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Bodo jedrski
odpadki ostali
kar v Krškem?
Krajani odločno zahtevajo gradnjo odlagališča
K RŠKO — Na zboru krajanov kra
jevne skupnosti Krško, k ije bil v pone
deljek zvečer v Delavskem kulturnem
domu Edvarda Kardelja, so obravnava
li samo dve točki dnevnega reda in obe
sta bili povezani z JE Krško.
Temeljno vprašanje, ki se zastavlja
tako ob poročilu o obratovanju JE Krš
ko kot ob ureditvenem načrtu zanjo, je,
kako se znebiti skladiščenja nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov. Dej
stvo je, da JE Krško od lanskega de
cembra dalje nima več dovoljenja za
skladiščenje teh odpadkov, trajno odla
gališče pa še ni zgrajeno. Ker je širša
družbena skupnost ob začetku gradnje
JE Krško zagotovila, da tako odlaga
lišče bo zgrajeno, pa sedaj še ni in bo tra
jalo najmanj še tri leta, da bo, se prebi
valci Krškega boje, da bodo nazadnje
odpadki ostali v Krškem. Zato so na
zboru krajanov, kjer so seveda sodelo
vali tudi strokovnjaki iz JE Krško, spre
jeli sklep, da bodo pred zasedanjem
občinske skupščine ponovno sklicali se
stanek. Vendar tedaj ne le na občinski
ravni, ampak bodo poklicali v Krško
tudi predstavnike izvršnih svetov Slo
venije in Hrvaške.
Rešitev tega problema pa ni tako
enostavna. Če bi namreč ustavili JE Krš
ko, bi nam primanjkovalo električne
energije. Če bo elektrarna delovala še
naprej, bodo morali jedrske odpadke
skladiščiti v dosedanjem skladišču, kjer
je prostora le še za tri do štiri leta. In
skladiščili jih bodo, če bodo delegati krš
ke občinske skupščine sprejeli uredit
veni načrt. To bi bila sicer samo začasna
rešitev, v Krškem pa so že siti teh začas
nih rešitev.
J. S.

. j _________________

SEMINAR ZA
OPERACIJSKE
MEDICINSKE SESTRE
N O VO M ESTO — Danes in jutri
poteka na Otočcu strokovni seminar in
občni zbor sekcije operacijskih medi
cinskih sester Slovenije, ki ga tokrat or
ganizirajo operacijske medicinske sestre
iz novomeške bolnišnice.

V Lisci so že
selili stroje
v novo tovarno
SGD Beton Zagorje je v 6
mesecih zgradil novo to________ varno________

Sevniški
praznik
v Trziscu
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v
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Novo: trgovina na Lo
gu, črpalka v Tržišču,
cesta na Malkovcu
SEVNICA — Sevničani praznu
jejo svoj občinski praznik 12. no
vembra v spomin na drzno akcijo
narodnega heroja Dušana KvedraTomaža, k ije 12. novembra 1941
kot kom andir Brežiške čete v drzni
akciji rešil iz sodnijskih zaporov v
Sevnici skupino političnih jetnikov.
V okviru prazničnih prireditev je
že bila petkova proslava ob 40.
obletnici delovanja Trubarjevega
dom a v Loki, v soboto pa so na Lo
gu odprli večnamenski objekt, kjer
je tudi trgovina M-Kmetijska kom 
binata. V nedeljo so v Tržišču odprli
likovno razstavo in objavili najbol
jša pisna dela iz natečaja »Razvoj mo
jega kraja. V torek so v zgornji stav
bi stare osnovne šole v Sevnici
odprli obnovljene prostore glasbe
ne šole, na sevniškem gradu pa G a
lerijo krasilne umetnosti« Ivana
Razborška.
Po petkovi otvoritvi bencinske
črpalke v Tržišču bodo uro pozneje,
ob 14., položili še temeljni kamen
za gasilski dom v tem kraju, kije le
tos osrednje prizorišče dogajanj ob
občinskem prazniku. V Tržišču bo

Posvet slovenskih pediatrov v Novem mestu o problemih zdravstvenega var
stva romskih otrok — Preživijo brez receptov za otroško hrano
N O V O M E ST O — V novom eški, črnom aljski, metliški, trebanjski in krški
občini živi približno 130.000 ljudi, od tega 30.000 otrok. Romi predstavljajo 1,3
odstotka prebivalstva, rom skih otro k pa je 2,5 odstotka. Romi so izrazito m la
da populacija, skoraj 40 odstotkov Rom ov je predšolskih in šoloobveznih
otrok. O problem ih zdravstvenega varstva rom skih otrok so se zadnji petek na
posebnem sestanku v Novem m estu pogovarjali pediatri iz vse Slovenije. P ri
pravili so ga pediatrična sekcija Slovenskega zdravniškega društva, Zdravniš
ko društvo N ovo m esto in novom eški otroški oddelek v sodelovanju s tovarno
zdravil Krko.
Žabjaku, sodijo med najrevnejše. Živijo
Dolenjski Romi, še posebno v no
še vedno v zelo neurejenih bivalnih
vomeški občini in predvsem tisti v
razmerah, imajo slabo prehrano, ki je
povezana tudi z brskanjem po kantah
za smeti, posledica vsega tega pa je nji
BOLJŠI ČASI ZA
hovo slabo zdravstveno stanje. Okolje,
DROBNO
ki zna po prizadetih pediatrovih bese
dah graditi hiše za 5 milijonov, iz kateGOSPODARSTVO
BREŽICE — Vse kaže da bo z ja 
nuarjem le zaživel poslovno informacij
ski center drobnega gospodarstva v Po
savju. K sporazumu o ustanovitvi in
delovanju centra pristopajo obrtne za
druge in združenja, delovne organizaci
je, banke, izvršni sveti, skladi za po
speševanje drobnega gospodarstva in
regionalna zbornica. Vseh podpisnikov
je 26 in do ponedeljka jih je deset že po
trdilo svoj pristop. Udeleženci bodo
zbirali in posredovali podatke o po
vpraševanju posavskega gospodarstva
republiškemu centru pri Kovinotehni v
Celju. Podpisniki sporazuma pristajajo
tudi na soudeležbo pri nakupu dodatne
računalniške opreme pri Kovinotehni.
Vsak od njih bo prispeval po 350
tisočakov.

rega se hodi po neoporečno mleko čez
mejo, se sicer trudi pomagati tej popu
laciji, a skrb jevše danes dostikrat papir
nata. Romi v Žabjaku so na primer do
bili vodovodno pipo, ne vedo pa, d a je
voda iz nje kot v večini novomeških pip
večkrat oporečna in jo je treba pred
uporabo prekuhati. Tudi če bi vedeli, za

zato v soboto, 14. novembra, tudi
slavnostna seja občinske skupščine.
Na njej bodo podelili letošnja priz
nanja občine.
Najpomembnejša pridobitev je
gotovo posodobljena cesta Malkovec— Telče, kjer so se izkazali zlas
ti pripadniki JLA.
P. P.

KNJIŽNA RAZSTAVA
O VUKU KARADŽIČU

BERITE DANES!
na 2. strani:

• Vlaki vozijo z nego
tovostjo
na 4. strani:

• Največ točk dobile
Srebrniče
H IŠA J E V PR A V IH R O K A H — M inulo soboto je 700 obrtnikov novom eške
občine dobilo svoje prostore. R azpadajočo hišo na Glavnem trgu 14 so preure
dili, tako da jim je v ponos. Zgornji prostori so namenjeni obrtnem u združenju
in zadrugi H rast, spodaj pa si bodo delavnice in trgovine vzeli v najem in sijih
uredili obrtniki sami. Na sliki: za sobotno slovesno otvoritev je bilo veliko za
nimanje. (Več o tem na 4. strani)

Lepotni popravki ne zadoščajo
V Posavju menijo, da je protiinflacijski program ZIS nedorečen_______

za

takšen ukrep nimajo možnosti.
Romke danes v večji meri že rojevajo
v porodnišnici, toda iz nje gredo veči
noma že prvi ali vsaj drugi dan. Rojeva
jo mlade, mnoge že pred petnajstim le
tom, imajo še vedno veliko otrok.
Romski novorojenčki imajo nizko po
rodno težo, veliko je zahirančkov. Pozi
tivno odstopajo romske matere od osta
lih le pri dojenju, vse drugo je v skladu z
zdravstveno in splošno razgledanostjo
in vzgojenostjo pri Romkah slabo. Bis
tveno manj hodijo z otroki v posveto
valnico, tudi cepljenje romskih otrok je
še slabo. Bolni so romski otroci v prvem
letu večkrat kot ostali, potem pa se obo
levanje, kjer Romčki ne izstopajo po
kakšni bolezni, izenačuje oz. so Romi
bolni celo manj kot ostali. V tem prvem
letu mora v bolnišnico zaradi bolezni
dihal in prebavil precej več romskih
otrok in v bolnišnici ostajajo enkrat dalj
kot drugi. Umrljivost, posebno zgodnja,
je še vedno velika in v nasprotju z ostalo
populacijo se pri Romih ne zmanjšuje.
Kasneje šolski dispanzer vidi romske
otroke le, ko so tako bolni, da potrebu
jejo zdravila. S sistematičnimi pregledi
in cepljenji je velik križ. Povejmo še, da
so celotne razmere pri črnomaljskih in
metliških Romih precej boljše.
Z. LINDIC-DRAGAŠ

NOVO MESTO — V Študijski
knjižnici Mirana Jarca je že več dni od
prta knjižna in dokumentarna razstava,
posvečena 200-letnici rojstva reforma
torja srbskega jezika, zbiralca ljudskih
pesmi in srbskega preporoditelja Vuka
Stafanoviča Karadžiča. Razstava bo na
ogled do začetka decembra, ko jo bo
zamenjala razstava, posvečena Franu
Levstiku ob 100-letnici njegove smrti.

K R Š K O — Č eprav je bilo razpravi o protiinflacijskem u program u, ki g a je
zvezna vlada ponudila kot rešitev nakopičenih gospodarskih težav, posveče
nega malo časa, g a je bilo očitno dovolj, da smo v Sloveniji spoznali njegovo
nedorečenost in neučinkovitost. K ončna usoda program a pa bo znana šele po
tem , ko se bodo v Beogradu 12. in 13. novem bra sestali delegati obeh zborov
zvezne skupščine.
je, ki je bila pretekli teden v Krškem,
O 126 točkah protiinflacijskega pro
niso mogli dodati nič bistveno novega.
grama je bilo doslej izrečenih že dovolj
Zastavlja se tudi vprašanje, ali je m o
besed, očitno pa toliko, da je tudi
goče v tako katkem času in na toliko
zvezna vlada nekoliko prisluhnila pri
spornih točk v programu, dovolj tehtno
pombam in pripravila novo varianto
odgovoriti.
programa z nekaterimi novimi točka
Predvsem so se v Posavju strinjali s
mi. Vse pripombe iz Slovenije so bolj ali
stališči, ki sojih sprejeli slovenski izvrš
manj soglasne, zato je povsem razum
ni svet, sindikati, gospodarska zbornica
ljivo, da jim na skupni seji medobčin
in Socialistična zveza. Menijo, daje bila
skih svetov ZK, SZDL in ZSS za Posavpri izdelovanju programa premalo pri
sotna stroka. Ali drugače povedano:
strokovnjaki, ki so program pripravili,
bi se morali posvetovati še z drugimi
ekonomisti. Kot eno izmed pomemb
nih pripomb so v sklepe zapisali, da bi
D ovolj odločno in sam ozavestno so zvenele besede podpred
se moral pri nas končno doreči odnos
sednika republiškega izvršnega sveta Janeza Bohoriča, k o j e
do lastnikov deviznih sredstev. Devizne
p red petkovim zasedanjem republiške skupščine na »brifingu«
vloge je potrebno uzakoniti ali pa do
govoril novinarjem: »Glede deviznega zakona tokrat ne bomo
sledno preganjati. Na področju izvoza
popuščali (ali se pustili pretentati), saj distributivni m odel za
in zunanjih dolgov bi se morali končno
Slovenijo ni sprejemljiv. R epubliški izvršni svet predlaga zavrni
dogovoriti za selektiven pristop. V
tev (to j e skupščina kasneje tudi naredila) protiinflacijskega
skupni porabi, kije čedalje bolj oklešče
programa, k i ga j e pripravil zvezni izvršni svet, za to p a imamo
na, bi morali doseči, da bi bilo iz omeji
trdne argumente. Program zapostavlja vlogo trga, ne vnaša pos
tev izvzeto izobraževanje. Kot po
lovne samostojnosti, prehiteva ustavne spremembe, zanika od
membno nalogo pa so v sklepe zapisali
govornost republike za lasten in skupen razvoj, predvsem p a
tudi, da bi se morala organizacija v Sa
krepi administriranje, vse to p a so stvari, k i so odločilno pripo
moupravnih interesnih skupnostih bolj
m ogle do krize.« Soglašamo, hkrati p a pričakujem o, da bodo
racionalizirati. In končno, vse probleme
odgovorni možato držali besedo. Čas j e že, da se Slovenija poli
v Sloveniji bi morali natančneje obdela
tično odločneje postavi in ne pristane na vsejugoslovansko
ti, da bi dobili stvarno sliko stanja. Na
uravnilovko, k i se zdaj ponuja še m očneje k o t sicer. Utemeljitve,
sploh so menili, da program zvezne vlak i jih ima naša republika v svojih predlogih, in delež, k i ga ust
varja v jugoslovanskem gospodarstvu, j i dajeta vso pravico do
tega. N ihče j i tudi ne m ore očitati egoizma. Petindevetdeset mili
ja rd novih dinarjev prispevajo zdaj naši ljudje za razvoj manj
raz vitih, to p a j e toliko, k o t znaša celotna letna akum ulacija slo
V d ru g i polovici te d n a b o le
venskega gospodarstva. Vsak nadaljnji kom entar j e odveč!
po vrem e, razen v so b o to , k o bo
M. LEGAN
deževalo.

Čas

• Rešitev? Pediatri in vsi zdrav
stveni delavci se lahko še tako trudijo
in se trudijo po svojih m očeh, a do
kler bo rom ska mati nesla novorojenč
ka ali bolnega otroka pod šotor ali v
barako, v kateri piha z vseh strani,
prala stekleničko v oporečni vodi itd.,
podatki ne m orejo biti drugačni.

• Častni občan občine Sevnica
bo postal starosta slovenskih upo
dabljajočih um etnikov, kipar in
m edaljer Vladimir Štoviček, ki se
je rodil v Boštanju. G rba občine
letos ne bodo podelili, priznanja
D ušana K vedra-Tom aža bodo
prejeli D rago Bizjak iz Sevnice,
ivan Pungerčar z M alkovca in
rokom etni klub D K ŠD Svoboda
iz Krmelja, medaljo D ušana Kved
ra-Tom aža pa bodo izročili D rušt
vu gojiteljev m alih živali, Elektro n ad z o m ištv u , T urističnem u
društvu, R om ani Ivačič (vsi iz
Sevnice) in Ferdu Šetrajčiču iz
Ljubljane.

ZA G O RJE — Delavci SG D Beton
Zagoije so v komaj šestih mesecih uspe
li zgraditi novo tovarno Lisce v Zagor
ju. Predračunska vrednost del je 1,6
milijarde dinaijev, denar pa so po katas
trofalnem plazu izpod Ruardija, kije fe
bruarja letos porušil sodobno tovarno,
zbrali zvečine s pomočjo solidarnosti.
Prejšnji petek so iz. zasilnih prostorov
TVD Partizan v Zagorju že pričeli seliti
stroje v novo tovarno. Stroje in opremo
so postavili in uredili konec tedna, tako
da ta teden že pričenjajo normalno
proizvodnjo. Obetajo si, da tako 210
delavk in delavcev zagorske temeljne
organizacije Šivalnica zaradi selitve ne
bo izgubilo niti enega delovnega dneva.
Uradna otvoritev nove tovarne bo
predvidoma 26. novembra.
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Prizadeto o romskih otrokih

de ni potreben samo lepotnih poprav
kov, ampak tudi vsebinskih sprememb.
Eden od udeležencev skupne seje pa
je menil, da bi bil odstop predsednika
ZIS Branka Mikuliča nujen, ker pač ni
izpolnil svojih obljub, a le tako, da se
spremeni ključ volitev, ker bi se sicer nič
ne spremenilo.
J. SIMČIČ

na 6. strani:

• ZK kritično o treh
vprašanjih
na 7. strani:

• Prikaz ob prelomni
ci iskanj
na 8. strani:

• Naj se ve, da se godi
krivica
na 13. strani:

• Pogled v preteklost
brez oskrumbe
na 14. strani:

• Rušen zakon, ne
črna gradnja
na 20. strani:

• Klubski žig za za
sebne posle

IMV uspešen
Renault še naprej ostaja kooperant IMV
NOVO MESTO — Rezultati, ki
jih letos dosegajo v novomeški
IMV, uvrščajo to delovno organi
zacijo med boljše v Sloveniji. V de
vetih mesecih so ustvarili 185,4 mi
lijarde din celotnega prihodka, kar
je za 123 odst. več kot lani, čisti
dohodek pa je bil skoraj trikrat več
ji. Na domačem trgu so prodali
9.165 vozil R4 in R 1 8 ,200 dostav
nih vozil, za 13,2 milijarde din re
zervnih delov. Izvozili so 24.287
R4. V tem času so prodali tudi
10.167 prikolic. Izvoz v vrednosti
130,4 milijona dolarjev je bil večji
za 15 odst., uvoz so povečali le za 5
odst. Storilnost je bila v avtomobil
ski proizvodnji večja skoraj za dese
tino, v prikoličarski pa za 2,6 odst.
Bistveno so izboljšali kvaliteto, ure
dili tovarno. Računajo, da bodo ob
koncu leta kljub težkim pogojem
zabeležili podobne dobre rezultate.
Na torkovi tiskovni konfgerenci so
predstavniki IMV tudi povedali, da
je že gotovo, da bodo v prihodnosti
ohranili sodelovanje z Renaultom, s
čimer niso zaprta vrata za še druge
partnerje. IMV tudi podpisuje po
godbo skupaj s Slovenijalesom za
postavitev tovarne priklic v Sovjet
ski zvezi. Več prihodnjič.

Vroči dnevi
za brežiške
lesarje
Razplet na današnjei
zboru delavcev?
BREŽICE — V tovarni pohištva
kuverte letos zelo tanke, povpreč
osebni dohodek za devet mesecev je 1
komaj 175 tisočakov. V septembru
ga zvišali na 227 tisoč dinarjev, oktob
pa je spričo manjšega obsega proizvo
nje spet padel na 200 tisočakov. To
sprožilo val nezadovoljstva med dela
ci. Zdaj imajo na voljo za 20 odstotki
več skupne mase, ko pa je stekla bese'
o delitvi, je nastal ogenj v strehi. D
poldanska izmena v petek do 12. ure
prijela za delo, popoldanska pa je do
ure zvečer stala krtžem rok. Vmes so v
liko sestankovali.
Današnjemu zboru delavcev predi
gajo dve možnosti za delitev. Po pr
naj bi 20 odstotkov mase za osebne d
hodke razdelili vsem zaposlenim v en
kih zneskih, po drugi pa delavcem
najnižjimi osebnimi dohodki po 20 o
stotkov, naslednjim kategorijam zap
slenih pa bi ta odstotek postopon
zmanjševali, tako da bi tisti na vrl
ostali brez dinarja pribitka. Delavci t
rej izsiljujejo uravnilovko.
Glede poračunov, zaradi katerih sc
občini povsod dvignili veliko prahu, |
je za zdaj znan podatek, da so si v go
podarstvu izplačevali po 7 odst. za za
nje tri mesece, v družbenih dejavnost
pa 11 odstotkov. V gospodarstvu je bi
sicer opravljenih več poračunov, ve:
dar jih poročilo o gospodarjenju še r
vsebujejo zato na občini zbirajo poda
ke naknadno. Vse to kaže, da je pri n:
pot do natančnih številk še zelo zavit
J .'

udar

M A R T IN O V A N JE N A J BO V E S E L O — Bolje d v a k ra t k o t n o b e n k ra t, pravijo tisti D olenjci, ki so si veselje
čast M a rtin a pripravili že prejšnjo nedeljo, čep rav b o večina p raznovala konec tega tedna. M artin o v o je že O'
n ekdaj d o m ač p ra zn ik , k o se p re d zim o k o n č ajo vsa km ečka in v in o g rad n išk a dela. P om em bnejše je , d a je to dar
k o iz h ram o v izgine m ošt in vino po k aže svojo m oč. M a rtin J ^ o je z agotovo m ed p razniki najbolj v čislih, saj ta da
poleg vina ne m anjka pečenih d o b ro t in potic. L eto s b o m arsikje na mizi tudi A grokom erčev p u ra n , kot g rena
spom in na čas, ki g a je n ajbolje poplak n iti z vinom . N a sliki: F ra n c M artinčič iz Sm alčje vasi je eden večjih dolen
skih vin o g rad n ik o v in trsn ičarjev , saj p re m o re več k o t 10.000 trt. O letošnjem p rid e lu je takole povedal: »Dobi
v in ogradniki se letos lah k o pohvalijo s pridelkom , čep rav so n e k atere so rte tudi slabše obrodile. U soda letošnje?
p rid elk a je še v božjih ro k a h , saj se tu d i v in o g rad n ištv u ne pišejo d o b ri časi. S am o od v in o g rad a se ne d a vr
živeti.«. (F oto: Ja n e z Pavlin)

Vlaki vozijo z negotovostjo

Železnica
napoveduje
novosti

V Novem mestu razpravljali o težkih razmerah za poslovanje železničarjev
N O V O M E S T O — Z vztrajanjem na nestvarno nizkih cenah železniških
prevozov je zvezni izvršni svet spravil železničarje v izjem no težak položaj, ki
ga še kako občutijo tudi v Železniški tran sp o rtn i organizaciji v Novem mestu.
T ako so m ed drugim ugotavljali v petek na 2. zasedanju temeljne skupnosti za
železniški in luški prom et prom etnega središča N ovo m esto.
Cene prevozov z vlaki v Železniškem
gospodarstvu Ljubljana, ki vključuje
Ž TO Novo mesto, so se letos dvakrat
povečale, kar bo ob koncu leta pomeni• K R ŠK O — Tem eljna skupnost za
železniški in luški prom et prom etne
ga središča T rbovlje, ki povezuje
občine ob m agistralni progi od Litije
do D obove, je na ponedejkovi sku
pščini v Krškem izjemno kritično pre
tresla analizo gospodarskega polož
aja Železniškega gospodarstva L jub
ljana. Predvsem zaradj neuresničene
politike cen se nahaja ŽG L jubljana v
najtežjem gospodarskem položaju v
svojem obstoju. Izguba utegne do
konca leta n arasti že n a 56 milijard
dinarjev. G ospodarski položaj ŽG
L jubljana kaže, da se sklepi republiš
ke skupščine, ki jih je ta prejela po divaški nesreči, v ničem er ne uresnič
ujejo. T udi zato je nujno, da vsaj za
prem ostitev teh izjemnih težav z za
konom o prispevku za pokrivanje de
la stroškov enostavne reprodukcije
ŽG Ljubljana pridobijo prepotreben
denar. T ako naj bi prispevno stopnjo
povečali za okrog 0,6 odstotka. ZG
L jubljana je posredovala v okviru
skupnosti jugoslovanskih železnic
zveznim organom zahtevek za kom 
penzacijo v višini 22.521 milijonov
dinarjev, zdaj pa naj bi popravljalo
prispevno stopnjo za povračilo na
dom estili še preostali prim anjkljaj
28.309 milijonov dinarjev.
Č eprav so se delegati strinjali, d a je
položaj železnice katastrofalen in gre
zdaj le za preživetje, so se sprva malodušno vprašali, kaj sploh še lahko
storijo. Če se železnica zaustavi, se bo
zaustavilo še m arsikaj drugega. O
posledicah niti niso govorili, odkrito
pa so postavili vprašanje nezaupnice
Z IS ali pa vsaj človeku, ki v vladi o d 
govarja za prom et.
P. P.

ČLOVEK ČLOVEKU
KO ČEV JE — Akcija »Solidarnost v
dejanjih« v kočevski občini še traja. D o
zamude je prišlo, ker je tiste dni (okoli
22. oktobra) tudi v kočevski občini po
tekala vojaška vaja »Jesen 87«. Ni pa
nobene bojazni, da ne bo vnovčenih za
vseh 500.000 din zahvalnih lističev.
Razen tega je zelo uspela akcija zbiranja
starega papirja, v kateri so zbrali še za
133.800 din papiija, največ v delovnih
organizacijah Kočevski tisk, Tekstilana
in Inkop, ki se jim občinski odbor
Rdečega križa še posebej zahvaljuje.
O d zbranega denaija bodo 5 odstotkov
nakazali v skupni sklad RK Jugoslavije
za pom oč prizadetim v elementarnih
nesrečah in drugih nezgodah. Ostali
denar bo ostal občinski organizaciji RK
— s tem se strinjajo tudi krajevne orga
nizacije RK — in sicer namensko za ak
tivnosti s področja krvodajalstva.

Jaz, nemškutar
Olajšanje, ker sivina in
dogmatizem nista do
ma le pod Pohorjem
M ARIBOR — Morebiti sem res
podlegel psihozi zunanjega sovraž
nika, toda v zadnjih tednih se z me
noj dogaja nekaj čudnega: čeravno
sebe in druge nenehno prepričujem
o svoji kozmopolitski naravi, se je
nenadom a začel krepiti moj lokalpatriotizem, in ima me, da bi se
postavil na barikade »svojega« M a
ribora. Sivega in dogmatskega Ma
ribora, to je že uveljavljena vseslo
venska označba zanj.
Sam nisem nikoli verjel, da je
možno kar celemu mestu z mirno
vestjo — pa naj so v teh zadnjih me
secih nekateri razvpiti dogodki v
njem še tako razjezili slovensko in
jugoslovansko javnost — prilepiti
takšno etiketo. Navsezadnje je svo
jevrsten paradoks, da v tem sivem
in dogmatičnem Mariboru izhaja ta
čas eden najbolj polemičnih (nje
govi kritiki pravijo — problematič
nih) časnikov v tej deželi (Katedra);
da v tem sivem in dogmatičnem
M ariboru ljudje že dve leti gledajo
po pet, šest sateliskih programov,

DOLENJSKI LIST

lo v primerjavi z lanskim decembrom
povišanje za 34,4 odstotka. T ako želez
ničarji ugotavljajo, da se ponovno ne
uresničuje politika hitrejše rasti cen
prevozov z vlaki, čeprav po drugi strani
drži, da so sredstva iz prispevka za po
vračila članic SIS za železniški in luški
prom et dotekala za letošnjih prvih de
vet mesecev po načrtu in dosegla blizu
52 milijard dinarjev.
Vseeno je položaj ŽG Ljubljana na
moč otežen spričo primanjkljaja pri
hodkov, ki ga ocenjujejo za letos v višini
55.736 milijonov dinarjev. Denarja
zmanjkuje za tekoče vzdrževanje, kaj
šele za razširjeno reprodukcijo. Investi
cijski načrt naj bi Železniško gospodar
stvo po ocenah letos uresničilo le okrog
39-odstotno, saj ima ŽG Ljubljana pet
krat slabšo akumulativno sposobnost
kot v povprečju gospodarstvo v repu-

bliki, iztrošenost njegovih osnovnih
sredstev pa je v istem pogledu večja.

Hitri tovorni vlaki
V takih razmerah bi morali na zvezni
ravni dovoliti železnici večje opiranje
na tržne zakonitosti. Po tej poti bi naras
le cene prevozom z vlaki, koliko pa bi
ocenili železničarji po rezultatih svoje
uspešnosti in v dogovarjanju s porabni
ki njihovih storitev — gospodarstvom.

LJUBLJA NA — Pred kratkim je
Železniško gospodarstvo Ljubljana po
streglo z informacijo o nekaterih novo
stih v tovornem prometu, s čimer želi
približati svoje storitve porabnikom. Po
vzorcu transportnega sistema Intercargo, kije poznan zlasti na nemških želez
nicah, bodo železničaiji uvedli med več
jim i jugoslovanskimi centri posebne
hitre vlake, katerih kompozicije bodo
sestavljali v poseben vlak na posamez
nih priključnih postajah. V namembnih
centrih bo zagotovljena dostava pre
jem niku s posebnimi vlaki ali s sredstvi
integralnega transporta. Uporabnike
storitev bodo z. voznimi redi natančno
seznanjali. Z novim voznim redom za
obdobje 1988/89 bodo vpeljali sistem
prevoza »danes predano—jutri, izroče
no« tudi na lokalnih postajah z večjimi
količinami blaga. Za druge postaje bo
do zagotovili prevoz v dveh dneh.

Na slednje naj bi se železnica v bodoče
naslonila v večji meri. V tem smislu so
na sestanku podprli predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prispevku za pokrivanje dela
stroškov enostavne reprodukcrje ŽG
Ljubljana za leto 1987 in s tem predvi
deno povečanje prispevne stopnje za
povračila za leto 1987 za okoli 0,6 od
stotka. Na sestanku, na katerem so se
seznanili še s poslovanjem Luke Koper,
so se zavzeli za nadaljnje dobro ures
ničevanje ukrepov za izboljšanje raz
mer znotraj železniških organizacij.
M. LUZAR

SEMINAR O
INOVACIJAH

Vprašanja ostala odprta

LJUBLJANA — V Smeltovih pros
torih na Titovi 184 bo v sredo, 25. nnovembra, enodnevni seminar o industrij
ski lastnini in inovacijah.

Skupščina Zveze stanovanjskih zadrug Jugoslavije
— Desetletnica Stanovanjske zadruge Šentrupert
O TO ČEC — Skupščina Zveze sta
novanjskih zadrug Jugoslavije, ki jo je
pred kratkim na Otočcu organizirala
Stanovanjska zadruga Šentrupert, je
ponovno dokazala, da stanovanjske za
druge opravljajo pom em bno družbeno
vlogo. Vendar prav sedaj prihajajo za
zadružništvo kritični časi.
N a skupščini naj bi govorili predv
sem o problemih, ki jih bo nedvomno
sprožila predvidena reforma stanovanj
skega gospodarstva, zlasti pa o ukrepih
iz protiinflacijskega programa. Vendar
v razpravi na skupščini ni bilo mogoče
odgovoriti na odprta vprašanja, ker je
udeležencem skupščine, ki so prišli iz
vse Jugoslavije, manjkalo podatkov o
tem, kako načrtujemo v državi razvoj
stanovanjskega gospodarstva. To je še
posebej boleče, ker so Združeni narodi
prav letošnje leto razglasili kot leto, v
katerem naj bi še posebej skrbeli za ljudi
brez strehe nad glavo. Zato pom en sta
novanjskega zadružništva, ki ima na ju 
goslovanskih tleh dolgo in bogato tra
dicijo in je v svoji dolgi zgodovini
doživelo veliko vzponov in padcev, sa
mo še narašča. V prid tej ugotovitvi go
vorijo ne le številke o zgrajenih hišah in
stanovanjih, am pak tudi potrebe ljudi,
ki so prav v zadrugah našli močno opo
ro. Zato seveda že dolgo ni več res, da
zadruge obstajajo samo zaradi tega, ker
so zadružniki oproščeni plačila pro
metnega davka, saj zadruge opravljajo
še celo vrsto pomembnih nalog na po
dročju zasebne stanovanjske gradnje.
Hkrati s skupščino Zveze stanovanj
skih zadrug Jugoslavije je na Otočcu
potekala tudi demonstracija računal
niške opreme in pa seminar, na katerem
so se lahko predstavniki jugoslovanskih
stanovanjskih zadrug seznanili z raču-

medtem ko se drugod v Jugoslaviji
še na veliko preklajo o »ideoloških«
učinkih prodora tujih tv programov
v naš prostor; da ta sivi in nekultur
ni M aribor gradi novo gledališče in
novo univerzitetno knjižnico — če
omenim samo tisto, kar je mogoče
povedati v eni sapi.
Neki znani mariborski novinar in
publicist je v času znanega »primera
Razpet« zapisal, da g aje »sram, ker
je Mariborčan«. V tistem konkret
nem primeru sem čutil precej po
dobno kot on, toda zdaj nisem več
prepričan, da je takšna uničujoča,
m alodane mazohistična samokri
tika na celi črti prinesla tem u mestu
karkoli dobrega. Pri tem je najmanj
pomembno, da je človek, katerega
ravnanje je bilo povod zanjo, ostal
na položaju. Pom embno je, da smo
vsi, ki živimo v M ariboru in nam ni
vseeno, kakšen je, postali del te hu
de etikete. In postali primerna tape
ta za lepljenje novih etiket.
Ena od njih je tudi razlog za moj
vnovič prebujajoči se lokalni ponos
■
— namreč tista, ki so mi jo prilepili
v zvezi s program om M M 2 (gre za
zelo razgibani in v mestu zelo pos
lušani turistično-informativni pro
gram radia M aribor v nemškem je
ziku). Meni in vsem ostalim Mari
borčanom. V pismih bralcev, kijih
vneto objavlja predvsem neki zelo
brani slovenski tedenski časopis, so
me nekateri vneti borci za ohran
janje tradicij NOB in ideološke čis
tosti na sončni strani Alp imenovali
kar za nemškutarja. Še dlje je s svo
jo izjavo številka 316 šlo slovensko
Jezikovno razsodišče: »Od mari
borskega tožilstva upravičeno priča
kujemo, da bo tudi tiste, ki v javnih
prostorih z nemščino na radiu
vznemiijajo slovenske občane, po
sadilo na zatožno klop.« (!)
Pravo olajšanje je ugotoviti, da
sivina in dogmatizem le nista doma
samo pod^phorjem .
MILAN PREDAN

NASA REŠITEV
JE ŠE DALEČ

nalniško podprtim istemom zajemanja
podatkov. Zadružniki so se tudi dogo-

Socializem j e v resnici zašel v celost
no strukturno krizo. Njegova ekonomi
ja ni tržna, ni takšna, kot jo imajo indus
trijsko razvite države, bogatejša j e za
številne politične vplive K e r je bil ves ta
sistem ustvarjan modelno, kabinetno, s
številnimi zakoni, administracijo, s šte
vilnimi poklicnim i in osebnimi usodami,
je razumljivo, da v tej krizi sodeluje ve
liko več ljudi kot v ekonomskih krizah
na zahodu. Kriza, k i jo doživljamo, ni le
ekonomska, je tudi politična in moralna
kriza, j e kriza vrednot Takšne krize te
orija ne pozna! Zato je danes veliko tež
je ponuditi sprejemljive in hitre rešitve.
Po mojem bi resničen izhod iz naše krize
lahko odkrila le kakšna multidisciplinam a skupina strokovnjakov, k i bi mo
rali imeti enake usmeritve in skupno ve
liko srce. Nismo še prišli do dna krize,
zato smo od takih rešitev še daleč. (Dr.
Dragan Veselinov v intervjuju za K m eč
k i glas)

• Stanovanjska zadruga Šentrupert,
ki deluje v štirih dolenjskih občinah in
v eni posavski — sevniški občini — je
z organizacijo skupščine ob svoji 10.
obletnici ponovno potrdila ugled ene
izm ed najbolje organiziranih stano
vanjskih zadrug v Jugoslaviji. P rede
10 leti, ko je začela delovati tak o rek
oč sam o za zadružnike iz krajevne
skupnosti Š en tru p ert, je bilo v njej le
nekaj več kot 30 zadružnikov. Sedaj
p a šteje več kot 5000 zadružnikov iz
vse Dolenjske. V teh desetih letih je
svoje hiše zgradilo s pom očjo S tan o 
vanjske zadruge Š en tru p ert več kot
2000 članov, k a r je nedvom no spoš
tovanja vreden dosežek.
vorili za enotno metodologijo zajeman
ja podatkov in spremljanja zasebne sta
novanjske gradnje.
J. S.
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Naša anketa

Slovenska knjiga v stiski
K njiga, ta človeka najboljša in najzvestejša prijateljica, »nujno po
trebna duhovna hrana za utrjevanje sam ozavesti, za nacionalno, narav
no dihanje naroda« (T. Pavček), je v Sloveniji v hudi stiski. Predvsem
zahvaljujoč nerazum nim ukrepom vlade v Beogradu je vedno bolj trž
no blago, čeprav to ni in ne b i sm ela biti, p a so zato založniki prisiljeni
izdajati kom ercialno privlačnejše knjige, k ijih pokupijo tisti, ki im ajo
denar, a knjig sicer ne betejo. Tisti, ki bi jih radi brali, mesece dolgo
čakajo nanje v knjižnici, ki im ajo prav tako vse m anj finančnih m ožno
sti sproti s prim ernim i količinam i dopolnjevati svoj knjižni fond z no
vostm i. T eh je tudi vse m anj, naklade pa so, vsaj pri beletristiki, sram ot
no m ajhne in knjige zato seveda drage. Le kaj sm o storili tej naši knjigi,
ki ji tudi vsakoletni mesec knjige ne zm ore nič pom agati? Kaj z vsem
tem počenjam o šele sebi oz. oblast počenja narodu, se bom o tega pra
vočasno zavedli?
JA N I BEVK, trgovec iz Metlike: »Knjige
kupujem redno in precej. Res so danes knji
ge drage, če pa ceno knjige primeijam z
rundo pijače, pa niso. Cena je odvisna od
tega, koliko ti knjiga pomeni. Ce jih kupuješ
kot dekoracijo, so zelo drage. Tukaj gre za
stvar odločitve in vrednostne lestvice. Se
moraš pač čemu drugemu, ki ti m anj po
meni, odpovedati, če hočeš imeti tistp, kar ti
veliko pomeni. Ko se podražijo cigarete, se
tudi vsi razburjajo, a kadijo naprej. Potreba
pač.«
,
A N D R E J PINTERIČ, poslovodja Agrariine cvetličarne v Brežicah: »Na leto ku
pim najmanj štiri knjige. Nazadnje sem ku
pil minulo soboto enciklopedijsko delo za
334 tisočakov. Ni bilo poceni, toda glede na
vloženi trud je vredno tega denaija. Sem
član Sveta knjige in imam zaradi tega nekaj
popusta. Knjigam se ne bom odpovedal in
zagotovo ne bom varčeval pri njih, čejih bo
potreboval moj otrok. Prepričan sem, da
dobra knjiga ni nikoli predraga.«
v Z D E N K A M O JSTRO V IČ, dijakinja iz
Šentjerneja: »Ob takšni draginji, ko je po
trebno izbirati med kruhom in knjigo, se
prav gotovo vsak odloči za prvo. Meni knji
ga veliko pomeni. Pomaga mi preganjati
dolgčas, je svojevrstna zabava, bogati mi
znanje in jezik. Rada obiskujem knjižnice,
veliko knjig pa si izmenjam tudi s prijatelji
cami. Sedaj berem »Čarovnico z Griča«,
nazadnje pa sem kupila Enciklopedijo
Slovenije.«
_ ANICA BRUNER, učiteljica klaviija iz
Črnomlja: »Vsake tri mesece kupim vsaj
eno knjigo, ker sem članica Sveta knjige. V
glavnem kupujem priročnike, slovaije, po
ljudne knjige, rada berem tudi zgodovinske.
Šo pa knjige pri nas zelo drage, zato za na
kupe izkoristim razprodaje ali možnost
obročnega odplačevanje. Knjige bi morale
biti cenejše, pocenili bi jih lahko tudi s
skromnejšo opremo.«

PAVLA GRM ŠEK, prodajalka v bla
govnici Beko v Krškem: »Če bi imela do
volj denaija, bi kupovala knjige, čeprav so
knjižne police v domači knjižnici že polne.
Ker so knjige za povprečno plačo že dolgo
predrage, jaz pa zelo rada berem, si knjige
sposojam pri prijateljih in v knjižnici. Nove
knjige sem nazadnje kupila pred štirimi leti,
ko sem bila še v šoli. Zlasti rada bi kupovala
priročnike in podobne knjige. Seveda bom
kljub visokim cenam kakšno knjigo še ved
no kupila.«
MIHAELA BEDENE, planerka v Elmi,
Čatež: »Naša knjiga je draga. Po svoje je
sreča, da sem v Svetu knjige, ker tako pri
dem ceneje do knjig. Po drugi szrani je ta
kšen način kupovanja velika obveza. Vča
sih niti ne najdem knjige po svojem okusu,
potem sežem po najcenejši, ki bi jo lahko
uporabila za razšujanje svojega obzoija. Za
leposlovje mi kar preveč zmanjkuje časa,
ker študiram ob delu in moram prebrati ve
liko strokovnih knjig,«
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valula

Avstrfja
Belgija
Belgija
Danska
Haska
Francija
Nizozemska
Italija
Norveška
Portugalska
ZR Nemčija
Španija
Švica
Švedska
V. Britanija
Japonska
Kuvajt
Kanada
ZDA
Avstralija

šiling
frank/C
frank/F
krona
marka
frank
gulden
lira
krona
esc ud«
marka
peze ta
frank
krona
funt
jen
kv. dinar
dolar
dolar
a. dolar
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
100
1
1
1
1
1

dač9 . novembra 1I 987
devize, efektivo, čeke, k re d itu pfeoa
z

ia postae aakaznice
nakupni
srednji
8639,06
2905,85
2888,49
15744,84
24715,34
17960,78
54057,40
82,41
16085,33
738,94
60796,78
900,90
73802,87
16841,77
1813,34
752,92
3679,98
770,33
1015,31
694,27
1254,41

8652,04
2910,22
2892,83
15768,49
24752,47
17987,76
54138,61
82,53
16109,49
740,05
60888,11
902,25
73913,74
16867,07
1816,06
754,05
3685,51
771,49
1016,84
695,31
1256,29

prodajni
8665,02
2914,59
2897,17
15792,14
24789,60
18014,74
54219,82
82,65
16133,65
741,16
60979,44
903,60
74024,61
16892,37
1818,78
755,18
3691,04
772,65
1018,37
696,35
1258,17

ZDENKA PO LJŠAK , vzgojiteljica v
sevniškem vrtcu Ciciban: »Več prebiram
strokovno literaturo. Praviloma tudi ne ku
pujem leposlovnih knjig. Sestra je članica
Sveta knjige in že tako pridem do nekaterih
novejših izdaj. Glede na vse divjanje cen se
mi slovenska knjiga niti ne zdi tako draga.
Prvič smo majhen narod in mar.jše naklade
dvigujejo ceno knjigi, ki bi jo lahko znižale
razne subvencije. Po drugi strani imam vča
sih občutek, d aje knjiga zelo podcenjevano
blago. Ko se pojavlja na raznih razproda
jah, je že papir dražji od cene knjige, kje pa
so še drugi stroški!«
JO ŽIC A KLARIČ, tajnica občinskega
odbora RK Kočevje: »Vedno odplačujem
kak obrok za knjige, trenutno dajem po
5.570 din mesečno. Zaradi splošne draginje
sicer ljudje kupujejo manj knjig. Menim, da
je pametno kupovati predvsem strokovne
knjige, enciklopedije, leposlovne pa si raje
sposodiš v knjižnici. Prepričana sem, da bi
knjige lahko pocenili, če bi bile manj razkoš
ne, če bi bilo manj reklam in prospektov
zanje.«

RENATA ORA ŽEM , krojačica iz Pri
gorice v ribniški občini: »Prav pred dnevi
sem kupila tri knjige v kočevski knjigarni.
Tak nakup mi je ljubši kot tisti pri prodajal
cih, ki ponujajo knjige po hišah in trdijo, da
jih prodajajo s popustom. Za branje rom a
nov nimam dosti časa. Raje berem strokov
ne knjige, o kuhanju, vrtu ipd., zaman sem
doslej iskala knjigo o strojnem pletenju.«
r / / y ///✓ /]
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Prašičja farma se bliža cilju
Na prašičji farmi na Pristavi bodo letos zredili 17.000 prašičev
P R IS T A V A — T e o re tič n a p o ln a zm ogljivost A g ro k o m b in ato v e p ra š 
ičje fa rm e n a P rista v i bi sic er la h k o b ila 30.000 p ra šiče v , v e n d a r p o n a v a d i
ta k e fa rm e ta k e zm ogljivosti nikoli n e d o sežejo . Z a to za to fa rm o velja še
n a p re j cilj v z red iti 27.000 100-k ilo g ram sk ih p ra šiče v n a leto, ta cilj p a b rž 
k o n e n e b o d o se ž en p re d leto m 1989, saj n a farm i še sedaj niso rešili vseh
ek o lo šk ih p ro b lem o v , težave p a so im eli tudi z ara d i tu b erk u lo ze .

Solidna letina
Metliška Vinska klet do
bila 2.000 ton grozdja —
Kakovost nadpovprečna
M ETLIKA — V letošnji redni
trgatvi je metliška Vinska klet dobila
okoli 2.000 ton grozdja. To je povpreč
na količina, ki še omogoča normalno
poslovanje kleti.
Kar se kakovosti tiče, .je m odra fra
nkinja nadpovprečna, prav tako laški
rizling, in portugalka. Povprečne kako
vosti pa so kraljevina, žametna črnina,
ki je letos zelo dobro obrodila, in šentlovrenka. Tako v kleti upravičeno
pričakujejo, da bosta letos laški rizling
in metliška črnina, zlasti vrhunska,
odlična, isto velja tudi za vrhunski laški
rizling. Solidne kakovosti bo belokranjec, ki pa ga bo primanjkovalo, in ozaljsko belo, ki ga bo glede na lansko zalo
go dovolj. Veliko si obetajo tudi od
roseja.
Prejšnji teden so v zadružnih vino
gradih na Vinomeru potrgali okoli 7
ton laškega rizlinga; iz tega grozdja bo
do pridelali laški rizling pozne trgatve in
izbor. Zaradi vlage seje na grozdju raz
vila močna žlahtna plesen, kar je za
predikatna vina zelo koristno.
O d prejšnjega ponedeljka je v proda
ji mlado vino, ki g aje metliška klet pri
pravila že lani in je bilo med ljubitelji ze
lo lepo sprejeto. Letos prvič slovenska
vinska zakonodaja uravnava tudi pro
dajo mladega vina. V prodaji je lahko le
od 2. novembra do konca decembra.
Metliško mlado vino je predelano po
francoskem postopku, po katerem pre
delujejo znameniti beaujolais, in tudi
pri točenju tega vina se je slovenska
zakonodaja zgledovala pri francoski.
O d tretjine do polovice vsega grozdja za
to vino — v metliškem primeru je to v
glavnem protugalka — fermentira celo
in brez kisika, v atmosferi ogljikovega
dioksida. Po kakih desetih dneh ga
združijo s svežim in kletaijenje nadalju
jejo po klasičnem postopku. D a seje to
vino lani kupcem zelo priljubilo, kaže
tudi podatek, da ga je metliška klet v
prvih treh dneh prodala okoli 200 hek
tolitrov, to je tretjino vsega.
A .B .
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V odja farm e inž. M atjaž Falkner je
povedal, da so letos jun ija še vedno
delovali s 70-odstotno zmogljivostjo.
Poglavitni vzrok, da farm a ni delova
la s polno zmogljivostjo, so bili ne
rešeni ekološki problem i. M ed km eti
je nam reč vse manj zanim anja za gno
jevko, v lagunah pa ni bilo dovolj
prostora za skladiščenje. M edtem so
tretjo laguno za skladiščenje gnojev
ke že zgradili in jo b odo tudi uporab
ljali, čeprav tehnični prevzem še ni bil
opravljen. »Seveda pa m oram k tem u
dodati, da bo m o ekološke problem e
dokončno rešili šele tedaj, ko bom o
zgradili gnojilno-nam akalni sistem za
1000 ha km etijskih površin. V endar
pa ta sistem še ne b o zgrajen prihod
nje leto,« m eni Falkner.

sovlagateljem ne m orem o dobaviti
toliko prašičev, kolikor znašajo naše
obveznosti. D raga je tudi krm a. Za

Vendar pa ekološki problem i niso
edini, s katerim i se ubadajo na farmi.

