar okoli tisoč
hektarov v rokah zasebnikov.
Mnoge strme površine zelo ot
ežujejo intenzivno strojno obde
lavo, kljub temu pa bi lahko
povsod z večjim številom trsom na
enoto površine bistveno povečali
pridelek.
Tehnolog za sadjarstvo in vino
gradništvo pri temeljni organizaci
ji kooperantov krškega M —
Agrokombinata inž. Alojz Pireje
izračunal, daje lani obnova hekta
rja sadovnjaka stala 3.30 milijona,
vinograda pa 2,34 milijona di
narjev. Letos sc bodo investicijski
stroški povečali za približno 80
odst. Inž. Pireje ugotovil,da znaša
glavnica 11 milijonov, ko sc začne
sadovnjak 4. leto odplačevati, pri
vinogradu pa znaša glavnica že 14
do 16 milijonov, ko začne vinog
rad dajati.

Konec varstva, začetek novega
V su h o k rajin sk em zad ru žn ištv u ni več d ru ž b e n e g a varstva — Novi direktor Ja n k o
S k u b e — Izločili k o o p eran te, ki so bili to le na papirju
ŽUŽEMBERK — »V nekaj mese
cih sanacije so se razmere v.suhokrajinski zadrugi močno spremenile na
boljše, niso pa še urejeni odnosi s
kmeti,« meni dipl. agronom Slobo
dan Drakulič, ki mu je bila poverjena
dolžnost sanatorja.
Ukrep družbenega varstva je bil
predčasno ukinjen, kolektivzadruge
pa je dobil novega direktorja, JanKa
Skubeta. Zadružni svet je šele v
drugem razpisu za to dolžnost dobil
človeka, ki ga štejejo za sposobnega
obvladovati razmere. Že ob tričetrtletju 1985 seje zadruga izkopala iz

izgube in ustvarila 2,5 milijona di
narjev zasklade. Zmanjšali soštevilo
zaposlenih od 59 na 50. predvsem v
upravi, še vseeno pa je nekaj preveč
zaposlenih v trgovinah, ki ne ustva
rjajo dovolj prom eta, da bi lahko
krile tolikšno zaposlenost.
Po besedah inž. Drakuliča so se
odnosi v kolektivu inzdelovnoorganizacijo KZ Krka Novo mesto izb
oljšali, niso pa povsem urejeni odno
si s kmeti. V suhokrajinski zadrugi so
imeli vpisanih kar 400 kooperantov,
čeprav so bili mnogi pogodbeniki
večinoma le na papirju. Kajpgda so

bile iz tega izvirajoče ugodnosti za
kmete vse prej kot rentabilne za zad
rugo. Kooperantske liste so v za
dnjih mesecih dodobra zmanjšali,
saj je ostalo na njih le 82 imen,
bržkone pa bodo še kakšno črtali.
Gre za to, da bi dosegli večjo pr
oizvodnjo z manjšimi stroški.
K ooperantsko dejavnost bodo mo
rali znova postavljati na noge,
predvsem pa za svojega šteti le kme
ta, ki bo z zadrugo zares sodeloval in
ji bo oddajal večje količine tržnih
presežkov.
R. B.

Alojz Pirc
»V svetu dajejo tudi do 60 odst.
subvencije za obnovo vinogradov.
Pri nas kooperanti pridelajo po
prečno 106 stotov grozdja na hek
tar. okoli 70odst. pridelka oddajo,
veliko pa zadržijo zase. Z večjim
številom trsov je mogoče precej
povečati pridelek, zlasti, če je
vinograd slabo obdelan in oskrbo
van. razlaga inž. Pirc.
Še zmeraj ni dovolj ustrezne me
hanizacije za vinogradništvo,
medtem ko je dosti bolje pri sa
djarstvu. Zdaj si vinogradniki pač
pomagajo, kakor vedo in znajo,
veliko pa uporabljajo mehaniza
cijo za poljedelstvo.
p pppe
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IZ NtvŠIH OBČIN
Skupščina posega po ukrepih
D elegati o b č in sk e sk u p šč in e razpravljali o d ru ž b e n e m varstvu v treh delovnih
o rg an izacijah : IMV, TZO Ž u žem b erk in Z avodu za p o žarn o v arn o st

Kot mestni vrtci

Zaman so apetiti

S to p išk a
varstvena
e n o ta je že p reb ro d ila
z a č e tn e težave

Kdo dobi p ro sto re p e 
d a g o š k e ak ad em ije?

N OV O M E S T O — Z a tovarno IMV novo družbeno varstvo, v suhokZapletlo pa se je ob predlogu za
STOPICE — Več let so se v Sto
ranjski Kmetijski zadrugi je družbeno varstvo predčasno ukinjeno, predla
uvedbo ukrepa družbenega varstva
pičah potegovali za vrtec, kajti
nekdaj izrazito kmetijsko območje
gani ukrep družbenega varstva za Zavod za požarno varnost Novo mesto
v Zavodu za požarno varnost. V ob
skoroda nima več čistih kmetov.
pa je odložen. Tak bi bil telegram ski prikaz pomembnejših odločitev na
razložitvi predloga je navedenih več
Tudi ženske so skoro vse zaposle
skupnem zasedanju zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti
razlogov za tak družbeni ukrep,
ne, za to so bile težave z varstvom
novomeške skupščine z dne 30. jan u arja.
predvsem pa je razvidno, da direk
otrok vsako leto hujše. Ped dobri
Novi ukrep družbenega varstva
sameznih tozdih IMV pa morajo še tor Iztok Hrovat problematiki ni
ma dvema mesecema so v preure
za delovno organizacijo IMV in
jeni stari šoli odprli enoto vzgojv februarju izpeljati volitve v sam kos in d aje potrebno novo vodstvo.
Družbeno
varstvo
je
bilo
v
tem
novarstvene ustanove, v njej pa je
njeno delovno skupnost (ne pa za
oupravne organe in razpisati mesta
kolektivu že uvedeno pred tremi le
dobilo mesto 49 otrok. Vodja
tozde!) je bil izglasovan z veliko
direktorjev, da bo zadeva s pravne
enote vrtca Verica Tisov, vzgojite
večino, saj je bil zoper med 78 dele
plati urejena. Prav tako je s ti, a kot kaže, zadeve še niso urejene.
ljica domačinka, je počutje otrok
Na seji pa je direktor Hrovat dele
gati obeh zborov en sam. K tako ussklepom, ki govori o ponovnem
in vzgojiteljic takole opisala:
kladenemu odločanju so pripom o
družbenem varstvu v IMV, določe gate prepričeval, da so razlogi za
»Sprva smo imeli nemalo težav,
uvedbo ukrepa neutemeljeni, izpod
gla številna gradiva z obrazložitva
no, da se morajo najkasneje do 15.
predvsem
zaradi premestitev
bijal
je
ugotovitve
posebne
strokov
mi in dodatna pojasnila na seji,
septembra letos izreči za novo
otrok, ki so jih starši vozili v
ne
komisije,
ki
je
s
poročilom
o
kao
zlasti pa izjava Jožeta Piletiča, ki je
mestne vrtce. Zdaj je vse urejeno,
organiziranost.
su v zavodu dala povod za predla
pritožb staršev ni. Otroci so se
govoril v imenu delavcev IMV.
gane ukrepe itd.
povsem privadili, obe vzgojiteljici
Povedal je, da so družbenopolitične
in varuhinja pa z veseljem delamo.
Delegati niso vedeli, komu naj bi
Delegati so se prav tako na osnovi
organizacije v IMV in delavci o
Prostori so lepo urejeni in oprem
verjeli, zato so odložili sklepanje o
dobrih obrazložitev odločili pre
ponovno predlaganem ukrepu dru
ljeni, enako kot v vseh mestnih vrt
tej zadevi. Komisiji za družbeni nad
dčasno ukiniti družbeno varstvo v
žbenega varstva do konca leta 1986
cih, hrano dobivamo iz domače
zor so poverili, naj ponovno razišče
suhokranjski Kmetijski zadrugi (TZO),
temeljito in kritično razpravljali in
šolske kuhinje, za sprehode in igro
argumente z obeh strani in poroča
kjer so zadeve že uredili, imenovali
da se z njim strinjajo. »Delavci oce
na prostem pa imamo tu celo
na naslednjem skupščinskem zase
pa tudi novega direktorja, Janka
njujemo, da je začasni kolegijski
boljše možnosti. Na pomlad bo
danju.
urejeno še posebno otroško igrišče
Skubeta, doslej zaposlenega kot vo
poslovodni organ pravilno zastavil
za vrtec z igrali, ki so ženabavljeRIA BAČER
dja AOP pri Pionirju.
delo, mu zaupam o in menimo, da
na. Obolevnosti otrok doslej ni
bo svoje naloge izpeljal, kot je pre
bilo.«
d v id eno.'Z novim ukrepom se ne
čutimo prikrajšane.«
V IMV tudi po uvedbi novih
ukrepov (tako rešitev so našli
Z višale s e b o d o za 43 o d st., 1. julija pa š e za 13 o d st.
skupno z najodgovornejšimi repu
bliškimi institucijami) ostaja na čelu
NOVO M ESTO — Skupščina
V novomeški občini se bodo letos
ista začasna poslovodna ekipa pod
novomeške stanovanjske skupnosti je
stanarine prvič zvišale s 1. marcem,
vodstvom M arjana Anžurja. V poseveda za že omenjenih 43 odstotkov.
že decembra sprejela družbeni
dogovor o skupnih izhodiščih za
Ko je bi! namreč skrajni čas za pripravo
oblikovanje stanarin in najemnin v le
vsega potrebnega za takšno zvišanje s
tu 1986, s katerim bodo občinske
1. februarjem, je družbeni dogovor
stanovanjske skupnosti v Sloveniji
sprejela komaj polovica občinskih
stanovanjskih skupnosti v republiki,
letos enotno urejale politiko stanarin.
prehitevati pa v Novem mestu niso
Verica Tisov: »V našem vrtcu je
Po
tem
dogovoru
se
bodo
stanarine
v
J . S p u d ič o d p rl ko
hoteli. Za tak primer zamude so se v
vsej Sloveniji letos dvakrat zvišale.
25 otrok v mali šoli, ostali pa v
stanovanjski
skupnosti
tudi
»zavaro
vašk o delavnico — Edi
Prvič jih bodo v vseh slovenskih obči
skupini od 3. do 5. leta.
vali«, saj je skupščina decembra poo
nah dvignili enotno za 43 odstotkov, in
ni kovač v m etliški
Vzgojiteljica Verica, ki je petle
blastila
odbor
za
gospodarjenje
s
sicer naj bi se to zgodilo že s feb
občini
tno službeno dobo prebila v
stanovanjskim skladom, da uskladi
ruarjem, drugič pa s 1. julijem. Takrat
novomeških vrtcih na Ragovski,
zvišanje stanarin s sprejetjem dogovo
bo zvišanje stanarin po občinah raz
METLIKA — Med obrtmi, ki
na Ljubljanski cesti, v Ločni, je vo
ra, da zaradi tega ne bi bil potreben
lično, tako da bi povsod dosegli, da
izumirajo, je zagotovo tudi ko
dila tudi malo šolo po podružni
sklic skupščine, oziroma da se zvišanje
bodo stanarine ob koncu leta predsta
vaštvo. Redko se zgodi, da bi kdo
čnih enotah. »Tu sem zadovoljna
ne bi preveč zavleklo. Razlika za feb
vljale 1,52 odst. revalozirane vrednosti
na novo odprl kovaško delavnico,
bolj kot kjerkoli prej. Osebni
ruar bo seveda vračunana v drugo
stanovanjskega sklada.
pa vendar seje to zgodilo v Metliki.
dohodki so enaki. Čeprav za
zvišanje stanarin 1. julija. Takrat se
Jože Spudič, ki se je tega poklica
služek ni tak kot bi si želeli, se ne
bodo stanarine v novomeški občini
izučil pred skoraj tremi desetletji
pritožujemo. Z veseljem opra
zvišale še za okrog 12 ali 13 odstotkov.
na Hrvaškem in ga ves ta čas tudi
vljam poklic, najbolj pa me veseli,
ZAENKRAT
opravljal, se namreč ni mogel spri
da smo začetne težave lepo
Supaj naj bi letos v občini zbrali s stana
jazniti, da bi moral kar naenkrat
prebrodili.«
rinami blizu 184 milijonov dinarjev.
POD PISUJEJO
postati ključavničar ali kaj podob
Ker delež za vzdrževanje stanovanj v
Stopiški vrtec je med vsemi vrtci
NOVO MESTO — Ko je pred
nega, zato se je raje odločil za
v novomeški občini izjema po tem,
stanarinah ostaja enak kot doslej, bo
samostojno obrt.
torej letos na voljo za vzdrževanje
da ima najdaljši obratovalni čas:
kratkim predsedstvo občinske kon
»Kosem prišel v Metliko, sem 10
vrednostno približno toliko denarja
odprt je od 4.45 do 16. ure.
ference SZDL obravnavalo predv
let delal pri kovaču Kremescu,
kot doslej.
R. B.
olilne postopke in se seznanilo z
potem pa sem bil do lanskega leta
Z. L,—D.
začetkom kroga opravil, v katerem
zaposlen v delovni organizaciji, ki
o evidentiranih zahtevajo pristanek
je trikrat spremenila ime: najprej je
na kandidaturo, so ugotovili, da je
bila Komunala, potem TGP in na
malo odklanjanja funkcij. Možni
koncu Pionirjev tozd Gradbena
kandidati večinoma pristajajo na
operativa. Ko smo prišli pod Pioni
rja, so nam rekli, da moramo poza
kandidature in ne odklanjajo podpi V o b čin sk em p ro ra č u n u n e bo več p rak se: vsem p o 
biti kovaško delo in se oprijeti
sa z najrazličnejšimi izgovori. Vse
rabnikom za en o d sto te k povečati sred stv a
ključavničarskega. Tega nisem
kaže, da so priprave na spom la
prenesel, prestar sem že, da bi
Verjetno pa bodo najbolj potrebni,
danske splošne volitve v novomeški
NOVO MESTO— Porabniki novo
lahko pozabil tisto, kar sem delal
med katerimi so tudi našteti, med
meškega občinskega proračuna želijo
občini bolje stekle po prvem zago
vse življenje. Poleg tega sem imel
letom ob rebalansih dobili »dodatke«,
za »najnujnejše« 130 milijonov di
nu, ki ni dal pričakovanih rezul
veliko terenskega dela, zato sem se
tako da bodo osnovne dejavnosti
narjev več, kot bo na voljo. Osnutek
tatov. Potrebno število evidentira
raje odločil, da ostanem doma. Še
lahko nemoteno opravljali.
proračuna je sestavljen po načelu: dos
nih je bilo doseženo dom ala že po
sedaj mi je hudo, ko pridem v
eči enak položaj porabnikov. Zato
kolektiv, kjer sem postil najlepša
Ko pa so v izvršnem svetu razpra
uradnem roku, zelo aktivni pa so bi
bodo več dobili tisti, ki so v preteklosti
leta, a ostati nisem mogel,« z nos
vljali o potrebnih sredstvih za financi
li na terenu in v združenem delu v
najbolj zaostajali. Tako je stališče
talgijo pripoveduje Spudič.
ranje zazidalnih načrtov, so menili, da
zadnjem času, ko so še kar naprej
izvršnega sveta, ki je osnutek proraču
je občinski proračun predvsem pokli
pošiljali predloge za možne nosilce
mmr-t
na obravnaval 28. januarja.
can zagotoviti denar za izvedbene
Že ob obravnavi osnutka so ugoto
vidnejših funkcij v občini.
prostorske dokumente za romska na
vili, da geodetska služba ne bo dobila
selja in za mestno jedro, medtem ko
dovolj za kritje dodatnih del, ki jih
naj bi zazidalne načrte za posamezne
zahteva zlasti nova prostorska zako
kraje sofinancirale tudi delovne orga
VELIKA OTROŠKA
nodaja. Tudi dejavnost SLO in
nizacije, ki so najbolj zainteresirane za
družbene samozaščite ima zaradi po
MAŠKARADA
te dokumente.
manjkanja denarj aše veliko neure
Osnutek proračuna bodo še preče
NOVO MESTO— Občinska Zveza
sničenih zadev iz preteklosti. Ne bo
savali, na februarskem zasedanju
prijateljev mladine na sam pustni torek
dovolj za financiranje 18 prostorskih
občinske skupščine pa se bodo o njem
spet pripravlja tradicionalni sprevod
izvedbenih aktov, ne bo dovolj za
izrekli delegati.
otroških maškar in rajanje v'Spi
Športni
zahteve borčevske organizacije in še
dvorani. Letošnja tema mask je roboti
vrste drugih porabnikov.
R. B.
ka in vesoljska tehnika, zato si orga
nizator želi, da bi se čim več otrok skrilo
za takšno masko. Sprevod, v katerem
pričakujejo nekaj tisoč osnovnošol
skih in vrtčevskih maskiranih otrok,
bo ob zvokih pihalne godbe in plesu
mičnih mažoretk ob 16. uri krenil
izpred osnovne šole na Grmu. Nekaj
Na občin sk i k o n feren ci pričakujejo, d a b o d o na
minut pustnega direndaja bodo potem
k o n fe re n c a h dali š e te h tn e p red lo g e za k an d id ate za
maškare uprizorile na zaprtem Glav
nem trgu, višek norenja pa bo vŠportni
dvora ni, kjer bo v drugem del u progra
METLIKA — V 13 krajevnih skupnostih v metliški občini te dni potekajo
ma za maškare zaigrala tudi popularna
Jože Spudič
temeljne kandidacijske konference, ki se bodo končale 10. februarja in na kate
skupina AGROPOP iz Ljubljane.
rih razpravljajo o evidentiranih možnih kandidatih za nosilce delegatskih in
Tako je julija lani kar v garaži
Pokrovitelj letošnje otroške maška
družbenih funkcij v občini ter kandidatih za družbenopolitični zbor. Na občinski
odprl kovaško delavnico, kjer pa
rade je tovarna Novoteks.
zaradi prostorske stiske opravlja
konferenci SZDL zelo veliko pričakujejo od teh konferenc, kajti liste še niso
J. P.
predvsem usluge kmetom: popravi
zaključene in nadejajo se, da bodo predvsem za tiste, ki bodo opravljali naj
voz, nabrusi plug, naredi tudi
odgovornejše funkcije v družbenopolitični skupnosti, ljudje dali še dodatne
kakšno vrtno ograjo. Toda ob hiši
predloge.
se že kopiči material za novo delav
TEČAJI TUJIH
V ožji izbor možnih kandidatov
nico, kjer bo dovolj prostora za vsa
nika zbora krajevnih skupnosti pa
JEZIKOV IN ŠIVANJA
kovaška dela, tudi za podkovanje
za nosilce funkcij v metliški občini
Jože Nemanič in Janez Videtič.
konj, za kar je že sedaj veliko
NOV O M EST O — Zavod za izob
so evidentirani: za predsednika sku
prošenj.
raževanje kadrov v Novem mestu
pščine Stane Bajuk, Ivan Malešič in
Za predsednike sam oupravnih
»Če bo šlo vse tako naprej, kot
Jože Mozetič, za podpredsednika
sprejema do 15. februarja vpis za
interesnih skupnosti so evidentira
sem si zamislil, bom potreboval tu
jezikovne tečaje angleščine in ne
pa Jože Došen in Jože Jankovič. Za
ni: Aton Omerzel in Viktor Kozjan
di pomočnika. Vse kaže, da bo to
predsednika izvršnega sveta so
mščine za otroke ter v tečaje tujih
(sis za izobraževanje), Andreja
kar moj sin, ki je sedaj sicer šele
predlagani Jože Matekovič, Martin
jezikov za odrasle. Nepretrgoma pa
Bracelj in Vladimira Škof (sis za
sedmošolec, a že rad pomaga v de
vpisuje in organizira tečaje šivanja za
Stubljar in Anton Tomc, za predse
lavnici,« pravi edini kovač v občini,
kulturo), M artin Črnugelj in Veko
ki se ne boji, da bi bila obrt v njego
začetnike in nadaljevalnetečaješivadnika družbenopolitičnega zbora
slav Prevalšek (sis za zdravstvo),
vi delavnici obsojena na propad,
nja in krojenja, če je zbranih vsaj 20
Stane Jelenčič, Tone Kočevar in
Marjan Pavlovič in M atjaž Rus (sis
četudi je delo težaško in pretežno
interesentov. Vsa pojasnila s cenami
Marija Vukmanič, za predsednika
za telesno kulturo), Stanislava
ročno.
vred posredujejo v omenjenem
zbora združenega dela G abre PreJankovič in Branko Matkovič (sis
B. M.
dovič in Danica Puljak, za predsed
zavodu.
za socialno skrbstvo), Mihca Janže

Marca višje stanarine

Zvest kovaštvu

Proračun bodo še »česali«

NOVO MESTO — O dkar je pe
dagoška akadem ija prenehala delati
v Novem mestu in je izpraznila
prostore v nekdanjem šmihelskem
internatu, mnogi razmišljajo, kako
bi se vselili. Prav verjetno pa delajo
račun brez krčm arja, kajti uradno je
ugotovljeno, da ima uporabno pra
vico do izpraznjenih prostorov
osnovna šola M ilka—Šobar Nataša
v Šmihelu. Ta šola dela v hudi
prostprski stiski, saj se njen okoliš
zaradi širitve naselja D rska naglo
veča. Določeno je, da bo šmihelska
osnovna šola že jeseni lahko upora
bljala prostore bivše akademije.
Apetiti pa se ne pojavljajo le do
izpraznjenih prostorov, am pak tudi
do opreme v njih. Celotna oprem a je
bila nabavljena iz sredstev občinske
izobraževalne skupnosti, zato m ora
ostati v občini Novo mesto, neglede
na to, da je vpisana v evidenco Pe
dagoške akademije v Ljubljani. Ta
ko je stališče Novomeščanov in us
treznih organov, ki imajo pri tem
besedo.

Papirnato obilje
S trah , d a b o d o razprave
vse prej kot tem eljite
N O V O M E S T O — Prvi m eseci v
letu so običajno odločilni, ka ko bo v
tovarnah in v združenem delu sploh
steklo uresničevanje letnih načrtov.
Poleti so dopusti, potem trgatev in
šele na jesen delo spet zaživi s polno
paro. Takrat pa zam ujenega na
vadno ni več mogoče nadomestiti.
Prav v prvi polovici letošnjega leta
družba nalaga zaposlenim toliko
sestankovanja k o t še nikoli.
V teh tednih dobivajo v zd
ruženem delu kopice kilogram skih
gradiv v tem eljito obravnavo. Sin
dikat, partija, mladina ponujajo
kongresna gradiva v obravnavo in
poudarjajo, da pri tem ne bi sm eli
biti površni. N aj bi jih obravnavali
ob analizi domačih razmer. Občina
in interesne skupnosti zasipavajo
zaposlene s pom em bnim i gradivi,
od planskih dokum entov do spreje
manja sporazumov, k i za občane v
resnici pom enijo važne odločitve za
prostor, v katerem živijo. G re tudi
za sredstva, k i jih ustvarjajo in na
menjajo drugim.
V razpravi je še kritična analiza
političnega sistema, k tej pa je
potrebno prišteti še sprotne naloge
vseh organizacij in samoupravnih
organov. N e nazadnje so s pom em 
bnostjo pred delavci zaključni raču
ni, p ri katerih sindikati tudi vsako
leto podčrtavajo, da morajo seči
po d površje golih številk. In če
samo omenimo še bližnje volitve, s
katerim i imajo v združenem delu, v
vseh družbenopolitičnih organiza
cijah in v krajevnih skupnostih tudi
čez glavo dela in vrsto sestankov, je
menda jasno, da vsega tega tem e
ljito ne bo m ogoče opraviti.
E konom sko vse resnejši časi z
naraščajočo draginjo so že sam i po
sebi ne ustvarjajo ugodnega vzdušja
zprave in sestankovanje.
za razprave
sestankovanje, Če
pa ob tem v hišo vsak dan prihaja s
pošto kup gradiv, se ne sm em o
čuditi, če se bo zgodilo prav to, kar
poudarjamo, da se ne bi sm elo zgo
diti. Brez škode za proizvodnjo vse
to sestankovanje ne bo moglo m ini
ti ali pa bo potekalo zgolj formalno.
R IA BAČ ER

Liste še vedno niso zaključene
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DOLENJSKI LIST

Novomeška kronika

tem eljnih kandidacijskih
n ajo d g o v o rn e jše funkcije
kovič in Ivan Škof (sis za socialno
varstvo), Vinko Kepic in Ivan Žele
(sis za invalidsko-pokojninsko za
varovanje), Stane Brodarič in Janez
Kremesec (sis za zaposlovanje),
Jože Gosenca in Jože Kočevar (sis
za raziskovanje) ter Jožica Cigič in
Albina Tošeska (sis za otroško
varstvo).
Za družbenopolitični zbor sku
pščine občine Metlika pa so eviden
tirani naslednji možni kandidati:
Jože Došen, Jože Gerkšič, Milena
Pavlovič, Marija Vukmanič, Milena
Hočevar, Stane Jelenčič, llija Šajatovič, Boža Šuklje, Stane Bajuk,
Ivan Malešič, Jože Nemanič, Aten
Zupančič, Branko I vičič, Tone
Kočevar. Danilo Orlič, M atjaž Rus,
Jože Govednik, Jože Jankovič,
Jože Mihelčič in Franc Vrviščar.
B. M.

NAPOVEDOVALCI — Slišali
smo, da zadolženi za novomeški radio
po vsej Sloveniji vneto iščejo na
povedovalca ali napovedovalko. Mor
da bi lahko povprašali v GIP Pionir,
kjer poleg zidarjev, inženirjev in stroj
nikov premorejo tudi možaka, ki je s
svojim glasom držal v napetosti
celotno poslušalstvo proslave ob Pio
nirjevi 40-letnici.
BANKA — Po zavitih kanalih so
nam dali vedeti, da Ljubljanska ban
ka—Temeljna dolenjska banka ni naj
bolj zadovoljna s položajem, ki ga ima
v tej rubriki, ter da pripravlja
obsežnejše pisanje na naš račun. Ko se
bomo že spravili k papirju, naj razja
snijo tudi, zakaj v poslopju v
Kettejevem drevoredu v soboto, 1. feb;
ruarja, niso bili sposobni podaljševati
vezanih dinarskih vlog, mimogrede pa
ni delal tudi terminal za devizne
obresti.
HENČEK — Henčkov dom na
Dobravi je vzel v najem Brane Štubljar.
Obljublja solidno postrežbo, veliko iz
biro dobrot, ob koncu tedna pa tudi
ples. Upajmo, da bo tudi Henček kdaj
pa kdaj raztegnil svoj meh — in upra
vičil ime gostišča.

Ena gospa je slišala, da bi Japonci
začeli sanacijo IMV s čiščenjem
oken. Nekoliko zaradi splošnega
vtisa, še bolj pa zato, da bi lahko po
tovarni podnevi pogasili luči in pri
varčevali m arsikakšen milijon.

V času od 23. do 29. januarja so v
novomeški porodnišnici rodile: Mari
ja Smolič iz Dolenje Nemške vasi —
Tomaža, Silva Lozar iz Lokev — Da
mjana, Zdenka Umek iz Kamenice —
Marka, Martina Majhan iz Jurovskega Broda — Maria, Dušanka Zupan iz
Leskovca — Liljano, Ljubica Kužnik
z Vrhovega — Renato, Edita Metelko
iz Rovišča — Mateja, Ana Travnik iz
Mačkovca — Boštjana, Marija Černe
iz Pekla — Amdreja, Tončka Zemljak
iz Soteske — Mirjano, Irena Seničar s
Krke — dečka, Marija Kocjan iz
Regerče vasi — deklico, Ivanka Mrak
s Sela pri Ratežu — deklico, Magdale
na Simončič s Senovega — dečka, Ma
rija Turk z Gornjega Mokrega polja
— deklico, Silva Per z Velikega Slatnika — Jožeta in Ljubica Kužnik z
Vrhovega — Renato.
IZ NOVEGA MESTA: Slavica Sa
vič s Ceste herojev 52 —^Aleksandro,
Milenka Marojevič iz Šegove 4 —
Sanjo, Nada Mihalič iz Kristanove 28
— Ireno, Mojca Balant iz Ulice Mira
na Jarca 19 — Mateja, Bojana Kinčičz
Drska 46
ursKa
40 — deklico in Marija Usenik,
estitamo!
Pod Tško goro 90 — Petro. Čes

Z NOVOMEŠKE
TRŽNICE
NOVO MESTO — V ponedeljek,
3. februarja, so na novomeški tržnici
prodajali solato po 300 din kilog
ram, karfijolo po 250 din, ohrovt in
zelje po 180din. N ajvečjebilojajc.za
katere so kmetice zahtevale 400 din,
najbolj vztrajni kupci pa so s prego
varjanjem dosegli tudi za 5 din nižjo
ceno. Še vedno je tržnica bogato
založena zjabolki in drugim sadjem,
le banan že tri tedne ni naprodaj. V
obrtniškem delu tržnice se izdelki
očitno slabo prodajajo, kajti v
ponedeljek je več prodajalcev vabilo
k stojnicam z besedami: »Dajem pod
pravo ceno, da se znebim zalog.«

Sprehod po Metliki
PREBIVALCI ŠESTOVE ULICE
so me že večkrat prosili, naj napišem v
Dolenjski list, kako so veseli, ker je
njihova ulica asfaltirana. V isti sapi pa
so pripomnili, da ob večerih in ponoči
tavajo v temi, ker na njihovi cesti ni
javne razsvetljave. Tema je tako
globoka, da v njej ni videti niti prome
tnih znakov, ki prepovedujejo parki
ranje tam, kjer seje to počenjalo. Poz
navalci ulice trdijo, da teh znakov ni
videti niti pri sončni svetlobi, ker jih
enostavno ni. Se pa zato obračunavajo
kazni za napačno parkiranje.

TUDI OBRTNIKI
BODO PUSTOVALI
METLIKA — Tukajšnje obrtno
združenje bo imelo v soboto, 8. feb
ruarja, v gostilni pri Veseliču v Po
dzemlju že osmič zapored tradicio
nalni pustni ples za obrtnike,
njihove delavce, družinske člane in
poslovne partnerje. Za maske in
šaljiv program bodo obrtniki sami
poskrbeli, ko pa jih bodo zasrbele
pete, bo zaigral ansambel Franca
Potočarja.
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Cmomaijski drobir
AVTOMOBILI ALI AVTOBUSI?
— Postajališči pri črnomaljskem Kul
turnem domu in Kmetijski zadrugi sta
namenjeni lokalnim avtobusom, ven
dar se šolerjem le redkokdaj posreči, da
bi lahko zapeljali nanju. A ne zato, ker
bi bili vozniki tako nespretni, težava je
v tem, ker sta postajališči navadno
zasedeni z osebnimi avtomobili, ki tja
zapeljejo že iz navade, kajti nekdaj je
bil pri Kulturnem domu zares parkirni
prostor. A za to, kaj je bilo nekdaj,
šoferjem avtobusov ni mar, zanimajih
le, kdo je tisti, ki bi moral narediti red
na postajališčih in odstraniti neljube
vsiljivce. Prav bi bilo, pravijo, da bi tisti
cimprej začel akcijo.
OBRT, KI JE NI — Črnomaljce
bode v oči tudi napis oz. tabla, ki visi na
pročelju hiše na Kolodvorski cesti pri
domu JLA. Tabela namreč naznanja,
da je v hiši fotokopirnica obrtnice
Splichalove. ki pa je že pred par meseci
odjavila obrt, izpraznila lokal in odšla.
Črnomaljci se sedaj sprašujejo in ugi
bajo, kje in zakaj so se zamerili obrtnici. da je s tako naglico odnesla pete iz
njihovega mesta, da je pozabila sneti z
zidu celo tablo z napisom svoje
»firme«.

Ribniški zobotrebci
PREUDARNI LONČARJI — Prigoričani hvalijo svoj tozd Inlesa, češda
ima slabša delovna sredstva kot
podobne tovarne v drugih republikah,
delovno storilnost pa nekajkrat večjo.
Storilnost v tem tozduje res visoka. Lo
nčarji so bili že od nekdaj znani kot
pridni delavci, včasih pa tudi nekoliko
pretiravajo.
GASILSKE DIPLOME — Sodraški gasilci so imeli 26. januarja občni
zbor. Na njem so podelili tudi prizna
nja delovnim in drugim organizacijam
ter posameznikom, ki so največ poma
gali pri izgradnjisagilskegadoma in as
faltiranju njegove okolice.
PREMALO TELEFONOV — Sodražani in okoličani si žele več telefonov,
a je njihova telefonska centrala pre
majhna. Predlagajo, naj bi se telefon
ska centrala razširila v sosednji
prostor, kjer je krajevni urad, ta pa naj
bi se preselil v stavbo krajevne
skupnosti. Predlog ni slab, vendar je
prej potrebno pripeljati do Sodražice
več telefonskih linij itd.

Drobne iz Kočevja
SNEG PREKRIL NESNAGO —
Kočevje je eno najbolj onesnaženih
mest v republiki. Ulice so tudi polne pe
ska, prahu, blata. Nekateri so že pred
lagali delovno akcijo za očiščenje mes
ta, ko je prišla pomoč »odzgoraj«. Za
padel je sneg in prekril vso nesnago ter
odložil delovno akcijo do spomladi.
SMUČAR V VODI — Medšolskimi
počitnicami se je na Kočevskem jezeru,
Iti je bilo takrat zaledenelo, pogumen
(ali pa nepremišljen) mlad smučar
zapeljal kar po ledu. Ker pa je bi [prete
nak, seje udrl. Na otrokovo srečo so se
mu smuči odpele, v brližini pa so bili
Prisebni reševalci, ki sozvelikonapora
,n spretnosti rešili iz vode.neprevidne
ga smučarja.
PROMET V TRGOVINI NE JENJA — Trgovci pravijo, daje bilo ves
januar dovolj kupcev. Toliko prometa
mso imeli doslej še nobeno leto vjanua
rji}- Drugod med inflacijo varčujejo.
Pri nas pa zapravljamo.
š e g a l e b i — Poročali smo o labo. na jezeru. Zdaj so se pojavili na Rinzi spet galebi, ki pa niso taka
posebnost, razen tega smo jih opazili
tudi že prejšnja leta.
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Prazni tudi žepi zagnancev
Č rnom aljska Zveza o rg an izacij za te h n ič n o kulturo p razn u je 10-letnico — V
osm ih društvih več kot 500 član o v — Sisi prispevali d e n a r po novem
Č R N O M E L J — Pred desetimi leti je bila na pobudo peščice zagnancev
v Črnomlju ustanovljena Zveza organizacij za tehnično kulturo, ki je po
vezala številne klube in društva, kf so do tak rat bolj ali manj uspešno delali
sam ostojno. Z ačetek je bil zredno težak, saj je preteklo več let, preden so
prem agali miselnost, da je tehnična kultura pastorka telesne kulture.
Te miselnosti sedaj na srečo ni
vlogi, ki jim gre. V prvih letih je bilo
več, organizacije za tehnično kul
njihovo delo usmerjeno predvsem v
turo pa so predvsem s svojim las
množičnost, izobraževanje, tekmo
tnim delom prispevale k pomenu in
vanja, konstruktorsko in inova-

Mladih ni več moč utišati
č rn o m a ljsk i m ladinci n o čejo biti več le izvrševalci m anifestativnih akcij — S k rb za okolje
ČRNOMELJ — Čeprav mlade
Črnomaljce že od nekdaj marsikaj
tišči, so na programskih konferencah
občinske konference ZSMS navadno
ostali tiho in svoje probleme odnesli s
seboj domov, ne da bi jih povedali. Na
konferenci pretekli teden pa ni bilo ta
ko, mladi so bili glasni, opozorili so na
številne težave.
Mladi v združenem delu so končno
začeli tudi reševati pereča družbena
vprašanja, kot je stanovanjska proble
matika, pripravništvo. Vendar so naj
večkrat premalo uspešni, ker nimajo
dovolj volje, ne poznajo funkcionira
nja delegatskega sistema ter vloge
osnovnih organizacij ZSMS, a tudi za
radi nerazumevanja starejših genera
cij. Predvsem v manjših organizacijah
mladine je delo omejeno le na manifestativne akcije, kot so praznovanja, šta
feta, in vglavnem le životarijo. Vskoraj
vseh osnovnih organizacijah v krajev
nih skupnostih se zaradi slabe us
posobljenosti za vodenje ne morejo
izogniti neprestanim nadomestnim

V Zmagi
75.000 parov
čevljev
M okronog: d o b ro p o 
slovanje kljub stiski
MOKRONOG — »Zelo smo ut
esnjeni v sedanjih prostorih. V ta
kih razmerah je zelo težko dobro
organizirati proizvodnjo, še težje
je dosegati dobro kvaliteto. Zato
seveda komaj čakamo, da bomo
končno dobili nove proizvodne
prostore. Žal se zaradi pomanjka
nja denarja to ne bo zgodilo pred
koncem tega srednjeročnega ob
dobja,« je povedal Milan Bortšnar, vodja obrata Zmage v
Mokronogu.
Še do lani je bilo v tem obratu
zaposlenih 32 delavcev, zdaj pa jih
je že 45. Medtem ko so doslej delali
le ortopedske čevlje, delajo sedaj
salonarje, gležnarje, sandale in
ženske škornje. Prej so izdelali
vsak dan 600 do 700 parov
ortopedskih čevljev. Modne obut
ve, ki je precej bolj zahtevna za
izdelavo, pa bodo izdelali vsak
dan po 240 parov. Letos namera-

Trebanjske iveri
d o b r n ič a n i s o se p r e b u d i

— Niti najstarejši Dobrničani se ne
spomnijo, kdaj so imeli svoje kulturnonmetniško društvo. Zdaj pa seje sku
pina mladih zagnancev odločila, da us
tanovi novo društvo, ki pa se bo prvič
Predstavilo X. marca, za dan žena.
LIJD-u v Dobrniču pomaga Stane
Peček, ki pripravlja pevce na prvi javni
nastop. Sicer pa ustanovitelji vabijo v
društvo vse ljudi, ki znajo igrati, reciti
rati, peti, muzicirati, slikati, plesati,
telovaditi, čarati itd.
li

PREDSTAVILA SE JE NEVA
PEVEC — Članica KUD Pavel Golia
Neva Pevec se ukvarja že nekaj let s sli
karstvom. Prvič seje na razstavi preds
tavila v Novem mestu, kjer seje šolala
na srednji gradbeni šoli. Zdaj pa svoje
°ljne pastele razstavlja v avli tre
banjskega kulturnega doma. Razstava
bo odprta do srede tega meseca ob
sobotah in nedeljah.
KRČ ZA KULTURNI PRAZNIK
— Krč. film Boža Šrajca, katerega do
gajanje je potekalo v Mokronogu,
bodo zavrteli Trebanjci v počastitev
kulturnega praznika.
PUST PRIHAJA — Prva pustna
Prireditev bo v trebanjski občini v
soboto, 8. februarja. Pripravili jo
bodo v mirenskem TVD Partizan.
Začela pa se bo ob 19. uri in končala
Predvidoma okoli 2. ure zjutraj. Pus
tni sprevod pa pripravljajo tudi
šentlovrenški mladinci, ki bodo svoje
maske pokazali na pustni torek.
Sprevod se bo začel ob 13. uri in bo šel
po cesti do Račjega sela. Trebnjega in
nazaj.
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M ilan B orštnar: Glede na ok
oliščine dosegamo dobre pr
oizvodne in poslovne rezultate.
vajo izdelati vsega skupaj 75 tisoč
parov modne obutve.
»Glede na prostorsko omeje
nost in na razmere v gospodarstvu
kar dobro poslujemo. Lani smo
pridelali za 220 milijonov prihod
ka, letos načrtujemo 370 milijonov
dinarjev prihodka. To priča, da
znamo delati in si zaslužimo nove
proizvodne prostore. Vendar je
naložba 700 milijonov dinarjev za
sedaj še prevelik zalogaj za našo
malo delovno organizacijo. Gra
dnja novega objekta je predvidena
okoli leta 1990. V novi tovarni
bomo zaposlili še nove delavce in
seveda tudi precej povečali pr
oizvodnjo. Posodobiti pa bo treba
strojni park in še marsikaj spreme
niti. , Kakor kaže, naj bi tedaj
poslovali kot temeljna organizaci
ja združenega dela,« je dejal Borš
tnar in dodal, da tudi kot delavci v
obratu nimajo okrnjenih samou
pravnih pravic.
J. S.

volitvam, v krajevni samoupravi pa v
večini primerov mladi sodelujejo zgolj
formalno.
V razpravi pa so posebej opozorilina
mlade iz Srednje šole Edvarda Karde
lja, med katerimije v zadnjem času za
vladala apatija. Čeprav so bili izzvani,
srednješolci niso pojasnili, zakaj je ta
ko, odgovor pa je poskušal najti nekda
nji predsednik OK ZSMS Zvone Buta
la, ki je dejal, da so srednješolci spozna
li, kako je, če hočejo rešiti kakšen
problem. Izpostavljeni so nožu, ki ima
rezilo na obeh straneh. Na proslavah
sicer sodelujejo, ne pa pri samoupra
vljanju, saj se boje sankcij.
Jože Artnak, predsednik centra za
prosti čas pri republiški konferenci
• Črnomaljska občinska konferenca
mladine je v preteklem obdobju nare
dila prve korake na področju ekolo
gije. Poskušali so_ ustanoviti tudi
ekološko skupino. Žal je v zadnjem
času delo obstalo, ker so tisti, ki so bili
gonilna sila, odšli, a tudi iz republiške
konference niso dobili potrebne
podpore. Glede na to, so menili mla
dinci, da je v zadnjem času na tem
področju veliko problemov, bi morali
ekologiji posvetiti posebno pozornost.
ZSMS, pa je bil prepričan, d aje vse v
redu do takrat, ko mladi izvršujejo le
manifestativne akcije. Ko paželijo pre
biti ta zid, naletijo na odpor vseh tistih,
ki jim ni prav, da bi se mladi »vtikali«
tudi kam drugam. Vendar so po njego
vih besedah črnomaljski mladinci do
kazali, da jih več ne more utišati
kdorsibodi.
Črnomaljci so se spotaknili tudi ob
kongresne dokumente, ki so sicer rev
olucionarni, vendar so v njih pozabili
na mlade v kmetijstvu, preživljanje
prostega časa, obregnili pa so se tudi ob
uporabo jedrske energije,
M. BEZEK

cijsko dejavnost, raziskovanje in
sodelovanje. Organiziranih je bilo
več kot 100 tečajev, predavanj in se
minarjev, več kot 60 tekmovanj,
celo zveznih, se je udeležilo na du
cate ekip, ki so dosegle tudi prva
mesta. Člani so izdelali na desetine
zahtevnih naprav in tehničnih pri
pomočkov, med drugim tudi radioodajni in sprejemni postaji na
Mirni gori in Križu. Člani belok
ranjskega jam arskega kluba so v
deželi ob Kolpi odkrili številne
vodne vire in druge objekte, ki so za
tukajšnje ljudi življenjskega pome
na. Prav jam arji so bili prvi, ki so
opozorili, da je voda v Krupi
oporečna.
Vse to bi bilo zagotovo težko ure
sničiti, če v tehnični kulturi ne bi po
svečali pozornosti množičnosti. Ta
zveza je namreč ena najbolj množi
čnih v črnomaljski občini, saj v ra
dioklubih »Iskra« Semič in »Miran
Jarc« Črnomelj, črnomaljskem in
semiškem fotokino klubu, filatelis
tičnem društvu »Oton Župančič« iz
Črnomlja, združenju šoferjev in
avtom ehanikov Črnomelj-Metlika,
belokranjskem jam arskem klubu in
modelarskem krožku iz Semiča de
luje več kot 500 članov. Od njega je
vsaj tretjina osnovnošolcev, ki pa po
končanem obveznem šolanju žal
množično zapuščajo tehnično kul
turo, saj jih v srednjih šolah nihče
več ne spodbuja k tej dejavnosti.
Ne le k ar se tiče dela, klubi in dru
štva so se v preteklih letih morali
znajti sami tudi pri financiranju,
kajti le tretjino potrebnih sredstev
so dobivali od sisov, ostalo pa so si
prislužili s prodajo dela in izdelkov.
Veliko je pri tem pomagala tudi semiška Iskra. Vendar vse to odslej ne
bo več zadostovalo, zlasti ne, ker
želijo svoje delo razširiti tudi na dru
ga večja krajevna središča v občini.
Zato so izdelali nov predlog sam ou
pravnega sporazuma, po katerem bi
sisi nakazovali denar glede na vrsto
dela v zvezi.
M _ BE z e k

Otroci siabo
skrbijo
za zobe
P o m em b n o vlogo bi
m orali odigrati starši
ČRNOMELJ — Pred nekaj leti
je v prostorih tukajšnje srednje
šole začela obratovati šolska zob
na ambulanta, kamor prihajajo
danes vrtičkarji in osnovnošolci iz
Loke ter srednješolci. »Krepko
čez tisoč jih je, vendar bi bil za
toliko otrok skoraj dovolj en zob
ozdravnik če bi primerno skrbeli za
svoje zobe. Glede na to, kako
zanemarjeno je zobovje tehvotrok,
pa z • asistentko Vlasto Štricelj
težko zmoreva delo,« pove zob
ozdravnica Anica Car-Marjanovič, ki dela v ambulanti dve leti.

Ankica Car-M arjanovič
»Lani so bili na sistematskem
pregledu vsi otroci, rezultati pa so
bili porazni, predvsem zaradi tega,
ker si redno ne umivajo zob. V ve
liki meri je odvisno od staršev,
kakšne zobe imajo otroci, zato z
njimi redno sodelujemo, poši
ljamo jim obvestila o zdravstve
nem stanju zob njihovega narašča
nja,« pravi Marjanovičeva. V šol
ski ambulanti se zavedajo, da je
zelo pomembna in cenejša preven
tiva, zato ji posvečajo veliko
pozornost.
Čeprav opravlja Marjanovičeva
delo, kjer uspehi niso vidni takoj,
se že lahko pohvali, da njen trud ni
bil zaman. K temu je pripomoglo
to, da zadnje leto ves teden dela v
Črnomlju (prej je dvakrat na teden
hodila v Semič), pa tudi vestnost
tistih učencev, ki ne zanemarjajo
obiska pri zobozdravniku.

Kdo so kandidati za n ajo d g o v o rn ejše dolžnosti?
RIBNICA — Po predlogu usklaje
valnega odbora za kadrovska vpraša
nja OK SZDL Ribnica so možni kan-

SO D R A Ž IC A , RIBNICA, K O Č E V JE — Voda na kraškem svetu, se
pravi tudi na območju občin Ribnica in Kočevje, brez kloriranja ni prim er
na za pitje. O čistili bi jo lahko tudi s pomočjo čistilnih naprav, a je za se
danje razm ere to predrago, saj bi veljala vsaka čistilna naprava okoli 300
milijonov, na območju Hydrovoda Kočevje— Ribnica pa bi bile potrebne
pri treh črpališčih.
»Do dobre vode skušamo priti z črpanje. Letos bodo opravili še eno
tako vrtanje na Obrhu.
vrtanjem. Geologi so ugotovili, da
je na območju Sodražice dovolj zd
Zdrava pitna voda je zdaj samo še
rave pitne vode za Ribnico. Določili
v globinah. Na območju Podsten,
so tudi dve mesti za vrtanje. Z obe
G ore, Travne gore in Loškega poto
ma vrtinam a smo prišli do zdrave
ka, odkoder, dobivajo vodo sedanja
pitne vode,« je povedal direktor
zajetja, iz katerih dobivata vodo tu
Hydrovoda Cveto Obranovič.
di Ribnica in Kočevje, je zaradi
greznic, gnojenja zemlje, v podzem
Pri prvi vrtini so naleteli na pitno
ni svet speljane kanalizacije itd. vo
vodo, in sicer 9 litrov na sekundo, v
globini med 160 in 190 m. Vrtali so
še do globine 250 m, vendar tam
vode ni bilo, zato so prenehali. Pri
drugi vrtini so vrtali do 189 m in ta

da onesnažena in jo je potrebno klo
rirati. Razen tega je ob deževju zelo
kalna in še močneje onesnažena in
jo je potrebno pred uporabo preku
havati.