Analiza vina
: s ..

M atjaž Falkner, vodja prašičje farme
na Pristavi.
kilogram prireje potrebujem o 8 kilo
gram ov koruze, ki jo plačam o po 200
din, za kilogram prašiča pa dobim o le
1.400 din. T ežave im am o tudi s ka
dri. M edtem ko nekvalificirane de
lavce na farm o še dobim o, že lep čas
zam an razpisujem o prosta delovna
m esta veterinarja in veterinarskih
tehnikov,« je povedal Falkner.
v
J. SIM C IC

LAGU NE N ISO D O K O N ČN A R E ŠIT EV — P ri farm i so sicer že zgradili tret
jo laguno za skladiščenje gnojevke, dokončno pa bodo problem rešili, ko bo
zgrajen gnojilno-nam akalni sistem za 1000 hektarov površin. (Foto: J . Simčič)

POSLEDNJE
LA TIFUNDIJE V
EVROPI?
Eden najbolj radikalnih kritikov p o 
vojne jugoslovanske kmetijske politike
dr. Dragan Veselinov pravi, da si j e naš
stari partijski agrarni program zamiš
ljal prihodnost kmetijstva kot državno
podporo latifundijam, kot on imenuje
družbene obrate. »Zato je ta program
predpostavljal izrinjanjesrednjega km e
ta z zemlje in osvajanje zasebnega zem
ljišča v korist latifundije in države. Tak
program j e izjemen v Evropi, lakokotso
naši kombinati edini evropski ostanek
fevdalnih posesti, latifundij, za katere je
večina starih ekonomistov trdila, da so
uničile Rim. Po prvi svetovni vojni so la
tinske latifundije v vrtincu agrarnih re
form in samouničenja izginile iz Evro
pe,« trdi v Ekonom ski politiki S tem se
vsi ne bodo strinjali

ČESEN
V novomeških trgovinah je kilogram
česna druge kakovosti 8.900din, na trž
nici pa ga, če ste spretni, dobite za tisoč
aka ceneje. Zanimivo je, da stane kilo
gram prvovrstnega česna na ljubljanski
tržnici samo 4.000 din. Ko se j e Novomeščanka vsa navdušena v Ljubljani
odločila kar za dva kilograma te začim
be, j i je bližnja prodajalka (ne prodaja
česna) rekla: »Gospa, vi ste nori, za ta
denar pridete že do Avstrije, kjer je
česen po 1.400 din kila!«

Skreenija

~ M oja d e ž ela .

je ne bo propadalo
Zrnje in sem enje ni treba znati le pridelati, m arveč tudi ohraniti. V stro
kovni literaturi je zapisan podatek, da zaradi neznanja ali neodgovornosti
propade na svetu od 4 do 50 odst. vsega pridelanega zrnja, sem ena pa od 2
do 30 odst., odvisno pač od razvitosti km etijstva in klim e v posam ezni deže
li. Z ato bodo koristni naslednji nasveti dr. Tatjane Brodnik iz ljubljanske
Sem enarne.
Vsi skladiščni prostori m orajo biti higiensko neoporečni, suhi in hladni.
Z avarovani m orajo biti pred vdorom zračne in talne vlage ter p red padavi
nam i. Z atesnjene m orajo imeti vse špranje in odprtine, da do zrnja in sem e
nja ne m orejo miši in podgane. Prazne prostore je treba zapliniti in
razkužiti.
V shram bo sm e le nepoškodovano, zdravo, suho in dobro očiščeno zrnje
in seme. N edosušen ali neočiščen pridelek tam nim a m esta, saj bi se v njem
km alu zaredile plesnivke, t.i. skladiščne glive, ki povzročajo propadanje in
odm iranje sem ena. Kalivost se v takih razm erah naglo zmanjšuje.
• O d lo č iln o vlogo p ri k v a rje n ju sem enja oz. zrn ja im ata te m p e ra tu ra
in vlaga. V elja p ra k tič n o navodilo, d a vsak o d sto te k zn ižan ja vlage m ed
5 in 14 o d st. in znižanje te m p e ra tu re za vsakih p et stopinj m ed 0 in
4 0 “C elzija podvžjita čas o h ra n ja n ja kako v o sti sem ena. N ajvišja vlaga za
zrnje sm e znašati 14 odst. (relativna vlaga), m edtem ko ozračje ne sm e imeti
več k o t 7 0 -o d sto tn o re la tiv n o vlago. T e m p e ra tu ra n aj zn aša p o d
10°C elzija.
Ker na uskladiščeno seme preži toliko nevarnosti, g a je potrebno stalno
nadzorovati. Vsak večji skladiščni prostor m ora biti oprem ljen z m erilnim i
napravam i, term om etrom in higrom etrom , po m ožnosti z večjim številom,
tak o ua se da tudi v posam eznih delih skladišča ugotoviti, k ako je s tem pe
raturo in vlago. V sončnem vrem enu je treba prostore prevetriti, predvsem
jeseni in spom ladi, ko so vrem enske razm ere za žita in sem enje lahko kaj
neugudne.
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Obetajoče
presajanje
zarodkov
Kdaj novost pri nas?
Umetno osemenjevanje krav je
že zdavnaj postalo nekaj povsem
vsakdanjega. Zaradi velikih koristi,
kijih prinaša živinoreji, seje razširi
lo po vsem svetu. Hladilna tehnika
omogoča, da se seme vrhunskega
bika prenaša na naj večje razdalje in
od selekcijskega dela ima lahko ko
risti celotno človeštvo.
Vendar se s tem razvoj še ni usta
vil. V zahodnih razvitih deželah so
začeli že tudi v komercialne name
ne širiti presajanje zarodkov, ki
omogoča, da se bolje izkoristijo tudi
izjemne proizvodne lastnosti krav,
in ne le bikov. Z umetnim oseme
njevanjem lahko bik nadomesti ti
soč in več bikov z naravnim pripu
stom; s presajanjem zarodkov tolik
šna množitev še zdaleč ni možna,
vseeno pa je mogoče od dobre kra
ve dobiti precej več telet, kot bi jih
sicer.
Kot že ime samo pove, vzamejo
pri presajevanju veterinarji zarodek
iz krave darovalke in ga vsadijo v
kravo jem alko (superovulacija), v
kateri se potem razvije do teleta.
Genetske lastnosti so takšne, kot sta
jih prispevala krava darovalka in
seveda selekcionirani bik. Na ta
način je mogoče priti do še boljših
živali in razumljivo je, da si živino
rejci od presajanja zarodkov še ve
liko obetajo. Trenutno se v svetu na
leto rodi že približno 150.000 telet,
ki so bila kot zarodek presajena v
kravo gostiteljic«. Globoko zamrz
njene zarodke je mogoče prevažati
poljubno daleč.

HRIBČEK
BOM
KUPIL~
Ureja; Tit D oberšek

Precej težav so imeli tudi zaradi tu
berkuloze, zaradi katere so m orali v
spom ladanskih m esecih zmanjšati
osnovno čredo, kar se bo seveda po
znalo pri letošnjih vzrejnih uspehih.
D o konca leta bodo zredili 17.000
prašičev, kar je prem alo glede na po
trebe. »N ačrtujem o, da b om o do
konca feruaija dosegli polno število
prasitev, vendar se to ne b o poznalo
takoj na začetku leta, m arveč šele v
letu 1989, ko bom o dosegli optim al
no vzrejo, prihodnje leto pa 22.000
prašičev. Z aradi tega-, ker ne dosega
m o polne zmogljivosti, so tudi naši
poslovni rezultati nekoliko slabši, saj

m

M A R T IN O V A N JE — V znam enju
te podobe bo pripravila sem iška po
družnica D ruštva vinogradnikov Be
le krajine večdnevno m artinovanje.
Že včeraj je strokovna komisija oce
nila vina, ki bodo od ju tri do nedelje
na pokušnjo v semiškem hotelu
Sm uk. T ega dne bo ob 17. uri koncer
tiral Dolenjski oktet, za njim bo goste
zabaval ansam bel Novi odmevi. Sle
dil bo sobotni prikaz m artinovih jedi
te r nastopi folkloristov, harm onikašev in ansam bla Belokranjci. V nede
ljo bo znova poskrbljeno za d obrote,
razen tega bodo pripravili prikaz o b 
delave zatravljenih vinogradov ter
Betino m odno revijo. P rogram bosta
popestrila Toni Gašperič in duet
D arko Vardjan.

SLABA ELEKTRIKA
KISA MLEKO
D O LN JE K A R T E U E V O — V
tukajšnji zbiralnici so poleti odkupili
12.000 do 14.000 litrov mleka na me
sec, pozimi naj bi se po ocenah z
odkupne postaje količina zmanjšala na
okrog 10.000 litrov mesečno. V zbiral
nici, v katero trenutno oddaja mleko 14
kmetov, nimajo težav s strankami, pač
pa je problem nezanesljiv električni tok.
zaradi katerega so se prevzete količine v
cisternah že nekajkrat pokvarile.

Vinogradniki, ki pridelujejo več
vina, kot ga porabijo v domačem
krogu, pridelka ne morejo prodati,
če nimajo analize vina pristojnega
zavoda (Kmetijskega inštituta), ki
izdaja potrdila o sposobnosti vina
za promet. Zavod veže izdajo potr
dila o analizi vina na prijavo letnega
pridelka grozdja, mošta ali vina, ki
jo mora vinogradnik, vpisan v regi
ster pridelovalcev, vsako leto poda
ti do 30. novembra pristojnemu
upravnemu organu občinske sku
pščine, kjer ima vinogradnik vino
grad (glej 11. čl. pravilnika o vode
nju registra pridelovalcev grozdja in
vina — Ur. 1. SRS št. 16-1160/78).
Stroški analize vina
so previsoki!
Mali vinogradnik, ki si mora pre
skrbeti omenjeno analizo, če hoče
svoj pridelek prodati, ni v enako
pravnem položaju z velikimi pride
lovalci in trgovci z vinom. Stroški
za analizo vina so znašali spomladi
1987 12000 do 15000 din. Bili so
enaki za 200 litrov ali za 200.000 li
trov vina. Če mali vinogradnik
proda 200 litrov vina po 500 din,
plača za analizo 15% izkupička, to
je več, kot je v fevdalizmu znašala
desetina. Razumljivo, da so stroški
zavoda za analizo manjše ali večje
količine vzorca enaki, toda zavodi
so javne ustanove in njihovo vzdrže
vanje ne bi smelo biti odvisno le od
plačil za opravljene usluge.
Predlog vinogradnikov
Slovenije
Glede stroškov predragih analiz
vina je bil letos na srečanju vino
gradnikov Slovenije 30. avgusta na
Gospodarskem razstavišču v Ljub
ljani dan predlog, naj bi sedanji po
stopek za izdajo spričevala o analizi
vina veljal le za večje količine vina,
na primer nad 10.000 litrov. Za
manjše količine pa naj bi potrdila o
ustreznosti vina za promet izdajali
po preizkušnji vina v organizaciji
Društva vinogradnikov lokalni la
boratoriji delovnih organizacij. Na
našem vinorodnem območju jm amo tele ustrezne laboratorije: Živil

Rano imenujemo vsako prekinitev
kože ali sluznice, pri čemer so prizadeta
bolj ali manj tudi globlja tkiva. Ker gre
za nenaravno odprtino v organizem, jo
je potrebno čimprej zapreti in s tem
preprečiti vdor umazanije in bakterij v
telo. Odprta rana je lahko gojišče bak
terij, kar pomeni, da pride hitro do gno
jenja in drugih neljubih komplikacij.
Če je rana globoka in velika, so poš
kodovane tudi žile, zato žival krvavi. Pri
izgubi ene tretjine krvi pa že nastopi
smrtna nevarnost. Hudo krvavečo rano
prevežemo s sterilnim, to je s čistim,
prekuhanim ali prelikanim blagom ali
povojem. Nanj položimo še en povoj ali
kak drug trd predmet in še enkrat povi
jemo. S tem naredimo pritisk ali kompresijo na krvavečo žilo. Na odprto ra
no nikoli ne dajamo vate, ker se rada
sprime z raztrganimi tkivi. Pri zelo hu
dih krvavitvah, predvsem na okonči
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Dedovanje zaščitene kmetije
Uvajamo novo rubriko »Pravni nasveti«, ki bo obravnavala predvsem kmetijska pravna vprašanja
Vprašanje: Ali lahko dediči zaščite
ne kmetije prevzamejo kmetijo v naravi
s tem, da se vsi vselijo v svojo rojstno
hišo in delajo na kmetiji (K. M.)?
• O dgovor: Ne. Predvsem je treba ve
deti, da za dedovanje kmetij velja pose
ben režim, katerega pravni namen je
preprečiti drobitev zemlje in ustvarjanje

PRAVNI NASVETI
pogojev za čim večjo proizvodno zmog
ljivost pri izpolnjevanju planov za pro
izvodnjo hrane. Te naloge pa se na
kmetiji vsekakor bolje opravljajo, če
gre za enega gospodarja oz. prevzemni
ka kmetije, kot če se le ta deli na več šo-

Kako je treba ravnati pri poškodbah, krvavitvah in zlomih kosti
nah, lahko le-te nad rano močno pre
vežemo. Podveza naj bo širši trak in naj
na okončini ne ostane več kot dve u r i,.
da v spodnjih delih ne bi primanjkovalo
krvi. Ker naštetih stvari nimamo takoj
pri roki, lahko na krvavečo žilo pritis
nemo z golo roko. Krvavitev lahko
občutno zmanjšamo, če krvaveči del te
lesa dvignemo.
Pri manjših ranah se krvavitve same
zaustavijo, ker ima-telo k sreči svoje
lastne mehanizme, ki zaustavljajo krva
vitve. Tako manjše žile po 10— 20 mi
nutah same od sebe prenehajo krvaveti.
Pri večjih poškodbah tkiv vedno po
kličimo veterinaija, ker bo potrebno
rano zašiti. Zašijejo se lahko samo sveže
rane, to so tiste, ki so stare največ 8 ur.
Po tem času bo potrebno rano obrezati,
kar živalim povzroča naknadne boleči
ne. Poleg tega se stare rane celijo veliko
bolj počasi in z večjimi brazgotinami.
Pozorni bodimo pri majhnih, a glo
bokih ranah. Te so nepregledne in v njih
zaostaja umazanija, košček lesa^ ki je
povzročil poškodbo, steklo, pločevina
in drugo. Zaradi povzročitelja tetanusa,
ki se nahaja povsod v okolju in ga
predmet, kije povzročil poškodbo, lah
ko vnese v organizem, so majhne in

Kako opravljajo analizo
vina v Franciji
Inž. Lojze Pirc iz Agrokombina
ta Krško piše o ocenjevanju vin v
Franciji takole:
»Omenim način ocenjevanja vin
v velikem ocenjevalnem centru
Beychac, okrog 15 km. vzhodno od
Bordeauxa. V novi stavbi, obdani z
vinogradi, je dvorana s svetlobo od
zgoraj in dvajsetimi mizami, ob ka
terih, ločeno s pregradami, ocenju
jejo vina tričlanske komisije, pred
stavnik vinogradnikov, enolog in
vinski trgovec. Komisije se sestajajo
v določenih dneh od novembra do
aprila, preko zastekljene stene pa je
mogoč vsakomur pogled v prostor.
Letno ocenijo do 12.000 vzorcev
8.000 vinogradnikom. Vsaka ko
misija oceni dnevno po 15 do 20
vzorcev. Ocnjevalci dobijo o vinu
le nekaj podatkov, med temi pore
klo in letnik. Ocenjujejo samo z
dobro, kar pomeni primemo za
promet, ali slabo. Negativno oce
njeno vino se lahko dostavi v oce
njevanje še dvakrat, in če je pozitiv
no ocenjeno pri drugem ali tretjem
poizkusu, pri eni od komisij, je s
tem dana možnost prodaje. Višina
stroškov ocenjevanja je odvisna od
količine vina.«
Če torej Francozi kot največji
pridelovalci in poznavalci vina na
svetu znajo preprosto urediti nad
zor nad vinom v prometu, zakaj jih
mi ne bi posnemali in sprejeli pred
loga vinogradnikov Slovenije?
T. DOBERŠEK

J

pomoč ranjenim živalim
Poškodbe pri živalih so zaradi njiho
vega načina življenja in izkoriščanja
dokaj pogoste. Pri delovnih živalih gre
predvsem za raztrganine, vreznine,
vbodline in zlome kosti, pri malih živa
lih pa za ugrize, zlome kosti in mešane
poškodbe (prometne nesreče).

ski laboratorij v Novem mestu, la
boratorij Kmetijske šole Grm pod
Trško goro, ustrezne laboratorije pa
imajo tudi vinska klet Metlika,
Agrokombinat Krško, Slovin Bre
žice, D ana Mirna. Na voljo pa so
poleg ocen v okviru Društva vino
gradnikov tudi enolog in praktični
vinogradniki, ki bodo znali oceniti,
ali je vino primerno za promet ali
ne. Stroški teh analiz bi bili lahko
zaradi preprostega postopka naj
manj za pol manjši, kot so doslej. S
tem ne bi bil nihče prizadet, ne druž
bene organizacije in ne potrošnik,
saj bi še zmeraj obstajal ustrezen
nadzor nad vinom, ki ga dajemo v
promet.

globoke rane nevarne za vse živali,
predvsem pa za konje. Ker je konj zelo
občutljiv za tetanus, pri vsaki poškodbi
poiščemo veterinarsko pomoč.
Pri domačih živalih zlomi kosti niso
redek pojav. Pogosti so predvsem pri ti
stih živalih, ki spremljajo človeka na
njegovih poteh. Najbolj so prizadeti psi,
pa tudi konj in mačka sta pogosto žrtvi
prometnih nesreč. Krave in svinje so iz
postavljene zlomom ob težkih porodih.
Namen prve pomoči pri zlomih je pre
prečiti dodatne poškodbe -— trganje
tkiv in žil z ostrimi deli prelomljene ko
sti. Zato poskušamo prizadeti del zač
asno imobilizirati z najrazličnejšim pri
ročnim materialom, npr. z deščicami,
kartonom, palicami in povoji. Živali
nikar ne premikajmo in čimprej po
kličimo veterinarja! Zdravljenje zlo
mov je pri živalih nehvaležno delo.
Živali se z mavcem ne počutijo dobro,
kirurško zdravljenje je zahtevno in dra
go, zato zlome rajši preprečujmo, da jih
ne bi bilo potrebno zdraviti ali odrediti
zakol v sili.
VIDA ČADONIČ-ŠPELIČ
dipl. vet.

lastnikov, ki zastopa vsak svoje interese.
Prav zaradi tega imamo poleg splošne
ga zakona o dedovanju tudi Zakon o
dedovanju kmetijskih zemljišč in za
sebnih gospodarstev (kmetij) (Uradni
list SRS št. 2 6 /7 3 ,2 9 /7 3 in 1/86). Za
nimivo, daje Slovenija edina republika,
ki je sprejela ta posebni zakon, kar ne
dvomno dokazuje, d aje pojav drobitev
kmetij dobil prav v Sloveniji zaskrblju
joče razsežnosti. Tako omenjeni zakon
predpisuje, da mora za dedovanje kme• Kot vidite, spoštovani bralci, uva
jam o novo rubriko PRA VNI N A 
SVETI. Če imate kakšne težave
pravne narave, nam pošljite vpraša
nje v uredništvo D olenjskega tista.
Novo m esto, G erm ova 3, mi pa vam
bom o s pom očjo naše pravne sode
lavke poiskali odgovor. Pričakujem o
predvsem vprašanja iz m očno zaple
tene kmetijske zakonodaje, zato bo ta
rubrika stalno ali občasno (odvisno
od števila vprašanj), objavljena na tej,
to je na kmetijski strani.
tije dedič izpolnjevati še posebne pogo
je. med katere spada zlasti namen obde
lovati kmetijo z osebnim delom. Pred
pisuje tudi, da praviloma lahko deduje
kmetijo le ena oseba. Ob priliki pre
vzema mora namreč oseba, ki bo kmeti
jo prevzela bodisi med zapuščinskim
postopkom ali kasneje, izkazati, da ima
namen obdelovati zemljo, oz. da jo že
obdeluje. Seveda pa sodišče potem, ko
seje že odločilo o prevzemniku kmetije,
ne nadzoruje, ali prevzemnik zemljo res
obdeluje ali ne. Te naloge opravljata
kmetijska inšpekcija pristojne občine in
kmetijska zemljiška skupnost.
MARTA JELAČIN
dipl. iur.

O KMETIJSTVU
IN GOZDARSTVU
ČRNOM ELJ — Od 13. do 15. no
vembra bo na sedmih mestih, ki za
okrožujejo zadružne enote: v Črnomlju,
Semiču, Vinici, Adlešičih, Gribljah,
Starem trgu in Dragatušu javna razpra
va o predlogu stališč CK ZKS o ures
ničevanju strategije kmetijstva v na
slednjem obdobju.
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Novi dom v stari hiši
V Novem mestu odprli obrtniki dom
NOVO M ESTO — S sobotno
otvoritvijo Obrtnega doma na Glav
nem trgu so se tudi novomeški
obrtniki pridružili praznovanju le
tošnjega praznika občine. Hiša na
Glavnem trgu 14 je končno le prišla
v prave roke, saj je bila že od nekdaj
obrtniška. Pred 100 leti je bil lastnik
gostilničar in posestnik Franc Pir
nar, celih petdeset let je v njej pekel
kruh s parno pečjo Jakob Pavčič.
Po vojni pa je tu posloval Denarni
zavod Slovenije, Gradis, Okrajna
poslovna zveza, dolenjkina Delika
tesa, končno pa so tu prostore dobili
tiskarji, ki so bili pred obrtniki zad-

• D anes je stavba last O brtnega
združenja in zadruge H rast. V
njej so prostori obrtnega združe
nja, ostale p ro sto re pa bodo za
svojo obrt uporabljali: Aleš WaeliterO ptika, M ojca Peček-Brušenje
ravnega in krivega stekla, M arin
ka Hlade-Šiviljstvo, P eter Hodnik-Finom ehanika, M artina Badovinac-C vetličam a A rtiris, Bo
ja n Jerančič-P rodajalna s tekstil
nim in usnjenim blagom.
nji lastniki. Hiša je bila potrebna
temeljite prenove, ki so se je lotili
obrtniki, člani Obrtne zadruge
Hrast, denar so prispevali prav vsi
obrtniki, Zveza obrtnih združenj pa
je pomagala z ugodnimi posojili.
Na dvorišču prenovljene stavbe
je bila ob otvoritvi slovesnost, ki jo
je pričel predsednik združenja Ivan
Krajnc. Govoril je o prizadevanju
združenja za izgradnjo obrtne cone
na Cikavi, o skorajšnji ustanovitvi
Hranilno-kreditne službe, in o želji

po knjigovodskem servisu za obrt
nike. Slavnostni govornik ob otvo
ritvi je bil Ivo Longar, predsednik
izvršnega sveta, ki je precej besed
namenil drobnemu gospodarstvu v
občini, kjer sta samo še dve organi
zaciji združenega dela, ki s svojo de
javnostjo spadata v drobno gospo
darstvo, vse ostalo predstavljajo
zasebni obrtniki. Teh je v novomeš
ki občini kar 712, 300 občanov pa
se ukvarja s popoldansko obrtjo. Pri
obrtnikih je trenutno zaposlenih
več kot 700 delavcev. »Večji razvoj
obrtništva zavira nedorečen status
obratovalnic, toga in neustrezna
zakonodaja z administriranjem, ki
duši obrtnika, nespodbujajoča davč
na politika, neenakopravnost obrt
nika proti organizaciji združenega
dela na področjih, kjer bi bilo to po
trebno, slabi in spremenjeni kredit
ni pogoji, težave pri vključevanju v
kooperacijske odnose in vse slabša
finančna disciplina delovnih orga
nizacij do svojih kooperantov-obrtnikov,« je na koncu ugotovil
govornik.
Slovesne otvoritev novih prosto
rov, ki sojo prijetno popestrili pevci
Dolenjskega okteta, so predstavniki
Zveze obrtnih združenj Slovenije
izkoristili za podelitev priznanj
dvema zaslužnima obrtnikoma: sre
brno plaketo je za razvijanje in po
speševanje dejavnosti samostojnih
obrtnikov prejel predsednik novo
meškega združenja Ivan Krajnc, di
plomo za dobro sodelovanje pa
Jože Papež. Na koncu ne smemo
pozabiti omeniti tudi prizadevnih
obrtnikov — gostincev, ki so ob tej
priložnosti pripravili uspelo kulina
rično razstavo.
J. PAVLIN

Korita in kadi za Evropo
Metliška Tovarna kopalniške opreme povečuje izvoz
— Med najuspešnejšimi Novolesovimi tozdi
METLIKA — Tudi po devetih me
secih letošnjega leta ostaja metliški Novolesov tozd T ovarna kopalniške
opreme v vrhu uspešnosti v Novolesovi
družini. Nekaj manj kot dvesto zapo
slenih je v tem obdobju ustvarilo 1,46
milijarde dinarjev neto ostanka čistega
dohodka. Se posebej uspešno je bilo po
slovanje obrata v Radatovičih, kjer iz
delujejo kuhinjska pomivalna korita iz
kerakrila. Tam je 45 zaposlenih ustvari
lo skoraj pol milijarde dinarjev neto
ostanka.
Velik del dohodka gre na račun pre
cejšnjega zmanjšanja zalog. V zadnjega
pol leta sojih zmanjšali od 1,11 milijar
de dinarjev na 730 milijonov dinarjev.
Seveda so to lahko dosegli le tako, da so
temu cilju primerno prilagajali proiz
vodnjo. »Mi smo čista naročniška pro
izvodnja in se m oramo prilagajati po
trebam in zahtevam trga,« pravi Brane
Petrovič, namestnik vodje metliškega
tozda. »Pri tem smo izpostavljeni pre
cejšnjim nihanjem. Septembra smo
imeli 1,16 milijarde dinarjev realizacije,
oktobra pa 750 milijonov dinarjev. Vse
je odvisno od naročil oziroma prodaje.«

D o konca leta naj ne bi bilo večjih
nihanj.
Letos so začeli razvijati nove artikle,
zlasti gre tu za novo oblikovno podobo
njihovih izdelkov, predvsem tako ime
novanega »mokrega dela«, se pravi ka
di in kabin za prhanje. Te nove izdelke
bodo v začetku prihodnjega leta najprej
pokazali na večjih sejmih v tujini, po
tem pa še na domačih. V devetih mese
cih letošnjega leta je Tovarna kopalniš
ke opreme izvozila za 1,13.8 milijona
dolarjev svojih izdelkov. Še posebej
dobro se na tujih tržiščih prodajajo ku
hinjska pomivalna korita, kijih izključ
no na konvertibilno tržišče izvozijo po
vprečno po 1.800 na mesec. Zlasti v
Avstrijo in Nemčijo pa prodirajo tudi s
kopalniško opremo. Za prihodnje leto
načrtujejo za 3 milijone dolarjev izvoza,
in sicer za milijon dolarjev kopalniške
opreme in za dva milijona pomivalnih
korit.
A. B.

• K a k šn a j e sploh razlika m ed
govorom politike in monodramo?
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Največ točk dobile Srebrniče
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Študija možnih lokacij za novo osrednje novomeško pokopališče je postavila na
prvo mesto Srebrniče — Edini zadrzek kvaliteten gozd — Marof sele tretji
NO VO M E ST O — T ozd U rbanistični biro novom eškega razvojnoraziskovalnega centra je pretekli teden novom eškem u izvršnem u svetu predložil študi
jo m ožnih lokacij za novo osrednje novom eško pokopališče. O d sedmih pri
m erjanih lokacij, m ed katerim i je bil tudi M arof, kjer je bilo že pred leti
predvideno m estno pokopališče, se je najbolje odrezala lokacija v Srebrničah.
Za končno opredelitev, kje naj bi vendar uredili prepotrebno novo m estno p o 
kopališče, bodo odločilne analize zemljišča, dogovor s krajevnim i skupnostm i v
m estu te r z gozdarji, ki so lastniki prvovrstnega gozda n a zemljišču v
Srebrničah.
Znano je, daje ob že kar desetletnem
zgrešenem reševanju te problematike
pokopavanje umrlih v Novem mestu
zaostreno do konca. Pokopališča v
širšem mestnem območju so namreč
večinoma zapolnjena. Konec septem
bra je bilo na ločenskem pokopališču
prostora le še za 12 klasičnih in 36 žar
nih grobov, na prečenskem pa za 40
klasičnih grobov. Na šmihelskem po
kopališču že od leta 1984 pokopavajo
le v obstoječe družinske grobove. Ti
podatki pomenijo, da že poleti 1988 na
nobenem pokopališču v širšem mest
nem obm očju ne bo možno skopati no
vega groba.
Zaradi tega so se v razvojno razisko
valnem centru po dogovoru s Kom una
lo, izvršnim svetom, komitejem za ur
banizem in skupnostjo krajevnih skup
nosti tudi lotili iskanja novih možnih
lokacij za novo novomeško osrednje
pokopališče. Pri tem so imeli pred sabo
vrsto zahtev. Zemljišče mora biti dovolj
veliko, da bo lokacija dolgoročna in
trajna, kar pomeni 15 do 20 hektarjev.
O d strnjenega naselja mora biti odda
ljeno vsaj 300 metrov, pa ne preveč od
daljeno od samega mesta, biti mora do
stopno, možna mora biti popolna
komunalna oprema. Zelo pomembne
so seveda geološke lastnosti tal, avtorji
študije so se hoteli tudi izogniti prvemu
območju kmetijskih zemljišč. Imeli pa
so še eno izhodišče za iskanje lokacije:
na levem bregu Krke živi danes 7.100,
na desnem pa 13.300 prebivalcev in
skoraj ves razvoj mesta je predviden na
desnem bregu Krke. Zaradi tega in upoš
tevajoč prometno dostopnost, so pri
mernejše lokacije na desnem bregu
Krke.
V RRC so podrobneje proučili šest
lokacij: Smolenjo vas, Mali Slatnik,
Gotenski boršt, Hrib, Srebrniče in
Prečno, medtem ko je Marof, ki so ga
pri opredeljevanju možne lokacije tudi
upoštevali, že natančno raziskan. Upoš
tevaje naravne danosti prostora, zaščito
naravnih danosti, ustvarjene razmere in
omejitve iz sprejetih odločitev ali zako
nodaje, so prišle v ožji izbor le tri lokaci-

V soboto, 14. novembra, bodo
do 19. ure odprte naslednje proda
jalne živil:
• v Novem m estu: Dolenjkina
Samopostrežba pri mostu
• v Šentjerneju: Dolenjkin Mar
ket
• v Dolenjskih Toplicah: Merca
torjeva prodajalna Rog
• v Žužem berku: KZ Krka
• v Straži: Dolenjkin Market
Ostale prodajalne živil bodo od
prte do 13. ure.

Šola naj postane žarišče mesta
Metliška osnovna šola je pretesna, zato popoldanskega pouka ni moč ukiniti —
‘ i — Družbeno koristno delo
Najprej urediti nagrajevanje
M E T L IK A — V tem šo lsk em letu o b isk u je m etlišk o o sn o v n o šo lo 733
u č en cev , p o leg te h p a jih 55 h o d i n a p o d ru ž n ič n o šo lo n a S u h o rju . N a m a 
tični šoli v M etliki je zap o sle n ih 54 ljudi, o d teg a je n ek aj n a d 40 učiteljev in
p e d ag o šk eg a v o d stv a šole. V M etliki je 27 o d d e lk o v in d v a o d d e lk a p o d a l
jša n e g a biv an ja, n a S u h o rju p a so štirje oddelki.
»Na šoli smo prostorsko precej
utesnjeni, zato ima pet oddelkov pouk
popoldne,« je povedal novi ravnatelj
šole Jože Mozetič, ki je to dolžnost
prevzel z začetkom tega šolskega leta.
Pritisk staršev, da bi vsi otroci hodili v
šolo dopoldne, je velik, vendar nikakor
ne morejo vsem ustreči. Sedaj imajo
šolarji 2., 3. in 4. razreda iz Metlike in
bližnje okolice pouk popoldne, pri
hodnje šolsko leto pa bo imel popol
danski pouk še en oddelek. »Če bi hoteli
imeti enoizmenski pouk, bi potrebovali
vsaj še šest učilnic in še nekatere dodat
ne prostore,« pravi ravnatelj. Za letošn
je šolsko leto so si v šoli kot prednostne
naloge zadali med drugim uvajanje
prenovljenih učno-vzgojnih progra
mov, zlasti v 8. razredu, delo z nadarje
nimi učenci, izdelali so program izo
braževanja za starše. Na šoli gojijo več
kot 40 interesnih dejavnosti, h katerim
so letos pritegnili tudi sedem zunanjih
sodelavcev; prvič so letos uvedli fakul
tativni pouk računalništva za učence,
osmih razredov.
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Prav sedaj šola sodeluje pri urejanju
javne razsvetljave in pločnika na Šolski
ulici, čimprej bi radi uredili vhod za
gledalce pri športni dvorani in vezni
trakt med šolo in športno dvorano.
»Nujno m oramo urediti tudi kemijsko
in biološko učilnico za eksperimentalno

Jože M ozetič: »Če bi hoteli imeti
enoizm enski pouk, bi m orali imeti
vsaj še šest učilnic.«
■%
.Vi

delo ter fizikalni kabinet in učilnico za
računalništvo.« V prvem polletju je
imela šola zaradi omejitev precej težav s
financiranjem, kar je seveda vplivalo
tudi na osebne dohodke. »Čeprav so se
te stvari sedaj za silo uredile, nikakor ne
bo dovolj denarja, da bi lahko izvedli
vse zastavljene programe in izpeljali vse
investicije,« ocenjuje Mozetič. »V prvi
vrsti m oram o urediti vprašanje nagra
jevanja.« Povprečni osebni dohodek
zaposlenih v devetih mesecih znaša
nekaj manj kot 250 tisočakov, za sep
tember pa nekaj več kot 290.000 dinar
jev. »Kljub temu vladajo v kolektivu
ustvarjalno vzdušje in kolegialni odno
si. Prihodnje leto naj bi uredili tudi
vprašanje preobremenjenosti učiteljev,
saj imajo nekateri še vedno več kot 25
ur pouka na teden.«
Ravnatelj je pohvalil prizadevnost in
pridnost učencev pri družbeno korist
nem delu, pa naj gre za pogozdovanje,
delo v proizvodnji ali urejanje javne
razsvetljave in pločnika pri šoli. Nas
ploh je eden od ciljev metliške šole še
tesnejša povezava z okoljem, tako da bi
šola preko celotnega dela postala kul
turno, športno in družbeno žarišče
Metlike.
A. B.

je: Srebrniče, Hrib in Marof. Prva je juž
no od ceste Novo mesto— Dolenjske
Toplice za smrekovim nasadom v Sre
brničah, druga vzhodno od naselja Škrjanče in južno od Regrških košenic ob
železniški progi Novo mesto— Metlika.
K ot rečeno se je kot najugodnejša po
kazala lokacija v Srebrničah, tu je ome
jitev le odklonilno stališče gozdaijev za
radi gozda. Nekaj manj primerna je
lokacija na Hribu, precej manj od obeh
pa Marof, čeprav so bila v ureditev po
kopališča na tej lokaciji že vložena pre
cejšnja sredstva. Posebej problematičen
• Če bodo dodatne analize tal d o k a
zale prim ernost ureditve pokopališča
v S rebrničah, če bo dosežen dogovor
z gozdarji (govor je o nadom eščanju
zemljišča) iri če bodo za to krajevne
skupnosti, naj bi Srebrniče kot loka
cijo za m estno pokopališče Novega
m esta vnesli v sprem em be družbene
ga plana in do pom ladi 1989 izdelali
vso potrebno dokum entacijo te r ta 
koj zatem pričeli z gradnjo pokopa
lišča, na katerem bi potem začeli s
pokopi ob koncu te petletke. S red
stva, nam enjena širitvi žmihelskega
pokopališča, naj bi usmerili v to
gradnjo, gre pa za približno tretjino
denarja, potrebnega za ureditev n o 
vega pokopališča. M orebitni primanjkljaj grobov do ureditve novega p o 
kopališča naj bi reševali s pokopa
vanjem v P rečni, kjer bo kasneje
ostalo pokopališče za potrebe P rečne
in Bršljina.
je M arof zato, ker gre za najboljša km e
tijska zemljišča, dodatna slabost te lo
kacije je kar 30-letna kolobam a doba

Z NOVOMEŠKE TRŽNICE
V ponedeljek je bila tržnica srednje
živahna in podobno založena. K ilo
gram jab o lk je stal 700 in hrušk 500
din. Solato je bilo m oč dobiti za
1.200 do 2.000 din, korenje za 500
do 800 din, M en je veljal 2.000 din.
Peteršilj je stal 3.000, česen 7.000, re
dkev in koleraba 500 do 600 din
kilogram , m edtem k o so prodajali
m erice m otovilca po 500 din. K ilo
gram dom ačih ocvirkov je veljal
2.000 din, skute 2.000 do 2.400 in
orehovih jed rc 9.000 do 10.000 din.
N aprodaj so imeli tudi nekaj jajc, po
sam ezno je stalo 160 din, in nekoliko
m edu, katerega kilogram je veljal
3.000 din.

V času od 29. oktobra do 4. novembra
so v novomeški porodnišnici rodile: Mari
ja Gorenc iz Trebnjega — Mateja, Marija
Fink iz Dolenjih Selc — Damjana, Dragi
ca Zajc iz Osrečja — Martina, Lidija Liberšar iz Škocjana — Lejo, Jožica Konči
na iz Gorenje Straže — Andraža, Renata
Brus iz Črnomlja — Urško, Ksenija Drganc z Mirne — Barbaro, Bojana Bogovič
z Velikega Kamna — Damjana, Marija
Kumelj iz Dolnjega Kota — Martina, Ka
tica Levičar s Ceste — Tomaža, Vesna
Terzič iz Črnomlja — Sandra, Marjanca
Kolenac jz Metlike — Dejana, Terezija
Lipar iz Šentjerneja — Rudija, Viktorija
Stopar iz Starega trgav— Majo, Zdenka
Prelogar iz Dola pri Šmarjeti — Janjo,
Ida Glušič iz Spodnjih Mladetič — Mar
ka’, Dragica Zupančič iz Krmelja — de
klico, Jožica Longar iz Dolnjega Ajdovca
— dečka, Jožica Hudorovac iz Rosalnic
— deklico in Vesna Vidmar iz Dolenje
Straže — deklico.
IZ NOVEGA MESTA: Mojca Rado
van iz Ulice 12. Udarne brigade 3 — Jas
mino, Jožica Medle iz Ulice Maijana Ko
zine 7 — Jana, Jožica Murgelj iz Ulice
Slavka Gruma 16 — Anjo, Pavla Matko
iz Ulice Slavka Gruma 4 — Simono, Ma
rija Luzar s Trdinove 39 — dečka, Marija
Plesničar iz ulice V brezov log 62 — Dašo
in Mateja Mojstrovič iz Kettejevega dre
voreda 19 — Mateja.
Čestitamo!

Birokratizem spada med
največje sovražnike sociali
zma prav zato, ker neopaz
no prodre v vse pore druž
bene dejavnosti.
J. B. TITO

(drugje 20 let), kar pomeni, da bi bilo tu
treba v daljšem časovnem razdobju za
gotoviti precej več površin. Povrh vsega
bi bila ureditev pokopališča na Marofu
za 54 odstotkov dražja od tiste v Srebr
ničah in za 14 odstotkov dražja od ure
ditve na Hribu.
Z. LINDIČ-DRAGAŠ
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D O B R I S T R E L C I — IM V je v okvi
ru obram bnega usposabljanja pri
padnikov narodne zaščite organizira
la na novom eškem strelišču preskus
streljanja z vojaško pištolo. Rezultati
so bili nadpovprečni, zlasti so se
odrezale nekatere tovarišice. Pri pri
pravi usposabljanja so pomagali štab
TO N ovo m esto in referenta za SLO
iz P ioniija in Novolesa. Strelske
veščine pripadnikov narodne zaščite
so ali bodo še preverili tudi v P ionir
ju, Novolesu, L abodu, Kovinaiju in
PT T . (Foto: M . B.)

ODIRANJE
NAROČNIKOV?
N O V O M E ST O — Na nedavni seji
skupščine novomeške občinske sku
pščine se j e delegat krajevne skupnosti
»Majda Šilc« spotaknil ob novomeške
priprave za kabelsko televizijo. Saj ne,
da bi imeli kaj proti njej, nasprotno, po
bude in delo gradbenega odbora podpi
ramo, je menil delegat, toda zakaj govo
rijo o izredno ugodnih 140-odslotnih
obrestih, če so pa dejansko 250odstotne. Spet bodo odrti tisti, k i nimajo
denarja, da bi plačali v enem znesku, ali
pa prikrajšani za ta dosežek sodobne
tehnike. Kritizirano j e bilo tudi pisanje v
časopisu kabelske TV, da obresti pre
računavajo tisti, k i nimajo po pisarnah
kaj pametnejšega početi Vodstvo sku
pščine j e menilo, da morajo vse te pro
bleme odgovorno razrešiti v novomeški
skupnosti krajevnih skupnosti

Bolezen
kot krivda?
M E TLIK A — Za letos naj bi
imela občinska zdravstvena skup
nost M etlika na voljo 1,5 milijarde
dinarjev, vendar je že sedaj jasno,
da ta denar ne bo zadostoval S
130-odst. sedaj dovoljenim poveča
njem glede na lansko leto pač ne
morejo kriti 142-odsi povečanja
stroškov novomeške bolnišnice. Za
bolnico gre kar 36 odsi vseh sreds
tev občinske zdravstvene skupnosti
petina gre za metliški zdravstveni
dom, ostalo pa za zdravljenje me
tliških zavarovancev v drugih zdrav
stvenih ustanovah, največ v ljubl
janskem Kliničnem centru.
Prav ta odliv zaskrbljujoče na
rašča. V devetih letošnjih mesecih
gaje bilo že za 190 milijonov dinar
jev, za celo leto pa so načrtovali 140
milijonov dinarjev odliva Samo v
zadnjih treh mesecih so za zdravl
jenje svojih zavarovancev na onko
loškem inštitutu plačali okoli 40 mi
lijonov dinarjev. Za ponazoritev,
koliko stane zdravljenje v Klinič
nem centru: za dojenčka, k i je bil 25
dni na centru, so plačali po 32 starih
miljionov na dan.
Žalostno je, da stanje, v kakrš
nem s e je znašla metliška zdravst
vena skupnost, k i ima celo več zava
rovancev, kot je v občini prebivalcev
(zaposleni v metliški občini iz dru
gih občin, največ iz sosednje Hrva
ške), ponovno opozarja, da je tako
majhna občina, kot je metliška (pa
ne samo ta), pač premajhna rizična
skupnost, a se kljub temu nič ne
spremeni, ker večjim, gospoarsko
močnejšim in s tem bogatejšim
občinam tako stanje pač ustreza
Dejstvo pa je, da lahko metliško
zdravstveno skupnost že dva nova
pacienta k i sta potrebna hemodialize, pripeljeta v izgubo. In kaj, če se
bo devetmesečna izguba občinske
zdravstvene skupnosti, k i znaša 46
milijonov dinarjev, do konca leta še
povečala? Jo bodo spet poravnavali
mali sami, kakor vejo in znajo? A li
pa naj se ljudje, k i živijo v tej mali
občini in zbolijo, počutijo krive?
A. B A R T E U

Novomeška kronika
NI RES — Minuli teden smo na tem
mestu objavili novico, iz katere je bilo
mogoče razumeti, da italijanskih čevl
jev po 240.000 din ne prodaja samo
novomeška Planika, ampak tudi Boro
vo. Resnica je, da se s preplačanim ra
zkošjem ukvarja samo Planika, Borovo
je še naprej na trdnih tleh in na strani de
lovnega človeka.
N O R O M ESTO — Kadar ima hu
dič mlade, jih ima veliko. V kroniki mi
nulega tedna je po krivdi našega grafič
nega oddelka še ena napaka. Napisali
smo, da so v časniku prijateljskega Langenhagna dolenjsko prestolnico (po
krivdi nemškega tiskarskega škrata)
imenovali kar Novo mesto. Naši grafiki
so v svojem slavističnem čistunstvu No
ro svojevoljno spremenili v Novo in
novica je izgubila smisel in ost. Ko smo
že pri pisanju prijateljskih Nemcev in
norem Novem mestu, m orda velja zapi
sati tudi, da so nemški novinarski kolegi
prepričani, da v našem mestu poleti
temperatura ne pade pod 37 stopinj,
pozimi pa je tod naokoli toliko medve
dov, da ima vsak otrok svojega lovca, ki
ga spremlja v šolo.
M LEKO — V Dolenjkini samopos
trežbi na Cesti herojev so alpsko mleko
nekaj dni prodajali po 1.030 din liter.
Običajna cena te tekočine v drugih no
vomeških in slovenskih trgovinah je
nekaj čez 570 din. Namen Dolenjkinega poskusa, če seveda odštejemo fina
nčno plat, ni pojasnjen. M orda jim je
zadevo naročil kdo iz Beograda, da bi
na majhnem vzorcu ljudi poskusil,
kako bo, ko bomo na pasu naredili
zadnjo luknjo.

E n a g o sp a je re k la , d a n ovi d o m
no v o m ešk ih o b rtn ik o v o čitn o ne
stoji v Sloveniji. O b o tv o ritv i je n a
njem visela (poleg ceh o v sk e) sam o
ju g o slo v an sk a zastava.