• KOČEVJE — Poraba vode v
Kočevju hitro narašča, na ta vodovod
pa se priključujejo tudi nova območja.
Zato bo nujno položiti večje cevi od
zajetje pri Rakitnici do Kočevja ali pa
najti bliže nove in zadostne vire pitne
vode. Za zdaj je odločitev taka, naj bi
načrpali več vode iz območja Sloven
ske vasi, kar bi bilo gotovo ceneje, kot
polagati nove cevi iz Rakitnice. Po se
danji zamisli, naj bi denar za to ure
ditev prispevalo gospodarstvo, ki po
rabi kar 60 odstotkov vse vode. Ne
kateri predlagajo, naj bi demtr za
ureditev oskrbe z vodo zbirali še s
samoprispevkom, vendar bi tako zb
rani denar porabili za ureditev
vodovoda za Drago in za vodovod v
Kostelu.

J. PRIMC

Denarcev ni
P leten in a nim a den arja
za investicijo v S odražici
SODRAŽICA— Pletenina Ljublja
na nima denarja, da bi že letos začela
graditi novo proizvodno halo v Sod
ražici, v kateri bi dobilo nova delovna
mesta poleg sedanjih 127 zaposlenih še
40 žensk. To smo zvedeli pri Žiži St
ojakovič, obratovodji obrata Petenine
v Sodražici.
Gradnja nove proizvodne dvorane,
ki bi merila okoli 500 kv. metrov, bi po
lanskih cenah veljala 120 do 150 mi
lijonov dinarjev. Sedanje prostore ob
rata, ki sicer dobro gospodari pa na
meravajo preurediti v skladišča, me
nzo in garderobe. Investicija je v
srednjeročnem načrtu občine Ribnica
in tudi Pletenine Ljubljana. Vendar bo
imela prednost nova barvama Plete
nine v Ljubljani, ki bo veljalaokoli 1,2
milijarde dinarjev. Če barvarne ne bo,
potem tudi sodraški obrat ne bi imel
kaj delati.
»Če nič drugega, bomo morali v
Sodražici letos preurediti vsaj menzo,
ker to zahteva sanitarna inšpekcija.
Bolje in ceneje pa bi bilo, če bi vsa
investicijska dela opravljali hkrati,«
pravi obratovodinja Ž. Stojakovičeva.

Predlog zaprtih list

Zdrava voda le še v globini

daje 12 do 13 litrov zdrave pitne
vode na sekundo. To vrtino bodo
letos usposobili za črpanje. Hkrati
bodo opazovali, kako se ob tem ob
naša prva vrtina, saj kaže, da sta
med seboj povezani. Stroški za vr
tanje ene vrtine znašajo okoli 10 mi
lijonov dinarjev, približno toliko pa
še stroški za njeno usposobitev za

IZ NtkŠIH OBČIN

didati za nosilce vodilnih funkcij v
občini naslednji:
Za dolžnosti v občinski skupščini: za
predsednika Franc Lapajne, za
podpredsednika Janez Novak, za
predsednika zbora združenega dela
Breda Oražem. za podpredsednika
ZZD Pavel Sobar ml., za predsednika
zbora krajevnih skupnosti France Šilc,
za podpredsednika zbora KS Franc
Prelesnik, za predsednika družbenop
olitičnega zbora Stanko Rus, za
podpredsednika DPZ Jože Andoljšek
in za predsednika izvršnega sveta Peter
Levstik.
Za predsednike skupščin SIS: Lado
Orel — izobraževalna skupnost. Zinka
Benulič — zdravstvena skupnost,
Nuša Orel — skupnost otroškega vars
tva, Leopold Trdan — izobraževalna
skupnost, Dušan Bajde — skupnost za
•zaposlovanje, Franc Zajc ml. — kul
turna skupnost, Lado Andoljšek —
skupnost socialnega skrbstva, Andreja
Šulentič — skupnost sdcialnega vars
tva, Uroš Bregar — telesnokulturna
skupnost, Nada Blatnik — stanovanj
ska skupnost in Ivan Petrič —
skupnost invalidsko-pokojninskega
zavarovanja.
Predlog za ostale dolžnosti ter dele
gatov za družbenopolitični zbor boste
lahko prebrali v Rešetu. Mi lahko
ugotovimo le. da jeza vsako dolžnost le
po en kandidat.
J. PRIMC

Edino možnost za gradnjo nove pr
oizvodne dvorane vidijo v združeva
nju denarja znotraj občine. V Plete
nine denarja za to že ni. Tudi na tuja
posojila ne kaže računati, ker so ta do
bili že za ureditev nove barvarne.
J. P.

IZBIRE VEC NI
KOČEVJE — Kandidatne
liste bodo zaprte, se pravi, da bo
na njih toliko kandidatov, kot jih
je potrebno izvoliti. Tako so skle
nili na skupni seji predsedstev
KK SZDL mesta Kočevje, kije
bila minuli četrtek. Na raznih
prejšnjih sestankih je bilo v večini
primerov sklenjeno, da bodo
liste odprte. Novi predlog je bil
prepričljivo utemeljen, češ da bi
se ob obveznem upoštevanju
volilne zakonodaje in če bi bile
liste odprte, lahko zgodilo, da bi
imela posam eznaobmočja mesta
izvoljenih več delegatov, druga
pa manj ali celo nobenega. Iz
kušnje so namreč pokazale, da
volilci ne volijo delegatov po
njihovih sposobnostih in drugih
odlikah, ampak da imajo največ
možnosti za izvolitev tisti, ki so
napisani na glasovalnih lističih
spredaj. Priimki kandidatov pa
ne smejo biti napisani po mestnih
območjih (volilnih enotah), am 
pak po abecednem vrstnem redu!

IZVRŠNI SVET O
STANOVANJSKI
ZADRUGI
TREBNJE — Na seji izvršnega
sveta občine Trebnje, ki je bila v
torek. 28. januarja, so med drugim
obravnavali poročilo o delovanju
Stanovanjske zadruge Šentrupert,
osnutek samoupravnega sporazu
ma o usklajevanju, letnih načrtov
zaposlovanja v občini Tebnje v tem
srednjeročnem obdobju in osnutek
sam oupravnega sporazuma o sku
pni gradnji hladilnice v Novem mes
tu. Delegati izvršnega sveta so se
seznanili tudi z osnutkom sam ou
pravnega sporazuma o združevanju
sredstev za financiranje izdelave
zazidalnega načrta za individualne
stanovanjske hiše v Velikem Gabru.

So bile liste prezgodaj zaprte?
K ritična razprava o volilnih posto p k ih na zb o ru trebanjskih kom unistov
T R E B N JE — Zbora komunistov krajevne skupnosti Trebnje bi se m ora
li udeležiti vsi komunisti iz osnovnih organizacij v krajevni skupnosti,
delovnih organizacij, delovnih skupnosti. O glasiti bi se morali tudi tisti, ki
so organizirani izven občine. Vse to je na vabilu pisalo nedvoumno, na zbor
pa je prišla komaj tretjina vabljenih. Zlasti je bilo opaziti, da so manjkali
komunisti, ki zasedajo vodilne položaje.
Ker je bilo to pretekli teden v dvo
rani trebanjskega doma kulture več
kot očitno, se je precej razpravljalcev dotaknilo te odsotnosti.
Zlasti tedaj, ko so govorili o dose
danjem poteku priprav na volitve
ter nalogah komunistov pri tem. Že
na referendumu o samoprispevku
so manjkali odgovorni ljudje, funk
cionarji, ki bi morali biti za zgled. O
tem bi morali spregovoriti v osnov
nih organizacijah, a sc to že ni zgo
dilo. Zato sc zastavlja vprašanje,
kako mobilizirati ljudi, ko pa je že
med komunisti opaziti takšno nede

javnost. Kol je dejal eden izmed razpravljalcev, bi morali komunisti
najprej mobilizirati sebe. To pa bo
težko, če pride na zbor komunistov
samo tretjina članov. Zato bo
potrebna konfrontacija med kom u
nisti.
V razpravi so opozorili tudi na
to, da ljudje vedno težje sprejemajo
funkcije. Ai je to delo razvrednote
no ali pa se ljudje zavedajo, da ne
morejo nič narediti. Prav bleščeče
tudi predvodilni postopki niso bili
izpeljani. Za nekatere funkcije se že
ve, kdo jih bo prevzel, to pa seveda

ni prav. Doslej se je namreč doga
jalo, da so na zaprtih listah volili lju
di, za katere se je večkrat izkazalo,
da nalogam niso kos. Zato bi mora
la biti za ključne funkcije, je dejal
eden izmed razpravljalcev, po dva
kandidata. V resnici pa se dogaja,
da so nekatere liste zaprte že sedaj!
O postopku evidentiranja je bilo
izrečenih cel kup pripomb že v mla
dinski organizaciji. Ta ugotovitev
pa velja le za občinsko vodstvo
ZSMS, medtem ko se mladinska or
ganizacija iz krajevne skupnosti
sploh ni odzvala evidentiranju. Ob
strani so stali tudi nekateri komu
nisti. Sicer pa je bilo izrečeno pre
pričanje, da so v ljudeh še velike
rezerve, te pa sc bodo sprostile ž bolj
demokratičnimi postopki, tudivoli-1
' nimi-

J. SIMČIČ
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Velikim serijam je odzvonilo
Tujci cen ijo izvirnost in k ak o v o st in tudi za b režišk o T o v arn o p o h ištv a je izhod v
_______________________ novih, zah tev n ejših p ro g ram ih
B R E Ž IC E — V Tovarni pohištva so vajeni sami prem agovati težave, saj
jih kot izdelovalci finalnih izdelkov prej in močneje občutijo kot druga in
dustrija. Z aradi tega poudarjajo, da niso nikoli čakali na sklepe najvišjih
republiških partijskih in drugih forumov, am pak so s sprotnim i ukrepi iska
li najboljše rešitve iz zagat, ki jih še ni in jih tudi ne bo kmalu konec.
Po osebnih dohodkih so trenutno
med zadnjimi v panogi. Trdijo, da
zato, ker so morali v zadnjih dveh
letih za več kot polovico zmanjšati
poslovanje z domačim tržiščem.
Izvozu namenjajo 60 odst. pr
oizvodnje, ki jo v celoti prodajo
preko izvoznih organizacij. Od tega
pokupijo v ZDA tri petine, dve pa v
zahodni Evropi. Na tujem jim ve
liko škodi nelojalna konkurenca
jugoslovanskih proizvajalcev iz dru
gih republik, ki pokrivajo razliko s
cenejšo surovino. Pritožujejo se tudi
nad nerealnim tečajem dinarja, češ
da kar za 30 odst. zmanjšuje njihovo
izvozno stimulacijo. Ker je v izdelku
komaj 18 odst. dela, se m orajo še
kako truditi, da kot izvozniki zad
ržijo svoj položaj.
To seveda ni izhod, zato so za
srednjeročne obdobje in naprej do
leta 2000 spremenili dosedanjo us-

Komunist naj se
izkaže v delu
in morali

meritev. Iz velikoserijske proizvodnje se bodo prelevili v maloserijskega proizvajalca zahtevnejših izdelkov. Iskali bodo možnosti za
dodatno proizvodnjo, ki se bo sama
preživljala in sčasoma zasedla polo
vico proizvodnih zmogljivosti.
Kvaliteti bodo dali prednost tudi
v programih za domače tržišče, zato
izboljšujejo nadzor. Ta se začenja
pri vhodnih materialih in konča pri
končnih izdelkih. V investicijskem
program u tovarne ima pomembno
mesto informatika. N anjo navezuje
jo izobraževanje kadrov. Tako

bodo do 1. 1990 precej zmanjšali šte
vilo nekvalificiranih delavcev in se
danjo kadrovsko sestavo prilagodili
program om z več znanja. Odpravili
bodo dvojnost odločanja (načelne
ga in izvedbenega), okrepili odgo
vornost za strokovnost in izboljšali
obveščanje, da bo na kratek in jedr
nat način povedano vse bistveno.
Vztrajali bodo, da letošnja delitev
dohodka ne bo slabša od lanske, in
zadržali 40 odst. prodaje doma. Za
zahtevnejše izvozne izdelke bodo
izboljšali tehnologijo, ker jim novi
sistem deviznega poslovanja to
omogoča. Vsako tako odločitev
bodo seveda dvakrat premislili, da
se dobra zamisel ne bo sprevrgla v
škodo, če stroji ne bi bili dovolj
izkoriščeni.
J, TEPPEY

U R E D N IŠT V O V G O S T E H
Novinarji Dolenjskega lista bomo v torek, 11. februarja, ob 17.
uri obiskali vas G azice v KS Cerklje. S krajani se bomo srečali pri
D arku Udoviču in se pomenili, kako živijo in delajo. Vabljeni!

Miha Ravnik v P osavju
KRŠKO — Objektivna ocena raz
mer, realnost se naj pokaže, ne toliko v
indeksih in številkah, ampak v tem,
koliko je Zvezi komunistov uspelo pri
spreminjanju odnosov.
Nekaterih
problemov se ne da razrešiti niti v šti
riletnem obdobju, spreminjanje dru
žbe torej terja stalno, globljo aktivnost
in politično akcijo.
Š temi besedami je sekretar pred
sedstva CK ZKS Miha Ravnik na• BREŽICE — V pogovoru s komu
nisti v tovarni pohištva je Miha Ra
ni ki dejal, da samoupravljanje ni
prekrivanje odgovornosti strokovnih
služb. Če bodo strokovne službe izb
oljšale svoje delo, se bodo izboljšale
tudi odločitve. Pri ocenjevanju sam
oupravljanja se komunisti po njego
vem mnenju preveč ustavljajo pri odl
očanju v delovni organizaciji, pre
malo ali nič pa pri odločanju v
občinski skupščini in sisih, zato tam
nimajo vpliva. Ne vežejo se dovolj na
svobodno menjavo dela.
Kolektiv tovarne se je po mnenju
Ravnika dovolj zgodaj oprl na lastne
moči in si je izbral dolgoročne usme
ritve, v katerih ima izvoz pomembno
mesto.
govoril posavske komuniste 28. janua
rja v krškem Delavskem kulturnem
domu Edvarda Kardelja in poudaril,
da pavšalne ocene niso sprejemljive.
Ni sprejemljivo, da bi samo govorili,
češ da ni pogojev. Vedno bolj se uve
ljavlja prepričanje, da kaže združiti
samoupravni in družbenoekonomski
odnos. Prostorski, ekološki element ni
samo stvar prostorcev, ekologov in
mladih, ampak se mora kazati tudi v
odnosu vseh do sleherne naložbe.
Po odnosu do dela in vseh moralnih
vrednot mora komunist najbolj izsto
pati. Delavcem, ki ne upravljajo
dobro z družbeno lastnino, jo je treba
vzeti in jo dati dobrim upravljalcem.
Naši dogovori, seje, resolucije so
sprejemljivi tudi za nekomuniste,
medtem ko praksa ni nesprejemljiva
niti za — komuniste, je menil Miha
Ravnik.
P P.

ULIČNI ODBOR
OŽIVLJA
SEVNICA — Minuli teden je bil
zbor občanov Kvedrove in Savske
ulice. Za shod so pripravili kar ga
silsko dvorano, udeležba pa je bila
žal bolj pičla. Kljub temu so eviden
tirali nekaj delegatov, okrepiti na
meravajo tudi ulični odbor SZDL.
Zavedajo se, da morajo z delom
opozoriti nase, saj jih teži dosti
problemov.

VIS V HELENIZMU
LJU BLJA NA — V razstavišču
Arkade (na Trgu osvoboditve) je od
včeraj na ogled arheološka razstava
Otok Vis v helenizmu, ki jo je skupaj
z Arheološkim muzejem v Splitu
pripravil Narodni muzej v Ljublja
ni. Zanimiva razstava bo kasneje
bržčas potovala po Sloveniji, saj je
mej4 ^jstipii, Hi so jo omogočili, navede.0 tudi Zavod za kulturo in
prosveto v Sevnici.
DOLENJSKI LIST

Novo v Brežicah

m
O D K R ITO IN K RITIČN O — S ek retar P CK ZKS M iha Ravnik in izvršna
sekretarka P CK ZKS Valerija Š k erbecsta posavskim komunistom govori
la o nekaterih nalogah pred kongresi in v luči kritične analize našega poli
tičnega sistem a. Ravnik je poudaril boj za proizvodnjo in za izvoz, Škerbčeva pa, da analiza ni nam enjena pozabi. (Na sliki: med pogovorom s posav
skimi komunisti v odmoru.)

Prvi premog
iz Globokega
čez dve leti
E najst m ilijonov ton
zalo g lignita
GLOBOKO — Na območju
tukajšnjega rudnika so že 1981.
začeli vrtati prve vrtine za
geološke raziskave, čez tri leta
pa so stekle rudarske raziskave
premogovih nahajališč. Proti
lignitnemu sloju so takrat začeli
kopati poševni rov vpadnik. Do
zdaj so v okviru rudarskih razi
skav napravili 550 metrov jam 
skih gradbenih objektov, ki jih
bodo pozneje uporabljali pri
odkopavanju lignita.
Poskusno obratovanje rudni
ka napovedujejo v dobrih dveh
letih. Začetek se lahko zavleče
le, če bi se pojavila nepredvidene
geološke ovire in če bi usahnilo
financiranje. V prvih letih bodo
nakopaii do 100 tisoč ton lignita
letno, nakar bodo te količine
postopom a povečevali do 200
tisoč ton.
Po predvidevanjih Rudarske
ga inštituta iz Ljubljane je v
Globokem enajst milijonov ton
geoloških zalog premoga. Raču
najo, da ga je od tega nekaj nad
sedem milijonov ton za izkop.
T oplotna vrednost kilograma
globoškega lignita je deset do
enajst megajulov. To je podob
no kot pri velenjskem premogu.
Strokovnjaki s projektiranjem
raziskovalnih del še nadaljujejo
in hkrati pripravljajo idejne štu
dije za odpiranje nahajališča. Na
terenu se srečujejo tudi z nepre
dvidenimi težavami. Geomeha
nski pogoji so bili slabši, kot so
se nadejali. Probleme povzroča
talna voda pa tudi nenosilna hri
bina, v kateri gradijo jamske
objekte. To so zlasti peščeni meli
in gline, zaradi katerih imajo
težave pri izkopu in podgrajevanju.
Medtem je zmanjkalo tudi de
narja. D otok sredstev je usahnil.
Za minulo leto odobrena sreds
tva so namreč porabili, za letos
pa še nimajo zagotovljenih. Iz
vajalci so v zadregi, ker imajo na
gradbišču precej opreme.
J, T

Zakon oviral svobodno menjavo
S red n ja šo la K rško in D om u čen c ev Milke Kerin km alu p o d isto stre h o ? — U sp e
š n a p ren o v a do m a, a kdaj tudi šo le ? S klad za o p rem o šo le
KRŠKO — Srednja šola v Krškem s 650 učenci na kovinarski, elektroteh
niški, papirniški in rudarski usm eritvi bi se rada še bolj povezala z združenim
delom v Posavju, zato so na šolo pripravljeni po potrebi dodati še nove usme
ritve. Seveda bi bila to ta hip zelo zahtevna naloga, zlasti še, če jim do novega
šolskega leta ne bi uspelo odpraviti kroničnih gmotnih težav.
milijonov za prenovo Dijaškega do
Šola dobi od posebnih izobraže
ma (zdaj D om a učencev!) Milke Kevalnih skupnosti komaj za razm ero
ma slabe osebne dohodke in za ne
• Srednja šola in dom učencev Milke
katere nujne stroške. Tanke mesečne
Kerin Krško sta doslej delovala vsak
kuverte so največ prispevale, da od
zase, kot enoviti delovni organizaciji.
hajanja strokovnjakov v tovarne še
Ker se je občutno zmanjšalo število
niso povsem zajezili. D enarja pa ni
gojencev v domu in s tem tudi število
niti za oprem o delavnic, laborato
zaposlenih, a tudi zavoljo vsebinske
rijev in kabinetov, ki je pri sodobnem
povezave se je 85 delavcev na referen
pouku ne morejo pogrešati. Novem
dumu odločilo za združitev v enovito
bra lani so predstavniki šole na
OZD. Dom naj bi postal enota šole,
srečanju, ki ga je pripravil občinski
usklajevanje samoupravnih listin pa
kom ite za gospodarstvo, seznanili
naj bi končali najpozneje do 1. aprila.
gospodarstvenike s težavami pri
zagotavljanju materialne osnove. Če
rin, kam or so preselili nekaj učilnic
bi v občini zaživel sklad, v katerega
in tako omogočili enoizmenski
bi združeno delo prispevalo denar za
pouk. »Tako imenovano neposred
oprem o žole, računajo, da bi v nekaj
no svobodno menjavo dela je treba
letih pregnali temne oblake, ki se zg
legalizirati, zlasti če gre za skupni
rinjajo nad šolo.
interes
združenega dela in šole. Pi
Zaenkrat mošnjička še ni odvezal
zbiranju sredstev smo namreč na
noben kolektiv, pričakujejo, d a.se
leteli predvsem na eno težavo —
bodo denarji začeli stekati v prazno
kako naj združeno delo prispeva de
šolsko blagajno namensko za
nar. Na poti so bile zakonske ovire,
oprem o, k o bodo akcijo celovito
preko katerih nismo mogli. Največ
predstavili združenemu delu. Obilo
dobre volje je pokazalo 18 kolek sta prispevala kolektiva Celuloze in
nuklearke, ki smo jim a učitelji in
tivov, ki so prispevali skupaj s šolo 13
učenci resnično hvaležni, saj sta nam
pomagala bistveno izboljšati delov
ne razmere,« pravi ravnatelj srednje
šole Krško Lojze Štih.
Slej ko prej je sedanja rešitev
lahko le začasna. Ze v naslednjem
petletnem obdobju nameravajo od
kupiti tri zgradbe pri sedanji šoli,
izdelati vse načrte, skratka, pripravi
ti se na gradnjo novega centra in
prenovo sedanje šole. Izgradnja
novega dom a učencev s 180 ležišči
med Stadionom Matije G ubca in
Novolesovim tozdom Bor v Krškem
se je spričo drugačne mreže šol in s
tem zmanjšanega šolskega okoliša
Lojze Štih. »Trdno smo prepričani,
dom a zrušila kot hiša iz kart. Vpeeno
da bodo najpozneje do leta 1995 zg
pa je republiška izobraževalna
radili novo šolo!«
skupnost zagotovila za prenovo in

dograditev zadnjega dela dom a s 60
ležišči, zaklonišča za 36 oseb in tudi
za prenovo kuhinje 33,1 milijona di
narjev, krška občina pa je prim akni
la še 8,5 milijona. Dom učencev
Milke Kerin je s to naložbo dobil
pogoje za norm alno delovanje in je
90-odstotno zaseden.
PAVEL PERC

VODA, KANALŠČINA,
SMETARINA SPET
DRAŽJE?
BREŽICE — Komunalno in
obrtno podjetje letos ne bi rado zno
va imelo izgubo v svojih enotah,
zato bo letos pri vodarini upošte
valo stroške za vse zaposlene, ki de
lajo izključno pri vodovodu. Zahte
vo po povišani kanalščini uteme
ljuje KOP s povečanimi stroški in
zahtevnim investicijskim vzdrževa
njem ter z večjo porabo elektrike pri
čistilni napravi, ki bo letos obrato
vala vseh dvanajst mesecev (lani je
delala sam o dva meseca).

BREŽIŠKI MLADINCI
NA KONGRES V KRŠKO
BREŽICE— Udeležba na 12.
kongresu Zveze socialistične mla
dine Slovenije v Krškem mladinske
organizacije ne bo bremenila z iz
datki, saj bodo lahko stanovali do
ma. Zaradi tega jih bo sodelovalo
več, ne samo štirje. Delegati so Ma
rjan Kalanj, predsednik OK ZSMS,
Željko Nikezič, sekretar, Drago
Ivanšek iz Osnovne šole v Cerkljah,
Miran Bogovič iz osnovne organiza
cije v Artičah, Dean Starčevič iz
osnovne organizacije Jesenice na
Dolenjskem in Zdenka Pribožič, iz
Dečnega sela, članica predsedstva
občinske koference ZSMS.

Več kandidatov
Izbor za sam o u p rav n e
in teresn e sk u p n o sti
SEVNICA — V zadnji številki smo
navedli imena možnih kandidatov za
funkcije v občinski skupščini, tokrat
pa navajamo imena za izvajalce in
uporabnikov.
OBČINSKA
ZDRAVSTVENA
SKUPNOST: predsednik: Mihael Ke
ršič, inž. Jože Kolar, uporabniki: Ma
rjan Vrtačnik, Rezika Predanič in Bo
ris Slapšek, izvajalci: dr. Jurij Pesjak,
mr. pharm. Breda Drenek—Sotošek
in Polona Flisek. RAZISKOVALNA
SKUPNOST: inž. Marko Borštnar,
Franc Rupret. KULTURNA SKUP
NOST: Jože Bavec, Aojz Konec, up
orabniki: Nada Novšak. Jelka Gnstek. Miloš Dernovšek, Tatjana Go
rišek, izvajalci: Peter Žuraj. TELESNOKULTURNA SKUPNOST: Bran
ko Busar, Branko Ogorevc, uporab
niki: Dušan Močnik, inž. Jože Stimpc,
izvajalci — Andrej Štricelj, Tone
Šeško. SOCIALNO
SKRBSTVO:
Dragica Novak, Silva Gregorčič.
Ivanka Vilčnik, uporabniki — Estera
Savič—Bizjak, izvajalci — Franc Kos.
Mojca Tuhtar. OTROŠKO VARSTVCFAndreja Janežič—Koščak, Alenka
Žuraj, Sonja Špan. uporabniki —
Andreja Križnik—Novšak. Majda Je
jčič, izvajalci — MArjana Štojs, Ivan
ka Rupret. IZOBRAŽEVALNA
SKUPNOST: Franc Lipovšek, Dago
Perc, Ivo Pirc, uporabniki — Tanja
Povalej, Ivo Pirc, Marta Kez, izvajlaci
— Romana Ivačič, Branko Šušter. Al
ojzija Božič. ZAPOSLOVANJE: Da
nica Kozamernik, Franc Rupret,
STANOVANJSKA: Janez Debelak,
Pavel Zemljak, inž. Anton Polutnik,
uporabniki — Jožko Kovač, Alojz
Završnik ml., Franc Ernesti, izvajalci
— Rajko Androjna, Miro Dobovšek,
Andreja Ogrevc. POKOJNINSKOINVALIDSKO ZAVAROVANJE:
Franc Ororevc, Franc Lipovšek.

/

KISLE OBRAZE SPRAVLJAJO V
SMEH — Dobovčani vabijo na
»fašjenkovanje«, ki mu vbrežiškiobčini ni enakega. Začelo se bo z nedeljskim
oznanjevanjem pusta v Mihalovcu ob
13. uri in od tam naprej po vaseh do
Sotle. Pustni torek bo v tej krajevni
skupnosti minil v znamenju vesele
svatbe. Svatje in muzikanti bodo ob 15.
uri šli na pot iz Mihalovca do Dobove
in Loč. Pogreb pokojnega Kreditkoviča bo v sredo popoldne ob 14.30 uri
krenil po istih cestah in se spet ustavil v
Ločah. Veselo sedmino si žalujoči
lahko privoščijo po želji in na svoj
račun. Predolgo se ne bodo smeli obo
tavljati, saj bo sicer zmanjkalo krofov.
TUJCI PA LE RAZUMEJO — No
va obrtna zadruga, ki jo ustanavljajo v
KS Jesenice, se bo imenovala Souvenir. Sliši se zelo imenitno, veliko bolj
kot spominek ali kaj podobnega. Bod
oči člani so najbrž prepričani. da bo že
samo ime vžgalopri kupcih.
IŠČEJO NAJSTAREJŠO HIŠO V
KS — S to nalogo seznanja dobovsko
turistično društvo vse svoje člane,
obenem pa jih opozarja, naj ne poza
bijo zbirati stare predmete, da bi jih
pozneje razstavili v stalni zbirki. Za
zdaj še nimajo prostora zanjo, zato
prosijo, naj jih ljudje shranijo, da bodo
mladini in drugim približali preteklost
tamkajšnjih vasi. Zatorej naj ne bi
nikomur prišlo na misel trgovanje s
starinami.
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V času od 17. do 25. januarja so v
brežiški porodnišnici rodile: Ksenija
Lupšina iz Krškega — Aleša, Irena
Simončič z Vrhovega — Anjo, Darja
Germovšek iz Stare vasi — Tanjo, Vi
šnja Francetič iz Strmca — Ivno, Munira Amatovič iz Krškega — Mirelo,
Metka Godler iz Kškega — Petra,
Ourda Horvat iz Otoka — Valentino,
Cvetka Kužem iz Orehovega — Roka,
Anica Divjak iz Dol. Leskovca —
Martina, Dubravka Zbukvič iz Laduča — Darka, Ljiljana Ivanovska iz
Brežic — Eleno, Berta Omahen s
Senovega — Simona, Marija Remih z
Vel. Kamna — Borisa, Marija Kožar
iz Poštene vasi — Jureta, Mihaela Kanalaš z Blance — Simona, Sonja
Vračun iz Brežic — Majo, Slavica
Gavrilovič iz Brežic — Snežano, Ma
rjana Jurič iz Krškega — Ivana, Bran
ka Račič iz Čerine — Matijo, Marija
Hotko iz Rigonc — Anamarijo in Ve
sna Mišič iz Dubrave — deklico.
Čestitamo!

Krške novice
OBNOVA — Delavci krškega Pio
nirja.so kljub slabemu vremenu pohite
li z dozidavo osnovne šole dr. Mihajta
Rostoharja, da bi čimbolj izkoristili
zimske počitnice učencev. Poznavalci
menijo, da bi Pionirju še bolj zrasla ce
na, če bi hitel tudi tedaj, ko mu negreza
nohte...
PRIHRANKI — Pri Elektru so lani
obdali poslovno stavbo še z demitno
fasado. Zdaj že računajo, koliko elekt
rike bodo prihranili, in številke so
spodbudne...
KRITIKA — Znani krški kantavtor
Bojan Rabzelj je piscu tele kronike
malce poočital, češ: če se župan pelje s
»pejčkom«, to napišeš, kaj šcle.če bi na
avtobusu vstal kakšni ženici. S tem je
Bojan karikiral, češ da imamo tudi no
vinarji dvojna merila za mlade in
starejše. Ker je tudi Bojan med vožnja
mi v belo Ljubljane in iz naše prestol
nice pridno odstopal sedež starejšim in
ženskam, tega plemenitega početja (za
zgodovino ravno ne!) nikakor ne gre
zamolčati...
PUST —- Pustne novice Krčani letos
ne bodo ugledali, razen če se ne bo zgo
dil čudež. Marljivi tajnik turističnega
društva, Miha Pogačar, je namreč
zbolel in ker je Miha vsaj pol Pustnih,
novic, ki imajo od vseh podobnih pu
blikacij najdaljšo tradicijo (vsaj v Posa
vju!), upamo, da bo brez čudežev okre
val. Prihodnje leto pa spet v nove
zmage.

Sevniški paberki

M ag. Ivan Gerlič: »Zadovoljen z vnemo učiteljev. Lahko boste vzg
ojili dobre računalniške strokovnjake.«

Učitelje učili
Uvajalni računalniški
tečaj za 120 učiteljev
SEVNICA — Konec minulega
ledna se je na osnovni šoli Sava
Kladnika kemijska učilnica spre
menila v računalniško. Skupnost
šol je zbrala vseh I5 računalnikov
commodore s pripadajočo opre
mo vseh šol v občini. Magister
Ivan Gerlič s sodelavcema z ma
riborske pedagoške akademije sta
opravila uvajalni tečaj, kateremu
bo, kotsosedogovorili. kmalusle-

dil tudi nadaljevalni. Vseh 120
učiteljev se je minuli četrtek zbralo
v gasilskem domu, kjer sta gosta
pokazala zmogljivosti teh prese
netljivih naprav tudi za pouk.
Mag. Grlič meni, da se bodo
prizadevni učitelji lahko po tem
tečaju usposabljali dalje tudi po
razpoložljivi literaturi. Računal
nik je. kot so učitelji lahko videli
praktično, nezamenljivo učilo, ki
učencem lahko mnogo nazorneje,
predvsem pa domala na pritisk s
tipko dočara poskOse, kijih dru
gače ni lahko ponazoriti. Pri tem
pa lahko sami sodelujejo.
A. Ž1

ODLOŽILI PODRAŽITEV — Mi
nuli teden je bil eden izmed sisdv spet
nesklepčen. Šlo je za skupščino komu
nalne skupnosti. Na dnevnem redu so
bile tudi nekatere podražitve. Izvajal
ci, torej cestarji, pravijo, da bo toliko
muzike — berimo lukenj na cestah —
kolikor manjka denarja. To so pred
novim letom nazorno pokazali s pra
vimi skalami na cesti proti Blanci.
ČUDEŽI BODO — Odbor za smeh
iz Florjanske je v soboto že imel svoj
peti uradni in neuradni sestanek.
Karneval je že vse leto, pokop pusta in
vseh grehov pa bo nepreklicno na
pepelnično sredo. ZAčne se po sevniških gostilnah od prve malice dalje pri
Krageljno. Vmes bodo obiskali tudi
občino, osrednja komemoracija pa bo
prej okrog 14. ure, pred Elektrotehno.
Bojda bo prišel celo Richard Cham
berlain.
VESNA DANES IN JUTRI —
Zavod,za kulturo je pripravil šolarjem
med počitnicami zanimive predstave
slovenskih filmov z eno dopoldansko
in eno popoldansko predstavo. Danes
in jutri bodo v gasilskem domu pri
kazovali starejšim gledalcem dobro
znano Vesno. Predstave so ob 10. in
15. uri.
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Godba združuje vse
G lasb en a in p le sn a d ejav n o st zd ru žen i pri delav
ski g o d b i — P rih o d n je leto 6 0 -letn ica g o d b e
KOČEVJE — Delavska god
ba Kočevje bo praznovala pri
hodnje leto 60-letnico obstoja.
Od leta 1979 jo vodi njen di
rigent in kulturni anim ator
Slavko Rančigaj. O delu in na
črtih godbe je povedal:
»Kočevska delavska godba
—včasih smo jo imenovali god
ba na pihala ali rudarska godba
—je leta 1980 dobila prostore za
svoje delo v stavbi nekdanje
gimnazije, tudi zato smo leta
1983 lahko razširili njeno de
javnost. Zdaj imamo poleg
godbe, ki ima okoli 75 članov, še
dve skupini mažoretk s skupno
70 članicami, plesni skupini KO
RA in ELIPSA, orkester za
bavne in narodnozabavne glas
be ter ansambel TROP1KAL.
Skupno nas je okoli 170, nekate
ri so člani dveh skupin.«
Že leto in pol prizadevno ure
jajo prostore, dela pa bodo nad
aljevali letos, za kar so porabili
dobro polovico s članarino zb
ranega denarja (2,8 milijonov)
pa še zadolžili so se za 4,8 milijo
na dinarjev. Pomagala je tudi
kulturna skupnost, od delovnih
organizacij pa največ Snežnik,
Melamin in ZKGP.
Delavska godba, ki združuje
plesno in glasbeno dejavnost v
občini Kočevje, je imela lani 96
glasbenih nastopov in 10 ple
snih. V vse svoje skupine vabijo
nove člane, posebno v mešani
pevski zbor in folklorno sku
pino, ki ju bodo ustanovili v
kratkem . V načrtu imajo še us
tanovitev tam buraškega in har
monikarskega orkestra. Radi bi

tudi dopolnili uniform e in in
strumente.
Po zastoju zaradi prenove
prostorv je začela godba decem
bra spet redno vaditi. Zelo
dobro sodelujejo z glasbeno
šolo, iz katere dobivajo podmadek, za kar velja zahvala
direktorju šole Adiju Škorjancu.
Kar okoli 70 odst. glasbenikov v
godbi je končalo glasbeno šolo
ali pa jo še obiskuje.

Zahtevki presegajo možnosti kultura
in
izobra
ževanje
Izvajalci prijavili pri no v o m ešk i kulturni sk u p n o sti n ad 215 m ilijonov dinarjev
v re d n e p ro g ram e , ra č u n a jo p a lahko največ n a 202 m ilijona

N O V O M E S T O — V novomeški občini kultura ni bila še nikoli v celoti
denarno zadovoljena, in kakor vse kaže, tudi letos, v prvem letu novega
srednjeročnega obdobja, ne bo. Z n ačrti izkazane potrebe so nam reč spet
precej večje od možnosti in bo uspeh že, če razlika med pričakovanim i in
dobljenimi zneski ne bo prevelika.
narjev. Povečana s faktorji, ki jih
Skupna vrednost na podlagi lan
predvidevajo resolucijska izhodi
skih cen izračunanih in v obliki
zahtevkov občinski kulturni skup šča, bi ta vsota narasla na več kot
273 milijonov dinarjev. Če bi pri
nosti predloženih program ov po
tem ostalo, bi se kultura lahko koklicnih kulturnih ustanov in drugih
izvajalcev presega 215 milijonov di® Povedati je še treba, da je v zne
sku 202 milijona dinarjev upošteva
na vsota, ki jo je kulturna skupnost
dobila dodatno, vendar kot namen
ska sredstva za novomeški radio,
pretvorniški center na G orjancih in
N ag rad e u sp e šn im p o 
za vzdrževanje spomenikov v obči
verjenikom P re š e rn o 
ni. To pa je tudi vse, za kar bi lahko
rekli, da je vnaprej razporejeno
ve d ru žb e
ozirom a zagotovljeno, medtem ko
bo beseda o sredstvih za kritje pri
LJU BLJA NA — Prejšnji četrtek,
30. januarja, je bila v poslovni stavbi javljenih program ov kulturnih us
tanov in drugih izvajalcev tekla na
Lesnine v Ljubljani slovesnost, na
skupščini
kulturne skupnosti, pre
kateri je Prešernova družba predsta
dvideni v drugi polovici februarja.
vila tri svoje knjižne novosti in

Prešernovi
»vojaki«

£
Slavko Rančigaj
»Iščemo tudi porkovitelje za
posamezne skupine godbe, ker
potrebujem o finančno pomoč.
Vse skupine namreč finaciramo
iz sredstev godbe, zaradi česar
ostaja za sam o godbo premalo
denarja. Največ denarja je potre
bnega za m ažoretke, saj samo
oblačila z vključno obvezno pa
lico veljajo okoli 50.000 din za
eno m ažoretko. Je pa seveda
zato ta skupina tudi najbolj atratkivna,« je pristavil Slavko
Rančigaj.

podelila nagrade najbolj zaslužnim
in uspešnim poverjenikom. 1. na
grado sta prejela zakonca M arija in
Peter Sitar iz Most, med dobitniki 3.
nagrade pa sta tudi Vesna Lavrič iz
Ribnice in M atija Belavič iz Novega
mesta. Prav poverjenikom gre,
poleg seveda dobro izbranega zalo
žniškega program a, zahvala, da se
Prešernova družba pobira iz nižin,
kam or je padla pred leti. Članstvo se
je podvojilo in še raste, naklade nje
nih knjig so vse višje. Tako ponovno
izpolnjuje plemenito poslanstvo od
piranja slovenskih dom ov domači
knjigi, tudi po zaslugi kulturnih
vojakov — poverjenikov v njenih
vrstah.

Klavirski večer učitelja in učenca
V s o b o to b o s ta v S evnici n asto p ila Aci B erto n celj in B ojan G o rišek iz Loke
SEVN ICA — V soboto zvečer bo
vsaj z eno prireditvijo to mesto ujelo
utrip vrhunskih reproduktivnih
umetnikov. V gasilskem domu bosta
koncertirala prof. Aci Bertoncelj iz

Predstavili bodo
Literarne liste
KRŠKO — Letos osrednje
občinske proslave slovenskega kul
turnega praznika v krški občini ne
bo, pač pa se bodo zvrstile prireditve
v večini večjih krajev.
V petek, 7. februarja, ob 18. uri
bosta proslavi v Krškem in Podb
očju. V D K D Edvarda Kardelja
bodo nastopili učenci krške glasbene
šole, člani literarnega kluba Bena
Zupančiča bodo na recitalu predsta
vili peto številko Literarnih listov, v
galeriji dom a že gostujejo člani
krškega likovnega kluba. V Podb
očju se bodo predstavili domači reci
tatorji in kot gost mešani pevski zbor
z Zdol.
Na Senovem bodo 8. februarja
odprli razstavo likovnih del Vladi
mirja Štovička, Pavla Predaniča in
Staneta Fabjančiča. Na osrednji
proslavi krajevnega in kulturnega
praznika, ki se bo začela ob 18. uri,
pa bodo nastopili pevski zbori s
Senovega in druge kulturne skupine..
Najvišja kulturna priznanja, sre
brne Prešernove plakete, bodo tok
rat prejeli: Silva G olouh, Meta Habicht in Ernest Breznikar (vsi
Senovo) ter Silvo M avsar in Lojze
Štih (oba iz Krškega).

NOVA KNJIŽNICA
IN NASTOP
SREBOTNJAKOVE
Č RN O M ELJ — V okviru
praznovanja slovenskega kul
turnega praznika bo v petek, 7.
februarja, ob 13. uri v dom u
učencev svečana otvoritev novih
prostorov črnom aljske matične
knjižnice. Ob tem bo v knjižnici
tudi otvoritev razstave Etnolo
ška topografija občine Črnomelj,
ki jo je pripravil kustos Belok
ranjskega muzeja Andrej D ular,
učenci pa se bodo predstavili v
kratkem kulturnem programu.
V soboto, 8. februarja, pa bo ob
19. uri v Kulturnem domu
koncert svetovno znane pia
nistke Dubravke Tomšič —
Srebotnjak, ki slavi letos 40letnico nastopanja. Nastop, za
katerega ni vstopnine, organizi
rata občinska kulturna skupnost
in koncertna poslovalnica pri
črnomaljski glasbeni šoli. Pred
sednika občinske skupščine in
kulturne skupnosti bosta po na
stopu pripravila sprejem za kul
turne delavce iz črnomaljske
občine.

Ljubljane in njegov učenec Bojan
G orišek, dom ače gore list, dom a iz
Loke pri Zidanem mostu.
Bojan G orišek, študent 4. letnika
klavirja na ljubljanski Glasbeni
akademiji, prav pri prof. Aciju
Bertonclju, bo m arca zopet samo
stojno koncertiral v Cankarjevem
domu. Mladi pianist se kar dobro
uveljavlja dom a in v svetu. Kot solist
je Gorišek že igral z orkestrom
Slovenske filharmonije, razen v
Cankarjevem dom u je solistično na
stopil v K rižankah, igral pa je tudi na
bienalu sodobne glasbe v Zagrebu.
Izpopolnjeval seje v D arm stadtu pri
prof. H erbertu Henčku.
Prof. Aci Bertoncelj koncertira po
Evropi, v Sovjetski zvezi, ZDA in
Kanadi. Je stalen sodelavec zname
nitega avstrijskega čelista Heinricha
Schiffa in Adreasa Reinerja. Skrat
ka, Sevničanom se obeta umetniški

užitek, vreden kulturnega praznika.
Pianista bosta nastopila z Brahm
som, Debussyjem, Milhaudom in
Gershwinom (tudi s skladbam a za
dva klavirja) ter Messiaenom. ^ ^

pala v denarju, ker pa za kaj takega
ni nikakršnega upanja, lahko govo
rimo le o zanimivem izračunu brez
praktične vrednosti in uporabnosti.

V D olenjski galeriji o d p rta razstav a slik e n e g a o d u t
em eljiteljev s o d o b n e slo v en sk e u m etn o sti
N O V O M E S T O — V Dolenjski
galeriji je od minulega petka na
ogled petindvajset slik M ateja
Sternena, enega od velike četverice
naših impresionistov, ki so postavili
temelje slovenski moderni umetno
sti in po besedah dr. Anice Cevc,
ravnateljice N arodne galerije v
Ljubljani, k ije na otvoritvi razstave
govorila o življenju in delu tega
um etnika, kot prvi slovenski slikarji
vidno zaznamovali tudi skupno
»drevo« evropske umetnosti.
Razstava, ki bo odprta do 26. feb
ruarja, je izbor iz Sternenove
likovne zapuščine, shranjene v Na
rodni galeriji. In čeprav obsega

KRST P O D TRIGLAVOM
LJU BLJA NA — Drevi ob 21. uri
bo na velikem odru Cankarjevega
dom a prem iera Krsta pod T ri
glavom v izvedbi Gledališča sester
Scipion Nasice. Zanimiva gledali
ška uprizoritev je idejno zasnovana
na znamenitem Prešernovem epu
Krst pri Savici in istoimenski drami
D om inika Smoleta. Samo izvedbo
vnaprej imenujejo retrogardistični
dogodek in to je zgodba o prekrščevanju naroda, prikazana skoz op
tiko umetnosti. Glede na vnaprejš
nje zanimanje, so že v februarju pre
dvideli šest ponovitev (od 9. do 11.
in od 15. do 17. februarja).

Ig ralec B oris Kralj in g la sb en ik S ilv ester M ihelčič v
p o n ed eljek za b elo k ra n jsk e o sn o v n o šo lc e — M ihe
lčič se uveljavlja tudi kot p lo d e n sklad atelj
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Ob dejstvu, da je vsota, s katero
bo smela kulturna skupnost razp
olagati letos, manjša od skupne
vrednosti programov, je pričakovati
burno razpravo. K ot rečeno, dena
rja ne bo dovolj za vse, in čeprav so
vsi programi utemeljeni, bo treba
skrbno pretehtati, čemu bi se kljub
temu lahko odrekli, kaj bi pomenilo
večjo in kaj manjšo škodo. Ali izčrtati založniški program ali akcije
varstva naravne in kulturne de
diščine ali program Doma kulture
ali kaj drugega, so vprašanja, ki se
zastavljajo že zdaj in bodo prav
gotovo tudi na skupščini med tisti
mi, ki bodo najbolj dvigala tempe
raturo.
I. Z.

Impresionist Sternen

Z »Glasbo in besedo«
skoraj 300 nastopov
BELA KRAJINA — V ponede
ljek, 10. februarja, bosta na osnov
nih šolah v D ragatušu in Starem tr
gu ob Kolpi nastopila igralec Boris
Kralj in glasbenik Silvester Mihlečič, naslov njune prireditve pa je
»G lasba in beseda.« S tem se bo
število njunih skupnih nastopov pri
bližalo številu 300. Boris Kralj bo
prišel v Belo krajino neposredno iz
Rim a, kjer je bil na filmskem
snem anju.
JJazadnje sta Kralj in Mihelčič
nastopila pred letom v črnom alj
skem kulturnem dom u, in sicer ob
predstavitvi pesniške zbirke Evgena
Cestnika in dveh zvezkov priredb za
harm oniko »Bela krajina« Silvestra
Mihelčiča.
Pred dvema mesecema je izšel
zvezek dvanajstih izvirnih Mihelčičevih skladb »Te otožne, rjave
oči«,.pred izidom pa je tretji zvezek
etnografskih glasbenih zapisov z na
slovom »Prekmurje«. Silvester Mi
helčič trenutno ureja nove izvirne
skladbe za harm oniko »Nekoč v
decembru« (kaseta je pred časom že
izšla), v rokopisu pa ima četrti
»etnografski« zvezek »Štajerska —
od Solčave do Podčetrtka«. Ugoden
odmev ima tudi njegovih deset pe
smic za otroški zbor s spremljavo,
od katerih sta bili dve izvedeni na
nedavnem Veselem toboganu v
Črnomlju.
Letos januarja je ljubljanski radio
v svoj prvi orogram vključil kar 21
Mihclčičevih skladb, posnetih v
Goršetovem studiu v Črnomlju.

So pa v strokovnih službah iz
računali, da more kultura letos
računati največ na 202 milijona di
narjev, kar pomeni, da je v tej vsoti
upoštevano tudi z resolucijo pre
dvideno povečanje. Preprost račun
pokaže, da bo za denarno pokritje
programov zmankalo 13 milijonov
dinarjev, oziroma se bo treba odreči
toliko vrednim programom. Že zdaj
je torej na dlani, da brez omejitvenih
posegov v dejavnosti ne bo šlo.

Število njegovih skladb v radijskem
arhivu seje tako povečalo na 49, vse
skupaj pa so dolge 180 minut. Mihelčičeva radijska oddaja, ki jo je imel
lani decembra, še vedno odmeva, že
za ta mesec pa pripravlja novo ra
dijsko oddajo (20. februarja), nakar
bo spomladi ljubljanska televizija
pripravila posebno oddajo o njego
vem delu.
I. Z

V NOVEM MESTU
TUDI KIPARSKA
DELAVNICA
NOVO MESTO — Tu se je
minuli petek začela izobraževal
na kiparska kolonija, na katero
je Združenje likovnih skupin
Slovenije kot prireditelj pova
bilo mlade likovnike iz vse
Slovenije. Kolonija, ki jo ime
nujejo tudi kiparska delavnica,
poteka v dveh delih. Dopoldne
udeleženci delajo v Pionirjevem
tozdu Keramika v Bršljinu,
popoldne pa se v hotelu M etro
pol ukvarjajo z risbo. Pod
mentorskim vodstvom spozna
vajo predvsem osnove oblikova
nja v glini (od študijskega pristo
pa in svobodne kreativnosti do
oblikovanja uporabne keramike
— pečnic). K iparska kolonija se
bo končala v nedeljo, 9. februar
ja.

NOVA RAZSTAVA V
NOVOMEŠKI KRKI
NOVO MESTO — V počastitev
slovenskega kulturnega praznika so
v novomeški Krki pripravili in v
torek, 4. februarja, v avli poslovnih
prostorov v Ločni pripravili razs
tavo slik akadem skega slikarja Jan 
eza Kneza iz Trbovelj, udeleženca
jesenske Krkine slikarske kolonije v
Novem mestu. Razstava bo odprta
do 5. marca.

razm erom a majhno število slik,
vseeno omogoča obiskovalcu, da se
seznani z. najpomembnejšimi značil
nostmi umetnosti M ateja Sternena.
Prva taka značilnost je, da nimamo
opraviti z ateljejskim slikarstvom,
marveč z um etnostjo, ki ji je »pozi
ralo« življenje z vsakdanjim sloven
skim okoljem. Zavoljo tega je bil tu
di Sternen deležen negativnega
sprejema pri domači kritiki, ki je
impresioniste porogljivo imenovala
»solatarje«, »kozolčarje« in podob
no ter je mnenje o njih spremenila
• Prav gotovo pomeni srečanje z
um etnostjo predstavnika sloven
skega impresionizm a posebno do
živetje saj nas miselno vrača tudi k
izvirom najbolj našega, tistega, s
čim er se lahko povsod postavimo
kot Slovenci. Tako gledana, je razs
tava Sternenovih slik v Dolenjski
galeriji tudi pomemben dogodek na
čast letošnjemu kulturnem u prazni
ku 8. februarju, ki naj bi ne bil zgolj
priložnost za prikaz najrazličnejših
dosežkov posameznikov in skupin,
am pak tudi trenutek za ozaveščanje
in opogumljanje včasih preveč up
ognjenega slovenskega duha.
šele potem, ko so se uveljavili v tuji
ni. K domačemu priznanju impre
sionistov sta veliko pripomogla
sodobnika Ivan C ankar in Oton
Župančič, ki sta nova pota utirala
naši leposlovni umetnosti.
Razstava kaže Sternena pretežno
kot portretista oziroma figuralika,
kar je tudi in predvsem bil. Vendar
.njegove upodobitve ljudi, pretežno
žensk in ženskih aktov, niso nastale
po preizkušenih in zastarelih ateljej
skih vzorcih in pristopih, marveč na
povsem nov, svež način, ko je dobila
prednost igra barv, svetlobe in
sence, ko je spregovorilo slikarjevo
čustvo. Nekaj tega je dala Semenu
že Ažbetova slikarska šola na
Nemškem, vendar se je do lastnega
izraza sam dokopal. Slikal pa ni
sam o portretov in aktov, marveč
mu je na nov način enako doživeto
zapela tudi krajina, vsa presvetljena
z impresionistimi barvam i, pred
vsem pa dokazljivo domača.
L Z.

Visok jubilej
knjižnice
Š tudijska knjižnica Mi
ran a J a rc a p razn u je
40-letnico delovanja
N OV O M E ST O — V sobo
to, 8. februarja, bo natanko šti
rideset let, kar je tu začela delo
vati Študijska knjižnica M irana
Ja rc a , ena prvih kulturnih us
tanov v .takratnem novomeškem
okrožju. Iz tistih časov ohranje
na beležka pravi, da je otvoritev
široko odjeknila v javnosti in da
je dogodek še posebej razveselil
srednješolce, študente in izob
ražence. Kronist tudi ni pozabil
pripom niti, da so knjižnico izr
očili namenu na Prešernov dan,
do ta k ra t že nekajkrat praznovan kot slovenski kulturni praz
nik, kar je dalo otvoritvi še
poseben pomen.
Štiridesetletnico ustanovitve
oziroma začetka delovanja bodo
v Študijski knjižnici M irana Ja r
ca počastili z več prireditvami.
Prva bo že v soboto, na kulturni
praznik. To bo knjižna razstava,
posvečena 60-letnici pesnika Lo
jzeta K akarja, belokranjskega
rojaka iz Semiča. Posebne otvo
ritve ne bo, razstava pa bo na
ogled več tednov.
Razstavo knjižnih dragoceno
sti s predavanjem prof. Jara
D olarja o Pjim ožu T rubarju in
pomenu slovenskega protestan
tizma za slovensko kulturo v
najširšem pomenu, kar je bilo
predvideno za četrtek, 13. feb
ruarja, so morali iz objektivnih
razlogov prestaviti na kasnejši
čas. (Kdaj bo ta pomembna
prireditev, bomo pravočasno
objavili.)
V torek, 18. februarja, bodo
slovesno odprli preurejeno, po
večano in nanovo opremljeno
Pionirsko knjižnico. Za ta dan
pripravljajo kulturni program in
presenečenje za mlade bralce in
člane te knjižnice: v goste bosta
prišla mladinska pisateljica Ela
Peroci in pesnik (domačin) Seve
rin Šali.
V knjižničnem jubilejnem letu
se bo zgodilo še več pomembnih
reči. Od vseh je bržkone najbolj
pričakovan novi bibliobus, ki ga
za novomeško Potujočo knji
žnico dokončujejo v mariborski
tovarni TAM . Bibliobus bo pra
va sodobna knjižnica na kolesih,
v kateri delati ne bo muka,
marveč veselje. Pričakujejo, da
bo začel voziti po novomeški
občini še v prvem polletju.
Jeseni naj bi izšla brošura,
posvečena štiridesetletnici novo
meške Študijske knjižnice. V
prvem delu bo oris zgodovine te
ustanove od začetka do danes z
navedbo problematike, ki spre
mlja knjižničarstvo v novomeški
občini. Drugi ,del bo posvečen
pesniku, pisatelju in dram atiku
M iranu Jarcu, po katerem se
knjižnica imenuje. Izbor neo
bjavljenih Jarčevih pesmi in raz
pravo o poetiki M irana Jarca bo
pripravil literarni zgodovinar
Igor Gedrih. S tem bo dobila br
ošura tudi literarnozgodovinski
pomen in vrednost.
L Z.

Pod drobnogledom etnologa
O b Izidu E tn o lo šk e to p o g rafije o b č in e Č rnom elj avtorja A ndreja D ularja,
k u sto sa B elo k ran jsk eg a m u zeja v Metliki — Tudi dve razstavi
ČRN O M ELJ — V začetku
preteklega tedna je zagledala lu č'
sveta Etnološka topografija obči
ne Črnomelj, knjiga, ki jo je izdal
Znanstveni inštitut Filozofske fa
kultete v Ljubljani in je sedma od
na desetine tovrstnih del, ki bodo
v prihodnjih letih še izšla in bodo
obravnavala etnološko topograf
sko problem atiko slovenskega
etničnega ozemlja v zadnjem
stoletju. Čeprav so se v preteklosti
s kulturno podobo Bele krajine ali
samo črnom aljske občine ukva
rjali številni ljubiteljski zapisoval
ci in raziskovalci, pa še vedno nis
ta sintetično etnološko proučeni,
zagotovo pa je, da pomeni velik

prispevek k temu prav pričujoče
delo.
Knjiga je plod štiriletnega dela
etnologa Andreja D ularja, kusto
sa v Belokranjskem muzeju v Me
tliki, ki je skrbno in z veliko na
tančnostjo zbiral podatke o na
činu življenja prebivalcev na se
danjem območju črnom aljske ob
čine v tem stoletju, večkrat pa za
primerjavo »skočil« v preteklo
stoletje ali še bolj nazaj. Še posebej
natančno pa je predstavil vasi
Krupa, Adlešiči in Semič. Na pod
lagi že zapisanih podatkov in
pomoči ter izjav kar 41 infor
matorjev je tako na enem mestu
zbral zajetno »osebno izkaznico«

črnom aljske občine, ki je za tu
kajšnje ljudi neprecenljive vred
nosti. Prav gotovo mu je na ta na
čin uspelo rešiti tudi vrsto po
datkov, ki jih m orda čez nekaj let
ne bi bilo moč več izbrskati. Seve
da bo zvezek dobil svojo polno
vrednost šele, ko bo končana
podobna obravnava metliške ob
čine ter s tem zaokrožen pregled
kulturnega razvoja Bele krajine
kot celote. Zametki raziskave v
metliški občini so že narejeni,
dobro pa bi bilo, če bi bila — že
zaradi primerljivosti podatkov —
zaključena čimprej.
Ob izidu Jela, ki sta ga finančno
omogočili kulturna in raziskoval-

A N D REJ DULAR — Zvest in
natančen raziskovalec in zapiso
valec belokranjske etnologije.
na skupnost občine Črnomelj, ve
lja omeniti, da sta nastanek knjige
pospremili še dve posebni razsta
vi, ki ju je avtor Andrej D ular prvi
med muzealci postavil na isto
temo.
B. M.
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ZAHVALA
DOBROTNIKU
Lepo se zahvaljujem, da ste me
izbrali za celoletno brezplačno
prejemanje Dolenjskega lista,
zahvaljujem se tudi dobrotniku
iz Ljubljane. Res sem bila
dolgoletna naročnica vašegatednika, sedaj pa tega stroška ne bi
zmogla več. Pokojnina je pre
majhna. Pred osmimimeseci sem
hudo zbolela, za mano so tudi tri
operacije. Pred boleznijo sem
kakšen dinar zaslužila kot šivilja,
sedaj pa se moram preživljati les
pokojnino. Želim vam veliko us
pehov v letu 1986!
KAROLINA ZAGRAJŠEK
Boštanj 50

ZA DRAGE
MEDICINSKE
INSTRUMENTE
NOVO MESTO — V sklad za drage
medicinske instrumente pri OORK
Novo mestp so prispevali: osnovna or
ganizacija sindikata ŽITO — To/d
Pekarna Novo mesto — namesto ven
ca na grob pokojnega Franca Rotarja
6.000 din, stanovalci Ragovskc 21 —
ostanek od venca za pokojnega Fran
ca Šilca 2.500 din. Jože Gliha i/
Šukljetove 11 v Novem mestu namesto
cvetja na grob pokojnega Alojza
Prešerna 3.000 din, sodelavke iz VVE
Ločna I, namesto venca na grob
pokojne mame Marjete Štampfelj
3.650 din, občinski odbor Rdečega
križa Novo mesto namesto venca
pokojnemu možu Irene Gostiša 3.000
din. Društvo prijateljev mladine Novo
mesto — Center namesto venca na
grob očetu članice društva Milice Gos
tiša 5.000 din, družina Saneta Kapele
s Sel pri Otovcu 1, Črnomelj, namesto
venca na grob pokojne Marije Zupa
nčič 10.000 din. Vsem darovalcem
iskrena hvala!

Od kdaj je
slovenščina
lokalni jezik?
D o g o d ek s c e re m o n ia 
la v R ogaški Slatini
Nabito polna kristalna dvorana
Zdravilišča Rogaška Slatina, pe
tek popoldne. Mojster za kuliso ni
mogel verjeti svojim ušesom. Na
povedovalka seje komaj zbrala za
pričetek ceremoniala, podelitve
največjih jugoslovanskih turisti
čnih priznanj.
Zgodilo se je tik pred začetkom
zaključne prireditve, ko je eden
najvidnejših predstavnikov Turis
tične zveze Jugoslavije Zdravko
Surlan opozoril povezovalko pro
grama. naj si nikar nedrzne govo
riti v »kakšnem lokalnem jeziku«.
Primerno presenečena napovedo
valka ga je vprašala, o kakšnem lo
kalnem jeziku vendar govori. Mi
sli pri lem morda na »kozjanščino«. »pohorščino« ali na kaj
podobnega? Pa je dobila kratek in
oster odgovor, da mora govoriti v
srbohrvaščini. Na njen protest jo
je taisti tovariš . ki je na vsakem
koraku opozarjal na svojo »ve
ličino«, svareče zaznamoval kot
nacionalistko in »eno tistih Slo
vencev...«
Napovedovalka je program po
vezovala v slovenščini. Navzoči
mojster pa je, preden je zapustil
Rogaško Slatino, takole poko
mentiral zahtevo z jugoslovanske
ga turističnega »vrha«: »Če ne bo
nihče na to opozoril, se bom sam
potrudil, da bo stvar prišla v
javnost!«
Bil je to mojster Bojan Adamič,
ki ni nikoli podvomil o temeljnih
vrednotah našega sožitja. Ker pa
je podvomil o časnikarskem »po
gumu«, smo ga tokrat morali
presenetiti in —prehiteti.
Ni, da bi o tem neljubem dogod
ku na široko razpravljali, saj smo
prepričani, daje šlo v tem primeru
zgolj za samovoljo in, milo rečeno,
pomanjkanje političnega posluga
posameznika.
Bi se pa bilo dobro vprašati in
pogosteje preverjati, kdo so ljudje
na pomembnih družbenih stol
čkih. Primer iz Rogaške Slatine že
kliče, da se bodo morali tega lotiti
prav (ali pa tu d i) vTuristični zvezi
Jugoslavije.
MARJELA AGREŽ
Novi tednik

Krupa: ali res blatenje stroke?
P rip o m b e k zap isu s tem naslovom , objavljenem v D olenjskem listu 16. jan u arja
V 3. številki Dolenjskega lista (16.
januar 1986) je bil objavljen članek
»Krupa: ali res blatenje stroke?«, kjer
pisec Božo Flajšman razpravlja o
problematiki zastrupljanja Krupe s
PCB in o stališčih nekaterih organov v
zvezi s tem. Pisec našteva različne
članke, ki so bili objavljeni v zvezi s
Krupo, med njimi članek Drage
Ahačič v Mladini zdne29. 11. 1985, za
katerega trdi, da med ostalim z ar
gumenti pobija ugotovitev novome
škega javnega tožilca, da krivcev za
onesnaževanje Krupe ne bo poklical
na zatožno klop, češ da je primer zas
taral. Glede na takšno trditev menim,
da je novomeško temeljno javno
tožilstvo le dolžno odgovoriti. Bistvo
trditev Drage Ahačič (ki se tičejo ali
okoliščin, na podlagi katerih se je
tožilec odločal, ali same tožilske odl
očitve) v članku v Mladini je tale: 1. da
tožilec ni dvomil o zagotovilih semiške
Iskre, da je po letu 1976 začela snovi
(PCB)skladiščiti in jih vračati v Fran
cijo in da dokumentacije o tem ni do
bil nihče na vpogled: 2. da je PCB vse
do letos (1985) odtekal v znatnih
količinah v zemljo in da še odteka; 3.
da prestopniško ravnanje semiške
Iskre ni prenehalo niti 1974, kot je na
vedeno v tožilčevem sklepu, ali 1976
niti 1980, niti 1984, ampak je trajalo
vse do zadnjega in da verjetno v
določeni meri še traja; 4. da zaradi na
rave lastnosti PCB in zaradi tega, ker
odpadni kondenzatorji niso odst
ranjeni, kaznivo dejanje (prestopek)
ne more zastarati. V podporo svojim
trditvam Draga Ahačič navaja gra
divo za tiskovno konferenco za dan
26. 4. 1985 in poročilo republiških
inšpekcij z dne 8. 5. 1984.
Temeljnemu javnemu tožilstvu v
Novem mestu ni znano gradivo za
tiskovno konferenco niti, kdo ga je
sestavil in kolikšna je njegova dokaza
na vrednost, niti poročilo republiških
inšpekcij. Kot osnova za postopek je
tožilstvu v Novem mestu služil zapi
snik komisijskega inšpekcijskega pre
gleda v... Iskri Semič... z dne 14. 3.
1984, kjer sta od republiških inšpekcij
sodelovala republiški sanitarni in
špektor in republiški vodnogospodar
ski inšpektor, vendar v tem zapisniku
takšnih trditev, kot jih navaja Draga
Ahačič, ni. O vračanju odpadnega perilena (in v zvezi s tem skladiščenjem)
obstaja dokumentacija v sodnem spi
su Gp 119/85 Temeljnega sodišča v
Novem mestu. Ta dokumentacija vse
buje poleg drugih listin tudi izvozne
carinske deklaricije.

V Rožnem dolu je prekipelo

Glede odtekanja znatnih količin
PCB v zemljo vse do letos (1985) obst
oji dokaz v obliki analize vzorca od
padne vode št. 08/1242 z dne 28. 4.
1984, ki jo je opravil Center za varstvo
okolja v Mariboru in ki izkazuje
koncentracijo 6 nonagramov polikloriranih bifenilov na liter. Ta koncent
racija je manjša od koncentracije, ki jo
(preračunano kot Cl-klor) prepove
duje strokovno navodilo o tem, katere
snovi se štejejo za nevarne in škodljive
snovi, in o dopustnih temperaturah
vode (Ur. 1. SR Slov. 18/85). O tem pa,
da v zemljo in naprej v Krupo izteka
perilen iz odpadnih kondenzatorjev,
ki so zakopani, pa sicer ni dvoma.
Vendar obstoje podatki le o tem, da so
v organizacijskih oblikah tovarne Isk
ra Semič odmetavali s perilenom na
polnjene odpadne kondenzatorje le do
1874. oziroma 1976. leta, ne pa
kasneje. Po letu 1976 so v Iskri perilen
iz odpadnih kondenzatorjev iztakali
(glede na tožilstvu dostopne dokaze),
prazne kondenzatorje pa sicer še
vedno odmetavali, vendar iz praznih
kondenzatorjev ne more priti do
onesnaženja.
V Iskri Semič so uporabljali perilen
domnevno do februarja 1985, vendar
tukajšnje javno tožilstvo ne razpolaga
s podatki, da je bilo ravnanje z njim
prestopniško vse do tedaj in še naprej
(oddaja Radia Študent poleti 1985 po
trditvah Drage Ahačič), z zadržkom,
da je od tukajšnjega javnega tožilstva
sicer vložen obtožni predlog zoper to
varno Iskra, industrijo kondenzator
jev Semič, TOZD Energetski konde
nzatorji Semič, zaradi gospodarskega
prestopka po čl. 76 tč, 3 zakona o vo
dah (izpuščanje odplak, ki utegnejo
onesnažiti vodo, brez vodnogospo
darskega dovoljenja), venar ta kršitev

tov in deklet. Leta 1941 so dobili prvi
partizani Belokranjske čete zatočišče v
Gor. Lazih in tu 2. nov. 1941 doživeli
tragedijo. V Rožnem dolu so bili
zaposleni napredni železničar J. Biz
jak, prometnik Polič, Pipan in številni
drugi. V Gor. Lazih je bila rojena in
živela do vstopa v partizane herojinja
Milka Šobar-Nataša, prav tako Ton
čka in Micka. Vse tri so padle kot
partizanke.
Tudi v Rožnem dolu so pričakali
osvoboditev z velikim veseljem in up
anjem na boljše čase, toda-ostala so
samo razočaranja. Železnico so dobili
še za časa Avstro-Ogrske, imela pa je 4
premikalne tire in stalno zaposlene 3
do 4 železničarje. Po osvoboditvi so
jim odmontirali dva premikalna tira,
dobrih 10 let pozneje pa so zaradi
»varčevanja« ukinili tudi železniško
postajo. Z ukinitvijo žel. postaje je bil
prizadejan krajanom Rožnega dola in
okoliških hribovskih vasi zelo hud
udarec. Kadar so prej prihajali na pos
tajo zjutraj ali zvečer, jih je pričakalo
vse v luči, prav vsakemu vlaku pa kre-

Novinarji opozarjajo
U pravni o d b o r D ruštva novinarjev S lovenije o
življenjskih in delovnih razm erah novinarjev
Na podlagi ugotovitev Komisije
za življenjske in delovne razmere
novinarjev sporoča upravni odbor
Društva novinarjev Slovenije
vsem zainteresiranim in odgovor
nim dejavnikom naslednje:
1. Razmere, v katerih živijo in
delajo slovenski novinarji, so
večinoma nezadovoljive. Ne us
trezajo vlogi, ki jo novinarji kot
družbenopolitični delavci opra
vljajo v naši družbi, niso v skladu z
napori, ki jih terja vestno izpolnje
vanje novinarskega poklica.
2. Osebni dohodki novinarjev
so diskriminatorski. Večini de
lavcev v sredstvih javnega ob
veščanja ne omogočajo normalne
ga življenja in jih pehajo v
življenjske stiske, v katerih so le s
težavo kos nalogam, ki jih opra
vljajo, zavirajo pa tudi njihov
osebnostni razvoj. To povzroča
tudi odhajanje najbolj sposobnih
novinarjev v delovne organizacije
z višjimi osebnimi dohodki. S tem
je ogrožena razvojna perspektiva
slovenskega 'novinarstva.
3. Le v nekaterih redakcijah so
delovne razmere znosne in spreje
mljive, čeprav ne optimalne, veči
noma pa novinarji delajo v neust
reznih, premajhnih prostorih, v
hrupu in slabih klimatskih razme
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rah, kar onemogoča normalno
delo in povzroča hude psihične na
petosti. Tako je zlasti v manjših
redakcijah.
4. Zdravstveno stanje novinar
jev je slabo in stopnja smrtnosti
visoka. Čeprav so možnosti, kijih
dajejo zakonske določbe in sam
oupravni dogovori, dovolj široke,
se vodstva uredništev premalo
odgovorno zavzemajo za to, da bi
vsi novinarji hodili na redne siste
matične zdravniške preglede in se
v primeru bolezni ustrezno zdravi
li, tudi ne skrbijo dovolj za to, da
bi novinarji svoj redni letni in zim
ski dopust izkoristili v celoti.
5. Jugoslovanski novinarji, s
tem tudi slovenski novinarji, smo
se odpovedali zahtevi po benefici
ranem delovnem stažu. Zato pa je
treba storiti vse, da zahtevno in
izčrpavajoče novinarjevo delo po
teka v življenjskih in delovnih
razmerah, ki zmanjšujejo nevar
nost profesionalnih bolezni in ki
omogočajo osebnostno rast. To je
eden od temeljnih pogojev za
kakovosten napredek Sovenskega
novinarstva.
UPRAVNI ODBOR
DRUŠTVA NOVINARJEV
SLOVENIJE

tnik Bizjak m prometnik. Čakalnica je
bila ogrevana in razsvetljena, okolica
čista in urejena. Po ukinitvi žel. pos
taje je postalo na žel. postaji Rožni dol
zelo pusto. Posebno neprijetno se
počuti potnik zvečer in zjutraj v temi:
nikjer nobenega žlezeničarja, povrh
vsega pa so še zaklenili čakalnico.
Predšolski in osnovnošolski otroci se
zjutraj v temi v snegu prerivajo na vlak
in pravi čudež je, da se ni že naredila
kakšna nesreča. Žel. postaja Rožni dol
je bila včasih zelo lepo urejena, poslo
pja lepo vzdrževana, sedaj pa propa
da. Ali ni to pljuvanje na minulo delo
naših prednikov?
Pred vojno' in nekaj let po njej smo
imeli v Rožnem dolu trgovino, sedaj
pa moramo po najmanjšo stvar v Se
mič, Črnomelj ali Novo mesto. Vsa le
ta po osvoboditvi plačujejo občani vse
davke in prispevke, saj se veliko
občanov vozi na delo v Semič,
Črnomelj ali Novo mesto. Nimamo iz
računov, prepričani pa smo, da smo
veliko več plačali, kakor dobili (revni
podpiramo bogate!). Vaške poti smo
si sami napravili. Ravno tako smo sa
mi sezidali gasilski dom in šolo, dru
žba je zelo malo prispevala. Za telefon
smo sami zbrali denar in drogove in
obljubljeno nam je, da bomo telefon
dobili še letos.
Mnogo sc piše o tem, da je treba
zadržati ljudi v hribovskih vaseh (tu
rizem in SLO), toda naše vasi se praz
nijo, in če se stanje ne bo izboljšalo, se
bodo popolnoma izpraznile. Hribov
ske vasi Pribišje, Preloge, Potoki, Gor.
Laze in Brezje so idealni kraji za
razvoj kmečkega turizma, saj tako čist
zrak najdemo malokje. Za razvoj tu
rizma pa so neobhodno potrebne
dobre ceste, telefon, vaške poti in tudi
elektrika z dovolj močno napetostjo.
Trenutno je najhujši problem re
konstrukcija ceste Gaber-Pesek. Ta
cesta je ključnega pomena za rešitev
vseh ostalih vprašanj.
Odgovorni tovariši trdijo, da sta Si
nji vrh in Stari trg nerazvita. Temu ne
oporekamo. Toda čeprav smo v razvi
ti KS Semič, nismo prebivalci Rožne
ga dola in okoliških vasi nič na
boljšem. Povprečje dohodka na prebi
valca daje izkrivljeno sliko. Lahko tr
dimo, da smo pod vsemi povprečji.
Vsa leta po osvoboditvi so nam
obljubljali rekonstrukcijo ceste GaberPesek in smo z razumevanjem in
potrpežljivostjo
prenašali obljube.
Upravičeno se sprašujemo, ali bo naša
demokratična, humana, enakopravna
družba res dopustila, da se naše
hribovske vasi izpraznijo? Romsko
vprašanje bo rešeno v srednjeročnem
planu občine Črnomelj. Smo mi manj
vredni? Zahtevamo, da se rekonstruk
cija ceste Rožni dol — Pesek izvrši v
tem srednjeročnem planu.
Prizadeti krajani

ni povzročila onesnaženosti Krupe s
perilenom, kakršna je ugotovljena.
Trditve Drage Ahačič, zakaj gospo
darski prestopek ne more zastarati, pa
so njeno tolmačenje pravnega institu
ta zastaranja, do katerega ima sicer
vso pravico, vendar bi zaradi objek
tivnosti obveščanja javnosti to le mo
ralo omeniti.
NIKO BRICELJ,
temeljni javni tožilec
NOVO MESTO

RAZSTAVA LIKOVNIH
DEL ŠTUDENTKE
SEVNICA — Do jutri je v galeriji
na gradu razstava kikovnih del
Janje Flisek. študentke II. letnika
mariborske Pedagoške akademije.
Razstavo sta omogočila občinska
konferenca ZSMS in Zavod za kul
turo. Mlada Sevničanka želi nadalje
vati študij slikarstva v Ljubljani. Sa
ma otvoritev minuli teden je priteg
nila mnogo vrstnikov, ki se vesele
njenega napredka.

V petek, 31. januarja, so na
ločenskem pokopališču v Novem
mestu v družinskem krogu pokopali
Marijo Kovač, profesorico in up
okojeno lektorico francoskega jezi
ka. Se ni minilo leto dni, kar smo ji
ob 80-letnici marca 1985 zaželeli še
mnogo čilih in vedrih let, v kakršnih
je dočakala jubilej.
Čeprav je zadnjih 42 let živela v
Ljubljani, ni vezi z Novim mestom
nikoli pretrgala. Tu je doživljala
mladost v družini sodnega svetnika
Kozine. Oba z bratom M arijanom ,

Vabimo vas na zbor skupnos
ti borcev in na 23. tradicionalno
tovariško srečanje, ki bo v
soboto, 8. februarja, v Domu
JLA v Ljubljani.
Z bor skupnosti borcev Štiri
najste, na katerem bo podano
poročilo odbora in predložen
delovni program za leto 1986,
bo ob 12. uri. Zbor bomo nad
aljevali s tovariškim srečanjem.
O D B O R SKUPNOSTI
BORCEV
XIV. D IV IZIJE

VABILO ZA IGRE
DELO— KOMPAS
N OVO M E ST O — Izletniška
sekcija Planinskega društva Novo
mesto vabi na ogled iger Delo —
Kompas na G ačah, ki bodo v
soboto, 8. februarja.
Odhod
posebnega avtobusa bo ob 8. uri i
avtobusne postaje, prevoz pa bo
brezplačen.
PD Novo mesto

Mag. dr Božo Oblak
Mag. dr. Božo Oblak je ne
pričakovano in naglo za vedno
odšel. Nemirni duh in mladostni
elan sta spremljala njegovo življenj

Prof. M arija Kovač

O stro p ro te s tn o p ism o krajanov, ki trdijo, d a s o v seskozi zap o stav ljen i
Vsa leta po osvoboditvi so krajani
Rožnega dola, Pibišja, Prelog, Poto
kov, Hriba, Brezja in Gor. Lazov
potrpežljivo in z razumevanjem čakali
na rekonstrukcijo ceste Gaber-Rožni
dol-Pesek, telefon, obnovo žel. postaje
Rožni dol in še kaj. Na zadnjem zboru
občanov, ki je bil sklican na pobudo
krajevne organizacije SZDL in vaške
ga odbora SZDL Rožni dol v nedeljo,
12. januarja, jim je pa prekipelo. Naj
bolj jih je razburila novica, da je
rekonstrukcija ceste Gaber-Rožni dol
— Pesek zopet izpadla iz srednjero
čnega načrta občine Črnomelj. Novomeščani so napravili asfalt že do Dol.
Laz in do Peska, v Črnomlju pa je os
talo le pri obljubah.
Rožni dol so že pred vojno zaposta
vljale vse oblasti in v ta kraj so
kazensko premeščali učitelje in želez
niške uslužbence. Kjub odrezanosti
Rožnega dola od sveta in kljub zapos
tavljenosti je bila večina občanov na
klonjena naprednim idejam. Že pred
vojno je učitelj Dolenc organiziral v
Rožnem dolu Društvo kmečkih fan

BORCI ŠTIRINAJSTE
DIVIZIJE!

sko pot od dijaških let preko razbu
rkanih časov okupacije in zgodnje
vključitve v NOB do najtežjih tre
nutkov interniranca pa končno do
končanega študija medicine.
Znanju iz študija je pridružil še iz
kušnje, ki si jih je nabral na mnogih
akcijah v času počitnic, ter začel pot
utemeljitelja službe javnega zdravs
tva. Okrožni in pozneje okrajni hi
gienski zavod je bil nova institucija,
v kateri je bilo potrebno na strokov
ni podlagi začrtati pot bodoči epide
miologiji, higieni in socialnomedi-

cinski službi. Vojna je pustila za
seboj mnoga žarišča nalezljivih bol
ezni, slabo higiensko stanje na vseh
področjih, pom anjkanje, revščino
in nizko zdravstveno raven prebi
valstva. Proti takim nadlogam se je
borila nova dejavnost z delom na
terenu z improviziranimi pripomo
čki, ob pomanjkanju sredstev, v za
silnih prostorih. Z neverjetno voljo
in značilnim povojnim zagonom
mladih je bil prav dr. Oblak vsa leta
v prvi vrsti borcev za dosego rezul
tatov, ki se danes lahko merijo z
evropskimi.
Dr. Oblak je deloval tudi v zd
ravstvenem domu, v zdraviliščih, se
ob delu izpopolnjeval, dokončal
specializacijo iz higiene ter dosegel
magisterij iz medicinskih ved prvi
na Dolenjskem. Ob vsem tem je ve
liko časa posvetil zdravstveni vzg
oji. Bil je neutruden predavatelj
Rdečega križa, pisec mnogih zd
ravstvenih člankov, vzgojitelj na
šolah, aktiven v zdravniškem dru
štvu. Posegel je tudi na znanstveno
področje v stroki, znan je bil tudi
kot predsednik dolenjske podru
žnice Znanstvenega društva za
zgodovino zdravstvene kulture Slovnije.
Dr. Božo Oblak, ki je bil kot do
mačin Novomeščan znan najširše
mu krogu ljudi, je ostal do zadnjega
dne veder in optimistično razpolo
žen kljub bolezni, ki mu je že pred
več leti hudo načela zdravje. Takega
se ga borno spominjali.

Jožetu Likarju v spomin
znanim komponistom, sta odrasla v
osebnosti, katerih kulturni delež
presega slovenski okvir.
Prof. Marija Kovač je bila
profesorica na novomeški gimnaziji
v predvojnih letih, po vojni pa rav
nateljica gimnazije v Ljubljani in
lektorica za francoski jezik na
univerzi. Bila je nosilka visokega
francoskega odlikovanja O rdre des
Palmes Akademique, napisala je več
knjig, prevedla vrsto del iz franc
oščine, pomemben pa je tudi njen
delež pri vzgoji mladih generacij. Še
v pozni starosti je ohranila značilni
značajski lastnosti:čilost in vedrino,
nadvse pa je cenila poštenost in bist
rino duha. Bila je osebnost, ki je iz
generacije predvojnih Novomeščank zavzela eno najvidnejših mest.

Marjan Graiš
SO DRAŽICA — Na sodraškem
pokopališču so pred kratkim poko
pali domačina M arjana G rajša,
vodjo gozdnega revirja Sodražice
pri TOK Ribnica. Čeprav je bil
strog, je bil zaradi svoje poštenosti
priljubljen med ljudmi, o čemer
priča tudi udeležba na pogrebu,
kakršne Sodražani ne pomnijo.
Marjan Grajš, ki je umrl v komaj
petdesetem letu starosti, je bil tudi
lovec in člani zelene bratovščine od
blizu in daleč so prišli k njemu na
poslednje slovo. Na lovske rogove
so mu zadnjič zaigrali hornisti iz Li
tije. lovci pa so mu v zadnji pozdrav
v odprti grob metali smrekove ve
jice. Ob grobu mu je nazadnje v ime
nu kolektiva TOK gozdarstva Rib
nica spregovoril v slovo še direktor
Stanko Pleterski.
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11.
januarja 1986 so v Kostanjeviciustanovili Vinarsko zadrugo, ki je že
ob ustanovitvi štela 600 članov. Likar
pokopali Jožeta Likarja. Ob tej
priložnosti je prav, da se spomnimo te seje v zadrugi zaposlil kot upravnik in
ga izrednega ljubitelja naših goric, saj
kletar. Zdrugo je vodil do leta 1960, ko
se je zaradi političnih razmer morala
smo mu dolžni zahvalo za vse, kar je v
svojem bogatem življenju storil v
prisilno vključiti h Kmetijski zadrugi,
ta pa leta 1965 v sedanji Agrokombinat
dobrobit dolenjskega cvička, vinog
radništva in kletarstva.
Krško. Likar seje sicer upokojil, ven
dar stroke ni zapustil. Odšel je v Me
Jože Likar je bil po rojstvu
tliko kot upravnik Vinske kleti, ki je bi
Primorec, po svojem bogatem delova
nju pa Dolenjec. Rodil seje 25. aprila
la pod upravo Slovenija vina. Tu je
začel utrjevati sloves že od nekdaj
1895 v Lokvah nad Gorico. Njegov oče
gozdar se je zaradi službe preselil v znane metliške črnine. Iz Metlike se je
Kostanjevico, kjer je služboval pri up vrnil v Kostanjevico, spet vvinsko klet,
nato pa je v Brežicah v kleti Slovinaderavi Verskega sklada nekdanjega
lal celih 13 let. V tem času je več let
samostana. Jože je po osnovni šoli
začel s strokovno trgovsko stroko in honorarno učil kletarstvo na gostinski
šoli v Novem mestu.
nato dopisno končal tehnično visoko
šolo v Liegeu (Belgija)? kjer je leta 1928
Likar je vedno prenašal svoje
diplomiral za komercialnega inženirja.
strokovno znanje in izkušnje na mlade
strokovnjake. To je delal s predavanji,
pogovori in pisano besedo. Ko je bil
zaposlen pri Vinarski zadrugi, je izda
jal »Bilten« zadruge z nasveti vinog
radnikom. Pisal je tudi v Kmetovalca.
Po vojni je svoje izkušnje strnil v knji
gah: Naš cviček (1955 in 1970), Vodnik
po gostinskem kletarstvu (1960) in
Slovenska vina (1973). V sestavu vin
skih obratov v Kostanjevici, Metliki in
Brežicah je vodil več tečajev. Sodeloval
je tudi pri krajevnih prireditvah v Kos
tanjevici, pri obnovi koslanjeviškcga
samostana, postaviti spominskega
obeležja sadjarju in vinogradniku Iva
nu Beletu itd. Za svoje strokovno delo
je prejei diplomo častnega članstva
Društva enologov Slovenije in srebrno
plaketo Poslovne skupnosti za vinog
radništvo in vinarstvo (1981)
Jože Likar je lani praznoval 90letnico življenja, kar je razmeroma dol
ga življenjska doba. Kljub temu je še za
letošnjo novo leto razmišljal, da bo tre
Leta 1924 seje zaposlil v Kostanjevici
ba o cvičku še kaj reči.
pri Hranilnici in posojilnici, postal član
Dolenjski in posavski vinogradniki,
Vinarskega društva in spoznaval
ki smo vrsto let sodelovali s pokojnim
kmečko revščino. Takratni vinski
Likarjem, mu ob smrti izrekamo za
trgovci so ponarejali dolenjski cviček,
tako da so cenena banatska in dalma hvalo za velik prispevek pri našem
skupnem
prizadevanju za n a p r e d e k
tinska vina mešali in prodajali kot
vinogradništva in kletarstva tega obm
cviček. Zato so dolenjski vinogradniki
slabše živeli kot mnogi viničarji v očja, ženi, hčerkam in snahi združinami pa v imenu Društva vinogradnikov
severnovzhodni Sloveniji. Ta krivicajc
Dolenjske iskreno sožalje.
spodbudila Jožeta Likarja in druge
TITDOBERŠEK.
vidne vinogradnike iz Kostanjevice in
tajnik Društva vinogradnikov
sedanjega Podbočja pa tja do Rake in
Dolenjske
Krškega, da so leta 1928 v Kostanjevici
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nem ogoče izseliti iz družbenega stanovanja,
v katerem navadno po preselitvi v hišo os
tanejo odrasli otroci. A li pa se zgodi kako
drugače, kom binacije so različne. N ič ni
m ogoče ukrepati niti p roti tistim , k i žive v
družbenem stanovanju, gradijo p a vikend ali
zidanico. S kakršnim koli sklicevanjem na
moralo, poštenje, s trkanjem na vest pa tu tu
di ni uspeha.

Trebanjci so
se vrnili
v leto 1977
V času, ko so se Trebanjci izm otavali iz
elementarne nerazvitosti, so imeli drugačne
probleme, k o t jih imajo sedaj. Tedaj so tako
rekoč hkrati gradili infrastrukturne objek
te, tovarne in razvijali km etijstvo. V vsesplo
šni naložbeni ihti p a č ni bilo časa za razm i
šljanje o tem, kateri program i so perspektiv
ni. Važno je bilo le to, da so rasle nove
tovarne, šole, da so asfaltirali ceste in na
peljevali vodo v vasi in naselja. Tak razvoj je
cvetel najbolj po letu 1970, najvišjo točko pa
je dosege! v letih 1976 — 1980. V obdobju
intenzivnega gospodarskega razvoja je
družbeni proizvod vsako leto zrasel za dese
tino, zaposlovanje za 7, produktivnost pa za
2,8 odstotka.
Do leta 1980 je imela trebanjska občina
tudi status m anj razvite. Ko se je občina
uvrstila m ed razvite in so usahnile vse bo
nitete, k i jih je imela do tedaj, pa se je začela
pot navzdol. Ž e leta 1983 je bilo 65 odst.
opreme odpisane, družbeni proizvod pa se je
od leta 1980 do 1983 realno zniža! za 9 odst.
In tudi naprej je šlo v tej smeri, saj je leta
1980 znašal družbeni proizvodna prebivalca
trebanjske občine 66,3 odst. lani pa j e padel
na 60 odst. Z a nam eček se v tem času ni izb
oljšala kadrovska struktura, kadre pa bo ne
mara težko dobili, ko pa so osebni dohodki v
občini nižji za 15 odst., k o t znaša republiško
poprečje. S kra tka , občina je zdaj na enakih
pozicijah, k a ko r je bila leta 1977. K tem
količinskim kazalcem trebanjske gospo
darske neuspešnosti pa j e treba p rišteti še
kvalitetne.

Ob vsem tem ni čudno, da je sicer široko
zastavljena politična akcija po Jugoslaviji ta
ko hitro obmirovala. Navsezadnje se tudi ve,
kdo je — v pretežni meri, se ve, so pa tudi
izjem e — dobival družbena stanovanja in
gradil hišo ali kupil stanovanje. Izjeme, še
enkrat poudarjam, da ne bo nepotrebnih
zamer, so. In ni čudno, da se celo že v Novem
mestu, kjer ta akcija sedaj že povsem redno
poteka, sem in tja sprašujejo, če se morda ne
gredo »lova na čarovnice«, če res ima prav le
Novo m esto v vsej Jugoslaviji. D ilem e ne bi
smelo biti. Tudi zaradi tega naj bi o akciji
razpravljali na sindikalnem kongresu — tak
predlog je šel iz Novega m esta — in jo po
skušal zares spremeniti v vsejugoslovansko.
Z. L IN D IČ — D R A G A Š

Računalnik
s priokusom
kramarstva

občini tudi v letih največjega razcveta, ko so večera so, denimo, že na začetku pokazali,
bili na čelu izredno m ladi ljudje. A ti je tudi da jih nočejo »odreti«, k o k to so jim na
sedaj tako, pa si lahko odgovori vsak tre prim er ponudili ceneje, k o t je v trgovini.
banjski občan, k i se je seznanil z listo mo
• Panožna sestava trebanjske industrije je
žnih kandidatov za opravljanje pom em bne
Z a k a j je potrebno mladim vsiljevati
vse prej k o t prim erna za sedanji čas, saj us jših fu n k c ij v občini.
manjvrednostni kom pleks, za ka j morajo
tvarja nizek dohodek na delavca, odvisna j e
starejšim dokazovati, da prostori, kjer se
J. S
od uvoza surovin, otepa se z energetskim i
zbirajo, niso lega nem oralnosti?Bom o meri
problemi, razvojno raziskovalno delo j e še v
ta morale km alu tako razvrednotiti, da bo
povojih ali pa ga sploh ni. O nesm otrnem
večji grešnik fa n t, k i tesno objet pleše z
razmetavanju denarja govore tudi veli
dekletom , k o t pa odgovorni za Feni, Obrokanske osnovne šole, katerih zm ogljivosti
vac, K oerting in njim podobne?
presegajo potrebe. In nasploh so potrebe
skupne porabe v občini daleč nad m ožnos
• Pred slovenskim m ladinskim kongresom,
tmi. Če kdo m isli, da lahko strukturne
k i bo v začetku aprila v K rškem , bi vsaj m la
problem e rešuje drobno gospodarstvo ali
di K rčani radi pridobili svoj stalni prostor.
zasebna obrt, se m oti. D elež obrti v
Mladina mora očitno narediti veliko več
družbenem proizvodu občine znaša p rek p e  k o t drugi, če hoče uspeti, a še tedaj ne gre Nadejajo se, da bo to D om Svobode ali pa
sedanji D om mladih, katerega usoda še ni
tine in j e večji od republiškega poprečja.
vse gladko. D okaze za to je tudi prim er pod zapečatena. V baraki im ajo prostore šte
ružnice študentskega servisa v K rškem , že vilne družbene organizacije in društva —
K akšne so napovedi za naslednje srednje n ekaj časa si zam an prizadeva, da bi zaživeli zvečina za skladišča svoje opreme. O rušitvi
ročno obdobje in do leta 2000? V planske do kulturno-zabavni večeri, na katerih mladi barake se več ne govori, ali p a bodo morda
kum ente šo zapisali, da bodo povečali berejo ali poslušajo poezijo in prozo svojih odgovorni poča ka li do kongresa, k i »vemo,
zaposlenost, da se bo povečalo število de vrstnikov in starejših, že uveljavljenih da bo uspel«, k o t j e ironično dejal zavzet
lavcev z višjo in visoko izobrazbo. In še, da piscev. Tako in drugačno kulturno izži m ladinski aktivist. »O rganizirali bomo
se bo družbeni proizvod poprečno povečal za vljanje pa je popestreno s prijetno spre koncerte, razstave v galerijah, itd. Po
4,1 odst. in do leta 2000 celo po stopnji 6 mljavo raznih ansamblov, tako da na takem kongresu p a mladih nihče več ne bo spraše
odstotkov. Povečala naj bi se tudi sredstva večeru ni dolgčas niti tistim, k i m alo dajo na val za njihove kulturnozabavne potrebe. K ot
za akumulacijo, zlasti naj bi več vlagali v »čisto« kulturo, saj sta rock in p unčk tudi jih n i poprej.«
opremo in rekonstrukcije. Kljub vsem tem svojevrstna kultura, pa še plesati in zabavati
ukrepom in načrtom pa bo občina še vedno se je mogoče. Z a k a j dokaj obširen uvod o
PAV E L P ER C
večerih mladih Krčanov? Zato, k e r se zatika
capljala na repu slovenskega razvoja.
Družbeni proizvod na prebivalca bo konec tam, kjer se ne bi smelo, v Posavju m ladi za
leta 1990 še vedno znašal le 62,3 odst. repu tako kulturno zabavo ne dobijo prostorov!
N a srednjih šolah v regiji ni pravega
bliškega poprečja.
M ladi terjajo hitrejši razvoj, pripravljalci razumevanja za večere, ker je menda težko
planov pa pravijo, da so že ti plani preveč na dobiti snažilko, k i bi počistila prostor.
peti. K aj storiti? Ena izm ed rešitev bi prav Štu d en tski servis, k i je v p o l leta pridobil v
gotovo bila tudi ta, da bi v občino pripeljali Posavju 1.200 članov in ustvaril o koli 40 m i
L ahko bi rekli, da se je akcija »im ašhišo—
kapital od drugod. Tega pa menda v občino lijonov din prom eta, pa za razliko od težav s
ni tudi zaradi tega. ker velja o njej pre snažilko nim a pom islekov, k o je treba seči v vrni stanovanje«, katere pobudnik je bil
pričanje, da je zaplankana. Tesnil, k i so se blagajno za kulturo in seznanjanje mladih o jugoslovanski sindikat na zadnjem kongresu,
odcepila od Donita, v Sloveniji p a č še niso delu te podružnice, k i jo hvalijo tudi v ma začela pred približno šestim i leti s ka r veli
riborski »centrali«. M ladinske organizacije kim pom pom. V prvem hipu je požela tudi
pozabili.
Če hočejo Trebanjci preseči sedanje in razredne skupnosti lahko z organizacijo nedeljeno odobravanje. K ako tudi ne! V vsej
stanje, se bodo m orali odločiti za enotno in takega večera celo zaslužijo k a k dinar, kajti državi naj bi pripomogla k pravičnejši uredi
odločno akcijo. Tako akcijo pa lahko sam i prodajajo brezalkoholne pijače. Po tvi na stanovanjskem področju ter k zm anjše
izvedejo le mlajši, strokovno dobro podko dveh večerih (v Brežicah in K rškem ) je vsak vanju stanovanjskega primanjkljaja, k i se ob
vani in odločni ljudje, k i od prihodnosti še brž spoznal, da m ladi le niso tako »po vse dražji in manjši gradnji povsod še
k a j pričakujejo. Tako je bilo v trebanjski kvarjeni«, k o t jih bije glas. Obiskovalcem povečuje.