FILMSKI MARATON
NOVO M ESTO — Komisija za
prostočasne dejavnosti pri občinski
konferenci ZSMS Novo mesto bo pripravilajutri v novomeškem Dom u kul
ture filmski maraton. O b 17. uri bo na
sporedu filmska komedija za otroke in
mladino »Nora zabava v Evropi«. Po
leg tega filma s prostim vstopom bodo
predvajali ob 19. »Pokvarjena polica
ja«, ob 21.45 bo na vrsti »Tajna obože
valka« in ob 00.30 »Muha«. Premore
med posameznimi filmi naj bi popestrili
plesna skupina Agava, glasba šestdese
tih let in razgovor o novinarstvu. V
okviru prireditve bo jutri ob 20. uri v
mali dvorani sekcija za duhovna in mi
rovna gibanja pri RK ZSMS organizira
la razgovor o vsebini svoje dejavnosti.
Uredila bo tudi priložnostne stojnice.

Sprehod po Metliki
JULIUS BRINC — JULE, lastnik edi
ne metliške cvetličarne Ikebana na Trgu
svobode, je posodobil svoj lokal, zato ni
nič čudnega, če ima vedno več odjemal
cev. K navalu je brez dvoma pripomogla
tudi radijska reklama, nič kolikokrat
predvajana po radiu Jaška, Jti ga Belo
kranjci vedno raje poslušajo. Šušlja se, da
bo Brinčev brat odprl bife v neposredni
bližini Ikebane, tako da bodo naročnici
cvetja, vencev in ikeban lahko utapljali
veselje in žalost v isti stavbi, kot je cvet
ličarna. Če pa bodo Juliusu domači odje
malci obrnili hrbet ne bo propadel, s%)veno najbolj poučeni povedati, da iffta^Jule 1
celo svojega prijavljenega potnika,tn sicer
za Istro in Dalmacijo. Rože in posel torej
cvetijo.
rtjV e
METLIKA SE PONAŠA Z VRSTOi
kulturnih prireditev, z izdajo pestuškihi
zbirk in drugih bukev. Zanimivo pabibiloi
ugotoviti in obelodaniti, kdo vse to poč
enja, dela, kdo se »skriva« za zvenečimi;
imeni institucij, kot so: OK ZSMS, ZKCV*
Kulturna skupnost itd. Gre za tri, štiri vne
te posameznike, ki se jim da delati, zgoraj
našteti in še vrsta drugih pa njihov trud,,
aktivnost in dejavnost vnašajo v svoja po- >
ročila. Kitijo se torej s tujim peijehu.Na
zunaj je videti vse v najlepšem redu, tesni-,
ca pa je ta, da prisvajalcev tujega dela ni •>.
videti niti med gledalci. Imajo pač važnejše posle.
\r \)c
SE VEDNO SE NISO POLEGLEgovorice okrog vzdihovanja na pokopališču ,r
na Krasincu. Posamezniki z močno razvi- »
to domišljijo govorijo, da povzroča diha- v
nje astmatična sova, drugi, da se parijo o
ježi, spet tretji so prepričani, da gre za pro - 1 1
vokacijo s skritim zvočnikom, četrti prise
gajo na maščevanje zaradi neke prometne
nesreče in tako naprej. Krajanstvo hodi ob
večerih prisluškovat z zadržanim dahom, >r
ni jih malo, ki ponesejo s sabo kasetofone,
da bi posneli čudne glasove, bistrejše glave
pa upajo, da se bo glas o vzdihovanju raz
nesel širom po svetu in da bo postal Krasinec belokranjsko Medjugorje.
V PETEK, 20. novembra, bo ob 19.,uri ■
v hotelu Bela krajina že druga prireditev v
okviru Zimskih uric. Tokrat bodo v go
steh Črnomaljci, bolje povedano, tamkajš
nja glasbena šola, če prištejemo k njej še
tamburaše folklorne skupine Zeleni Jurij.
Bralci teh vrstic naj se ne ustrašijo. Glas
bene točke, kijih bodo izvajali priznani,in
manj znani glasbeniki, ne bodo »težile«.
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Črnomaljski M i r
OHCET IN PRAZNIK — Semičani so
°k zndnjem krajevnem prazniku le dobili
zadoščenje, in to v osrednjem slovenskem
tedniku, kije njihov praznik povišal kar v
praznik občine Semič. Sedaj bo tudi semiški župan lahko nastopil z avtoriteto in do
segel, da v času praznovanja edini motel
»občine« Semič ne bo zaseden z ohcetjo.
V Viatorju pa si najbrž mislijo: ohcet je
enkrat v življenju, praznik, pa četudi obči
ne, pa vsako leto.
VIDEO KULTURA — Po Črnomlju
zadnje čase krožijo najnovejše svetovne
filmske uspešnice na video kasetah. Izme
njava in presnemavanje cvete, ljudje so
zadovoljni, saj si sami izbirajo filmski pro
gram in gredo v »kino«, kadar hočejo. O
ponudbi pornografskih filmov za sedaj še
m podatkov.
TRAFIKA — Turistična vinica si pri
zadeva za veliko turistično pridobitev —
radi bi dobili trafiko. Zaradi cigaret, žveplenk in časopisov se turistični obisk
najbrž ne bo povečal, vendar te stvari prav
pridejo tudi domačinom. Nameravajo pa
v tem kiosku prodajati tudi spominke,
ljudje bodo tam lahko dobili turistične in
formacije, ne nazadnje pa kupili tudi listke
za igre na srečo. »Sreče« sedaj ni moč ku
piti od Črnomlja, Duge Rese, Vrbovškega
in Ogulina.

Ribniški zobotrebci
VEČ RIB — Odkar so letos ribiči po
pravili Košorogov mlin, je za njim tudi v
sušnem obdobju dovolj vode, ki je tudi
vedno bolj polna rib, predvsem klenov in
ščuk. Ribiči menijo, da se bo stanje v na
slednjih letih še popravilo in da bo rib še
več. Dogovarjajo pa se tudi, da bi sem na
selili še rdečeperke, ki so pred 15 leti zara
di neke bolezni vse poginile.
MANJ ZAPOSLENIH? — Pri občin
ski skupščini Ribnica razmišljajo tudi, ka
ko bi v okviru stabilizacijskega programa
zmanjšali število zaposlenih, a da s tem ne
bi prizadeli učinkovitosti poslovanja. Ta
ko sta bili doslej zaposleni matičarki v Loš
kem potoku in Sodražici, po novo predla
gani reorganizaciji, ki poizkusno že dela,
pa sedanja matičarka iz Loškega potoka
dela ob ponedeljkih in torkih na matič
nem uradu v Loškem potoku, ob sredah,
četrtkih in petkih pa v Sodražici. Medtem
ko so matičarko iz Sodražice zaposlili v
Ribnici, kjer so prej število zaposlenih
zmanjšali za enega. Ta ukrep bo dokonč
no veljal, če ga bo potrdil občinski izvršni
svet, ki pa bo upošteval tudi mnenje obeh
krajevnih skupnosti.
DELAVNI UPOKOJENCI — V Lončariji se krajani sprašujejo, kako je uspe
lo nekaterim petdesetletnikom iti v pokoj
ali pa doseči, da delajo le po 4 ure na dan,
hkrati pa še naprej pridno delajo zasebno,
kot zidaiji ali kmetje.

Drobne iz Kočevja
VOZIJO SE KOT ŽIVINA — Ko se
ob nedeljah popoldne in zvečer vračajo
Solarji, študentje in drugi v Ljubljano, se
vozijo kot živina. Avtobusi so natrpani, da
ze vstopajoči v Kočevju stoje, potem pa se
Jim pridružijo še potniki z vseh postaj do
Ljubljane.
VSILJIVI PRODAJALCI KNJIG —
Predpis je tak, da je prodaja po hišah in
stanovanjih prepovedana, izjema je pro
daja knjig. Obiski prodajalcev knjig so ob
vikendih v Kočevju pogosti in človek bi
lahko zapravil za knjige vso plačo. Proda
jalci so tudi vedno bolj iznajdljivi.
RAZLIČNE CENE KAVE — Neki
strasten pivec kave je ugotovil, da stane v
bifeju samopostrežbe v Kočevju kava s
smetano 250 din, v Ribnici jo je pil po 300
din, razburjal pa seje zaradi cene v kočev
ski kavarni, kjer je taka kava 380 din. Pa
ga je prijatelj potolažil, da razbuijanje ni
opravičljivo, saj v kavarni lahko prebere
časopise in igra šah, večkrat pa lahko
brezplačno vidi še 'kakšen boksarski
dvoboj.

Trebanjske iveri
SMETIŠČE — Znano je, daje delega
cija krajevne skupnosti Trebnje zahtevala,
naj se takoj prepove uporaba odlagališča,
ob tem, pa naj se razčisti, kakšen je status
smetišča: ali gre za potrebe krajevne skup
nosti ali je to občinsko odlagališče. Odgo
vor na vprašanje pojasnjuje, d aje »z raz
vojem kraja nastala večja produkcija
odpadkov... komunalna delovna organi
zacija, kije skrbela za javno čistočo in od
voz odpadkov, je krajevno deponijo vzela
v upravljanje ter jo uporabljala kot cen
tralno deponijo za občino Trebnje.« Kako
je komunalcem uspelo upravljanje sme
tišča, vedo najbolj krajani, ki so domala
pobesneli zaradi invazije ščurkov in
»večnega ognja« strupenih snovi. Medo
bčinski sanitarni inšpektor Rudi Škof pa je
seveda bolj strokoven: »Zaradi slabega
vzdrževanja, ki je postalo že higienska
motnja za okolico, je v letu 1986 sanitarni
inšpektor izdal GKP-tozd Komunala kot
upravljalcu doponije ureditveno odločbo.
V skladu z izdano odločbo, so bila na de
poniji opravljena določena dela, deponija
je dobivala drugačno podobo, motnja za
okolico pa seje zmanjševala in je dobivala
tolerantne dimenzije. Smatramo, da je v
primeru problematike ravnanja z odpadki
treba izhajati iz pozicije nujnega zla...«
KULTURA — Občinski izvršni svet je
ob obravnavi problematike kulture v
občini Trebnje zavzel tudi stališče, da mo
ra Zveza kulturnih organizacij ljubitelj
skim dejavnostim zagotavljati primerne
možnosti za delo. Kulturniki podpirajo
vlado v tem stališču, opozaijajo le na
drobceno pomanjkljivost. Nikjer namreč
ne piše, kdo bo Zvezi kulturnih organiza
cij zagotovil več denarja.
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IZ NKŠIH OBČIN
IZ NtvŠIH OBČIN
Vedno manj denarja za naložbe Referendum o Kritično
predlogih

tli

V črnomaljski občini se zmanjšuje konvertibilni, povečuje pa klirinški izvoz — Še
vedno dobro skupno pokritje — Brez kadrov in naložb ne bo bolje_____
Č R N O M E L J — O b oceni devetm esečnega poslovanja gospodarstva č rno
m aljske občine so na zadnji seji zborov črnom aljske občinske skupščine več
pozornosti posvetili tudi uresničevanju z resolucijo za to srednjeročno obdob
je zastavljenih ciljev. Za to obdobje v celoti so si v črnom aljski občini zadali, da
bo znašala rast družbenega proizvoda 3,5 odst., zaposlenost naj bi se povečala
za odstotek in pol, produktivnost pa za 2 odst.
V gospodarstvu črnomaljske občine
prevladujejo industrijske organizacije
združenega dela. V letu in pol tega sred
njeročnega obdobja sta največji delovni
organizaciji v obnini, semiška Iskra in
• Skupna izvozno-uvozna gibanja v
črnom aljski občini sicer kažejo ugod
nejšo sliko kot v regiji in republiki,
vendar se izvoz na klirinško območje
povečuje, na konvertibilno pa zm a
njšuje. Pokritje konvertibilnega uvo
za s konvertibilnim izvozom znaša v
osm ih letošnjih mesecih nekaj manj
kot 45 odst. in jeza odstotek boljše
kot v enakem lanskem obdobju,
skupna stopnja pokritja uvoza z izvo
zom pa znaša skoraj 129 odst., k a r je
precej bolje kot v celotni dolenjski
regiji.
črnomaljski Belt, ustvarila več kot 42
odst. celotnega prihodka in več kot 53

Predlog za
novo vodstvo
0KSZDL
Programskoj-volilna seja
OK SZDL Črnomelj bo
20. novembra
ČRNO M ELJ — Na zadnjem sesta
nku predsedstva O K SZDL so sprejeli
predlog kandidatne liste za člana P OK
SZDL, nadzornega odbora in žirije za
podeljevanje priznanj OF. Za predsed
nika O K SZDL Črnomelj za naslednje
mandatno obdobje predlagajo dose
danjega predsednika Zvoneta Planinca,
za podpredsednico Nado Pucelj, za sek
retarja prav tako dosedanjega Staneta
Simca. Nova vodstva bodo izvolili tudi
na programsko-volilnih sejah krajevnih
konferenc, ki potekajo od 7. do 15. no
vembra in na katerih bodo sprejeli tudi
delovne programe.
Na seji predsedstva je beseda tekla
tudi o prizadevanjih za zmanjšanje
družbene režije, kar bo ena od točk
dnevnega reda ria programsko-volilni
seji O K SZDL Črnomelj 20. novem
bra. Za takrat pripravljajo tudi konk
retnejša razmišljanja, kje in na katerih
področjih bi bilo moč zmanjšati režijo.
Verjetno velja to tako za občinske
družbenopolitične organizacije kot za
interesne skupnosti, občinsko upravo,
ostale javne službe, medobčinske orga
ne in inštitucije pa tudi republiška
telesa.

odst. dohodka gospodarstva te belo
kranjske občine. Finančni rezultati so
dokaj neugodni, čeprav so indeksi rasti
precej visoki, vendar ne kažejo realnega
stanja. Popravil seje sicer delež akumu
lacije v dohodku, in sicer od lanskih 5,3
na letošnjih dobrih 30 odsn., še vedno
pa je to precej pod resolucijskim pred
videvanjem, ko naj bi ta delež znašal 18
odst. T udi število zaposlenih ne narašča
v skladu z resolucijskimi opredelitvami.

Jasno je, so poudarili tudi na seji, da
brez dobrih in strokovnih kadrov ne bo
moč doseči boljših rezultatov. Prav v
zadnjih letih pa se dogaja, da iz občine
odhajajo strokovnjaki in kvalificirani
delavci, zaposlujejo pa se v glavnem ne
strokovni ljudje brez kvalifikacij. Stri
njali so se tudi, daje treba vso akumula
cijo namenjati za čimboljše naložbe.
Zal pa podatki kažejo, da se delež inve
sticij v družbenem proizvodu, ki se je
začel zmanjševati že v prejšnjem sred
njeročnem obdobju, zmanjšuje tudi v
tem. V lanskem letu je ta delež znaša
skoraj 19 odst., v letošnjem prvem pol
letju pa že manj kot 11 odst.
A. B.

Kovinar na svojem računu
Konec skupnega prihodka SCT-jeve strojegradnje
ČRN O M ELJ — D o devetmesečja
je bil rezultat črnomaljskega Kovinaija,
tozda ljubljanskih Slovenijacest Teh
nike, odvisen od rezultata celotne SCTjeve strojegradnje, saj je za celotno pa
nogo veljal skupni prihodek. To je bil
pogost očitek črnomaljskega tozda, saj
nikoli niso točno vedeli, koliko so k do
bremu ali slabemu gospodarjenju pris
pevali oni. Z začetkom oktobra so se
stvari spremenile in od takrat naprej de
la in živi vsak zase, na svoj račun.
Skupne so ostale samo še skupne
službe.
»Sedaj si tudi sami iščemo delo in vsi
naši razpoložljivi ljudje so stalno na poti
za delom,« pravi direktor Kovinarja
Jože Panjan. V Črnomlju ne skrivajo,
daje vsa zadeva prišla precej na hitro in
v za celotno strojegradnjo zelo hudem
času. »Že nekaj časa je za delo vnaši

stanje, da mi ne moremo kupovati no
vih strojev, niti ne drugih naših. Seveda
to ne more trajati v nedogled, gospo
darstvo se bo moralo toliko obnoviti, da
bo lahko krenilo naprej, in takrat bo
stekla tudi prodaja naših strojev,« je
prepričan Panjan.
Med SCT-jevimi tozdi vlada sedaj
čisti tržni odnos. Tudi za delo v okviru
SCT mora dati vsak tozd*ponudbo in
nihče nima obveznosti, da da delo ozi
roma kupi izdelke od drugega tozda, če
jih kje drugje lahko dobi ceneje. Z na
bavo danes ni težav, na trgu je vsega
dovolj, ne samo materiala, ampak tudi
strojev, samo kupcev je vedno manj.
Seveda pa v Kovinarju, kjer je zapos
lenih 106 ljudi, niso obupali in vrgli
puške v koruzo. Poleg osnovnega pro
grama razvijajo tudi program izdelave
livarskih strojev in opreme. »Če je de
vetmesečni rezultat, ki je pokazal, da
smo imeli celo nekaj ostanka dohodka,
pravilen, potem bo ob koncu leta boljši,
saj smo zbrali že kar precej naročil za
delo,« pravi Panjan.
A. B.

TREBN JE — O b izteku ukrepa
družbenega varstva je trebanjski iz
vršni svet ugotovil, da nekatere na
loge sicer še niso bile opravljene,
začasni poslovodni organ pa je
vendarle pripravil analizo o eko
nomski upravičenosti sprememb v
samoupravni organiziranosti delov
ne organizacije GKP. Izvršni svet je
podprl model enovite delovne organizcije, saj se s tem ohranja grad
bena dejavnost in se izognejo mo
rebitnim sporom zaradi delitve
premoženja. To oceno in poročilo
začasnega poslovodnega organa
GKP T rebnje so podrli tudi delegati
občinske skupščine.
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ZGLEDNO
SODELOVALI
PRIGORICA — Kako se obnese
jez, kije zgrajen pri Prigorici zato, da bi
zadržal visoke vode in preprečeval po
plave, smo vprašali Ludvika Oražma,
delegata Prigorice v zboru KS občinske
skupščine Ribnica in prizadevnega ribiš
kega funkcionaija. Odgovoril je, da je
za naselja, ki so pod pregrado, zdaj bo
lje. Upajo, da se kasneje ne bodo poka
zale kakšne pomanjkljivosti. Tega veli
kega posega v naravo so se sicer
nekoliko bali, zdaj pa so ljudje z oprav
ljenim delom zadovoljni.

Slabo vreme precej ovira delo ekip, ki popravljajo
škodo na zemljiščih in cestah v ribniški občini

Jože Panjan: »Sedaj smo odvisni le
od svojega dela.«

RIBNICA — Posebne inženirske vo
jaške ekipe pridno popravljajo škodo,
ki je nastala med zadnjimi vojaškimi
vajami. Največ so jo povzročili tanki.
Skoda je še večjaki je nastala med za

stroki težko. Gradnje so se ustavile, s
tem tudi nakup strojev iz našega osnov
nega programa, to so stroji in oprema za
gradbeništvo in rudarstvo. Naše tržišče
je v glavnem Slovenija, sedaj pa je tako

Podvojitev deleža obrti v družbenem proizvodu

OCENA PRISILNE
UPRAVE V GKP
TREBNJE

K O Č E V JE — R eferendum za
uvedbo sam oprispevka za izgrad
njo in obnovo osnovnih šol v
občini Kočevje b o v sredo, 18.
novem bra, od 6. do 18. ure (v o r
ganizacijah združenega dela) in v
nedeljo, 22. novem bra, od 7. do
19. ure (v krajevnih skupnostih).
N a referendum u se bodo de
lovni ljudje in občani odločali o
uvedbi sam oprispevka po stopnji
1,5 odstotka za obdobje petih let.
Če bo referendum uspel, se b o v
petih letih zbralo z njim kar krep
ka tretjina denarja, potrebnega za
uresničitev program a za gradnjo
in obnovo šol v občini, in sicer v
Kočevju, Podpreski, Stari cerkvi,
Šalki vasi, Livoldu, V as-Fari in
sofinanciranje šole v Starem trgu
v občini Črnom elj, ki jo obiskuje
jo tudi učenci z obm očja občine
Kočevje (KS Poljanska dolina).
K o bo že osvojeni program
uresničen, bo osnovna šola Z bora
odposlancev v Kočevju spet ime
la pouk le v eni izmeni, nekatere
osnovne šole v okolici m esta se
bodo iz štirirazrednic spremenile
v popolne osemletke, poskrbljeno
pa tudi za prenovo, vzdrževanje
in dozidavo ostalih šol v občini.

Vaja končana, oceniti škodo

Obrt, vlečni konj razvoja
TREBN JE — Pri nas se je utrdilo
prepričanje, da stoje na poti hitrejšega
razvoja drobnega gospodarstva predv
sem ideološke ovire. Vendar je to le ena
stran medalje. Druga je ta, da občina s
svojo politiko lahko precej pripomore k
razmahu te gospodarske veje.
Predsednica komiteja za družbeno
planiranje in gospodarstvo Jožica Str
mole meni, da od združenega dela vsaj
v bližnji prihodnosti ni pričakovati no
vega zagona. Se več! V občini so le tri
delovne organizacije, ostalo pa so tozdi
in še pri teh kažejo delovne organizacije
vse bolj očitne težnje, da jih spremenijo
v obrate. In kaj se potem lahko zgodi
obratom? Postali bodo samo proizvod
ne enote, brez svojih lastnih razvojnih

v občini
Kočevje

načrtov in tako rekoč brez resnejše
perspektive.
»V takih razmerah nam seveda ne
preostane nič drugega, kakor da v naše
razvojne načrte vprežemo drobno gos
podarstvo. Kajti tu doslej še zdaleč nis
mo izkoristili vseh možnosti, ki nam jih
ponuja zakonodaja. Naša davčna poli
tika je bila doslej taka, da je delovala
kot zavora, namesto da bi razvoj spod
bujala. V delovnih organizacijah se
ukvaijajo tudi s programi, ki že dolgo
niso več donosni, pa mislim, da bi ne bil
noben greh, če bi jih prepustili obrt
nikom. In ne nazadnje nam zakon o
amortizaciji dopušča, da objekte in strfr
je iz družbenega sektorja, ki niso dovolj
izkoriščeni, posodimo obrtnikom,« me
ni Strmoletova.
V program razvoja drobnega gospo
darstva so zato Trebanjci zapisali dokaj
drzne načrte. D o konca tega srednje
ročnega obdobja naj bi delež drobnega
gospodarstva v družbenem proizvodu
občine naraščal za 25 odst. letno. In s
sedanjih 5,2 odst. naj bi že do leta 1990
prišli do 11 odst. deleža v družbenem
proizvodu občine. Vendar do tega cilja,
kije v resnici visok in se sedaj zdi doma
la nedosegljiv, ne nameravajo priti z
ekstenzivnim razvojem.
Zamisel o razvoju obrti sloni na
močnih obratovalnicah, ki pa bodo us
pevale, če bodo imele prave programe.
Do pravih programov pa seveda ni mo
goče priti na pamet, ampak z organizi
rano razvojno dejavnostjo. Zato bodo
ustanovili v občini razvojno službo prav
za to področje gospodarstva, kjer bosta
imela odločilno vlogo sklad za razvoj
drobnega gospodarstva in pa obrtna
zadruga Unitehna, k ije že doslej uspeš
no nakazovala možnosti razvoja drob
nega gospodarstva v občini.
J. S.

PO PR A V IL A P O M A NEVRU —
N a fotografiji je pot med G oričo in
Nemško vasjo, ki so jo razrila in uniči
la vojaška vozila med nedavno vajo
»Jesen 87«, takoj po končani vaji pa
jo je začela popravljati posebna vojaš
ka ekipa. (Foto: Prim c)

zato, ker je bilo slabo vreme in zemljišče
razmočeno.
Tudi zdaj je pogosto slabo vreme, ki
zavira popravila, saj je popravilo mož
no šele in tam, kjer je zemlja že primer
no suha. Zaradi tega se popravila lahko
zavlečejo tudi do pozno v jeseni, če bo
vreme slabo pa celo do spomladi.
Prav te dni so vaški odbori zaključili
prijave škod zaradi vaje »Jesen 87«. Te
prijave bodo poslane preko krajevnih
skupnosti občinski skupščini, nakar bo
škodo ocenila komisija, v kateri bodo
predstavniki JLA in občinske skupšči
ne.
Seveda pa škoda ne bo popravljena
in ocenjena le na zasebnih kmetijskih
površinah, ampak še na poteh, cestah in
drugod. Pregled teh škod pripravljajo
SIS za ceste, krajevne skupnosti in
gozda iji.
Občinski izvršni svet je že sprejel
oceno stanja po jesenski vojaški vaji.
Sprejel je tudi ukrepe, naloge in zado
lžitve, kaj je treba pokreniti, da bodo
posledice čimprej odstranjene.

zvezne vlade
O bčinska d eleg acija o
nekaterih predlogih ZIS
in o (ne)zaupnici
KOČEVJE — O najnovejših pred
logih ukrepov ZIS, ki so strogo zaupne
ga značaja, je te dni razpravljala tudi de
legacija za zbore republiške skupščine
občine Kočevje skupno s predstavniki
občinskih vodstev SZDL in ZK.
V zvezi s predlogi za zmanjševaffje
inflacije in stabilizacijo gospodarstva so
sklenili, da dajejo vso podporo sta
liščem republiškega izvršnega sveta in
republiške gospodarske zbornice. Ugo
tovili so že splošno znana dejstva, da
paket ne spodbuja izvoza, predvsem ne
na konvertibilno območje, da ima proti
inflacijski program za cilj socialni mir v
Jugoslaviji itd. Niso se strinjali s po
večevanjem obdavčitve in tako imeno
vanim družinskim davkom. Če bo pred
lagana nezaupnica zvezni vladi, je treba
glasovati zanjo. Hkrati so samoritično
ugotovili, da bi bilo pogosto potrebno
vprašanje nezaupnice zastaviti tudi na
občinski ravni, saj kočevska občina do
sega zelo skromne rezultate v primeijavi z regijo. Poudarili pa so, da v takih
primerih ne velja nezaupnica le izvrš
nemu svetu, ampak tudi tistim njego
vim službam, ki pripravljajo slaba
gradiva.
O nepokritih domačih dolgovih in
možnostih za njihovo odpravo je bila
razprava krajša. Poudarjeno pa je bilo v
zvezi z zadrževanjem cen železniškega
prevoza, mesa, mleka itd., da te organi
zacije nimajo posebne vzpodbude za
boljše poslovanje, če že naprej vedo, da
bodo pod sedanjimi pogoji poslovanja
ustvarile ogromno izgubo.
J. P.

Brez programov
Niso jih zahtevali
KOČEVJE — Predsedstvo OK
SZDL naj bi štelo največ 15 članov, ki
bi jih izvolili iz sestava OK SZDL (zdaj
so avtomatično člani predsedstva še
poklicni funkcionaiji družbenopolitič
nih organizacij in predsednik občinske
skupščine). Tak je predlog izvršilnega
odbora predsedstvu OK SZDL Kočev
je, oblikovan v pripravah na volilnoprogramsko sejo OK SZDL, ki bo še ta
mesec. Nadalje predlog pravi, naj bi iz
vršilni odbor štel le 5 članov, saj je nje
govo glavno delo priprava gradiva za
seje. Predsedniki koordinacijskih odbo
rov in svetov naj bodo obvezno člani
OK SZDL, preostali člani teh organov
pa ne. Nadalje je rečeno v predlogu, naj
bodo volitve tajne. Za posamezno dolž
nost naj bo na glasovalnem lističu po
več kandidatov. Doslej imajo za pred
sednika OK SZDL dva kandidata, za
podpredsednika 5 kandidatov, za sekre
tarja pa le enega, vendar je potrebno
vztrajati, da dobe vsaj še enega kandida
ta za to dolžnost.
Na vprašanje, kako je upoštevano
mnenje nekaterih organizacij SZDL iz
baze, naj bi vsak kandidat za odgovor
no dolžnost (v SZDL in tudi sicer)
predstavil članstvu in volilcem svoj de
lovni program, pa je bil odgovor sekretaija OK SZDL Alojza Seška, da od
kandidatov niso zahtevali programov,
ker pač ta zahteva ni dokončno osvoje
na in tudi sicer so funkcionaiji dolžni
delati po že veljavnih predpisih in spre
jetih programih.
J . P.

Požvižgajo se na gasilce
Niti največje tovarne v trebanjski občini še nimajo gasilske enote — Pionirska
desetina le na šoli v Velikem Gabru — Zastarela vozila
T R E B N JE — V treb a n jsk ih delovnih kolektivih še v ed n o p osvečajo vse
p re m a jh n o p o z o rn o st p o ž a rn i v a rn o sti, saj o čitn o nik jer n iso niti o b ra v n a 
vali p red lo g e o ustan o v itv i industrijskih gasilskih e n o t, nim ajo delavcev,
upo so so b ljen ih n a p o d ro č ju p o ž arn e v a rn o sti, p o n e k o d p a ne prem o rejo
niti p o ž arn o n a p ad a ln ih načrto v .
mo m
Velik problem je še vedno tudi
Račje selo z novim vozilom. Se zme
vzdrževanje hidrantnega omrežja. Na
raj pa so za vsa druga društva težko
M irni so pom em bna obm očja že po
rešljivo vprašanje prav m očno izrabpolnom a brez hidrantov, saj pokvar
jene hidrante D ana odstrani, novih
pa ne postavi. Pri občinskem štabu za
• Izgradnja občinskega požarnega
civilno zaščito, sisu za požarno var
centra v Trebnjem je še vedno ak
nost in občinski gasilski zvezi Trebnje
tualna, a doslej niso pridobili niti
opozarjajo, da kljub izgradnji sistema
gradbenega dovoljenja. Z ato ni m ož
daljinskega alarm iranja ta še vedno
no vpeljati program a namenskega
nim a prave veljave, ker popoldne in
zbiranja denaija po predvideni stop
ponoči ni dežurstva, postaja milice pa
nji 0,20 odst. iz čistega dohodka, kot
ne sprejme te odgovornosti. Se vedno
so predvideli v srednjeročnih načrtih
pa kljub dogovorom manjše požare,
sisa za požarno varnost. G radnja no
ki so jim dom ača prostovoljna gasil
ve avtoceste pa bo še povečala pož
ska društva zlahka kos, prihajajo gasit
arno ogroženost in nevarnost razlitja
novom eški poklicni gasilci. Take in
strupenih in eksplozivnih snovi.
tervencije so zelo drage, toda Novomeščani zatrjujejo, da prihajajo na
ljena vozila, ki so v povprečju stara
poziv milice.
15 let, zam enjave pa si ne m orejo pri
voščiti. Ničkaj spodbudno za boljšo
Letos sta si glede oprem ljenosti
opom ogli zlasti gasilsko društvo Ve
požarno varnost v trebanjski občini je

tudi to, da je še precej nerešenih
vprašanj, ki ne terjajo kdove kakšne
gm otne podlage. Denimo: zakaj so
ustanovili pionirsko gasilsko desetino
le na osnovni šoli Veliki G aber? Z a
kaj še vedno ni boljših povezav s pož
arnim inšpektoijem ? Zakaj marsikje
dim nikaija tako poredko vidijo, da so
se obupani krajani kar sam i priučili te
obrti in jim možje v črnem , namesto
prislovične sreče, prinašajo sam o
jezo?
Večina teh vprašanj potrjuje, d a je
samozaščitna zavest ljudi še sila šib
ka, in še bolj, d a jim je kaj m alo m ai
za usodo družbenega premoženja. Če
ne bi bilo tako, bi povsod lahko več
naredili za to, da bi bilo požarov čim
m anj, ne pa da se njihovo število veča
kot v trebanjski občini. In naposled
ne bi zgolj čakali križemrok, kaj bode
postorili gasilci, ali pa se celo požviž
gali na njihova opozorila in pobude,
najsi bo to v mesecu požarne varnosti
ali katerikoli dan v letu!
P. P

DOLENJSKI U ST

Novo v Brežicah

IZ NNŠIH OBČIN u
IZ NNŠIH OBČIN
Spotikanja
V Krški vasi
So muho napihnili v slona?
zaradi
so razvili

O depeši za zam rznitev plač nihče nič ne ve — Višina poračunov bo znana te dni
— Sindikat pripravlja informacijo za vse članstvo
B R E Ž IC E — G o v o rice o tem , d a so p o ra ču n i o sebnih d o h o d k o v v d ru ž 
b en ih slu ž b ah , sisih in u p ra v i p rinesli n e k aterim p o več d eset tiso ča k o v , so
sprožile najp rej d v e u rn o p rek in itev d ela a v to m e h an ik o v p ri P re v o z u in
n a to razplem enelc d u h o v e v to v a rn i p o h ištv a, od k o d e r so poslali pism o
o b č in sk em u sin d ik atu , k o m iteju Z K in Socialistični zvezi z z ah te v o p o to č 
ni inform aciji.
dikatov nič ne vedo in predsednik
Jože T om c trdi, d a so govorice po
polna dezinform acija iz neugotovlji
vih virov.
»Osebne dohodke so takrat pon č u n av a li v družbenih dejavnostih in
m aterialni proizvodnji, če pa so to na» Sicer pa so nezadovoljstvo napo
vedovali že pri obravnavi polletnega
gospodarjenja. Za brežiško občino
nam reč ni nič novega, da ima precej
organizacij z nizkimi osebnimi do
hodki, ker se nekatere od njih kom aj
»rebijajo brez izgub. V težavah so
zlasti kovinska in lesna industrija,
prom et, gostinstvo, km etijstvo in
gozdarstvo. Izsiljene sestanke zaradi
plač je še pričakovati, saj je povprečni
osebni dohodek v občini trenutno le
230 tisočakov.
i edili v skladu z uspešnostjo gospodarjenja,« je m enil sobesednik Tom c,
>bo jasno še ta teden, ko b odo znane
številke o devetm esečnem poslova
nju. Predsedstvo b o na zahtevo to
varne pohištva pripravilo na seji širšo
inform acijo o gibanju osebnih do
hodkov skozi vse leto in to sporočilo
bo vsebovalo tudi oceno sindikata.
Z boru delavcev na Prevozu sm o po
podatkih, ki sm o jih imeli na voljo,

Ložani dobiEi
sodobnejšo
prodajalno
Večnamenski objekt,
plod sovlaganja
LOG — Že pred osmimi leti, ko
so se v boštanjski krajevni skupnos
ti na referendumu odločali o prvem
samoprispevku, so krajani Loga iz
razili željo, da bi končno le prišli do
primernejše trgovine in do prosto
rov za potrebe vaščanov. Krajevna
skupnost je ob drugem samoprispe
vku zagotovila potreben denar.
Svoj delež je primaknil še Mercator
— Kmetijski kombinat tozd Trgo
vina. Po zdajšnjih grobih ocenah pa
so tretjino prispevali še krajani Lo
ga v delu in materialu.
»Daleč naokrog ne poznamo
podobnega primera sovlaganja kra
jevne skupnosti in krajanov z de
lovno organizacijo, zato je treba to
pozdraviti. Brez sovlagateljev več
namenskega objekta na Logu danes

N eposreden razlog za bliskovite
dvige v dneh 16. in 19. oktobra naj bi
bila depeša z opozorilom o skorajšnji
zam rznitvi osebnih dohodkov, o ka
teri pa na občinskem svetu Zveze sintakoj pojasnili, da gre za poračune, in
so to tolm ačenje sprejeli, vendar av
tom ehaniki vztrajajo, da bi bili zno
traj delovne organizacije bolje nagra
jevani. Z daj so nam reč plačani kot
režijski delavci, kar se jim ne zdi prav.
Im enovali so komisijo, ki bo pripravi
la predlog za sprem em be.«
G lede višine poračunov v odstot
kih je predsednik T om c vedel pove

Z DARILI DO DVEH
KNJIG NA OBČANA
BREŽICE — D o izteka desetlet
ja mora občinska matična knjižnica
imeti na zalogi po dve knjigi na
prebivalca. Trenutno jih ima na po
licah 37.600, torej jih ji manjka še
13.200. Na pobudo delegatov ob
činske kulturne skupnosti se je
ustanova v mesecu knjige obrnila s
prošnjo za pomoč na delovne orga
nizacije in posameznike, ker z de
narjem, ki ga dobiva za te namene,
ne bo mogla sama dokupiti manjka
jočih knjig. Delovnim organizaci
jam priporoča, da naj vsaka daruje
knjižnici po eno knjigo ali več knjig
iz njihovih knjižnih zbirk, takih ki
so primerne za širši krog bralcev.
Občanom predlaga, naj ji odstopijo
že prebrane knjige ali pa po svojih
močeh prispevajo denarne zneske
za nakup večjega števila knjig.
Knjižnica bo razen tega organizira
la sejem rabljenih knjig. Tudi kul
turna skupnost obljublja, da bo po
skušala zagotoviti v naslednjih letih
povečane zneske za obogatitev
knjižne zaloge, da knjižnica ne bi
izgubila matičnosti.

dati, d a je ta različna in d a naj bi bila
družbenih dejavnostih 18 odst., m ed
tem ko so v tovarni pohištva razdelili
le 16 odst. in so zaradi tega m ed tisti
m i, ki so dobili najm anj. Ce pa so kje
le pretiravali z izplačili in bodo m ora
li zaradi tega denar vračati, bodo na
sindikatu zvedeli te dni.
J. T.

Beko v Krškem
Nakupe pospešilo pollet
no posojilo brez obresti
KRŠKO — Beograjska konfekcija
Beko ima svoje poslovalnice tako rekoč
po vsej Sloveniji, v Ljubljani, Mariboru,
Celju, Titovem Velenju, Slovenj gradcu, na Jesenicah, od 2. novembra dalje
pa tudi v Krškem, v nekdanji Tarateksovi trgovini.
Prodajalke v Bekovi prodajalni v Krš
kem so nam povedale, da prodajajo
predvsem težko konfekcijo. Večinoma
so to izdelki Beka, vendar so svojo po
nudbo dopolnili tudi z izdelki drugih
znanih konfekcijskih proizvajalcev iz
Slovenije in ostale Jugoslavije. Zatrdile
so nam, d aje konfekcija Beka zelo kva
litetna, vendar za okoli tretjino cenejša,
kakor je konfekcija slovenskih proizva
jalcev. Zato je seveda razumljivo, d a je
bil že takoj v prvih dneh v trgovini večji
promet, kakor so pričakovali naj večji
optimisti. Kupci so v velikem številu in
z veseljem izkoristili možnost nakupa s
posojilom, ki ga Beko daje za šest mese
cev in celo brez obresti. Ker so v tej tr
govini, ki deluje v izredno lepem lokalu,
ponudili izjemno ugodne pogoje, so ne
kateri kupci nabavili celo za 500 tisoč
dinaijev robe.
Prodajalke seveda upajo, da bodo
plačane od prometa, kakor jim je bilo
obljubljeno, še posebej pa pričakujejo,
da bodo dobile osnovne plače glede na
slovensko poprečje. Tako so jim oblju
bili najvišji predstavniki Beka, ki so
prišli na uradno otvoritev trgovine 2.
novembra. K temu je treba dodati še to,
da je bil lokal zaprt od letošnjega ja 
nuarja dalje, ker se je Tarateks umaknil
iz Krškega zaradi slabih poslovnih
uspehov.
J. S.

deset izdelkov

stanovanj

Kolektiv SCT rešujejo
naložbe v znanje

V Tovarni prikolic IMV
rešili vse prošnje, a le ni
šlo gladko______

KRŠKA VAS — V tozdu SCT
za proizvodnjo kmetijske mehani
zacije veliko dajo za razvoj in temu
se imajo zahvaliti, da niso prišli na
beraško palico. Kljub krizi zadovol
jivo gospodarijo. D o zdaj so delali
za jugoslovanske kupce, za naprej
pa že raziskujejo avstrijsko tržišče.
Mislijo predvsem na krožne trak
torske žage, saj je podoben izdelek v
Avstriji za 781 tisočakov dražji.
Ponuditi ga morajo za tretjino cene
je kot doma, dokler si ne pridobijo
zaupanja tamkajšnjih trgovcev.
Pri patentnem zavodu v Ljublja
ni bodo zaščitili patent za vibracij
ski rahljalnik s pnevmatskim dog
nojevanjem, za katerega so poleti
na radgonskem sejmu prejeli zlato
plaketo, najvišje priznanje za pris
pevek k inventivno inovacijski de
javnosti. Priznanje so si prislužili za
traktorski kosilnik s hidravličnim
nagibom kose za vinogradnike, sad
jarje ter vrtnarje, ki bodo z njim
zlahka oblikovali žive meje v
parkih.
V razvojnem oddelku trenutno
dopolnjujejo kosilnico za bočno
montažo na traktor s pogonom na
hidromotor. Razen tega razvijajo
kosilnico, s katero bo traktor spre
daj kosil in zadaj pobiral pokošeno
travo. Prototip bodo izdelali do
spomladanskega velesejma v Za
grebu.
Veliko zanimanja vzbujajo pri
prave študij o izkoriščanju bioplina
iz organskih odpadkov za večje
kmetije s 30 do 50 glavami živine in
za manjša družbena posestva, ki re
dijo do 200 goved. Tretja varianta
je sanacija prašičjih farm z izračuni
o količinah pridobljene energije za
različne tipe hlevov. To bo prispe
vek tozda za čistejše okolje. Kolek
tiv ima deset lastnih izdelkov, v
katere je vložil ogrom no znanja in
denaija za izdelavo orodja. Ta čas
išče tudi dodatne programe, ker se
kupna moč v kmetijstvu zmanjšuje.'

BREŽICE — D o zapletov prihaja
navadno tam, kjer je stanovanj manj
kot prosilcev, a v tovami prikolic IMV
so se začele sitnosti potem, ko so bile
prošnje ugodno rešene. Vsi prosilci so
dobili kredite in vsi stanovanja.
Glasovi, da je nekaj narobe, so segli
do uredništva in me pripeljali naravnost
do predsednika stanovanjske komisije
Eranca Lesarja. Videti je bil vesel in za
dovoljen, d a je tovarna po desetih letih
spet kupila nekaj stanovanj, saj so tako
lahko ustregli vsem delavcem, ki so za
nje prosili. Sprva jih je bilo sedem in po
tem, ko je ena delavka umaknila proš
njo, samo šest. Sefudina Selimoviča so
reševali skupaj s stanove njsko skup
nostjo in m u dodelili solidarnostno gar
sonjero, sami pa so se odločili za nakup
dveh enosobnih, dveh dvosobnih in po
lovico dveinpolsobnega stanovanja, ki
so ga kupovali skupaj s Slovinom.
Na razdelitev so dobili dve pritožbi.
Abdulah Spahalič, ki so mu dodelili
dvosobno stanovanje po standardih
družbenega dogovora za Slovenijo, bi
rad večjo kvadraturo, nekvalificirane
mu delavcu Emilu Turku, k ije bil prvi
na listi pprosilcev, pa je začetno veselje
nad enosobnim bivališčem splahnelo,
ko je zvedel, da sta dve drugi dvočlanski
družini dobili dvosobno stanovanje.
Pritožil se je. Pritožbo sta obravnavala
sindikat in delavski svet, osnovna orga
nizacija ZK pa je dala pobudo delavski
kontroli, naj razišče zadevo. To je tudi
napravila in ugotovila, da je stano
vanjska komisija delala po pravilniku
delovne organizacije in po slovenskem
družbenem dogovoru. Odkrila ni no-

J. TEPPEY

ZK kritično o treh vprašanjih
Člani občinskega komiteja ZK Krško kritično obravnavali poročilo o obratovanju
JE Krško, komunalni dejavnosti in sanaciji Kovinarske___________

še ne bi bilo,« je povedal predsednik
sveta KS BoŠtanj Alojz Rupar na
sobotni slovesnosti ob sevniškem
občinskem prazniku na Logu.
Tudi direktor
ekto: tozda Trgovina MKK Sevnica Jože Imperl je pouda
ril, da Ložani lahko po pravici go
vorijo o svoji prodajalni. Predsed
nik gradbenega odbora Tone Mi
klič pa je poudaril, da so krajani
trdo prijeli za delo, da bi dobili so
dobnejšo trgovino, gasilsko orod
jarno klubski prostor. Krajani so
pripravili zemljišče, kopali temelje
razkladali gradbeni material, pri
pravili in postavili ostrešje in objekt
pokrili. Opravili o tudi večino
ključavničarskih, vodovodarskih in
kleparskih del. Uredili so okolico z
napisom 400 m3 vgrajenega betona,
pripravili in namestili celotni opaž
pod ostrešjem.

pojdite z nami!