Kljub dokaj velikem u začetnem u navduše
nju in zagonu so jo v resnici ( tako, da so iskali
takšne primere) začeli izvajati le v posam ez
nih jugoslovanskih občinah. Praktično
povsod pa je km alu zaspala in utonila v
pozabo, čeprav j e bila tu in tam še navržena s
tega ali onega forum a in izza govorniškega
pulta k o t akcija, k i jo je potrebno peljati na
prej. Svetla izjem a je v tem dogajanju Novo
mesto.
Km alu po pobudi so v občini s trudom in
konkretnim i zadolžitvami, predvsem stano
vanjske skupnosti in kom iteja za urbanizem,
naredili prvi seznam »grešnikov«, k i so bili
nosilci dveh stanovanjskih pravic, poleg tiste
za družbeno stanovanje so bili večinoma še
lastniki hiše ali stanovanja. A zaslišanja,
kolikor so jih lahko opravili, so pokazala, da
je šlo za lastništvo starejših, podedovanih hiš,
večinoma potrebnih preurejanja, ali pa so v
njih še živeli sorodniki. Z akcijo so kljub m i
nim alnem u začetnem u uspehu nadaljevali in
gotovo se im am o tudi resnemu, tem eljitemu
in odgovornemu delu okrog akcije »imaš hišo
— vrni stanovanje« zahvaliti za nekaj iz
praznjenih družbenih stanovanj. V na
sprotnem morda m arsikatero stanovanje ne
bi dobilo novih stanovalcev ali pa bi se to zgo
dilo mnogo kasneje.

očilu nekdaj last brežiške graščine. Proglasili jo
bodo za kulturni spomenik. Potem zagotovo ne
bo nikomur prišlo na misel, da bi jo kdaj
odstranil.
Za devet metrov visoko prešo z dvanajst
metrov dolgim slemenom je bilo potrebnih
trideset beračev, ki so na Sremiču brali dva dni.
Prešo so vrteli štirje delavci in to opravilo je bilo
najtežje. Pri vsakem stiskanju je priteklo do 50
litrov mošta. V zadnjem desetletju pred vojno so
stiskali traminec, rizling, silvanec, žlahtnino,
črnino in kraljevino, posebej belo in posebej
rdeče grozdje. Po črnem so prešo umili z vodo in
širokimi krtačami.
Sremiško posestvo z vinogradi je bilo po
pripovedovanju dveh še živečih delavcev etnolo
ginji Posavskega muzeja Ivanki v tridesetih last
krškega trgovca Ivanuša. Delo pri preši je bilo
najbolje plačano. Dobili so ga tisti, ki so se iz
kazali v vinogradu. Prešati so začenjali ob
osmih zjutraj in delali vso noč brez izmene. Ist
očasno so prelagali grozdje, ki ga velika preša ni
nikoli stisnila do konca, v druge manjše stiskal
nice. Delavci pri preši so ponoči dobili južino,
salamo in kruh. Za žejo so jim ponudili vino,
drugim delavcem v vinogradu pa »delanec«.
Ivanuš jim je pripravil ob zaključku »likof«, se
razume, d a samo za tiste pri preši. Za liko! so
dobili meso, kruh in boljše vino, za nagrado
hlače in srajco. V trgovini so imeli to prednost,
da so lahko ceneje kupovali.
Na delo so ljudi klicali z rogom, in to z G r
made. Rog so slišali tudi dve uri hoda daleč na
Krško polje, na Ravne, na Zdole in še kam. Ko
pači so delali ves dan. S seboj so prinesli kruh in
črno kavo. Prihajali z Raven, 7. Razteza, iz Anž,

z Zdol, iz Drnovega, Gorice, Leskovca in celo iz
Krške vasi.
Najslabše so bile plačane vezačice, bolje ko
pači'pa brentarji in najbolje delavci pri preši.
Plačilo so dobivali ob sobotah. Berači in brenta
rji so v enem dnevu zaslužili 10 do 15 din, kopači

Kdo se boji
študentskih
večerov?

Brezplodno
trkanje
na vest

En dan dela

za
tri
štruce
Vinorodni Sremičjes prenovljenim gostiščem
Tri lučke postal priljubljen cilj krških spreha
jalcev in izletniških skupin. Privlači jih od
maknjenost, razgled na Savo, na mesto ob nje
nih bregovih in na prostrano Krško polje tja do
Gorjancev v ozadju. Domačnost gostinskih
prostorov z oživljenim nadihom preteklosti,
tekoča postrežba in bogat izbor jedi s kmečke
mize dodatno pripomorejo k dobremu počutju
gostov.
Jedilnik za to gostinsko enoto je pripravila
Štefka Colarič, šefinja kuhinje v Hotelu Sremič,
in ga strogo podredila naravi gostišča. Topomeni, da je vnesla vanj izključno domačo kuhinjo
in da jedi na žaru, ki so preplavile naše gostinske
obrate, pri Teh lučkah sploh nc pripravljajo. V
kuhinji ne uporabljajo ne vegete in ne jušnih
kock, ampak samo svežo zelenjavo, za zači
njanje in domač okus pa veliko rožmarina, bazi
like, šetraja in drugih vrtnih dišavnic. K aperiti
vu (sadjevcu, slivovki ali viljamovki) v gostišču
redno ponudijo prigrizek, koruzen kruh z
zaseko in posavske kroglice. Gostje hvalijo
njihovo kletarsko zakusko, hladno predjed iz
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prekajenega jezika, svinjskih reber, domačega
sira in domačega koruznega ali ajdovega kruha.
Skupine izletnikov, ki se pripeljejo od daleč, se
navdušujejo za flosarski obed, kakršnega so
včasih naročali splavarji v gostilni pri Kregarju.
Začne se z govejo juho, nadaljuje s krompirjem,
s smetano zabeljenim stročjih fižolom in konča
s koruzno pogačo.
Pozimi so najpogosteje na mizi koline, do
mače krvavice, pečenka, mesene klobase.
Gostje lahko vselej dobijo pečene, sveže ali ku
hane prekajene svinjske krače s kislim zeljem,
kokoš z mlinci, vinogradniško zarebrnico,
ajdove žgance s kislim zeljem, domačo kislo
juho ali krepko mesno juho z gobami, vinom in
mesom. Večkrat pripravijo tu.diodojčka.janjca,
za Martinovo pa obvezno gosko in purana.
Tudi na žgance in mleko niso pozabili. Nad
njimi se je doslej najbolj navdušil dekan
zagrebške agronomske fakultete, saj ni verjel,
da je sploh še kje lokal, kjer gost to jed lahko na
roči. Kuharice pri Treh lučkah pečejo odlične
orehove potice, sirove kolače, ajdove in koruzne
pogače. Jedila servirajo v glinastih, posebej za
to gostišče žganih posodah, kar se ujema z
okoljem, ima pa še to prednost, da ostanejo jedi
dolgo tople. Posodo in opremo dopolnjujejo in
ponudbo prav tako. Tovarišica Colaričeva me
ni, da bodo jedilnik lahko še popestrili, saj sev
Posavju mešajo dolenjske in štajerske dobrote,
zato za izbor ne bi smeli biti v zadregi.
Največja privlačnost gostišča je ogromna vin
ska preša z vtisnjeno letnico 1774, ki daje restav
raciji poseben čar. Pod novo streho je varno
spravljena in zob časa ji zlepa ne bo mogel do
živega. Znamenita preša je bila po ustnem izr

• D ejstvo pa je , daakcija tudi v N ovem m es
tu, kjer jo vodijo resno in razmerom a us
pešno, žal, edini v Jugoslaviji, ne m ore p o te
ka ti tako, k o t j e bila načrtovana ali vsaj za
m išljena. M ed drugim slaba ali nikakršna
kontrola delovnih organizacij nad usodo za
gradnjo h iš razdeljenih posojil, seveda
predvsem tistim , k i žive v družbenem stano
vanju, in le redkokje normalna praksa dol
očanja rokov, do kdaj m ora prejem nik posoji
la izprazniti družbeno stanovanje, omog
očajo vse m ogoče kalkulacije in ravnanja.
Posledica je seveda za lastnika slovo od ta
kšnega stanovanja. V veliko primerih, k i so
sicer prišli na spiske in bodejo v oči, pa ni
zakonskega razloga za ukrepanje. Če je , re
cimo, nekdo gradil ozirom a dograjuje hišo z
m inim alnim i posojili ali brez njih, ga je (ob
izpolnjenih drugih pogojih) praktično

N ekateri naši uvozniki so iz računalništva
naredili posel, kajpada predvsem zase. Zas
tareli spectrum, k i so ga Britanci tisti čas že
izločali iz trga, je bil še lani za nas velika
uspešnica. V sevniški občini so bili p ri izboru
najprimernejše računalniške opreme za
osnovne šole dokaj previdni. Izvršni svet je
sestavil kom isijo za računalništvo, v kateri
so sodelovali strokovnjaki iz Lisce in ta
m kajšnjega Posavskega računalniškega cetra, šolniki in nekateri drugi računalniški
navdušenci.
Prvotno so se bili opredelili za nakup
računalnikov commodore. N e glede na de
vize, k i jih je bilo treba odšteti, so bili znatno
cenejši k o t ostala podobna oprema, da o
drugih prednostih ne govorimo. Vmešala pa
se je posavska gospodarska zbornica, k i je
pristala na ponudbo Iskra-D elte. Z obljub
ljenimi devizam i iz združenega dela ni bilo
nič. Sevniške računalniške kom isije tudi ta
udarec ni zmedel. Proučevali so ostalo
opremo, predvsem pa m ožnosti sofpvara, ki
je za com modore na voljo že za razredni
pouk.
M ladinska knjiga je naposled zmogla tudi
dinarsko ponudbo teh strojev. Hvalevredna
gesta, če vmes, žal, ne bi bilo tudi neka j kra
marstva. Cena je nam reč za računalnik,
kasetnik, tiskalnik in še nekaj drobnarij na
rasla na okrog 250 tisočakov. Najslabše je
pri tem to, da je bil p ri prvotni resda devizni
podnubi (občutno cenejši) na voljo izvirni ti
skalnik, sedaj pa je le-ta zamenjan s
predpotopnim robotronom iz N em ške de
m okratične republike! Vezana trgovina pač,
k i našim knjigotržcem ob sicer pohvalni ges
ti ni v čast.

• M e d prvim i, k i jih je zajela računalniška
mrzlica, so bili tudi sevniški obrtniki. K o t se
zanje spodobi, so se vozarili na računalniški
tečaj v Ljubljano. Vnema p a je p ri m arsikom
uplahnila. N a vprašanje, če je že prenesla
knjigovodstvo na računalnik, je znana obrtnica nič kaj veselo vzdihnila: »Kaj bi tisto.
Program bi stal več k o t računalnik.'« Pa smo
tam, če se pravilno ne lotim o osnov.
A. ŽE LE ZN IK

6 din ali za 3 kilograme kruha. Prašiček je ta
krat, po pripovedovanju Rudolfa Bana in
Lojzeta Bogoviča, veljal 100 din, kilogram kru
ha 2 din in kilogram sladkorja 15 din. Za boljšo
žametno ruto je morala ženska deset dni kopati.
Na delo so prihajale z nazaj zavezanimi pisani
mi, rožastimi bombažnimi rutami v rjavih
odtenkih. Le kadar je bilo mrzlo ali pa tedaj, ko
so šle k maši, so jih zavezale spredaj. Tako razoglavi kot dandanes niso nikoli hodili, pravijo
stari ljudje. Moški so prihajali na delo v klobu
kih in kapah, kopači brez predpasnikov, brenta
rji pa z modrimi »firtohi« na trake, da so si vanje
brisali roke. Brentači so nosili težka bremena. V
35-litrsko brento so jim natlačili po štiri škafe
grozdja in iz tega je nastalo 20 do 25 litrov vina.
Rudolf Ban, ki je delal pri veliki preši od 1935
(takrat seje priženil na Sremič), se spominja, da
vsem mladim dekletom ni bilo treba garati. Če je
bila vodji katera všeč, jo je povabil, naj gre z
njim gor in dobila bo vse plačano, ne da bi prije
la za motiko. Tu in tam seje katera res odzvala,
druge se na take limanice niso ujele. Kopači
torej niso bili samo moški, čeprav je to eno naj
težjih del v vinogradu. Z njimi so delale tudi
ženske in otroci, ki so končali šolo.
Večja kot sremiška preša je bila po
pripovedovanju domačinov samo še na Lopatni
in sremiška je bila njen drugi ali tretji del. Tista
na Lopatni je propadla in je ni več. Veliko sti
skalnico na Sremiču so nazadnje uporabljali
pred vojno. Med okupacijo so prešali na
manjšo, tudi že zelo staro, kije zdaj razstavljena
na terasi Treh lučk kot druga zanimivost
gostišča.
JOŽICA TEPPEY
DOLENJSKI LIST
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Skrivnostni gigant od blizu

foto slišal:
Milan Markelj

UPAM, DA SEM VZELA DOVOLJ DENARJA ZA
NAKUP.

1

P o osm ih letih in pol s re č a n je V oyagerja 2 s sedm im p lan eto m n a š e g a osončja
U ranom — N am esto z a led en ele krogle p la n et z b u rn o g eo lo šk o preteklostjo

L

SVETU OKOLI
S P O L N O S T S E začenja v gla
vi, ne m ed nogam i, pravijo tisti, ki
se na te reči res spoznajo. M enda
im a tu d i im potenca svoje k o re
nine v glavi, zato šo najrazličnejša
čudežna sredstva p ro ti tej m oški
nadlogi neuspešna. Z izjem o n aj
novejšega izum a, ki ga je odkril
neki A m eričan. O nem ogli m oški
si sredstvo vbrizga z injekcijo in že
čez kakšni dve uri je, k o t je treba.
Ker je im p o ten tn ih veliko m oških
na svetu, lah k o sklepam o, da ima
izum itelj d o b ro glavo in d a zna
računati.

\

d o le n jsk i l i s t

pred 20 leti

______

Poskrbeti za zaslužne
K ako ravnati o b m enjavi direktorjev — Š alam u n o v e
u m e tn o sti N ovo m e sto n e p o treb u je
KO Z A M E N JU JE M O dosedanje d irek to rje, ne sm em o pozabiti,
d a je večina izm ed njih vodila naše kolektive v najtežjih dneh. Vodili
so jih d o b ro in n em alo k rat so p rav zavoljo njihove osebne
prizadevnosti kolektivi uspešno previharili m noge viharje. T ega ne
sm em o pozabiti in zato je treb a tem tovarišem , v kolik o r nim ajo
pogojev za upokojitev, p oisk ati u strezn a delovna m esta. V m nogih
prim erih bo to težka naloga! P ogovoriti s e je treb a, k d o naj bo tisti,
ki bi našel dosedanjim d irektorjem ustrezno zaposlitev.
P R E T E K L O SO B O T O se je v p rik u p n i spodnji d v o ran i
D olenjske galerije v N ovem m estu zbralo p ribližno 65 ljudi; k akih
deset odraslih in n ad 50 dijakov te r štu d en to v je poslušalo pesm i in
p rozne odlom ke m ladih avtorjev, ki so ta večer n astopili n a lite
rarn em večeru KUS Ja n ez T rd in a... Z go d b o o tro jan sk em konju
po zn am o; ali čutite, tovariši v o d b o ru KUS Ja n ez T rd in a, kakšno
po seb no p o treb o , d a nam predstavljate »pesnike«, k o t je T o m až
Šalam un? V N ovem m estu si Š alam u n o v e »um etnosti« in njegovih
izdelkov ne želim o. M o rd a boste tu našli od g o v o r, zakaj ni bilo na
tem večeru več odraslih.
ZA PR E B IV A L ST V O kolpske d oline p o staja divjad v edno večja
n ad lo ga, saj jem lje revnem u k m etu že k ru h k a r iz žepa. V vasici
S ro b o tn ik jeleni o b irajo peso, rep o , zelje in d ru g o , zajci in srne
krad ejo fižol in deteljo, divji prašiči k o ru zo , m edvedi sadje, lisice in
ja stre b i pa jem ljejo kokoši. Jeseni ljudje sk o ro niso im eli kaj p o sp ra 
vljati s polj.
VSE G O S P O D IN JE šentjernejskega obm o čja se pritožujejo za ra 
di d im n ik arja. N a tem obm očju je d im n ik arsk a služba že nekaj let
zanem arjena, p rav zap rav je sploh ni. Č u d n o , d a ni še prišlo do
kakšnega požara. P rav bi bilo, da bi se za redno dim n ik arsk o službo
po zanim ala krajevna sk u p n o st in gasilsko društvo.
L A N I JE bilo v novom eški občini zgrajenih 215 novih stanovanj.
(Iz D O L E N JS K E G A LISTA
3. feb ru arja 1966)

ZD R A V ILO p ro ti televizijske
m u sindrom u pa je zelo p rep ro sto
in poceni. Pravi čas je treb a uga
sniti televizijski sprejem nik, pa se
človek ogne celi kopici težav, ki
sprem ljajo najbolj zavzete gle
dalce televizijskih p rogram ov.
Z dravniki n avajajo, da se sindrom
javlja z bolečinam i v križu,
g lavoboli, slabim vidom in boleči
nam i v želodcu. N o, glede na ne
katere naše o d d aje se vse to lahko
pripeti našem u gledalcu že po eni
uri gledanja.
ZA SLAB O K U S v m odnih
stvareh tu d i ni zdravila. K d o r ga
pač nim a, ga nim a, in ni »žavbe«
na svetu, ki bi mu ga v dahnila. Če
bi verjeli znanem u m odnem u
oblikovalcu BIackweI!u iz Los
A ngelesa so bile najslabše obleče
ne ženske (v poštev so prišle seve
d a sam o tiste, ki im ajo kaj obleči
in d en arja dovolj); m o n ašk a p rin 
cesa S tephanie, film ska igralka
Jo a n C ollins in pevki M ad o n n a
ter Tina Turner. Slednji sta dostik
ra t ne sam o najslabše, m arveč tu d i
najm anj oblečeni.

ZA K RIM IN ALCE stro k o v n ja
ki poznajo zdravila, ki se jem ljejo
različno dolgo, lahko tu d i več kot
10 let, vendar pa je treb a prej
dolgoprstega ptiča ujeti. Z aen k rat
se še uspešno izm ika »zdravilom «
tisti tatič, ki je izkoristil čistilno
vnem o H eidelinde Nagel iz Alsbacha. M edtem ko je zgledna
g ospodinja s sesalcem čistila
stanovanje, je v njeni prisotnosti
po stan o v an ju »čistil« tudi ta t. In
ko je N aglova končala čiščenje,
sta ji o d p rih ran k o v , n ak ita in
drugih dragocenosti o stala le se
salec in p olna vrečka sm eti.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Slovenščina v dopisih vladi
U radniki s e m orajo poslu žev ati slo v en sk eg a jezika v d o p iso v an ju — C arin sk a
vojna s S rbijo s e p o zn a na n o v o m ešk em sejm u — B aran tan je
( D e ž e l n i ) o d b o r kranjsk i je odredil, d a se
im ajo njegovi urad n ik i posluževati slovenskega
jezika v dopisovanju z vsemi deželnim i u rad i onih
dežel, koder bivajo Slovenci, ter tu d i v d o pisovanju
z vlado.
( A v s t r i j a ) im a vojsko s S rbijo, ne sicer s topovi
in pu škam i, a vojska je, k ak o r p ravim o carinska
vojska. A vstrija je (brez pam etn eg a zvorka) zaprla
mejo srbskim pridelkom in izdelkom , zlasti
prašičem , Srbija p a A vstriji oso b ito za poljedelske
in v rtn arsk e pridelke. T a boj sm o o b čutili na
zadnjem novom eškem sejm u p ra v izdatno, ko je
poskbčila cena prašičem tak o n eznansko, da že
\<rsto let ne tako. U voz prašičev iz Srbije v
A vstrijo je bil nam reč ja k o velik, zato pa so sedaj
d om ači prašiči toliko dražji.
( T u k a j š n j i ) obrtniki prirede dne 11. februarja
plesno veselico v hotelu Jak ac. Pri plesu svira g o d 
b a n a lok, m ed o d m o ro m srečolov. D o b itk i so lepi
ter si jih zam ore vsakdo ogledati pri g. Ja k c u . K er je

čisti dobiček nam enjen onem oglim o b rtn ik o m ,
nad ejati se je obilne udeležbe.
(P r i n a s) je m nogo b ara n ta n ja z živino. Im am o
kraje, kjer se g o sp o d arji že o d nekdaj pečajo s prekupčijo živine. N a tem sejm u se živina kupi, na
drugem zopet p ro d a. D o stik ra t se zgodi, da se živi
na goni z enega sejm a na drugega. Za to priliko n u 
dijo dosti prilike obilni sejm ovi, ki jih im am o po
D olenjskem . T a p rekupčija je včasih uspešna, vča
sih m anj. V sekako pa d o n aša našim gospodarjem
nekaj d o h o d k a. Ko bi nič ne nesla, bi sam a o d sebe
ponehala.
( O g l a s.) Kaj fino letošnjo slivovko in d ro žn o
žganje, p o seb n o za zdravilo ja k o priporočljivo, ima
na p ro d aj deželna km etiška šola na G rm u . P ro d aja
se le v steklenicah o d kisle vode, k atere se p roti
praznim zam enjuje.
(Iz D O L E N JS K IH N O V IC
L. F E B R U A R JA 1906)

P redzadnji petek je v središču
za sprem ljanje V oyagerja 2, sam o
tnega vesoljskega p o p o tn ik a, ki se
že osem let in pol p o tik a po širnih
p ro stran stv ih našega sončnega
sistem a, nastalo razburjenje. Iz
ogrom nih daljav, o k ro g 2 m ilijar
di in 700 m ilijonov kilom etrov od
Zemlje, je V oyager poslal obilje
novih radijskih signalov, ki so s
h itro stjo svetlobe p ripotovali do
sprejem nih n ap rav na Zemlji. Sig
nali so seveda prišli neverjetno
šibki, merili so le m ilijoninko m ili
jard in k e v ata, po to vali pa so na
ta n k o 2 u ri 44 m inut in 50 sekund,
v en d ar so občutljive naprave sig
nale sprejele in jih s pom očjo m o
čnih raču n aln ik o v sprem enile v
slike.
A stro n o m i in drugi stro k o v n ja
ki so imeli kaj videti: ugledali so
p osnetke daljnega p laneta U ran a,
k a k o r jih doslej človek še ni videl.
P osnetki so presenetili tudi naj
večje stro k o v n jak e, saj so na njih
poleg U ran a imeli priložnost vi
deti številne njegove lune (nekaj
jih doslej sploh poznali niso), na
njih p a n enavadne tv o rb e, za
katere še ne vedo, k ako so nastale.
»To je veliko srečanje našega
življenja,« je vzneseno izjavil
Edvvard S tone, eden od znanstve
nikov, ki sodelujejo v tem zares
veličastnem znanstvenem podvi
gu, ki m u zaen k rat skoraj ni para.
Ta veliki uspeh je zasenčila nedav
na nesreča vesoljskega plovila,
vendar ga ne m ore nič zm anjšati.
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V oyagerja 2 so poslali na dolgo
vesoljsko odisejado 20. avgusta
1977. Sprva so mu nam enili, naj bi
letel le do Ju p itra in S atu rn a, ven
d ar so znanstveniki zaradi izjem 
no uspešnega poleta te vesoljske
sonde izkoristili posebno poravnan o st p lanetov (do nje pride en k 
ra t na 177 let) te r ob pom oči
ogrom ne S atu rn o v e gravitacijske
sile pognali V oyagerja 2 proti sk
rivnostnem u U ranu. O d tega
plan eta b o nadaljeval pot proti 4,4
m ilijarde k ilom etrov oddaljene
mu N ep tu n u , d o katerega naj bi
prispel leta 1889.
V oyager 2 se je najbolj približal
U ran u n a 81 tisoč kilom etrov. Za

M ehurjasto
vesolje
Nova teorija o zg rad b i
v eso ljsk eg a p ro sto ra
Pesniki pravijo, da je vesolje
v zrnu peska, astrofizičarka
Margaret Geller pa pravi, da vi
di strukturo vesolja v mehu
rčkih, ki se napravijo, ko pomi
va posodo.
To ni zgolj nekoliko bolj ba
nalna prispodoba, marveč naj bi
bil le posplošen prikaz resnične
ga stanja. Gellerjeva je sodelo
vala v skupini astronomov, kije
izdelala novo teorijo, po kateri
naj bi vesolje sestavljali gigant
ski mehurji, pri tem pa naj bi
materija, zbrana v stotinah in
stotinah galaksij, predstavjala
površino gigantskih mehurjev
praznine.
Do te zamisli so astronome
pripeljali novejši podatki in me
ritve razdalj med posameznimi
galaksijami in oddaljenosti teh
velkanskih svetov od Zemlje.
Na osnovi podatkov in meritev
so že leta 1975 začeli pripra
vljati novo karto manjšega dela
vidnega vesolja. Lani pa je bilo
delo končano. Računalnik, kije
izrisal tridimenzionalno podobo
merjenega dela vesolja, je po
stregel s sliko, po kateri so
astronomi prišli do že omenjene
teorije mehurjev.
Doslej so astronomi videli
vesolje in materijo v njem dru
gače, bolj kot verigo ali grozde,
ki pa so se v prostoru oblikovali
neurejeno. Če meritve in izraču
ni skupine astronomov iz Cam
bridgea držijo, potem je materi
ja oblikovana v tanki plasti kot
površje ogromnega mehurja
praznine. Iz takšnih postavk je
lahko tudi razumeti procese v
vesolju: manjši mehurji naj bi se
združevali v večje.

N A SA je ta podvig p rav tako
izreden, kot če bi zadeli atom iz
razdalje sto m etrov. V oyager 2 je
švignil z veliko hitro stjo med
U ranovim i lunam i in n ad o b la
čnim p lanetom , v šesturnem pre
letu p a je n abral več p o d atk o v o
p lan etu , kot so jih doslej nabrali
astro n o m i v vseh 205 letih,
kolikor vedo za ta planet.
Prvi je odkril U ran nem ški
glasbenik in ljubiteljski astro n o m
W illiam H erschel, ko je nekega
m rzlega pom ladnega večera 1781.
leta opazoval nebo. K er je U ran
m ogoče opazovati skozi optične
teleskope, so astro n o m i lahko
ugotovili m arsik atero značilnost
tega nebesnega telesa in odkrili tu 
di 5 njihovih lun, v endar zaradi
velike oddaljenosti planeta pov
sem točno niso ugotavljali dejstev.
O U ranu je bilo več teorij kot
znanstveno preverjenih dejstev.

URAN V ŠTEVILKAH
U ran je 7. planet našega
osončja in je oddaljen od Son
ca 2.870.000.000 km. Sonce
obkroži v 84 letih, okoli svoje
o s ip a se zavrti v 17 — 24 urah.
V prem eru im a 51.800 km ,
njegova m asa pa je 15-krat ve
čja od Zem ljine. T em p aratu ra
na površini o blakov znaša 215° Celzija.
M ed skrivnostm i U ran a je
njegova posebnost, da se v prim e
rjavi z ostalim i planeti ne vrti ok
oli pokončne osi, m arveč ima os
vrtenja vodoravno. Kaj je prevr
nilo planet? Z nanstveniki tega ne
vedo, dom nevajo p a, da je nanj
delovalo veliko nebesno telo
po dobne velikosti, kot je Zem lja.
O b davni kozm ični k atastro fi je
najverjetneje izvrglo v p ro sto r ne
kaj U ranove m ase, ki jo danes
m orda vidim o v desetih tankih
prstanih, ki ga obk ro žajo , kot so
pokazale najnovejše V oyagerjeve
slike.
Sploh so U ranovi prstani sk
rivnost zase. Po barvi so zelo tem 
ni, k o t prem ogov p rah , a tudi po
obliki se m očno razlikujejo od Sa
turnovih lepih in sim etričnih prs
tanov. U ranovi prstani so čudno
skrivljeni in elipsasti. K ako je
m ogoče, da delci snovi vztrajajo v
teh nepravilnih oblikah, je delom a
razkril V oyager 2. O dkril je na
m reč v njih male lune, tako
im enovane »ovčarske« ali »pas
tirske« lune, ki preprečujejo, da bi
se delci razpršili in uredili na drug
način.
Podatki o prstanih, ki jih je po
slal V oyager 2, so d o d atn o
presenetili znanstvenike. K aže, da
prstani niso iz enake snovi. D va

od vseh desetih sta različna. In
sploh noben ni iz m etana, kot so
strokovnjaki menili doslej.
Posebno poglavje so velike
U ranove lune. Posnetki so po
kazali, da im ajo ta nebesna telesa
za seboj bu rn o geološko zgodo
vino. N a največji luni O beronu so
odkrili tem no liso, ki je naj
verjetneje velik krater. Če je tako,
potem je to znam enje, da je res šel
U ran s svojim i lunam i skozi koz
m ično kanonado.
N a M irandi je V oyager zabel
ežil cikcakasto znam enje, na naj
tem nejši luni U m brieli pa nena
vadne ploščadi, m edtem ko so na
tančne kam ere zabeležile svetle
lise na A rielu in na T itaniji.

Posnetek Urana, kot ga je videl
Vovager 2. Voyager 2 na svoji poti
(sestavljenka).
Č esa takega strokovnjaki ni
k ak o r niso pričakovali. Bili so
prepričani, d a je U ran zglajen
planet, ovit v led in plinaste
oblake, odkrili pa so zelo razčle
njen planetni sistem , v katerem so
znam enja silovitega trk a pred mi
lijardam i let, ko je neznano
nebesno telo raztreščilo k atero od
velikih U ranovih lun in zrahljalo
ves planet.
Pom em bno je tudi odkritje, da
U ran im a m agnetno polje. Doslej
so astro n o m i m enili, d a je planet
brez njega, vsaj brez takega, kot
ga poznajo za druge planete. Ven
d a r je V oyager 2 zabeležil tudi ra
dijske signale z U ran a, k ar je
znam enje, da im a plan et okoli
sebe m agnetno polje. T o pa je po
datek, ki govori tudi o tem , kaj se
skriva pod skrivnostnim o bla
čnim plaščem , v katerega je U ran
zavit.
»U ran ne izdaja svojih sk
rivnosti .zlahka,« je dejal astro
nom B rad Sm ith. Potekli bodo
meseci, preden bodo strokovnjaki
razbrali, kaj vse jim je povedal
osam ljeni vesoljski p o p o tn ik Voyager 2 o m odrem gigantu U ranu.
Ze zdaj pa je jasn o , da veliko
presenetljivega.
MiM

Uničenje ali redčenje?
L etošnji o d strel predvideva 2,6 milijona kengurujevB odo res iztrebili te živali?
V A vstraliji je zdaj k ar vroče.
Ne sam o zato, ker je ju žn a polobla
našega planeta bolj izpostavljena
soncu kot severna, m arveč tudi
zaradi sporov med varstveniki na
rave in km eti. Spori pa so se zaku
hali zaradi visokega načrtovanega
odstrela znam enitih avstralskih
živali, ki so p ravzaprav sim bol
A vstralije — kengurujev.
O d lanskega odstrela 2 m i
lijonov kengurujev se je letošnji
povečal na preko 2 m ilijona in 600
tisoč prim erkov teh živali. To šte
vilo je po m nenju varstvenikov
narave odločno previsoko, še
p osebno v severnih predelih, ki
mu pravijo tudi »globoki sever«,
T u naj bi bili kenguruji zaradi
stalnega lova zaradi mesa in kože
že ogroženi.

Najbolj obstreljevani simbol na sve
tu — avstralski kenguru. (Foto:
MiM)
K enguru je v živalskem vrtu vi
deti kaj prijazna živalca in tudi tis
ti v risankah, ki jih naša m ladež
tak o zavzeto gleda ob večerih, ni
prav nevaren. T oda za avstralske
km ete je kenguru požrešnež, ki bi
se ga najraje znebili, kjerkoli že
naletijo nanj. T ropi p ro sto živečih
živali nam reč delajo kar občutno

škodo na poljščinah, saj se p reh ra
njujejo tudi po njivah, ne sam o v
prosti divjini, m arljivo pa tudi
odžirajo pašo avstralskim ovcam.
Poznavalci pravijo, d a se večji
kenguruji, posebno tak o im eno
vani veliki ali rdeči kenguru, kljub
m nožičnem u streljanju d o b ro dr
žijo in da njihovo število prav nič
ne u pada, m edtem ko so nekatere
vrste m anjših kengurujev postale
zares že redke, čeprav jih nikoli
niso na veliko lovili. K aže, da m a
lim kengurujem najbolj škodi kul
tiviranje divjine in da se ob člove
ku ne znajdejo teko d o b ro kot
m očnejši in večji.
A vstralci vsako leto izvozijo za
m ilijon dolarjev kengurujevih kož
in m esa, nam enjenega predvsem
za h ran o dom ačih živali. U vozni
ki so zlasti evropske države,
m edtem ko je uvoz v Z D A
prepovedan.
Letos bo torej p adlo na dlako
zaras veliko kengurujev. T o d a naj
bo število še tak o visoko, je le z
zakonom določeno. Ped leti je
bilo nam reč drugače. V sakdo je
lahko pobil kengurujev, kolikor
se m u jih je zahotelo in dalo. Tiste
čase so tudi veliko več izvažali.
Potem je zakon omejil vsakoletni
odstrel na določeno število, izvoz
m esa in izdelkov iz kengurujeve
kože so najprej povsem prepove
dali, zdaj pa je om ejen.
M ir med lovci in varuhi kengu
rujev bi m orda prinesla zamisel
nekaterih strokovnajkov, ki so
predlagali, naj bi kenguruje gojili,
p o d o b n o kot ovce. K enguru je
zelo skrom na žival, za h ran o mu
zadošča že zelo b o rn o rastlinje,
vodo pa pije le ob res hudi suši,
sicer pitja ne pozna. In m enda je
kengurujevo meso bolj bogato s
proteini kot ovčje.

NAGRADNA KRIŽANKA - NAGRADNA KRIŽANKA
GR.
JU N A K

Svet že vse preveč izzivalno
računa s človekom le še kot s
proizvajalno in potrošno ter
vojaško silo in v njem več ne
spodbuja in brani dostojanstva
življenja in ljubezni.
C. ZLO BEC
Kakšna naivnost, da je mo
goče tudi za trenutek verjeti v
Cisto ljubezen!
A. S TR IN D BERG
Različnost jezikov in kultur
ni naša nadloga, temveč boga
stvo.
M. RUPNIK
Nasilje v službi resnice pos
tane zelo hitro nasilje v službi
oblasti.
V. G R M IČ
Kdor si želi iz kraja, kjer živi,
zagotovo ni srečen.
J. KUNDERA
Če naj bomo ljudje kdaj
srečnejši, se moramo vaditi v
medsebojnem razumevanju.
H. PUHAR
Čim bolj je človek šibak sam
v sebi, tem bolj potrebuje
pomoč kake trdne misli ali
dogme, o kateri je težko dvomi
ti.
M. BUGER
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R aziskave so pokazale, da za
nenadnim i srčnim i kapm i pogo
sto um rejo vdovci, ljudje, ki o p ra 
vljajo stresne poklice, jezljivi
ljudje pa ljudje, ki se m očno vzbu
rijo in prestrašijo. O sam ljenost,
p o trto st, tesn o b a in jeza so tista
človekova p o ču tja, ki pripravljajo
p o t srčni kapi.
Povezave m ed p očutjem in
srčno k apjo so d okaj dokazane,
zato jih še naprej raziskujejo.
S kinner je p rep ričan , da b o neke
ga dne izločil iz m ožganov tisto
kem ično snov, ki p ren aša sporoči
la do srca in ki zaradi n ap ak v
delovanju m ožganov prinese do
srca sm rtn o sporočilo.

N aloga je na prvi pogled videti
skoraj m etafizična, to d a Skinner
se ne da. Z aveda se, da stoji pred
zelo zapleteno in težavno razi
skavo, kakršne se doslej še nihče
ni lotil, saj srca in m ožganov niso
povezovali v ta k o usodno zvezo.
D rugi zdravniki pa so že spreje
li zamisel o pom en u človekovih
počutij za srce. V Z D A im ajo
izdelanih nekaj testov, ki zdrav
nikom povedo, ali je človek, ki ga
preiskujejo, eden od tistih, ki si
sam koplje zgodnji grob.
Z dravila, ki bi preprečilo ne
n ad n o srčno k ap zaradi n ap ak v
telesni biokem iji, pa najbrž še
dolgo ne bo, čeprav je končni cilj
raziskav, k o t jih opravlja Skinner,
prav v tem.

Izzivalec zgubil stavo
Poleti z vesoljskim vozilom velik teh n o lo šk i d o sežek
o b velikem tv eganju — P reg led
»A m eriški davkoplačevalci so
stavili 14 m ilijard dolarjev na
vesoljsko vozilo. N A SA je stavila
svoj ugled. V ojska svoje izvidništvo. A stro n av ti so stavili svoja
življenja. Vsi sm o tvegali.«
S tem i besedam i se začenja
obsežen zapis o vesoljskem vozilu
v lanski novem berski številki re
vije D iscover, ki je skoraj v celoti
posvečena tem u tehnološkem u
čudežu. Pisec pred trem i meseci
seveda niti sanjal ni, k ako krvavo
zares je bilo tveganje. N enadna
eksplozija, ki jo je povzročila ena
od zagonskih rak et, je uničila eno
od štirih vesoljskih vozil, vzela
življenje 7 astro n a v to m , zam enja
la ugled N A SA o d pihnila zavero
vanost v nezm otljivost najso d o b 
nejše vesoljske tehnologije in pre
plavila svet z osuplostjo, grozo in
presenečenjem . Pred očmi mi
lijonov gledalcev po vsem svetu so
se prejšnji teden ponavljali grozlji
vi prizori zadnjega vzleta C hallengerja (Izzivalca), ki je končal v
ognjeni krogli eksplozije.

večkrat o dpovedani, nekateri celo
v zadnjih sekundah pred vzletom.
Z a v arnost in nadzor je na krovu
rak eto p lan a skrbelo k a r 5 IBM
računalnikov. Vse do 25. poleta so
delovali d o b ro , pri zadnjem p a se
niso oglasili in niso o p o torili na
n ap ak o , ki je tak o tragično zaus
tavila nadaljnje polete z rak eto 
planom .
Ne gre dvom iti o tem , ali se
b o d o poleti nadaljevli.
E ksplozija je
sam o zaustavila že k ar preveč
b rezskrbno in ru tin sk o gledanja
na zahtevni podvig, k ar polet v
vesolje slej ko prej še o staja. Sanje
o turističnih poletih z ra k e to 
p lan o m v vesolje so se izkazale za
preuranjene.
MiM

Poglejm o na k ratk o , k ak šn a je
bila dosed an ja po t vesoljskega
vozila (pravijo mu tudi rak eto 
plan, o rb iter, vesoljski taksi oziro
ma čolniček). N a prvo pravo pot v
vesolje je prvi rak eto p lan odletel
12. ap rila 1981. V C olum biji, kot
se je im enovalo prvo vesoljsko
vozilo, sta ta k ra t sedela a stro n av 
ta Y o u n g in C rip p e n . In že onad v a
sta prevzela nase zelo veliko tve
ganje. P od rak eto p lan o m je bil
ogrom en ta n k s tekočim kisikom
in vodikom , o k ro g 71 to n , ob stra 
ni tan k a pa dve startn i raketi z mi
lijonom kilogram ov trdnega go ri
va. T o je bilo prvič, da sta vesoljca
startala na rak etah s trd n im go
rivom . Za nam eček pa še tole:
reševalnega sistem a v C olum biji
ni bilo. A vendar je bilo vse v redu.
V esoljsko vozilo je prvo stavo
dobilo.
Sledile so še 4 testne izstrelitve,
n ato pa 11. novem bra 1982 prvi
delovni polet. Leto kasneje je
vesoljsko vozilo vzletelo na delov
ne naloge 4 -k rat, en ak o še leto
kasneje, lani pa že k a r 6-krat.
NASA je sicer načrto v ala, da
bo poletov več, toda pokazale so
se težave z glavnim m otorjem , ki
ni tak o lepo prenašal d okaj trdih
pristan k o v iz vesolja. Sploh je bilo
napak precej in zaradi njih so bili
vsi poleti, razen enega sam ega,

K ot so zasvojenci s to b ak o m
svoj čas suvereno govorili, d a ni
prav nič d o k azan o , da kajenje
škodi, je bilo v novejšem času
slišati tudi glasove, da uživanje
n ekaterih m am il ni škodljivo. T o 
da znanstvene raziskave neizpro
sno dokazujejo, da ni tako. Še več,
ugotovitve znanstvenikov kažejo,
d a zasvojenci ne ogrožajo le svojih
lastnih življenj, m arveč tudi življe
nja bodočih generacij. Z astru p 
ljanje telesa z mam ili ogroža zd
ravje še nerojenih o trok.

Nevarnost
v slušalki
Škodljivo p o slu šan je b u 
č n e g la sb e — O kvare
T udi pri nas, v svetu pa še bolj,
p ostajajo vsakdanja stvar slušalke
na ušesih kolesarjev, pešcev,
avtom obilistov in drugih, v Z D A
posluša glasbo iz tak o im enova
nih w alkm anov m enda že prek 85
odst. odraščajoče m ladine. M edi
cinski stro k o v n jak i svarijo pred to
glasbo iz slušalk.

V razvitem svetu so ponekod
u p o ra b o vvalkmana že povsem
prepovedali, ker m ladostniki s
slušalkam i na ušesih nepazljivi
um irajo na železniških tirih, na
cestah in drugod. B ajka pravi, da
so si staro d av n i pom orščaki m en
da z voskom mašili ušesa, d a niso
slišali Siren, ki so jih s pesm ijo va
bile v sm rt. D anes sam i n asta
vljam o ušesa om am ni g lasb i^ k i
kdaj pa kdaj p ostane kot petje
staro d av n ih Siren.
L, M.

P red šo lsk a vrata b o d o stopili prvi o tro ci kokainske
g en era cije — štu d ija

Študija, ki jo je opravila dr. Ira
C hasnoff, je pokazala, da je med
m ateram i, uživalkam i kok ain a,
zelo velik odsto tek spontanih
splavov in prezgodnjih porodov.

O dprl je v rata in pred m ano s e je prikazal dolg hodnik in na
desetine vrat je bilo vklesanih v steklo. Pred m ano so se odpirala
vsaka vrata posebej. Vsa stv ar se mi je zdela vse bolj jasn a. Na
koncu hodnika mi je m ožic dejal:
»T ukaj, deklica, boš odplavala in povedala Z em ljanom , da jih
pričakujem o, vendar brez orožja.«
T ak o sem obvestila znanost o bitjih z drugega planeta in sedaj
oba n aro d a živita v m iru in sodelovanju.
»Eva, vstani, v šolo bo treba!« me pokliče m ati in zbudim se.
EVA Z U PA N Č IČ

Poznavalci zatrjujejo, da po
slušanje w alkm ana lahko poško
duje n o tran je uho, če je glasba bu
čna. Resnejši in trajni okvari sluha
se je m enda m ogoče izogniti čisto
na začetku, potem ne več. Z nanil
ca p o šk o d b ušesa sta po besedah
stro k o v n jak o v piskanje in bre
nčanje v ušesu. G lasb a iz w alkm ana pa lah k o po m nenju zdrav
nikov resneje prizadene še celo
življenjsko pom em bne procese v
telesu. Prepričani so, da sodobne
»škatlice z godbo« lahko povzr
očijo bolezni srca in ožilja in
okvare živčnega sistem a.

Kokainski otroci prihajajo

V Z D A , kjer se že nekaj časa
otepajo z n araščajočo n ark o m a
nijo, ugotavljajo, da se rojeva vse
več nedonošenih in slabo razvitih
o tro k . Med krivci za slaboten na
raščaj pa zdravniki navajajo poleg
heroina tudi m odno dro g o ko
kain. Boje se celo, da je k okain,
katerega p o rab a strm o narašča, še
bolj škodljiv ko t heroin. Med zd
ravstvenim i in socialnim i delavci
s e je nedonošenčkov in slabo raz
vitih o tro k uživalcev m am il prijel
vzdevek kokainski otroci.

Pristanem na ladji, se preoblečem v potapljaško obleko ter se
spustim v globine m orja. Kaj vse lahko vidi človeško oko! Koliko
barv, oblik! O koli m ene se zgrinjajo ja te rib, ki iščejo hrano. N a
m orskem dnu se bojujeta dva rakca in...
Oh, glej, kaj pa je to? M edla svetloba p rod ira v globino in sliši
se lahek hrum m otorjev. N ekaj zam ahov in že sem tam . T oda kaj
vidim? V pečini pod m orjem zagledam čudna bitja. Im ajo štrleča
ušesa, čuden nasm eh na zelenem obrazu in okrogel, poraščen
tru p . Že hočem odplavati, pa me nekaj potisne v votlino. Ozreti
se ne m orem . Potiska me in potiska, dokler ne pridem do čudne
ga prestola, na katerem sedi eno teh čudnih bitij.
»Pozdravljena, Z em ljanka,« pravi. »Mi sm o s planeta A lfa, ki
ga vi še ne poznate. Prišli sm o, da se spoprijateljim o z vami. Pridi,
pokazal ti bom naše dom ove!«

ORGANIZEM
ZlVIH BITU

GRAŠIČA

lu m ožganov p ri nekaterih ljudeh.

EOlNtCA

SV. PIS.

NESTRO
KOVNJAK

STRO
KOVNJAK
ZA PSE
ETIOP.
PLEMENSKI
POGLAVAR

APNENEC
IKRAVEC

TUR.
VELIKAS

DELOVNI DAN 2000
R aziskovalkg sem. Proučujem živa bitja in njihov razvoj do leta 2000, P ostopno so se razvijala do najvišjih oblik, ki živijo sedaj
na Zemlji.
Z jutraj, ko vstanem , si na štedilniku segrejem kavo. Pokličem
raziskovalni center in se z avionom odpeljem na delo. K oliko ne
raziskanih predelov je še na zemlji! Pa so ljudje v starih časih mi
slili, da so vladarji sveta in da vse vedo.
D anes si bom ogledala podm orski svet v Tihem oceanu, ki je
bil včasih um azan, pa so ga ljudje v zadnjem hipu rešili pred pro
padom . Sedaj so se tu razvile nove vrste rib, rakov in drugih m or
skih živali.

ZELENICA

Od žalosti se zares umira
Za 20-letnega M ichaela Stew arta se je rop, ki ga je opravil v
nekem m otelu novem bra m arca
1983, končal ne sam o s sodno kaz
nijo za to dejanje, m arveč ga je so
dišče obsodilo tudi zaradi um ora.
Prim er je zares edinstven, saj je bil
mladenič obsojen, ker je blagaj
ničarko, 60-letno Pearl Pizzam iglio, prestrašil do sm rti. Ženska je
nam reč po dveh u rah , ko jo je ro 
par prestrašil, u m rla zaradi srčne
kapi. Z dravniki, ki so jo skušali
rešiti, so na sodišču pričali, da je
ženski odpovedalo srce, ker se je
tako zelo prestrašila, saj je imela
drugače zdravo srce in ni imela
visokega krvnega tlaka.
Z a prim er se zelo zanim ajo tudi
zdravniki in tisti m edicinski razi
skovalci, ki skušajo odkriti, ali ni
v človekovem organizm u m orda
na delu posebna kem ična snov, ki
prenaša sm rtno sporočilo, se p ra
vi, ali človek dobesedno sam ne
zaukaže svojemu srcu, naj prene
ha delovati.
Sm rtni krč srčne mišice je v raz
vitem svetu najbolj pogost vzrok
sm rti. V Z D A um re vsako leto za
radi srčne kapi 330.000 ljudi, dve
tretjini med njim i je m oških. Z ara 
di nenadnega zastoja v delovanju
srca um re več m oških kot zaradi
vseh vrst raka. T o so dovolj
zgovorni p o d atk i, ki osvetljujejo,
zakaj se m edicinski raziskovalci
tako zagreto ukvarjajo z razisko
vanjem procesov, ki pripeljejo do
srčne kapi.
D osedanje raziskave so po 
kazale, da so za srčno kap
pom em bni tudi čustveni faktorji.
Preden srce odpove, se v orga
nizmu dogaja nekaj zanim ivega.
Zravniki so ugotovili, da se ne
nadni srčni nap ad začne s pravim
električnim viharjem . Električni
im pulzi zm otijo ritem srca, pride
do zm ešnjave in ta k o hudih okvar
srčne mišice, d a žrtev srčnega n a 
pada um re. Le m alokaterega zd
ravniki rešijo.
Za raziskovalce je najbolj pre
senetljivo to , da vsaj polovica
žrtev nenadnega infarkta ne spada
v sk upino ogroženih za srčna
obolenja (kadilci, alkoholiki, de
beluhi, ljudje z visokim krvnim
tlakom ) in da pri 75 odst. ni
znamenj poprejšnjih infarktov.
T ako odpadejo siceršnje razlage,
zakaj je prišlo do nenadne o d p o 
vedi srca. In prav pri takih prim e
rih so začeli iskati skrito ozadje
srčne kapi.
»V prašanje je, kaj nazadnje
ubije človeka,« pravi T hom as
G raboys, kardiolog na harvardski
medicinski šoli. »Nekaj sproži
smrt. In vse večje dokazov, ki na
kazujejo, da činitelji, kot so strah ,
p o trto st in osam ljenost, igrajo
pom em bno vlogo, še posebno, ko
gre za občutljiva srca.«
Za kardiologa B ernarda Lovvna
je krivec za n enadno srčno kap
električna nap ak a v človeškem o r
ganizm u. Če je res tak o , potem bo
m ogoče srčno k ap pravočasno
Preprečiti. V ozadju telesne elekt
rike pa je delovanje m ožganov.
Več znanstvenikov skuša prodreti
v skrivnost, kako m ožgani nadzo
rujejo delovanje srca, in odkriti
kem ično snov, ki prenaša ta
sporočila.
Z a strokovn jaka Jam esa Skinnerja z m edicinske fakultete v
H o u stonu je ta snov najverjetneje
nevropeptid ali kakšen encim , ki
ne deluje pravilno v prednejm de

2ELATINA
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VASA ZGODBA

A tudi o troči, če se že rodijo,
im ajo p o gosto prizadete m ožga
ne, d a o njihovi telesni zaostalosti,
odločno prem ajhni teži in podob
nem sploh ne govorim o. O troci so
ta k o v duševnem in telesnem
pogledu žrtve m aterinega početja.
Kaj bo s kokainskim i otroci, ko
b o d o to lik o zrasli, da bodo prve
generacije prišle v šolo, ni m ogoče
z zanesljivostjo reči. Sam pojav je
sta r šele pet, največ šest let, zato se
v šolah še niso soočili s kokainski
mi otro k i. T o d a če ugotovitve in
spoznanja zdravnikov držijo, po
tem se b o d o pogubne posledice
m am ila pokazale tudi v šolskih
klopeh.
»Vidim duševno zaostale o tro 
ke, o tro k e, ki im ajo težave z
učenjem in resne težave z gibalni
mi sposobnostm i,« pravi dr. Sherrel Hovvard in dodaja: »Mislim,
da bodo dolgoročne posledice
uničujoče.«
Izredno h itro rastoča prodaja
kokain a, zniževanje cen tega m a
mila in njegova vse večja d o sto p 
nost ki se kaže tudi v pestejši po
nudbi, grozijo, da bo generacija
kokainskih o tro k še številnejša,
kot je videti zdaj. K okainski o tr
oci rastejo v vseh slojih prebivals
tva, med revnim i in bogatim i.

IZGUBLJENA OTROKA
Jesen je čas trgatve. O d Vsepovsod je slišati:»K lipklap, klipklap.« Ljudje hitijo, da bi čim prej potrgali grozdje. Posebno o tr
oci iz m est gredo radi na trgatev. T o je zanje nekaj novega in
zanim ivega.
D evetletni M arko, štiriletna M ojca in njuna m am ica so bili po 
vabljeni na trgatev v D ečnem selu: D o tja so se peljali z avtom .
O tro k a sta veselo gledala skoz okno m odre katrce in kom aj čak a
la, da se poslad k ata z grozdjem .
»Tukaj smo« je rekla m am a.
M arko in M ojca pa nista dolgo zdržala pri delu. Poiskala sta
m am o in jo zaprosila, če gresta lahko k A ndreju. M am a jim a je
dovolila: »Seveda, sam o...« A konca stavka o tro k a že nista sliša
la. Pozdravila sta in že ju ni bilo več videti.
M am e ni skrbelo, ker je vedela, da im ajo Andrejevi starši zida
nico le kajih 50 m etrov proč. M ed trganjem pa je tako slišala
veselo kričanje in vpitje otro k . Mislila sije: »Nocoj bosta sladko
spala, m oja srčka.«
Ko je na zemljo padel m rak, je m am a odšla iskat svoja otroka.
»Kje sta M ojca in M arko?« je vprašala A ndrejeve starše. »Tukaj
ju ni bilo,« so ji odgovorili.
M am a se je prestrašila. K licala je na vse grlo, vendar se ni nihče
oglasil. N jeno o b u p an o klicanje je km alu privabilo trgače iz sose
dnjih vinogradov. O dpravili so se iskat otro k a. Pretaknili so vsak
grm , najm lajši delček bližnjega gozda, a nič. O trok ni bilo nikjer.
Stem nilo se je že. M am ica je bila o bupana. Sedla je v avto in se
vsa o b jo k an a odpeljala do postaje milice. A tu se je ustavila. Le
kaj naj reče miličnikom ? Kaj si bodo mislili, kakšna mati d a je ?
Sklenila je, da se še prej odpelje dom ov, da bosta skupaj z
možem uredila stvar.
A kakšno presenečenje! Iz hiše sta , v sij avtom obilskih
žarom etov stopila M ojca in M arko. Sreča in jeza sta se mešali v
m am ine solze, ko sta ji otro k a pripovedovala, kako sta odšla k
A ndrejevim , a ni bilo nobenega v zidanici, nakaV sta odšla kar
dom ov.
T akšno je m aterinstvo: lepo, a tudi trpeče, k adar jo otroci ta 
kole zagodejo.
SA BINA K U K O V IČ A
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Priprli sodnika za prekrške

Dvojno trčenje: dva mrtva

Z aradi su m a p o n ev erb j e bil brežiški so d n ik za p rek ršk e m ed 15. in 17. jan u arjem
________ v p rip o ru — Ženi podaril zasež en i tekstil — Ž e s u sp e n d ira n

Nova trag ed ija na m agistralni cesti — N eprevidna vožnja vzela dvoje m ladih življenj

B R E Ž IC E — Veliko prahu, ugibanj in raznih govoric je koncem jan u arja
v Posavju vzbudila vest, da se je moral občinski sodnik za prekrške v Breži
cah iz svoje pisarne preseliti v zapor. Povsem razum ljivo, da je bila takšna
novica prav idealna ko?t za glodanje v številnih pouličnih razgovorih, kijih
na to tem o v Posavju ne m anjka. Govorice pa tok rat niso bile daleč od re
snice. Po pojasnilo smo namreč stopili k Nikotu Briclju, temeljnemu javne
mu tožilcu v Novem m estu.
»Res smo dobili podatke, ki
nik za prekrške v Brežicah okoristil
kažejo na sum, da seje občinski sod
s poneverbam a. Prav zato je bil med
B

dežura*
poročaj0
FREZA OSTALA BRZE KOLES
— V noči na 29. januarje neznanec s
freze 49-letnega Dominika Kralja iz
Soteske, ki je bila spravljena pod nad
streškom blizu stanovanjske hiše,
odvil in odnesel dvoje koles. Lastnik je
s tatvino oškodovan za okoli 20 ti
sočakov. Storilca še iščejo.
VLOMIL V TELEFONSKI APA
RAT —Med 21. in 31. januarjem je
neznanec obiskal telefonsko govoril
nico ob zgradbi SŠTZU v Šmihelu pri
Novem mestu. Nenzanec je poškodo
val telefonski aparat, za nameček pa iz
njega pobral še okoli 1.000 din. Škode
na govorilnici in aparatu je za okoli
800 tisočakov.
OB BRATOV AVTORADIO —
Med 27. januarjem in 2. februarjem je
neznan storilec ukradel iz osebnega
avta, ki ga je vozila Marjana Vidic iz
Novega mesta, avtoradio japonske
izdelave. Avto je last njenega brata,
vozilo pa je stalo parkirano pred
stanovanjskim blokom v Jerebovi uli
ci. O tatu še ni ne duha ne sluha.

POŽAR V
POČITNIŠKEM DOMU
D O LEN JSK E TO PLICE — F ra
nc M irt iz Dolenjskih Toplic je v
nedeljo, 2. februarja, obvestil ta
mkajšnji oddelek milice, da je v
počitniškem domu ljubljanske Avtomontaže v Dolenjskih Toplicah
opazil močan dim. Preiskava je po
kazala, da je do požara pišlo zaradi
dotrajanega dim nika, ki je do poža
ra prišlo zaradi dotrajanega dimni
ka, ki je sezidan ob lesenem tramu.
Pri kurjenju v krušni peči je tram
pričel tleti, vžgala se je tudi viseča
omarica. Ogenj je po prvih podatkih
naredil za 100.000 din škode.
Ugotovljeno je bilo, da je dom v
tistem času koristil eden od delavcev
Avtomontaže. Požar je ob pomoči
sosedov pogasil oskrbnik doma.

»Tečajniki« uspešnejši
K andidati, ki so opravljali tečaj, p rid ejo b istveno
prej d o vozniške
NOVOMESTO — Kako razloži
ti podatek, da je bila lani od 5.121
teoretičnih delov izpitov za voznike
motornih vozil in traktorjev vsega
dobra tretjina uspešnih, pri tem pa
ne vzeti volje tistim kandidatom, ki
se na izpit šele pripravljajo? Jože Ta
včar, predsednik izpitne komisije, ki
deluje pod okriljem občinskega
sekretariata za notranje zadeve
Novo mesto, ima odgovor takoj pri
roki:
»Priznati m oram o, da se je
znanje, ki so ga lani pokazali
kandidati na teoretičnih delih
vozniških izpitov, v primerjavi z
letom poprej nekaj poslabšalo.
Treba pa je vedeti nekaj. Statisti
ka kaže, da je odstotek uspešno
opravljenih izpitov med tistimi,
ki se na teoretični del sami pri
pravljajo, bistveno slabši od
odstotka uspešnosti pri tistih, ki
so obiskovali tečaj v avtošoli.
Lansko število vseh opravljenih
teoretičnih izpitov je 5.121,
njihova uspešnost pa le dobrih 36
odstotkov, vendar je sedaj zani
mivo videti še drug podatek. Us
pešnost opravljenih izpitov kan
didatov, ki so obiskovali tečaje je
kar blizu 73-odstotna, tistih, ki
so se pripravljali sam ostojno, pa
vsega 31-odstotna. K ar je pa še
posebej zanimivo, je to, da tudi
na izpitnih vožnjah veliko boljše
rezultate dosegajo tisti, ki so
teoretični del izpita opravljali
preko avtošol.«
Ko smo že omenili izpitne vožnje:
lani jih je bilo za vse kategorije
1.765, od tega pa dobrih 70
odstotkov uspešno opravljenih. O
tem velja zapisati še, da novomeška
izpitna komisija, v kateri je 7 članov,
deluje še na območju trebanjske in
črnomaljske občine.
»Nasploh velja, da zanimanje
za vozniške izpite narašča, še

posebej med mladimi. Prav zate
gadelj smo se odločili tudi za ne
katere novosti. Prva je verjetno
ta, ki smo jo uvedli z novim
letom: kandidati namreč lahko
že takoj po uspešno opravljenem
praktičnem delu izpita dvignejo
vozniško dovoljenje kar na na
šem izpitnem centru pri AMD
N ovom estovBršljinu. Sevedale,
če imajo s seboj fotografije. Prav
tak o je novost, da v času, ko izpi
tna komisija pregleduje vprašal
nike, predvajajo poučne filme s
prom etno problem atiko in dru
go slikovno gradivo.«
Verjetno pa sega delo vaše izpitne
komisije dalj od pregledovanja izpi
tnih pol in izpitnih voženj.
»Vsekakor. Tako bomo tudi
letos organizirali preizkuse zna
nja poklicnih voznikov, poleg te
ga pa nadaljevali sodelovanje z
avtošolam i, ZŠAM, svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem
prom etu, strokovno pomoč pa
bom o nudili tudi vsem zaintere
siranim delovnim organizaci
jam.«
B. B.
»Si

Jože Tavčar: »Veliko bolje se na
teoretičnih delih izpitov odrežejo
kandidati, ki so obiskovali tečaj
avtošole.«

Ostal brez dinarjev in deviz
L jubljansko s o d iš č e je 3 2 -letn eg a B orivoja Z latan o v iča o b so d ilo na 1 leto in 2
m e se c a z a p o ra —d v ak rat ogoljufal prijatelja, en k ra t n o v o m ešk o ŽTO
LJUBLJANA — Eno leto in dva meseca zapora je enotna kazen, ki jo je pred
nekaj dnevi izrekel senat ljubljanskega sodišča 32-letnemu Borivoju Zlatanoviču, ki
je sicer začasno prijavljen v Ljubljani, vendar stanuje in službuje v Novem mestu,
zaradi kar treh kaznivih dejanj.
Tako je Zlatanovič v novomeški
sal direktorja in računovodjo, na
ŽTO , kjer je zaposlen, brez dovolje
koncu pa pritisnil še štampiljko DO.
nja izpolnil obrazca za upravno iz
Vse to je storil zategadelj, da bi
plačilno prepoved, na obeh podpi
lahko na banki prikazal, kako je

Nov serv is za
avtomobilska
»obuvala«
V N ovem m estu nova,
so d o b n o u reje n a vulkanizerska delavnica
NOVO M ESTO — Da je na
kup avtom obila že nekaj časa
pravo razkošje, ki ni dostopno
vsakemu žepu, vemo, žal pa pos
taja razkošje že tudi nakup
povsem navadnih gum
za
avtomobil. In nič čudnega po
tem takem , če miličniki ob kon
trolah in obravnavanju prom e
tnih nezgod ugotavljajo, da so
neprimerne in dotrajane gume
prav pozimi med najpogostejši
mi vzroki nesreč.
»Ne le da so gume in zračnice
drage, pač pa jih tudi v trgovini
često ni najti, zato je vse več voz
nikov, ki vozijo pač s tistim, kar
imajo, pravi Milan G azvoda,
Novomeščan, ki je te dni v
Resljevi ulici v Novem mestu
odprl sodobno urejeno vulkanizersko delavnico. »Poleg kr
panja, montaže in centriranja
gum pa bomo v naši delavnici
pričeli še z nečim: popravljanjem
in obdelavo avtomobilskih pla
ščev, kjer bp seveda to, še
mogoče. Brez dvoma bomo s
tem ustregli velikemu številu
voznikov, ki bi tako morali

odšteti lep kupček denarja za
novo gumo, če bi jo seveda v
trgovini sploh dobili.«
Milan Gazvoda pravi, da
bodo vrata njegove delavnice
poslej z izjemo nedelj odprta
vsak dan od 6. do 19. ure, neu
radno pa bo njegov delavnik
dolg kar 24 ur. »Če bo kdo na
vrata potrkal opolnoči, bo po
strežen enako, kot če bi prišel
sredi dneva. Tudi hitrost uslug
bom o skušali povečati. K dork
oli bo prišel s predrto zračnico,
ne bo obsojen na čakanje zaradi
krpanja, pač jo bo lahko, če se
bo seveda strinjal, takoj zame
njal za drugo, že pripravljeno.
Danes je pač tako, da odločata
kvaliteta in hitrost storitev.«

Milan Gazvoda: »Z novo vulkanizersko delavnico tudi nekaj novo
sti.«

kreditno sposoben, čeprav so mu v
delovni organizaciji mesečno trgali
več kot tretjino plače. Obe listini sta
bili škofjeloški banki dovolj, da je
Zlatanoviču odobrila nov kredit.
Po svoje zanimiva je goljufija, ki
si jo je obtoženec privoščil s svojim
prijateljem Alojzom F. Slednjemu je
namreč v preteklosti že priskrbel de
vize, zato mu je Alojz F. tudi zaupal,
ko mu je februarja 1982 predlagal,
da mu lahko vnovič priskrbi večjo
količino nemških m ark, celo po
uradnem tečaju. Alojz F. je seveda
Zlatanoviču takoj izročil 190.000
din, ko mu je obtoženec čez nekaj
dni dejal, da se mu za ta znesek ne
splača iti v Zagreb, mu je Alojz F.
izročil še 220 tisočakov. Seveda pa iz
kupčije ni bilo nič. Zlatanovič je za
del tega denarja res kupil marke, a
jih je obdržal zase, enako kot preos
tali del dinarjev. Svojega dolga Al
ojzu F. do danes še ni povrnil.

Še leto poprej pa je Borivoje Zla
tanovič na podoben način opeharil
tudi Steva K. Slednjega je prosil, naj
mu za čas počitnic posodi zvočno
kamero. Ta mu jo je v prepričanju,
da jo bo dobil vrnjeno, izročil. A
Zlatanovič je hotel kamero celo pro
dati, vrnil jo je šele, ko so miličniki
že napisali kazensko ovadbo zoper
njega.
Zlatanovič vseh dejanj na obrav
navi ni priznal, za kamero je, de
nimo, trdil, da jo je prodajal zato,
ker mu je tako naročil Stevo K. Se
nat mu je na podlagi izjav prič in do
kazanega gradiva izrekel že na
vedeno zaporno kazen, vanjo pa so
všteli še prej izrečeno kazen štirih
mesecev, ki si jih je Zlatanovič »pri
služil« zaradi izdaje nekritega čeka.
Sodba še ni pravnomočna.
B. B.
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mestu nesreče. Takoj po tej ne
GM AJNA — Na magistralni
15. in 17. januarjem tudi v priporu,
sreči so stoječi tovornjak s
cesti
Ljubljana—Zagreb pri
kako pa je danes z njegovim službo
Gmajni, ne tako daleč od mesta
priklopnikom zavarovali, pri
vanjem, nisem seznanjen,« pravi
žgane so bile pozicijske luči, oba
nedavne hude prom etn e nesreče,
Niko Bricelj. 27-letni Izet Hodžič,
v kateri sta dve osebi izgubil^, zadnja smerokaza, postavljen pa
sodnik za prekrške v Brežicah, sicer
je bil tudi varnostni trikotnik.
življenje, kar 13 pa jih je bilo
dom a iz Banjaluke, je osumljen
ranjenih, je v četrtek, 30. janua
Vse to pa je bilo očitno premalo
dveh kaznivih dejanj, ki segata v
rja, znova počilo: magistralka je
za voznika osebnega avta, 32prvo polovico letošnjega januarja.
terjala dvoje novih življenj.
letnega Stanislava Šebreka iz
Tako mu je očitano, d a je 13. jan u a
Zagreba. Z nezmanjšano hitro
rja v svojih službenih prostorih
22-letni Draženko Glamočastjo se je zaletel v zadnji del
odprl om aro, v kateri je bilo 14 raz
nin iz Ljubljane seje 30. januarja
stoječega tovornjaka, pri čemer
ličnih zaseženih tekstilnih izdelkov,
okoli 21. ure peljal z osebnim
je dobil Šebrek tako hude
in tri med njimi velikodušno izročil
avtom proti Ljubljani, vendar ga
poškodbe, da jim je na kraju
v uporabo svoji ženi. Približno v
je pričelo pri Gmajni v blagem in
nezgode podlegel. V pičlih dese
istem času naj bi se Hodžič spustil še
preglednem ovinku zaradi ne
tih minutah je zaradi nepre
v tvegano pustolovščino z de
primerne hitrosti zanašati. Na
vidnosti pobralo dvoje mladih
narjem, ki ga je moral neki kršitelj
cesti je bilo tudi nekaj snega, ta
življenj. Vzroki so domala enaki
odšteti za odmerjeno kazen. Neki
ko da je vozilo zaneslo na levo,
kot v tragični nesreči pred štiri
M. G. je namreč 12. januarja vplačal
kjer je osebni avto z levo bočno
najstimi dnevi.
v prostorih sodnika za prekrške
stranjo silovito trčil v tovornjak,
1.000 avstrijskih šilingov kot okvirno
ki ga je nasproti pripeljal 27Omenimo za konec še, da je
protivrednost izrečeni kazni v zne
letni Vladimir K rupa iz Slavon
bila m aterialna škoda ocenjena
sku 10.000 din. Hodžič je vzel
skega Broda. G lamočanin je hu
na 1,120.000 din.
omenjeni znesek šilingov, stopil z
dim poškodbam podlegel na _________________________B. B. _j
njim do banke, ga zamenjal, od de
narja, ki g a je dobil (17.820 din) pa
kupil nekaj kave, 4.980 din obdržal
zase, po 4.500 din pa izročil podreje
nima uslužbenkama. Slednji pa sta
darilo zavrnili. Že naslednjega dne
sta z denarjem, ki jim a g aje dal Ho 3 m ilijone šk o d e v p o žaru v o b ratu d ru ž b e n e p reh ran e
džič, poravnali tisto kazen desetih
n o v o m ešk e ŽTO — K uharica pozabila na štedilnik
tisočakov, pri tem pa nekaj dodali še
iz svojega žepa. Hodžič naj bi ju
na mast. Ogenj je v hipu zajel še ku
NOVO MESTO— 28. januarja je
pred tem prepričeval o nasprotnem:
hinjsko napo, pohištvo, strop v ku
prišlo do večjega požara v obratu
da manka tako ali tako ne bo nihče
hinji in drugo oprem o, tako da je
družbene prahrane v stavbi novomeške
odkril, češ da so tovrstne kontrole le
bilo škode, kot smo že omenili, za
ŽTO. Povzročena škoda je ocenjena kar
na vsakih sedem let.
300 starih milijonov.
na 3 milijone dinarjev, vzrok pa je, kot
že tolikokrat, neprevidnost in malo
Ogenj so pogasili šele novomeški
In kako so na takšno ravnanje
marnost.
poklicni gasilci.
občinskega sodnika za prekrške rea
girali v Brežicah? Najprej sm o poi
Kuharice obrata družbene pre
skali Rudija Volčanjška, sekretarja
hrane ljubljanskega T TG so om e
OTROK ZAŽGAL
OK SZDL v Brežicah, nato pa še
njenega dne cvrle slanino v elektri
predsednika Miho Halerja. Oba sta
čni prekucni ponvi. Okoli 14. ure je
KAVČ
bila sila redkobesedna. Pojasnila sta
kuharica Milena Cetanovski iz
ČRNOMELJ
— 31. januarja je
le, da je njihovo stališče o takšnih
Novega mesta enostavno pozabila
prišlo do požara v stanovanjskem blo
pojavih jasno: prim er je potrebno
na štedilnik, in ne da bi ga izključila,
ku v Ulici 21. oktobra v Črnomlju.
kar se da hitro razrešiti, pregledati
odšla domov. Čez kaki dve uri pa
Ogenj seje pojavil v stanovanju Ivana
dokaze in takoj prim erno ukrepati.
sta pričela goreti slanina in stopljeRaifa, kjer je bil 8-letni sin sam doma.
Med igro z vžigalicami je zanetil kavč,
Za kaj več sta nas napotila na sku
ogenj pa se je kmalu razširil po celotni
DOMAČE TRNJE
pščino občine. Jelka Barlič, predse
sobi. Požar so pogasili delavci črno
• Da im a noč res svojo moč, se
dnica brežiškega izvršnega sveta, je
maljskega Begrada. Povzročeno ško
lahko prepričam o — ko zju tra j
bila konkretnejša:
do so ocenili na 100.000 din.
pogledam o na cene.
• Z a odgovorne v Z I S bi bilo
»Kaj bi drugega, kot odločno
IZ IMV UKRADEL
bolje, k o bi se zaposliti v p tt
obsodili takšno početje in seveda te
DVAINDVAJSET KOLES
podjetju — ko tako radi delijo
mu primerno ukrepali!? Hodžiča
pakete.
smo suspendirali, uradno pa bo del
NOVO MESTO — Delavci novo
• Tudi birokrati so vzeli lopate
meške UNZ so po vztrajnem zbiranju
in nalog občinskega sodnika za
v roke. N e verjamete? Kdo pa
podatkov prišli do 21-letnega Jožeta
prekrške razrešen na zasedanju
potem koplje grob gospodarstvu?
P. z Vrhovega, ki je osumljen, da je v
zborov brežiške občinske skupščine
času od lanskega decembra do letoš
10. februarja.«
• V ZD A zaradi napak eksplo
njega januarja ukradel iz novomeške
dirajo vesoljska plovila — pri
IMV kar 22 gum in platišč za osebne
Kom entar k vsemu temu verjetno
nas pa cene.
avtomobile R-4 in R-18. Kot seje po
res ni potreben. Vsa sreča le, da sta
M A R JA N B R A D A Č
kazalo, je kolesa prodajal kupcem po
bili Hodžiču podrejeni delavki
poprejšnjem »naročilu«. IMV je s kra
dovolj vestni in pošteni da o zadevi
jami oškodovana za okoli 450.000 din.
nista molčali, in tako omogočili ne
TABLE, STARE
le takojšno preiskavo, pač pa tudi
40 LET
ustrezno ukrepanje.

Slanina kriva požara

BOJAN BUDJA

Preživljali so
se tudi z
udarniškim delom
B elo k ran jsk o zd ru žen je
šoferjev in av to m eh an ikov p razn u je 30-letnico
BELA KRAJINA — Pred krat
kim je združenje šoferjev in avtomehanikov Črnomelj—Metlika praz
novalo 30-letnico delovanja. Od
prvih skromnih akcij, ko je bilo
njihovo delovanje omejeno pred
vsem na praznovanje stanovanjske
ga praznika ter pridobivanje novih
članov, je preraslo v organizacijo
številnih pomem bnih akcij. Kot eno
najuspešnejših let štejejo belokranj
ski vozniki in avtom ehaniki leto
1960, ko so razvili svoj prapor. Da
bi vsaj delno krili stroške, so člani
začeli z udarniškim delom in sicer s
tečaji za kvalificirane in visoko kva
lificirane šoferje, ki so s prekinitva
mi trajali do leta 1972. Tako seje iz
šolalo 132 tečajnikov. Vendar tako
prisluženi denar in članarina ne bi
zadostovala, če jim v zadnjih letih
ne bi priskočila na pomoč območna
zavarovalna skupnost Triglav iz
Novega mesta in občinska Zveza or
ganizacij za tehnično kulturo, kate
re član je združenje.
V belokranjsko Združenje šofer
jev in avtom ehanikov vstopa že tret
ji rod, med člani pa je tudi na dese
tine takih, ki niso poklicni šoferji ali
avtom ehaniki, se pa na svojih delov
nih mestih posredno ali neposredno
srečujejo s prometom. Tako s e je v
treh desetletjih včlanilo 407 ljudi,
konec preteklega leta pa je zd
ruženje štelo 286 članov, torej sko
raj desetkrat več, kot jih je bilo pred
tremi desetletji. Množičnost pa jim
daje ne nazadnje zagotovilo za us
pešno nadaljnje delo.

NOVO MESTO — V nekaterih kra
jih novomeške občine so še nameščene
napisne table, kot na primer Občina
Šmihel ali Gotna vas, čeprav so bile
male občine, osnovane takoj po vojni,
ukinjene že pred več kot 30 leti. Po no
vi zakonodaji bi morali vsi kraji že leta
1982 in 1983 dobiti napisne table s
krajevnimi imeni, a prave table še
marsikje ne visijo, in sicer ne toliko za
radi nemarnosti kot zaradi pomanjka
nja sredstev, ki bi jih tako označevanje
terjalo. V novomeški občini je čez 330
krajev in naselij, če bi za vsako naročili
dve napisni tabli, bi bil to strošek, ki
ga zdajle občinska blagajna ne prene
se.

IZ BETI KRADEL
ŽENSKO PERILO
METLIKA— 25-letni AdrejS. izMetlike je utemeljeno osumljen, da je v
času od lanskega poletja do letošnjega
januarja iz metliške Beti ukradel večjo
količino ženskega perila. Po podatkih
novomeške UNZ je vrednost ukradene
ga perda 178.954 din. to perilo pa je
osumljenec po znatno nižji ceni prodajal
bratoma Gregorju in Janezu iz Črno
mlja. Slednja sta perilo nato prodajala
naprej v semiški iskri.

PO BANKINI V ZNAK, NATO
PA ČEZ ŽIVO MEJO NA TRAVNIK
— 40-letni Slobodan Dostanič iz
Zagreba se je 2. februarja ob 7.45 pe
ljal z osebnim avtomobilom po ma
gistralni cesti med Zagrebom in Lju
bljano. Ko je pripeljal v 140.kilometer
pri Ponikvah, ga je v ovinku zaneslo
na desno bankino, od tam pa v prome
tni znak. Vozilo je zatem zdrsnilo
desno čez živo .mejo in po sedem
metrov visokem nasipu na travnik,
kjer je avto oplazil še telefonski drog.
Huda nesreča seveda ni minila brez
posledic: v vozilu sta bila hudo
poškodovana sopotnika 27-letni Radojko Radojkovič izSičevegainenako
stara Sladjana Dujkovič iz Niša. Oba

PO DOLENJSKI
DE2ELI
• Kratkotrajno sneženje prejšnji te
den ni prišlo prav le smuke in sankanja
željni mladeži, pač pa tudi neznanemu
predrznežu, ki je belo preprogo izko
ristil za tatvino. Francu Pekolju iz
Brezja so namreč izginile sani za prev
oz ljudi, ki so stale prislonjene ob zid
stanovanjske hiše. Kdo seje odpeljal z
njimi, ni znano, znana pa je njihova
vrednost: preko 50 tisočakov.
• Z. H. in V. M., oba iz romskega na
selja Mala Lokev pri Trebnjem, sta
osumljena, da sta konec januarja vlo
mila v hišo Jurija Vavtarja na
Kamnem potoku in mu odnesla kos
suhe salame, dva zavitka keksov, ne
kaj kave in liter borovničevca. Vlom
za malico, bi lahko rekli.
• Taista osumljenca sta kolovratila
tudi po Velikem Gabru. Tam sta
Francu Kozlevčarju odnesla tri zajke.
Lastnik jih je pred tatovi sicer skril v
garažo, a tudi to očitno ni zaleglo.
Podobe jim pač ni mogel spremeniti.
• Storilec, ki pa je še brez imena, je v
noči na 31. januar vlomil v zidanico
Antona Bajuka s Tanče gore. Tokrat
je v malhi končalo dobrot za nekajk
ratno malico: 5 kilogramov suhih klo
bas, dvoje prekajenih reber in šunka.

so prepeljali na zdravljenje v ljubljan
ski Kinični center, medtem ko so
materialno škodo ocenili na 270.000
din.

NOSI KRESNIČKO
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Zakaj zaprta vrata?
N ovom eška podelitev priznanj in n a g ra d naj
boljšim u d e le ž e n c e m lanskih delavskih šp o rtn ih
iger in najboljšim šp o rtn ik o m o b čin e m inila brez
_________sre d ste v jav n eg a o b v eščan ja_________
Namen pričujočih vrstic je bil
sprva nekoliko drugačen. Ob pro
glasitvah najboljših kolektivov in
posameznikov v okviru delavskih
športnih iger za minulo leto po do
mala vseh občinah Dolenjske. Po
savja in Bele krajine, ob imenova
nju športnikov in športnic leta
vprašati, kako je s temi priredi
tvami v Novem mestu. Doslej so
bila namreč tradicionalna, zd
ružena z vsakoletno prednovolet
no podelitvijo priznanj in simboli
čnih nagrad za dosežke z izte
kajočem se letu.
Na veliko presenečanje pa smo
že pri prvih zastavljenih vpraša
njih. zakaj v Novem mestu tradi
cija ni bila ponovljena tudi letos,
izvedeli, da je prireditev v Novem
mestu že bila. in sicer 24. decemb
ra. začuda pa brez prisotnosti
sredstev javnega obveščanja. Eno
stavno jih pač nihče ni vabil niti
obvestil o končnih rezultatih

Pričenja se
ogorčen boj
za prvo mesto
V so b o to s ta rt pom la
d an sk eg a d ela prvenstva
v žen ski SKL______
NOVO MESTO — V soboto se
pričenja drugi del prvenstva v ženski re
publiški košarkarski ligi, ki bo prinesel
tudi dokončno odločitev in odgovor na
vprašanje ali bodo novomeške košarka
rice ostale na čelu lestvice in si tako
priigrale drugoligaški status. Zapišemo
lahko, da je cilj Novomeščank jasen, to
je osvojiti prvo mesto, tako pa je
izzvenel tudi sestanek, ki ga je imel 31.
januarja z dekleti trener Andrej Šent.
Do 5. aprila, ko bo prvenstva
konec, bodo novomeška dekleta odig
rale 9 prvenstvenih srečanj, 6 tekem za
trening, imele bodo 3 vikend priprave
v Kostanjevici in Novem mestu, ob
tem pa bodo tekli treningi 4 do 5-krat
na leden. Novomeščanke razmišljajo
tudi o razporedu spomladanskega de
la. Nedvomno je ta precej težji od
jesenskega, saj bodo morale v goste
izredno močnima ekipama Kladivarja
in Ilirije, medtem ko naj ne bi zadnja
tekma doma s Pomurjem o ničemer
odločala. Novomeške košarkarice so
si namreč zastaviiccilj zmagati na vseh
tekmah, kar pa bo seveda zahtevalo
tudi veliko športne sreče. Pot do prve
ga mesta bo seveda izredno težka,
novomeške košarkarice pa bodo na
slednjih 14 dni posvetile nabiranju
moči in kondicije, kajti težje naspro
tnice jih čakajo šele v nadaljevanju
prvenstva.

LAPUH PRVAK
TREBNJEGA
IVANČNA GORICA — S finalnim
nastopom dvanajsterice najboljših
kegljačev se je pred dnevi končalo že 9.
tradicionalno odprto prvenstvo KK
Mercator iz Trebnjega. Zmagovalec je
Jože Lapuh, kot zanimivost pa je treba
'omeniti, daje bil Lapuh nekaj časa celo
zadnji, vendar se je z odličnim keg
ljanjem prebil celo na čelo. Vrstni red:
Lapuh (Brežice) 1.668, Ž Goleš (Metli
ka) 1.657, Rostohar (Brežice) 1.656,
Blažič 1.640, Avbar (oba Novo mesto)
1.640, itd.

lanskoletnih občinskih delavskih
športnih iger.
Verjamemo, da je imela novo
meška telesna kultura v tistem
času obilico problemov s samo
seboj, o čemer ne nazadnje priča
tudi ukrep družbenega varstva v
ZTKO, vendar to ne more biti
opravičilo takemu ignorantske
mu odnosu. Je vmes morda kaj
drugega? Na to bi najbolje
odgovorili v novomeški ZTKO,
dejstvo pa je, da niso takšne prire
ditve ne zaradi njih ne zaradi novi
narjev. GRe pač za športnike, ki
so si s svojim celoletnim ga
ranjem. odrekanjem in ne na
zadnje rezultati enostavno za
služili, da se nanje spomni tudi or
ganizacija. k i je na tem svetu
zaradi njih. Novinarji pa smo na
tem svetu zato. da o takšnih prire
ditvah pišemo in seznanjamo širšo
javnost.
B. BUDJA

DELAVCI SO SE
POMERILI
V ŠAHU IN ODBOJKI
ČRNOMELJ — V okviru občin
skih delavskih športnih iger so v Črno
mlju januarja zaključili tekmovanja v
odbojki in šahu’ Med petimi odboj
karskimi ekipami je bilo najboljše
Gorenje, med prav toliko šahovskimi
pa Belt. Ženske se v teh dveh športnih
disciplinah niso pomerile, a tudi za os
tale discipline je med ženskami še vse
premalo zanimanja.

V SKUPNEM
SEŠTEVKU SVOBODA
TREBNJE — S turnirjem v Tebnjem
se je pred dnevi pričel drugi krog
šahovskega triatlona. Tokrat je zma
gala vrsta Mokronoga, ki je zbrala 21
točk, pred Svobodo iz Krmelja (20) in
Šentrupertom (17). V skupnem seštev
ku še naprej vodi ekipa Svobode iz
Krmelja -z 78,5 točke, sledita vrsti
Mokronoga (70) in Trebnjega (58,5
točke). Naslednji turnir bo v reševanju
šahovskih problemov jutri ob 17. uri v
Mokronogu.
J, HOČEVAR

REZERVIRANO
ZA PLANINCE

VSAK DAN PET AVTOBUSOV V GAČE — Zimske počitnice naših šolarjev se končujejo in lahko zapišemo,da
so za mnoge minile žalostno, brez snega in prave zime. Le premožnejši so si lahko privoščili drago smučanje v tujini
ali na naših gorenjskih smučiščih. Zadnji teden je oživel tudi dolenjski smučarski center na Rogu. V organizaciji
Krke in Globtura je v Gače vsak dan odpeljalo po pet avtobusov smučarjev in tečajnikov in tako bo ševsedokonca
tedna. Po počitnicah bo ski-bus vozil v Gače le vse tri dni vikenda, dokler bodo razmere za smučanje ugodne. Sedaj
kaže dobro, saj je dobrih 40 cm snega. Na koncu zapišimo, da dnevna karta z enolončnico velja 1300 din, brez
enoločnice pa 1000 din. Karte je mogoče dvigniti le v pisarni Globutra. Na sliki: takšno smučarsko razpoloženje je
bilo v torek dopoldan na novomeški avtobusni postaji. (Foto:Janez Pavlin)

Nastopilo kar osemdeset ekip
V Sevnici zak lju ček lanskih delavskih šp o rtn ih ig e r— S odelovalo je 72 m oških in 8
žen sk ih ekip — S kupni zm agovalec K opitarna________________
SEVNICA — Komisija za šport in rekreacijo pri OZ ZS Sevnica je pred dnevi na
svečani seji skupščine občinske sindikalne organizacije v kulturni dvorani gasilskega
doma razglasila najboljše športnike in organizacije lanskih delavskih športnih iger.
Zapišimo takoj, daje bil odziv izredno velik, saj je nastopilo kar 72 moških ekip iz 16
osnovnih organizacij, pri ženskah pa 8 ekip iz treh OO sindikata.
Zmagovalci posamičnih disciplin,
Pri ženskah pa je lestvica naslednja: 1.
Lisca 17 točk,2. Kopitarna 17.3. Inplet
streljanje—moški: Zakošek (Kopitar
10.
na), streljanje—ženske: Njeguš (Kopi
Lanske delavske športne igre so
tarna), šah—moški: J. Blas (Kopitar
na), kegljanje—moški: Pinoza (Kopi potekale v desetih ekipnih in osmih po
samičnih disciplinah. Povejmo že
tarna), kegljanje—ženske: Žveglič
uvodoma, da so največ pokalov prejeli
(Jutranjka), plavanje—moški: Teraz
športniki 440-članskega kolektiva
(Prosveta): smučanje—moški: Možic
M—Kopitarne.
(Jutranjka) smučanje—ženske: Flisek
Zmagovalci ekipnih disciplin, stre
(Beton) Skupni vrstni red moških: 1.
ljanje
moški in ženske: M-Kopitarna,
Kopitarna 139 točk, 2. Lisca 80,3. Me
odbojka—moški: Lisca Sevnica.šah—
talna 48, 4. STT 36, 5. Prosveta 27 itd.

O dlična n a s to p a Š im uniča in H renove n a atletskem
tro b o ju Ju g o slav ije, Avstrije in M adžarske

Pred dnevi je bilo odigrano 6. kolo v
obeh strelskih republiških ligah. V I. li
gi — zahod so strelci Kočevja gostovali
v Kranju in izgubili s 1.477: 1.435 kro
gi, medtem ko so v vzhodni skupini II.
republiške lige strelci leskovškega Par
tizana gostovali v Muti. Ekipa gos
titeljev jih je premagalas 1.415:1.385.

IZOLA — KOČEVJE
PRELOŽENO

ZMAGA KOŠARKARIC
V KAMNIKU
KAMNIK — Novomeške košarka
rice, zmagovalke jesenskega dela
prvenstva v SKL, so v soboto sodelo
vale na turnirju v Kamniku in osvojile
prvo mesto. Novomeščanke so najpreje premagale Kamnik z 62 : 60
(37:31) (strelke: Dragman 2, Gal L Aš
18, Bratož4,Smrke6,Černoša lO.Šetina 3, Avguštin 2, Adamič 14), nato pa
še ekipo Odeje iz Škofje Loke s 76 : 65
(37:35)(Strelke: Dragman 3, Gal 2_, Aš
13, Bratož 2,Smrke 16,Černoša4,Šetina 1, Avguštin 6, Adamič 29). Pri tem
velja zapisati, da novomeške košarka
rice niso nastopile v popolni postavi,
saj sta manjkali poškodovana Bunčeva
in zadržana Srebrnjakova, kljub temu
pa so prikazale dobro igro. Se posebej
to velja za Aševo, ki je dobro izkoristila
premor med prvenstvom, pa tudi dru
gim se poznajo treningi, pri katerih so
sodelovali tudi nekateri košarkarji
Novolesa (Župevec, Peljhan, Plantan).
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Skromnost,
ki lahko
tudi škoduje
Le redki vedo za š te 
vilne u s p e h e m etliških
kegljačev — Brez keg________ Ijišča________
METLIKA — Čeprav so tukaj
šnji kegljači dosegli v preteklem le
tu ene najboljših rezultatov v me
tliškem športu, pa se le težko prebi
jajo iz anonimnosti. Za to je prav
gotovo kriva tudi skromnost 26
članov kegljaškega kluba — od te
ga so 3 mladinci in 5 žensk — ki se
kaže tudi v tem, da po 14 letih obst
oja še vedno nimajo kegljišča, am
pak se vozijo na trening v
Črnomelj.
»Lani smo nastopili v 2. sloven
ski ligi, a četudi smo izpadli, je bila
to za nas dobra šola. prav lani pa
smo dosegli tudi največje uspehe,
odkar klub obstaja. Poraz nas ni
prizadel, tudi zato ne, ker se
tolažimo z besedami predsednika
Kegljaške zveze Slovenije, ki je de
jal. da smo bili glede na razmere, v
kakršnih delamo, ena najboljših
ekip v 2. ligi,« je povedal predsed
nik metliških kegljačev Stane Bro
darič. Vendar zanje preteklo leto ni
pomembno le zaradi dobrih rezul
tatov. ki sojih dosegli na številnih
tekmovanjih, ampak tudi zato, ker
so premagali nezaupanje vase,
»bolezen, ki jih je pestila že dokaj
časa. Pri tem jim je veliko pomaga
la tukajšnja tovarna kopalniške

Moški ekipi Kopitarne je tako že
tretjič zapored pripadel veliki prehod
ni pokal, ki ji sedaj ostaja v trajno last,
medtem ko so dekleta Lisce ta pokal
prvič osvojile.
J. BLAS

Vnoviž preko 16 metrov

PORAZA KOČEVJA
IN LESKOVCA

V soboto se je nadaljevalo prvenstvo
v moški odbojkarski republiški ligi.
Doseženi so bili bolj ali manj pričako
vani izidi, vrsta Kočevja, ki bo skušala
narediti nemogoče in se rešiti izpada iz
lige, bi morala gostovati v Izoli, vendar
je bilo srečanje preloženo.

moški: M-Kopitarna, namizni te
nis—moški: Lisca Sevnica, plavanje—
moški: Prosveta Sevnica, kegljanje—
moški: M-Kopitarna, kegljanje—žen
ske: Inplet Dolnje Brezovo, smučanje
—moški: M-Kopitarna, smučanje—
ženske: Lisca, nogomet—moški: STT
Sevnica, balinanje—moški: Metalna
Krmelj in rokomet—moški: STT
Sevnica.

V TRAJNO LAST — Kopitarna je že
tretjič zapored in s tem v trajno last osv
ojila ekipni pokal občinskih sindikalnih
iger v Sevnici. To je pomenilo tudi obilo
zmag v posameznih disciplinah. Na sliki:Franc Derstvenšek s kupom pokalov.
(Foto: Alfred Železnik)
opreme Novoles, ki jim ni odrekla
ne materialne ne moralne podpore.
Tako ene kot druge pomoči pa so
metliški kegljači še kako potrebni,
kajti čeprav v njihovem klubu os
tanejo le entuziasti, ki so se pri
pravljeni marsičemu odreči, brez
pomoči družbe ne gre. V preteklem
letu so imeli namreč na razpolago
le slabih 500 tisočakov, nikoli
plačano delo članov in nekaterih
drugih pa je veljalo polovico te
vsote.
Brodarič ne pozabi omeniti tudi
uspešnega obiska pri kegljaški sek
ciji jugoslovanskih zdomcev v
Dachauu. Ob uspehih pa ne more
mimo težav in nekaterih pomanj
kljivosti: tako so v klubu malodane
ostali brez sodnikov, zaradi
tekmovanja v 2. ligipasolanizanemarili tudi ženskein mladino. Zato
bodo letos začeli iskati nove člane
ne le med temi, ampak tudi med
pionirji.
B. M.