REVMATIKOV NE BO ZMANJ
KALO — Med pismonoši zagotovo ne, j
saj se še vedno vozijo na kolesih in na mofiedih. Avtomobili so za poštaije daljna,
prihodnost. Ljudje so pa tudi z malim za-1
dovoljni in celo tam, kjer dobijo poštoj tri-1
u l
ite m
krat na teden v nabiralnik, da ga potem
sami odklenejo, ne godrnjajo. Bolj sitni
ni so
za telefone kot za pisma.
NI PONUDBE — V Brežicah je nena
doma veliko povpraševanje po direktor
jih, vendar ni gneče za stolčke. Zagotovo j
bi je bilo več, če bi delovne organizacije i
laže stikale konec s koncem in jim inflacija 1
ne bi sproti požirala dohodek.
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Včasuod24.do31. oktobra so v brežiš- i
ki porodnišnici rodile: Marija Marondini
iz Sevnice — Tadejo, Bariča Barkovič.iz
Otruševca — Miroslava, Magdalena Žibert iz Brezovega — Bojano, Jelka Molan
iz Krškega — Jožeta, Mira Lasbaher iz ;
Brežine — Darjo, Marija Ferlin iz Arno- j
vih sel — Sonjo, Bojana Mujanovič iz
Brežic — Dženito, Marija Razum iz MolStjepana, Marija Debogovič iz
Ključa — Nenada, Metka Jeler iz Dovškega — Anamarijo in Nevenka Popovič
iz Brdovca — Aleksandro. Čestitamo!

r
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Franc Lesar: »D elavska kontrola ni
ugotovila nepravilnosti.«
benih nepravilnosti ne pri dajanju kre
ditov ne pri dodeljevanju stanovanj.
Prosilci se na delavsko kontrolo sploh
niso obračali. Delavski svet je ugodil
samo Emilu Turku, prvouvrščenemu
na prednostni listi. Za dvečlansko
družino mu je dodelil dvosobno, stano
vanje, vodji tehnološkega oddelka Ja 
nezu Klavžaiju pa za dvečlansko druži
no enosobno stanovanje. Spahuličevo
pritožbo je zavrnil.
Kaj je torej narobe? Predvsem to, da
bi ta hip zadostovala štiri enosobna sta
novanja, razpolagajo pa z dvema eno
sobnima in dvema dvosobnima. J emu
bi lahko rekli tudi, da se je zaradi miši
tresla gora, saj so v kolektivu lahko za
dovoljni, da nimajo nerešenih prošenj,
ki jih navadno spremlja še kopica dru
gih socialnih problemov.
J. TEPPEY

precej razlikovala, so le prišli do skupne
K R ŠK O — T udi na zadnji seji občinskega kom iteja ZK je bilo rečeno, da so
ugotovitve, daje bil dosedanji potek sa
minili časi, ko sm o se hvalili z uspehi in šli m olče mimo napak. Zvesti tej novi
nacije uspešen. Toda sanacija še ni ko
usm eritvi, ki jo je prineslo življenje sam o, so člani najvišjega vodstva občinske
nčana, saj kljub prizadevanjem začas
organizacije ZK brez dlake na jeziku razpravljali o najbolj žgočih problem ih v
nega poslovodnega organa ni potekala
krški občini. Ti pa so J E Krško, kom unalna dejavnost in K ovinarska.
tako, kot bi morala. Predvsem bo po
Člani komiteja so sicer pozdravili na
javnosti. Člani komiteja pa se s tako iztrebno nekvalitetna sredstva, ki so bila
javo niso strinjali in so menili, da bi mo
novo uvedeno prakso, po kateri JE Krš
porabljena za finančno sanacijo, nado
rale pristojne službe na tem področju
ko objavlja poročila o delovanju, ven
mestiti s kvalitetnim denarjem. Člani
več narediti. Pa tudi samoupravna inte
dar so dodali, da se v JE Krško še vse
komiteja so menili, da bi bilo dobro, ko
resna skupnost za kom unalno dejav
preveč zapirajo za svojo ograjo. Po to
bi ukrep družbenega varstva še poda
nost bi lahko kaj naredila, saj se sku
vrstne izkušnje bi morali v Obriegheim
ljšali, prav tako tudi mandat Vinku Trapščina od lani, ko je bila konstituirana,
v ZR Nemčiji, kjer elektrarna na jedrski
teli.
o delo
fel kritično pa so spregovorili
............
še sploh ni sestala.
pogon deluje že celih 18 let in dajo na
vanju osnovne organizacije ZK ter
informiranje javnosti precej več kot v
sindikata, ki sta ves čas sanacije stala ob
Po mestoma precej ostri razpravi o
Krškem. Seveda pa je bilo največ raz
strani. Vsekakor bo potrebno nujno de
Kovinarski, kjer so se mnenja članov
prave o bodočem odlagališču za nizko
lovanje kritično oceniti.
„ „
komiteja in izvršnega sveta o uspešnosti
in srednje radioaktivne odpadke. O dla
J. SIMČIČ
poteka sanacije v Kovinarski med sabo
gališče, kot je javnosti že znano, še ni
zgrajeno, JE Krško pa že 10 mesecev ne
izpolnjuje vseh pogojev za delovanje.
Razpravljalci so se strinjali, da je elek
trarna lahko samo potencialno nevar
na, kljub temu pa se z jedrsko energijo
ne gre igrati. Vsekakor bo potrebno do
Kako je v sevniški občini z denarnimi pomočmi — Enotna evidenca
njenega obratovanja zavzeti resnejši
odnos, pa naj gre pri tem za vprašanja
kadrov, nabave rezervnih delov in ne
Sporazum o uresničevanju social
S E V N IC A — S o c ialn o v a rstv en o p o m o č naj p rejem a le tisti, ki si sam
nazadnje tudi spremljanje zdravstvene
novarstvenih pravic določa, da o za
re sn ičn o ne m o re z ag o to v iti socialne v a rn o sti z d»lom . D a p a se ne bi še
ga stanja prebivalcev krške občine in
htevah za posam ezne socialnovar
v e č k ra t zg o d ilo , k a k o r doslej, d a bi bil prejem n ik so c ialn o v arstv e n e p o 
bližnjega okolja. Zdravstveni delavci,
stvene pom oči odloča telo, ki je
m oči v u g o d n ejšem socialnem p oložaju k o t delavci, so tu d i v sevniški o b č i
člani komiteja, so sicer menili, da ni po
pristojno po statutu sisa, ki pom oč
ni sp o zn ali, d a n u jn o p o treb u jejo e n o tn o evidenco p rejem n ik o v so c ialn o 
trebno organizirati vzporedne zdrav
tudi zagotavlja, lahko pa se v okviru
v a rstv en ih pom oči.
stvene službe. Pogrešajo več strokovne
družbeno denarne pom oči otrokom .
skupnosti socialnega varstva sporaPo posebnem sam oupravnem spo
ga sodelovanja s strokovnjaki iz JE
M esečni znesek vseh teh pom oči pre
razum
u
iz
leta
1984
naj
bi
centri
za
Krško. Tudi oceno ogroženosti, kije bi
sega 29 m ilijonov dinaijev. Z a delno
socialno delo v občinah opravljali to
* Sevniška občinska skupščina je
la izdelana leta 1982, bo treba obnoviti,
nadom estitev stanarine je letos zapro
evidenco skladno s sporazum om z
priporočila občinski skupnosti so
saj se je v tem času marsikaj spremenilo
silo 147 občanov. Z a sedaj 31 obča
določenim i interesnim i skupnostm i.
cialnega varstva, socialnega sk rb 
in ocena že dolgo ni več praktično upo
nov prejem a 73.780 din pom oči kot
Sevniški center je že leta 1982 prevzel
rabna. Člani komiteja so tudi kategorič
stva, otroškega varstva, zdravstveni
edini vir preživljanja, m edtem k ot pri
od občinske skupnosti otroškega v arno zavrnili možnost, da bi dovoljenje za
skupnosti, skupnosti za zaposlova
90 prejem nikih pom oči kot dopol
skladiščenje jedrskih odpadkov v elek
stva vodenje postopkov za uveljav
nje, stanovanjski skupnosti, izobraže
nilnega vira preživljanja znaša po
trarni podaljšali ali celo kdaj sprejeli
ljanje pravic za družbene pom oči
valni skupnosti in občinskem u izvrš
vprečni
mesečni
znesek
38.101
din.
sklep o trajnem skladiščenju.
otrokom . Preko občinske skupnosti
nemu svetu, naj sklenejo sam ouprav
Skupnost
za
zaposlovanje
denarne
socialnega varstva so lani interesne
ni sporazum o izvajanju enotne
D a je stanje komunalnega gospodar
pom oči za 21 brezposelnih v občini
skupnosti zbrale denar za računalnik
stva v občini skrajno slabo, so se strinja
evidence prejem nikov socialnovar
vodi na svojem Partnerju, za številne
P artner in o d letos, ko so večino
li vsi razpravljalci. Vendar za stanje ni
stvenih pom oči in enotnega uveljav
štipendiste pa si pom agajo z računal
vedno kriv Kostak, ki tudi po vrsti druž
opravil enotne skupne evidence pre
ljanja teh pravic v občini, s katerim bi
nikom
v
Lisci.
Najvišji
znesek
nado
benih ukrepov še ni dosegel ravni, kakrš
nesli na računalniško obdelavo po
določili temeljne naloge za enotno
m estila ozirom a pom oči za brezpo
no bi v krški občini potrebovali. Izvaja
datkov, je delo m nogo hitrejše kot pa
evidenco.
selnega je 90.825 din, povprečni pa
lec Kostak ni najbolje organiziran, tudi
poprej, ko so m orali vse delati »peš«.
oprema, s katero razpolaga, ni vedno
81.589 din.
zumejo, da oblikujejo skupen organ.
L etos je center prejel 796 vlog za
najboljša. Zlasti kritično je stanje vodo
T akšnega odbora zaenkrat v sevniški
vodov. Med drugim je bil na seji nave
občini še ne poznajo, predvidevajo
den podatek, da 12.000 prebivalcev krš
pa, d a bodo le prišli vsaj do skupnega
ke občine pije oporečno vodo. Izvršni
računa za vse socialnovarstvene po
svet je na vse to že velikokrat opozaijal
moči.
in po izjavi njegovega predsednika se ne
P. P.
čuti kriveča za stanje v komunalni de-
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ŽIVI DOBITKI — Na srečelovu jih od
jutri zjutraj do nedelje zvečer obljublja
brežiško društvo rejcev malih živali. Ne
kateri se že veselijo, da se jim bo nasmeh
nila sreča in bodo poceni prišli do slastnih
zajcev in perutnine/ker so časi vsak dan
slabši in zato marsikdo razmišlja, da bi
sam začel z vzrejo.

GUMI M OŽICEU NA GALERIJI
— Večer Stanke Macur na Senovem je v !
celoti uspel. In bi nemara še bolj, vsaj po
prvih vtisih, ko bi se na vrhu dvorane, tako
rekoč na galeriji, ves čas ne oglašal majhen
možicelj, malce nakresan in zmehčan, k o t,
bi bil iz gumija. Pa se, začuda, Senovčani!
niso zganili in ga odstranili iz dvorane. Naj \
seje zdelo obiskovalcem od drugod to še
tako čudno in spotike vredno, se je na
koncu le izkazalo, da ima tako visoka
stopnja tolerance tudi svojo razlago. Tal
človek je namreč krajevna znamenitost, i
povrh tega pa še vnet oboževalec petja
Stanke Macur.

V stiski je solidarnost nuja

SL O Ž N O ST — Ložani so o pra
vili kar 4850 udarniških ur za
večnam enski objekt, ki ga je
odprla zaslužna krajanka Pepca
M alešič (na sliki).

KAR JE ZA ODPAD, NI ZA KNJIŽ
N IC O — Podarjenemu konju se navadno
ne gleda na zobe, toda to ne velja za darila
občinski matični knjižnici. Kdorkoli se
želi izkazati kot dobrotnik, naj knjižnico
zares obogati s strokovnim leposlovnim
ali poljudnim delom, ne z brošurami ir
stripi brez vrednosti za današnji čas.

PA ŠE SOCIALIZEM ZRAVEN
Ko so na nedavni seji komiteja ZK v
Krškem razpravljali o delovanju JE
Krško in med drugim tudi o tem, da se bo
je dneva, ko bodo jedrski odpadki navse-;
zadnje le ostali v Krškem, se je najbolj
razburil predsednik OK ZK Kiško. Rekel
je nekako tako, kakor da so po svetu pris.................
ikrat nasprottaši jedrske energije
že veliko!
no stranko žejno prenesli preko vode. In
za konec je še pribil, da bi pri nas to še lažje
naredili, ko pa živimo v socializmu.

VSAK SVOJEGA INŠPEKTORJA
Baje so se prebivalci krike občine že
tako razvadili glede skrbi za lepo urejenost
mesta, da bi tako rekoč vsak Krčan potre
boval svojega komunalnega inšpektorja,
ki seveda ne bi ljudi samo opozarjal, am
pak za njimi tudi pobiral smeti. Bilo bi pa
seveda še bolje, ko bi se vsak Krčan spre
menil v inšjjektorja ali pa kar v komunalce. Smeti je že toliko, da bi tako številna
komunalna vojska ne bila prav nič
prevelika.

Sevniški paberki
KRAVATA — Bodica v tej rubriki
prejšnji teden je očitno tako zbodla direk
torja Betona, da na otvoritev večnamen
skega objekta na Logu, ki so ga naglo
zgradili njegovi delavci, ni prišel z rdečo
kravato. Za vsak primer pa jo ima menda
poslej vedno s sabo — v žepu. Odkritos
rčnost pa taka!
KUPONI — Kar nekaj trgovcev nam
je potožilo, kako nesramno da sojih posi
lili v njihovem Mercatorju, češ da morajo
vsakokrat kar za pol plače nakupiti kupo
nov M, ki »se pošteno obrestujejo«. De
lavci sevniškega kombinata se bojijo, da
jim hoče njihova firma podtakniti kukavič
je jajce, namigujejo celo, da stojijo v ozad
ju Fikretove nepokrite menice. Direkto!
tozda Trgovina Jože Imperl odločno za
nika, da ne bi spoštovali volje delavcev,
saj sejih je večina odločila za takšno popu
larizacijo zanimive Mercatorjeve akcije
na najvišjih samoupravnih organih
več: delavcem in vsem, ki kupijo kupone,
v Sevnici omogočajo, da lahko kupone
zamenjajo za gotovino kadarkoli in kje
rkoli v njihovih poslovalnicah. Razlika je,
da zdaj vsakomur tečejo desetkrat višje
obresti kot na knjižnici ali žiro oz.
tekočem računu.
BIFE — Nekateri Ložani so ob otvorit
vi večnamenskega objekta kar glasn parlamentirali, da bi bilo bolj prav, če bi bil
bife tam, kjer je trgovina in obratno. Pro
dajalna ima seveda veliko več prostora
kot bife. Drugi so spet malce godrnjali,
zakaj niso dobili novega šanka. Tudi zda
jšnjega, lepo obnovljenega za debel mili'
jonček in »uvoženega« iz Krmelja, bo tre
ba odplačati.

Št. 45 1996) 12. novem bra 1987

Vavta vas le dočakala
samo dopoldanski pouk
To osnovni šoli omogočajo novi prostori, ki jih
bodo slovesno odprli 20. novembra
VA VTA VAS — Hišno števil
ko 1 im a v tem kraju, ki ga od
Straže loči le K rka, obenem pa ga
z njo povezuje železobetonski
most, stavba osnovne šole. Sezi
dali in odprli s o jo leta 1908, prej,
tako rekoč vse od ustanovitve
šole, ki se je takrat im enovala
ljudska, se pravi od leta 1878, pa
so učenci hodili k pouku v hišo
pri farni cerkvi sv. Jakoba. Šola je
• N o v e šolske p ro s to re v V avti vasi b o d o slo v esn o o d p rli 20.
n o v e m b ra . N a slavnosti b o d o
šo lo poim enovali p o p a rtiz a n 
ski učiteljici Jo ž ici V enturini, ki
je n a z ač etk u vojne nekaj časa
po u č ev a la v njej. Izšlo b o tu d i
glasilo, ki b o p re d stav ilo razvoj
šo lstv a te r v rsto najrazličnejših
d ejavnosti v Straški k rajevni
sk u p n o sti. K sodelovanju so
p ovabili tu d i n e k a te re k ra ja n e,
ki so se uveljavili n a ra zn ih p o d 
ročjih. P rid o b ite v p a b o tu d i a v 
to b u sn a p o sta ja , ki j o k ra je v n a
sk u p n o st grad i p ri šoli.
im ela dolga leta sam o tri učilnice,
ker je bila ena sprem enjena v sta
novanje. Prostorska stiska je bila
čedalje večja in je ni ublažila niti
izselitev stanovalcev. M alo bolje
so lahko zadihali šele leta 1964,
ko je šola z dozidavo pridobila
štiri učilnice. K ljub tem u da se je
število učilnic podvojilo, pa niso
m ogli im eti pouka sam o d opold
ne, k čem ur so težili. O sem učil
nic je kom aj zadostovalo, da so
383 učencev razpredili v dve iz
m eni, in to tako, d a so bili nekate
ri oddelki nadštevilni. S tem pa so
se tudi le za las izognili tretji iz
meni. D ozidava je bila torej izhod
v sili, obliž na problem atiko, ki pa
seje z leti še zaostrila. Vsi so vede
li, d a je prava rešitev za vavtovaško šolo sam o novogradnja, če pa
ta ne, pa vsaj prizidava toliko pro
storov, d a bo v njih možen ne le
enoizm enski, tem več v vsem so
doben pouk. Zdaj se slednje le
uresničuje.
»Prizadevanje za novo šolo ob
sedanji so stara skoraj dve deset
letji. Bili so referendum i, plani,
pričakovanja, gradnja vnaše šole
pa vztrajno odrivana. Šele seda
nje obdobje je postalo za nas sreč

nejše v tem pogledu,« pripovedu
je ravnatelj Pero Jokič. Z novo
šolo, ki jo Pionirjevi delavci in
strokovnjaki pravkar dokončuje
jo ob stari, živijo vsi kot eden, od
krajevne skupnosti, delovnih in
družbenopolitičnih organizacij v
celotnem šolskem okolišu do po
sam eznikov. In ne brez razloga.
»Z dograditvijo bo šola pridobila
kar trinajst učilnic, najrazličnejše
kabinete in druge potrebne p ro 
store, pod novo streho pa bo po
skrbljeno tudi za otroško varstvo,
navaja ravnatelj. V novi zgradbi,
ki bo tudi v arhitektonskem p o 
gledu nekaj posebnega, bo 2500
kvadratnih m etrov novih prosto
rov.

P e ro Jo k ič : » P rv ič v 110-letni
z g o d o v in i v a v to v a šk e šole b o 
m o im eli p o u k sam o v eni
izm eni.«
N ove šolske prostore bodo
slovesno odprli v petek, 20. no
vem bra, vendar se b o pouk v njih
začel šele v drugi polovici decem 
bra. Po preselitvi se b o začela
preureditev stare stavbe, ki jo b o z
novo povezoval zaprt mostovž, v
njej pa bodo še obdržali štiri učil
nice, tak o da jih bo poslej skupaj
sedemnajst. O b koncu januarja
1988 b o d o začeli graditi tudi te
lovadnico. »O d vsega bo največ
vredno to, da bo m o lahko v celoti
prešli na dopoldanski, enoizm en
ski pouk, pa tudi, da bodo prosto
ri za tako im enovane svobodne
aktivnosti, kulturno in drugo de
lo, česar do zdaj nism o m ogli raz
viti v zadovoljivi meri. Šola se bo
poslej sploh bolje vključevala in
vraščala v kraj, k ot seje m ogla do
zdaj,« ugotavlja ravnatelj Jokič.
I. Z O R A N

Na sejmu tudi novomeške knjige
»Na slovenskem knjižnem sejmu se bodo predstavili z dvajsetimi knjigami, ki
smo jih natisnili za novomeško in druge slovenske založbe,« pravi direktor
Tiskarne Novo mesto Janez Slapnik — Na sejem gre tudi zbirka Siga
N O V O M E S T O — N a bližnjem slovenskem knjižnem sejm u v L jubljani
b o im ela svoj k o t tu d i T is k a rn a N o v o m esto. R a zsta v ila b o številne p rim e 
rk e knjig in d ru g ih z ah tev n e jših tisk o v , ki jih je natisnila lani in leto s za
ra z n e založnike.
»Poudarek bo seveda na knjižni
proizvodnji,« pravi direktor Janez Slap
nik, »ker pač narava prireditve v Ljubl
jani tako zahteva, imeli pa bi pokazati
še marsikaj drugega, kar tudi delamo in
bi bilo nedvomno zanimivo. Navse
zadnje ni več skrivnost, da smo v No
vem mestu sposobni stiskati še kaj dru
gega kot navadno brošuro ali plakat,
pridobili smo si izkušnje celo za izvedbo
takšnih naročil, kakršna so naročniki
včasih nosili čez mejo ali pa k tistim
našim redkim firmam, za katere se je
vedelo, da znajo. Zato je glas o nas hitro
dosegel slovenske založbe, tako da zdaj
za čedalje več od njih sprejemamo v de
lo tudi projekte, ki jih drugod zaradi
nezmožnosti zavrnejo.«
Novomeška tiskarna sodeluje že z le
pim številom slovenskih založb, od Ca
nkarjeve založbe, založbe Delavske
enotnosti in založbe Gospodarskega
vestnika do drugih, ki se občasno tudi
obračajo nanjo. Zadnji dve leti ji daje
največ dela domača, novomeška založ
ba, ki deluje pri Dolenjskem muzeju in
katere knjižna in ostala produkcija za
vidljivo narašča kljub za to neugodnim
gmotnim razmeram. O b tem natisne ti
skarna vsako leto tudi več knjig, ki jih
avtoiji izdajo v samozaložbi ali pa jim

OSOLNIKOVE
PESMI V BORCU
Najnovejša, deseta številka Borca ob
javlja na uvodnem mestu pesmi Bogda
na Osolnika, Milana Medveščka in
Marinke Mali. Avtorji so jih napisali
med narodnoosvobodilnim bojem kot
njegovi aktivni udeleženci. Vendar nji
hovih verzov ne beremo prvič v Borcu,
saj jih je precej uvrščenih tudi v prvo
knjigo zbirke Slovensko pesništvo upo
ra, k ije pod naslovom Partizanske izšla
pred meseci.

MADŽARSKI
VIOLINIST
N O VO M ESTO — Drevi ob 19.30
bo v tukajšnjem D om u kulture nastopil
violinist Vilmos Szabadi iz Madžarske.
O b klavirski spremljavi Marte Gulyas
bo izvajal Bachova, Mozartova, Brahm
sova in Ravelova dela. Szabadi je mlad
umetnik, pravzaprav eden od čudežnih
otrok, saj je violino igral že pri štirih le
tih. Leta 1982 je bil na tekmovanju
mladih violinistov, ki ga je organiziral
budimpeštanski radio, pravo odkritje za
poslušalce. Osvojil je tudi prvo nagrado
budimpeštanskega konservatorija »Be
la Bartok« in prejel še vrsto drugih priz
nanj. Za nastope dobiva odlične kritike.

pri izdaji denarno pomagajo narazličnejši meceni, od delovnih organizacij in
kulturnih skupnosti do ZKO in ZSMS,
za kar je lep primer Metlika. Tiskarna
Novo mesto sprejme v delo in natisne
vsako knjigo, pa naj bodo tehnične zah
teve še tako hude. Njeni sodobni stroji
premorejo kar okoli 70 različnih tipov
črk oziroma tiskarskih pisav in od naj
manjših do največjih. Na tiskarskih
strojih pa stiskajo barvne podobe tako,
d a je reprodukcija lahko na las podob
na originalu. Prav slednje pa ne pride
tako m alokrat v poštev, še posebej, če
morajo tiskati umetniške monografije,
kataloge ali kaj podobnega.
»Na slovenskem knjižnem sejmu se
bomo predstavili z okoli 20 naslovi
knjig,« nadaljuje direktor Slapnik. »Od
tega bodo večidel knjige, izdane v za
ložništvu pri Dolenjski založbi. Prav
gotovo je bila do zdaj za to domačo za
ložbo in za nas najzahtevnejša mono
grafija o Vladimiru Lamutu, ki je izšla
letos februarja. Potem je tu cela vrsta
knjižic iz zbirke Prispevki za zgodovino
delavskega gibanja in NOB na Dolenj
skem in v Beli krajini. Posebno pozor
nost bodo vzbudile knjige dolenjskih
avtoijev (Vinko Blatnik, Jože Dular,
Janez Kolenc in Ivan Zoran). To bodo
prve knjige literarne knjižne zbirke Si

Zimske urice
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Ja n e z Slapnik
ostalega naj omenim le še umetniške
kataloge z večbarvnimi prilogami, ki
tudi po svoje pričajo o tem, česa smo na
Dolenjskem sposobni in česa ne. Toda
za zdaj se lahko le pohvalim.«
I. ZORAN

Večer s Stanko Macur je v senovško kulturno dvora
no privabil nad 300 obiskovalcev
SENOVO — Če je Kostanjevica pr
vo kulturno središče v krški občini,
potem je Senovo zagotovo drugo, vsaj
kar zadeva amatersko kulturo. Zato se
veda ni nič čudnega, d a je bila dvorana
Dom a 14. divizije pretekli petek ob 19.
uri nabito polna in so vanjo morali na
mestiti dodatne sedeže. Številne gledal
ce je v senovški kulturni dom privabil
Večer s Stanko, ki ga je organiziral in
izvedel Literarni klub Beno Zupančič iz
Krškega.
Zamisel, da se na kulturnem večeru
predstavi kulturni ustvarjalec seveda ni

povsem nova, je pa malo nenavadna,
kadar gre za amaterskega kulturnega
ustvarjalca, kakršen je Stanka Macur,
učiteljica iz Brestanice. Toda Stanka
Macur je več kot izpolnila pričakovanja
kluba m seveda tudi številnih obisko
valcev. Ti so lahko uživali v glasbi, po
eziji, plesu in celo humorja ni manjkalo.
Večer s Stanko, kije potekal pod na
slovom Kje je sonce, je bil v prvi vrsti
namenjen Stanki in njeni ustvarjalnosti.
Predstavila seje kot ustvarjalka pesmic
za otroke (te njene pesmi je pel otroški
pevski zbor OŠ Brestanica) pa izvrstna
interpretatorka svojih lastnih pesmi in
kot izvajalka narodno-zabavne glasbe,
ne nazadnje kot odlična izvajalka ci
ganskih pesmi. Poleg otroškega pev
skega zbora so na prireditvi sodelovali
tudi pevke ženskega okteta iz Brestani
ce, narodno-zabavni ansambel Jožeta
Škoberneta. Izvajalska skupina Lite
rarnega kluba Bena Zupančiča pa je
predstavila poezijo članov kluba. Po
samezne točke sporeda je povezoval TV
voditelj Janez Pirš.
J. S.

REVIJA POSAVSKIH
PIHALNIH ORKESTROV

V Dolenjski galeriji se s pregledno razstavo svojih likovnih stvaritev in prvič tudi
kot kipar predstavlja novomeški rojak, akademski slikar in grafik Branko Suhy
gradi sliko z velikim znanjem in z na
tančnim tehtanjem vrednot, vendar ga
ne zanima več lepota posameznih spoz
nanj. Bolj so ga začele zanimati ironične
in humorne dimenzije, hkrati pa tudi
večni problem — estetika grdega in
estetika čistega slikarstva... M orda slu
timo dvoje možnih poti naprej: pot v is
kanje ritmov in vrednot, ki jih nudi
široka gesta, in pot v ekspresijo, ki bo
vedno, tako ali drugače povezovala sli
karski prostor s figuro in z odnosi, ki se
med figurami odigravajo.«
To je seveda le iztržek iz daljšega za
pisa, zato v njem ne morejo biti zaobjete
vse dimenzije, k ijih Suhyjev opus raz
grinja skoz to razstavo. Pravzaprav bi
bilo potrebno tako osvetliti še grafični
in kiparski del, česar pa tu, kjer nenehno
nastopa prostorska stiska, ne moremo.
Bržčas pa bodo to storili drugi, ki jim ni
treba šteti vrstic. Razstava to prav goto
vo zasluži — kljub nekoliko slabši pre
glednosti. Manj pregledna se zdi pred
vsem zato, ker je pač s tolikšnim
številom eksponatov v premajhni gale
riji. Prvič zdaj visijo slike celo s stropa.
I. ZORAN

ga, ki pomeni novost v domači založbi.
Te knjige se pravkar tiskajo. Nič manjše
pozornosti ali celo še večje bo deležen
paket s tremi knjigami prvič v knjižni
obliki in v celoti izdanih in komentira
nih tako imenovanih Trdinovih note
sov oziroma zapiskov iz let 1870 do
1879 o Dolenjcih in Dolenjski. Kom
plet je izšel pri Krtu. O d samozalož
nikov kaže omeniti knjige Tonija Gašperiča in nekaterih drugih metliških
avtorjev, ki smo jih tiskali pri nas. Od

Stanka je navdušila

Prikaz ob prelomnici iskanj
N O V O M E ST O — A kadem ski slikar in grafik B ranko S uhy, docent za gra
fiko na Am ademiji za likovno um etnost v Ljubljani, se s svojimi deli po devetih
letih spet predstavlja v Dolenjski galeriji. N a tej svoji največji pregledni razstavi
in obenem najobsežnejši, k a r jih je imel v om enjenem razstavišču, je novom eš
kim rojakom prikazal sadove, ki jih je ustvaril od 1982. leta dalje, največ pa lani
in letos. T o je prikaz Suhyjevih novih in najnovejših iskanj in dognanj v smereh,
kjer nenehno raziskuje in odkriva nove m ožnosti za svojo likovno izpoved in
govorico. M ožnosti pa so neizčrpne, zato najbrž tudi ni naključje, d a je Branko
Suhy začel tudi kipariti in značilen del tovrstnega ustvarjanja vključil v pre
gledno razstavo, ki tak o šele s skulpturam i ponuja res celovit vpogled tudi v
njegovo um etniško delavnico.
sed o tem likovnem dogodku povedal
Razstavo, ki napolnjuje obe dvorani
kustos galerije Jožef Matijevič, nato pa
Dolenjske galerije, so odprli minuli pe
je o Branku Suhyju in njegovi umetno
tek zvečer ob navzočnosti avtorja in
sti, kot jo ponuja njegova pregledna
številnih obiskovalcev. V Novem mestu
razstava, govoril umetnostni kritik Mar
bo odprta do 10. decembra, nato pa bo
jan Tršar. Tršarje predvsem opozoril na
od 15. decembra do 15. januarja, torej
dejstvo, da se Suhy s to razstavo, ki
mesec dni, na ogled še v Moderni galeri
obsega grafike, risbe, slike in skulpture,
ji v Ljubljani. Na otvoritvi je nekaj bepredstavlja v povsem novi luči. Prvič je
v svoje umetniško sporočilo prelil živ
ljenje, kraško poteka tukaj in zdaj. To
da ta njegova poslanica, »napisana« z
oblikami in barvami, nikakor ni pre
prosta, čeprav se na prvi pogled zdi, da
Program metliških zimje. Brati jo je treba med oblikami in
skih kulturnih prireditev
barvami, podobno, kot pravimo za be
sedilo, daje njegovo pravo med sporoč
M ETLIKA — Prva prireditev v
ilo med vrsticami. To pa ni edina tako
okviru Zimskih uric, nadaljevanj uspe
prepoznavna lastnost razstavljenih del,
lih metliških poletnih kulturnih priredi
da jih lahko označimo kot izrazito suhytev, je bila zadnji petek. O b tej prilož
jevske. Marjan T ršarje navedel, da so
nosti so v metliškem hotelu predstavili
suhyjevsko posebno tudi barve, drz
tri pred nedavnim izšle metliške knjige:
nost, humornost in ironija, ki vejejo iz
pesniško zbirko Srečna dolina Dušana
slik, grafik in drugih del.
Bečaja, Matjaž Rus je v knjižici Volite
Umetnostni kritik dr. Ivan Sedej je v
mene objavrl potek dosedanje predvo
obširen katalog, k ije izšel ob razstavi, v
lilne kampanje in govore kandidata za
svoji spremni besedi, podnaslovljeni
bodočega metliškega župana, Toni
Grafika, kiparstvo in slikarstvo na pre
Gašperič pa je izdal tretjo zbirko svojih
pihu (avtor druge spremne besede je
humoresk z naslovom Kdo je lahko
M arjan Tršar, obe pa sta prevedeni v
komunist.
nemščino), med drugim zapisal:
Druga prireditev v okviru Zimskih
»Mladi umetnik je prišel v svojih raz
uric bo 20. novembra ob 19. uri, prav
iskavah do pomembne prelomnice. Po
tako v hotelu; to bo glasbeni večer, ki ga
eni strani lahko govorimo o sintezi, po
pripravlja črnomaljska glasbena šola.
drugi pa o začetku neke nove usmeritve
11. decembra bodo v metliškem kul
in o nakazani poti, ki vodi v neznano. V
turnem domu predvajali dva filma Fili
kolikor je v ciklu portretov in ženskih
pa Robarja: Ovni in mamuti ter Prve
figur v interierju in eksterierju, še bolj
počitnice. 18. decembra bo v hotelu
pa v kopalniških prizorih, še vedno
m onodrama Jerice Mrzel Sklicujem
dominiral izrazito estetski koncept, seje
zborovanje, 6. februaija bo v kulturnem
začel le-ta v zadnjem, športnem ciklu
domu koncert metliške godbe na piha
umikati navidez bolj surovi in zato tudi
la, zadnja prireditev Zimskih uric pa bo
bolj neposredni obravnavi slike. Suhy
pustovanje.

tura
in
braanje

O G N JE V IT A CIG A N SK A P E S E M
— Z n a n a cig a n sk a p esem D želem ,
D želem , ki j o je S ta n k a M a c u r z a 
p ela v d ru g em delu sp o re d a, je n aj
bolj navdušila o bčinstvo n a Se-

KRŠKO — Jutri, v petek, 13. no
vembra, se bo ob 18. uri v veliki dvora
ni Delavskega kulturnega doma Ed
varda Kardelja v Krškem začela že 4.
revija pihalnih orkestrov Posavja. Nas
topili bodo orkestri iz Krškega, Kapel,
Sevnice, Loč in s Senovega. Revijo pri
rejajo Zveza kulturnih organizacij
Krško, Delavski kulturni dom Edvarda
Kardelja Krško in združenje Pihalni
orkestri Posavja.

Pestri filmski večeri
Filmsko gledališče tudi v tej sezoni
NOVO MESTO — S projekcijo
znanega filma Dvoriščno okno Alfreda
Hitchcocka se je prejšnji četrtek v Do
mu kulture začela letošnja sezona film
skega gledališča, ki ima v Novem mestu
že nekajletno tradicijo. Ta mesec bosta
v filmskem gledališču prikazana še dva
filma: danes film Zmajevo leto Michae
la Cimina in prihodnji četrtek film M o
dri Grom Johna Badhama. Predstave
so ob 6. in 8. uri zvečer.

Filmi, kijih že in jih še bodo zvrteli v
četrtkovem filmskem gledališču, bodo
zaokroženi na tematske sklope, le da v
tej sezoni to ne bodo žanri, režiseiji ali
glavni igralci, marveč »tiste vezne niti,
ki bodo z združevanjem na videz ne
združljivih filmov pripravile gledalce
do premisleka o nekaterih temeljih
filmskih postopkih«, kot so pripravljala
zapisali v program. Razmišljati o filmu
pomeni tudi preizprašati pojme, kot so
gibanje, čas, problematika pogleda.
Četrtkovi filmski večeri naj bi spodbu
dili ta razmišljanja in tako postali tvornejši, predvsem pa kakovostnejši del
novomeške filmske ponudbe.
Prvi sklop filmov povezuje voyerizem, razumljen seveda kot neizogiben
element filma in kot njegova tematika.
V tem sklopu so filmi: Hitchcockovo
Dvoriščno okno, Ciminojevo Zmajevo
leto in Badhamov Modri grom. V okvi
ru ciklusov Brazgotine in Film kot gi
banje pa so na programu med drugim
tudi Eastwoodov film Bledi jezdec,
Havvksov Brazgotinec, Spielbergov film
Dvobojevalca, Herzogov Fitzgerlad in
Bessonovo Podzemlje. Obiskovalcem
predstav filmskega gledališča bo na vo
ljo spremno besedilo, ki bo ustrezno
predstavilo izbrano skupino filmov.

S L IK E , G R A F IK E , S K U L P T U R E — N a zdajšnji pregledni razstavi v D o 
lenjski galeriji se nov o m ešk i a k ad e m sk i slik ar in g rafik B ra n k o S u h y prvič
p re d stav lja tu d i k o t k ip ar. P riču jo či p o sn e tek je s p etk o v e otv o ritv e, k o je
razstavljalca in n jegovo um etnost obiskovalcem pred stav il um etn o stn i k ri
tik M a tja n T rš a r (prvi z leve). (B esedilo: I. Z o ra n , foto: B. B abič)

Filmsko gledališče ima torej zanimiv
in dobro zasnovan program, ki bo za
dovoljil številne ljubitelje filmske
umetnosti različnih okusov.
MiM

Novomeščani
(ni)so za
kulturni klub
NO VO M E STO — Občinska
Z K O in A rt klub sta minuli četrtek
pripravila v Domu kulture na
Prešernovem trgu, kjer sicer domu
jeta, zanimiv kulturni večer, pos
večen Janezu Trdini, sestavljen pa
iz dveh delov. V prvem j e igralec
Jože Zupan iz Maribora prepričlji
vo izvedel Vinske prizore, montažo
odlomkov iz do zdaj neobjavljenih
Trdinovih rokopisov, tako imeno
vanih notesov, v drugem pa so pri
sotni slišali več podrobnosti o pra
vkar izšlih treh knjigah, kjer so ti
vinski prizori in številni drugi Trdi
novi opisi dolenjskih »grdobij« natis
njeni
Knjige, k i prinašajo vse te Trdi
nove zapiske, nastale v letih 1870
— 1879, seveda smiselno urejene
ter opremljene s številnimi opom
bami in uredniško komentirane, je
kot v bistvu eno knjižno celoto izdal
pod naslovom Podobe prednikov in
jih v skupnem domiselno oblikova
nem ovitku bralcem ponudil Kri. To
Trdinovo delo sta poslušalcem pred
stavila urednika Igor Kramberger
in Snežana Štabi ter ob tem navedla
vrsto zanimivih ugotovitev in plas
tičnih ilustracij o posamezni knjigi
Ta Krtov projekt/e grafično pripra
vila in natisnila Tiskarna Novo mes
to, kar sta urednika Podob pred
nikov posebej omenila.
N ekako tako naj bi se glasilo po
ročilo o četrtkovi prireditvi v Domu
kulture oziroma prvem klubskem
večeru, kot so dogajanje želeli ime
novati prireditelji Zal pa ne more
mo ničesar napisati o tistem, kar naj
bi se še zgodilo po Zupanovem nas
topu in predstavitvi Podob pred
nikov in kar sta ZK O in A rt klub
tako optimistično napovedala v lič
nem vabilu: namreč to, da »se bomo
na prvem klubskem večeru pogovo
rili o ustanovitvi in delu novo
meškega kulturnega kluba.« Resda
so dobili obiskovalci v izpolnitev
vprašalnik v zvezi s takšnim klubom
in vsi, k i so vprašalnik izpolnili, so
tudi navedli, kakšna dogajanja si v
klubu želijo, očitno pa jih je bilo
premalo, da bi lahko stekel pogovor
o pripravah na ustanovitev kultur
nega kluba. Bržkone bo treba
počakati na novo priložnost, vse
kakor pa se bo moralo zbrati ne
primerno več zainteresiranih za kaj
takega.
K ar se obiska tiče, je bilo tokrat
zelo žalostno. Prireditelji so poslali
okoli 160 osebno naslovljenih vabil,
predvsem tako imenovanim kultur
nim delavcem, in se nadejali, da se
jih bo odzvalo vsaj pol tega števila.
Pa so se grdo ušteli, saj nas j e bilo
na večeru, kulturnih delavcev in
drugih, manj kot 20. Komaj vsak
deseti seje odzval, drugi pa so si va
bilo bržkone zataknili za uho. Če bi
prišli vsaj tisti, ki jih ima kultura na
plačilnem seznamu, bi bilo že do
volj, da o mnogih drugih, k i se glas
no štejejo za kulturnike (npr. iz
obilnega kroga kulturnih društev in
skupin), niti ne govorimo. A li pa je
morebiti res to, da je pravih kultur
nih delavcev nekajkrat manj kot
deklariranih? Če bi sodili po ude
ležbi na četrtkovem večeru v Domu
kulture, temu ne bi mogli oporekati
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Moja dežela.
SREČANJE
BELOKRANJSKIH
TAMBURAŠEV
PRELOKA — V tem kraju v čm o
maljski občini so minulo nedeljo pri
pravili prvo srečanje tamburaških sku
pin Bele krajine. Nastopili so tamburaš
iz Metlike, Sodevc pri Starem trgu ob
Kolpi, Gribelj, Vinice, Adlešičev in Čr
nomlja, kot gostje pa tamburaši KUD
Slovenski dom Triglav iz Karlovca z
vokalno skupino Karlovčanke. Obi
skovalci od blizu in daleč so zadovoljni
prisluhnili skupaj nad 100 tamburašem
ki so izvajali najrazličnejše ljudske me
lodije in koncertne skladbe za tambu
raške skupine.
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pisma
in
odmevi
Kaj lahko
storimo
za nas vse?
Uspela zbiralna akcija
Pred kratkim je tekla velika hu
m anitarna akcija Rdečega križa, v
kateri so zbirali prostovoljne pri
spevke za različne človekoljubne
namene, med drugim tudi za naba
vo dragih medicinskih instrumen
tov v naši občini, konkretno, atom
ski absorber.
Tudi v KS Uršna sela je K O RK
pod vodstvom zelo delavne pred
sednice in ob pomoči članic odbora
stekla akcija. In spet seje pokazalo
kot tolikokrat doslej, da imajo
največ posluha za to najpreproste
jši, skromni in pravzaprav revnejši
ljudje, ki jim tisočak nekaj pomeni.
Pripom be pa so bile pri tistih, ki bi
zlahka odrinili več tisočakov, pa
jim pridobitništvo omejuje vse tisto,
kar se imenuje skrb vseh, pa tudi
skrb zanje same.
Prostovoljni prispevki so name
njeni za razne dobre namene, dober
delež tudi za nabavo tako potreb
nega absorbeija. Vsi vemo, kako s
posodabljanjem življenja in tehnič
nim napredkom, vedno bolj one
snažujemo okolje, s tem pa sami
režemo vejo, na kateri smo. Veliko
smo že storili za svoj konec, lahko
pa kaj izboljšamo in preprečimo in
pri tem nam bi aparat za ugotavlja
nje škodljivih snovi v našem živ
ljenjskem okolju ogromno poma
gal. Pa vidimo med darovalci
prispevkov za ta aparat ponavlja
joča se imena, npr. šmihelsko
osnovno šolo, semiško Iskro ter
osebe, ki odstopajo v določen na
men načrtovana sredstva za to člo
vekoljubno in vsem koristno akcijo.
Prav bi bilo, da bi še v kakem
drugem, bogatejšem okolju posne
mali Uršna sela, ki so, čeprav imajo
le 600 prebivalcev in 250 zaposle
nih pa silno nizek osebni in družbe
ni standard, zbrala v zadnji akciji
Rdečega križa 230.000 din. j . s.