DUNAJ —Troboj atletskih reprezen
tanc Avstrije, Madžarske in J ugoslavije,
ki je bil minuli četrtek na Dunaju, je
prinesel Milanu Šimuniča in Greti Hren,
atletoma iz Dolenjskih Toplic, sicer pa
članoma celjskega Kladivarja, izreden
uspeh. Potrdila sta, da sta že na začetku
sezone v vrhunski formi, kar je pravza
prav presenetljivo, saj o kakšnih idealnih
pogojih za vadbo v Dolenjskih Toplicah
ne moremo govoriti.
Milan Šimunič je v svojem devetem
nastopu za državno reprezentaco
dosegel enega največjih mednarodnih

TURNIR V MALEM
NOGOMETU
RIBNICA —NK Ribnica orga
nizira sredi februarja že 9. tradicio
nalni turnir v malem nogometu
Ribnica 86. Turnir se bo pričel 14.
februarja ob 16. uri, trajal pa bo še
15. in 16. februarja. Prijavnina
znaša 4.000 din, nakazati pa jo je
potrebno na žiro račun NK Ribni
ca (51 310 — 678 — 25141) ali pa
vplačati na dan žrebanja, ki bo 7.
februarja ob 17. uri. Organizatorje
pripravil lepe nagrade, saj čaka
prvouvrščeno ekipo 30 tisočakov,
drugo 20 in tretjo 10 tisočakov, vsi
trije pa prejmejo še pokale. Vse
informacije dobite po telefonu
(061) 861-126 (TKS) ali 861-611
(interno 358).
M. G—č.

USPEH KRŠKIH
KEGLJAVK
IVANČNA GORICA — V finalu
odprtega prvenstva KK Mercator iz
Trebnjega za‘članice je nastopilo 8 kegIjavk. Največ uspeha so imele tekmo
valke iz Krškega, ki so osvojile dvojno
zmago. Rezultati: L. Škafar 788, Antič
(obe Krško 772, Braica (Ivančna gori
ca) 765, Veber (Trebnje)759, Arh
(Krško)749, itd.

V NEDELJO
ŠAHOVSKI TURNIR

Stane Brodarič

GABRJE — Športno društvo
Gabrje organizira v nedeljo, 9. februa
rja, šahovski turnir. Pričetek bo ob 9.
uri, partije pa se bodo igrale v kul
turnem domu. Vabljeni so športna dru
štva in klubi, ki naj svoje sodelovanje
prijavijo pisno ali po telefonu 85-924
do sobote, 8. februarja, do 12. ure.
Startnina znaša 1.000 din, plačate pa jo
lahko uro pred tekmovanjem.

uspehov doslej. Z izvrstnim dvoran
skim rezultatom v troskoku, 16,07
metra, je premagal oba Avstrijca in
Madžara, od njega je bil boljši le evrop
ski rekorder v troskoku Bolgar
Markov, ki je skočil 16,64 metra. V
okviru troboja je bil namreč na Dunaju
tudi močan mednarodni atletski mi
ting in zato tudi udeležba nekaterih od
ličnih atletov iz drugih držav. Šimunič
je s svojim skokom premagal kar pet
atletov, ki so že dosegli rezultate nad
16,30 metra, obenem pa dokazal, daje
ta čas zanesljivo najboljši troskokaš v
Jugoslaviji. Prav zaradi tega bo še
posebej zanimiv njegov nastop 22. feb
ruarja v Torinu, kjer bo na sporedu
troboj atletskih reprezentanc Sovjet
ske zveze, Italije in Jugoslavije.
Na četrtkovem troboju je prvič član
ski dres z državnim grbom oblekla tudi
Greta Hren. V skoku v daljavo je z
rezultatom 5,73 metra osvojila 6.
mesto in upravičila zaupanje zveznega
selektorja.
Trdo delo skupine atletskih zanese
njakov iz Dolenjskih Toplic tako roje
va bogate sadove in navedimo le v ilust
racijo, da imajo Dolenjske Toplice
toliko članskih reprezentantov kot, de
nimo, Olimpija, in več kot Maribor,
Sarajevo, da ne naštevamo naprej. Ob
tem pa je seveda zanimivo zapisati, da
Atletska zveza Slovenije tako Hrenovi
kot Šimuniču ni financirala niti enega
dneva dvoranskih priprav, medtem ko
jih ima Šimuničev glavni konkurent v
troskoku, Kožulj, ki je skočil vsega
15,70 metra, kar 40 dni. Milo rečeno,
čudno.
B. B.

• Meddruštveni odbor planinskih dru
štev Dolenjske je ob koncu minulega
leta izdal prvo številko svojega glasila
Dolenjske planinske novice. V njem je
objavljenih več zanimivih prispevkov,
iz katerih je med drugim razvidno, da
bodo planinci letos organizirali štiri
tečaje: maja na Gospodični tečaja za
inštruktorje gorske straže in izpopol
njevalni tečaj za planinske in mla
dinske vodnike, nato bo aprila na
Gospodični tečaj za markerje in nato
še tečaj za planinske vodnike na Misci. Mirni gori in Gospodični. Kot zani
mivost omenimo, da bo 21. junija pri
Miklavžu na gorjancih tradicionalno
srečanje vseh dolenjskih planincev, 25.
oktobra je predviden pohod po poteh
Gorenjskega bataljona, avgusta pa tu
ra na Grossglockner.
• Planinsko društvo Brežice je lani
slavilo 35-letnico svojega delovanja,
zato je bila letna konferenca v decemb
ru še toliko bolj slovesna. Pregled
prehojene poti je pokazal, da ima
društvo danes že 32 izšolanih mladin
skih in planinskih vodnikov ter
mentorjev planinske vzgoje. Izmed
pomembnejših ciljev, zastavljenih za
to leto, pa je na prvem mestu potrebne
vsekakor omeniti odprtje spominske
poti Pot kozjanskih borcev, ki bo spe
ljana na območju Pečic, Pišec, Sromelj
in Bizeljskega. Pot bo odprta na
slovesnosti 27. aprila.
• Ena izmed poglavitnih značilnost:
dela senovskega planinskega društva
Bohor v minulem letu je povečanje
članstva na že kar spoštljivih L 180 pla
nincev. Ob tem je potrebno omeniti,
da je PD Bohor edino planinsko
društvo v krški občini, kar pomeni, da
je kar prek 4 odstotke vseh prebivalcev
zapisanih planinarjenju. Krški planin
ci so med dosežki minulega leta naj
bolj ponosni na preurejeno kočo na
Bohorju, kjer jim je tudi uspelo dobiti
stalnega oskrbnika. Ne gre pa, da ob
naštevanju res spoštovanja vrednih
rezultatov dela bohorskih planincev v
minulem letu ne omenimo dogodka,
ko so planinski in mladinski vodniki
popeljali na Triglav 96 kmečkih žena,
o čemer priča tudi prijetna pesmica
Irene Glogovšek.

NOGOMET ZA
OBČINSKI PRAZNIK
ČRNOMELJ — NK Bela krajina
pripravlja v počastitev občinskega
praznika turnir v malem nogometu, ki
bo 15.in 16.februarjavšportnidvorani
na Loki. Turnir se bo pričel ob 8. uri,
prijavnina znaša 4.000 din, vplačate pa
jo lahko na žrebanju, ki bo v četrtek,
13. februarja, ob 18. uri. Za najboljše
ekipe so pripravljene denarne nagrade
in pokali.

KDO BO NAJBOLJŠI
KEGLJAČ RIBNICE?
RIBNICA — Kegljaška sekcija rib
niškega Doma JLA pripravlja zani
mivo tekmovanje za najboljšega keg
ljača v občini. Tekmovanje bo trajalo
do 9. februarja vsak dan med 15. in 20.
uro. Odveč je verjetno zapisati, da boji
potekajo na kegljišču Doma JLA. naj
boljše pa čakajo denarne in praktične
nagrade.

JUTRI SE ZAČENJA
ZIMSKO PRVENSTVO
RIBNICA —V dvorani športnega
centra se bo jutri pričelo tradicionalne
zimsko rokometno prvenstvo. Nasto
pa 8 ekip, in sicer: Polž, Grosuplje
Mokerc, Itas, DVZ Ponikve, Doni
Inles in selekcija Ribnica. Turnir se b
pričel jutri ob 8. uri, preostala kola p
bodo na sporedu še 14., 21. in 2
februarja.
M. C

Manjka le množičnost
Ribnica: karateju se o b etajo lepši časi
RIBNICA — S koncem lanskega leta je treninge ribniškega karate klube
ki uspešno deluje že polnih pet let , prevzel eden najboljših tekmovalcev '
preteklosti — Tomaž Levstik. Nov i trener je prinesel tudi nekaj novosti v
delo, najbolj razveseljivo pa je, tla sc je povečalo število članov.
zunaj občinskih meja..njegovi ka
»Navzlic temu pa.« pravi sekre
rateisti pa so v minuli sezoni dose
tar kluba Alojz Mihelič. >•/ mn
gli nekaj lepih uspehov na tekmah
ožičnostjo
še nismo docela
po Sloveniji. Omenimo le Kožarja
zadovoljni, saj je zanimanje za to
in Andoljška. ki sodita v gornji del
borilno zvrst izredno. Prav zato je
naš cilj. da v svoje vrste vključimo
lestvice slovenskih karateistov.
kar največ mladih, predvsem
Da se ribniškemu karateju v
šolske mladine. Vsi, ki jih karate
prihodnje obetajo lepši časi. priča
zanima, se lahko vsak torek in
boljši in urejen odnos občinske
petek oglasijo v prostorih rib
TKS' do tega športa. Denarja za
niškega TVD Partizana.«
življenje kluba je namreč dovolj,
to pa ni tako nepomemben pogoj
Ribniški klub. ki goji slog sanza uspešnost nekega športa.
kukai. je popularen in cenjen tudi
M. G1.AVONJ1Č

DOLENJSKI L IST

TELEVIZIJSKI SPORED
PETEK, 7. II.

21.30 NE PREZRITE
21.45 DNEVNIK
8.30 PERISKOP: Vojska
21.55 FANNY IN ALEXANDER.
9.00 ŠPORTNIK BILI. 10. del
švedski lilm
9.25 KJE. KAM. KAKO MED
Film Fannv in Atesander zname
POČITNICAMI
nitega švedskega režiserja Ingemarja
9.30 POSLEDNJA OAZA: NadaljeBergmana pripoveduje zgodbo druži
\ anje \ rslc. 4. del dokumentarne seri je
ne Ekdaht iz Uppsale na začetku lega
10.00 DVORCI V HRVAŠKEM
stoletja. Družina se zbere za Božič leta
ZAGORJU
1907 v hiši babice Helene, odločne in
10.25 RISANKA
velikodušne ženske, ki zaradi gleda
10.35 NERED V NEBEŠKI PALAČI,
liške zagnanosti sina Oskarja in pi
kitajski film
janstva drugega sina Karla zelo
17.15 — 00.50 TELETEKST
zaskrbljena. Sprejema pa uživaški na
17.30 POROČILA
čin življenja tretjega sina Gustava, ki
17.35 OŽIVIT E STRANE 6. del
živi s svojo sobarico. Po tem večeru se
nanizanke
po smrti sina Oskarja začno nesreče.
17.55 MERL1N. E del nemške serije
Vdova se poroči s tiranskim škofom,
18.25 OBZORNIK LJUBLJANSKE
ki prične kmalu maltretirati otroka, ki
GA OBMOČJA
ju je mati pripeljala v zakon. Ale18.40 GRAEIČNO OBLIKOVANJE, xander s pomočjo telepatije vpliva na
izobraževalna oddaja
očimovo sestro, da svojega obraza
19.10 RISANKA
zažge v njegovi spalnici. Življenje se
19.26 ZRNO DO ZRNA
nadaljuje in družina Ekdahl po rojstvu
19.30 DNEVNIK
hčere znova praznuje in vsi so polni
19.55 VREME
življenjskih načrtov. Potem filmu seje
20.00 PROSLAVA PREŠERNOVE
Bergman odločil, da bo končal svojo
GA DNE. prenos iz Cankarjevega
filmsko kariero, da bo morda režiral le
doma
še za televizijo ali opere.

SOBOTA, 8. II.
8.05 — 22.40 TELETEKST
8.10 POROČILA
8.15 OT ROCI TELOVADIJO
8.35 SONCE V ŽEPU. pravljični
portret Toneta Pavčka
8.50 OŽIVELE STRANI. 6. del
nanizanke
9.05 LUTKOM EDIJA, I. del otroške
serije
9.30 MRFIJEVA MOČ
10.00 POTOVANJE SKOZI OSON
ČJE: Posneti Luno. 5. del ameriškega
niza
10.30 PRED IZBIRO POKLICA: Po
klici v turizmu in gostinstvu
11.00 CERKLJANSKA LAUFARIJA
11.30 ŠČEPEC ŠIRNEGA SVETA:
Nageljnove žbice, ponovitev
12.55 NOGOMET SARAJEVO :
PARTIZAN, prenos
14.50 POROČILA
14.55 SREČANJE, balet
15.10 CVETJE V JESENI, slovenski
film
17.00 KOŠARKA— FINALE JU
GOSLOVANSKEGA POKALA

18.35 NA DOMAČIJI, slovenski
kratki film
18.50 KNJIGA
19.05 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 DNEVNIK
19.50 VREME
20.00 ZGODBA O PATRICIJI NEAL, angleški film
Film je posnet po resnični zgodbi.
Patricia Neal je bila znana in pri
ljubljena ameriška filmska igralka, ki
je bila na vrhuncu svoje slave sredi
šestdesetih let. Zaradi zahrbtne bolez
ni mora na operacijo, ki jo sicer preži
vi, a v komu. Povrhu je še noseča. Ob
strani ji stoji njen mož. Njena zmaga
nad smrtjo pa še ni dokončna zmaga,
kajti marsikaj, kar je prej znala, se mo
ra ponovno naučiti in spoznati. Prav
dejstvo, da je film posnet po resničnih
dogodkih, mu daje pečat pristnosti.
21.45 ZRCALO TEDNA
22.05 VIDEOGODBA
22.35 POROČILA

DRUGI PROGRAM
11.55 Test — 12.10 Mozaik — 14.10

DRUGI PROGRAM
17.10 Test — 17.25 Dnevnik — 17.45
Daj mi krila — 18.15 Doba televizije
— 18.45 Zabavnoglasbena oddaja —
19.30 Dnevnik — 20.00 Iz koncertnih
dvoran — 20.45 Včeraj.danes, jutri —
21.00 Zapisi z nebotičnika — 21.50
Smešni policaj (ameriški lilm)

TV ZAGREB
8.15 Poročila — 8.20 Video strani —
8.30 Daj mi krila —9.00 TV v šoli —
10.35 Zimski šolski spored — 12.30
Poročija
12.35 Smučajmo vsi —
14.30 Želeli ste. poglejte — 15.00 TV \
šoli — 16.00 Dober dan — 17.25 Kro
nika občine Reka — 17.45 Daj mi krila
— 18.15 Doba televizije — 18.45 Šte
vilke in črke — 19.05 TV koledar —
19.30 Dnevnik — 20.00 Vihre vojne .
del ameriške nadaljevanke) — 20.55
Zabavnoglasbena oddaja — 21.40 TV
dnevnik — 21.55 V petek ob 22.00
(kulturni mozaik) — 23.25 Poročila

Črno-bela magija (sovjetski mladinski
film) — 15.35 Otroška predstava —
16.25 Klicna pomoč (ameriški film) —
17.35 Mušica (gledališka predstava)
— 19.00 Potke in steze — 19.30 Dnev
nik — 20.00 Zabavna glasba — 20.30
Človek in čas — 21.00 Poročila —
21.05 Športna sobota — 21.20 Med
narodna promocija univerziade —
21.35 Glasbeni večer — 22.50 Kronika
Festa

TV ZAGREB
8.35 Poročila — 8.40 Video strani
—8.50 TV v šoli — 10.35 Zimski špor
tni pregled— 12.55 Nogomet Partizan
: Sarajevo — 14.45 Sedem TV dni —
15.15 Ceste, vztrajne sopotnice —
15.45 Darovi človeka — 16.15 Narod
na glasba — 16.45 Poročila — 16.50
TV koledar — 17.00 Košarka, finale
jugoslovanskega pokala — 18.30
Živeti z naravo — 19.30 Dnevnik —
20.00 Plemena (ameriški film) — 21.30
Dnevnik — 21.55 Od našega dopisni
ka z Dunaja — 23.25 Poročila

14.25 F. Žižek: IPAVCI — Gustav,
ponovitev 4. dela nadaljevanke
8.35 — 22.40 TELETEKST
15.35 Mozaik kratkega filma: UMI
8.50 POROČILA
RAJOČI GOZDOVI, nemški film
8.55 ŽIV ŽAV
16.00 POROČILA
9.50 MERLIN. ponovitev 1. dela
16.05 BARIŠNIKOV NA BROAnemške serije
DWAYU, ameriška oddaja
10.25 SVETOVNI POKAL V ALP 16.55 BEDA IN PLEMENITOST,
SKEM SMUČANJU — SUPERVE
italijanski film
LESLALOM (M), prenos
18.25 SLOVENIJA, ponovitev do
11.20 DOMAČI ANSAMBLI: Hen kumentarne oddaje
ček in njegovi fantje
19.05 RISANKA
12.00 KMETIJSKA ODDAJA
19.26 ZRNO DO ZRNA
13.00 POROČILA
19.30 DNEVNIK
13.05 VEČNI KLIC 4. del sovjetske 19.50 VREME
nadaljevanke
20.00 SIVI DOM. 5. del nadaljevanke

21.00 ŠPORTNI PREGLED
21.30 ALPE JADRAN informativna
oddaja
22.00 JAZ NA EKRANU: AN
SAMBEL QUATEBRIGA
22.35 POROČILA

PONEDELJEK, 10. II.

DRUGI PROGRAM

NEDELJA, 9. II.

9.00 TV MOZAIK
15.40 — 22.25 TELETEKST
15.55 TV MOZAIK ponovitev
17.25 POROČILA
17.30 ZAPLEŠIMO STROJE
17.50 l.UTKOMEDIJA 2. oddaja
18.15 PUST NA DRAVSKEM PO
LJU
18.45 RISANKA
19.02 PODRAVSKI OBZORNIK

TOREK, 11. II
9.00 TV MOZAIK
15.40 — 23.00 TELETEKST
15.55 TV MOZAIK, ponovitev
17.25 POROČILA
17.30 PUSTNI OBIČAJI V LANCO
VI VASI
18.(8) PERISKOP
18.45 RISANKA
19.00 DANES: Novice in vreme
19.02 KOROŠKI OBZORNIK

SREDA, 12. II.
9(8) TV MOZAIK
15.40 — 22.40 TELETEKST
15.55 TV MOZAIK, ponovitev
:T25 POROČILA
17.30 AVSTRALSKE PRAVLJICE:
Kako so živali prišle v Avstralijo
7.45
KO SE KORENIN ZAVEMO:
NA SMRT OBSOJENI NAROD. 2.
siel dokumentarne serije
(45 RISANKA
.9(8) DANES: Novice in vreme

19.15
19.26
19.30
19.55
20.05

NE PREZRITE
ZRNO DO ZRNA
DNEVNIK
VREME
RISANKA

20.15 VIHRE VOJN E, 4. del ameriške
nanizanke
21.10 AKTUALNO
21.50 GLASBENI VEČER
22.40 DNEVNIK

19.15
19.26
19.30
19.55
20.05

NE PREZRITE
ZRNO DO ZRNA
DNEVNIK
VREME
RISANKA

20.15 M. Kundcra —S. Petranovič:
NIHČE SE NE BO SMEJAL, kome
dija TV Zagreb
21.30 INTEGRALI
22.45 DNEVNIK

19.02
19.15
19.26
19.30
19.55
20.05

POMURSKI OBZORNIK
NF. PREZRITE
ZRNO DO ZRNA
DNEVNIK
VREME
RISANKA

20.15 Film tedna: TUKUMA, danski
film
21.55 Dokumentarec meseca: PRE
SADITEV
22.25 DNEVNIK

SREČANJE OBRTNIKOV
UPOKOJENCEV
9 .M i
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PODROČNO
TEKMOVANJE
V KOŠARKI
V četrtek, 16. januarja, je bilo v telo
vadnici brežiške osnovne šole področ
no tekmovanje za starejše pionirje in
pionirke v košarki. Udeležile pa so se
ga samo ekipe Brežic in Podbočja.
Ševničanov iz neznanega razloga ni
bilo. Tako sta bili odigrani samo dve
tekmi. Med dekleti je zmagala ekipa iz
Podbočja, ki seje izkazala z natančni
mi meti od daleč in blizu. Pri fantih so
zmagali domačini. Najbolj se je iz
kazal Vlado Kurajič.
NATAŠA AVŠIČ
OŠ Brežice

SMUČANJE V
DEČNIH SELIH
Ker smo daleč od večjih smučišč,
smo premišljali, kako bi si pozimi ob
ugodnih razmerah lahko organizirali
smučanje v domači vasi. Vaščani so
izpeljali že marsikatero skupno akcijo,
pa so se zmenili tudi za to. Ljubitelji
smučanja so ustanovili smučarsko
društvo. Naši starši so prispevali de
nar in kupili vlečnico. Že pred leto
šnjim prvim snegom je bila nared. Ko
ni bilo snega, smo ga z lopatami na
našali na progo. Marsikomu bo ure
ditev domačega »smučarskega sre
dišča« prihranila lepe denarce.
ALEŠ KUKOVIČA, 7. b
OŠ Artiče

KULTURNI DAN
Kulturni praznik smo letos proslavi
li tik pred zaključkom prvega polletja.
Učenci iz literarnega in dramskega
krožka smo se predstavili s pesmimi
Franceta Prešerna. Še bolj smo se
razveselili drugega dela, saj se nam je
predstavila pesnica in pisateljica Sve
tlana Makarovič s svojimi pesmimi iz
nove kasete Čuk na palici. S Svetlano
Makarovič sem se po končani predsta
vi pogovarjala in izvedela veliko nove
ga o njenem ustvarjalnem delu.
Srečanje z umetnico bo ostalo zam e ne
pozabno. V imenu vseh učencev
osnovne šole Boštanj se zahvaljujem
ZKO Sevnica, da nam je omogočila
ogled Svetlanine predstave.
LIDIJA UDOVČ 6.b
OŠ Boštanj

Že kar po tradiciji Krško združenje
samostojnih obrtnikov v začetku leta
poklice medse tudi upokojene obr
tnike. Tako so nas povabili tudi letos
19. januarja v prostore novega doma v
Krškem. Pripravili so nam zakusko in
lep program ter nas seznanili s svojim
delom in načrti. Čeprav smo po
vabljeni že vsi v pokoju, se njihovih us
pehov nadvse veselimo tudi zato, ker
je spoznanje o potrebah zasebnega
dela že vse bolj stvarnost, k temu pa
veliko pripomore združenje Lep dan
doživet, med kolegi, nam bo ostal kot
vsi prejšnji v lepem spominu. Veliko
smo si imeli povedati. Za to gre za
hvala predvsem združenju obrtnikov
in njegovemu predsedstvu. V imenu
vseh upokojenih obrtnikov in sodeluj
očih na srečanju se jim zahvaljujemo z
željo, da bi bili tudi v letošnjem letu
uspešni.
MILKA MURKO,
CA. K Ž 16
Krško

8.30 Lutkarski pogovori — 8.45 Oži
vele strani — 9.00 TV v šoli — 10.35
Zimski šolski spored — 12.30 Poročila
— 17.30 Beograjski TV program —
19.00 Športni grafikon — 19.30 Dnev
nik — 20.00 Pota spoznanj — 20.50
Včeraj, danes, jutri — 21.10 Dinastija
— 22.00 Čas knjige — 22.30 Kronika
festa

9.(8) TV MOZAIK
15.40 — (8) 25 TELETEKST
15.55
17.25

TV MOZAIK, ponovitev
POROČILA

18.45 RISANKA
19.(8) DANES: Novice in vreme
19.02
19.15
19.26
19.30
19.55
2I..05
20.15

POSAVSKI OBZORNIK
NE PREZRITE
ZRNO DO ZRNA
DNEVNIK
VREME
RISANKA
TEDNIK

ČRNOM ELJ — V petek, 14. feb
ruarja, bo glasbenica Mojca Malo
vrh s svojo skupino iz Ljubljane
dvakrat izvedla glasbeno pravljico
»Mesečev cvet« za učence nižjih
razredov črnomaljske osnovne šole.
Podlaga temu glasbenemu delu je
povest sodobne srbske pisateljice
G rozdane Olujič.

KONCERT INDIJSKE
GLASBE
ČRN O M ELJ — V sredo, 19. feb
ruarja, bo tu gostoval M artin Lumbar iz Ljubljane in za učence višjih
razredov osnovne šole izvajal in
dijsko glasbo. Posebna zanimivost
tega koncerta bo, da bo Lumbar ig
ral na indijske instrum ente(sitar, ta
bla) in svoje izvajanje tudi komenti
ral.

d
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DRUGI PROGRAM

17.30 ZGODBE. O POl.UHCU: Poluhcc in razbojniki
17.45 POTOVANJE SKOZI OSON
21.15 MAJHNE SKRIVNOSTI VE
ČJE: Luna in človek. 6. oddaja ame
LIKIH KUHARSKIH MOJSTROV
riške izobraževalne seri je
21.20 FREUD, 3. del angleške nada
18.15 MOZAIK KRATKEGA FIL ljevanke
MA: ŠMITI in TAM. jugoslovanska
22.20 DNEVNIK
filma
23.35 RETROSPEKTIVA JUGO
DOLENJSKI LIST

.
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Biti mažoretka ni lahko. Pred
dvema letoma jih je bilo v Kočevju
34, zdaj pa jih je ostalo le 16. Vaje
so naporne in zahtevajo veliko
časa. Klavdija pa je stroga mento
rica in vaditeljica. Zahteva red,
disciplino, tovarištvo, resnost, za
radi česar mora včasih poseči tudi
po najstrožjem in neprimerno
kandidatko za mažoretko poslati
domov.
Kočevske mažoretke so peta ta
ka skupina v Sloveniji. V letu dni
— od decembra 1984do decembra
1985 — so v javnosti nastopile
desetkrat, od tega so dvakrat
gostovale, in sicer v Kopru in na
srečanju dolenjskih in belokranj
skih orkestrov v Straži.
Za ples seje Klavdija navdušila
šele pred nekaj leti, medtem ko je
bila prej že od sedmega leta špor
tnica. »Ples mi je najbolj všeč. Ko
zaslišim glasbo, se vanjo vživim in
začnem plesati.
Za vse svoje znanje pa pravi, da
je dolžna hvalo Ivici Knavs, ki je
študirala to veščino po svetu, zače
la vaditi mažoretke po Jugoslaviji
in je tudi strokovna voditeljica
kočevskih mažoretk, ki so poseb
na skupina v okviru kočevske de
lavske godbe. Uči jih pravilne
drže, koraka, vrtenja palice, izdela
koreografijo itd. Klavdija tako
pridobljeno znanje — obiskuje še
strokovne seminarje pri Zvezi kul
turnih organizacij Slovenije, kijih
tudi vodi Ivica Knavs — prenaša
na. svoje kolegice.
Prostega časa Klavdija dejan
sko nima. Vsaka skupina ima vaje
dvakrat na teden, kar pomeni, da
ima tako zasedenih kar šest
popoldnevov oziroma večerov, saj
je treba upoštevati, da tudi vadi
skupino Elipsa in pleše v njej.
Vsak dan se vozi v šolo v Lju
bljano in nato domov. Vendar
dolžnosti, ki si jih je naložila sama
— od šole do plesa — opravlja z
veseljem, zato ji ni težko.
J. PRIMC

ŠOLA V NARAVI
NA GOLTEH

8.30 Brezovica, bela lepotica — 9.00
TV v šoli — 10.35 Zimski šolski spored
— 12.30 Poročila — 17.25 Dnevnik —
17.45 Brezovica, bela lepotica — 18.15
Po sledi znanstvenih odkritij — 18.45
Rumena laguna — 19.30 Dnevnik —
20.00 40 let lamburaškega orkestra —
20.45 Žrebanje lota — 20.50 Včeraj,
danes, jutri — 21.05 Dokumentarna
oddaja — 21.50 Izobraževalna oddaja

Letošnja zimska šola v naravi za
učence petih razredov je bila organizi
rana na Golteh od 11. do 18. januarja.
Sola je dobro uspela, čeprav je bila
kratka. Učenci so sc morali razdeliti v
dve izmeni zaradi omejenega prosto
ra. Domov so se vrnili brez poškodb in
s precej več smučarskega znanja, kajti
tereni na Golteh so za smuko zelo
primerni. Na snegu so bili šest ur na
dan. Poleg smučanja so imeli tudi dve
uri pouka, predavanje o delu gorske
reševalne službe, zvečer pa zabavne
igre. Predzadnji dan so imeli tudi
smučarsko tekmovanje. Z letošnjim
zimovanjem je zadovoljnih vseh 116
učencev in učitelji ter vaditelji, ki so bi
li z njimi.
ČLANI NOV. — DOP. KROŽKA
OŠ Jurij Dalmatin
Krško

DRUGI PROGRAM
8.30 Benji. Zax in deček iz vesolja
—9.00 TV v šoli — 10.35 Zimski šolski
spored — 12.30 Poročila — 17.25
Dnevnik — 17.45 Benji, Zax in deček
i/ vesolja — 18.15 Japonska — 18.45
Pet madrigalov A. Scarlattija— 19.30
Devnik — 20.00 lz koncertnih dvo
ran— 21.05 Neznana energija — 21.50
Dobro jugro. jazzarji (glasbena oddaja)

INFORMATIVNI DAN

SLOVANSKEGA FILMA: JARA
GOSPODA, slovenski film

DRUGI PROGRAM
8.30 »Fazoni in fore« — 9.00 TV v šoli
— 10.35 Zimski šolski spored — 12.30
Poročila — 15.25 Vsi na sneg — 16.25
Dnevnik — 16.45 »Fazoni i forc« —
17.15 Estetika, skalpel in človek —
17.45 Košarka Jugoslavija : Madžar
s k a — 19.30 Dnevnik — 20.00 In
življenje se nadaljuje (6. del italijanske
nadaljevanke) — 21.05 Umetnikški
večer

\

»MESEČEV CVET«
ZA OSNOVNOŠOLCE

3*

ČETRTEK, 13. II.

KOČEVJE — »Mažoreta je ne
kaj posebnega: idealno dekle, re
cimo.« pravi 17-letna Klavdija
Jelenovič iz Kočevja, dijakinja
srednje šole za oblikovanje in
fotografijo v Ljubljani, ki je
mentorica kočevskih mažoretk in
plesne skupine Elipsa.
»Ni pa dovolj, da mažoretka
lepo hodi, da je samozavestna,
graciozna, ampak se mora povsod
lepo obnašati, razen tega mora
izpolnjevati še mnoga druga pravi
la mažoretk.« Vse to Kavdija
izpolnjuje, kar potrjujejo njene
prijateljice, mama in tudi spriče
valo, saj je med najboljšimi v šoli.

MOJ ROJSTNI KRAJ
Moj rojstni kraj je Gabrje. Leži ob
vznožju Gorjancev. Ima okoli 200 hiš
in 1000 prebivalcev. Veliko krajanov je
zaposlenih v Novem mestu. Otroci obi
skujemo osnovno šolo v Brusnicah.
Vaščani se ukvarjajo večinoma s kme
tijstvom. Kmalu po vojni so dobili
elektriko in vodovod, kar je veliko
pripomoglo k napredku. Zelo smo si
prizadevali, da smo dobili asfaltirano
cesto in telefon. Gabrje je znano tudi
po kraški jami, obiskalo jo je že veliko
jamarjev iz vse Slovenije. Na svoj rojs
tni kraj sem zelo navezana.
JOLANDA LUZAR, 8.r OŠ V. Paderšič — Batreja
Brusnice

DRUGI PROGRAM
13.55 Velcžev nogometni turnir, finale
— 15.50 Boks — 18.25 Dediščina za
prihodnost — 19.10 Prometni krog —
19.30 Dnevnik — 20.00 novi Pacifik
(6. del) — 20.55 Včeraj, danes, jutri —
21.15 Franz Liszt (6. del) — 22.10
Stereovizija

IVlažoretka
mora znati
marsikaj

(Borba)

Zadnji dan pred počitnicami smo
imeli osmošolci na naši šoli informa
tivni dan. Obiskali so nas predstavniki
srednjih šol in delovnih organizacij s
Posavja. Najprej so nas na splošno
seznanili s poklici. Nato smo se razde
lili v skupine in odšli v učilnice, ki so
bile namenjene posameznim podro
čjem Vsak je lahko sodeloval v dveh
skupinah. Žvedeli smo veliko zani
mivega. Videli smo nekaj filmov in do
bili prospekte z raznimi informacija
mi. Pozneje smo se z razredniki še
dolgo pogovarjali o novih spoznanjih.
Marsikomu bo sedaj lažja odločitev,
kam po osnovni šoli.
IRENA DVOJMOČ. 8.c
OŠ Savo Kladnik
Sevnica
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Premišljanje o domovinski vzgoji
P re b ra n o na d ecem b rsk i seji rep u b lišk eg a sveta za o h ran ja n je in razvijanje izročil NOB
To ni analiza učnih progra
m ov in učinka njihovega izva
janja, lahko pa je sp odb ud a ža
bjo. To so le zapažanja z raznih
kulturnih prireditev, proslav,
razgovorov z učitelji in m ladi
mi ter sprem ljanja raznih druž
benih pojavov.
Pod d om ovin sk o vzgojo ra
zum em tisto, kar oblikuje v
m ladem
človek u
pravilno
vrednotenje dom ovin e, p on o
sa in spoštovanja do nje: delati
za interes razvoja d om ovin e in
biti pripravljen ter u sp osob 
ljen za obram bo njene sv o 
bode.
Na oblikovanje d om ovin sk e
vzgoje v zavesti m ladega člo
veka vpliva vse, kar ga obdaja,
ga usm erja in m u služi za
zgled. To je dom , šola (od
vzgojno varstvenih u stanov do
visok e šole) in celok up no
družbeno okolje, v katerem
mladi človek živi.
N obenih analiz ni, kako dom
razvija v m ladih od n os d o do
m ovine. V endar bi se upal trdi
ti, da prevladuje, m ilo rečeno,
bolj slab od nos do dom ovin 
ske vzgoje v družini. Otroci sli
šijo p redvsem tarnanje na ra
čun naših ek on om sk ih slab o
sti, nizkega standarda itd., po
drugi strani pa idealizirano stabje v zahodnih državah. P o
trošniška m iseln ost se razvija
že v otroški zavesti. Tam, kjer
postajajo id oli le m arke in do
larji, ostane pač m alo prostora
za razm išljanje o d om ovini,
svobodi itd. Težko je reči, kak
šen ob seg im a taka »družinska
klima«, vendar m islim , da je
zelo m očna, č e celo n e prevla
duje. Zato že pri pretežnem d e
lu m alih otrok prevladuje m i
selnost, da je v se tisto, kar pri
de iz A m erike, N em čije, A v
strije in Italije, m nogo več
vredno k ot tisto, kar lahko do
biš pri nas.
Kar zadeva razm išljanje o
d om ovinski vzgoji v šolsk em
sistem u, bi se najprej ustavil
pri tretjem sk lopu vprašanj:
pri razvijanju strok ovne in te
lesne u sposob ljen osti, da zna
mo dom ovin o tud i braniti.
Ta sk lop d om ovin sk e vzgoje
je najobsežneje zajet v naš
vzgojno-izobraževalni sistem .
V višjih razredih osem letk e je
integriran v druge predm ete,
na srednji stopnji šolanja po
stane sam ostojen predm et. P o
srednji šo li sled i redni vojaški
rok. Kdor nadaljuje študij na
visoki šoli, im a še d ve leti pre
davanj iz tega predm eta.
V ta sk lop sod i tudi dejav
nost v raznih športnih organi
zacijah in zlasti v zvezi tabor
nikov.
Drugi sk lop d gm ovin sk e
vzgoje - poznavanje naše d o
m ovine - je zajet v predm etih
zgodovina, geografija in sam o
upravljanje s tem elji m arksiz
ma. N i moj nam en ugotavljati,
ali je bilo sm iseln o izdvojiti po
uk o sam oupravljanju in tem e
ljih m arksizm a iz predm eta
zgod ovin e in tako oblikovati
Pouk čiste teorije; dejstvo je
Pač, da je ta p redm et pri pre
cejšnjem d elu m ladih nepri

ljubljen, m orda tudi zato, ker
se morajo na pam et u čiti teore
tičn a načela o naši družbi, pri
tem pa n aučen ega p ogosto ne
razumejo. V sakodnevna prak
sa, ki jo zaznavajo, jim p ogosto
kaže nekaj p ovsem drugega.
Skozi v es p ouk zgodovine,
od antike do danes, bi lahko
tem eljito obdelali pojem patri
otizm a. To še p osebej velja za
zgod ovin o ju goslovan sk ih na
rodov. Prav tako bi bilo treba
sk ozi zgod ovin o opredeljevati
pojave izdajstva in n jegovega
kaznovanja. P a n e le zato, da bi
rafinirana gesla o narodni
spravi n e bila deležna odm eva
in pozornosti, am pak predv
sem zato, da bi se obsojanje
vsakršnega izdajstva dejansko
vraščalo v zavest.

Oblikovanje
temeljnega odnosa
Prvi sk lep vprašanj v zvezi z
d om ovin sk o vzgojo, to je ob li
kovanje tem eljn ega od nosa do
dom ovin e, je najtežje merljiv.
N i ga m ogoče absolvirati v ok
viru n ek ega predm eta. V o se
m letki obstaja p ouk m oralne
vzgoje, k i pa bi m orala biti te
m eljni sm oter vsega šolsk ega
sistem a in navzoča v vsem
vzgojno-izobraževalnem delu
v šoli. To velja tud i za v so patriotično vzgojo, ki naj jo šola
razvija v m ladih ljudeh. Gre za
oblikovanje ču stev d o d om ovi
n e ter do lastn ega naroda in
drugih narodov.
N i dovolj, da si strokovno
usposob ljen , en ak o p om em b 
no je, da si v svoji zavesti trdno
od ločen, da b oš to znanje naj
koristneje uporabil za dobro
bit svoje sk u p n osti in svoje d o 
m ovine. Š e zlasti velja to za
najbolj kritične trenutke v u so 
di d om ovin e in v u sodi posa
m eznika, ko se m oraš odločiti,
da boš svojo u sp osob ljen ost
uporabil za ohranitev svob od e
svoje dom ovin e. Toda sam o
znanje v tem prim eru ni do
volj. P otrebna je p redvsem za
vest. Če p ogled am o naš o sv o 
bodilni boj, lahko ugotovim o,
d a je bil sovražnik številčnejši,
m od em eje oborožen in voja
ško bolj u sposob ljen , m i pa
sm o im eli le izredno hrep en e
nje p o svob odi, jasn o zastavlje
ne cilje in v elik o zavest, s kate
ro sm o kaj hitro osvojili voja
šk e v eščin e, si izbojevali orožje
in zm agali.
Faktor zavesti je bil torej najodločilnejši.
Z avest pa se najm očneje
oblikuje s stalnim oblikova
njem raznih vrednot, s poglob
ljenim poznavanjem zgod ovi
ne, z oseb n im i zgledi, z u m et
n išk o izpričanim i čustvi. K oli
ko hrepenenja po dom ovini,
svob odi, narodni uveljavitvi,
pravičnejših m ed seb ojn ih od
n osih in p odob nem so izpove
dali velikani našega duha že
celo stoletje prej, preden sm o z
oboroženim bojem ta hotenja
uresničili!

S G P P ionir TOZD TOGREL, L eskovec pri
K rškem ,

Ko je bila poleti 1942. usta
novljena 1. slo v en sk a udarna
proletarska brigada »Toneta
Tom šiča«, so b ile na ustan ov
n em m itingu v vasi Cesta reci
tirane tri pesm i: Ž upančičeva
»P esem m ladine«, G ridnova
»N abrežinski kam nolom i« in
Borova »Mi grem o«. Trideset
let k asneje m i je n ek d o od so 
borcev dejal: »Tisti N abrežin
sk i kam n olom ci so se m i ta
krat vsad ili v srce.« N i se pa
m ogel spom niti, k do je im el ta
krat slavn ostni nagovor, č e 
prav je bil zelo navdušujoč in
je krepil našo sam ozavest.
In neka zapornica m i je po
vedala, da j e bilo zanjo nek^j
izrednega, ko se je od sojetnic
v B enetk ah naučila m nogih
slo v en sk ih p esm i. P rav ta p o
ezija ji je vlivala m oči, da je
laže prenašala trpljenje.
Ob tem se m i zd i š e nekaj
pom em bno. Marsikdaj gledajo
na literaturo o d om ovin i le kot
na partizansko literaturo. Tudi
d om ovina j e stara vrednota in
prav tolik o stara so tud i hrepenjenja p o njej. N aš osvob odilni
boj je u resničil ta hotenja, ki so
ga sam a tud i neposredno
spodbujala.
Če danes pogledam o, kako
je z razvijanjem teh ču stev pri
m ladih, z ugotovitvam i n e m o 
rem o biti zadovoljni. V vrtcih
se otroci na v elik o učijo d om o
vin sk ih p esm i, tudi tistih iz o b 
dobja narod noosvob odilnega
boja. V nižjih razredih o se 
m letk e je tega še nekaj, k asne
je pa to zam re in se v srednji
šoli p opolnom a izgubi.

Kaj je patriotična
vzgoja?
Za patriotično vzgojo n e šte
jem sam o razvijanje revoluci
onarnih tradicij, k i so se naj
bolj u veljavile m ed NOB, am 
pak posredovanje, razum eva
nje in sprejem anje vseh tistih
hotenj, ču stev, zanosa, b o leči
ne, k i so jih velikani našega
duha izražali v vsej naši narod
ni zgodovini. In tu im am o b o 
gastvo, ki ga prem alo izkoriš
čam o. P atriotično vzgojo poj
m ujem dokaj široko: vnašati v
zavest m ladih v s e tiste vredn o
te,- k i oblikujejo pravilen od
nos d o dom ovin e. To pa so tu 
d i od govornost, pripravljenost
na od povedovan je itd.
Pravilen o d n o s do narodne
ga izdajstva im a v patriotični
vzgoji p o seb n o m esto. In če je
ta o d nos načelno opredeljen za
najhujše o b lik e narodnega iz
dajstva, k ot na prim er tistega
iz zadnje vojne, do raznih dru
gih oblik izdajstva pravega od
nosa še n im am o. V eč bi morali
razm išljati o p o ja v u ,'k i se je
zelo m anifestiral ob fam oznem
beograjskem procesu, da na
m reč p osam ezniki ali posa
m ezne sk u p in e iščejo za u v e
ljavitev svojih am bicij pom oč
v tujem tisk u ali pri tujih giba
njih. N i treba v elik ih korakov,
da začneš iskati p om oč pri tu
jih vladah in tujih vojskah. Ta

ki prim eri so znani iz najnovej
še zgod ovin e zadnjih dvajsetih
let.
A li pa izdajstvo d o m o v in e na
ek o n o m sk em področju, ko
m arsikdaj pri sklepanju raznih
p o slo v za drobtinice, ki jih
brez sram u im en ujem o »provi
zije«, prodajajo in terese lastn e
ga gospodarstva in s tem do
m ovine. T akšnih prim erov na
čeln o še n ism o dovolj oprede
lili. Ko sprem ljam razna go
spodarska poročila v našem ti
sku, n eh o te prihajam do pre
pričanja, da je pri nekaterih
naših gosp odarstvenikih in ce
lo pri nekaterih d elovn ih ko
lektivih v elik o manj zavesti in
odgovorn osti do narodnega
gospodarstva in s tem do raz
voja dom ovin e, k ot sem ga za
sled il pri zaseb nih kapitalistih
v Avstriji in Italiji, s katerim i
sem se p ogovaijal o teh proble
m ih. To pa pom eni, da nam ni
še u sp elo v m ladih ljudeh
privzgojiti od govorn ost do d o 
m ovine.

Morala, k i je dajala revoluciji
n eslu ten o m oč, je potisnjena
ob stran. Z akonitost ni sp o što 
vana. U stava pravi, da le rezul
tati dela opredeljujejo člove
k ov družbeni in m aterialni po
ložaj. Praksa je drugačna.
V rednotenje rezultatov dela ni,
zato tudi n i odgovornosti. Ni
pravega delovn ega poleta in
k ak ovostnih razvojnih zasnov.
Mladi v se to zaznavajo. V sa
kodnevna praksa sproti zani
kuje teoretične opredelitve o
naši družbi, ki so se jih morali
naučiti pri pouku.

Kje je izhod iz stanja,
s katerim ne moremo
biti zadovoljni?
P redvsem v preobrazbi ce
lotne družbene zavesti. Kajti
šola in vzgoja m ladih sta ved 
no odraz obstoječih družbenih
odnosov. N e v geslih , pač pa v
vsak odn evn i praksi je treba
ustvarjalnem u d elu vrniti nje
govo vrednost. P ošten ost, po
žrtvovalnost, tovarištvo, po
gum in zlasti od govornost m o
rajo ob znanju in zavzetosti za

d elo postati osn ovni kriteriji za
vrednotenje vsakega posam ez
nika. V se to se p ostopom a da
doseči, če b odo v si družbeni
dejavniki to res hoteli. Inštru
m en te za to im am o, kadrovsko
pa se bo treba truditi, da pride
jo na odgovorna m esta p ošte
ni, odgovorni ustvarjalci.

Če se bo v celotni družbi
sprem enil od nos do skupnosti
in do dom ovin e, ga bo m ogoče
u spešno uveljavljati tudi v šoli.
P otreb no bi bilo oceniti, kate
rim
oblikam
dom ovinske
vzgoje bi morali dati na voljo
v-eč u čn eg a časa. Prav gotovo
je m aterinski jezik izredna pri
ložnost za oblikovanje d om o
vin sk e zavesti in za spoznava
nje hotenj n aše preteklosti in
naše sedanjosti. P redvsem pa
je treba šo li in učitelju dati
večjo veljavo ter najti tudi za
učitelja enakovreden prostor
m ed d elovn im i ljudm i. Sam o
tako b om o od njih lahko priča
kovali, da b odo na m lade ljudi
prenašali d om ovin sk o zavest
zavzeto in na vsakem koraku.

Sergej Vošajak

C e n te r za so cialn o in svetovalno delo
S evnica

Vpliv širše družbene
skupnosti
So razne organizacije in gi
banja, ki v dokajšnji meri
opravljajo to svoje poslanstvo.
J e pionirska organizacija, so
J u g o slo v a n sk e pionirske igre,
je taborniška organizacija, ki
nam enja d om ovin sk i vzgoji iz
jem n o pozornost. M ladinske
d elo v n e akcije uvrstim o m ed
u sp ešn e ob lik e patriotične
vzgoje. Tudi dejavnost telesnovzgojnih in am aterskih kul
turnih d ruštev v precejšnji m e
ri dopolnjuje prizadevanje za
d om ovin sk o
usm eritev
m ladih.
Kar zadeva p ok licn e ustano
ve, ki bi m orale g led e tega
opraviti v elik o v eč, pa je polo
žaj precej slabši. O glejm o si sa
m o nekaj primerov:
V ečm a otrok, od predšolske
d o b e naprej, se d e zvečer pred
televizor in gleda risanko. Kaj
vidi? Razen redkih izjem pre
vladujejo nasilje, uveljavljanje
o seb n e m oči in v sem o g o čn o st
d en aija (dolaija). Kaj bo od te
ga vsak odn evn ega, najbolj
m nožičnega gledanja, ostalo v
otrokovi zavesti? P od ob en je
tudi precejšen d el film skega
sporeda. Pa v tisku? Š iršo do
m ovino lahko m lad i prek tiska
spoznavajo p red vsem p o črni
kroniki, po raznih anom alijah
pa še po zasedanjih raznih fo
rum ov. O življenju in prizade
vanjih raznih ljudi v drugih ju 
goslovan sk ih republikah izve
m o bore m alo ali sp loh nič.
M nogim se zui m oderno, da
razvrednotijo v se, kar sm o v
naši preteklosti d osegli v elik e
ga in enkratnega. Ta od nos se
je zajedel tud i v nekatera kul
turna snovanja. S o avtorji, ki
iščejo posam ičn osti, da bi zb le
d eli celoto. G ovore o resnici, a
jo izkrivljajo. Kdor se taki m i
seln o sti p ostavi po robu, ga po
stavljajo na zatožno klop.

razpisuje
p ro sta d ela in n alo g e

direktorja
K andidat m ora poleg pogojev, d olo č en ih z zakonom ,
izpolnjevati š e naslednje: d a ima visoko izobrazbo in 3,
leta delovnih izkušenj ali višjo izobrazbo u strez n e smeri
in pet let delovnih izkušenj na p o d o b n ih ali enakih delih
in n alogah te r da pisno predloži svoje p o g le d e n a bodoči
razvoj Centra.
Kandidati naj pošljejo pisn e p o n u d b e z dokazili o
izpolnjevanju razpisanih pogojev v 15 d n e h po objavi
razpisa, v nadaljnjih 15 d n e h pa b o d o obveščeni o izbiri.
Ni reelekcija.
93/6-86

Industrija m otornih vozil
Novo m esto
objavlja
po sklepu delavskih svetov razpis del in nalog indivi
d u a ln e g a p o slo v o d n e g a o r g a n a temeljnih organizacij:

1. T ovarne avtom obilov Novo m esto
2. T ovarne prikolic Novo m esto
3. T ovarne avtom obilskih prikolic B režice
4. T ovarne o p rem e Mirna
5. T ovarne p loskovnega pohištva P o d g o rje
Š entjernej
6. T ovarne oken in kovinske galanterije š m a rje ta
7. R azvojnega inštituta Novo m esto
8. C om m erca Novo m esto
Pogoji:
— v tč. 1 — visoka šo la te h n ič n e smeri, v tč. 2 , 3 ,5 , 6 in 8
— najmanj s r e d n ja šola, v tč. 4 — višja šola, v tč. 7 —
visoka šo la strojne smeri,
— 5 let delovnih izkušenj pri opravljanju odgovornih in
vodilnih del.
Poleg zahtevanih kriterijev izobrazbe in delovnih iz
kušenj b o m o pri izbiri kandidatov upoštevali tudi pogoj,
da s o kandidati s svojim dose d an jim delom dokazali
socialistično s a m o u p ra v n o u sm erjenost, o d govo ren
o d n o s pri g o sp o d a rje n ju z družbenim i sredstvi,
s p o s o b n o s t za organiziranje dela in vodenje sodelavcev
in d a niso bili kaznovani.
Izbrani kandidati b o d o imenovani za d o b o 4 let.
K a n d id a te z a raz p isan a d ela vabimo, d a svoje p o n u d b e z
dokazili o izpolnjevanju pogojev strokovne izobrazbe,
delovnih izkušenj te r o nekazno vano sti oddajo v 8 dneh
na naslov: K ad ro v sk o sp lo š n ise k to rD S S D D O IM V N o v o
m e sto »za razpisn o komisijo TOZD«.
Pijavljeni kandidati b o d o obveščeni o sklepu v zvezi z
razpisom v 30 dneh.
97/6-86

O d b o r za m e d seb o jn a delovna razm erja
in usklajevanje o seb n ih d o h o d k o v

objavlja p r o s ta dela in naloge:

1. o d g o v o rn e g a te h n o lo g a

MERCATOR — K m etijska za d ru g a Metlika
Trg sv o b o d e 3, M etlika

za te h n ič n o pripravo dela

2. 4 KV zidarje
3. 3 KV ključavničarje
4. 6 NK delavcev

R azpisna komisija objavlja p ro sta dela in n aloge za or
ganizacijsko e n o to Novo m esto

OBJAVLJA PROSTA DELA IN NALOGE:

Delo s e zd ru ž u je za n e d o lo č e n č a s s polnim delovnim
časo m .
Pogoji:
1 —dipl. gr. ing. s pooblastilom,
2 — poklicna šo la g r a d b e n e smeri,
3 — poklicna šo la stro jn e smeri,
4 —k o n č a n a o sn o v n a šola, s ta ro s t nad 16 let. NK d e 
lavcem n u d im o m o ž n o st priučitve z a strojnike stolpnih
in m ostnih žerjavov in z a voznike viličarja.
P o n u d b e z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15
d n e h po objavi na naslov: S G P PIONIR TO ZD TO G REL,
68273 L eskovec pri Krškem. O izbiri b o m o k an didate
obvestili v 30 d n e h po k o n č a n e m zbiranju prijav.
94/6-86

Zavod SR Slovenije za šolstvo OE Novo
m esto,
Glavni trg 7

tajnice o rg an izacijsk e en o te

1. 3 varnostnikov
Pogoj: pravilen o d n o s d o d r u ž b e n e lastnine, u strez n e
psihofizične s p o s o b n o s ti in vozniški izpit B kategorije

2. več v inogradniških delavcev
Pogoj: NKV delavci z ustreznimi fizičnimi s p o so b n o stm i
Delovno razm erje b o d o sklenili za n e d o lo č e n čas, s pol
nim delovnim č a s o m in 3 -m ese čn im posk u sn im delom.
Pisn e prijave pošljite v 8 d n e h po objavi na naslov MKmetijska z a d r u g a Metlika, Trg sv o b o d e 3, Metlika.
Prijavljene kan d id ate b o m o o izbiri obvestili v 30 d n e h
po k o n č a n e m zbiranju prijav.

88/6-86

Poleg splošn ih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še
nasled n je pogoje:
— k o n č a n a 4-letna s r e n d ja šola upravno-adm inistrativne ali p o slovno-finan č ne smeri,
— e n o leto delovnih izkušenj.
Delo združujejo za n e d o lo č e n č a s s polnim delovnim
ča so m . OD po pravilniku Z av o d a SR Slovenije za
šolstvo. Zavod nim a prostih stanovanj.
P isno prijavo z dokazili naj kandidati pošljejo v 8 dneh
po objavi na naslov: Zavod SR Slovenije za šolstvo OE
Novo mesto, Glavni trg 7.
Pijavljene k an didate bo m o obvesttihv 30 d n e h od izteka
roka za vložitev prijav.
mi, ,
i .1 - ■
95/6-86
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SKUPŠČINSKI

N ovoles lesni k o m b in at
N ovo m e sto — S traža , n.sol.o.
Z A H V AL A
Komisija za d elo v n a raz m erja D S S S objavlja p r o s ta d ela
in n alo g e

o p e ra te r II.
pod naslednjim i p o g o j i : .
— s r e d n ja š o la t e h n ič n e sm eri in najm anj 1 letotfdlovnih izkušenj,
— tečaj za operaterja.
D elovno razm erje b o m o sklenili za n e d o lo č e n čas, s 45dnevnim p o sk u sn im delom .
K andidati lahko o d d a jo vloge z dokazili n a naslov
N ovoles lesni k o m b in a t N ovo m e sto — Straža,
kadro vsko s o c ia ln a s lu ž Ka v 8 d n e h o d objave.
99/6-86

V 86. letu staro sti nas je zapustila naša
d rag a m am a, stara m am a, p rababica,
teta in sestra

IV A N K A
HREN
iz G or. G radišča 8, Dol. Toplice

Iskreno se zahvaljujem o vsem so ro d n ik o m , sosedom , znancem in
v aščanom , ki so v najtežjih tren u tk ih p om agali, izrazili sožalje,
darovali cvetje in vence te r p o k o jn o sprem ili na zadnji poti. Poseb
na hvala Z dravilišču D olen jsk eT o p lice. H vala tudi gospodu žup
niku za lepo opravljeni obred. Vsem še en k rat iskrena hvala!

PUSTOV AN JE NA O TO Č C U
v Motelski restavraciji
d n e 8. in 11. februarja
od 20. u re dalje
Hotel G rad O to č e c
tel. 21-830
Vabljeni!

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
V 48. letu staro sti nas je zapustila draga
žena, m am a, sta ra m am a, sestra in teta

A N IC A
T O M A Ž IČ
roj. Andrejčič,
G oriška vas 2

O b boleči izgubi se zahvaljujem o vsem so ro d n ik o m , sosedom , pri
jateljem in znancem , ki so nam v najtežjih tren u tk ih stali o b stra n i,
nam izrekli sožalje, p okojni darovali cvetje te r jo v ta k o velikem
številu sprem ili na zadnji po ti. Z ahvaljujem o se družini Šinkovec,
ISK R I to zd H IP O T ter žu p n ik u za lepo opravljeni obred. Vsem še
e n k rat iskrena hvala.
Žalujoči: mož Franci, hči Ankica z družino, sestri Ju sti in M artina ter
b rat Jože z družinam i in ostalo sorodstvo.

Trud in trpljenje je bilo
tvoje življenje.

ZAHVALA

A /fO H l, IA V M

mm
m
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wevoma id m m A um cm i-

H d M r M D im E ...

P o hudi bolezni nas je v 76. letu zapustil
n aš d o b ri m ož, a ta , stari ata, p rastari
a ta , b ra t in stric

PETER
K A M B IČ
Krasinec 50
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ČRNOM ELJ,
KRŠKO.
METLIKA, NOVO
MESTO, RIBNICA,
IN TREBN JE

S k u p š č i n s k i D olenjsk i list, u r a d n o g la silo š e s tih
d o le n js k ih o b č in , ž e d r u g o le to i z d a ja m o v m a n jši n a 
kladi, le z a tiste, ki s o n a n j p o s e b e j n a r o č e n i, in z a
tiste, ki z a D o lenjsk i list p l a č u je jo d v o jn o n a r o č n i n o .
Vse, ki želijo p r e je m a ti SDL, p a d o s e d a j n a n j š e niso
bili n a r o č e n i (pri t e m m is lim o n a o d v e tn ik e , o b r tn ik e
in d r u g e b r a l c e D o le n js k e g a lista), p a p r o s im o , d a
iz polnijo s p o d n j o n a r o č iln i c o in jo p o š lje jo n a naslov:
D o le n jsk i list, 6 8 0 0 0 N o v o m e s to , G e r m o v a 3. V te m
letu b o izšlo okoli 25 številk SDL, le tn a n a r o č n i n a
z n a š a 5 00 din, p o s a m e z n i izvod, ki g a la h k o k u p ite na
up ravi D o le n j s k e g a lista, p a s t a n e 30 din.
U r e d n i š tv o D o le n js k e g a lista

SKUPŠČINSKI

DOLENJSKI LIST

za

občin«

ČRNOM ELJ,
KRŠKO,
METLIKA, NOVO
M ESTO. RIBNICA,
IN TREBNJE

Isk ren o se zahvaljujem o vsem so ro d n ik o m , prijateljem in
znancem , ki ste nam izrekli sožalje, darovali pokojnem u Cvetje in
ga v ta k o velikem številu sprem ili na zadnji poti. Posebna hvala
zdravstvenem u osebju nevrološkega odd elk a v N ovem m estu,
sosedom , posebno Ju rečim in Jugovim , pevkam iz Podzem lja,
.M ikolašu za poslovilne besede, G D K rasinec, G P Bežigrad L ju
b ljan a, KZ Č rnom elj in gosp o d u župniku za lepo opravljeni
, obred. Vsem še e n k rat iskrena hvala!

D a tu m :

P o d p is:

— občina Metlika sklep o sprejetju odločbe o uvedbi kom asa
cijskega postopka na Malem vrhu v k. o. Bušinja vas,
ZAHVALA
O b boleči izgubi dragega m oža in očeta

FRANCA
A N Č IM E R JA
Zaloke 4

se prisrčno zahvaljujem o vsem sosedom , so ro d n ik o m , znancem ,
ki ste ga v ta k o velikem številu sprem ili na zadnji poti, m u darovali
vence in cvetje, nam ustno in pisno izrazili sožalje. Z ahvaljujem o
se dr. Sunčiču ter sestri N ataliji za iskreno p o žrtvovalnost teržu p niku za lepo opravljeni o b red . Vsem še e n k rat iskrena hvala!
Žalujoči: žena M ilka, sinova Franci in Lojze ter ostalo sorodstvo
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— občina Krško pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje soli
darnostnih stanovanj v Sam oupravni stanovanjski skupnosti
občine Krško, pravilnik o pogojih in merilih za delno nad
o m eščanje stanarin imetnikom stanovanjske pravice v občini
Krško, odlok o sprem em bi odloka o proračunu občine Krško za
leto 1985, odlok o začasnem financiranju sam oupravnih ineresnih
skupnosti družbenih dejavnosti za obm očje občine Krško, odlok o
začasnem plačevanju prispevkov za sam oupravne interesne
skupnosti in za solidarno financiranje nalog splošne ljudske ob
ram be, odlok o začasnem financiranju splošnih potreb v občini
Krško v I. trim esečju 1986, odlok o zagotavljanju in usm erjanju
sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v letu 1986 v občini
Krško, sklep o im enovanju občinske volilne komisije, sklep o
im enovanju volilne komisije za izvedbo volitev delegacij iz 36. čle
na zakona o volitvah in delegiranju v skupščine, sklep o im enova
nju volilne komisije za izvedbo volitev delegacij iz 37. člena zakona
o volitvah in delegiranju v skupščine, sklep o sprejetju dolgoročne
ga družbenega plana občine Krško za obdobje od leta 1986 —
1995/2000 in sklep o osnutku družbenega plana občine Krško za
obdobje od leta 1986 do leta 1990,
— občina Metlika sklep, s katerim se odreja javna razgrnitev
osnutka sprem em b in dopolnitev zazidalnega načrta »DACARJI« v
Metliki, sklep o prenehanju začasnih ukrepov družbenega varstva,
odlok o začasnem plačevanju prispevkov za sam oupravne
interesne skupnosti, odlok o začasnem financiranju sam oupravnih
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za obm očje občine,
odlok o ugotovitvi skladnosti urbanističnega program a, urbanis
tičnega načrta, urbanističnega reda in zazidalnih načrtov s spreje
tim srednjeročnim družbenim planom občine Metlika za obdobje
1981 — 1985, odlok o sprem em bi in dopolnitvi odloka o določitvi
prispevka za izvajanje sistem a obram be pred točo v osrednji Slove
niji, odlok o podaljšanju veljavnosti odloka o ustanovitvi sklada za
intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v občini Metlika in o zago
tavljanju in usm erjanju sredstev za intervencije v proizvodnji
hrane, odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine
Metlika v I. trim esečju 1986 in odlok o sprem em bi odloka o pro
računu občine Metlika za leto 1985,
— občina Novo m esto resolucijo o politiki uresničevanja
družbenega plana občine Novo m esto za obdobje 1986 — '"1990 v
letu 1986, odlok o sprem em bi odloka o proračunu občine Novo
m esto za leto 1985, odlok o ureditvi zim ske službe v naseljih v obči
ni Novo m esto, sklep o začasn ih ukrepih družbenega varstva zoper
delovno skupnost Zveze telesnokulturnih organizacij Novo m esto
in statut sklada stavbnih zemljišč občine Novo mesto,
— občina Ribnica odredbo o pristojbinah za kritje stroškov veteri
narsko higienske službe v občini Ribnica, odredbo o pristojbinah
za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ribnica,
odlok o začasnem plačevanju prispevkov za sam oupravne
interesne skupnosti, odlok o začasnem financiranju sam oupravnih
interesnih skupnosti družbenih djavnosti za obm očje občine,
odlok o zagotavljanju sredstev za občinske blagovne rezerve v letu
1986, odlok o zagotavljanju in usm erjanju sredstev za intervencije
v proizvodnji hrane v letu 1986, odlok o sprem em bi odloka o pro
računu občine Ribnica za leto 1985, odlok o začasnem financiranju
splošnih družbenih potreb v občini Ribnica v prvem trim esečju
1986, odlok o dopolnitvi odloka o določitvi zasebnih kmetij v občini
Ribnica in sklep o soglasju k določitvi stopnje am ortizacije stan o 
vanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini za leto 1985,
— občina T rebnje odlok o začasnem plačevanju prispevkov za
sam oupravne interesne skupnosti m aterialne proizvodnje občine
Trebnje, odlok o uvedbi agrom elioracijskega postopka v obm očjih
delov katastrskih občin: Dobrnič, Korita, S tehanja vas in Sela
Šum berk, odlok o sprem em bi proračuna občine Trebnje, odlok o
začasnem financiranju sam oupravnih interesnih skupnosti druž
benih dejavnosti za obm očje občine T rebnje, odlok o začasnem finacniranju splošnih družbenih potreb v občini T rebnje v prvem
trim esečju 1986 in popravka odlokov št. 307/19 in 318/20

— občina Črnomelj sklep o imenovanju občinske volilne komisije,

Im e in p r i i m e k : ........................................
.........

Z datum om 29. decem bra 1985 je izšla 22. in zadnja številka SDL
za leto 1985. V njem objavljajo:
— občina Črnomelj odlok o začasnem plačevanju prispevkov za
sam oupravne interesne skupnosti m aterailne proizvodnje, odlok o
začasnem financiranju sam oupravnih interesnih skupnosti druž
benih dejavnosti za obm očje občine Črnomelj, odlok o prenehanju
lastninske pravice, odlok o začasnem financiranju splošnih
družbenih potreb v občini Črnomelj v prvem trim esečju 1986,
odlok o zagotavljanju in usm erjanju sredstev za intervencije v pr
oizvodnji hrane v letu 1986 v občini Črnomelj, odlok o ugotovitvi,
kateri deli prostorskih izvedbenih aktov niso usklajeni s srednjero
čnim družbenim pianom občine Črnomelj, odlok o sprem em bi in
dopolnitvi odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 1985, odlok
o sprem em bi odloka o kom unalnih taksah, družbeni dogovor o na
menski porabi turistične takse in odlok o ureditvi zim ske službe v
naseljih v občini Črnomelj,

Z datum om 30. januarja 1986 je izšla prva letošnja številka SDL, v
kateri objavljajo:

VSI NJEGOVI

NAROČILNICA
Kraj, ulica, h iš n a številka:

DOLENJSKI LIST

— občina Novo m esto sklep o sprejetju sprem em b in dopolnitev
razvrstitve kmetijskih zemljišč v občini Novo m esto v kategorije in
obm očja in popravek odloka o začasnem financiranju sam ouprav
nih interesnih skupnosti m aterialne proizvodnje v občini Novo
m esto (SDL št. 20/85),
— občina Ribnica popravek sklepa o razpisu referendum a za
uvedbo plačila poseb n eg a krajevnega sam oprispevka za sofinaciranje asfaltiranja cest v naselju im enovanem Grič (SDL št. 20/85)
popravek odredbe o pristojbinah za kritje stroškov veterinarsko hi
gienske službe v občini Ribnica (SDL št. 22/85) in popravek
o dredbe o pristojbinah za varstveno sanitarne preglede in dovolje
nja v občini Ribnica (SDL št. 22/85),
— občina T rebnje sklep o razpisu referendum a za uvedbo sam o
prispevka na obm očju krajevne skupnosti Šentrupert, odredbo o
preventivnem cepljenju goveda in kopitarjev proti parašuštavcu na
obm očju občine Trebnje, sklep o povišanju stanarin in najem nin v
letu 1986 in sklep o povišanju cen komunalni storitev v občini
Trebnje.
MEDOBČINSKE OBJAVE: Sklep o določitvi nove vrednosti del
eža, ki ga plačujejo novi telefonski naročniki
Prvi letošnji številki SDL je priloženo tudi kazalo za letnik XXII,
leto 1985.
SDL prejem ajo po pošti vsi naročniki D olenjskega lista, ki
plačujejo dvojno naročnino, in tisti, ki so za letno naročnino 500
din posebej naročeni nanj. P osam ezne izvode SDL lahko kupite na
upravi D olenjskega lista po 20 dinarjev za izvod.

Št. 6 (1 9 0 4 ) 6. f e b r u a r j a 1 9 8 6

V zgojnovarstvena o rg an izacija
Novo m esto
R a g o v s k a 18
K om isija za m e d se b o jn a delovna razm erja

K om isija za delo v n a razm erja
trg o v sk eg a p o d jetja KURIVOPRODAJA
Ljubljana, Č opova u. 14,

razpisuje
p ro sta d ela in naloge:

objavlja
za p o slova lnic o Novo m e sto

— 4 vzgojiteljic p red šo lsk ih o tro k (del.
razm erje za d o lo č e n č a s — n a d o m e šč a n je
delavk na p o ro d , d o p u stu )
— 2 KV kuharic:
a) 1 za delovno razm. z a n e d o l o č e n č a s z a V V E N o v o te k s
b) 1 z a d e l o v n o r a z m . z a d o l .č a s ( n a d o m e š č a n j e d e l a v k e
na porod, d o p u s tu v VVE Drska-ll).

— 1 ek o n o m sk e g a teh n ik a za d elo v
raču n o v o d stv u (delo v n o razm erje za d o lo č en
čas)
Prijave z dokazili o ustrezni u sp o so b ljen o sti pošljite na
naslov: VVO Novo m esto, R agov ska 18, 68000 Novo
m esto, v osm ih d n e h po dnev u objave.
92/6-86

S o cia lističn a repu b lik a Slovenija
SKU PŠČINE OBČIN ČRNOM ELJ, METLIKA
NOVO MESTO IN TREBN JE
UPRAVA INŠPEKCIJSKIH SLUŽB NOVO
MESTO
RAZPISUJE
nasled n ja p ro s ta d ela in naloge:

1.
2.
3.
4.

in šp ek to rja za p a rn e kotle
2 p o žarn ih inšpek to rjev
sa n ita rn e g a in šp ek to rja
stro je p isk e
Pogoji:
pod 1: visoka iz o b ra zb a strojne sm eri in 5 let delovnih
izkušenj;
p od 2: višja iz o brazb a p o ž a r n e ali d r u g e te h n ič n e smeri
in 3 leta delovnih izkušenj,
pod 3: višja iz obrazba z d ra v stv en e ali s a n ita rn e sm eri in
1 leto delovnih izkušenj,
pod 4: poklicna adm inistrativna šola.
Z a dela in n a lo g e p od 1, 2 in 3 s e za hte va š e strokovni
izpit in ob vla d an je s lo v e n sk e g a jezika, p od 4 u s p e š n o
opravljen preizku s in 1 - m e s e č n o p o s k u s n o delo.
Inšpektorji so delavci s p ose bnim i pooblastili. P re d n o st
pri izbiri p od 1 in 2 b o d o imeli kandidati s stalnim biva
liščem v občini T re b n je ali Novo m esto, p o d 3 p a k andi
dati s stalnim bivališčem v občini Č rnom elj ali Metlika.
Prijave z ustreznim i dokazili in kratkim življenjepisom
s p r e je m a komisija za delo vna razm erja pri Upravi
inšpekcijskih služb Novo m esto, C e s ta kom. S t a n e t a 30,
15 dni po objavi razpisa.
O izbiri b o m o k a n d id ate obvestili v 30 d n e h po ko
n č a n e m zbiranju p o n udb .
90/6-86

LJUBLJANSKA BANKA
TEMELJNA DOLENJSKA BANKA
NOVO MESTO
R azpisna komisija z a javni razpis p o slo v o d n e g a
o d b o r a LB — T em eljna d o lenjska b a n k a Novo m esto
razpisuje na podlagi sk le p a zb o ra b a n k e z d n e 24. 1.
1986 ,
,nr
:

pro sta d ela in naloge:
dela in n alo g e 3 -č la n sk e g a p o slo v o d n e g a o d b o r a za 4
leta, in sicer:

1. BLAGAJNIKA-PRODAJALCA za n ed o lo čen
čas
Pogoj: IV. sto p n ja strokovn e u sp o so b ljen o sti (KV p ro 
dajalec) te h n ič n e smeri, 2 leti delovnih izkušenj,

2. BLAGAJNIKA-PRODAJALCA —
PRIPRAVNIKA za d o lo č en č a s
Poboji: IV, s to p n ja stro k o v n e usp oso b ljen o sti (KV p ro 
dajalec) te h n ič n e smeri.
P od 1 je p redvide no p o s k u s n o delo 60 dni.
Kandidati naj pisn e vloge z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljejo v roku 8 dni n a naslov: T rgovsko
podjetje Kurivoprodaja, Ljubljana, Č o p o v a ul. 14.
K andidati b o d o o izidu o b v eš če n i v 30 d n e h po skle pu o
izbiri.
91/6-86

R azp isn a kom isija
Z avarovalna s k u p n o st Triglav
O b m o čn a s k u p n o st Krško
razpisuje
pro sta d ela in naloge, na katera so v ez an a p o s e b n a p o o 
blastila in o dgovornosti, in sicer:

1. PREDSEDNIKA POSLOVODNEGA
ODBORA
2. DVEH ČLANOV — PODPREDSEDNIKOV
POSLOVODNEGA ODBORA
Kandidati za opravljanje teh del in nalog morajo
izpolnjevati s p lo š n e p o g o je in imeti:
— najmanj višjo strokovn o izobrazbo te r 5 let delovnih
izkušenj pri organizaciji poslovanja, zlasti na p o d ro 
čju ekonom ije, prava ali političnih ved
— strokovne, organizacijske in d r u g e delovne s p o s o b 
nosti za opravljanje nalog iz pristojnosti p o slo v o d 
n e g a o rg an a , zlasti na p odročju OZD m aterialne p ro 
izvodnje ali b a n č n e g a poslovanja
— s p o s o b n o s t za razvijanje in utrjevanje sa m o u p ra v n ih
socialističnih o d n o s o v in m oralno-političnevrline, ki
izražano celovitost strokovnih, družbeno-političnih
in m oralno etičnih meril, pred vsem p a celovito o c e n o
u sp e šn o sti d o s e d a n je g a dela
— d r u g e pogoje, ki jih pred p isu je zakon
Kandidati naj pošljejo prijavo za p o s a m e z n a razpisa
na dela in n alo g e v 15 d n e h po objavi razpisa. Prijavi naj
priložijo življenjepis z op iso m svojih d o se d an jih z a p o 
slitev in d r u ž b e n e aktivnosti ter dokazila o izpolnjevanju
ostalih pogojev. Prijave naj kandidati pošljejo v ovojnici
z o z n a k o »Za razpisno komisijo« na naslov: LB —
T em eljna d o lenjska b an k a N ovo mesto, Kettejev
d revored 1, Novo m esto. O izbiri kandidatov bo odločal
na predlog raz pisne komisije z b o r banke. K andidate
bo m o o izbiri pisn o obvestili v 8 d n e h po zboru banke.

86/6-86

VODJE SEK TO RJA ZA SAMOUPRAVNO
ORGANIZIRANOST IN KADRE
Pogoji: visoka izobrazba p ravne smeri in 3 leta delovnih
izkušenj na vodilnih delovnih področjih ali višja izobraz
ba pravne smeri in 5 let delovnih izkušenj na vodilnih
delovnih področjih.
Z a n a v e d e n a dela ozirom a n alo g e bo izbrani kandidat
im enovan za d o b o 4 let.
Kandidati m orajo izpolnjevati n a v e d e n e p o g o je in imeti
o rganiz ac ijske sp o so b n o sti. P re d n o s t pri izbiri imajo
kandidati z visoko izobrazbo pravne smeri in opravlje
nim p ra v osod nim izpitom.
P isn e p o n u d b e z o p isom d o se d an jih delovnih izkušenj
ter z dokazili o izpolnjevanju zahtevan ih pogojev naj
kandidati pošljejo v 15 d n e h na naslov: Z avarovalna
s k u p n o s t Triglav, O.bmočna s k u p n o s t Krško, Trg Matije
G u b c a 3, 68270 Krško, »Za razpisno komisijo«.
Oizbiri b o m o k an d id ate obvestili n ajp o zn e je v 30 d neh
po k o n č a n e m zbiranju p o n u d b .
87/6-86

OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE
SENOVO
Komisija za delovna razmerja
pri Osnovni šoli XIV. divizije Senovo

objavlja p ro sta dela in n alog e

raču n o v o d je
Pogoj: k o n č a n a s red n ja ali višja šola e k o n o m s k e smeri z
najmanj dvem a letom a prakse pri p o d o b n ih delih in
nalogah
Dela objavljamo za n e d o lo č e n čas, s polnim delovnim
ča so m . P ričetek dela 1. marca.
Kandidati naj pošljejo p ism en e prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni po objavi.
O izbiri b o d o kandidati o b v eš če n i v 15 dneh.
89/6-86

10. DO 15. FEBRUARJA 1986 V MODNI HIŠI NOVO MESTO
CESTA KOMANDANTA STANETA 18

elsoncJcMci (/‘lOoMScii

SALONIT
ANHOVO

■ v.v

P O H IT IT E Z U G O D N IM N A K U P O M G R A D B E N E G A M A T E R IA L A NA
K R E D IT B R E Z O B R E S T I D O 28. F E B R U A R J A 1986!
V A R Č U J T E Z E N E R G IJ O , G R A D IT E E S T E T S K O IN C E N E J E !
S A L O N IT A N H O V O T O Z D O P E K A R N A B R E Ž IC E — R U D N IK
B R E Ž I C E , v a m n u d i s i l i k a t n e fa s a d n e z i d a k e in b l o k e

GLOBOKO,

NA K R E D IT BREZ OBRESTI ZA DOBO OD 6 M ESECEV DO 1 LETA

,v.y

O.v

K u p e c p l a č a o b p r e v z e m u b l a g a s a m o e n o t r i n a j s t i n o v r e d n o s t i b la g a , k u p l je n e g a
na k re d it.
U p o r a b n o s t f a s a d n i h z i d a k o v c e p l j e n i h z i d a k o v in b l o k o v / e z a r a d i p o z i t i v n i h
l a s t n o s t i g l e d e t o p l o t n e in z v o č n e i z o l a c i j e , o b lik e , t o l e r a n c in t r d n o s t i
vses tra n s k a
Z n a š i m i p r o i z v o d i l a h k o e s t e t s k o in t o p l o t n o s a n i r a t e s ta r e o b je k te , g r a d i t e n o v e
s t a n o v a n j s k e in g o s p o d a r s k e o b j e k t e 2 0 % c e n e j e p o k v a d r a t n e m m e t r u z id u , k e r
j i h z a r a d i g l a d k e p o v r š i n e n i p o t r e b n o o m e t a t i i n f i n a l n o o p l e s k a t i.
P o d ro b n a p is m e n a n a v o d ila o g r a d n ji z n a š im i m a te ria li d o b ite o b p re v z e m u b la 
ga a li p o t e l e f o n u 0 6 8 / 6 1 - 7 9 8 v P r o d a j i B re ž ic e .
V ELIKA IZB IR A V O L N E R A Z L IČ N E
K A K O V O S T I V N E Š T E T IH BARVAH
V ABLJIVI P O G O J I N A K U PO V
V K L JU Č E N I B O S T E V N A G R A D N O
2 R E B A N JE

OBISK MODNE HIŠE
JE O D LIČ NA ODLOČITEV

skondbcd) Inonfelhajcj

.%%V.%V.v.v.v.ssv.v.%vX*.v.v.w.w.w.«

Št. 6 (1904) 6. februarja 1986
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U rar — D rago Bizjak,
S evnica, N aselje heroja M aroka 6,
o b v e š č a c e n je n e stranke, d a prevzam ejo svoje ure do
k o n c a m a rc a 1986. P o tem d a tu m u bo rok za prevzem
zapadel.
ameriški film Vojna zvezd. 13. 2.
italijansko-lrancoski film Topli bratje.
NOVO MESTO— DOM KUL
TURE: 6. 2. (samo ob 16.) ter 7., 9. in
10. 2. ameriški akcijski film Rocky III,
Četrtek, 6. februarja — Dora
6. 2. domača komedija Davitelj proti
Petek, 7. februarja — Egidij
davitelju. 7. 2. ameriški fantastični
Sobota, 8. februarja — Janez
triler Terminator (ob 22. uri — nočna
Nedelja, 9. februarja — Polona
predpremiera). 9. 2. hongkonška
Ponedeljek, 10. februarja — Viljem
komedija Varnost zagotovljena. 10. 2.
Torek, 11. februarja — Pust
(ob 16.) francoska komedija Čas prve
Sreda, 12. februarja — Damijan
ljubezni L del. 11. in 12. 2. francoska
Četrtek, 13. februarja — Katarina
komedija Po prvi ljubezni — II. del
(ob 18. in 20 uri). 13. 2. ameriški vo
LUNINE MENE
hunski film Tretji človek. Počitniški
program: 6. 2. ameriška komedija Par
9. februarja ob 1.56 — mlaj
-nepar. 7. 2. francoska komedija
Gadje maturirajo. 8. 2. ameriška
komedija Francoske razglednice. 9. 2.
francoska romantična komedija Čas
prve ljubezni.
NOVO MESTO — KINO JLA : Od
BREŽICE: 7. in 8. 2. ameriški film
7. do 9. 2. francoski erotični film Oaza
Indiana Jones. 9. in 10. 2. ameriški
deklet na stranpoteh. Od 10. do 12. 2.
film Terminator. 11. in 12.2. francoski
nemški erotični film Divje noči gospo
erotični film Oaza deklet.
dične O.
ČRNOMELJ: 6. 2. film Annie. 6. in
SEVNICA: 6. 2. film Kaskader. 8.
9. 2. ameriški film Lassiter. 7.2. angle (°b 19. uri) in 9. 2. (ob 18.) film Divje
ški film Črni petek za gangsterje. 9. 2.
življenje. 12. in 13. 2. film Vročica
ameriški film Blade Runner. 11. 2.
ljubezni.

TEDENSK<blED,
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službo dobi
ZAPOSLIM ŠIVILJO za šivanje
pletenin. Dober osebni dohodek in
stanovanje. Tel. (061) 841-523.
SLUŽBO, dobro plačano, dobi st
rugar s triletno prakso. Janez Pečarič,
Cankarjeva 7, Metlika, tel. 58-225.
|

VI

IV V

službo isce
ORODJARJA ali delavca, veščega
dela na stružnici in frezarici, takoj
zaposlim. Dane M1ŽIGOJ, C. 4. julija
98, Krško.

stanovanja
GARSONJERO ali enosobno sta
novanje kupimo na območju Novega
mesta ali Izolesširšookolico. Ponudbe
pod: »STANOVANJE«.
DEKLETU oziroma dijakinjama
oddam sobo. Naslov v upravi lista
(561/86).
ENOINPOL ALI ENOSOBNO
STANOVANJE v Novem mestu naj
amem. Tel. 21-905, dopoldne.
SAMEC išče sobo s kopalnico,
garsonjero ali enosobno stanovanje v
Novem mestu. Plačam za eno leto v na
prej. Tel. 26-739 ali 25-074.

motorna vozila
PRODAM avtomatik tomos. Gotna
vas 43, tel. 25-633.
PRODAM brezizpitni motor APN 4,
letnik 1978, v odličnem stanju.
Mokronog 78.
RENAULT 4 TLJ letnik 1985, pro
dam. Telefon 25-908.
FIAT 126 prodam ali zamenjam za
diano. Darinka Pečnik, Hočevarjev trg
9, Krško.

S1MCO 1000 starejši letnik, registri
rano do avgusta, prodaja prvi lastnik
za 19 SM. Draga Lovšin, Opekarska
28, 61310 Ribnica.
ZASTAVO 750, letnik 1978, pro
dam. Telefon 22-164 int. 12.
R 4 GTL star dve leti, registriran do
februarja 1987, prodam. Ogled
popoldne od 16. do 18. ure. Pejanovič,
Mestne njive 12, Novo mesto.
R 4, letnik 1978, prodam. Tel. 25793, popoldne.
AUSTIN, na novo registriran, malo
karamboliran, prodam. Gorenc, Dobravica 24, Šentjernej.
PRODAM tovorni avto TAM 110,
kiper. Marjan Bradač, Gor. Mraševo 5,
Novo mesto.
Z 101 GTL, staro dve leti, prodam.
Tel. 22-466.
R 8, vozen, ter stabilni motor ARAN
poceni prodam. Karol Janževič,
Šentjernej 42.
ZASTAVO 750, registrirano, ob
novljeno in prikolico prodam. Anton
Avsec, Šmarješke Toplice 56.
R4GTL,karamboliran,letnik 1985,
prodam. Tel. 26-024.
PRODAM 126 P, letnik 1978, dobro
ohranjen, prodam. Praznik, Gomila 9,
Šentjernej.
PRODAM GOLF,, letnik 1985,
diesel, karamboliran. Tel. (068) 79-107
od 7. do 14. ure.
PRODAM 126P,letnik 1984,dobro
ohranjen. Tel. 26-314, popoldne.
PRODAM FIAT 128, letnik 1982 11
mesec. Tel. 25-305.
PRODAM fiat 126 E, letnik avgust
1985, kasko zavarovan. Ponudbe po
17. uri na telefon (068) 24-832.
PRODAM MINI 1000 vozen z
manjšo okvaro in moped 14 TLS s
ščitnikom za noge. Dušan Gačnik,
Petelinjek 37, Novo mesto.
PRODAM karamboliran FORD
TAUNUS 17 M karavan. Tel. 26-873.
PRODAM SUMBEAMA 1300, le
tnik 1974, ali zamenjam za Z 101.
Robek, Škocjan 54.
PRODAM LADO 1200, delno karambolirano. Ivan Franko, Gabrje 2,
Brusnice.
PRODAM LADO 1200 in Z 750, le
tnik 1980. Ogled možen po 16. uri pri:
Kus, Pristava 6, Podbočje.
ZASTAVO 101 GT 55/5 V, letnik
1984, prodam. Krašna, tel. 56-225.

DOLENJSKI LIST
IZDAJA DIC, tozd Dolenjski list, Novo m esto.
USTANOVITELJICE LISTA: o b činske konference SZDL Brežice,
Črnomelj, Krško, Metlika, Novo m esto, Sevnica in Trebnje.
IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja. P redsed
nik: T one Jesenko.
UREDNIŠKI ODBOR: D rago Rustja (glavni urednik in vodja toz
da), Marjan Legan (odgovorni urednik), Ria Bačer, Andrej Bartelj,
Marjan B auer (urednik Priloge), Mirjam Bezek, Bojan Budja, Anton
Ja k še (vodja novinarskega servisa in EPS), Zdenka Lindič-Dragaš,
Milan Markelj, Pavel Perc, Jo ž e Primc, Jo ž e Simčič, Jo žica Teppey,
Ivan Z oran in Alfred Železnik.
IZHAJA vsak četrtek — P osam ezna številka 80 din. Letna n aročni
na 3.000 din. Za delovne in dru žb en e organizacije 6.000 din, za tujino
20 am eriških dolarjev oz. 50 DM (ali druga valuta v tej vrednosti) —
Devizni račun 52100-620-970-257300- 128-4405/9 (Ljubljanska b an 
ka — T em eljna dolenjska banka Novo m esto).
OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu za kom ercialne oglase 900
din, za razpise, licitacije ipd. 1.200 din, 1 cm na prvi ali zadnji strani
1.800 din. Vsak mali oglas do 10 b esed 600 din, vsaka nadaljnja b e se 
da 60 din. Na podlagi m nenja sekretariata za informacije IS sku
pščine SRS (št. 421-1/72 od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne
plačuje davek od prom eta proizvodov.
TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK Novo m esto 52100-60330624. Naslov: Dolenjski list 68001 Novo m esto, G erm ova 3, p. p. 33,
telefon uredništva (068) 23-606 in 24 -200, telefon novinarskega ser
visa 23-610, telefon ekonom ske propagande, malih oglasov in naro
čniškega oddelka 24-006. — N enaročenih rokopisov in fotografij ne
vračam o — Č asopisni stavek, prelom in filmi: DIC. tozd Grafika,
Novo m esto — Tisk: Ljudska pravica, Ljubljana.
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PRODAM dva MZ 250, letnik 1980.
Kofalt, Semič 2.
PRODAM JUGO 45, letnik 1983, za
97 M. Tel. 82-126. Kličite po 14. uri.
PRODAM R 4 GTL»prv^’registracija 19.10.1984, prevoženih 7000 km, garažiran, usnjene prevleke. Vladimir
Beljanski, Maršala Tita 188, Kula, tel.
(025) 724-574.
Z 850, letnik 1982, prodam. Rudi Cekuta, Dol. Prekopa 1, Kostanjevica na
Krki.
S1MCO 1308 GT, garažirano,
dobro ohranjeno, prodam. Rezelj,
Bukovšek, Brežice, tel. (068) 61-567.
PRODAM Z 750, letnik 1971, školj
ka 77. Inf. na tel. 25-226.

kmetijski stroji
PRODAM URSUS C 355/1100 ur
ali menjam za manjšega, plug IMT,
traktorsko prikolico. Janez Hočevar,
Brezovica, Štopiče.
PRODAM traktorsko frezo za
traktor TZ—4 K 14, novo. Tel. (068)
85-913.
PRODAM STAYER 18 KS. Guštin,
Križevska vas 32, Metlika.
PRODAM traktor 16 KM — hidra
vlika, kosa. Hočevar, Vrh 4, Šentjer
nej.
TRAKTOR DEUTZ prodam. Jože
Hočevar, Dobrava 15 pri Škocjanu,
tel. 22-895
TRAKTOR TV 419 s plugom pro
dam. Polde Grandljič, Hrastje 14,Mir
na peč.
PRODAM traktor TV 522, star tri
leta. Franc Novinc, Vel. Lipovec 22,
Dvor.
PRODAM malo rabljen kultivator s
prikolico in priključki. Telefon
popoldne 44-720.
PRODAM trosilec 35 in plug na
prestavo. Franc Andrejčič. Segonje 1,
Škocjan.
NOV traktor Ferguson 560, pro
dam. Tel. 43-790.
PRODAM traktor AIHER, gene
ralno obnovljen, s koso, menjam za
brejo kobilo. Franc Požek, Krvavčji
vrh 2, Semič, tel. (068) 58-786,
popoldne.
TRAKTOR Ursus 335 C ugodno pro
dam. Jože Kolenc, Zalog 18, Škocjan.
TRAKTOR Štore 502 prodam. Mari
ja Šribar, Velika Bučna vas 41, 68000
Novo mesto.
TRAKTOR IMT 533 s kabino pro
dam. Anton Tomič, Trebelno 31,
Mokronog.
PRODAM traktor Steyer 30 KW,
starejši letnik s kosilnico in jermenico.
Ogled od 16. ure dalje. Jože Povše,
Zagrad 9, Škocjan.
UGODNO PRODAM bočno hidra
vlično kosilnico Mertel za traktorje
Zetor. Franc Kralj, Zalog 14, Škocjan.
PRODAM traktor Štore 502 z
varnostno kabino, 200 del. ur. Franc
Grčman, Marčji dol 16, Velika Loka.
PRODAM traktor Univerzal 445 s
kabino, 380 ur, kot nov. Julij Beber,
Tanča gora 10, Dragatuš.

prodam
PRODAM športna platišča z guma
mi Michelin 12x155 za 126P (starejši
tip), ter električne škarje (nastavek za
vrtalni stroj). Informacije: 26-416
PRODAM dobro seno. Edvin For
nazarič, Sremiška 16 a, Krško, telefon
72-973.
PRODAM dvodelno omaro in kavč.
Pevec, Slavka Gruma 2, Novo mesto.
PRODAM 1000 kg sena in mrežaste
kletke za kokoši. Franci Potočar, Ces
ta oktobrskih žrtev 43 a, Šentjernej.
PRODAM traktor Ursus 335, star 6
let, 1000 delovnih ur in motorno žago
Dolmar 113, novo. Martin Sekula, Uršna sela 18.
PRODAM 130 kg težkega prašiča,
40 m2ladijskega poda. Goriška vas 15,
Mirna peč.
HLADILNO OMARO, letnik 1982,
rabljeno, ugodno prodam. Tel. 26-024.
PRODAM štedilnik, dobro ohran
jen. Tel. 26-441, zvečer.
PRODAM ZX spectrum 48 K. Tel.
26-003 od 15. do 19. ure.
PRODAM traktorsko planimo
desko, primerno za oranje snega.
Franc Perše, Zbure 30, Šmarješke
Toplice.
PRODAM rabljeno, dobro ohranje
no pohištvo za spalnico in dve dnevni
sobi. Tel. 25-660.
PRODAM mini komponento znam
ke Smidh z zvočniki. Bračika, Rosalnice 13, Metlika, tel. 21-809.
PRODAM voz (15 col) in 1 m3
hrastovih desk 4 cm. Franc Gazvoda,
Smolenja vas 50, Novo mesto.
PRODAM tri leta star hladilnik s sk
rinjo. Tel. 23-935.
PRODAM bele piščance za zakol ali
nadaljnjo rejo. Prodajam od 9. do 15.
februarja. Šmarjeta 15.
PRODAM litoželezno kopalno kad
in jermenico za traktor Zetor. Simonič,
Sela 2, Šentjernej.
SEDEŽNO GARNITURO (barva
staro zlato) trosed, dva fotelja in dva
kavča, prodam. Tel. dopoldne do 15.
ure 22-798 ali popoldne na tel. 25-883.
TV barvni Iskra Horizont z daljin
skim upravljanjem, ekran 56 cm,
ugodno prodam. Tel. (068) 23-251,
vsak dan od 15. ure dalje.