POJASNILO
V zadnji številki Dolenjskega lis
ta ste objavili zgodbo o jeznoritosti
Aleksandra Nišaviča, ki daje bojda
raztrgal ali zrezal neko platno na
neki novomeški razstavi. Poročilo
je izšlo na sredi kulturne strani in ce
lo obrobljeno. V naslovu pa je zapi
sano, da je jeznoritež iz KostanjeRadi bi povedali, da skupina
PRIM AT, kakor se sama čuti in na
ziva, nima nobene zveze s Kostan
jevico, in pri branju ljutjje sploh ni
so vedeli, za koga gre. Zal pa jim je
bilo za platno, ki bi se ga gotovo da
lo bolje porabiti. Kostanjevico so
torej _»slavni umetniki« to pot izra
bili. Žal ne prvič.
Krajevna skupnost
Kostanjevica na Krki

Šola mora nadoknaditi zamujeno
Razmere v kočevskem šolstvu so take, da odločitev na referendumu ne bo težka
— 2.000 učencem je treba zagotoviti boljše možnosti za šolanje______
Hiter razvoj tehnike in tehnologije
zahteva tudi od osnovnošolskega
vzgojno-izobraževalnega dela druga
čen, sodobnim razmeram prilagojen
program, opremljenost in spremenjene
metode dela. Novi program življenja in
dela osnovne šole, ki je bil v naši repu
bliki sprejet leta 1983, tem ciljem tudi
sledi, in sicer tako, da ob spremenjeni
vsebini In metodi dela postavlja v
ospredje učenca, njegove zmožnosti in
nagnjenja, navade in hotenja. Poleg po
vezovanja teoretičnih spoznanj in prak
tičnega dela je temeljna usmeritev no
vega programa osnovne šole zagotavlja
nje takšnega razvoja posameznega učen
ca, kot mu njegove zmožnosti in
hotenja dovoljujejo.
Zato je potrebno, da poleg rednega
pouka, ki je vsebinsko in metodično

SREČANJE
STAROSTNIKOV
N O VO M ESTO — Krajevna orga
nizacija Rdečega križa Kandija-Grm je
organizirala 30.oktobra tradicionalno
srečanje starejših krajanov, ki so ga s
kulturnim programom popestrili učenci
grmske osnovne šole in nastop harmo
nikarja. Prireditve se je kljub slabemu
vremenu udeležila velika večina po
vabljenih. Organizatorji srečanja se
zahvaljujejo izvajalcem kulturnega pro
grama, osebju kuhinje grmske osnovne
šole, aktH stom RK in vsem, ki so
gmotno sodelovali in pomagali k uspe
hu prireditve.
z k

V K PJ (sedanjo ZK) je bil sprejet
v partizanih leta 1942. »Med vojno
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Ugotavljamo, da pa so pogoji za delo
tako naravnane osnovne šole v občini
Kočevje zelo slabi tako zaradi higiensko
in tehnično slabih prostorov kot tudi za
radi opremljenosti s sodobnimi učili in
pripomočki. Posebno težavno je delo
učencev — vozačev. Po enoletni široki
razpravi smo na zborih občinske sku-

pščine sprejeli dolgoročni program raz
voja osnovnega šolstva v občini in se
odločili, da za hitrejše urejanje pogojev
razpišemo tudi referendum za samo
prispevek, s katerim bi poleg drugih vi
rov zagotovili hitrejši razvoj osnovnega
šolstva. Temeljna usmeritev programa
je zagotavljanje pogojev za kvalitetnejši
vzgojno-izobraževalni proces in pri
bližanje osnovne šole kraju bivanja
učencev, predvsem za področja KS Sta
ra cerkev, Rudnik— Salka vas in »Ivan
Omerza«, ter izboljšanje prostorskih
pogojev za delo v KS Kočevje z novo
gradnjo in KS Kostel z adaptacijo in
dograditvijo. Sestavni del programa so
tudi ukrepi za razvoj manj razvitih kra
jevnih skupnosti, s katerimi smo pričeli
že v letošnjem letu. Tako so bila vložena
večja sredstva v posodobitev prostorov
i oS Podpreska, kar se bo v naslednjih
letih še nadaljevalo. V KS Struge pa se
zaključuje adaptacija in dograjevanje
šolskih prostorov, pri čemer je s svojimi
sredstvi sodelovala tudi Slovenija iz
združenih sredstev solidarnosti v iz
obraževalni skupnosti Slovenije.
V dosedanji javni razpravi seje utrdi
lo prepričanje, da m oram o zamujeno v
preteklih letih čim prej nadoknaditi in
ujeti korak z razvitejšimi občinami na
področju osnovnega šolstva in da je to
eden izmed temeljev dobre kadrovske
politike ter zagotavljanja nadaljnjega

Da bo kak alkoholik manj
Ob mesecu boja proti alkoholizmu — Šibko kazno
vanje pitja med delom — Skupna skrb
Vsako leto v novembru, mesecu boja
proti alkoholizmu, kaj malega napiše
mo o tem problemu, ki postaja socialni
in zdravstveni problem v svetovnem
merilu, saj svetovna zdravstvena orga
nizacija ocenjuje, da je to tretja naj
množičnejša bolezen na svetu. Pri nas
obstajajo v republiškem in občinskem
merilu akcijski programi boja proti al
koholizmu, vendar manjka sistematič
nih akcij preko celega leta.
Raziskav stanja je malo; v Hrvatski
ugotavljajo, da je zasvojenih z alkoho
lom 15 odst. moških in 11 odst. žensk.
Trebanjski Center za socialno delo je
analiziral v letih 1976 in 1982 razmere
na svojem območju, in to na podlagi
vprašalnikov, ki mu jih je vrnilo 42 de
lovnih organizacij s 4.075 delavci. Iz
sledki kažejo, da je v 14 delovnih orga
nizacijah 151 delavcev zasvojenih z
alkoholom, kar, upoštevajoč dejstvo,
da za alkoholizem štejejo šele najhujšo
stopnjo odvisnosti, sili v oceno, d aje za
svojencev več. V 8 podjetjih prihaja 25
delavcev vsakodnevno pijanih na delo,
za kar je nekaj razlogov v milem kaz
novanju. O d 42 delovnih organizacij jih
ima namreč le 16 predpisane sankcije in
jih tudi izvaja, medtem ko v nadaljnjih
8 podjetjih zapisane ukrepe poredko iz
vajajo. V 12 ozdih predpisanih sankcij
sploh ne izvajajo, v 6 niti niso predvideli
ukrepov zoper alkoholike. Spričo na
vedenega trpi delo in družina, zlasti ve
liko škodo utrpijo otroci. Veliko se da
narediti z zdravljenjem, vendar je odloč
ilnega pomena pravočasna vključitev

Špirovih osemdeset let
»Naši delavci so skromni in pre
dani naši družbi, kritizirajo pa po
neverbe in bogatenje vodilnih na
njihov račun. Ne štrajkajo zaradi
sovraštva do družbe, ampak zato,
ker so prepričani, da ne dobe tiste
ga, kar jim pripada, ali pa zato, ker
menijo, da odgovorni posamezniki
ne vodijo dobro podjetja,« pravi
Spiro Žegarac iz Kočevja, ki bo 24.
novembra praznoval 80-letnico živ
ljenja, a je še vedno zdrav, živahne
ga duha, vedno v stiku z delavci, is
kren tovariš zato ima veliko prija
teljev.

močno spremenjen, organiziramo tudi
dopolnilni pouk, za učence, ki iz kakrš
nihkoli vzrokov ne dosegajo zadovolji
vih učnih uspehov. Dodatni pouk iz po
sameznih predmetov pa namenimo
učencem, ki imajo pri teh predmetih
nadpovrečne dosežke oz. sposobnosti
ter kažejo interes za poglobljeno delo.
Dopolnilni in dodatni pouk sta za
učence obvezna. K fakultativnemu po
uku pa se učenci vključujejo samoinicia
tivno.
Posebno skrb je potrebno posvetiti
odkrivanju in razvijanju nadarjenih
učencev. V različne oblike dela z nadar
jenimi učenci smo v lanskem letu v OS
Zbora odposlancev Kočevje vključili
vsakega četrtega učenca.
Vzgoja celovite osebnosti pa zahteva
tudi razvoj interesov učencev, kar zago
tavljamo predvsem z organiziranjem
večjega števila interesnih dejavnosti.
Prednosti imajo delovno in politehnič
no usmetjene interesne dejavnosti, krož
ki in tečaji iz prometne vzgoje in kul
turnih aktivnosti. V sodelovanju z
organizacijami združenega dela v obči
ni smo zagotovili pogoje za delo raču
nalniških krožkov, krožkov za obdela
vo lesa in kovin, šiviljskih in kuharskih
krožkov.

je malo komunistov dosegalo velike
uspehe, zdaj pa je komunistov veli
ko, uspehi pa so redki. Ker komuni
sti ne izvajajo sklepov, je popustila
disciplina in komunisti ostajajo za
daj, namesto da bi bili nosilci na
predka, da bi bili vzor ostalim pri
delu, varčevanju itd.«
R ojenje bil v Loki. Izučil seje za
opankaija. Delal je po nekaterih
večjih mestih, hkrati pa je bil tudi
zastopnik zavarovalnice Sava. Včla
nil se je v kmečko stranko in bil
preganjan in zaprt. V narodnoos
vobodilno gibanje se je vključil že
leta 1941. Po vojni pa je dokončal
še oficirsko šolo in je danes rezervni
major JLA.
V Kočevje je prišel leta 1947 in
bil tu pomočnik načelnika vojnega
odseka. Vkjučil se je v mnoge orga
nizacije in društva ter bil predsed
nik ljudske tehnike, šahovskega
društva, okrajnega odbora Zveze
borcev, zveze rezervnih oficirjev
itd. Vodil je mnogo vojaških vaj, v
katerih je sodelovalo tudi po 1.000
in več vojakov, letala, topništvo in
ki so se jih ogledali tudi najvišji vo
jaški starešine Jugoslavije.
Špiro je še vedno predsednik
Zveze borcev Šeškovega terena v
Kočevju, dela v raznih organih lov
ske družine Kočevje in je častni član
lovske družine Lazina— Hinje. Za
svoje delo je prejel veliko priznanj
in nagrad, nazadnje plaketo občin
ske skupščine Kočevje.
J. PRIMC

zasvojenca v zdravljenje. V tej smeri
lahko precej storijo prav delovne organi
zacije.
Treba pa se je vprašati o našem od
nosu do tega perečega in množičnega
družbenega problema. V okviru Zdrav
stvenega dom a Trebnje deluje Klub
zdravljenih alkoholikov, ki bo prihod
nje leto praznoval 15-letnico delovanja.
Z njim bodo mnoge družine počastile
15-letnico urejenega in treznega življe
nja. Sicer so lahko taki podatki samo
spodbuda za široko celotno skupno
družbeno akcijo zoper alkoholizem.
M ARINKA SILA
Center za soc. delo
Trebnje
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N U JN O ST — Sodobni učni pripo
m očki in m etode zagotavljajo tudi
sodobnejše gopodarstvo. (Foto: J a 
nez Konečnik)
razvoja in modernizacije gospodarstva.
Uveljavljanje novih tehnologij in večje
ga znanja v proizvode in izvoz je po
trebno materializirati tudi na ta način,
ker drugače je to le politična parola.
Zato smo prepričani, da odločitev na re
ferendumu za samoprispevek ne bo tež
ka in da bom o s tem zagotovili preko 2
000 učencem osnovnih šol v naši občini
boljše možnosti za pridobivanje znanja
in s tem hitrejši razvoj občine v
prihodnosti.
^
PETER ŠOBAR
ravnatelj OŠ Zbora odposlancev,
Kočevje
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Mi o nasi soli

Razmišljanja šolarjev
pred referendumom za
šolstvo
VAS—FARA — Te dni bo v naši
občini referendum, na katerem se bo
do naši starši in ostali krajani odločali
o šolstvu. O tem smo se veliko pogo
varjali, saj je naša šola že stara. Takole
razmišljamo:
NATALIJA ERENT: »Naša šola
je stara in jo vsako leto popravljamo.
V novi šoli bi vsak predmet poučevali
v svoji učilnici. Prav bi bilo, da bi ime
li novo telovadnico in dvorano za
prireditve.«
TADEJ BRATOŽ: »Pouk poteka
v dveh stavbah, obe sta stari. Ker sta
stavbi narazen, moramo učenci iz Fa
re voziti malico v Vas. Pogosto vidim
na televiziji pouk v novih šolah in si
mislim, kako je tem učencem lepo.
Želim si, da bi tudi pri nas zgradili no
vo šolo za vse učence pa tudi kabinet
za likovni pouk, gospodinjsko in
računalniško učilnico«.,,
ANITA TROHA: »Čeprav je naša
šola stara, se v njej dobro počutim.
Kljub temu si tudi jaz želim novo šolo
z več učilnicami, kuhinjo, jedilnico in
telovadnico, imela pa naj bi centralno
ogrevanje.«
ALES JURJEVIČ: »Tudi jaz si
želim novo šolo, ki naj bi bila sodobna
in lepa. V njej naj bi bilo novo pohišt
vo in čimveč novih učnih pripo
močkov.«
MATJAŽ JAKSIC: »Sola naj bi
imela tudi novo telovadnico, ki naj bi
bila tako velika, da bi v njej pozimi
lahko igrali mali nogomet. Knjižnica
naj bi bila večja. Vsi razredi bi morali
imeti zavese.«
TOMAŽ JUŽNIČ: »Novo šolo si
zamišljam kot veliko stavbo, kjer je
vsaka učilnica opremljena le za en
predmet. V razredih so računalniki,
TV sprejemniki, videorekordetji, pa
noji, nove klop in stoli. Ima tudi svoje
njive in travnata igrišča. Prostor okoli
šole je ograjen.«
DAMJAN ŠTIMAC: »Želim si
novo telovadnico z vsem potrebnim
orodjem pa nove zemljevide, ker so
stari že uničeni. Kupili naj bi še ka
kšen televizijski sprejemnik in raču
nalnik. Računalniški krožek naj bi
imeli dvakrat na teden. Lepo bi bilo
gledati video filme.« „
TONI TOMEC: »Želim si novo
šolo, ker je sedanja dotrajala. V pritlič
ju naj bi bile učilnice, v prvem nad
stropju jedilnica, kuhinja, dvorana za
prireditve in prostor za interesne de
javnosti, v drugem nadstropju pa ka
bineti. Najbolj potrebujemo kabinete
za gospodinjstvo, likovni in glasbeni
pouk.«
Tako razmišljamo učenci 7. razre
da osnovne šole VAS FARA.

Naj se ve, da se godi krivica!
»Zamislimo se ob hvalnicah, kako lovske družine skrbijo za okolje«
Franc Božič iz Črešnjic nad Pijavškim je prišel povedat v Agrokombinat
Krško, da ne bo mogel zadostiti pogod
beni obveznosti oddaje grozdja, ker mu
je srnjad spomladi, takoj ko so trte od
gnale, objedla mladice. Najbolj prizade
ta je bila kraljevina, katere ima kar tret
jino na površini osemdeset arov. Pred
tremi letimu je zrastlo grozdja za 30
hektov vina, letos pa g aje bilo resnično
samo 300 litrov.
Na vprašanje, kako je z odškodnino
je povedal, da se ne izplača zahtevati,
ker so lovci izgovarjajo, da nimajo de
narja, sicer pa da so odškodnine sram otno nizke, če se od njih kaj dobi. Ta
kega mnenja so tudi
“ drugi oškodovanci
ošk'
na tamkajšnjem področju, o čemer so se
nedavno pogovarjali in izmenjali miš
ljenja, k o je bil slučajno v trgovini na
Velikem Tri
»Veste,« je dejal, »na odškodnino ne
računam, napišite pa v časopis, da se bo
vedelo, kakšna krivica se nam godi! Sr
njadi je vedno več, tudi spi v vinogradu.
Pred leti je ni bilo, kasneje sem videl po
eno, sedaj pa kar po pet živali v skupini.
rv i .
. -i•
« . . . ________________ j „ i n „
Odstrelili„so dve, sem zvedel. Pa kaj to
pomeni?
Če
ii?Ceimi bodo pojedle mladice še
prihodnje leto, bom kraljevino posekal
in zasadil žametno črnino, katero tudi
objedajo, vendar manj. Nastavil sem
tudi strašila, toda tudi teh se hitro
navadijo.«
Na podlagi kasnejšega ogleda vino
grada na Jelševcu pod Velikim Trnom
smo lahko le ugotovili, daje napoveda
na škoda blizu resnice. O b tej priložno
sti smo še zvedeli, da je lovska družina
Studenec dala pred mesecem dni naroč
ilnico za električnega pastirja. Tega
imajo, predstavnik družine pa je zahte
val plačilo, približno 6 starih milijonov.
Toliko o enem od vinogradov pod
Velikim Trnom. Na podoben način
(tudi po obsegu) pa so prizadeti vino
gradi drugod. Tako vemo za objedene
trte v vinogradih Alojza Pirca in Jožeta
Janca na Ravneh, kjer trte kraljevine
celo odmirajo, pa lovska družina Stu
denec prav tako noče slišati o odškod
nini. Omenjenemu Pircu so bile obje
dene tudi trte frankinje na površini četrt
hektarja, sajeni letos. Precej škode na
staja tudi na Libni.
O b tem je prav, da se zamislimo ob
hvalnicah, kako skrbijo lovske družine
za živo naravno okolje, za uspehe pri
izvozu divjadi in ob priznanjih, ki jih
dobivajo ob jubilejih. Na ljudi, kmete,
ki oskrbujejo zemljišča, kar je zanje živ-

ljenjskega pomena, pa zaradi lovskega
športa pozabljamo.
Pa še to: zakon o lovu ni naklonjen
kmetu, toda če bi ga lovska druščina
upoštevala glede na primeren stalež, zaš
čito in odškodnine, bi omogočil znosno
življenje.
Kmetje, lastniki zemljišč, niso dolžni
kupovati zaščitnih sredstev kot topove
in drugo, da se z združenimi močmi borijo pred divjadjo. V Uradnem listu
Slovenije
št. 25 iz 'leta 1976, "kjer je
Slo
' na
tisnjen lovski zakon, je jasno napisano,
da morajo lovske organizacije sodelo
vati pri zaščiti, lastniki zemljišč pa so
dolžni uporabljati zaščitna sredstva,
kemična, akustična, strašila, električne
ga pastiija in podobno, ki mu jih pre
skrbi in kupi lovska organizacija Če ni
denarja za zaščitna sredstva in porav
navo škode, se mora ustrezno zmanjšati
stalež. Za uspešno zaščito pred srnjadjo
potrebujemo, poleg pastirja akumula-

tor, če ni običajnega električnega toka,
izolatoije in 5 žic v razdaljah 30 cm.
Tudi gozdovi so že prizadeti zaradi
objedanja. O b poseku posameznih dre
ves nastajajo praznine. Zasajanje na po
sekah po sistemu smreke ni mogoče.
Problem se bo zaradi odmiranja kosta
nja še povečal.
A LO JZ PIRC
Mercator-Agrokombinat Krško

KJE STA SLIKI
V letošnji 43. številki Dolenjskega
lista sem videl reklamo za monografijo
B. Jakca, ki jo bo izdal Dolenjski muzej.
Zanima me, če bosta v monografiji sliki,
ki ju je Jakac ustvaril še v stari Jugosla
viji, vendar kljub več obiskom mojstro
vih razstav še nisem opazil, da bi bili kje
na ogled. Gre za portreta kraljice Marije
in kralja Petra II. Kot naročnik Dolenj
skega lista pričakujem odgovor v tem
časopisu.
RUD I HOFER
Domžale
Odgovor uredništva: v monografiji
bodo predstavljena dela, ki so stalno
razstavljena v Jakčevem domu in odde
lku NOB, tam pa omenjenih slik ni.

PLESNI TEČAJ
Na željo učencev višjih razredov so na
šoli organizirali 10-urni začetni plesni
tečaj. Prvi dve uri smo imeli 30. oktobra,
ko smo se pod vodstvom novomeškega
plesnega učitelja Andreja Kranjca naučili
osnovnih korakov disco hustla in jiva. Si
cer se nameravamo naučiti še plesov chacha, samba, rumba, angleški valček, tango
in drugih. Koliko bomo v tem uspeli, bo
mo pokazali na zadnji vaji na plesni reviji,
kamor bomo povabili tudi starše.
MOJCA MOLAN, 8. r.
novim krožek
OŠ Artiče

LESENA RACA
Pred kratkim smo si ogledali lutkovno
predstavo o pravljični leseni raci. Pogreša
la sem malo več glasbe, drugače pa mi je
bila igrica všeč, saj so bili lutkarji z nami
zelo_prijazni in so nam tudi dali v roke lut
ke. Želim, da bi si še kdaj ogledali lutkov
no predstavo.
Janja Kisovec, 4. r.
OŠ Jančka Mevžlja
Mokronog

NA RAZSTAVI
V ljudski knjižnici v Črnomlju so te dni
odprli razstavo o Franu Levstiku, ki nam
je zapustil imenitna dela. Ob otvoritvi
razstave so sodelovali s kulturnim pro
gramom tudi učenci naše šole.
. MONIKA WEISS
OŠ Loka
Črnomelj

KVIZ, CESTA IN MI
Pred časom smo se petošolci pomerili v
znanju o prometu. Vprašanja niso bila
pretežka. Naša ekipa je dosegla vseh 20
točk in bila najboljša. Zmagovalci se bodo
udeležili občinskega tekmovanja.
SEJFO MUJANOVIC
OŠ Loka
Črnomelj

DAN OZN
Na naši šoli smo ob dnevu OZN pri
pravili razstavo, razen tega pa smo člani
šolskega kluba OZN odpotovali na os
rednjo proslavo v Ljubljano. Tam smo se
udeležili z drugimi člani krožkov OZN
mirovnega pohoda in slovesnosti v Ca
nkarjevem domu. Spregovoril nam je
predsednik republiške konference SZDL
Jože Smole, zapel pa New Swing Kvartet
z Otom Pestnerjem. Zanimivi programje
imel vendarle malce grenak priokus, saj
smo si klubovci z naše šole krili stroške iz
lastnega žepa.
DARINKA BRATKOVIČ, 8.a
OŠ Šentjernej

ČLOVEK IN ZDRAVJE
Prvi naravosjovni dan smo osmošolci
namenili temi Človek in zdravje. Dr. Baburič nam je predaval o alkoholizmu, na
rkomaniji in aidsu, Dušanka Prah nam je
govorila o spolni vzgoji in porodu. O tem
smo si ogledali še nekaj diapozitivov in
švedski poljudnoznanstveni film.
DARINKA BRATKOVIČ
OŠ Šentjernej

ACIJA SOLIDARNOSTI
Mladi člani RK in mladinci z naše šole
smo sodelovali v jesenski akciji Rdečega
križa Jugoslavije »Solidarnost v dejanjih«.
Zbrali smo okoli 130.000 din, kar je na
menjeno za mladinsko zdravilišče Debeli
rtič ali za drage medicinske instrumente.
ESTERA KLOBČAR
OŠ Šentjernej

IZKUPIČEK ZA
RDEČI KRIŽ
Koje tekla jesenska akcija zbiranja sta
rega papirja, so se učenci tri jutra drenjali z
zvezanimi svežnji pri tehtnici. Skupaj smo
na šoli zbrali 2.661 kg starega papirja. Na
ta način pridobljeni denar bomo namenili
za potrebe Rdečega križa na šoli in za delo
naše pionirske organizacije.
DARJA ČRNIČ
OŠ Loka
Črnomelj

ZA OGREVANJE

Jožefa Plevnik
Karel Ilc
S svojimi osmimi desetletji življenja
seje 25. oktobra od nas poslovil Karel
Ilc. Rodil seje v Goreči vasi pri Ribnici,
od koder je šel po končani osemletki
študirat v Maribor. Po končanem šola
nju se je najprej zaposlil v Ribnici, po
tem gaje življenjska pot vodila širom po
Sloveniji. Nazadnje je kot upokojenec
živel z družino na Veliki Loki pri Treb
njem. Na Veliki Loki je bil ves čas vses
transko aktiven. Delal je kot član lovske
družine, razen tega je bil tajnik krajevne
skupnosti, Rdečega križa, Kulturnoumetniškega društva in dolgoletni taj
nik krajevnega Društva upokojencev.
Rad je imel knjige in sočloveka, kate
remu je bil vselej pripravljen pomagati.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.
Odbor društva
upokojeniicev
Loka
Velika Lt

25. oktobra smo se na brestaniškem
pokopališču poslovili od najstarejše
krajanke, 95-letne Jožefe Plevnik, roje
ne Poznič, iz Dol. Leskovca.
Plevnikova je morala v družini z 11
otroki, kjer ni bilo vsega na pretek, že
zgodaj prijeti za trdo kmečko delo. Ko
se je po prvi vojni poročila, ji ni bilo bo
lje. MMož je odšel zaradi gospodarske
krize na delo v Francijo, kamor je 1924.
leta odšla z dvema majhnima otrokoma
tudi Jožefa. Med nemško okupacijo se
je vrnila v domovino ter se s hčerko pri
družila osvobodilnemu gibanju in po
magala partizanom na Bohoiju. Po
vojni je po moževi smrti živela sama in
obdelovala zemljo, še 80-letna je redila
dve kravi in sama kosila travo. Tako je
bila navezana na zemljo!
Veliko je brala, bistrost in vedrina
duha sta jo spremljali do zadnjih dni.
D obro voljo je delila tudi z drugimi.
Naj ji bodo te skromne vrstice v
spomin.
M. DAUGUL

Na šoli je delovno vzdušje že od začetka
tega šolskega leta. Že tretji dan pouka smo
učenci od 5. do 8. razreda čistili okolico
šole. Na dan pionirjev smo pripravili pio
nirsko konferenco, kjer smo med drugim
določili letošnji delovni načrt, potem smo
si v kinu ogledali film Tistega lepega dne.
Razen tega smo učenci 6. in 7. razreda po
tovali na izlet v Ljubljano, kjer smo se po
vzpeli na Grad. Tega dne smo'si na Gos
podarskem razstavišču ogledali zanimivo
razstavo Narava—zdravje.
Člani novin. krož.
OŠ ing. Janeza Marentiča
Podzemelj

KAJ GRE ZA SOK
Osmošolci smo šli na delovno akcijo v
sadovnjak. Tam smo po tleh pobirali hruš
ke, za katere smo zvedeli, da jih posestvo
prodaja »Dani«, ki iz njih iztisne sok. Ker
smo po navodilih pobirali tudi nagnite
hruške, smo razmišljali, če so take res do
bre za sok, ki ga spijejo največ majhni
otroci. Pri delu nas je sicer dodobra na
močila rosa, a smo na to pozabili spričo
nabranih 5 ton, kar pa ni malo za 27 pobi
ralcev in štiri ure dela.
ANUŠKA MOTORE, 8.r
novin. krožek
OŠ Artiče
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»ELAN« vliva elan vsej občini
Predpraznični razgovor s predsednico občinske skupščine Bredo Mijovič
»V težavnih raz m erah g o s 
podarjenja ni zanem arljivo, d a
se v n išk a industrija beleži letos
kar trikrat večji izvoz kot uvoz. V
polletju sm o izvozili z a 6,8 mili
jona dolarjev, uvozili p a le nekaj
nad 2,1 milijona dolarjev. S a m o
na konvertibilni trg je izvoz večji
za 9,3 odst. v primerjavi z
enakim o b d o bjem la n sk e g a le
ta. V ečina delovnih organizacij
vlaga v oprem o. V Kopitarni s e
pripravljajo n a gradnjo proiz
vodne in sk la d išč n e hale, v Ju gotaninu b o d o v erjetno ž e m ed
majskim rem ontom prihodnje
leto izvedli rekonstrukcijo e n e r 
getike. T o o m en jam zato, ker
naj bi ta p o se g odpravil nev še čn o o n e s n a ž e v a n je okolja,
prihranil p a bo tudi p rec ej m a 
zuta. V M ercatorju — Kmetij
sk em kom binatu ravno te dni
selijo sv o je slu ž b e v novi km e
tijski oskrbovalni ce n ter. P red
nedavnim sm o podpisali s a 
m oupravni sp o ra z u m z b eg u n j
skim Elanom o poslovno-tennicnem so d elo v an ju s Stillesom . V
o bratu n a Blanci ž e izdelujejo
te k a š k e sm uči.« T ako govori o
usp eh ih in načrtih se v n išk e
o b čin e p re d s e d n ic a o b čin sk e
skupščine dipl. ekonom istka Bre
d a Mijovič.
— K ajjpom eni p rih o d E la
na v o bčino, razen pom oči
S tillesu?

»Naj poudarim , d a se m te g a
izredno v esela , ne le zaradi
o m e n je n e pom oči n aši tovarni.
Z n an o je, a a je Elan e n o naših
tržno najbolj sv etovno u sm e r
jenih podjetij. Z nan je po visoki
produktivnosti, dobri o rg a n iz a 
ciji d ela, m arketinških pristopih.
Ne le Stilles, tudi o sta lo z d ru ž e 
no delo o b čin e lahko s takim
partnerjem le pridobi. P ričaku
jem , d a b o m o tako lažje p relo 
mili z z a sta re lo poslovno mi
seln o stjo v nekaterih okoljih«
— T o je p o vezan o tu d i s
stroko vn im i kadri. Kako najti
prave ljudi?

»Iz d n e v a v d an , iz m e s e c a v
m e s e c s e u b a d a m o s tem i z a 
gatam i D ejansko v občini ni d e 
lovne o rg an izacije, ki n e bi p o 
treb o v ala takšnih injekcij. V
kolektivih p rem alo delajo tudi
pri vzgoji lastnih ljudi, p red v 
sem tistih, ki bi lahko p re v z e m a 
li vodilne n alo g e. J a s n o je, d a
d a n d a n e s oblikovani ljudje z a
ta k šn e o d g o v o rn e n alo g e ne
visijo n a kljuki.«

— S v e ž v e te r je č u titi v
d robnem g o s p o d a rs tv u , bolj
zn anem ko t o b rti v občini?

»R es je. Izgleda, d a bom o c e 
lo prva o b čin a v Sloveniji, kjer
bo zaživel sklad z a p o s p e š e 
vanje d ro b n e g a g o sp o d a rstv a.
P ro še n j obrtnikov z a d e n a r je
trikrat v eč , kot g a je n a voljo.
Kljub velikim b e s e d a m o pod:
pori obrti n a v se h ravneh, je n a š
sk lad naletel n a čeri ž e v re p u 
bliški zakonodaji.«
— Po vrs ti lepih krajev in
zn a m e n ito s ti je bila občina
zn a n a že v p re te k lo s ti. Kako
to izko rišča tu rizem ?

»G ora L isca im a v se m o ž
nosti, d a p o sta n e p o m e m b n a
turistična točka. L etos sm o a s 
faltirali štiri kilom etre zg o rn jeg a
d e la c e s te n a ta pribljubljeni
vrh. D elam o n a posodobitvi c e 
lotne tra se . P o zn o an tičn a n a 
selbina Ajdovski g ra d e č je zao k 
ro ž e n a z izkopavanji kot n e k a k 
š e n arheološki park. D ela s e n a
se v n išk em gradu. N ek atere pri
reditve turističnega dru štv a iz
S ev n ic e so d o k azale, d a sm o
lahko zanimivi skozi v s e leto.
To bo p o k a z a la tudi n a ro č e n a
študija o razvoju turizma.«
— Kaj pom eni gradnja hid ro central na Savi?

»Z n a š e strani ni ovir z a
grad n jo HE V rhovo. V teku ie
priprava d okum entacije z a HE
Boštanj. Z a n a š o o bčino in ljudi
v njeni okolici bo im ela ta g ra d n 
ja nedvom no š irše posledice.
P re d nam i je obilo stro k o v n eg a
d e la z republiškim i inštitucija
mi.«
. .

— Običajno so izredno de
javne krajevne skupnosti. K a
ko je bilo v času med obema
praznikoma?
»N aše krajevne skupnosti so
bile tudi v tem letu izredno d e 
lavne. Lahko rečem , d a v lad a
m ed krajani p ra v a evforija a s 
faltiranja ce st. N ek a tera g o s 
podinjstva so z a asfalt p risp e 
v ala tudi po 2 00 starih milijo
nov. P redolg bi bil se z n a m v se h
n a novo zgrajenih vodovodov.
P o ustaljeni navadi slavim o v
naši občini občinski praznik
v sa k o leto v drugi krajevni
skupnosti. L etos je n a vrsti KS
T ržišče. M ed v e č je pridobitve
teh krajev lahko štejem o štiri
kilom etre asfalta in širšo c e sto
M alkovec — T elče. V T ržišču
odpiram o tudi novo b en c in sk o
črpalko. Skratka, krajevne skup-

Breda M ijovič

nosti s o n am v veliko p o m o č pri
sk la d n ejšem razvoiu občine.
T ako bom o n ap o sled le z a d rž a 
li ljudi tudi v hribih.«
— O b čina S evnica je p o 
b ra te n a edino z občin o Bab ušn ica v Srbiji tik b olgarske
m eje, to re j povsem na d ru 
gem koncu Ju go slavije. Kak
šno je to sodelovanje?

»P red n edavnim sm o bili tam
ob njihovem o b čin sk em p ra z 
niku. N a ša L isca im a tam svoj
tozd. D rago n am je, d a je ta
kolektiv vzor celo tn em u g o s 
po d arstv u občine. T ozd Lisce v
B abušnici d o s e g a n ajboljše re 
zultate v občini, njeni delavci
p rejem ajo tudi najvišje o s e b n e
d o h o d k e. Kako srb sk i delavci
so lid arn o stn o čutijo z nam i S lo
venci, je lep prim er pom oč
z a g o rsk e m u tozdu Lisce. Ko je
tam plaz porušil tovarno, so
takoj prispevali dvodnevni z a 
služek!«

ZA
PRAZNIK
ČESTITAMO

— T ov a riš ic a p re d s e d n i
ca, pred prih o d om na to d o 
lž n o s t s te bili d irektorica
to zd Radna v Jutranjki. Kakš
na je razlika m ed delom v
g osp o d arstvu in »žu p an o va
njem«?

»Lahko rečem , d a j e bilo p re 
jšnje delo p red v sem k o n k retn e
jše , rezultati s o bili prej vidni. Pri
se d a n je m delu usklajujem o d e 
lo tudi z družbenopolitičnim i or
ganizacijam i. P re p rič an a sem ,
a a ed in o tak o lahko d o se g a m o
rezultate. T ak šn o usklajeno d e 
lo je v sevniški občini novost,
m enim , d a b om o tak o hitreje
prišli d o željenih ciljev. V sem
o b ča n o m in delovnim ljudem
ter prijateljem n a š e o b čin e č e s 
titam o ob prazniku.«

Sevniška občina slavi svoj občinski p ra zn ik v sp om in j i a 12. n ovem ber 1941, ko je
n aro dn i heroj^ D ušan K v e d e r-T o m a z s soborci B režiške cete iz zap orov na sevniškem sodišču rešil p olitičn e zapornike.
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stille s

Tovarna stilnega pohištva
in notranje opreme
68290 SEVNICA — Jugo
slavija
Telefon (068) 82400, 82401
Teleks — 358-69 — Y U —
STILLES

Obrtna zadruga Sevnica, Cankarjeva 1
telefon 82824, 82823,
teleks 35847

Občanom občine
čestitamo

Nov p ro g ra m — B iderm ajer.

b a u tin S to ja n
p rv o m a js k a 17
68290 s e v n ic a
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Občanom in delovnim ljudem občine Sev
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ob
občin
DOLENJS
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Mercator-Kopitarna Sevnica p .o .
■

IZDELAVA IN M ONTAŽA
T R A N SPO R TN IH NAPRAV
VIDMAR
68296 KRM ELJ 37
NAJCENEJŠI NAKUP JE PRI PROIZVAJALCU
Izdelujem o:
—
ročno dvigalko za nosilnost 800 ali 1.200 kp
—
napenjalce za žico
N O V O S A M O PR I NAS:
N aprava za pom oč p ri porodih krav

TOVARNA KOPIT, LESENE OBUTVE TER OBUTVE ZA
PROSTI
ČAS
IN
IZDELKOV
teleg ram : k o p ita rn a
želez n išk a p o staja: se v n ica
žiro račun: 51610-601-10147
SDK krško e k sp . se v n ica

68290 se v n ica , p rv o m ajsk a 8
telefon: (068) 81-160, 81-161, 81-164
telex: 35 734 yu ko p sev

Č E ST IT A M O O B PRAZNIKU O B Č IN E SEVNICA

ČESTITAMO OB OBČINSKEM PRAZNIKU

INDUSTRIJA
OTROŠKE

belinka

KONFEKCIJE

kem ična industrija, r, o .lju b lja n a

tozd jugotanin, b. o
6 8 2 9 0 Sevnica, p. p. 9
H erm anova 1
telefon: 0 6 8/n. c. 82 500, 82 501
telex: 35 8 1 5 YU-TANSEV
n. sol. o.

JUTRANJKA

68290

SEVNICA

SLOVENIJA

ČESTITAMO VSEM
DELOVNIM LJUDEM OB
PRAZNOVANJU OBČINE
SEVNICA
A MARIBOR n. sol. o.

ovarna lahkih konstrukcij
žrmelj

8t8vci industrije Oi
em in občanom ob
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BETON, splošna gradbena dejavnost Zagorje ob
Savi, tozd Gradbeništvo Sevnica.

ČESTITAM O O B PRAZNIKU O B Č IN E

G O S T IN S K O P O D JE T JE
S E V N IC A
S E V N IC A p . o .

H o te l Ajdovec, S nack bar, P ivnica s pizzerijo, G ostilna na križišču, P ri lovcu, B ife na voga
lu, Barbara, K rm elj in Snežinka, Trafika, pa p irn ica in delikatesa, Kopališče.

ČESTITAMO
IN
DELOVNIM
SEVNICA

N ova trg o v in a n a L ogu.

KLUB MERCATOR
naložba, ki se pošteno obrestuje

OBČANOM
LJUDEM
OBČINSKEM

OB

Industrija pletenin
Dgjnje

Odpiramo novo trgovino na Logu. Občanom in kmetom se
zahvaljujemo za zaupanje, vabimo vas k nadaljnjemu sodelo
vanju. Posebej vas vabimo, da se včlanite v Mercator-klub po
trošnikov. Kupone lahko dvignete v naši železnini, posloval
nici 2 in Kmetijsko oskrbnem centru v Sevnici.

IN P L E T

p. o.

Brezovo 34, 68290 Sevnica
Slovenija

Č E S T IT A M O
••

O B PRAZNIKU OBČINE SEVNICA

Čestitamo za praznik občine

ŽIVILSKI KOMBINAT ŽITO
LJUBLJANA, n.sol.o.
„_ _
TOZD PEKARNA IN SLAŠČIČARNA

ZAVQD ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE NOVO MESTO, p.o.,
Kidričev trg 3/III, Novo m esto
■

NOVO MESTO, Ločna 21

ponovno razpisuje dela in naloge

Delavski svet TOZD P ekarna in slaščičarna Novo m esto, Loč
na 21,
razpisuje
prosta dela in naloge

direktorja zavoda
(ni reelekcija)

INDIVIDUALNEGA POSLOVODNEGA ORGANA
za 4 leta
Na razpis se lahko prijavi kandidat, ki poleg pogojev, predpisa
nih v 511. čl. Z akona o združenem delu, izpolnjuje š e naslednje
pogoje:
— d a je državljan SFR J in izpolnjuje pogoje, določene z zako
ni, samoupravnimi sporazum i in družbenimi dogovori
— d a ima višjo izobrazbo s petletnimi delovnimi izkušnjami ali
visoko izobrazbo s triletnimi delovnimi izkušnjami živilske,
kemijske ali druge smeri
— d a ima organizacijske in sam oupravne sposobnosti voden
ja, koordiniranja dela v temeljni in delovni organizaciji
— d a izpolnjuje pogoje, določene z družbenim dogovorom o
kadrovski politiki
P ism ene prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in
opisom dosedanjih del .in nalog sprejem a razpisna_komisija 15
dni po objavi razpisa n a naslov: Živilski kombinat ŽITO-TOZD
P ekarna in slaščičarna, Novo mesto, Ločna 21. Prijave pošljite
v zaprti ovojnici s pripisom: »Za razpisno komisijo«. Prijavljene
kandidate bom o o izbiri obvestili v 30 dneh po končanem zbi
ranju prijav.
845/45-87

Kandidat m ora poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjevati
še naslednje:
— d a ima visoko izobrazbo
— d a ima pet let delovnih izkušenj
— d a je z dosedanjim delom dokazal strokovne, organizacijske
in vodstvene sposobnosti pri varstvu naravne in kulturne
dediščine
— d a predloži program usm eritve in razvoja zavoda.
Kandidat bo imenovan z a štiri leta.
Prijave sprejem am o 15 dni po objavi.
Kandidati naj prijave z dokazili pošljejo na naslov:
Zavod z a varstvo naravne in kulturne dediščine, Novo mesto,
Kidričev trg 3/III, s pripisom: »Za razpisno komisijo«
Svet zav o d a bo kandidate o izbiri obvestil v 30 dneh po zakl
jučku razpisa.
847/45-87

Pogoji: vozniški izpit D kategorije in IV. stopnja izobrazbe ter 3
leta ustreznih delovnih izkušenj.
P onu d be z dokazili dostavite kadrovski službi podjetja v Vavti
vasi v roku 8 dni po objavi. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
30 dneh po končanem zbiranju ponudb.
842/45-87

p. o.

S evnica

S lo ven ija

Komisija za delovna razmerja

objavlja
naslednja prosta dela oz. naloge:

1. VODENJE IZMENE V OPLEMENITILNICI delavec oz. delavka

1

Pogoji:
— VI. st. zahtevnosti — tekstilna tehnologija kemijske sm eri ali
kemijske tehnologije
— 24 m esecev delovnih izkušenj
— delo v treh izmenah
— trim esečno poskusno delo
— približni m esečni OD 313.253 din ter dodatek 10% z a po
poldansko delo in 50% za nočno delo

Pogoji:
— V. st. zahtevnosti — ekonom ska sm er
— 24 m esecev delovnih izkušenj
— dvom esečno poskusno delo
— približni m esečni OD 244.118 din

uf)

Tečaji bodo potekali v m esecu januarju in februarju na Srednji
šoli naravoslovne in ped ag o šk e usmeritve Novo mesto.
Tečaje organiziramo tudi pri uporabniku!
Za skupine posebni popusti!
CENE TEČAJEV:

— za šolsko linijo v Velikem Gabru
— za linijo Zajčjih vrh — Novo mesto
— Za linijo Podgrad — Novo mesto.

IN P L E T

Brezovo 34, 68290

2. STROŠKOVNI KNJIGOVODJA - 1 delavka za določen čas — nadomeščanje delavke med
porodniškim dopustom

objavlja prosta dela in naloge:

VOZNIK AVTOBUSA — 3 delavci, in sicer:

In d u strija p leten in

I

1. OSNOVNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA (teorija, DOS, W S)
(25 ur)
2. OPERACIJSKI SISTEM (DOS) (18 ur)
3. UREJEVALNIK BESEDIL (W S) (20 ur)
4. DELO S PREGLEDNICAMI (LOTUS 1-2-3) (25 ur)
5. DELO Z ZBIRKAMI PODATKOV (dBASE lll-F) (25 ur)
6. PROJEKTIRANJE Z RAČUNALNIKOM (AUTOCAD) (30

Komisija za delovna razmerja

M .* J

D olnje

NA IBM XT ZDRUŽLJIVIH RAČUNALNKIH PRI
REJAMO TEČAJE:

DO GORJANCI Vavta vas, TOZD Avtobusni
promet

■

j 18 ur
j 2 0 ur
2 5 ur
3 0 ur

1 5 .0 0 0
1 7 5 .0 0 0
2 0 0 .0 0 0
2 2 0 .0 0 0

din
din
din
din

na
na
na
na

oseb o
oseb o
oseb o
oseb o
Informacije in prijave:
ZOTKS
LEPI POT 6
61000 LJUBLJANA
TEL: (061)213-727
840/45-87

3. PLETENJE SNUTKOVNIH
PLETENIN - 1 delavka

IN OKROGLIH

Pogoji:
— IV. st. zahtevnosti — tekstilna šola pletilske smeri
— 12 m esecev delovnih izkušenj
— delo v treh izmenah
— dvom esečno poskusno delo
— približni m esečni OD 200.640 din ter dodatek 10% z a po
poldansko delo in 50% za nočno delo

4. APRETIRANJE PLETENIN novna objava)

1 delavec (po

Pogoji:
— XXIV. st. zahtevnosti — tekstilna šola kemijske smeri
— 12 m esecev delovnih izkušenj
— delo v treh izmenah
— dvom esečno poskusno delo
— približni m esečni OD 200.640 din ter dodatek 10% za
popoldansko delo in 50% z a nočno delo
Delovno razm erje bomo sklenili z a nedoločen čas, s polnim
delovnim časom , razen v primeru, kjer je posebej navedeno, d a
se sklene za določen čas.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v
splošno-kadrovsko službo v 10-ih dneh po objavi.
Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili v 15-ih dneh po izteku objave.
844/45-87

j
j
j

Iskra

ISKRA ELEMENTI LJUBLJANA
TOZD HIPOT ŠENTJERNEJ

KOMISIJA ZA DELOVNA RAZMERJA TOZD

razpisuje n a podlagi 18. in 20. člen a pravilnika o delovnih raz
merjih dela in naloge za prodajo sodobnih elektronskih elem en 
tov, dva sodelavca:

1. prodajnega inženirja za prodajo prikazalnikov in elektronskih modulov s tekočimi krista
li (LCD)
2. prodajnega inženirja za prodajo elektronskih
vezij na osnovi debeloplastne hibridne tehno
logije
— delovno razm erje sklepam o za nedoločen ča s
— osebni dohodek in pogoji dela po obstoječih sam oupravnih
ak tih ,
— Splošni pogoji so: visoka šola elektrotehnične smeri-šibki
tok, 5 let delovnih izkušenj, zaželjene v komerciali
— mobilnost in sp o so b n o st z a delo s strankam i na terenu
(šoferski izpit in avto zaželjen)
s — preizkus psihofizičnih sposobnosti
— poskusno delo traja 3 m esec e
- - kandidati bodo izbrani v 30 dneh po roku z a prijavo, ki poteče
s 30. novembrom 1987.
— znanje tujega jezika
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 8 dneh po izboru
kandidata.
Prijave sprejem am o do 3 0 .1 1 .1 9 8 7 v kadrovski službi TOZD
hIPO T Šentjernej, telefon 42-104,105, 250, 226
839/45-87

Republiški sekretariat za pravosodje in upravo
KAZENSKI POBOLJŠEVALNI DOM DOB PRI
MIRNI

»KOVINARSKA« K rško
TOVARNA INDUSTRIJSKE OPREME IN KONSTRUKCIJ

Številka: 8 3 3 - 2 1 -8 7
Datum: 2 1 . 1 0 . 1 9 8 7

KOVINARSKA Krško, tovarna industrijske
opreme, p. o., Krško, Cesta krških žrtev 37

Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še n a s
lednje po sebne pogoje:
Pod 1:
— d a imajo višjo penološko ali pravno izobrazbo, program z a
usposabljanje ali izpopolnjevanje, organizacijske sp o so b 
nosti, moški, odslužen vojaški rok in 3 leta ustreznih delov
nih izkušenj.
Pod 2:
— d a imajo srednjo (štiriletno) izobrazbo pencloške ali druge
ustrezn e smeri, ali srednjo (triletno) izobrazbo ustrezne
sm eri s pogojem, d a ob delu končajo srednjo penološko
šolo, moški, z odsluženim vojaškim rokom in enim letom u s
treznih delovnih izkušenj.
Pod 3:
— d a imajo srednjo (štiriletno) izobrazbo strojne smeri in eno
leto ustreznih delovnih izkušenj.
Od kandidatov pričakujem o ustrezne m oralne lastnosti, za v ze
tost in družbeno aktivnost pri uveljavljanju socialističnega s a 
m oupravnega sistem a, aktivno znanje slovenskega jezika, da
niso obsojeni z a kaznivo dejanje ali v kazenskem postopku.
Kandidati bodo opravljali psihološki preizkus s testiranjem in
razgovorom.
Delovno razm erje bom o sklenili z a nedoločen čas, s polnim d e 
lovnim časom . Za objavljena dela in naloge je povečana za v a
rovalna d o b a 12/16 m esecev.
Prijave z življenjepisom in dokazili pošljite na naslov:
Kazenski poboljševalni dom Dob pri Mirni, 68233 MIRNA, v
osmih dneh po objavi.
846/45-87

Mercator-Agrokombinat Krško na pod!agi skle
pov komisij za delovna razmerja v TOZD SAD
JARSTVO in TOK KMETIJSTVO TRGOVINA,
STORITVE KRŠKO
objavlja naslednja prosta dela in naloge:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tehnolog za poljedelstvo
vodja proizvodnega okoliša Raka
sadjar
voznik viličarja
skladiščni delavec pri transportu
skladiščni delavec pri sortiranju sadja
sadjarski delavec — 4 izvajalci del

Pod točko 1. in 2. s e združuje delovno razm erje v TOK KTS, DE
kooperacija z a nedoločen čas, s polnim delovnim časom .
Pod točko 3 ,4 in 5 se združuje delovno razm erje v TOZD S ad 
jarstvo z a nedoločen čas, s polnim delovnim časom .
Dela in naloge pod točko 6 in 7 se združuje delovno razm erje
za določen č a s (nadom eščanje delavk na porodniškem dopus
tu), s polnim delovnim časom .
Pogoji:
1. visoka izobrazba agronom ske sm eri in nad 3 leta delovnih
izkušenj
2. višja izobrazba agronom ske sm eri in 1 — 3 leta delovnih
izkušenj
3. KV sadjar ali kmetijec in 6 m esecev delovnih izkušenj
4. opravljen izpit za vožnjo z viličarjem in 1 leto delovnih
izkušenj 5., 6. in 7. NK delavec.
Na vseh objavljenih prostih delih in nalogah s e zahteva 3 m e
se c e po sk usnega dela.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju objavljenih
pogojev pošljejo na naslov: Mercator-Agrokombinat Krško,
CKZ 52, kadrovski službi, in sicer v roku 8 dni po dnevu objave.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 15 dneh po poteku objavlje
n eg a razpisa.
843/45-87

DOLENJSKI LIST

Sekretariat za ljudsko obram bo S kupščine občine Krško na
podlagi 123. člena in v smislu 28. in 29. člena zakona o splošni
ljudski obrambi (Ur. list SFR J št. 21 -82) objavlja splošni javni

Vabimo k sodelovanju

DIPLOMIRANE STROJNE INŽENIRJE
STROJNE INŽENIRJE
DIPLOMIRANE EKONOMISTE
DIPLOMIRANE ELEKTROINŽENIRJE

POZIV
vsem lastnikom konj na območju občine Krško
za
POPIS IN PREGLED KONJ

z a delo na področju projektive ter drugo delo iz stroke v Krškem
in v projektivnem biroju v Zagrebu.

1. Lastniki so dolžni pripeljati na popis in pregled konje v
starosti od 3 do 16 let

Poleg te g a pa vabimo k sodelovanju

2. Pregled bo dne:
1 6 .1 1 .1 9 8 7 ob 08.000 uri

KV KLJUČAVNIČARJE
KV STRUGARJE
KV ELEKTRIKARJE

za obm očje KS Koprivnica, Senovo, Brestanica in Rožno-Presladol
ob nogom etnem igrišču v Dovškem — Senovo

z a delo v proizvodnji.
Novim sodelavcem nudimo stimulativno nagrajevanje, zanimi
vo in dinam ično delo dom a in po svetu ter m ožnost reševanja
stanovanjskih vprašanj.
Č e ste dinamični, z izkušnjami ali brez izkušenj v stroki, če vas
veseli zanimiv proizvodni program ter zanimivo dinamično
delo,

1 6 .1 1 .1 9 8 7 ob 11.00 uri

za obm očje KS Zdole in del KS Krško — levi breg
na sejm išču na Zdolah
1 6 .1 1 .1 9 8 7 ob 13.00 uri

za obm očje KS Dolenja vas in del KS Krško — levi breg
na m estu za odkup živine v Dolenji vasi
1 6 .1 1 . 1987 ob 08.00 uri

v as vabimo, d a s e nam pridružite.
V se informacije lahko dobite v kadrovski službi Kovinarske,
Krško, C esta krških žrtev 137, po telefonu ali pisno (telefon je:
068 71 -055) ali p a s e sam i zglasite v službi. Pričakujemo vas.
841/45-87

za KS Krško — desni breg (za Pijavško in ostala bližnja naselja)
na Zg. Pijavškem pri Bogovič
16. 1 1 .1 9 8 7 cb 10.00 uri

za KS Krško — desni breg in KS G ora v Sp. Duplah pri Božiču
1 6 .1 1 .1 9 8 7 ob 13.00 uri

z a KS Leskovec in S en u še
v Gorenji vasi, pri gasilskem domu
1 7 .1 1 .1 9 8 7 ob 08.00 uri

za KS Veliki Trn
n a Velikem Trnu pri krajevnem uradu

VELIKA IZBIRA

1 7 .1 1 .1 9 8 7 ob 11.00 uri

za KS Raka
na Raki — m esto za odkup živine

oojavlja prosta dela in naloge:

1. POU - VPDJE IZMENE V ZAVODU
2. POOBLAŠČENE URADNE OSEBE
S. VODJE IZMENE QBSOJENCEV V ROČNI OB
DELAVI IN MONTAŽI

Socialistična republiška Slovenija
Skupščina občine Krško
Sekretariat za ljudsko obrambo

NOVOTEKS
v industrijski prodajalni NOVO
TEKS v Bršljinu
— metrskega blaga za zimski
čas s posebnim popustom
do 50%
— konfekcijskih izdelkov: moš
kih, ženskih in otroških hlač,
športne konfekcije — fan- tovske bunde lahko dobite
že za 25.000 din
— dopolnjena izbira z vzorč
nimi izdelki in z izdelki z
napako

Popust od 40 — 70%.
Vse to in še marsikaj lahko
kupite v prodajalni NOVOTEKS
v Bršljinu o d 16. 11. do

30 . 11 . 1987 .
Želimo vam ugoden nakup!

1 7 .1 1 .1 9 8 7 ob 08.00 uri

za Krško polje
na sejm išču Drnovo
1 7 .1 1 .1 9 8 7 ob 11.00 uri

za KS Veliki Podlog
na Gorici, pri zbiralnici mleka
1 8 .1 1 .1 9 8 7 ob 08.00 uri

za KS Kostanjevica
ob gradu v Kostanjevici
18. 1 1 .1 9 8 7 ob 12. uri

za KS Podbočje
v Podbočju, na m estu z a odkup živine (Stanič)
3. Lastniki so doižni pripeljati na pregled in popis tudi vsa
uporabna dvoosna vprežna vozila
4. Lastniki konj naj ob popisu predložijo vojaško listino za
živino (če jo imajo)

Poziv za popis in pregled konj velja za v se lastnike konj naveden e starosti, ne glede na prejete pozive po pošti.
Kdor n a popis in pregled ne bo pripeljal za to določenih konj ali
bo storil karkoli z nam enom , d a s e izogne pregledu, je
odgovoren po določilih 21 9 . člena zakona o splošni ljudsko
obrambi.
8 1 4 /4 3

NOVOTEKS
PROD. BRŠLJIN
854/45-87

Služba družbenega knjigovodstva
v SR Sloveniji,
PODRUŽNICA NOVO MESTO
razpisuje
po 1 kadrovsko štipendijo s VII. stopnjo izobrazbe z a naslednje
poklice:

1.
2.
3.
4.

DIPL. ORGANIZATOR AOP
DIPL. OEC. — INFORMATIK
DIPL. OEC.
DIPL. NOVINAR - SPECIALIST ZA
DRUŽBENO INFORMACIJSKE SISTEME

Želimo pridobiti kadre za najodgovornejše in strokovno z a 
htevno delo, zato vabimo tiste kandidate, ki so pripravljeni sp re 
jemati take naloge.
Kandidati naj s e prijavijo v 8 dneh in priložijo predpisana dokazi
la na naslov: SDK Novo m esto, Kandijska 5,68000 Novo mesto.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 30 dneh po odločitvi.
855/45-87

Služba družbenega knjigovodstva
v SR Sloveniji,
podružnica Novo mesto,
Kandijska 5

DOLENJSKI
PROJEKTIVNI BIRO
N OVO M ESTO, S O K O L S K A 1

Odbor za delovna razmerja

objavlja prosta dela in naloge

1. VODJE INŽENIRINGA IN KOMERCIALE
2. SAMOSTOJNEGA PROJEKTANTA
— za projektiranje strojnih instalacij
Pogoji:
pod 1.: visoka izobrazba (VII. stop.) tehnične, pravne ali eko
nom ske smeri, najmanj 5 let delovnih izkušenj
pod 2.: srednja, višja ali visoka izobrazba strojne sm eri in u s
trezne delovne izkušnje za sam ostojno projektiranje
Delo združujem o za nedoločen čas, poskusno delo je 3 m e se
ce. Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo
jev pošljejo v 8 d neh po objavi n a naslov: Dolenjski projektivni
biro Novo mesto, Sokolska 1. Kandidate bomo o izbiri obvestili v
30 dneh.
853/45-87

objavlja

lin o v o le s

PONUDBO

Komisija za delovna razmerja DSSS

z a prodajo poslovne stavbe na Sokolski 2 v Novem mestu.
Stavba je v središču m esta in ima skupno uporabno površino
167 m2.

objavlja prosta dela in naloge:

Stavbo bom o prodali najboljšem u ponudniku takšno, kakršna
je. U porabna površina je v pritličnih prostorih in v prvem n ad 
stropju c c a 70 m2, n a podstrešju pa so tri m anjše sobe in prostor
za toaleto.
Pritličje ni zased en o .
P onudbe naj pošljejo interesenti v 15 dneh po objavi razpisa na
n aš naslov.
849/45-87

1. Oblikovalec I
Pogoji: dipl. inž. arhitekture, do tri leta delovnih izkušenj
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v
8 dneh po objavi na naslov: Novoles, lesni kombinat Novo m e
sto — Straža, 68351 Straža, kadrovsko socialna služba.
852/45-87
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NAGRADA V KRŠKO
T O N E Č E B U L A R iz K ršk eg a je
bH izž reb a n n a z ad n jem ž re b a n ju
rešev alcev , naše m ale n a g ra d n e
k rižan k e. Ž re b m u je dodelil knjigo
Je a n a S e v e rin a O lim pijsko so n ce,
v k a te ri a v to r o p isu je a n tič n e čase,
sta ro G rčijo v o b d o b ju zn am en ite 
ga d rž a v n ik a P e rik la . J u n a k p rip o 
vedi je m ladi fa n t, ki se udeleži
šp o rtn ih ig e r v O lim piji. Z g o d b a
torej g o v o ri o olim pijskih ig rah n e
kdanjega časa.
R ešite d a n a šn jo k riž a n k o in re ši
tev p o šljite n ajk a sn e je d o 23. n o 
v em b ra n a naslov: U re d n ištv o D o 
lenjskega lista, G erm o v a 3, 68000
N ovo m esto , s p rip iso m K R IŽ A N 
KA 45.

NAGRADNA KRIŽANKA
DALMAT1N; SKO VINO

i EPILEPSIJA ;
i GOVEDI

Kjer je en velik voditelj, je
gotovo veliko malih vodite
ljev.
B. HORVAT
Znanje, ki ga nasilno vli
vajo, zamaši in zaduši
razum.
A. FRANCE
Slovenski jezik se ni obli
koval v salonih, ampak v
kamnolomih življenja, za
radi česar mu je dana svo
jevrstna harizma poštenja.
A. REBULA

P O JA V N A
VOD?

PRIVRŽE- i
SESTAVIL 1 NEC NACIO- j S I S K A KI
NALNEGa
JE PRIŠLA
J . UOIR
S0CIA U Z- ; V GOSTE

Ženske znajo grajati z
najbolj kruto prizanesljivo
stjo.
H. BALZAC
Vsaka revolucija ima v
sebi klice tistega, kar je
smrtno pokosila.
I. TORKAR
Ideologije so zato, da se
pod njimi laže skriva nepri
jetna, malovredna ali celo
morilska realiteta.
T. KERMAUNER
Ne skušajte živeti večno,
ne bo se vam posrečilo.
B. SHAW
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m arveč je bila zam išljena tudi kot
zbiralnik vzorcev.
A kcijo je vodil F aro u k al Baz, Egi
pčan po rodu, sicer pa vodja boston
skega univerzitetnega središča za da
ljinske raziskave. Baz je pred časom
sodeloval v projektu A pollo kot stro
kovnjak za geologijo. N a Luni so
nam reč m orali A m eričani vzeti vzor
ce kam enin z vrtalom , ki ni sm elo z
ničem er kontam inirati M esečevih ka
m nin. N aloga je bila torej podobna
letošnji arheološki.
O b koncu prejšnjega meseca so
začeli z vrtanjem skozi poldrugi m e
ter debel blok peščenca. D elo je po
tekalo v redu in čez čas je vrtalna na
prava prodrla v podzem ni prostor, ne
da bi pri tem vanj ušel tudi zrak od
zunaj. Vse je bilo pripravljeno za ne
navadno, a dragoceno najdbo — sko
raj 5 tisoč let star zrak.
T o d a sledilo je razočaranje. Vzorci
zraka, ki so jih vzeli na treh različnih
nivojih v podzem nem prostoru, niso
bili stari. V prostor je ves čas vdiral
zrak, kar bi pravzaprav lahko prič
akovali, saj je peščenec porozna ka
m enina, kot je potem razm išljal Pieter T ans, fizik in strokovnjak za
atm osferske raziskave. Arheologe je
prem am ilo odkritje leta 1954, ko so
ob vstopu v prvi podzem ni prostor s
pogrebno ladjo zavonjali zelo zatohel
zrak, nasičen z vonjem po cedrovini,
iz katere je bila ladja zgrajena. Skle-

Lek na krožnikih
Po zdravje v pravo re
stavracijo— NaZahod
N a K itajskem in v H ongkongu se
staro in novo plodno združuje. Že
nekaj let poznajo restavracije, ki bi
jim lahko rekli z nekaj pesniške svo
bode restavracije— bolnišnice ali re
stavracije— lekarne. V njih nam reč
pripravljajo jed i v skladu s staro kitaj
sko ljudsko m edicino. G ost si v njih
lahko naroči jed, ki je posebej pri
m erna za njegove osebne zdravstvene
težave, naj bo to glavobol, bolečine v
križu, p o m an jk an je ljubezenskih
želja, visok krvni tlak ali prozaično
zavijanje v trebuhu. M ožno je naroč
iti celo jedi, ki pripom orejo k mladostnejšem u videzu in lepoti.
Jedilnik takšne restavracije je se
veda zanim iv že sam o za branje. Ju h a
iz jelenovih rogov m enda pom aga
obdržati venečno lepoto, m edtem ko
ju h a iz biserov služi osvežitvi polti. Iz
lotosovega lista, jagod in dela fižolo
vega stroka kuhajo jed, ki uravnava
krvni tlak in pom aga pri prebavi.
Proti glavobolu pa m enda pom aga
cela vrsta različnih jedi, ki jih pečejo
in kuhajo iz ptičjih m ožganov. Prav
velike niso te porcije, bi dejali. O d
m esnih dodatkov je v jedeh najpogo
steje jelenje, kačje, piščančje in želvje
meso. Vegetarijancem nam esto mesa
ponudijo različne gobe. K tem in po
dobnim jedem velja kaj prim ernega
popiti. N a voljo so različne pijače, ki
so pripravljene zvečine iz znanega
korejskega korena— lečena ginsenga.
P red kratkim so takšno zdravilniško restavracijo odprli v N ew Yorku.
O d tu b o najbrž novost hitro prodrla
še k a m drugam . Z a naše težave pa
bodo zaenkrat še dobri zelje in žganci
p a Kozarec cvička.

pali §o, da s e je zrak nasitil v tisočlet
jih. Žal v drugem prostoru ni bilo ta
ko. Se značilnega vonja po cedrovini
ni bilo.
K ljub tem u pa je bila akcija nadvse
koristna. Skozi zvrtano luknjo so po
tem , ko so dobili vzorce zraka, potis
nili m iniaturno video kam ero in sveti
lo ter si s pom očjo te najsodobnejše
tehnologije ogledali notranjost skriv
nega prostora.
V njem so prav tako kot v prvem
odkrili skrbno razstavljeno 50 m e
trov dolgo pogrebno ladjo iz cedrovi
ne, ki naj bi služila faraonu in njego
vim sprem ljevalcem v posm rtnem
življenju. L adja je po toliko tisočletjih
še vedno do b ro ohranjena, kar je že
sam o po sebi dovolj presenetljivo.
Sledilo je tem eljito fotografiranje
vseh delov ladje in celotnega pod
zem nega prostora, nato pa so zvrtano
luknjo zapečatili in pustili prostor ter
pogrebno ladjo — vsaj zaenkrat — v
takem stanju, kot so ju pred davnim
časom graditelji in pogrebniki.
Č etudi arheologom ni uspelo dobi
ti vzorcev starega zraka, pa s e je p od
vig izkazal kot nadvse prim eren za
raziskave grobov in drugih prostorov.
Klasični postopki najdišče bolj ali
manj sprem ene, onem ogočijo kasne
jše še bolj strokovne in nove raziska
ve. Raziskava, kot s o jo prejšnji m e
sec opravili ob Keopsovi piram idi, pa
ponuja možnost vpogleda v najdišča,
a da pri tem ostanejo nedotaknjena za
prihodnje rodove znanstvenikov.
M iM
(Vir: New sw eek)

V Švici so napovedali
vojno avtomobilu — Stro
gi ukrepi
Švicaiji so se znašli v zares hudi di
lem i. R adi im ajo svoje planine, goz
dove in reke, toda pri srcu so jim tudi
avtom obili. Glede na število prebi
valstva im ajo od vseh Evropejcev
največ avtom obilov. A vto in gozdo
vi, to dvoje je razdelilo Švicarje na
dva tabora: na zagovornike m otori
zacije in na nasprotnike avtom obila.
Videti je, d a si slednji nabirajo vse več
točk v svojo korist.
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Knjižničarji bodočih stoletij ne
b odo prijem ali s spoštovanjem in
častitljivostjo starih tiskov, se pravi
tiskanih knjig, revij in časopisov, ki so
izšli v tem stoletju, iz preprostega raz
loga, ker jih ne bo. Strokovnjaki, ki so
se zbrali letos na strokovnem srečanju
v Z D A , se nam reč boje, da b o skoraj
vse, kar je bilo natisnjeno do konca
prejšnjega stoletja do konca sedanje
ga, popolnom a propadlo.
Krivec za strahotno škodo in izgu
b o je kisli papir, ki ga založniki in tis
karji uporabljajo od leta 1870. Pro
padanja tega papiija ni m ogoče

J

Arheologi so si ogledali tajni prostor pod Keopsovo piramido, ne da bi motili ti
sočletni mir pogrebne ladje — Starodavnega zraka pa niso dobili

Nesramnost in hlapčevst
vo se medsebojno vzpodbujata.
V. OŠLAK

GOJIVKA
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DRAMA

MATERIJA

Pogled v preteklost brez oskrumbe
V začetku tega m eseca se je ob
vznožju slovite Velike piram ide pri
G izah v E giptu zaključila pom em bna
arheološka pustolovščina. Egiptovski
in am eriški arheologi so prvikrat v
zgodovini arheoloških izkopavanj po
gledali v starodavno skrivno najdišče,
ne da bi se ga pri tem dotaknili ali ka
ko drugače načeli. Ogledali so si pro
stor, v katerega je nazadnje stopila
človekova noga pred več kot 4600 le
ti. Fotografirali so njegovo notranjost
in predm ete, vzeli vzorce zraka, nato
pa ozko odprtino, skozi katero so
lahko pogledali v davna tisočletja,
zapečatili nazaj, d a je vse ostalo tako,
kot je bilo prej.
N a ta edinstveni podvig so se arhe
ologi pripravljali dlje časa. Začetki
segajo pravzaprav v leto 1954, ko je
egiptolog K am a al M alah odkril ob
vznožju K eopsove piram ide dva skri
ta podzem na prostora. Enega o d njiju
so odprli ter v njem našli odlično
ohranjen pogrebni čoln. Zdaj je raz
stavljen na sam em m estu najdbe, za
varovan pred vremenskim i sprem em 
bam i v posebni aklim atizirani stavbi.
M alah je drugi prostor pustil nedo
taknjen, dom neval pa je, d a je tudi v
njem podoben pogrebni čoln oziro
m a ladja. Arheologe je najdišče seve
da vznem irjalo in razm išljali so, kako
bi drugi prostor odprli s kar najm anj
škode.
S trokovnjake je še posebej privlač
ila m ožnost, da bi se dokopali do
vzorcev zraka izpred 4600 let. Z an a 
lizo prastarega zraka bi dobili vrsto
koristnih podatkov, posebno še za
prim erjavo s sedanjim stanjem zraka
in njegovo onesnaženostjo. Upali so
tudi, da bodo v vzorcu odkrili pelod
in druge m ikroskopsko m ajhne delce,
ki bi jim povedali kaj novega o življe
nju pred tisočletji.
Prejšnji m esec je po skrbnih in dol
gotrajnih pripravah končno akcija le
stekla. D a b i podzem ni prostor odprli
tako, d a ne bi o b odprtju vanj vdrl
zunanji zrak, so dali izdelati posebno
vrtalno napravo. Zasnovali in izdelali
s o jo v znani tovarni Black & D ecker.
Inženir Bob M oores jo je zasnoval
kot počasi se vrteči sveder v vakuum 
ski kom ori. K om ora naj ne bi sam o
preprečila vdora zunanjega zraka,

j
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Čez stoletja od današnje ogromne knjižne in časopisne proizvodnje ne bo ostalo veliko
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Knjige so zapisane smrti

Za hude zlome

A vto je nam reč eden od velikih
škodljivcev in krivcev za onesnažen
zrak ter kisel dež, ki po E vropi unič
uje gozdove in zastruplja vode. Ljubi
telji narave in ekološko ozaveščeni

Brezposelnost ubija

Izum sovjetskih medi
cinskih raziskovalcev
— Operacija manj
Pri zdravljenju težjih poškodb
kosti kirurgi nim ajo kaj dosti izbi
re. M anjkajoče dele kosti nado
m estijo z vsadki, vzetimi s pacien
ta ali kadavrov, nekatere dele
kosti tudi nadom estijo s plastiko
in kovinskim i protezam i, m ed
tem ko m orajo hudo zdrobljene
kosti spenjati s kovinskim i spon
kam i, vijaki in podobnim . Sled
nje zahteva kar dve operaciji: pr
vo ob uravnavanju in drugo po
ozdravitvi, d a vzam ejo tujke iz te
lesa. Po zaslugi sovjetskih m edi
cinskih raziskovalcev pa poslej ne
bo več p otrebna druga operacija.
Sovjetski kirurgi že nekaj let
uspešno uporabljajo v praksi sin
tetične, biološko združljive spone,
narejene iz kopolim erov in oja
čene s sintetičnim i vlakni. Z njimi
spno poškodovane dele kosti.
S pone so m očne kot kovinske, a
vendar jih je m ed operacijo lažje
oblikovati in vstavljati. N ajpo
m em bnejša lastnost sintetičnih
spon p a je, da se čez čas sam e raz
krojijo v telesu in jih ni potrebno
operativno odstraniti.
E vropski in am eriški zdravniki
so tudi že začeli uporabljati sov
jetski izum. Z aenkrat je to edini
proizvod, ki regenerira poškodo
vano kostno tkivo.

preprečiti tudi v najbolj sodobno
oprem ljenih knjižnicah, kjer je vlaž
nost in tem peratura zraka pod stal
nim nadzorom in je knjižno gradivo v
varni temi.
V največji knjižnici n a svetu —
am eriški Kongresni knjižnici — po
skušajo vse m ogoče, da b i rešili knjige
in časopise propada. V endar im ajo le
m alo uspeha. D elno so lahko zausta
vili propadanje papiija s posebnim:
postopki, pri katerih so papir razkislili v plinskih kom orah. T o d a nem o
goče je postopek uveljaviti za vse ti
ske. O hranili se bodo le tisti tiski, ki
so natisnjeni na kvalitetnem nekislem
papiiju. V časopisih in revijah pa so
to, žal, reklam e in oglasi, ne pa članki.
T udi snem anje na m ikrotilm e ni
trajna rešitev. Kvalitetni posnetki
im ajo trajnost vsega 100 let. R es pa
je, da se jih d a hitro ponovno presneti.
Videti tudi ni, d a bi bila kaj trajnejša
rešitev prenos tiskov na m agnetne
medije. T udi ti so podvrženi hitrem u
propadanju. M orda bo trajnejšo shra
nitev om ogočil tako im enovani optič
ni disk.
M edtem pa preostaja tiskaijem in
založnikom , da tiskajo knjige in dru
ge tiske na boljši, nekisli papir. Zal je
ta dražji in težji, zagotavlja p a obstoj
nost tiska za 300 let.
Z anim ivo je , da so za uvedbo nekislega papiija v tiskarstvo in založ
ništvo najbolj zaslužni ekologi, ne arhivaiji in knjižničarji. E kologi so
dosegli prepoved spuščanja nepreč
iščenih odpadnih voda papirniških
tovarn v reke in jezera. Pri proizvod
nji kislega papirja je težav z o d p ad 
nim i vodam i več in tak o so papirničaiji skoraj prisiljeni izdelovati več
nekislega papiija.

Zaradi brezposelnosti
več bolezni in samomorov — Narkomanija
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B o a v to m o b ilsk a re k a uplahnila?
Švicaiji niso proti avtom obilu kot
prevoznem u sredstvu nasploh, tem 
več le proti avtom obilu— onesnaže
valcu, kakršni so zvečine sedanji šti
rikolesniki. Zavzem ajo se za čim
strožje zakone in nadzor.
V Švici im ajo že zdaj najstrožji
standard za izpušne pline na svetu,
spodbujajo n akup in uporabo avto
m obilov, ki trošijo neosvinčen ben
cin, v velikih m estih so uvedli pose
ben režim vožnje, da bi ljudi odvrnili
od voženj z avtom obili v m estna sre
dišča, na vpadnice postavljajo ovire.
V kantonu Ziirich razm išljajo o pre
povedi voženj z avtom obili enkrat v
mesecu. Najbolj zavzeti nasprotniki
m otorizacije pozivajo vlado, naj za
ustavi gradnjo cest.
Švicaiji so pravzaprav že tam , kjer
se b o čez nekaj let znašla ostala razvi
ta E vropa. E vropska skupnost ima
nam reč v načrtu, da bo poostrila
ukrepe za varovanje zraka po letu
1990. In v teh načrtih se avtom obilu
slabo piše, če b o še naprej tak
onesnaževalec.

Brezposelnost, s katero se otepajo
v m nogih državah, ni le ekonom sko
vprašanje. K ot so pokazale analize
britanskih strokovnjakov, je brezpo
selnost tudi eden od vzrokov za po
večanje števila sam om orov. P o rezul
tatih študije Britanske zdravniške
revije naredi zaradi brezposelnosti
sam om or vsako leto okrog 6000 Bri
tancev. Strokovnjaki pravijo, da je
število najveijetneje še večje, saj v
analize niso zajeli žensk, m ladine,
upokojencev in ostarelih, tem več le
m oško delovno silo.
M ed brezposelnimi je dvakrat več
sam om orov k o t m ed ostalim prebi
valstvom . A to še ni vse. N asploh je
sm rtnost m ed brezposelnim i večja,
več je prim erov rakastih obolenj, in
sicer um re za pljučnim rakom kar 75
odst. več brezposelnih kot zaposlenih.
N a splošno so brezposelni bolj pod
vrženi različnim boleznim.
S trokovnjaki m enijo, d a so razlo
gi za ta pojav v občutku odrinjenosti
iz družbe in izgubi sam ospoštovanja,
precej p a pripom ore tudi revščina, s
katero se brezposelni prej ali slej
srečajo.
Pri m ladih je brezposelnost po
ugotovitvah študije eden o d razlogov
za zatekanje k m am ilom .
Brezposelnost v Veliki Britaniji je
kriva sm rti 20 000 ljudi, trdijo stro
kovnjaki in dodajajo, da b o žrtev do
konca stoletja še kakih 40 000.
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Vseskosi je bil težak zadah vročega dne,
vanj so se mešali še drugi vonji: vonj gozda in
divjih trav.
Tomaž je bil poln začudenih misli. Kar zavrtinčile so se besede: »Kdo je kriv, stric?«
Obraz mu je zadrgetal: »Kriv? Hudimana.
Nekdo je. Najbrž jih je več. Vojna. Ta čas.
Kmeta so tako dolgo tolkli. Vsak po svoje. Zato
so bežali s hriba. Kako boš pa zdaj katerega
spravil nazaj?«
»Vas otroci zdaj nič ne obiščejo?« Tomaž je
vedel, da je zemlja v dolini veliko bolj cenjena.
»Oja, obiščejo. Najmlajši se vrne z jesenjo
pa z gajbami. Pobere, kar vrže zemlja. O m es
tu ga je sam a hvala. Pa je tako obtesan in pre
paden, kot bi že škilil na oni svet.«
Prezir mu je zdrknil v oči, strupen nasmeh
m uje zapotegnil usta. Spet je začel z glasom,
ki je bil le slaboten odmev prejšnje moči.
»Takole se mi zdi: zemlje ne marajo; pa ni
mrtva, živa je; globoko v njej je zakopano srce;
in to srce ni prazno.«
Za Tomaža je bilo to preveč, vsega ni mog
el spraviti v red.
»Tole o srcu pa ne razumem.«
»A tako? Takole ti bom povedal. Če jo imaš
rad, ga boš začutil. Če ne prej, spomladi, ko
zadiši po sparjeni zemlji. To pa zato, ker je s
tem vonjem povezano delo. To je tisto.
Hribovski Jože se je zravnal in se pretegni',
mu je zaškripalo po rokah.
Delo? Tudi moj ded pravi, doKler delaš, si
velik in zdrav.«
Delo, fantič, delo! Saj veš, kako pravijo:
bec ne hodi za trebuhom. V znoju smo se
(anali, žulji so cveteli, v srcu pa je bil tak za

nos, d a smo ga komaj krotili v prsih. Hudima
na, rekel sem, da bom molčal, strela salam en
ska.«
»Kar govorite. Tako je, kot bi bral knjigo.«
»Iz preprostih besed zajemam resnico.«
Na vegast prag, leta in leta so ga spirale ne
vihte, je stopila mati Roza. Mlajša je bila videti
in bolj odprta kot Jože. S prijetnim glasom je
zatipala proti njemu: »A ti si? Iz doline? Kaj si
se tako zazrl v naš svet?«
Tomaž se je čudil njenim očem, nekaj meh
kega je bilo v njih.
»Babica pravi, da moram živeti z naravo. V
njej bom našel vse odgovore, v njej je red.
Pravi, da si v naravi še mladost podaljšam.«
Govoril je z nasmeškom, vendar z nekakšno
notranjo veselostjo, zagrizenostjo.
»Tako se mi zdi, fantiček, da si iz čisto dru
gačnega testa kot najini otroci. Jože, kaj sva
napravila narobe? Najini otroci... Kako bi rek
la? Izgubljene ptice...«
Iz hoste se je strgal veter, norčavi poletni ve
ter; prinesel je vonj po smoli, po vlažnih glo
bačah. Nekje se je utrnila pesem, zleknila se
je z vetrom, čez č as se je razdrobila po hribu.
In spet tišina, da je Tomaž v sebi začutil izvir;
nekaj je kipelo, se dvigalo in pretakalo. Slišal
je daljno glasbo, ki g aje vsega omrežila. Nek
aj podobnega je že čutil, ko je mama domov
prinesla sestrico. In sestrico je imel rad, zelo
rad.
Tišino so razrezali golobi. Sedli so na ske
denj: glasni in razposajeni.
Mati Roza je spregovorila počasi, z ne
kakšno razklanostjo v glasu: »Veš, fantič, tudi
otroci lahko človeka ubijejo. Ne umre takoj,

počasi izhira. Pet sva jih imela. Nov čas jih je
zastrupil, nočejo se vezati z zemljo. Midva pa,
zapisala sva se ji na življenje in smrt. Ni mi žal.
A otroci so mi napravili brazdo v srcu.«
Rozi je z metlo odgnala tečne kokoši; za
mislila se je, za hip je bila čudna, kot da hoče
nekaj zatajiti v sebi. Stopila je k orehu, iskala je
oporo, potlej je začelatežko in mračno. Sence
je imela po obrazu, sen ce z otožnostjo:
»Povedala ti bom, kaj so nam a rekli otroci, pa
boš začutil, kaj je brazda v srcu.«
Z grenkobo, skoraj z obupom je začenjala z
izmozganim glasom:
— Delo na zemlji. Nobene privlačnosti.
Vedno si zarit v blato. Z jutrom začneš, z mra
kom nehaš. Vreme se igra s teboj: vročina in
mraz, toča in deževje, su ša in moča. Večna
skrb gloda v tebi. Čas te oskubi...
— Ničesar ni v meni, nobenih korenin, ki bi
me zadržale v tem umirajočem svetu. Rada
imam nemir m esta, vrvež, ples, lepe obleke...
— Za mladega človeka je tu preveč s a 
mote, preveč miru. Vse kaj drugega hočem,
ne žuljavih rok...«
V Tomaža je legla senca, počutil se je pot
rtega. Nekaj podobnega je že občutil ob smrti
sosedove tete. Nekaj zajedljivega mu je švig
nilo skozi zavest, zarinilo se mu je v prsi,
odkrhnilo se je in se mu zarinilo v srce. Kaj ni
to brazda v srcu? Kako je povezana z mo
rečim občutkom slabosti!
»Vidiš, te besede so mi napravile brazdo v
srcu. Pet otrok, pet senc. Kamen na srcu.
Utrujenost zaradi samote. Ostaja mi zemlje.
Zemlja! Veš, d a prav njej dolgujem veliko
besed o ljubezni. V njej sem imela oporo /

PO TA
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dežurni
poročajo
LASTNIK V GOSTILNO, AVTO Z
NEZNANCEM — 26-letni Matjaž Rus iz
Metlike se je v nedeljo, 8. novembra, okoli
1.15 ponoči pripeljal do gostilne AS v
Metliki. Osebni avto z registrsko številko
NM 130-201 je parkiral pred lokalom, v
vozilu pa pustil tudi kontaktne ključe. Rus
je odšel v gostilno, njegovo odsotnost pa je
izkoristil neznanec, mu odpeljal osebni av
to Z-750 in ga tako oškodoval za najmanj
900 tisočakov. Vozilce in storilca v času,
ko nastajajo te vrstice, še iščejo.
UKRADEL AVTO V POPRAVILU
- j 37-fctni Franc Rozman iz Prečne ima
na.Malem vrhu pri Mimi peči avtoklepars$p delavnico in pri njem seje nekega dne
Oglasi! Anton Krevs iz Bučne vasi s svojim
aVtom. Slednjega je pri Rozmanu pustil,
da bi ga popravil, naneslo pa je, da je od
minule nedelje naprej brez vozilca. Izpred
delavnice gaje zmaknil neznan storilec, ki
ga miličniki še iščejo.
ŠE EDEN PEŠEC VEČ — 14-letni
Primož Kastelic iz Novega mesta je 6. no
vembra parkiral svoje kolo z motoijem
tomos avtomatik pred stavbo SŽTZU Bo
ris Kidrič v Novem mestu. Vozilce je bilo
nekomu očitno hudo všeč in si gaje spo
sodil, tako daje moral Kastelic pot iz šole
proti domu prepešačiti. Mimogrede se je
oglasil še na postaji milice in prijavil tatvi
no. Oškodovanje za 600.000 din, za sto
rilcem pa še ni sledi. *

Rušen

zakon,

n

Čeprav je bil že lansko spomlad izdan sklep o rušenju črne gradnje na Dolenjem Polju, ta še vedno stoji — Vprašanja, ki terjajo odgovore
N O VO M E ST O — Da se za
rečenega kruha največ poje, dovolj
zgovorno kaže naslednji primer. 3 1.
julija lani smo pisali, kako so no
vomeški inšpektorji napovedali os
ter in neizprosen boj črnim gradn
jam, v ilustracijo pa navedli primer
na črno zgrajenega objekta zaseb
nega obrtnika Tugomira Salopka z
Dolenjega Polja 20 pri Straži Po
glejmo, kaj je prinašal zapis, k i smo
ga objavili pod naslovom »Črno
greznico bodo rušili«:
» Tugomir Salopek je lastnik
obrtne delavnice za strešnokleparsko obrt in po besedah inšpektorjev
je bil že ta objekt pred časom zgra
jen na črno, kasneje pa vendarle le
galiziran. Sedaj pa je, pod pretvezo,
da bo gradil greznico, pričel z novi
mi deli Greznica se je vse bolj dvi
govala, dokler ni iz nje zrasel objekt
velikosti 7 krat 8 metrov. Objekt je
že obzidan in s ploščo na vrhu, vse
pa kaže, da bo na njen zrasla še ena
etaža in kasneje streha. Že lanskega
15. oktobra (15. oktobra 1985
op.p.) so inšpektorji novomeške
uprave inšpekcijskih služb, ko so
videli, za kaj gre, izdali odločbo o
takojšnji ustavitvi del, k i pa seje Sa
lopek ni držal Inšpektorjem je celo
pred prvomajskimi prazniki zabru
sil, naj oni delajo, kar hočejo, a da
bo na objektu med prazniki postavil
še eno ploščo. To se j e tudi zgodilo,
30, aprila je Salopek postavil zido
ve, malo zatem pa zabetoniral še
ploščo. Inšpektorjem ni preostalo
drugega, kot da so mu izdali odloč
bo o odstranitvi objekta. Nanjo se je
Salopek sicer pritožil a je prav te
dni iz Ljubljane prispela odločba
republiškega urbanističnega inšpek
torja Milana Naprudnika, k i je
zavrnil pritožbo na odločitev o
rušenju spornega objekta.«

GORELO
POSLOPJE

SMRT V RAZBITINAH
BEEMVEJA

BUTORAJ — V nedeljo, 8. novembra,
ob 12.30 je prišlo do požara na gospodar
skem poslopju, velikemv8 krat 8 metrov,
last 40-letnega Antona Štera iz Butoraja.
Požarje zakrivil samovžig krme, hitri po
moči občanov in gasilcev pa gre zahvala,
da je ogenj uničil le nekaj krme in ožgal
ostrešje. Gmotne škode je za 2 milijona
din.

SELA PRI KARTELJEVEM — 3.
novembra ob 17. uri seje 43-letni Ratko
Blečič iz Indjije peljal s svojim vozilom
BMW iz Ljubljane proti Zagrebu in v Se
lih pričel prehitevati avtobus. Nasproti je s
tovornjakom pripeljal 28-letni Jože Urbas
iz Šentvida pri Stični, ki silovitega trčenja
ni mogel preprečiti. V razbitinah avtomo
bila je življenje izgubil voznik Blečič, hudo
ranjen je bil njegov sopotnik Slobodan
Krunič iz Injije, laze pa 16-letna Tatjana
Blečič. Oba so prepeljali na zdravljenje v
novomeško bolnišnico, materialne škode
pa je za 11 milijonov din.

Tako je 31. julija lani pisal D o
lenjski list, zraven pa v sklepni be
sedi optimistično dodal: »Sedaj bo
na potezi novomeška Komunala. Z
njo imajo namreč inšpektorji no
vomeške U1S pogodbo o rušenju na
črno postavljenih objektov.« Danes
smo 12. novembra 1987, navedena
črnogradnja še zmeraj stoji kot v
posmeh vsem pravnomočnim in iz
republiških vrhov požegnanim skle
pom o rušitvi teče celo postopek za
njeno legalizacijo. Nauk? Gradimo
torej brez dovoljenj, na črno, kajti
če zakon ne velja za enega, potem
ne more tudi za drugega. In da bo
podoba o črnogradnji na Dolenjem
Polju 20 pri Straži popolnejša, do
dajmo še nekaj podrobnosti.
Gradbeno dovoljenje, ki je bilo
izdano Salopkovima, izrecno pravi,
da se mora objekt uporabljati izkl
jučno za stanovanjske namene, da
m ora biti v objektu poleg ostalih
pomožnih prostorov predvidena
tudi garaža, ker se kasneje prizidki
ali samostojni objekti ne bodo do
volili graditi. Hiša stoji namreč v
strogo varovanem pasu reke Krke,
a kot v posmeh tej prepovedi v
gradbenem dovoljenju sta Salopkova pričela z obrtjo in tudi brez
dovoljenja povečevati stanovanj
sko hišo. N a črno sta zgradila prizi
dek, približne velikosti kar 13 krat 8
metrov, večjega torej celo od stano
vanjske hiše, črno gradnjo pa kasne
je na kdove kak način legalizirala.
Tako opogumljena sta gradila na
prej; s pretvezo, da gre za greznico,
sta postavila nov objekt, za katerega
pa inšpektoiji niso pokazali razu
mevanja. Izdali so odločbo o rušit
vi, ki pavje zaprašena obležala v
predalu. Še več. Izvedelo se je celo,
da teče postopek tudi za legalizacijo
te črne gradnje. Je to tisti pravni

red, ki nam vsem zagotavlja ena
kost pred zakonom? Navsezadnje
pa ne gre prezreti še nečesa.
Komite za družbeni razvoj sku
pščine občine Novo mesto je 12.
marca lani Salopku poslal dopis, v
katerem stoji tudi tole:
»Ker gre za opravljanje obrtne
dejavnosti v prostoru, za katerega
nimate dovoljenja, ste si to dolžni
takoj pridobiti, oziroma prenehati
delati v tej delavnici.«
Uporabnega dovoljenja Salopek
še danes nima, obrtna dejavnost pa
mu še naprej nosi lepe denarce.
Čemu papigi, čemu dopisi z grožn
jam i in sklicevanjem na ta in oni
zakon? Očitno, d a je v našem prav
nem sistemu nekaj hudo narobe,
kajti od kod sicer posamezniku
moč, da se dvigne nad pravila, ki jih
drugi morajojspoštovati? In ko smo
iskali odgovore na ta vprašanja, se
je nekajkrat v vlogi tistega, ki bi
moral marsikaj pojasniti, znašel
občinski izvršni svet.
Na upravi inšpekcijskih služb v
Novem mestu namreč pravijo, da
so oni svoje delo opravili, izda so
pravnomočni sklep o rušitvi črne
gradnje. Njihovo pa ni, da rušijo,
pač pa je to delo Komunale, ki ima
o tem poslu sklenjeno pogodbo z
občinskim izvršnim svetom. A baje
je pogodba iz leta 1979 zastarala,
nove pa stranki iz kdove kakšnih
razlogov nista hoteli obnoviti, če
prav je bil izvršni svet na to večkrat
opozatjan. Prav tako pa je bil izvrš
ni svet večkrat opozarjen na črno
gradnjo v Dolenjem Polju 20, pro
bleme v zvezi z njo, a je prav izvršni
svet po besedah urbanističnega inšpektorja vseskozi nakazoval mož
nosti za legalizacijo na črno zgraje
nega objekta (!).
BOJAN BUDJA

Pričeli z vojnim avtom
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K RŠK O — Sveti za preventivo in
vzgojo v cestnem prom etu iz Brežic,
K rškega in Sevnice so konec p rete
klega meseca organizirali akcijo
»Brezhibno vozilo je varno vozilo«, v
kateri so poleg članov svetov sodelo
vali še miličniki, A M D in seveda me
haniki podjetij, ki opravljajo tehnične
preglede. Tudi to pot se je izkazalo,
da vozi po naših cestah čedalje več
tehnično oporečnih vozil, da ne go
vorim o o vinjenih voznikih in o tem,
da se ljudje le redko privežejo z var
nostnim pasom.
V brežiški občini so akcijo izvedli na
štirih točkah in so v njej pregledali več
kot 200 osebnih vozil, troje tovornja
kov, pet traktorjev, avtobus in motorna
kolesa. M ed osebnimi vozili je bila ko
maj tretjina brez napak, vsa ostala vozi
la pa so imela napake na napravah za
upravljanje, osvetljevanje, zavorah. Bo
ljši rezultati so bili pri tovornjakih, kjer
je bilo od treh pregledanih vozil samo
eno tehnično oporečno. Miličniki so v
akciji odvzeli 7 prometnih dovoljenj,
mandatno kaznovali 9 voznikov, odkri
li dva vinjena voznika, med vozniki pa
so bili trije brez vozniškega dovoljenja,
pet vozil sploh ni bilo registriranih, itd.
V krški občini, kjer so v akciji ustavili
281 vozil, so odkrili, d aje bilo med nji
mi kar 100 tehnilno oporečnih. Največ
napak je bilo na svetlobnih singlanih

EKSPLODIRAL
KUHINJSKI PLIN
BREGE PRI KRŠKEM — 7. novem
bra ob 9.30 je v stanovanju Marije Završ
nik v Bregeh 50 pri Krškem odjeknila moč
na eksplozija, ki seje na srečo končala le z
materialno škodo. Završnikova je tisto
dopoldne v domači hiši menjavala plinsko
bombo v štedilniku, pri tem pa nehote sne
la cev s priključka na gorilnik štedilnika.
Plin iz nove bombe je tako prosto uhajal,
do eksplozije pa je prišlo, ko je Završniko
va gorilec hotela prižgati. Gospodinja je
ostala cela, materialne škode pa je bilo za
100 tisočakov.