PRODAM leseno barako, dimenzije
4x3,5 m. Sraža 75, tel. 84-560
popoldne.
PRODAM otroški voziček, globok,
tip Liberta, in štiri hrastove kuhinjske
stole. Tel. 26-949.
PRODAM omare za dnevno sobo
Meblo sistem E in omare za predsobo.
Tel. 20-594, popoldne.
PRODAM kravo, staro štiri leta.
Dobra mlekarica. Stane Staniša,
Konec 12, Novo mesto.
PRODAM hrastove deske, debeline
5 in 3,2 cm, in 10 kubikov pol suhih.
Roman Blatnik, Vel. Lipovec 10,
Dvor.
PRODAM komplet sedežev za Z 101
in tri zadnja vrata. Alojz Sašek, Irča vas
3.
PRODAM rabljeno spalnico. Kris
tanova 32, stan. 15, tel. 24-361.
PRODAM garderobo, dobroohranjeno, št. 38-42. Tel. 20-581,Novo mesto
v popoldanskem času.
PRODAM ohranjen pralni stroj
Obodin, star štiri leta. Tel. 22-950,
Robek, vsak dan od 15. ure dalje.
PRODAM italijanski bojler (drva —
elektrika). Alojz Simonič, Staro sej
mišče, Šentjernej.
_ VSE DURE frajtonarice— prodam.
Žbogar, Semič 1.
PRODAM nov televizor in Zetorjev
plug. Marjan Pravne, Mirna, tel. 47363.
PRODAM prikolico za osebni avto.
Marjan Rangus, Dol. Brezovica 27,
Šentjernej.
PRODAM špirovce 14/12instrešine
22/24. Tel.44-784, popoldan.
PRODAM telico v sedmem mesecu
brejosti. Marija Černelič, Zg. Obrež 25,
Artič., ici. 62-783.
200-LITRSKI AKVARIJ, oprem
ljen, poln (55.000) in plinski štedilnik (4
plin, 2 elekt rika) 27.000, vse uporabno,
prodam. Derganc, 68333 Semič, tel.
56-252.
KUPIM motor avtomatik, lahko
nevozen, in prodam bagat jadranko ali
zamenjam. Pungerčar, Mirna peč 69,
tel. 84-329.
MESO polovice telice oddam. Na
slov v upravi lista (562/86).
PROD AM 5 1sena in traktor TV 420,
star 18 mesecev. Ogled v soboto in
nedeljo. Amalija Kovačič, Debenc 4,
Mirna.
VINOGRADNIŠKO ŽICO, rablje
no 5 let, 2500 m in 120 kostanjevih steb
ričkov, poceni prodam. Anton Penca,
Orehovec 26, 68311 Kostanjevica.
FOXTERIERKO, odlično ocenjeno,
staro 20 mesecev, zaradi odhoda v
vojsko prodam. Stanko Vraničar, Go
tna vas 39 D, tel. 25-895.
PRODAM hrastove deske in smre
kove letve. Jožica Klobučar, železni
ška postaja, Uršna sela.
PRODAM sedežno garnituro in
omaro za dnevno sobo. Naslov v upra
vi lista (563/86).
PRODAM prašiče, težke od 120 do
140 kg, in suho seno. Naslov v upravi
lista (564/86)
PRODAM hladilno omaro Gorenje
(150 1), avtoradio stereo s kasetofo
nom, kinoprojektor 8m/m, foto
kamero Quarz 1x8S — 2, nov prtlja
žnik za smuči za R18, vlečno kljuko za
R18 original. Informacije na telefon
25-800.
PRODAM kravo, staro 9 let, 450 kg,
brejo 4 mesece. Martin Jančar, Črmošnjice 2, Stopiče, tel. 43-751.
PRODAM električni bojler 80 1 za
8.000 din, plinsko peč za lO.OOOdin,jo
gi ležišče z jogijem za 12.000 din, dve
gumi 145xl3zaZ 101, rabljeno vse dve
leti za 8.000 din. Pepca Koprivc,Mirna
151. ali 47-283.
UGODNO prodam novo in rabljeno
strešno cemento opeko ter hrastovo
pohištvo. Tel. (068) 44-189.
PRODAM prikolico za frezo HON
DA in železna kolesa za HONDO 300.
Dušan Gačnik, Petelinjek 37, Novo
mesto.
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kupim
KUPIM bočno koso za traktor IMT
540. Flajnik, Belčji vrh 12, 68343 Dra
gatuš, tel. 51-400.
KUPIM zazidljivo parcelo v Metliki
ali bližnji okolici. Ponudbe pošljite na
naslov Stane Breznik, Župančičeva 6,
68330 Metlika, ali na tel. 58-170 int. 05
(dopoldne).
KUPIM gradbeno parcelo za hišo v
okolici Novega mesta, po možnosti v
Bučni vasi. Dolnjih Kamencah. Po
nudbe na telefon 23-814, dopoldne.
KUPIM zazidljivo parcelo, vikend
ali starejšo stanovanjsko hišo vNovem
mestu ali okolici. Tel. 23-970,
popoldan.
KUPIM malo rabljen traktorski ob
račalnik ter trakt6rske brane. Tel.
(068) 24-226.
SKOBELNO MIZO (obelpank) ku
pim. Ivan Lavrič, Stare žage 16,
Dolenjske Toplice.
KUPIM rabljen bencinski mešalec
betona. Janez Jerič, Dol. Straža 96.
KUPIM hrano za prašiče (peso,
kolerabo, korenje). Tel. 44-300.

posest
HIŠO, tretja gradbena faza, pri
Novem mestu, prodam. Naslovvupravi lista (566/86).
NOVO HIŠO na relaciji Novo mesto
— Sraža prodam ali zamenjam za
enakovredno v Črnomlju ali bližnji ok
olici. Informacije vsak dan po 15. uri na
tel. (068) 57-314.
PRODAM gozdove in njive, ena je za
vikend v bližini ceste, ena je za vinog
rad. Pohitite, še se lahko prepiše.
Šimčevo na Velikem Cerovcu pod Go
rjanci. Prodajalka: Ana Poklukar,
Prihodi 29, 64270 Jesenice na
Gorenjskem.
PRODAM novo hišo, skoraj dog
rajeno, v Luterškem selu pri Otočcu.
Naslov v upravi lista (560/86).
PRODAM starejši vinograd (10 a),
Gornji Leskovec — Sv. Aton. Milan
Kozole, Mrzla pianina 28, Zabukovje.
PRODAM ali dam v najem hišo,
primerno za gostinsko obrt. Lukovec
33, Boštanj, tel. (068) 75-599.
NA GLAVNEM TRGU se proda
polovica hiše (cca 120 m2). Informacije
po telefonu 22-904 med 18. in 20. uro
zvečer.
UGODNO PRODAM polovico
stanovanjske hiše v Novem mestu, na
slov v upravi lista (565/86)

Dolenjski list Je najbolj
razširjen pokrajinski ča
sopis v Jugoslaviji. Po
kriva devet občin In izha
ja v 29.000 izvodih.
Vse informacije o ogla
sih dobite po telefonu na
številko 24-006, osebno
pa se lahko oglasite pri
nas v torek, sredo, četrtek
in petek od 7. do 14. ure,
v ponedeljek pa od 7. do
16. ure. Oglasi za tekočo
številko morajo biti od
dani najkasneje v torek
do 8. ure zjutraj. Naslov:
Germova 3, Novo mesto.

KOŠNJO (85 a) na travniku pri
Zalogu prodam za 1 do 5 let. Informa
cije: Lavrič, Loke pri Opekarni Zalog.
MAŠKARADNE otroške kostime
prodam. Tel. (061) 266-940 in (061)
448-475.
ANSAMBEL KOLPA—SAN išče
pevca — basista. Informacije po telefo
nu 56-746.
IŠČEMO VARSTVO za sedem
mesecev staro deklico. Povše, Majde
Šilc 19, Novo mesto.

preklici
MARTIN JEVŠEK, Cegelnica 43,
Novo mesto, prepovedujem vožnjo čez
dvorišče, po zemljišču 427 k. o. Bršljin,
parcelna št. 25/2.
PAVLA KOŠIR, Dol. Straža 19,
opozarjam ALENKO BARTOLJ iz
Dol. Straže in njeno mamo Marijo
KULOVEC, da javno prekliče nere
snične govorice, kijih je izrekla zoper
mene, sicer ju bom sodno preganjala.
MATILDA IN JANEZ PEČJAK,
Dečja vas 4, Trebnje, prepovedujeva
SONJI in BRANETU STANIŠA pro
dajo premičnin in nepremičnin ter se
kanje po najinem gozdu, ker nista
lastnika.

čestitke

obvestila
ČE IMATE TEŽAVE S SVOJO
URO, se lahko oglasite na Cesti ko
mandanta Staneta 12, Novo mesto, pri
ALOJZU BUKOVCU.
OBVEŠČAMO, da bo pustni karne
val v Zburah v nedeljo, 9. 2.1986, in ne
v soboto, 8.2.1986, kot je bilo prvotno
objavljeno. Ples pa bo v soboto, 15. 2.
1986.

zahvale
JAVNO se zahvaljujem tov. Mitji
Poglavcu iz Dol. Sraže, ki meje branil
ob nenadnem napadu ALENKE
BARTOLJ. Pavla Košir, Dol. Straža
19.

VEDNO VEC LJUDI
IŠČE PRAVNO POM OČ
ČRNOM ELJ — Pri tukajšnjem
občinskem sindikalnem svetu je
pravna pomoč organizirana od leta
1982. Posebno v zadnjih dveh letih se
je število delavcev, ki iščejo tovrstno
pomoč, izredno povečalo. Leta 1984
je pravno pomoč iskalcr 68 delavcev
in 6 predstavnikov sam oupravnih
organov oz. poslovodnih delavcev,
lani pa jih je bilo že 111, za sodišče
združenega dela pa je bilo napisanih
6 vlog. Več kot polovica jih je iskala
pomoč s področja delovnih razmerij,
pogostejše kot v preteklih letih pa so
delavci iskali tudi pomoč s področja
razlik v osebnih dohodkih ob
premestitvah na lažja delovna mes
ta, odpravninah, regresih,dodatkih.

PODOBNIK ODHAJA V
STIČNO

razno

U SP E H

Dragi mami in atu FRANCKI in
STANKU TISOV iz Pristave za 30 let
skupnega življenja želijo veliko sreče,
posebno pa zdravja, da bi se še naprej
tako razumela — hčerke Milena in
Stanka združinama, mama, brat Jože z
družino, posebno pa vnučki Aleš, Stanči in Darja.
IVANU in TONČKI KOVAČIČ iz
Zameškega za obletnico poroke
mnogo lepih želja — vnuka Dean in
Darja. Enake želje tudi pradedku in
prababici iz Koprivnika.
Dragi mami in stari mami ANČKI
VOVKO iz Roglega pri Šmarjeti za
rojstni dan mnogo sreče, zdravja in
veselja želijo otroci z družinami,
Robert in Uroš pa stari mami pošiljata
78 poljubčkov.

VELIKI GABER — Peter Podob
nik, kije bil ravnatelj osnovne šole dr.
Petra Držaja celih 14 let, še več let pa
zelo dejaven družbenopolitični delavec
v krajevni skupnosti Veliki Gaber, od
haja na novo delovno dolžnost v
Stično. Prevzel bo mesto direktorja
Šolskega centra osnovnega in us
merjenega izobraževanja Josip Jurčič.

ZA GRADNJO NA
MEDVEDJEKU
TREBNJE — Delegati trebanj
skega izvršnega sveta so obravnavali
osnutek sporazuma o združevanju
sredstev za financiranje izdelave
zazidalnega načrta za individualno
stanovanjsko gradnjo na Medvedje
ku v Velikem G abru. Za ta načrt bo
treba zbrati 150 milijonov dinarjev.
Denar za načrt pa bodo prispevali
izvršni svet občine Trebnje v višini 35
odst., ostali pa po 13 odst. od skupne
vrednosti načrta. To bodo prispevali
samoupravni stanovanjskim komu
nalni skupnosti. Stanovanjska zad
ruga Šentrupert, krajevna skupnost
Veliki G aber in Polikem— tozd Ke
mija impex oziroma obrat iz Velike
ga G abra. Celotno vsoto bodo zbrali
do 1. marca, načrte pa bo izdelal
Projektivni atelja iz Ljubljane.

ČRNOMELJ: KOLEDAR
PRIREDITEV

10.
februarja bosta praznovala zlati
ČRNOMELJ — Letos so v Črno
jubilej skupnega življenja dragi ata in
mama ALOJZ in ZALKA ZUPA mlju prvič pripravili koledar prireditev
v občini, a ne le kulturnih, ampak tudi
NČIČ iz Goriške vasi pri Mirni peči.
Želimo jima še veliko srečnih in športnih, turističnih, dnevov delovnih
zadovoljnih let v krogu domačih, naj organizacij ipd. Tako bo pri organizi
ranju prireditev v občini končno red,
več pa zdravja — vsi, ki ju imajo radi.
saj je doslej vladala stihija. Naj
Trinajst vnukov pa ju toplo poljublja.
pomembnejše pa je. da so v koledarju
Dragima PEPCI in JOŽETU
GERDENCU iz Dol. Karteljevega Ob določeni tudi organizatorji in plačniki,
20. obletnici poroke iskreno čestitamo predvsem pa izvajalci programov, saj
in želimo še naprej mnogo medseboj bodo imele tako priložnost nastopiti
vse kulturne skupine, ki delujejo v
nega razumevanja in zdravja. Nekdo,
občini. Pri sestavljanju koledarja sp
kiju ima rad!
Črnomaljci sodelovali tudi z Metličani,
Dragi mami MARTI PLAHUTNIK
tako da se večje prireditve v Beli krajini
iz Malega Riglja vse najboljše za rojstni
ne pokrivajo. Toda čepravje koledar že
dan — hčerka Hedvika z družino ter
sestavljen, k samoupravnemu spo
Ernest z ženo Miro.
razumu o organiziranju prireditev še
Ob 70. rojstnem dnevu iskreno česti
vedno niso pristopile nekatere večje
tamo^ ALOJZU PAVLIČU iz Loke 15 delovne organizacije, prav tako ne
pri Šentjerneju žena in vsi otroci z
družbenopolitična skupnost in zveze
družinami.
različnih organizacij in društev.

St. 6 (1904) 6. februarja 1986

Z a k a j si morala nam umreti,
k o pa s tabo je bito lepo živeti.

OSMRTNICA

ZA H V A L A
Ž alostni sp o ro čam o , da je v 64. letu staro sti nen ad o m a prem inil
naš dragi m ož, oči in stari oči

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage m am e

N epričak o v an o je v 82. letu starosti za
vedno prenehalo biti plem enito srce
naše drage sestre in tete

mag. dr. med.

A L O J Z IJ E
JA N C

BOŽO O BLAK
magister javnega
zdravstva in specialist
higiene

K A T E R IN E S E M E N IČ
>H min 1-

*r,

iz Velikih Brusnic 79

Žlujoči: žena Milica, hčerka Majda z družino in drugo sorodstvo

P isrčna hvala vsem , ki ste nam ta k o nesebično stali ob strani,
so ro d n ik o m , sosedom , prijateljem in znancem , ki so sočustvovali
z nam i, nam izrekli sožalje, darovali p o k o jn i vence in cvetje ter jo v
ta k o velikem številu sprem ili na njeni zadnji poti. Posebej se za
hvaljujem o cerkvenem u pevskem u zboru in du h o v n ik om za lepo
opravljeni obred.
Žalujoči: vsi njeni

se najlepše zahvaljujem o vsem , ki ste jo imeli radi, nam kakorkoli
pom agali v težkih tren u tk ih , z nam i sočustvovali, nam izrazili
sožalje in darovali cvetje. Posebej hvala sosedom in dr. M atiču, ki
so bili v težkih trenutkih ob naši m am i.
Žalujoči: hči Milka z možem in hči Anka

D om je prazen,
ko tebe več ni.
Spom in nate
še vedno živi.

ZAHVALA
V 80. letu starosti nas je zapustil naš do b ri m ož, oče, stari oče, brat
in stric

V SPOMIN
Te dni m inevata dve žalostni leti, o d k ar
se je od nas za vedno poslovila naša lju
ba žena in mam ica

V SPOMIN
8. feb ru arja bo m inilo deset žalostnih
let, o d k ar ni več med nam i naše ljubljene
mam e in stare m am e

JO ŽE PE R PA R
Reber 18
O b boleči izgubi se iskreno zahvaljujem o sosedom in vaščanom za
vso pom oč, ki s o j o nam nudili v najtežjih tren u tk ih , za izrečeno
sožalje, soro d n ik o m za d aro v an e vence in sprem stvo na zadnji
poti. H valo sm o dolžni D O Iskra Ž užem berk in D O N ovoteks, še
posebej pa gasilskem u dru štv u Reber, pevskem u zboru iz
Žužem berka. Janezu G liha za poslovilne besede ter župniku za lepo
opravljeni obred. Vsem še e n k rat najlepša hvala!

J O Ž IC A
GAZVODA

A L O J Z IJ E
V ID IC

iz Trdinove 5 c. Novo mesto

iz Prečne pri Novem mestu
H vala vsem, ki vam spom in nanjo ni ugasnil.

R adi obiskujem o gro b , prin ašam o cvetje in prižigam o svečke.

Neutolažljivi: mož Jože, sinova Robi in Denis ter ostalo sorodstvo

VSI N JEN I

Žalujoči: vsi njegovi •

ZAHVALA
ZAHVALA
O b boleči, nenadom estljivi in prerani izgubi našega ljubega m oža, očija in sina
V 71. letu nas je za vedno zapustil naš ljubi oče, stari oče, b ra t in stric

MIHE GOSTIŠA

ANTON
GORŠE
iz Velike Lahinje 11 pri Črnomlju
Iskreno se zahvaljujem o so ro d n ik o m , prijateljem inVosedorm Posebej se zahvaljujem o za nesebično
pom oč družini Šterk, M ariji G regorič, M afiji Sim onič, M ariji Š v ajger,govornikom a Jan ezu R om šku
in D ušanu K okliču, za daro v an e vence O O ZS R ud n ik a K anižarica, Iskri iz Semiča in Beltu iz Č rn o 
mlja, g. k aplanu pa za lepo opravljeni obred. Še en k rat iskrena hvala vsem, ki ste p o k o jn ik a posprem i
li na zadnji poti.

se iskreno zahvaljujem o vsem sorodnikom , prijateljem in znancem , ki ste v težkih dneh sočustvovali z
nam i, nam izrekli sožalje, darovali cvetje ter ga tako številno posprem ili na njegovi zadnji poti.
Posebno zahvalo dolgujem o dr. H uebscherju, dr. Starcu in drugem u osebju internega oddelka
Splošne bolnice N ovo m esto, kolektivu in nekdanjim ožjim sodelavcem Zavoda za socialno m edicino
in higieno dela N ovo m esto, kolektivu in in učencem OS K atja R upena N ovo m esto, G IP Pionir —
T O Z D T K I. T ovarni zdravil K RK A — D SSD , O O ZB , KS in organizaciji ZB C enter ter D U Novo
m esto. Prav lepa hvala L D N ovo m esto, k ije velikemu ljubitelju narave, lovcu ih ribiču, opravila tep
pogrebni obred, govornikom , sošolcu in prijatelju M itju Ančiku, m ag. dr. P e č i verju, tov. C riU iiitov
R olihu za tople ganljive poslovilne besede ter pevcem za zapete pesm i. H vala vsem , ki ste ga imeli radi,
cenili njegovo plem enitost in ga boste ohranili v lepem spom inu.
Gostiševi
Novo mesto, dne 22. januarja 1986

Žalujoči: žena K atica, sin Jože, sin Lojze z družino, hčerka Cvetka z družino in ostalo sorodstvo

Ptica j e zginila v daljni sinjini,
krsta je izginila v črno zemljo,
vrba je sama ostala v tišini,
v grobu je reklo: »K ako je temno!«
(Lili Novy)

ZAHVALA
V 75. letu nas je za vedno zapustil naš dragi m ož, oče, stari oče, b ra t in stric

ZAHVALA

FRANC
STARIHA

V 47. letu nas je nenadom a zapustila ljuba sestra, teta in svakinja

FANI
GOLOB

iz Bušinje vasi št. 36
N ajlepše se zahvaljujem o so ro d n ik o m , d o b rim prijateljem in vsem , ki ste nam v težkih tren u tk ih
priskočili na pom oč in nam kak o rk o li p o m agali, še posebej zdravnikom metliškega zdravstvenega
dom a dr. M lačku, dr. Ivki, dr. Petrinovi, k a k o r tudi sestram , ki ste ga zdravili in mu lajšali bolečine,
ter zdravnikom in sestram pljučnega odd elk a bolnice N ovo m esto. L ep ah vala G D S u h o r, g ovorniko
ma F rancu T om cu, Jo žetu Ž logarju, župniku za opravljeni o b red in godbi iz Metlike. Lepa hvala za
d aro v an o cvetje, izrečeno sožalje in vsem, ki ste pokojnega v ta k o velikem številu sprem ili na njegovi
zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi

Bolezen in trpljenje —
bilo j e tvoje življenje.
ZAHVALA
V 48. letu nas je po hudi bolezni zapustil
naš dragi sin, m ož, o če in stric

FRANC
PELKO
Radovlja št. 15

iz Novega mesta, Šmihelska 13
Iskreno se zahvaljujem o so rodnikom , sosedom , vaščanom z V olavč, Srebrnič, Zaloga in Lok, pri
jateljem , znancem , Sajetovi družini, ki so nam vnajtežjih trenutkih pom agali, izrazili sožalje, d arova
li cvetje ter p okojn o sprem ili na njeni zadnji poti. Posebno zahvalo izrekam o kolektivu tovarne
L abod N ovo m esto, govorniku tov. T ekstorju za poslovilne besede, gospodu proštu Lapu za govor in
lepo opravljeni obred in pevskem u zboru iz Šm ihela za zapete žalostinke. Vsem še en k rat iskrena
hvala!
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

ZAHVALA

V 72. letu staro sti nas je zavedno zapus
tila d rag a m am a, sta ra m am a, sestra in
teta

Po dolgotrajni bolezni nas je zapustil
naš dragi m ož, oče, dedek, brat in stric

M A R IJ A
DAROVEC

FRANC
PO G L A JE N
Ručetna vas 17

iz Gor. Straže

Z hvaljujem o se vsem , ki ste nam v težkih tren u tk ih stali o b stra n i in
nam kakorkoli pom agali te r izrekli sožalje. P osebno se zahva
ljujem o za nesebično pom oč družinam G o lo b , K opina, Bokal,
R odič in K erenc, G D Šm arjeta, A G P P ionir — T O Z D M K I in
Postaji milice L jubljana-C enter za p o d arjen e vence. H vala župni
ku za opravljeni obred, tov. V inku Šušteršiču za poslovilne besede
in gasilcem za žalni sprevod ter vsem, ki ste p o k o jn ik a v tak o ve
likem številu posprem ili na zadnji poti. Vsem še en k rat iskrena
hvala!

Z ahvaljujem o se so ro d n ik o m , prijateljem in znancem , posebno pa
sosedom , ki so nam v najtežjih tren u tk ih stali ob strani in nam
pom agali, izrekli sožalje, d aio v ali cvetje in pokojnico v tako ve
likem številu sprem ili na njeni zadnji pot i. Z ahvalo sm o dolžni tudi
govornici za poslovilne besede, OOS tozd TSP N ovoles za po
d arjen o cvetje ter d u h o v n ik u za opravljeni obred. Vsem še enkrat
iskrena hvala!

ŽALUJOČI: mama, žena Vika, sinova Franci in Janez ter hči
Andrejka, brat Ivan in vsi njegovi

Žalujoči: hčerka Melita z družino, brat Tone z družino in ostalo
sorodstvo

Št. 6 (1904) 6. februarja 1986

j

prisrčno se zahvaljujem o sorodnikom , prijateljem in znancem , ki
so nam v težkih trenutkih pom agali in stali ob strani, darovali
vence in cvetje, izrekli sožaljein pokojnega spremili nazadnji poti.
Še posebna zahvala sodelavcem M izarstva R O M , sodelavkam
T onosa Adlešiči ter govornikom Ž T P N ovo m esto — sekcija za
vzdrževanje prog N ovo m esto, G D Petrova vas in ZB za poslo
vilne besede ob odprtem grobu, H vala g. kaplanu za opravljeni
obred.
Žalujoči: žena Rozina, hčerka Nada z družino, sin Tine z Zdenko,
sestra Anka in ostalo sorodstvo

DOLENJSKI LIST
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Kočevska jelka že izumira
0
0
0
0
0

SLAVKO
Slavko Rauch je glasbenik.
Glasbenik po poklicu in notra
njem klicu. A najprej in pred
vsem je glasbenik po notranjem
klicu. Ta klic se je v njem prebu
dil zelo zgodaj. Oglašati se mu
je začet že v prvih otroških letih,
k i jih je prežive! v Rogovem pri
stari mami.
»Bilo j e v letih km alu po voj
ni,« se spominja. »Oče je m oral
na novo vojaško dolžnost v
Beograd, in ker sem bil pre
majhen. da bi šel z njim. m e je
dal v varstvo svojim staršem, k i
so se m edtem preselili iz R ožne
ga dola. Stara m am a je rada
prepevala in učila tudi mene.
Večkrat sva skupaj poslušala
m elodije po radiu. Ja z sem naj
raje prisluhnil harmoniki. Stara
m am a je to takoj opazila in me
vprašala, če bi rad svojo harmo
niko. Da m i jo bo kupila, je pris
tavila, in res m i jo je.«
Stavko pravi, da ne m ore tr
diti, da bi se potem sam o zaradi
te harm onike in pesm i, k i so mu
zlahka šle v ušesa, zapisa/ gla
sbi tudi poklicno. Zagotovo pa
je res, da je m oral nekega dne s
to harm oniko na dolgo p o t v S r
bijo in da je v Valjevu začel
obiskovati nižjo glasbeno šolo.
Oče j e bi! spet premeščen, zato
'e to šoto dokončal v Ložnici.
Srednjo glasbeno šolo pa je naedil v Tuzli. Oče je m oral
solem na novo dolžnost v N ovi
' ad, Slavko pa j e odpotoval v
Ljubljano na glasbeno akade
mijo.

»Gradaški mački«
bodo spet
praskali
GRADAC — Čeprav so »Gra
daški mački« pred leti pogoreli, jih
to ni toliko potrlo, tla ne bi še na
prej grebli, praskali in mijavkali.
Pustno društvo tudi za letošnje
pustovanje pripravlja zvrhan koš
razvrdrila. Tokrat bodo na moč
aktualni, saj so se v vsesplošni
predvolilni mrzlici tudi oni odločili
za volitve.
Ker pa se na volitve morajo pri
praviti, bodo na sobotni pustni
veselici, ki se bo pričela ob 19. uri v
gradaškem kulturnem domu, ime
novali volilno komisijo ter predsta
vili volilcem tri evidentirane možne
kandidate: mačka, petelina in puj
ska. Mačka zato, ker je simbol gradaških maškar, petelina kot tiste
ga, ki jim je »požrl« vso opremo, ki
je izginila v ognjenih zubljih, puj
ska pa, da bi jih rešil vseh svinjarij,
ki se dogajajo v Gradcu. Že v
soboto bodo začeli kuhati volilni
golaž, v nedeljo pa bo imel vsak od
kandidatov svoj kotel.
V nedeljo pa se bodo na križišču
cest za Semič. Metliko in Črnomelj
začele volitve in Gradčani oblju
bljajo, da bodo najbolj demokra
tične, kar jih je kdaj bilo. Volilci
bodo metali kroglice v prozorne ce
vi, za demokracijo pa bo poskrb
ljeno tudi na ta način, da bodo vse
volilne kroglice pristale v mačkovi
skrinjici. Volil bo lahko vsak, kdor
bo maskiran in bo imel odprt de
žnik (čeprav Gradčani upajo, da ga
zares ne bo nihče potreboval).
Volitvam bo sledila veselica v
kulturnem domu, vstopnice v obli
ki ploščic, kijih bodo obiskovalci
nosili okrog vratu, pa bodo veljale
za sobotno in obe nedeljski priredi
tvi. Za razliko od preteklih let, ko
so imeli pustovanja po gostilnah,
bo letos tudi v ponedeljek, torek m
sredo v kulturnem domu, kjer bo za
ples skrbel ansambel Kolpa-san.
Pustovanje bodo »Gradaški ma
čki« zaključili v sredo. 12- februa
rja, ob 16. uri s pogrebnimi
svečanostmi. Izkupiček od prire
ditve bodo namenili za grednjo ga
silskega doma v Gradcu.
B. M.

0

Njegovega križarjenja po
širši in ožji dom ovini pa s tem še
ni bito konec. B rž ko m u je
profesor Pavel Sivic, znani
skladatelj, dejal, da j e goden,
k a r je pomenilo, da je študij na
akadem ijo končal, že se je na
poti! v Logatec, kjer ga je
čakalo prvo službeno mesto. Na
osnovni šoli je poučevat glasbo
in se preizku sil k o l zborovodja,
vodil j e otroške in m ladinske
zbore logaške šote.
»... zdaj pa sem že deveto leto
v Novem m estu,« se zamisli.
»Priti v ta kra j sem si želel, saj
sem bil tako bliže svojim. Na
osnovni šoli Grm, kjer sem se
zaposlil, seveda k o t glasbeni pe
dagog, sem ta ko j začet voditi
p evske zbore. Poleg šolskih
zborov so m i zaupali tudi
vodenje mešanega zbora 1MV.
Ta zbor je bilo treba šele us
tanoviti, ka r je pom enilo delo
o d začetka, to pa vzam e veliko
časa.« Drugače je bilo z mladin
skim zborom g rm ske šole. k i je
ime! že tradicijo. Rauch je z
njim k a r trikrat nastopil na re
viji v Zagorju in prav to likokrat
na pevskem festiva lu v Celju.
Z a ta ke prireditve pa se ve, da
smejo nanje sam o zbori, k i
lahko k a j pokažejo.
Z b o r je običajno takšen,
kakršen je njegov zborovodja. V
pevskih krogih vedo, da je
zborovodja nekakšno ogledalo
za vse pevce. Z a to ni lahko biti
zborovodja. N e na vajah ne na
nastopih. N a nastopih še celo
ne. Tam je zborovodja na očeh
vseh, pevcev in poslušalcev, to
pa j e dvojna psihološka obre
menitev.
»K daj m i je najteže?« pona
vlja S lavko Rauch. »Vselej na
začetku nastopa,« odgovorij
»Takrat čutim vso odgovornost
in tremo. K a jti vsakokrat že
p red nastopom vem, k a ko bo.
Z a to pravim, da m i je takrat
najhuje.«
O njegovem pedagoškem de
lu nisva veliko govorila, le
mimogrede. A če bi, bi ga najbrž
vprašal, ka k o pridobi učence,
da ga poslušajo. Morda jim
enostavno pove, naj imajo
glasbo radi zaradi nje same.
K er j e to čudovita stvar. K ot
knjiga, k i te v prijateljstvu ne
razočara. Glasba te dvigne, ko
si v stiski ali na tleh. Z njeno
pom očjo se pobereš.
I. Z O R A N
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O n e sn ažen i zrak najbolj prizadel iglavce in p red v sem jelko — M nenje gozdarjev,
ki so jih prve m eritve tak o o su p n ile, da jim skoraj ne m orejo verjeti
KOČEVJE — Medved je kralj,
jelka pa kraljica kočevskih gozdov.
O ba v svojih kiparskih ali slikarskih
delih uporablja tudi znani kočevski
akademski kipar Stane Jarm , jelko
celo mnogo bolj kot medveda. In
prav ta jelka umira. O tem smo se
pred kratkim pogovarjali z vodjem
proizvodno-tehničnega oddelka pri
G G Kočevje Tonetom Gregoričem.
»Na našem območju se jelka suši.
Lahko rečemo, da izumira ali celo,
d a je odpisana. N adom eščajo smre
ka, ki se širi naravno, pa tudi
umetno jo vnašamo,« pravi Anton
Gregorič.
Gozdovi po Evropi so zaradi one
snaževanja ozračja in tako imeno
vanega »kislega dežja« sušijo. Za
območje Kočevske je že nedolgo te
ga prevladovalo prepričanje, da
gozdovi niso posebno napadeni,
vendar so zadnje raziskave po
kazale, da je škoda večja, kot so
pričakovali in ocenjevali. H udo je
napadena tudi sm reka, kar se kaže v
opisu iglic. Počasi pa se slabšajo
razmere še pri drugih drevesnih vrs
tah. Zadnje ugotovitve so tako

presenetljive in osupljive, da jim
gozdarji ne zaupajo in jih bodo še
preverili.
Gozdarji nadzorujejo sprem inja
nje razmer v gozdovih. Na vsake 4
km imajo posebne kontrolne plo
skve gozdov, velike 25 krat 25 m, in
stanje na njih redno pregledujejo in
ocenjujejo. Takih ploskev je na
območju G G Kočevje 97.
Kočevski gozdarji se zelo zavze
majo za čisto okolje. Bili so med tis
timi, ki so začeli akcijo o prepovedi
gradnje term oelektrarne Plomin II
brez čistilnih naprav, saj bi žvepleni

k
VELIKO GLASBE
V ŠPORTNI DVORANI
NOVO MESTO — Veliko
glasbe se obeta obiskovalcem
jutri, 7. februarja, v športni dvo
rani, kjer bo Radio Ljubljana v
sodelovanju s KO ZSMS SGP
Pionir priredilo 1. finalno oddajo
DEMO TOP, na kateri bo nasto
pilo 10 novih slovenskih skupin
ter gostje: Drevored, De Gazelas
in Skupina za sodobni ples. O r
ganizatorji so pripravili tudi bo
gate nagrade za obiskovalce.
Vabljeni!

PUSTOVANJE PO
KOLESARSKO
METLIKA — Če še ne veste, kje in
kako bi začeli letošnje pustovanje,
potem se odločite za pustno zabavo, ki
jo v petek, 7. februarja, ob 19. uri prire
di v metliškem disko klubu tukajšnje
kolesarsko društvo. Zabave ne bo
manjkalo, saj bosta gostovala celo an
sambel Popolnočne kočije pa Toni
Gašperič, nagrajene bodo najiz
virnejše maske in vsi tisti, katerih vsto
pnice bodo izžrebane. Obiskovalci
bodo deležni celo kančka kulture, saj
bodo vstopili vslovenski kulturni praz
nik — pa četudi na pustni zabavi — s
predstavitvijo nove Gašperičeve zbir
ke humoreske z naslovom Ljudje z
zaščitenimi hrbti.

Anton Gregorič: »Jelka na Kočev
skem izumira. Nadomešča jo smre
ka, za katero pa smo tudi ugotovili,
da se suši.«
plini uničevali gozdove daleč naok
oli, tudi kočevske. Nasploh so proti
vsakemu mešetarjenju z gradnjo
objektov, ki onesnažujejo okolje,
brez čistilnih naprav. Tudi pri nas bi
morali z zakonom določiti, da gra-

Dnevi brez dima?
S k ro m en odziv na e n o 
d n ev n o prekinitev —
Kaj pravijo pri sevniškem d ru štvu n e k a 
dilcev?
SEVNICA — 31. januar naj bi
bil dan brez cigarete. Vsaj take so
bile pobude. Kaj posebnega ni bilo.
Z govori in resolucijami se ni moč
boriti 'niti proti kajenju. Tajnik

Pust o
volitvah
in telefonu
P u stn i društvi iz Č rn o 
mlja in S em iča n e b o sta
razo čarali
SEMIČ, ČRNOMELJ — V črno
maljski občini se na pustovanje pri
pravljata dve pustni društvi, in sicer
semiški gusarji in črnomaljske preste.
V Semiču bodo začeli z rajanjem v
nedeljo dopoldne, ko bo ob 9.30 pred
penzionom Smuk gusarski zbor obča
nov, hkrati pa bodo že začeli napelje
vati telefon na Maline, ki ga bodo na
peljevali vse do pepelnične srede, ko
bodo ob 18. uri od novega gasilskega
doma do penziona Smuk pospremili
pusta na njegovi zadnji poti. V
ponedeljek bo ob 20. uri v novem ga
silskem domu izredni sestanek telefoniade in tiskovna konferenca za časo
pis Kaj, v torek ob isti uri pa gusarske
litanije. Seveda bodo gusarji vse dni
poskrbeli, da se bodo gostje lahko za
bavali ob zdravem humorju, gasilci za
žejne in lačne želodce, za ples pa števil
ni ansambli.
Črnomaljsko pustno društvo Presta
pa bo-na pustrio soboto pripravilo v
tukajšnjem penzionu Lahinja tradi
cionalni ples z maskami, v torek pa ob
16. uri karneval skozi mesto, katerega
tema bodo volitve. V sredo bS vse do
16. ure pust ležal na mrtvaškem odru v
gostilni Rojc, potem pa bo pogreb do
maiega mostu čez Dobličico, kjer ga
bodo »pokopali«.

N ajvečja dolen jsk a zim 
ska tu rističn a prireditev

Prireditev vedrega značaja bo na
samo pustno soboto, zato bodo tudi
igre pustno obarvane. Kot gostitelji se
bodo domači tekmovalci v igrah
pomerili z ekipo s Črnega vrha nad
Irijo, naši pa se bodo v naslednjem
kolu srečali z ekipo Bleda. »Nevesta v
trugi« in druge pustne igre bodo že
zato, ker bodo tekmovalci nastopali v
maskah, vzbudile pri gledalcih obilo
smeha. Program bosta povezovala
Jože Falkner in Rado Časi.
Za dopoldanski del od 10. ure do
14,30, ko se bodo začele prave igre, je
organizator pripravil več zanimivosti.
Tako si bodo vsi, ki bodo ta čas na
Gačah, lahko ogledali šolo smučanja.
• Istega dne bo ob 10. uri na Gačah
tudi start devetih roških smučarskih
tekov za pokal TV-15, ki ga že tradi
cionalno pripravlja uredništvo časo
pisa TV-15 — Naš tovariš skupaj z
odborom IV. brigade VDV partizan
skih kurirjev Slovenije, OO ZZB
Novo mesto in Črnomelj ter Dolenj
ska turistična zveza. Pionirji, borci in
kurirji, novinarji ter pripadniki JLA
se bodo pomerili na dva in štiri
kilometrov dolgi progi. Pred začet
kom tekov bodo nekdanji kurirji ob 9.
uri položili venec pri spominski plošči
nekdanje kurirske postaje TV-15 v
Občinah.

Na to, doslej največjo dolenjsko
zimskoturistično prireditev bodo vo
zili posebni avtobusi. Pr.i bo z
novomeške avtobusne postaje odpe
ljal v soboto ob 8. uri in se bo ustavljal
na vseh postajališčih do Dolenjskih
Toplic. Prav tako bo ta dan ob 8,30 9.
uri, 10. uri, 11. uri in 13. uriodpeljal na
Gče SKIBUS. Prvi avtobus bo z Gač
odpeljal ob 16. uri, potem pa bodo v
dolino vozili vsake pol ure.

O rg an izato rji o b ljubljajo p e t dni vselih norčij — P u s 
tn a him na je n a p isa n a — S im bol kočevski m edved
ski odbor za kadrvoska vprašanja na
kraljevem dvoru o merilih še dogova
rja. Če bo obveljala njena, ženin ne bo
smel ne kolcati in ne kihati, da ne bi
podrl šibkih temeljev naše družbe —
seveda gre za 12. stoletje. Že popoldne
ob 15.30 bo poroka, saj gre danes pač
vse nahitro.
V nedeljo ob 11. uri bo otroška
maškerada, ob 15.30 pa kronanje ženi
na. V ponedeljek bo novi kralj zapra
vljal premoženje, kar pri današnjih ce
nah ne bo posebno težko. Na pustni
torek ob 15.30 pa bodo kralja obsodili,
usmrtili in pokopali.
Vse dni pustne ohceti bodo zvečer v
lokalih plesi. Prireditvese bodo začele s
predvajanjem himne pustnih norčij, ki
jo je zložil Matija Letig. Za norčijo bo
izvedena splošna mobilizacija v pustno
vojsko.
Pustno ohcet, ki bo potekala pod
geslom »Veseljaki vseh dežel, zd
ružimo se!« so z raznimi prispevki
omogočili delovni kolektivi iz vse
Slovenije in še nekaterih iz Hrvaške,
največ pa jih je iz domače občine. Pri
vlačen bo tudi pustni podložniški
semenj.
J. P.

V soboto
pustne igre
na Gačah

paralelni slalom, sankanje in smuča
nje nekoč in danes ter nekatere
etnološke zanimivosti, kot so spravilo
lesa z Roga, jamarske veščine in to, kaj
je počel Dolenjec v pustih zimskih
večerih.

VKočevju pustna ohcet
KOČEVJE — »Doslej svet še ni
videl kaj takega, kot bo letošnja pustna
ohcet na kraljevem dvoru,«pravi glav
ni organizator te prireditve Dušan
Kaluža.
Kraljevske svatbene svečanosti se
bodo začele že jutri, 7. februarja, ob
15.30, ko se bo na odru sredi mesta
predstavila kraljeva družina in razgla
sila, da išče za nevesto ženina.
V soboto bodo od 10. dol5.urekandidati oz. delegati osvajali nevesto. Na
vprašanje, kakšen mora biti ženin, nam
je nevesta povedala, da se koordinacij

dnja objektov sploh ni dovoljena, če
nimajo čistilnih naprav. To je
gotovo še pomembnejše kot gradnja
zaklonišč, a slednjo smo vendarle
uzakonili.
J. PRIM C

ČRMOŠNJ1CE — Časopis Delo in
potovalna agencija Kompas sta v želji,
da bi pomagala iz anonimnosti ma
njšim turističnim krajem po Sloveniji,
pričela organizirati zanimive igre pod
naslovom »Delo—Kompas igre za
poletni in zimski čas«. Tako pri
pravljene poletne igre so v Dolenjskih
Toplicah v lanskem letu že imeli,
zimske pa pripravljajo za soboto, 8.
februarja, od 10. do 16. ure v
smučarskem centru Rog.
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n a g ra d a gre v
pri K rškem —
na ak eto zelo
— 402 izpolnje
na lista

O d n o v o le tn ih p ra z n ik o v ,
: k o sm o v z ad n ji lan sk i številki
D o le n jsk e g a lista p rip rav ili
; a n k e to za naše b ra lc e , sm o
prejeli lepo število izp o ln jen ih
a n k e tn ih listo v — 402. O d g o 
v o ri, kaj je n a šim b ra lc e m všeč
in k aj jim ni, kaj bi želeli n o v e
g a in k aj o d sta re g a ne m a ra jo
več, so bili z an im iv i in za nas
p o u č n i, saj b o m o ta k o veliko
lažje k ro jili o b lik o in v seb in o
našeg a te d n ik a . In k o t sm o
o b lju b ili, sm o o p ra v ili tu d i
ž reb a n je . Z a čim večjo o b je k 
tiv n o s t je p o sk rb e l ra č u n a ln ik
c o m m o d o re , k i j e izž reb a l d o 
b itn ik e n a g ra d , in sicer s
p o m o č jo n a k lju č n ih števil.

• Prvo nagrado 5.000 din
prejme TINE TURK iz Zdol pri
Krškem,
• drugo nagrado 3.000 din
irejme JOŽE STEPAN iz
er«
Crmomlja,
• Tretjo nagrado 2.000 din
prejme MILKA MAKOVEC iz
Borovnice.
• Celoletne naročnine na Do
lenjski list so dobili: V IRC
ROZALIJA iz Dol. Kamene,
LEO POLD PAVČEK iz St
raže in JANEZ TOMC iz Nove
ga mesta.
• Knjižne nagrade prejmejo:
DARJA MURGELJ iz Dolenje
vasi, PAVLA ERMAN iz Ja
blance, MARI PETJE Iz Dol.
Jesenic, IVAN KRALJ iz Ce
line in ANITA LONGAR iz Ru
manje vasi.
V sem n a g ra je n c e m č e s tita 
m o!
O re z u lta tih a n k e te p a b o m o
pisali čez čas, k o j o b o m o
o b d e la li in a n alizirali.

PUSTNI TOREK
TUDI NA DVORU
DVOR — Tudi na Dvoru letos pri
pravljajo pustne norčije. Pustovanje se
bo začelo že v soboto, ko bo v mla
dinskem klubu ples v maskah. Za
ključek bo v torek, 11. februarja, ob
16. uri s karnevalom, ki bo prikazal
»dosežke« in »pridobitve«, krajanov
in KS v prejšnem letu.

V BREŽICAH
OTROŠKA MAŠKARADA
BREŽICE — Društvo prijateljev
mladine in turistično društvo Brežice
prirejata na pustni torek otroško ma
škarado. Zbirališče bo ob 15. uri pred
prosvetnim domom, odkoder bo pisa
na povorka krenila skozi mesto. V
osnovni šoli bo pogostitev vseh mask in
rajanje. V primeru, da bi medtem za
padel sneg, bodo prišli na račun tudi
smučarji. Za isti večerje na Čatežu na
povedan slalom v maskah, ki ga že več
let zapored organizira brežiško
smučarsko društvo.

Miloš Dernovšek: »Premalo de
narja za resno delo.«
sevneškega društva (drugega v
Sloveniji) Janko Blass seje na za
dnji skupščini sindikata v ga
silskem domu zavzel za to, da na
sestankih, kjer so tudi nekadilci, ne
bi kadili, češ daje v Sevnici zrak že
tako dovolj onesnažen, zakaj bi si
dihanje oteževali še s cigaretnim
dimom.« Nekadilci imajo ustavno
pravico do čistega zraka!« je pribil.
Blagajnik Milož Dernovšek pa
se srečuje z drugimi težavami. Čla
narina v društvu nekadilcev je res
da borih 50 dinarjev, s čimer si ne
morejo kaj dosti pomagati. Še
dobro, da jim stojijo Ljubljančani
ob strani predvsem s propagand
nim gradivom. V družtvu mnogo
pričakujejo od predvidenega zako
na o varstvu pri delu, ki bo bojda
kajenje ob delu celo prepovedal. Se
torej obeta nekakšna prohibicija?
Doslej se o tem osnutku premalo
resno razpravlja.
A. Ž.

NAJVEČJI OFSETNI TISKARSKI STROJ — V krški Papirkonfekciji so
veseli pomembne pridobitve: po 7-mesečnih prizadevanjih so delavci Papirkonfekcije uspešno namestili največji ofsetni tiskarski stroj na
Dolenjskem in v Posavju, največji tako po dimenzijah in količini barv
(zmore jih kar pet!) kijih lahko naenkrat tiska. Ko bodo predvidoma sredi
februarja pričeli z redno proizvodnjo, predvsem blanket za tobačno indust
rijo in velikih etiket za živilsko industrijo, bo to velik korak v specializaciji
proizvodnje. (Foto: P. Perc)

kozerija*
Im eli sm o re d o v a ln o k o n fe 
ren co . U čitelji so sk a k a li v z ra k ,
k e r se m ule in m ulci p re m a lo
učijo.
— L eni so , p o leg teg a p a še
v e lik o m a n jk a jo . O p ra v ič ila p r i
n e se jo o d d o m a a li p a iz z d 
ra v stv e n ih u sta n o v . Vse lep o
p o d p isa n o .
— M a rs ik d o ve, k d a j b o
v p ra š a n , a vse z a m a n . K o ga p o 
kličem , ne o d p re n iti u st.
— M o rd a p a jih p re m a lo m o 
tiv ira m o za p o u k ? T u d i v to
sm e r bi se m o ra li z am isliti.

— Vse sem že p o sk u sila : zle
p a , z g rd a , s p re p rič e v a n je m , s
p o g o v o ri, celo p sih o lo g a sm o
p o k lic a li n a šolo. U sp eh je bil
sk o ra j ničen.
— D v a in trid e s e t o d s to tk o v
jih je izdelalo. D ru g i im a jo p a
e n o , dve, tri, štiri in celo en ajst
n e z a d o stn ih ocen.
— O k a te re m ra z re d u g o v o 
rite?
— O 1. b. E n a jst n e z a d o s
tn ih . T o je re k o rd , o d k a r učim .
— K d o je ta tiček?
— R ezk a C vek. N e z a d o s tn e 
g a n im a sa m o p ri telesni vzgoji.
T a m je m an j u sp ešn a.

— K aj p ra v ijo p ro fe so rji?
— T u d i n a n a jla ž ja v p ra š a n ja
ne o d g o v a rja .
— Ste ji n u d ili p o m o č?
— P re d p o u k o m in p o njem .
— In?
— Iz b o ljša n ja nisem o p a zila.
S ta ri m am i sem p isa la tr ik r a t, a
ni o d g o v o rila , k aj šele d a bi se
p rik a z a la v šolo.
— K je p a s ta m a ti in oče?
— V N em čiji. Ž e p e tn a jst let.
T ja sta o d šla ta k o j p o R ezk in em
ro jstv u . M a ti je te le fo n ira la .
P o v e d a la sem ji, k a k o je z
R e zk o . » N a p ra v ite k a j, lep o vas

p ro sim ,« je m o le d o v a la , »m id v a
z m ožem sva n e m o č n a . Saj bi se
že v rn ila , a m o ra v a z aslu ž iti še
za tr a k to r , p rik lju č k e , a tu d i
h iša še ni d o k o n č a n a .« N a to je
o d lo ž ila slu ž a lk o ...
P e tin d v a jse t u čiteljev je s tr 
m elo v m ize z e n o sa m o m islijo:
k a k o p o m a g a ti R ezki C v e k , d a
se zn eb i e n a jstih n e g ativ n ih
ocen . N a d ru g e m k o n c u E v ro p e
p a sta n je n a m a ti in oče ra z m i
šljala o te m , kaj b o sta p re j k u p i
la s p rig a ra n im i m a rk a m i: les za
o b io ž ite v sto p n ic ali n a p ra v o za
ra z tre s a n je g n o ja.
T O N I G A Š P E R IČ