Vložen zahtevek za preiskavo zoper Ivana Balabaniča iz Novega mesta — Nočno
divjanje v otoškem diskoklubu — Eden v smrtni nevarnosti_________

K ropu nagovoril tudi otroka

14

P osavska akcija »Brezhibno vozilo je varno vozilo«
odkrila porazno tehnično stan je m otornih vozil

S karatejem nad tuje goste

N O V O M E ST O — Vse kaže, da v Novem m estu s karatejem in pretepi, k a 
terih posledice utegnejo biti sm rtno nevarne, še nism o opravili. Temeljni javni
tožilec iz Novega m esta je te dni vložil zahtevek za preiskavo zoper 27-letnega
Ivana B alabaniča iz N ovega m esta, k ije zadnje septem brske in prve oktobrske
dni preživel v priporu. Kot pravi vloženi zahtevek za preiskavo, so tem u bo tro 
V DIMU SE JE
vali dogodki, do katerih je prišlo letošnjega 24. septem bra okoli 1.30 v disko
ZADUŠIL
klubu na Otočcu.
KRŠKO — Stanovalci na Cesti 4. juli
pretres možganov, tako daje bilo LayeBrez pravega razloga je, tako pravi
ja v Krškem so v nedeljo, 8. novembra,
vo življenje v nevarnosti. Le nekaj za
zahtevek za preiskavo, Ivan Balabanič
okoli 13.30 javili, da se iz stanovanja
tem pa je Ivan Balabanič na podestu
tisto noč okoli 1.30 v toaletnem prosto
Osvalda Valentinčiča nenavadno močno
NAŠEL
MINO
stopnišča pred diskom pristopil k sku
ru disko kluba na Otočcu fizično napa
kadi. Ob vdoru v stanovanje so 60-letnega
pini zahodnonemških državljanov, jih
del
nemškega
državljana
Helmuta
ČRNEČE
—
V
soboto,
7,jiovembra,
je
Valentinčiča našli mrtvega v sobi na poste
izzival, nato pa pričel svoj karate ples, s
Laya.
S
karate
udarci
g
aje
zbil
na
tla
in
55-letni
Janez
Krašovec
iz
Černeč
pri
iz
lji, preiskava, ki je stekla, pa je pokazala,
katerim se tokrat ni prvič »proslavil«,
mu pri tem prizadejal hude poškodbe,
kopu kanala našel mino. Krašovec je ka
da seje zadušil z dimom in je tuja krivda
saj je bil zaradi takšnih pretepov že pred
nal kopal ob svojem vikendu, o najdbi pa
ki dovolj nazorno pokažejo, kako ne
izključena. Do tlenja je najverjetneje
sodniki za prekrške. Najprej je Martina
obvestil pirotehnika, daje nevarni ostanek
varni so lahko tovrstni udarci. Prizade
prišlo zaradi neprevidnosti in padlega ci
Schorerja udaril v tilnik in zbil v kot,
vojnih časov uničil.
jal m u je namreč zlom lobanje in hud
garetnega ogorka.
nato je z roko treščil v obraz dr. Kristiana Meltina in ga prav tako zbil v kot,
enako kot tudi Kristopha Prinza, ki je
dobil udarec v obraz z zunanjo stranjo
dlani. Četrti, ki se g a je v tem divjanju
polotil Balabanič, je bil Peter Trattler,
Vašija, ki ie letošnjega junija
katerega je treščil s pestjo pod oko, ga
3 leta in 4 mesece zapora za Roberta Brajdiča
zbil na stopnice in tam s čevljem udaril
skupaj s 13-letnim
‘
’ B. K. oropal Gabrijela Lumbarja_____________
v sence. Odveč je veijetno pripomniti,
da so bili vsi štirje poškodovani, še zda
združilo v enotno kazen 3 leta in 4 me
N O V O ’ ?E S r o , Č R N O M E L J — N a k ra tk o sm o o dogodkih, ki so se pripe
leč pa ne tako kot H olm ut Lay. Prav v
sece zapora. Senat je pri tem Brajdiču
tili letošnji
28. junija med 3. in 4. uro zjutraj na prireditvenem prostoru tradi
zvezi s slednjim pa je v zahtevku za pre
kot olajševalno okoliščino upošteval
cionalnega kresovanja v jurjevanjski dragi, že poročali, to k rat pa je dogajanje
iskavo omenjeno še jm e 30-letnega Nodejstvo, da ima enega mladoletnega
dobilo epilog pred senatom novom eškega sodišča. Na zatožno klop je nam reč
vomeščana Semsa Šehiča, zoper kate
otroka, po drugi strani pa ni mogel mi
sedel 22-letni R obi Brajdič-Vaši iz rom skega naselja Žabjek, katerega je obtož
rega je prav tako stekel kazenski
mo tega, da gre za specialnega povrat
nica brem enila ropa.
s katero je bil Brajdič zaradi velike tat
postopek.
nika. Sodba še ni pravnomočna, g g
Dogodki, kot jih je ugotovilo sodišče,
vine že obsojen na 5 mesecev zapora,
so se zvrstili takole. Omenjenega dne
med 3. in 4. uro zjutraj je Robi BrajdičVaši skupaj z 13-letnim B. K. napadel
dirka je stala 6 milijonov dinarjev, od
obiskovalca juijevanja Gabrijela LumTKS pa smo dobili 400 tisočakov.
baija. Slednjega je Brajdič s pestjo uda
Kljub težavam bomo z organizacijo mo
ril najprej v ličnico in nato še v vrat, da
tokrosa nadaljevali, saj je to naša edina
se je Lumbar zgrudil na tla. Nato g a je
športna dejavnost, poleg tega smo se do
40 let AMD Bela krajina — Proslava bo 21. slej
obrnil na trebuh in držal, otrok pa je iz
vedno izkazali tudi kot dobri
zadnjega hlačnega žepa vzel denarnico
novembra
organizatorji.«
z dokumenti in 103 tisočaki gotovine,
Na pobudo in ob veliki zavzetosti
denar pa sta si med begom prijateljsko
valnica. V Črnomlju, Metliki, Semiču in
ČRNOMELJ — Pred kratkim je
AMD Bela krajina in njenega predsed
razdelila.
Vinici delujejo avto-moto krožki, pro
minilo 40 let, odkar so v Črnomlju
nika je Črnomelj in s tem cela Bela kra
Brajdič je med obravnavo trdil dru
metne krožke imajo na vseh belokranj
ustanovili Avto-moto društvo Črno
jina lani dobila tehnično bazo AMZS,
gače. D a sta namreč s 13-letnim B. K.
skih šolah, dobro deluje svet za preven
melj, ki se je kasneje preimenovalo v
kar je nedvomno za ta del Slovenije vej
tivo v obeh belokranjskih občinah,
na veselici ostala sama in videla člove
AMD Bela krajina. V začetku je društvo
lika pridobitev. Prej so morali lastniki
redno pripravljamo predavanja o pro
ka, kije sedel v travi. O trok naj bi bil po
štelo 30 članov, danes jih je v obeh be
avtomobilov, teh pa je v Beli krajini
metni varnosti po krajevnih skupnostih;
njegovem tisti, ki je stopil k Lumbaiju
lokranjskih občinah 1.200.
okoli 7.000, na tehnične preglede voziti
pozimi bomo ljudi seznanili z novim za
Avto šola, ki je ena pomembnih de
v Novo mesto ali v Karlovac. »Pred
in ga vprašal po denarju, kasneje pa ga
konom o varnosti v cestnem prometu,
javnosti društva, je začela svoje delo z
tremi leti so imeli Belokranjci samo za
tudi udaril in mu pobral denar. Sam da
ki je veliko ostrejši od prejšnjega. Za
dvema avtomobiloma, ki sta bila še voj
tehnične preglede za 8 starih milijard
je vse to le gledal in pozneje od mlado
svojo dejavnost in uspehe na tem pod
ni plen. V vseh teh letih je šlo skozi to
dinarjev stroškov zaradi izgube delov
letnega B. K. vzel 2 stara milijona, ki
ročju je naše društvo dobilo medaljo za
avto šolo več kot 7.000 voznikov, danes
nega časa in za bencin.«
^ g
mu jih je ta med begom izročil. Se to je
varnost kot najboljša organizacija v
ima avto šola sedem avtomobilov in tri
povedal sodnikom, kako naj bi si kasne
redno zaposlene inštruktorje, po potrebi
je 13-letni otrok za preostanek denaija
pa delajo še honorarni. Čeprav je ura
• 40-letnico A M D Bela krajina
kupil avto (1).
vožnje dokaj draga — sedaj znaša okoli
bodo proslavili 21. novem bra, ko
Seveda je bil tak zagovor za sodnike
10 tisočakov — je treba na vrsto čakati
bo svečana seja društva, proslava in
docela nesprejemljiv, saj so dokazi in
približno dva meseca. Leta 1964 so čla
otvoritev razstave o 40-letnem
izpovedi tako mladoletnega B. K. kot
ni društva zgradili dom, kjer ima AMD
i
delu.
oškodovanega Gabrijela Lumbarja go
Bela krajina še danes svoje prostore, ki
vorili drugače. Senat je namreč ne
pa že postajajo pretesni. Učilnico za te
preventivi in zlato plaketo Ekspres poli
dvomno ugotovil, d a je Lumbarja, kije
oretični pouk so iz dveh garaž preuredili
tike,« našteva Gabrovec.
bil takrat resda vinjen, ko seje napotil z
pred enajstimi leti.
veseliščnega prostora, napadel prav
Leta 1973 je AMD Bela krajina or
»V našem društvu posvečamo veliko
Brajdič. Slednjemu je sodišče prisodilo
ganiziralo tekmovanje v motokrosu in
pozornosti preventivni vzgoji,« pravi
do sedaj so pripravili že 25 teh priredi
kazen tri leta zapora, ki pa jih je s prav
Lojze Gabrovec, kije predsednik društ
tev, od tega 14 mednarodnih tekmo
nomočno sodbo novomeškega sodišča,
va od 1975. »Do lani je bilo na belo
vanj. Dvakrat je bil njihov tekmovalec
kranjskih cestah razmeroma malo hu
državni prvak. »Z organizacijo in izved
dih prometnih nesreč, letos pa je samo v
Lojze Gabrovec: »Prva naloga naš
bo takega tekmovanja je ogromno dela
eni sobotni noči umrlo šest ljudi. Pri
ega društva je čim boljša preventiv
in stroškov, za vsako tekmovanje pro
preventivnem delu ima naše društvo
na dejavnost.«
stovoljno dela kakih 300 ljudi. Lanska
širok plan,_podpira pa ga tudi zavaro
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Le tretjina brez napak

Šehič je bil namreč takrat redar v
otoškem disku, ovadba pa ga bremeni,
ker hudov poškodovani osebi ni nudil
pomoči. Šehič je v stranišču našel okr
vavljenega in hudo ranjenega Helmuta
Laya, čigar življenje je bilo ogroženo, a
g a je le potegnil na stopnišče in ga tam
pustil ležati, ne da bi mu pomagal ali na
pomoč poklical reševalce.
K naštetim dogodkom je veijetno
vsako dodatno pojasnilo odveč.
B. BUDJA

V soboto in
nedeljo še dve
smrtni žrtvi
Tragična bera dolenjskih
cest v minulem tednu
D O L E N JE SU ŠICE, PRISTA V A
— T ragično b ero sm rtnih žrtev na
dolenjskih cestah minuli teden sta
povečali še nezgodi, do katerih je
prišlo v soboto ozirom a nedeljo.
V soboto ob 18.55 je 23-letni Branko
Lazič iz Suhorja pri Dolenjskih Toplicah
vozil osebni avto proti Uršnim selom. Ko
je v gosti megli z neprimerno hitrostjo
pripeljal v Dolenje Sušice, ni opazil na vo
zišču ležečega 40-letnega Alojza Fabjana
iz Bušinca. Lazič ga je s prednjim delom
avta zadel v glavo in ga še nekaj metrov
porival pred seboj. Fabjan je hudim poš
kodbam podlegel na mestu nesreče. Dan
kasneje pa se je ob 17.15 60-letni Janez
Hadelj iz Gorenjega Gradišča peljal na ko
lesu z motoijem s Tolstega vrha proti
Orehovici V Pristavi je zapeljal na gra
moz, izgubil oblast nad krmilom in padel.
Za njim je z osebnim avtom pripeljal Ja
nez Krhin, ki je ponesrečenega nemudo
ma odpeljal v novomeško bolnišnico, pa
mu, žal, ni bilo več pomoči.

napravah (75 primerov), pri 18 vozilih
so odkrili izrabljene gume, 9 vozil ni
imelo brezhibnih zavor, štiri vozila pa
so imela tako ali drugače poškodovan
krmilni mehanizem.
V sevniški občin), so akcijo izvedli v
Tržišču, Krmelju, Šentjanžu, Sevnici,
Radni in na Blanci. V akciji so ustavili
85 vozil, od tega 73 osebnih. Napake na
zavornem mehanizmu so odkrili na 7
vozilih, 3 vozila so imela okvarjen kr
milni mehanizem, 6 vozil je imelo izrab
ljene pnevmatike, 19 vozil pa je imelo
okvare na signalno-svetlobnih napra
vah. T udi v sevniški občini se vozniki in
sopotniki v osebnih vozilih ne privezu
jejo, saj je bilo od 85 ustavljenih vozil
prevezanih le 25 voznikov.
J. S.

Prepir
je končal
žepni nož
KRŠKO — V petek, 6. novembra,
je prišlo v večernih urah na Kolodvor
ski ulici v Krškem do obračuna med
tremi delavci, začasno stanujočimi in
zaposlenimi v Krškem, sicer pa doma
s Kosova. Vzrok prepira sicer še ni v
celoti pojasnjen, domnevajo pa, da so
bili dogodkov krivi stari, še ne porav
nani računi.
Pa naj je bilo kakorkoli že, tega
večera okoli 19.45 je 24-letni Shilfer
Reshani med prepirom potegnil žepni
nož in z njim večkrat zabodel 27letnega Bedžeda Abušija in mu priza
dejal več hujših ureznin, zatem_pa ne
kajkrat zabodel še 33-letnega Sefšeta
Abušija. Med drugim ga je zabodel
tudi v trebuh, zaradi česar je bil Šefšet
nekaj časa celo v smrtni nevarnosti.
Oba poškodovanca so prepeljali na
zdravljenje v brežiško bolnišnico, zo
per Sihlerja Reshanija pa bo seveda
podana kazenska ovadba temeljnemu
javnemu tožilcu.

PO DOLENJSKI
DEŽELI
• M onotonost minule sobotne
noči je 19-letni Mirko Makovec iz
Dolenjih D ol razbil tako, da je iz
proizvodne hale novomeške IMV
vzel katrco in se z njo veselo pre
važal po tovarniškem dvorišču.
Prav nič ga ni motilo, da se je tu pa
tam zaletel v kakšno parkirano vo
zilce in povzročil za okoli 7 milijonč
kov škode. Veselje so mu skalili šele
varnostniki in miličniki.
• Novomeška Mercatoijeva bla
govnica ima to dobro navado, daje
ponoči zaprta, kar pa nekomu ni bi
lo pogodu. Temne ure je izkoristil
za sprehod po vseh treh etažah in
ker v trgovini ni bilo prodajalk, brez
plačila odnesel dve moški bundi,
več srebrnih verižic in zapestnic ter
celo za okoli 500 tisočakov gotovi
ne, vse v skupni vrednosti 2 milijo
na din.
• Složno, kot se za brata spodobi,
sta nepridiprava neko minulo noč
izvedla krajo treh kubikov izolacij
skega materiala novoterm v Novolesu, tozd TDP. 34-letni B. B. iz Za
loga je omenjeno izolacijo vrgel
prek žične ograje, kjer ga je čakal
brat in robo odpeljal domov. Ne
sreča je bila le v tem, daje vso zadej
vo opazoval še en par Oči. Brata si
bosta sedaj morala složno razdeliti
tudi kazen.

TRČIL V STOJEČI
AVTO
ROŽANEC — 5. novembra ob 19.50
se je 63-letni Stanislav Avsec iz Kota pri
Semiču peljal z osebnim avtom proti
Ručetni vasi, blizu Rožanca pa zaradi
prehitre vožnje trčil v stoječi osebni avto
27-letnega Zvonka Butale iz Semiča, kije
imel na vozilu prižgane luči in smerne ka
zalce. V trčenju so se poškodovali voznik
Avsec in sopotniki Matija Štringer iz Ga
bra, Anica Jakša iz Kota pri Semiču in
Antonija Dajčman iz Gabra. Gmotne
škode je za 4 milijone din.

V

PREHITRO V OVINEK — 40-letni
Jože Tršinar iz. Martinje vasi seje 8. no
vembra ob 13.30 peljal z osebnim avto
mobilom R-4 po cesti iz Velikega Cirnika
proti Mokronogu. V Dolnjih Jesenicah je
zapeljal v oster levi in nepregleden ovinek
s preveliko hitrostjo, tako da gaje zaneslo
v desno na rob ceste, kjer se je avtomobil
prevrnil in obstal na strehi. Voznik jo je na
srečo odnesel brez poškodb, materialne
škode pa je za milijon dinarjev.
TRČILA MED PREHITEVANJEM
— 3. novembra ob 22.40 se je 24-letni
Marinko Lazič iz Banjaluke peljal z oseb
nim avtom po magistralni cesti iz Ljublja
ne proti Zagrebu. Pri Podgračenem je
pričel prehitevati tovornjak, tedaj pa je

naspi uu z osebnim vozilom pripeljal 38letni Celjan Štefan Golob. Prišlo je do
močnega trčenja, v katerem ni bil nihče
poškodovan, le na pločevini je bilo škode
za poltretji milijon din.
AVTO OBSTAL NA STREHI — 34letni Antor. Bartolj iz Šentruperta seje 4.
novembra ob 12.50 peljal z osebnim av
tomobilom iz Šentruperta proti Apleniku,
v naselju Okrog pa s preveliko hitrostjo
zavil v blagi levi ovinek. Zaneslo ga je z
vozišča, z vozilom seje skotalil po strmem
pobočju in naposled obstal na strehi. So
potnika Filip Povše iz Prelesja in Franc
Dolenjšek iz Drage sta se v nesreči laže
poškodovala, vendar zdravniške pomoči
nista iskala. Gmotne škode je bilo za
2,500.000 din.
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S poprečno igro da prvih točk
Pionirjevi odbojkarji s precej športne sreče zabeležili prvo zmago na prvenstvu
________— Kočevci tudi ob dobri igri praznih rok — Spodrsljaj Kočevk

V E N D A R L E Z M A G A — P o n e sreč n e m p o ra z u v prejšn jem k o lu p ro ti
R u d iju Č ajav cu so o d b o jk arji n o v o m ešk eg a P io n irja v so b o to z dokaj
sre če ugnali e k ip o B o ro v a , ki s e je p re d stav ila z b o rb e n o igro. E dino o p ra 
vičilo N o v o m eščan o m za slab o ig ro je dejstvo, d a so nastopili oslabljeni,
b re z P r a h a in V e m ig a . N a p o sn e tk u vidim o n e u sp ešn o a kcijo n o v in ca v
P io n irjev em d re su J o c a P o v šič a , izid p a sprem ljajo (od desn e p ro ti levi)
K osm ina, B rulec in G re g u rek . (F oto: B. B udja)

ŠPORTNI KOMENTAR

Kapetan

brez

Čudna poteza predsedstva kolesarske zveze
B E O G R AD — Veliko prahu in
upravičenega revolta večine pozna
valcev kolesarksega športa je dvig
nila sobotna seja predsedstva Kole
sarske zveze Jugoslavije v Beo
gradu, k i j e za novega zveznega
selektorja namesto Franca Hvastija
— slednji je, kot je znano, prevzel
vodenje avstrijske reprezentance —
izbrala Cvitka Biliča, njegovega bi
všega pomočnika. Več stvari je bilo
spornih na tej seji, ne le izbira
kandidata.
Dejstvo je, da je slovenska kole
sarska organizacija zvezi ponudila
nov model vodenja reprezentance,
. ta pa prinaša direktorja reprezen
tance ter trenerja za posamezne ka
tegorije tekmovalcev, po dva za čla
ne, mladince in dekleta, dokler pa
program ne bi bil sprejet in ne bi zaž
ivel, pa še rešitev za prehodno ob
dobje. Po slednjem naj bi začasno
vlogo direktorja reprezentance pre
vzel Ljubljančan Krešo Puharič,
trener naj bi ostal Bilič, ob njem pa
bi izbrali še trenerja za ekipno vož
njo. Ta predlog so na predsedstvu
zavrnili, o tem pa so odločale izključ
no republike, k i so kolesarsko doce
la nerazvite, brez soglasja SJovenije,

Hrvaške in Srbije, k i edine dajejo
reprezentante. Predsedstvo je skle
nilo, da lahko slovenski predlog zaž
ivi šele po olimpijskih igrah v Seulu,
do takrat pa je dalo popolno pod
poro Biliču. Drugo vprašanje pa je,
kako bo la lahko delal brez podpore
kolesarskih sredin. Slovenija mu je
zagotovo ne bo dala, ob tem pa ni
vnemar podatek, da je domala 90
odstotkov vseh reprezentantov prav
iz te republike. Takšne odločitve
Kolesarske zveze Jugoslavije, spre
jete s preglasovanji, problemov v
tem športu zagotovo ne bodo rešile,
nasprotno. In prav zaradi tegaj e bi
la že za v torek sklicana izredna seja
sekretariata slovenske kolesarske
zveze, na kateri so razpravljali o do
gajanjih v Beogradu, zavzeli pa tudi
stališča, o katerih pa bomo lahko
kaj več zapisali šele v naslednji šte
vilki Že tokrat pa lahko ob vseh teh
vendarle zapišemo eno razveseljivo
vest: dan pred sejo predsedstva K Z J
j e zasedal tudi strokovni svet osred
nje kolesarske zveze in med kandi
dati za državno člansko reprezen
tanco v novi, olimpijski sezoni
potrdil tri tekmovalce novomeškega
K D Krka: Sandija Papeža, Jožeta
Smoleta in Srečka Glivarja.
B. BUDJA

NOV O M E ST O — P o dveh zaporednih porazih na startu letošnjega prven
stva v II. zvezni ligi so odbojkarji novom eškega Pionirja v soboto vendarle
vknjižili prvi točki. Veliko teže sicer, kot so to sami pričakovali, najpom em bne
jša pa je vendarle zmaga, ki je ekipi povrnila že močno om ajano zaupanje, še
posebej po nesrečno izgubljenem srečanju z ekipo Rudija Čajavca.
pa se morajo v novomeškem taboru nad
Tudi v soboto so Pionirjevi igralci na
igro zamisliti. Slab sprejem servisa, ob tem
stopili oslabljeni, saj v ekipi ni bilo Vernipa še izredno neučinkovita igra ob mreži
ga in Praha, ki sta bila zadržana, a tudi to
so
napake, ki sijih ekipa, ki je pred prven
ne sme biti opravičilo za dokaj medlo
predstivonovomeških odbojkarjev. V ve
stvom merila pod sam vrh prvenstvene
lestvice, ne bi smela privoščiti. Ob takšni
liki meri se imajo pionirjevci prav športni
igri je tudi v soboto, ko Novomeščani po
sreči zahvaliti za zmago nad sicer po
tujejo na Reko, sila težko pričakovati kaj
prečno ekipo Borova, ki sodi med najsla
bše vrste v ligi. Gostje so bili namreč vses
več od poraza.
kozi trd oreh gostiteljem, po izgubljenem
Prav nasprotno pa so v republiški ligi
prvem nizu so v drugem vodili celo z 10:1
Kočevci po sijajnem startu tokrat že dru
in 11:2 in tega tudi odločili v svoj prid, bili
gič klonili, v tolažbo pa ostaja poročilo iz
pa so tudi na pragu uspeha v tretjem setu.
Slovenske Bistrice, ki pravi, da so igrali si
Zmaga s 3:1 je sicer zaslužena, največ za
jajno in da si zaslužijo mesto pri vrhu pr
slug zanjo imata Černač in Brulec, vseeno
venstvene lestvice. Kako izenačeno je bilo
srečanje, pove podatek, da sta se ekipi v
četrtem nizu pri rezultatu 14:14 kar 20
999
minut borili za odločilno prednost. V žen
ski ligi so Kočevke brez vsakih težav zma
gale v Mariboru, zato pa so si v zaostalem
KARATE V RIBNICI
srečanju 3. kola privoščile nenadejan in
RIBNICA — Karate klub Evrotrans iz
gladek poraz z ekipo Topotšice-Kajuha.
Ribnice je organizator prvenstva sloven
Ta spodrsljaj jih je sicer še zmeraj obdržal
skih klubov v karateju v sankukai stilu.
v krogu vodilnih ekip in upati je, da se boPrvenstvo bo potekalo 22. novembra v
ribniški športni dvorani, na njem pa bodo
nastopili tekmovalci iz štirinajstih klubov
v srednji in višji ter ženski kategoriji. Fi
nalne borbe se bodo pričele ob 14. uri.
USPEH ČRNOMALJSKIH

KEGLJAČEV
INLES — JADRAN
27:23 (10:10)
RIBNICA — V zaostalem srečanju 7.
kola v slovenski republiški rokometni ligi
so igralci ribniškega Inlesa doma ugnali
močno ekipo Jadrana s 27:23. Tekma je
bila za gostitelje izredno pomembna, saj
so se po porazu s Črnomljem znašli v ne
varnih vodah in so ekipo zategadelj okre
pili, v njej pa so vnovič zaigrali Mikulin,
Ambrožič in Kersnič. Prav Mikulin je naj
zaslužnejši za preobrat, vstopil je v igro pri
rezultatu 5:2 za goste, nakar so Ribničani
izid 10:5 za Jadran spremenili v svoj prid
12:10. Najboljša strelca pri gostiteljih sta
bila Tomšič z 8 in Čirovič s 6 zadetki.
M. G-č.

NOVO MESTO — Na kegljišču doma
JLA je bil pred dnevi odigran turnir v poč
astitev novomeškega občinskega prazni
ka, na katerem so nastopile vse štiri najbo
ljše dolenjske ekipe. Prvo mesto je
pripadlo kegljačem črnomaljskega Rudar
ja, ki tako krepko vodijo v prvenstvu ob
močne kegljaške skupnosti. Rezultati: 1.
Rudar 794, 2. Metlika 780, 3. Mercator
750, 4. Novo mesto 694. Trenutni vrstni
red za prvenstvo Dolenjske: 1. Rudar
2342,2. Metlika 2267,3. Mercator 2214,
4. Novo mesto 1454.

do Kofevke iz tega poraza tudi kaj na
učile. Se zmeraj namreč sodijo v najožji
krog ekip, ki se bodo borile za naslov
prvakinj.
B. B.

Na Gače vnovič skibus
Globtour, Krka in Gorjanci tudi letos pripravili
skibus pakete na Gače — Nova vlecnica
NOVO MESTO — Čeprav je do
koledarske zime še daleč, nas sobotni
smučarski sejem v novomeški športni
dvorani nanjo glasno opozaija. Kam
in kako letos na smučanje, sta vpraša
nji, ki si ju bo v prihodnjih dneh za
stavljal marsikdo in zagotovo jih bo
veliko, ki se bodo odločili za domače
smučišče na Gačah. Prav slednjemu je
namenjenih teh nekaj vrstic.
V smučarskem centru Rog na
Gačah je letos urejenih 40 hektarov
smučišč, posebnost pa je zagotovo
nova. 1.200 m dolga vlečnica z zmog
ljivostjo 900 oseb na uro, kar seveda
pomeni, da so ta čas na Gačah s svo
jimi štirimi vlečnicami sposobni v eni
uri prepeljati kar 3.500 smučarjev. To
pa je že nekaj. In podobno kot lani se
je tudi letos novomeški Globtour od
ločil, da dolenjskim ljubiteljem smu
čanja ponudi posebne skibus pakete,
katerih cena bo letos za 146 odstot
kov višja od lanske. Omenimo ob
tem, da so lani v Glotouru v novomeš
ki občini prodali kar 3.200 tovrstnih
skibus paketov, nadaljnjih tisoč pa še
v Beli krajini.
Novomeška Emona Globtour, Kr
kin tozd Zdravilišča, kije upravljalec
smučišča, in Goijanci so se dogovorili
za nudenje dveh vrst skibus paketov.

Po petem kolf
nepremagani
le še Kočevje .

NOVEMBRSKI
TURNIR TOPIČU
NOVO MESTO — Zmagovalec red
nega mesečnega hitropoteznega šahov
skega turnirja SK Novo mesto je Goran
Topič (JLA), ki je med 18 udeleženci
zbral 15 točk. Sledijo: Picek 13,5, Milič
13, Kastelic in Brajkovič po 12,5, Pucelj
11,5, Vidakovič in Nikolič (oba JLA) po
10, Lončarevič 9 itd.

V derbiju namiznoteniš
ke lige poraz Novome________ščanov________

1

Petnajst minut brez zadetka
Nesrečni porazi vseh treh dolenjskih ženskih vrst v 1. republiški rokometni ligi —
Iskra na pragu podviga — Inles presenetil v Trbovljah___________
Kaj reči ob sobotnih izidih dolenjskih predstavnikov v obeh prvih republiš
kih rokom etnih ligah? Predvsem to, da Ribničani nadaljujejo s spremenljivimi
igram i — to k rat so prijetno presenetili v T rbovljah — ter da so vse tri ženske
ekipe ostale praznih rok šele po ogorčenih in izenačenih bojih. T ako Itas kot
N ovo m esto sta izgubila z zadetkom razlike, Šentjernejčanke pa so bile na dobri
poti, da K ranju prizadenejo prvi poraz na prvenstvu.
ostajajo Ribničani na zanje še zmeraj
Poglejmo najprej dogajanja v moški li
skromnem 9. mestu, kar je daleč od tiste
gi. Inles je, kot rečeno, gostoval v Trbov
ga, kar so v Inlesu pričakovali pred prven
ljah in zabeležil svojo tretjo zmago na pr
stvom. Pomemben uspeh so dosegli tudi
venstvu. Največ zaslug zanjo ima izkušeni
igralci Črnomlja, ki pa so imeli za na
Mikulin, kije bil z 10 zadetki tudi najbo
sprotnika ekipo Usnjarja, zadnjeuvrščeno
ljši strelec tekme. Navzlic temu porazu pa

Namesto na vrhu na dnu
Že peti zaporedni poraz Novolesovih košarkarjev —
Brez skoka v napadu in obrambi — Srečanje Labo
dovih deklet preloženo
N O V O M E ST O — Ni ga, ki bi si
pred pričetkom prvenstva upal napo
vedati, da bo vrsta novom eških koš
arkarjev po petih odigranih kolih v I.
k ošarkarski ligi še brez zmage. Resda
so imeli Novolesovi igralci izredno
težak žreb, toda če je bil ta izgovor za
prve neuspehe, ne m ore biti tudi za
sobotni spodrsljaj na dom ačem par-

ŠPORT ZA
SEVNIŠKI
PRAZNIK
SEVNICA — V tem tednu so se ob
sevniškem občinskem prazniku zvrsti
le številne športne prireditve. Ome
nimo le nedeljski 9. Brelihov šahovski
memorial, ponedeljkov turnir v ma
lem nogometu v Boštanju ter ekipno
in posamično hitropotezno šahovsko
tekmovanje za pokal Milana Majcna.
V soboto bo ob 9. uri na strelišču pri
Žagi v Dol. Boštanju tradicionalno
meddruštveno tekmovanje invalidov
v streljanju z zračno nuško, uro pozne
je pa bo v Sevnici SK Milan Majcen
pripravil še meddruštveno ekipno
šahovsko tekmovanje invalidov. V
nedeljo, 15. novembra, bo ob 8. uri
medobčinsko tekmovanje v streljanju
z zračno puško za prehodni pokal
občine Sevnica, ob 11. uri pa bodo
planinci in šolarji pri Vinski kleti na
Malkovcu zaključili svoj pohod. Ob
12. uri sc bo na Malkovcu pričel tra
dicionalni spominski tek Dušana
Kvedra — Tomaža.

ketu v igri z docela poprečno ekipo
novogoriške Iskre.
Ekipa, katere želje so bile pred pričet
kom prvenstva izredno visoke in so segale
do uvrstitve med štiri prvouvrščena mošt
va, se je sedaj znašla povsem na repu les
tvice. Očitno je, da bo moral
trener Jože Splichal v igri svojega moštva
spremeniti veliko tega. Pokazalo seje na
mreč, da obe okrepitvi, tako Vukosavljevič kot Stojkovič, nista kdove kakšna pri
dobitev, vsaj po njunem dosedanjem
učinku sodeč, pa tudi ostali igralci, z izje
mo Vučkoviča, ne dajejo pričakovanega
deleža v igri. To se je najbolje pokazalo na
sobotnem srečanju z Iskro. Novomeščani,
vsekakor močno obremenjeni s potrebo
prvih točk po štirih zaporednih porazih, so
le na trenutke prikazali igro, kakršne so,
po igralski zasedbi sodeč, sposobni. Tre
ner Splichal je v takšnih okoliščinah dal
prednost starejšim igralcem, kar pa se ni
pokazalo kot najbolj posrečena rešitev. Se
posebej velja to za Cerkovnika, kije s svo
jimi odvečnimi kilogrami daleč od tistega
igralca, kije še pred letom ali dvema veljal
za enega stebrov novomeške vrste. Glavni
krivec, da so novolesovci v soboto še petič
ostali praznih rok, pa je zagotovo izredno
slab skok pod obema košema. Centri so v
odločilnih trenutkih povsem odpovedali,
saj so gostje pobrali domala vse odbite
žoge, njihovi visoki igralci pa so se v dru
gem polčasu dobesedno sprehajali pod
košem Novomeščanov. Poglavitna naloga
vodstva kluba bo sedaj psihično pripraviti
moštvo za prihodnja srečanja, kajti ob
morebitnem novem neuspehu v soboto v
Mariboru, v kar pa skoroda ne gre veijeti,
bo potrebno sprožiti alarmni gumb.
B. B.
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vrsto v ligi, proti kateri je bila tudi ležerna
igra dovolj za prepričljiv uspeh. Po prič
akovanju pa so praznih rok ostali Sevničani v Sežani, saj v srečanju z Jadranom
niso mogli računati na presenečenje. Tako
ostaja Sevničanom ogorčena borba za
obstanek v ligi, priložnost, da popravijo
točkovni izkupiček pajmajo že v soboto v
dolenjskem derbiju s Črnomljem.
Najzanimivejše srečanje v ženski ligi je
bilo zagotovo v Kranju, kjer so imele Sentjemejčanke veliko priložnost za podvig.
Kranjčanke, kijih mnogi že po devetih ko
lih prvenstva razglašajo za prvakinje, so
bile na pragu poraza, Iskra je ob polčasu
vodila že z 10:5, nato pa v drugem polčasu
Šentjernejčanke kar 15 minut niso zadele
mreže nasprotnic. To je tudi odločilo tek
mo, ob tem pa je bil drugi prelomen trenu
tek pri rezultatu 13:13, ko so igralke Iskre
zastreljale kar dve sedemmetrovki zapo
red. Tudi Novomeščanke so bile v Mari
boru proti Braniku na pragu zmage, vodile
so celo srečanje. Prvič so igralke Branika
izenačile izid šele v 54. minuti, le dve mi
nuti kasneje pa so vodile že s tremi zadet
ki. Tekma je bila tako odločena. Nekaj
podobnega seje zgodilo tudi v Žalcu, kjer
so praznih rok ostale Kočevke. Do pet
minut pred koncem so vodile z dvema za
detkoma prednosti, nato so prednost za
pravile, s tem pa tudi priložnost, da se reši
jo neugodnega predzadnjega mesta na
lestvici.

METLIČANI NISO
USPELI
METLIKA — Metliški kegljači, letoš
nji dolenjski prvaki, ki so nastopili v kvali
fikacijah za vstop v drugo slovensko ligo,
so ostali praznih rok. Kvalifikacije, ki so
potekale na kegljiščih v Črnomlju, Liliji in
Preboldu, jim niso prinesleuspeha, čeprav
so bili v Preboldu najboljši. Njihov za
ostanek je bil namreč prevelik.

KRČANI PO PRVEM
DELU NA VRHU
KRŠKO — V derbi srečanju letošnjega
prvenstva v II. republiški rokometni ligi
sta se v Krškem pomerili domača vrsta in
ekipa Dola. Kakih 200 gledalcev je videlo
izenačeno srečanje in slabo igro domačih
rokometašev, ki pa so vendarle iztržili obe
točki, največ po zaslugi odličnega vrataija
Božiča. Po jesenskem delu prvenstva je na
čelu lestvice Krško s 16 točkami, 4 več od
drugouvrščenega Dola. Prvenstvo se bo
nadaljevao aprila.

V prvem je zajet avtobusni prevoz,
dnevna karta na smučišču in enolonč
nica; njegova cena bo za tiste, ki bodo
na avtobus vstopili denimo v Novem
mestu, 8.000 din, otroci do 10 let pa
bodo zanj odšteli 5.525 din. Za pol
drugi tisočak je cena nižja drugemu
paketu, ki pa zajema le avtobusni pre
voz in dnevno karto. Omenimo ob
tem, da bo imel avtobus, ki bo vozil
ob petkih, sobotah in nedeljah, med
šolskimi počitnicami pa vsak dan, več
postajališč, tisti, ki bodo vstopili v
Straži ali Dolenjskih Toplicah, pa bo
do za prvi paket plačali le 7.700 ozi
roma 7.500 din. Avtobus bo z novo
meške avtobusne postaje odpeljal ob
8. uri, s smučišča pa se bo vsakodnev
no vračal ob 16. uri.
Sicer pa je to le nekaj osnovnih in
formacij o letošnji smučanji na
Gačah, vse podrobnosti lahko izveste
v novomeški poslovalnici Globtoura,
koder bodo skibus pakete, ki jih bo
možno kupiti le v predprodaji, tudi
prodajali. Nemara le še to, da je za
sindikalne in mladinske organizacije,
šole, društva in večje skupine predvi
den popust od 3 odstotkov (za nakup
najmanj 50 paketov) do 10 odstotkov
(za nakup najmanj 500 skibus pake
tov).

Š E P E T IČ P R A Z N IH R O K — D o k a j štev ilni priv ržen ci k o ša rk e so tu d i v
so b o to zvečer iz novom eške šp o rtn e d v o ra n e odhajali sklonjenih glav.
N ovolesovi igralci so jih v novič ra z o č a ra li, izgubili so že peto p rv en stv en o
srečanje z ap o re d , to k ra t s p o p re čn o ekipo Isk re. E dini, ki je v so b o to
zv ečer s sv o jo ig ro zadovoljil, je bil m ladi V učkovič, ki g a vidim o v p ro d o 
ru p o d k o š Isk re , k je r je bil n a nedovoljen način ustavljen. (F oto: B. B udja)

odbojka
II. ZVEZNA LIGA — zahod,
n, 'ški, 3. KOLO: PIONIR—BO
ROVO 3:1(11,-11,12,13)
Pionir: Brulec, Gregjirek, Peašinovič, Kosmina, Povšič, Cemač, Berger,
Travižan.
LESTVICA: 1. Jedinstvo Interplet
6 ...7. Pionir 2.
V 4. kolu potujejo Novomeščani na
Reko.
I. SOL, moški, 5. KOLO: GRA
NIT—KOČEVJE 3:1 (-4,4,6,14)
Kočevje: Bradač, Miklič, Polovič,
Levstik, Planinc, Hvala, Papež, Rus,
Marinc.
LESTVICA: 1. Mislinja 8 točk ...5.
Kočevje 6.
V 6. kolu igrajo Kočevci v gosteh z
Narodnim domom.
I. SOL, ženske, 5. KOLO: PA
LOMA BRANIK ml,—KOČEVJE
0:3 (-3, -9, -12)
Kočevje: Uran, Hočevar, Levstik,
Turk, GomikjKlun, Drobnič, Ahac,
Ibrahimovič, Škufca.
V zaostali tekmi 3. kola je Topolši
ca — Kajuh premagala Kočevje s 3:0.
LESTVICA: 1. Rogoza 8 ...3.
Kočevje 8.
V 6. kolu igrajo Kočevke v gosteh s
Triglavom.

rokomet
SRL moški, 9. KOLO: JADRAN -SEV NICA 34:26 (16:10)
Sevnica: Kovačič, Regner 7, Šunta
2, Špan 1, Svažič 6, Godec 3, Trbovc
6, Možic, Švab 1.
STT RUDAR—INLES 26:30
(12:13)
Inles: Lapajne, Džokič, Dejak 2,
Mikulin 10, Čirovič 5, Jurič 1, To
mšič 3, Mate 6, Fajdiga 3, Žagar.
ČRNOMELJ—USNJAR 26:22
(14:10)

Črnomelj: Kmetič, M. Papež 4,
Kavšek 2, Hudelja 6, Novak 1, Moži
na 1, J. Papež 7, Adlešič, Grabrijan 3,
Orlič 2, Plut, Kolbezen.
LESTVICA: 1. Slovenj Gradec 16
...8. Črnomelj 8,9. Inles 7,11. Sevni
ca 4.
Pari prihodnjega kola: Inles—Usn
jar, Sevnica—Črnomelj itd.
SRL, ženske, 9. KOLO: ERA
ŠMARTNO—ITAS 27:26 (13:12)
Itas: Štefanišin, Dragičevič, Guštin
4, Vuk 2, Jerič 13, Kure, Saftič 6,
Kersnič 1.
BRANIK—NOVO MESTO 21:20
(9:10)
Novo mesto: Hočevar, Abazovič,
Iličin 8, Kramar 1, Jakše 6, Simončič
2, Opruc 2, Pate 1, Rebolj, Knafeljc,
Butala.
KRANJ—ISKRA 16.13 (5:10)
Iskra: Jakše, Gorenc 1, Dolar 3,
Kagljevič, Radovan, Turk 2, Selan 4,
Rangus, Vide 3, Lužar, Bolte, Kos.
LESTVICA: 1. Kranj 18 točk...5.
Iskra 11,6. Novo mesto 10, 11. Itas
Kočevje 2.
Pan prihodnjega jjola: Itas—Iskra,
Novo mesto—Cerkno itd.

košarka
SKL, moški, 5. KOLO: NOVOLES—ISKRA Nova Gorica 84:92
(42:40)
Novoles: Vučkovič 24, Cerkovnik
7, Lučev 2, Vukosavljevič 4, Bajc 24,
Lalič 2, Kek 4, Župevec 17.
LESTVICA: 1. Maribor 10 ...11.
Novoles 5.
V naslednjem kolu igrajo Novo-*
meščani v gosteh z Mariborom 87.
SKL, ženske, 5. KOLO: LABOD—ISKRA DELTA JEŽICA prelo
ženo
Novomeščanke so še brez zmage, v
6. kolu po potuje v Mengeš k ekipi
Induplatov

K O ČEV JE, NOVO M E ST O —
Najzanimivejše srečanje 5. kola v 1. A
republiški namiznotehniški ligi je bilo
zagotovo med doslej še neporaženi
m a ekipam a Kočevje in Novega me
sta. Dolenjski derb ije tokrat pripadel
Kočevcem, ki so s to zmago za:;edli
vrh lestvice in tako Novomeščane po
tisnili na drugo mesto.
Najzaslužnejši za zmago Kočevcev je
vsekakor Komac, kije dosegel tri zmage,
tesno (dvakrat s po 21 : 19) je ugnal tudi
najboljšega Novomeščana Marjana Hri
barja. To je poleg dejstva, da si je drugi
novomeški igralec Kočevar zvil gleženj,
tudi odločilo srečanje. Kočevci tako osta
jajo po petih odigranih kolih edina nepo
ražena ekipa, za petami so jim vrste Nove
ga mesta in Kemičaija, prezreti pa ne gre
še ekipe Polikem-Olimpije, ki ima še dve
neodigrani srečanji. Prav s PolikemomOlimpijo se bodo Novomeščani pomerili
v soboto, 14. novembra, ko je na sporedu
predzadnje kolo prvega dela prvenstva.
Ce hočejo Novomeščani obdržati stik z
vrhom, potem se zmagi ne smejo odreči.

Elan bo
prezimil
tik pod vrhom
V zadnjem kolu nova
zmaga Elanovih nogome
tašev
N O VO M E ST O — P roti vsem
pričakovanjem in napovedim so n o 
gometaši novom eškega Elana sklenili
jesenski del prvenstva v zahodni sku
pini obm očne nogom etne lige na o d 
ličnem 4. mestu. Se posebej, ker so
elanovci večji del jesenske sezone za
radi zaprtega dom ačega stadiona gostovali v Črnomlju in v Novem mestu
odigrali le nekaj zadnjih srečanj.
V nedeljskem zadnjem kolu so igralci
Elana opravili z enajsterico Jesenic z 2:0
(1:0) in s tema dvema točkama najavili, da
se bodo spomladi skušali potegovati celo
za vrh lestvice. Strelca v nedeljo sta bila
Horvat v prvem in Plevnik z enajstme
trovke v drugem polčasu. Plevnik je bil
hkrati najboljši igralec srečanja, katerega
značilnost je bilo veliko rumenih karto
nov, saj jih je sodnik pokazal kar 7, od te
ga 4 domačim in 3 gostujočim igralcem,
ob tem pa je Markoviču iz Elana 13 minut
pred koncem tekme pokazal še rdeči kar
ton. Prvenstveni premor bo Novomešča
nom seveda koristil, trener Slavko Retelj
pa bo ekipo skušal kar najbolje pripravi*!
za spomladanske boje, od katerih si lahko
elanovci veliko obetajo.

V SOBOTO DELOVNA
AKCIJA TENISARJEV
NOVO MESTO — Teniški klub Novo
mesto obvešča svoje člane, da bo v soboto,
14. novembra, delovna akcija na igriščih \
Portovaldu. Akcija se bo pričela ob 9. *>ri
in je za vse člane obvezna!
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TELEVIZIJSKI SPORED
PETEK, 13. XI.
TV MOZAIK
10.00 TEDNIK
MEDNARODNA OBZORJA: INDIJA
SVET NA ZASLONU
MATINEJA
12.15 GOSTA BERLING, ponovitev 1.
dela švedske nadaljevanke,
14.40 — 00.30 TELETEKST
14.55 VIDEO STRANI
15.10 TV MOZAIK, ponovitev
17.25 PISANI SVET: 1555 IGORJEVIH
DNI
17.45 SUPER STARA MAMA, 2. del
angleške serije
18.15 PRED IZBIRO POKLICA: GA
SILSKA ŠOLA
18.45 RISANKA
18.55 VIDEO STRANI
19.00 OBZORNIK
19.12 IZ TV SPOREDOV
19.25 ZRNO, VREME
19.30 DNEVNIK in POROČILO S SE
JE SKUPŠČINE SFRJ

20.35 SEVER IN JUG, 7. del nadalje21.25 PLANET ZEMLJA. 1. del dok.
serije
22.20 REZERVIRAN ČAS

22.45 NOČ POGUMA, ameriški film
V filmu vzporedno tečeta dve zgodbi, ki
se med seboj prepletata. Mladi Portoričan
z igralskimi ambicijami ima belo prijate
ljico, ki mu pove, daje noseča, a si tega ne
upa povedli očetu. Tolpa, ki ve za njuno
razmerje, ogrozi mladeničevo življenje.
Druga zgodba je o starejšem zakonskem
paru. Bolna žena se vrne iz bolnice, vendar
ve, da ne bo več dolgo živela. Zgodbi se
prepleteta, ko mladenič pribeži v njuno
stanovanje, sledi pa mu nevarna tolpa.
Stari mož se v strahu za ženo in zase ne
znajde v nevarnem položaju, ko bi moral
mladeniča zaščititi. Nadaljevanje zgodbe
poteka okoli razkrivanja resnice.
00.20 VIDEO STRANI

16.30 KULTURNA DEDIŠČINA: DO
BER DAN, VODNJAN
7.50 — 23.50 TELETEKST
17.00 KOŠARKA (Ž) — CZ:ID
8.00 VIDEO STRANI
JEZICA
8.10 RADOVEDNI TAČEK , ,
18.25 NA ZVEZI
8.30 KUUKČEVE DOGODIVŠČINE
18.45 RISANKA
8.25 PAMET JE BOLJŠA KOT
18.55 VIDEO STRANI
ŽAMET
19.00 KNJIGA
8.45 ODPRAVA ZELENEGA ZMAJA 19.12 IZ TV SPOREDOV
9.15 MARKO NA BELEM KONJU
19.26 ZRNO, VREME
JAŠE
19.30 DNEVNIK
9.30 ŠOLA ZA KLOVNE
19.50 ZRCALO TEDNA
10.00 EX LIBRIS M&M
10.50 REPUBLIŠKA REVIJA MPZ
ZAGORJE 86
20.15 VELIKA RDEČA DIVIZIJA,
11.20 MESTA: SARAJEVO
ameriški film
11.50 OMIZJE: OKTOBRSKA RE
22.05 DNEVNIK
VOLUCIJA IN 70 LET POZNEJE
22.25 ALPE—JADRAN, informativno13.50 REZERVIRAN ČAS
mozaična oddaja
14.15 VIDEO STRANI
22.55 VRNITEV V PARADIŽ, 3. del
14.30 CIKLUS FREDA ASTAIRA:
nadaljevanke
ZGODBA O VERNONU IN IRENE
23.40 VIDEO STRANI
CASTLE, ameriški film (ČB)

SOBOTA, 14. XI.

Nobenega dvoma več o gradnji KATV!
Danes izid obvestil št. 3 — Najprej bo na vrsti soseska V brezov log — Kako poceni
je 500.000 din? — Stojnica na smučarskem sejmu v športni dvorani

DRUGA TV MREŽA

G radbeni o d b o r za novom eško
kabelsko televizijo se je tem eljito
pripravil na akcijo za tretji kro g zbi
ranja naročnikov, ki se zaključi
prihodnji petek. Podrobneje b o d o o
vsem , kar zadeva začetek gradnje,
obveščeni krajani z obvestili, ki
izidejo danes za vse udeležence
krajevne skupnosti v nakladi 7500
izvodov. Po stanovanjih jih bodo
spet raznesli učenci osnovnih šol z
TV ZAGREB
G rm a in Bršliina, m ladinci in a k ti
8.20 Poročila — 8.25 Fore i fazoni — visti S Z D L . Če 3. številke Obvestil
8.55 TV v šoli — 10.30 Poročila — 10.35
K A TV niti še ju tri ne bi dobili na
TV v šoli — 12.30 Poročila — 15.00 TV v
dom , jih zahtevajte pri gradbenem
šoli — 16.00 Dober dan — 17.10 Kroni
o d b o ru v vaši krajevni skupnosti ali
ka Reke — 17.30 Fore i fazoni — 18.00
pa v pisarni Skupnosti krajevnih
Znanost — 18.30 Risanka — 18.40 Šte
skupnosti na R otovžu (G lavni trg
vilke in črke — 19.00 TV koledar —
19.10 Risanka — 19.30 Dnevnik —
7 /II.).
20.00 Zakon v Los Angelesu (serijski
P odatki o številu prijavljenih
film) — 21.05 Kvizoteka — 22.05 Dnev
gospodinjstev povedo, d a m orajo v
nik
najm arljivejših krajevnih skupnos
tih za začetek gradnje zbrati sam o še
nekaj deset n aročnikov (Bršljin,
M estne njive, M ali Slatnik), nekaj
DRUGA TV MREŽA
več dela ostane še v krajevnih
14.15 Kako biti skupaj — 14.45 Pot v sk upnostih Ž ab ja vas, C enter, Ločna-M ačkovec in M ajde Šilc, na
Akro (film za otroke)— 16.10Vregistraturi — 17.05 Lutkovna predstva — 17.40
D rski in v K andiji-G rm pa z zbi
Dallas — 18.30 Vaterpolo Kotor: Jug —
ranjem še niso resno začeli, kar
19.30 Dnevnik — 20.15 Glasbeni včer v seveda lah k o n a d o k n ad ijo še prih o 
soboto — 21.45 Poročila — 21.50 Felj
dnji teden, decem bra in jan u a rja .
ton — 22.20 Jazz — 22.50 Športna sobo
N ajuspešnejša m estna soseska je V
ta — 23.10 Odbojka BankasčPaloma
brezov log (KS Bršljin), kjer lahko
Branik

16.55 Test — 17.10 Dnevnik — 17.30
Fore i fazoni — 18.00 Znanost — 18.30
Risanka — 18.40 Številke in črke —
19.00 Alpski večer — 19.30 Dnevnik —
20.00 Dnevi jazza v Novem Sadu —
20.45 Včeraj, danes, jutri — 21.00 En av
tor, en film: B. Marjanovič: Otok, človek,
kri — 21.25 Sence pozabljenih prednikov
(sovjetski film) — 22.25 Šahovski
komentar

TV ZAGREB
9.00 TV v šoli — 10.30 Poročila — 14.00
Bis (ponovitev) — 15.30 Narodna glasba
— 16.00 Sedem TV dni — 16.45 Poročila
— 16.50 TV koledar — 17.00 Košarka
(Ž) CZ:ID Ježica — 18.30 Prisrčno vaši
— 19.15 Risanka — 19.30 Dnevnik —
20.00 Concertino — 20.15 Mestni kavboj
(ameriški film) — 21.45 Dnevnik —
23.50 Nočni spored

računajo, da b o d o za g radnjo prvi
na vrsti, če jih seveda že prihodnji
teden ne prehite M estne njive.
G rad b en i o d b o r nam reč računa
na največji naval za podpisovanje
pogodb prihodnji teden, saj bo cena
500.000 dinarjev glede na devizno
pro tivrednost tedaj najbolj ugodna.
Skrb tistih, ki m islijo, d a bo treba
pozneje še kaj d o p lačati, ni p o treb 
na, saj sta s pogo d b o zajam čeni fik
sna cena in fiksna o brestna m era. Za
tiste, ki bodo podpisali pogodbe po
20. novem bru, gradbeni o d b o r še ne
m ore določiti cene, predvidom a pa
b o znašala o k rog 700.000 dinarjev z
obrestno m ero za m esečno odplači
lo 160%. Cene v drugih krajih, kjer
grade om režja K A TV , podo b n a
našem u (15 TV program ov!), so se
prejšnji teden sukale m ed 550.000 in
650.000 dinarji, in se na različne
načine sproti p rilagajajo nagli infla
ciji.
S pripravam i za izgradnjo om rež
ja v Novem m estu za zdaj še ni nobe
nih težav, saj uživa gradbeni o d b o r
vso p o d p o ro izvršnega sveta občin
ske skupščine in družbenopolitičnih
organizacij. P rojekt se ujem a z
vsemi zakonskim i določili o kabel
ski televiziji, ki tak o rekoč sproti
izhajajo v U radnem listu in drugih
službenih publikacijah.

Slovenija
1

^

Moja dežela.
OKUSNA RAZSTAVA

14.20 MELODIJE ZA VSE ČASE — 22.30 MESTA, 5. oddaja
NEDELJA, 15. XI.
23.00 VIDEO STRANI
VRANSKO 87
8.35 — 23.15 TELETEKST
14.50 HIŠA, 2. del Rpljske nadaljevanke
8.50 VIDEO STRANI
16.15 MORSKA VIZA BERNARDINA
DRUGA TV MREŽA
9 00 ŽIV ŽAV
17.15 ŽIVLJENJE JE LEPO, italijanski
8.55 Poročila — 9.00 Danes za jutri in
9.55 SUPER STARA MAMA, ponovi film
igrani film — 12.00 Anglunipe (oddaja v
tev 2. dela
18.45 RISANKA
romščini) — 12.15 Opoldanski koncert
10.20 VRNITEV V PARADIŽ, ponovi 18.55 VIDEO STRANI
— 14.00 Boks za zlati gong — 16.30 Zlata
19.00 KINO
tev 3. dela
pirueta — 18.00 Jazz — 18.45 Izviri —
19.12 IZ TV SPOREDOV
11.05 DOMAČI ANSAMBLI: FANTJE
19.30 Dnevnik — 20.00 Avtomanija —
19.25 ZRNO, VREME
Z VSEH VETROV
20.25 Mali koncert — 20.40 Včeraj, da
19.30 DNEVNIK
11.35 NA ZVEZI, ponovitev
20.05 VUK KARADŽIČ, 2. del nadalje nes, jutri — 21.00 Avgust Strindberg (3.
12.00 KMETIJSKA ODDAJA
del nadaljevanke) — 22.00 Revolucija, ki
vanke
13.00 VIDEO STRANI
traja
21.10 ZDRAVO
14.05 VIDEO STRANI

23.05 VIDEO STRANI
17.45 ŠOLA ZA KLOVNE
18.15 20 LET EMONE, 2. del folklorne
TV MOZAIK
oddaje
DRUGA TV MREŽA
10.00 ZRCALO TEDNA
18.45 RISANKA
17.10
Dnevnik — 17.30 Otroci, pojte z
MATINEJA
18.55 VIDEO STRANI
nami — 17.45 Otroška oddaja — 18.00
10.20 BLEDO MODRA ŽENSKA PI 19.00 OBZORNIK
Beograjski TV program — 19.00 Indirekt
SAVA, 1. del avstrijskega filma
19.12 IZ TV SPOREDOV
— 19.30 Dnevnik — 20.00 Argumenti
16.35 — 23.15 TELETEKST
19.25 ZRNO, VREME
(zunanjepolitična oddaja) — 20.30 Mali
16.50 VIDEO STRANI
19.30 DNEVNIK
17.05 TV MOZAIK, ponovitev
20.05 KUHARSKE ZVEZDE, zadnji del koncert — 20.45 Včeraj, danes, jutri —
21.05 Biti ali ne biti (ameriški film) —
17.25 RADOVEDNI TAČEK
nadaljevanke
22.35 Znanost in mi — 23.20 Šahovski
17.40 PAMET JE BOLJŠA KOT
21.10 TV JUTRI
komentar
ŽAMET
22.50 DNEVNIK

PONEDELJEK, 16. XI.

TOREK, 17. XI.
10.00 TV MOZAIK — ŠOLSKA TV
11.05 ANGLEŠČINA XXIV
11.35 FRANCOŠČINA VII
16.10 — 22.55 TELETEKST
16.40 TV MOZAIK — ŠOLSKA TV,
ponovitev
17.45 OTVORITEV SLOVENSKEGA
KNJIŽNEGA SEJMA
18.45 RISANKA

SREDA, 18. XI.
TV MOZAIK
10.00 MOSTOVI
MATINEJA
10.30 SREČNI ALKOHOLIK, drama
15.30 — 23.05 TELETEKST
15.45 VIDEO STRANI
16.00 TV MOZAIK, ponovitev
16.30 ANGLEŠČINA XXIV
17.00 FRANCOŠČINA VII
17.30 KUUKČEVE DOGODIVŠČINE
17.45 ODPRAVA ZELENEGA ZMA-

18.55 VIDEO STRANI
19.00 OBZORNIK
19.12 IZ TV SPOREDOV
19.25 ZRNO, VREME
19.30 DNEVNIK
VEČER VALIŽANSKE TV.
20.05 REBEKA IN DIVJE RAČKE,
otroška oddaja
20.10 SREČNI ALKOHOLIK, drama
22.05 DNEVNIK

18.45 RISANKA
18.55 VIDEO STRANI
19.00 OBZORNIK
19.12 IZ TV SPOREDOV
19.25 ZRNO, VREME
19.30 DNEVNIK

22.20 KONCERTNI VEČER
22.45 VIDEO STRANI

DRUGA TV MREŽA
17.30 Angleščina XXIV — 18.00 Fran
coščina VII — 18.30 Mostovi—hidak —
19.00 Rezerviran čas — 19.30 Dnevnik
— 20.00 Kvaliteta življenja — 20.30
Žrebanje lota — 20.35 Manjšine, boga
stvo Evrope — 21.05 Narodna glasba —
21.50 V senci groze (TV nanizanka)

nenadna ljubezen veliko pomeni. A tradi
cija zahteva svoje in pravico vzame v svoje
roke dekletov oče.
21.30 AKTUALNO
22.10 DNEVNIK
22.25 REZERVIRAN ČAS, ponovitev
22.55 VIDEO STRANI

20.05 FILM TEDNA: TIGIPIO, brazil
DRUGA TV MREŽA
ski film
17.10Dnevnik— 17.30 Otroška serija —
Dogajanje je postavljeno v leto 1918 v
18.00 Izobraževalna oddaja — 18.30 Ri
zaostalo brazilsko podeželje, kjer najemni
sanka — 18.40 Številke in črke — 19.00
kmečki delavci gradijo novo cesto. Suša
TV koledar — 19.10 Risanka — 19.30
onemogoča uspešno delo. Ljubezen med
Dnevnik — 20.00 Glasbena dogajanja —
mladim gradbenikom in kmečkim dekle
21.30 Včeraj, danes, jutri — 21.45 Umet
18.15 POTA ODRAŠČANJA: ISKA tom prisili fanta do odločitve. Prevlada
niški večer
želja po drugačnem okolju, čeprav mu izNJE SEBE, 1. del izobraževalne oddaje

ČETRTEK, 19. XI.
10.00 TV MOZAIK — ŠOLSKA TV
11.00 RAJ ZA MORSKE PSE, ponovi
tev avstralsko-ameriškega filma
15.45 — 23.15 TELETEKST
16.00 VIDEO STRANI
16.15 TV MOZAIK — ŠOLSKA TV,
ponovitev
17.10 ZBIS: REGRAT LUČKA
17.30 BILO J E . . .
18.00 PISMA IZ TV KLOBUKA
18.15 ČAS, KI ŽIVI: MATURA
18.45 RISANKA
18.55 VIDEO STRANI
19.00 OBZORNIK
19.12 IZ TV SPOREDOV
19.25 ZRNO, VREME
19.30 DNEVNIK
20.05 TEDNIK
21.05 VEGETINA KUHINJA
21.15 G ČISTA BERLING, 3. del švedske
nadaljevanke
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22.15 DNEVNIK
22.30 MANJŠINE, BOGASTVO EV
ROPE: TURKI V MAKEDONIJI, po
novitev 5. dela
23.00 VIDEO STRANI

TV koledar — 19.10 Risanka — 19.30
Dnevnik — 20.00 Narodna glasba: večer
za tamburico — 20.45 Poročila — 20.50
Dokumentarni večer — 22.20 Knjige in
misli

DRUGA TV MREŽA
17.10 Dnevnik — 17.30 Soba 405 —
18.00 Družinski magazin — 18.30 Ri
sanka — 18.40 Številke in črke — 19.00

SKRB ZA SPOMENIKE
Pred dnevom mrtvih smo pionirji ureja
li spominska obeležja, ki jih je po vaseh v
metliški občini veliko. Na priložnostnih
delovnih akcijah smo pograbili listje, pri
nesli črno zemljo in pomili kamnite dele.
Pionirji smo prinesli še cvetje, medtem ko
so sveče prižgali borci in vaščani.
SANDRA PREDOVIČ, 6.a
novin. krožek
OŠ Metlika

MED SKRIVNOSTMI
NARAVE
Učenci osmih razredov smo organizira
li zanimiv naravoslovni dan. Pri biološki
uri smo poimenovali rastline in živali ter
jih sistematično razvrščali. Pri uri fizike
smo reševali naloge o gibanju teles v nara
vi, pri zemljepisu pa smo se naučili pravil
no orientirati se v naravi. Večini učencev
je bila najbolj všeč ura biologije.
SABINA VIDMAR, 8.b
literarni krožek
OŠ Milka Šobar-Nataša

_______________________

Na letošnji naravoslovni dan je vsak od
učencev prinesel od doma eno ali več vrst
sadja in bera je bila kar bogata. Razdeljeni
v pet skupin smo odgovaijali na vprašanja
o sadju. Na koncu smo pripravili razstavo
in si vse sadje še enkrat natančno ogledali,
pri čemer so se nam kar sline cedile.
A U O ŠA MOTORE, 3.r.
novin. krožek
OŠ Artiče

Na krilih besed
Tako bo ime srečanja
mladih literatov Bele kra_________ jine_________
ČRNO M ELJ, VINICA — Zveza
kulturnih organizacij občine Črnomelj
je te dni razpisala srečanje mladih lite
rarnih ustvarjalcev Bele krajine. K sode
lovanju je povabila učence osnovnih šol
iz črnomaljske in metliške občine, ki
pišejo pesmi, zgodbe, humoristične spi
se, scenarije za proslavo in drugo. Zain
teresirani morajo prispevke poslati or
ganizatorici do 10. marca. Najboljša
dela bo izbrala strokovna komisija,
predstavljena pa bodo na literarnem
večeru in v posebni publikaciji. Srečan
je bo aprila prihodnje leto pod naslo
vom Na krilih besed, in sicer v
Črnomlju.

Na policah že
12.700 knjig
Metliška knjižnica ima
okoli 900 članov —
Tudi razstave
METLIKA — Matična knjižni
ca v Metliki ima 12.700 knjig in
okoli 900 članov. Za letos jim je re
publiška kulturna skupnost obljubi
la nekaj manj kot 1,5 milijona
dinarjev za nakup knjig, do sedaj pa
je knjižnica dobila že dobra 2 mili
jona dinarjev. Toliko bi radi dobili
tudi od občinske kulturne skupnos
ti. Ta denar gre izključno za nabavo
knjig, časopisov in revij. Letos so
kupili okoli 400 knjig, pri nabavi pa
imajo knjižnice od 10 do 30 odst.
popusta. Poleg tega metliški knjiž
nici javno tožilstvo iz Ljubljane že
več let podari po kakih 100 knj ig na
leto.
»Naša knjižnica je splošno izo
braževalna knjižnica in kot taka naj
bi od letnega fonda knjig nabavljala
60 odst. strokovne literature in 40
odst. leposlovja. Glede na pov
praševanje naših bralcev in glede na
to, da je večina naših članov mla
dih, osnovnošolcev in srednješol
cev, pa je to razmerje pri nas obrn
jeno,« je povedala knjižničarka

In še zanim ivost: gradbeni o d b o r
b o na sm učarskem sejm u v soboto
in nedeljo v Š portni dvorani p o sta
vil stojnico za seznanjanje obisko
valcev s kabelsko televizijo v Novem
m estu.
M. M O ŠK O N

K A J P A D R U G O D E SE T LE T JE ?
Jožica Sevšek, ki ima z možem Iva
nom skupno obratovalnico Klobučarstvo v Krškem , je nagradila 10-letno
zvestobo delavke Vere Pirc (na pos
netku desno), ki veliko pripom ore, da
so kos naročilom IP O Z , za katerega
m orajo m esečno sešiti okrog 25.000
parov zaščitnih rokavic. Sevškova je
prepričana, da nihče več v obratoval
nici s 7 zaposlenim i ne bo dosegel po
dobnega jubileja, saj je po 17 letih
obrti po hudi krizi tudi m očno nače
tega zdravja; s 46 tisočaki bolniške,
kot je dobivala lani, in 56 tisočaki,
kolikor prejem a letos, pa se ne da
živeti. (Foto: P . Perc)

Marta Strahinič. Metliška knjižnica
je odprta ob dopoldnevih, ob sre
dah tudi popoldne, ob petih pa sa
mo popoldne.
Poleg izposoje knjig prirejajo v
knjižnici tudi razne razstave, imajo
stalno razstavo za otroke Moje najl
jubše knjige«, zlasti ob počitnicah
prirejajo ure pravljic in še kaj. Zal
knjižnica zaradi pomanjkanja de
narja nima ne kasetofona ne diapro
jektorja in si to, kadar potrebujejo,
to pa je zlasti ob urah pravljic, spo
sodijo od bližnje osnovne šole.
L
A. B.

M a rta S trah in ič: »Ves d e n a r, ki
ga d o b im o o d rep u b lišk e in
občinske k u ltu rn e sk upnosti,
g re za n a b av o novih knjig.«

Na april pa prestavljajo tudi območ
no srečanje pesnikov in pisateljev
začetnikov v Vinici, ki so ga do zdaj že
dvakrat priredili februatja. Točnega da
tuma še niso določili in prav tako še niso
pripravili programa, ki pa ga bodo
oblikovali skupaj z drugimi Zvezami
kulturnih organizacij v dolenjski regiji
kot soprirediteljicami. Že prej, na
prvem srečanju, pa so se dogovorili, da
bo ta literarna prireditev vsako leto v
Vinici.

KVALIFIKACIJE
V soboto, 7. novembra, ob 8.45 je
občana, k i je na Prešernovem trgu v
Novem mestu za minuto ali dve pustil
avto (šelj e kupit banane), ustavil čuvaj
parkirišč in mu seveda napisal listek.
Občan se je otepal, da j e samo ustavil s
prižganim motorjem itd, vendar ni nič
pomagalo, 250 din je menjalo lastnika.
Ko je voznik odpeljal, sije listek nekoli
ko natančneje ogledal Čeprav je bila
ura 8.45, j e čuvaj začetek parkiranja
zaokrožil na 8. uro, druga lepotna na
paka pa je bila, da možak ni vpisal pra
ve registrske številke avtomobila Ko se
je vrnil in čuvaja ogorčen opozoril na
napake, j e ta rekel da je bilo, kar je bilo.
Avtomobilistu je utrip poskočil za 50,
čuvaja je vprašal, kako se piše, da ga bo
lahko prijavil upravi Komunale. Čuvaj
je v trenutku onemel Na temelju ome
njenega dogodka lahko upravičeno
sklepamo, da so bistvene kvalifikacije
čuvaja novomeških parkirišč naslednje:
ne pozna na uro, ne razlikuje številk, ne
ve, kako se piše. Inkriminirani parkirni
listek si interesenti lahko ogledajo v
uredništvu D L

ST R OK O V N JAK I IN VSI. KI S l PRIZADEVA
JO V B O JU PROTI A LKO HOLIZM U S O Sl
FD IN I. DA STA PIJA N ČE V A N JE IN ALKO
HOLIZEM D A N E S N A JT EŽ JA SO C IA L N O
ZD RAVSTVENA PROBLEM A
ALKOHOLIZEM PA NI LE VZROK
ŠTEVILNIH TELESNIH IN PS IH O SO C IA L N IH
BOLEZNI IN M O TENJ TEMVEČ JE TUDI
IU IV IZVOR .TISTIH O D KLONSKIH
> I ^ A T E R I H PRITEKA N AJVEČ
^ C L O ^ K K E G S u fru ttlJ A
U NIČUJE
O
M
^ # T R A j / l u J « E . JE EDEN
GLAVNIH
lr f J h E K I N I T E V
PARTNERSTVA IN O N E m ^ O C A
KVALITETNEJŠE M EDČLOVEŠKE O D N O SE
PR ISO TEN JE PRAV NA V SEH PO D R O Č JIH
Ž IVLJEN JA IN DELA JE VZRO K 6TEVILNIH
PROM ETNIH IN DELOVNIH N ESREČ .
A BSEN TIZM A . INV A LID IZIRA NJA .
PRERANE SM RTI. M A N JŠE PRODUKTIV
NOSTI IN S TEM H U DA OBREMENITEV
N A ŠE G A G O SP O D A R S T V A IN

t

D RU ŽBEN EGA RA ZV O JA
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DELOVNA SKUPNOST SKUPNIH SLUŽB
SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI
OBČINE TREBNJE

KRAKOVSKI GOZD — 2. novem
bra se je 28-letni Miroslav Radosavljevič
iz Vitanovca peljal z osebnim avtom iz
Ljubljane proti Zagrebu in v Krakovskem
gozdu pričel prehitevati vozilo pred seboj.
Tisti trenutek mu je nasproti z audijem
pripeljal 34-letni Zivorad Stanojlovič, zač
asno na delu v Švici, in prišlo je do silovi
tega čelnega trčenja. Radosavljevič je hu
dim poškodbam podlegel na kraju trčenja,
med prevozom v bolnišnico pa še njegov
sopotnik, 34-letni Radoslav Radosavlje
vič. Voznik Stanojlovič in njegova žena
sta bila odpeljana na zdravljenje v novo
meško bolnišnico. Materialne škode je za
25 milijonov din.

objavlja dela in naloge:

1. Finančni knjigovodja
— za nedoločen č a s

2. Finančni knjigovodja
j

BLANCA ZMAGALA

DVA MRTVA V
ČELNEM TRČENJU

— za določen č a s (nadom eščanje delavke na porodniškem
dopustu)
Pogoji za opravljanje del in nalog:
— srednja (V. stopnja), ekonom ske smeri
— eno leto delovnih izkušenj

SEVNICA — Ob zaključku meseca
požarne varnošti je sevniško gasilsko
društvo pripravilo 6. kviz »Preprečujmo
požare«. Učenci višjih razredov osnovnih
šol sevniške občine so pokazali veliko
znanja o požarni varnosti, zasluženo pa je
zmagala ekipa OŠ Blanca z 18 točkami.
Zelo izenačen je bil boj za 2. mesto, saj sta
OŠ Tržišče in OŠ Boštanj zbrali vsaka po
17 točk in je šele serija dodatnih vprašanj
nagnila jeziček na tehtnici vjtrid Tržišču.
Vrstni red ostalihvekip: 4. OS Šentjanž, 5.
OŠ Krmelj, 6. OŠ Sevnica.

KRŠKO — V petek, 6. novembra,
okoli 17. ure je prišlo v Novolesovem toz
du Bor v Krškem do delovne nezgode, v
kateri se je poškodoval 22-letni delavec
Janko Hercelj iz Križ. Hercelj je obdelo
val les na krožni žagi. Med delom je z des
nico segel pod list nezaščitene žage, ki mu
je tako poškodovala tri prste. Herclja so
odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, ioper odgovorne pa bodo delavci krške
UNZ ustrezno ukrepali.

8 4 8 /4 5 - 8 7
C E S T E 1987 — Z ara d i slabih cest
so p riza d ete p ra v vse g o sp o d a rsk e
in d ru g e dejavnosti.

Iskra

•at

VEC VLOMOV V
VIKENDE

DELOVNA NEZGODA

Kandidati z a opravljanje navedenih del in nalog lahko oddajo
prijeve v osmih dneh po objavi oglasa na naslov: D SSS SIS
občine Trebnje, Baragov trg 1 .0 izbiri bomo kandidate obvestili
v petnajstih dneh po izbiri.

POTA
IN ST it?

ČELE PRI ARTIČAH — Najveijetneje isti storilec je minuli teden obiskal več
vikendov v Čelah pri Artičah, vendar ni iz
njih odnesel nič vrednega. Tako je vlomil
v objekt Vlada Rožiča iz Brežic, Janeza
Cizlja iz Dolnjega Lenarta pri Brežicah,
Franca Volčanjška iz Brežic in Antona
Ureka iz Spodnjega Starega grada. Iz vseh
omenjenih počitniških hiš je odnesel le
dve konzervi, zato pa je toliko večja ško
da, ki jo je naredil ž vlomi. Ocenjujejo jo
na okoli 100 tisočakov.

NAŠEL LE ENO
VERIŽICO

NA PO HODU ZBIL
PEŠCA
NOVO MESTO — 39-letni Anton
Novak iz Novega mesta seje 2. novembra
ob 12.05 peljal z osebnim avtom proti
Mačkovcu in na prehodu za pešce prepo
zno opazil 25-letnega Andreja Gorenca iz
Vinice pri Šmarjeti, kije prečkal cestišče.
Novak je zaviral, a mu to na mokri cesti ni
kaj prida pomagalo, tako da je Gorenca
zadel, ga zbil na pokrov motorja, od koder
je padel na vozišče. Gorenca so odpeljali v
novomeško bolnišnico.

INDUSTRIJA KONDENZATORJEV
SEMIČ, n. sol. o.
Delovna skupnost skupnih služb
Komisija za delovna razmerja
delovne skupnosti skupnih služb
objavlja prosta dela in naloge

O P O M IN ŽIVIM V O ZN IKOM — S
tem avtom obilom , ki je bil nekoč
BM W 320i, je R atko Blečič iz Indžije
v torek, 3. novem bra, pri vasi Sela v
bližini Karteljevega začel prehitevati
avtobus italijanske registracije in se
potem zaletel v tovornjak. Umrl je na
kraju nesreče, preživela pa s ta jo nje
gova I7-letna hči T atjana in Slobo
dan Krunič. Razbitine avtom obila so
živ opom in vsem voznikom, ki pogo
sto brezglavo prehitevajo na dolenjki.
(Foto: J. SIM ČIČ)

%

PRAVNEGA REFERENTA

ČATEŽ, BIZELJSKO — Vlomilci v
stanovanjske hiše so se očitno preselili v
Posavje. Tako je bilo 4. novembra zvečer
vlomljeno v hišo Ludvika Hrena na
Čatežu, iz katere pa ni bilo odnesenega, is
tega večera pa še v hišo Miroslave Šeko
ranja na Bizeljskem. Njemu je neznanec iz
nočne omarice odnesel zlato verižico z
broško, vredno 200 tisočakov. Manj sreče
je imel vlomilec ob vlomu v stanovanjsko
hišo zdomca Ota Hohnjeca na Bizeljskem
in v hišo Branka Smrkelja, prav tako na
Bizeljskem, saj je odšel praznih rok, potem
ko je stanovanje dodobra premetal.

Kandidat m ora izpolnjevati naslednje pogoje:
visoka izobrazba pravne sm eri in 4 leta delovnih izkušenj oz.
višja izobrazba pravne smeri in 5 let delovnih izkušenj.
Delovno razm erje sklenem o tudi s kandidatom, ki ima opravlje
no pripravniško dobo in usp ešno opravljen pripravniški izpit.
Z aželene so delovne izkušnje v gospodarskih OZD.

Sodelavke

ZAH V A L A

Delovno razm erje bomo sklenili z a določen č a s s polnim delov
nim časo m — nadom eščan je delavke na porodniškem dopu
stu, s poizkusno dobo 3 m esece. N astop dela 4 .1 .1 9 8 8 oz. po
dogovoru.

Po težki bolezni nas je v 50. letu zapustila
draga

P isne prijave z opisom d o sed an jeg a dela in dokazili o izobrazbi
sprejem am o 8 dni po objavi n a naslov: Iskra, Industrija konden
zatorjev Semič, komisija z a delovna razm erja delovne skupno
sti skupnih služb.

JOŽICE PAVLENIČ

JOŽICA
PAVLENIČ

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po izbiri.
851/45-87

ni več med nami

Ohranili jo bomo v lepem spominu!

iz N ovega m esta

Delavci Vzgojno varstvene organizacije
Novo mesto

Iskreno se zahvaljujem o vsem, ki ste kakorkoli pomagali.

Socialistična republika Slovenija
SKUPŠČINA OBČINE METLIKA
Komisija za delovna razmerja
in družbeni standard

Ž alujoči: vsi njeni

objavlja prosta dela in naloge

REFERENTA ZA FINANČNI NAČRT UPRAVE

Z A HV A L A

— za določen č a s (nadom eščanje delavke na porodniškem
dopustu)

Po težki bolezni nas je zapustila naša draga
žena, m am a, hčerka, sestra in stara m am a

— ^srednja strokovna izobrazba ekonom ske smeri (ekonomski
tehnik z a računovodstvo ali ekonom ski tehnik)
— en o leto delovnih izkušenj

Poizkusno delo po pravilniku.

856/45

Iskreno se zahvaljujem o vsem sorodnikom , prijateljem in znancem za
podarjene vence in cvetje ter sprem stvo na njeni zadnji poti. Posebno se
zahvaljujem o D O IM V N ovo mesto, Iskri Šentjernej, Pionir N ovo m e
sto in Splošni bolnici N ovo m esto za podarjene vence ter Lekšetovim in
G undetovim za vso pomoč.
Žalujoči: vsi njeni

SKUPŠČINSKI

DOLENJSKI LIST

Iskreno se zahvaljujem o sorodnikom in sosedom za pom oč in vsem, ki
so darovali vence, ter vsem, ki so nam izrekli sožalje in jo spremili na
zadnji poti. Hvala dr. Vilfanovi in dr. Žnidaršiču za lajšanje bolečin ter
patronažnim a sestram a za nego in skrb. Hvala tov. Klemenčiču za po
slovilne besede, pevskem u zboru za zapete žalostinke ter g. župniku za
lepo opravljeni obred.
Ž alujoči: sinovi L u d v ik , F ra n c e , E m il, D ra g o , sn a h a Ani z d ru ž i
nam i in ostalo so ro d stv o

za o b č i n e
'Č R N O M E L J ,
M E T L IK A , N O V O
M E S T O , R IB N IC A ,
IN T R E B N J E

Z datum om 5. novem ber 1987 je izšla 19. številka Skupščin
sk eg a Dolenjskega lista, v kateri objavljajo:
OBČINA METLIKA
Odlok o prenehanju lastninske pravice n a območju zazidalne
g a načrta med cesto XV. brigade in cesto v Črnomelj
OBČINA NOVO MESTO
Odlok o ravnanju z odpadki na območju občine Novo mesto
Popravki objavljenega odloka o sprejetju lokacijskega načrta
kanalizacijskega sistem a Dolenjske Toplice — Straža (SDL
18/87)
Odlok o sprem em bah in dopolnitvah odloka o ureditvi zimske
službe v naseljih v občini Novo m esto
MEDOBČINSKA OBJAVA
Sklep o medletni uskladitvi preživnin s povečanimi življenjskimi
stroški za občine Novo mesto, Metlika in Črnomelj

Št. 45 (1996) 12, novembra 1987

iz Velike L oke 47

iz G robelj 44

K andidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po poteku roka za

MARIJA
KOTAR

FANIKA
REŠETIČ

P ism ene ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na
gornji naslov v 15 dneh po objavi.

Pri'aV0'

V 86. letu starosti nas je po težki bolezni za
vedno zapustila naša dobra m am a, stara
m am a, babica in teta

Z A H V A L A

PO OBČINI
RIBNICA — V počastitev 200-letnice
rojstva Vuka Karadžiča je bila v domu
JLA v Ribnici razstava njegovih del.
RIBNICA — Sedanji samoprispevek
bo potekel junija, Ribničanje pa že razmiš
ljajo o novem. Nekateri predlagajo, naj bi
okoli sedanje športne dvorane zgradili
kompleks športnih igrišč za male športe, ki
bi bila namenjena predvsem za potrebe
šolaijcv in krajanov.
VELIKA GORA — Romi in tudi dru;i krajani pridno brskajo po smetišču v
gvVeliki gori, kjer najdejo marsikaj korist
nega. Neki Rom je pred kratkim tu odkril
avto Mercedes in ga prodal.
RIBNICA — O kabelski TV govore
povsod, v Ribnici pa je tišina. Neki zaseb
nik v Kolodvorski ulici p si je kar sam
postavil satelitsko televizijsko anteno.
SODRAŽICA — Med vojaško vajo so
vojaki pomagali krajanom. Tako so v So
dražici rušili stari gasilski dom, kije grozil,
da se bo kar sam podrl. Vojaki so pomaga
li tudi kmetom pri spravilu pridelkov.
Zato so bili povsod lepo sprejeti.
M. GLAVONJIČ

Oh, sm rt nemila, kaj si storila,
da nas j e naša zlata mama
za vedno zapustila
Z A HV A L A
V 78. letu nas je za vedno zapustila naša draga žena, m am a, stara m am a, sestra in
teta

KATARINA PEZDIRC
iz T rn o v ca 8
Iskreno se zahvaljujem o sorodnikom , sosedom, znancem in prijateljem za pom oč in tolažbo v težkih trenut
kih, za izrečeno sožalje, za podarjene vence in cvetje ter za tako veliko sprem stvo na njeni zadnji poti. Posebna
hvala osebju Zdravstvenega dom a M etlika, nevrološkem u oddelku Splošne bolnice N ovo mesto, ZB in
SZ D L Lokvica, C P T O Z D vzdrževanje, K om et M etlika, IM P M etlika, govornicam a Herm ini Magovec in
M ilki K okalj za govor pred hišo žalosti ter A ntonu Plutu za ganljive besede slovesa pred odprtim grobom ,
pevcem za zapete pesmi in župniku za lepo opravljeni obred. Vsem še enkrat iskrena hvala.
Ž alujoči: m ož T one, otro ci Jo ž e , S ta n e, Ivan, M a rija in T oni z družinam i te r ostalo so ro d stv o
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Karavana za Vakares. 13.11. italijanski
erotični film Sužnjina napaka. 14. 11.
hongkonški film Ubijalec iz templja
Četrtek, 12. novembra — Emil
Shaolin. 15. 11. ameriška komedija
Petek, 13. novembra — Stanislav
Škrlatna vrtnica Caira. 17. 11. risanke
Sobota, 14. novembra — Lovrenc
in ameriški erotični film Mlada lady
Nedelja, 15. novembra — Leopold
Chatterliy. 18. 11 ameriška komedija
Ponedeljek, 16. november — O tm ar
Razposajeni dnevi in ob 20. videoteka.
Torek, 17. november — Elizabeta
19. 11. risani film Peter Pan ter ob 20.
Sreda, 18. november — Rom an
italijanski avanturistični film Kondor
Četrtek, 19. november — Izak
jev let.
SEVNICA: 12. in 13. 11. ameriška
LUNINE MENE
komedija Flech — maskirani detektiv.
13. novembra ob 15.39 — zadnji
14. in 15. 11. ameriški avanturistični
krajec
film Šina, kraljica džungle. 19. in 20.
11. ameriški kriminalni film 8 milijo
nov načinov smrti.
k in o
TREBNJE: 14. in 15. 11. ameriški
erotični film Svet seksa.
BREŽICE: 12. 11. jugoslovanski
N O V O M ESTO — D O M JLA: Od
film Srečna nova ’49. 13. in 14. 11.
13. do 15. 11. film Dragulji z Nila. O d
ameriški kriminalni film Seznam smrti.
15. in 16.11. ameriški akcijski film Di 16. do 18.11. ameriška komedija Lepo
tica v rožnatem.
sko kralj. 17. in 18. 11. ameriški krimi
nalni film Gola kletka.
N O V O M ESTO — D O M KUL
ČRNO M ELJ: 12. in 15. 11. ameriš
TURE: 12. 11. koncert violinista iz
ki kriminalni film Marfijev zakon. 13.
Madžarske. 13. 11. (od 17. ure dalje)
in 15. 11. ameriško znanstveno fant.
mladinski filmski maraton. O d 14. do
film Odiseja v vesolju. 17.11. francoski
16.11. ameriška komedija Nora zabava
kriminalni film Nočna patrola. 19. 11.
v Evropi. 17. in 18. 11. francoska ko
ameriški akcijski film Youngblood.
medija Pokvaijeni policaji. 19.11. film
KRŠKO: 1 2 .1 1 .— ob 18. uri risan
sko gledališče — ameriški akcijski film
ke, ob 20. ameriško avanturistični film
Leto zmaja.

d e n s k i k o le d a r

s lu ž b o d o b i
NATAKARICO zaposlim. Gostilna
RAKAR, 68332 Gradac 15, tel. (068) 56653. (5889-SD-44)
STROJNEGA KLJUČAVNIČARJA
z nekajletnp prakso zaposlimo. Roletarstvo
MEDLE, Žabja vas 47. (6001-SD«45)
HONORARNE ZASTOPNIKE
za prodajo uspešnih artiklov iščemo.
Ponudbe pod: »DODATNA STI
MULACIJA«. (6008-SD-45
ŠIVILJO, krojačico, mlajšo upoko
jenko, honorarno zaposlim. Tel. 23-570, v
nedeljo dopoldan. (P45-31MO)

s ta n o v a n ja
DVOSOBNO STANOVANJE v Ma
riboru zamenjam za stanovanje v Novem
mestu. Tel. (068) 20-450. (5979-ST-45)
MLADO zaposleno dekle nujno išče
sobo ali garsonjero, opremljeno, v Novem
mestu. Ponudbe pošljite pod šifro: »NUJ
NO DECEMBRA«. (6006-ST-45)

m o to rn a vo zila
TRABANT karavan, julij 1987, pro
dam. Informacije na telefon 44-313.
(5992-MV-45)
M OTOR Honda, 125 ccm, ugodno
prodam. Anton Kocjan, Velika Cikava
16, Novo mesto. Doma popoldne. (5963MV-45)
126 P, letnik 1978, prodam. Simončič,
Sela 1, Šentjernej. (5964-MV-45)
ZASTAVO 101, starejši letnik, pro
dam. Vukša, Slavka Gruma 64. (5966MV-45)
Z 101,letnik 1981, prodam. Informaci
je po telefonu (068) 60-202. (5994MV-45)
GOLF, letnik 1981, prodam. Žagar,
Laze 12, Uršna sela. (5967-MV-45)
O PEL KADET, letnik 1966, prodam.
Pezdirc, Šolska 7, Črnomelj, tel. (068) 51752. (5962-MV-45)
ZASTAVO 750, letnik 1977, registri
rano do 4. 10.1988, in ZASTAVO 750 S,
letnik 1979. karambolirano, prodam. An
ton Jurejevčič, Vranoviči 16,68332 Gra
dac v Beli krajini. (5973-MV-45)
R 4 TL, letnik 1977, prodam. Franc
Novak, Dol. Sušice 24, Dolenjske Topli
ce. ('5978-MV-45) "
ZASTAVO 101,, letnik 1980, brezhib
no. prodam. Vinko Šmajdek, Vel. Podljuben. (5981-MV-45)
JU GO 55 A bele barve, letnik 1984,
prodam. Zdravko Turk, Gor. Straža 159

ZASTAVO 750, 1981, z vlečno klju
ko, prodam. Tel. 22-139. (5988-MV-45)
ZASTAVO 750, letnik 1976, prodam
po ugodni ceni. Informacije tel. 47-599.
(5898-MV-45)
Z aSTA V O 101, letnik 1980, in spred
njo havbo prodam. Tel. 85-357. (5990MV-45)
126 P , letnik 1981, prodam. Turk, Ratež 25. (5999-MV-45)
Z 101, letnik 1975, dobro ohranjeno,
neregistrirano, v voznem stanju, prodam
po zelo ugodni ceni. Tel. 88-814 int. 32,
Repovž, Gaj 59, Šentjanž. (P45-12MO)
Z 101, letnik 1980, in Z 101 GTL, let
nik 1985, prodam. Gregorčič, Mokronog
116, tel. 49-107. (6002-MV-45)
Z 750, letnik 1979, registriran do no
vembra 1988, po zelo ugodni ceni pro
dam. Bukovec, Slavka Gruma 30, Novo
mesto. (6027-MV-45)
ZASTAVO 101 comfort, letnik 1981,
prodam. Umek Jože, Uršna sela 30.
(6033-MV-45)
126 P , 1977, in 101, 1978, prodam.
Šegova 8/20, Novo mesto. (6034-MV45)
R 4, letnik 1979, prodam. Tel. 24-012,
popoldne. (P45-15 MO)
126 P, letnik 1981, prodam. Žagar,
Rumanja vas, Straža, tel. 84-855.
(6035-MV-45)
JU GO 45, letnik 1982, prodam. Cena
240 M. Tel. 25-370. (6036-MV-45)
ZASTAVO 750, letnik 1977, prodam.
Velika Cikava 12. (6025-MV-45)
GOLF, letnik 1986, ugodno prodam.
Zbure 23, Šmatješke Toplice. (6028MV-45)
Z 128, staro dve leti, prodam. Bojovič,
Ragovska 9 a, Novo mesto. (6029MV-45)
R 4, letnik 1978, registriran do avgusta
1988, prodam. Tel. 27-421. (6042-MV45)
Z 101 GTL, letnik oktober 1984, pro
dam. Stane Gangl, Ogulin 4, 68344 Vini
ca. (P45-18MO)
R 12-dacia, starejši letnik, prodam.
Tel. 43-759. (6017-MV-45)
YUGOvl , l GX (Z 101) nov, še neregis
triran, in ŠKODO 120 L, staro eno leto,
prodam. Maline 18, Semič. (6016-MV45i
ŠKODO 120 LS (karambolirano) in
menjalnik za škodo 1000 MB ter nekaj os
talih rezervnih delov (šipe itd.) prodam.
Dolenje Kamence 83, Novo mesto.
(6020-MV-45)
Z 750, letnik 1982, in RENAULT 12,
letnik 1974, prodam. Franc Jerman, Jelše
3, Otočec. (6018-MV-45)
R 5 GTL, dobro ohranjen, garažiran,
star 4 leta. metaiik barve, 5 brzin, prodam.
Tel. 71-637, po 15. uri. (P45-13 MOt

LIST
zdaja: DIC, tozd Dolenjski list, Novo mesto.
USTANOVITEL JI: občinske konference SZDL Brežice, Črno
melj, KršKp, Metlika, Novo mesto, Sevnica in Trebnje.
SKUPŠČINA Dolenjskega lista je organ upravljanja tozda.
Predsednik: Nace Stamcar.
ČASOPISNI SVET je organ družbenega vpliva na programsko
zasnovo in uredniško politiko. Predsednik: Anton Stefanič.
UREDNIŠTVO: Drago Rust ja (glavni urednik in vodja tozda),
Marjan Legan (odgovorni urednik), Andrej Bartelj, Marjan Bauer
(urednik Priloge), Mirjam Bezek-Jakše, Bojan Budja^ Anton
Jakše (novinarski servis in EP), Zdenka Lindič-Dragaš, Milan
Markelj, Pavel Perc, Jože Primc, Jože Simčič, Jožica
Teppey in Ivan Zoran.
IZHAJA ob četrtkih. Posamezna številka 400 din, naročnina
za 2. polletje7.000din, za delovne in družbene organizacije 22.000
-din na leto; za tujino 40 ameriških dolarjev ali 70 DM (oziroma
druga valuta v tej vrednosti) na leto.
TEKOČI RAČUN pri SDK Novo mesto: 52100-603-30624.
Devizni račun: 5 52100-6 2 0 -9 7 0 -2 5 7 3 0 0 -1 2 8 -4 4 0 5 /9 (LB Temeljna dolenjska banka Novo mesto).
OGLASI: 1 cm v enem stolpcu za ekonomske oglase 6.000
din, na prvi ali zadnji strani 12.000 din; za razpise, licitacije
ipd. 6.500 din. Mali oglas do deset besed 3.000 din, vsaka
nadaljnja beseda 300 din.
NASLOV: Dolenjski list, 68001 Novo mesto, Germova 3, p.p.
130. Telefoni: uredništvo (0 6 8 ) 23-606 in 24-200, novinarski
servis 23-610, ekonomska propaganda, mali oglasi in naročniški
* za Dolenjski I
od prometa proizvodov. Časopisni stavek, prelom in filmi: DIC,
tozd Grafika, Novo mesto. Tisk: Ljudska pravica, Ljubljana.
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TOVORNI AVTO ZASTAVA 635
prodam. Tel. 23-917. (6030-MV-45)
126 P, letnik 19794 prodam. Stane Pe
rše, Brezovica 31, Šmarješke Toplice.
(6032-MV-45)
VW (hrošč) prodam. Informacije 24028, Rudi, od 6. do 14. ure. (6010MV-45)
OPEL REKORD 20 D, letnik avgust
1983, prodam. Tel. 51-389. (P45-35MO)
GOLF JG L, letnik 1983, dizel, pro
dam. Tel. 25-001, popoldne. (6110MV-45)
DIANO, letnik 1977, registrirana do
aprila 1988, prodam. Tel. 61-846.
(P45-33MO)
126 P, letnik 1984, prodam. Jože Škedelj, Hruševec 19, Straža. (6082-MV-45)
VW, celega ali po delih, prodam. Zor
ko, Čadraže 3 pri Šentjerneju. (6081MV-45)
Z 101 mediteran, letnik 1982, prodam.
Tel. (068) 27-452, po 18. uri. (6080MV-45)
Z 101, letnik 1985, prodam. Tel. 27345. (6079-MV-45)
JUGO 45, letnik 1982, prevoženih
44.000 km, prodam. Rajer, Vinji vrh 7 a,
Smaiješke Toplice. (P45-24MO)
Z 101 confort, 10/82, prodam. Jor
dan, Grajska 27, Kostanjevica. (6086MV-45)
Z 750 S, letnik 1977, ugodno prodam.
Todor, tel. 24-018—dopoldne, ali 84-561
od 16. do 18. ure. (6089-MV45)
Z 128, star 4 mesece, prodam. Tel. 27671 vsak dan od 18. ure dalje.
(6074-MV-45)
GOLF DIZEL, letnik 1985, rdeče
barve, prodam. Tel. 26-637. (6073MV-45)
Z 750, letnik 1977, registrirana do juli
ja 1988, in otroško posteljico prodam.
Tel. 23-976, Trdinova 11/b, Novo mesto.
(P45-22MO)
ZASTAVO 101 GTL 55, december
1985, dobro ohranjena, prodam. Ivan
Hrovat, Brod 16, Novo mesto. Ogled po
15. uri. (6072-MV-45)
LADO 1600, letnik 1979, 77.600 km,
prodam za 2,3 M. Slak, OF 14, Trebnje,
tel. (068) 44-109. (6071-MV-45)
GOLF DIZEL, april 1985, prodam.
Stane Sever, Gor. Ponikve 5, tel. (068) 44529. (6069-MV-45)
Z 101 mediteran, letnik 1979, dobro
ohranjena, prodam. Tel. (068) 52-565,
popoldne. (P45-21MO)
ZASTAVO 850, letnik 1981, prodam.
Jože Grandljič, Mirna peč 46. (6067MV-45)
R 18, letnik 1982, prodam ali menjam
za manjši avto in mini, letnik 1969, pro
dam. Tel. 21-970. (6066-MV-45)
GOLF DIZEL, letnik 1983, prodam.
Franc Božič, Stopiče 80. (6114-MV-45)
TORI ENDURO, nov, prodam,10%
ceneje. Dario Novak, Orehovica 52, Šent
jernej. (6117-MV-45)
KARAMBOLIRANO Z 750, letnik
1984, prodam. Jože Rifelj, Golušnik 2.
(6116-MV-45)
STOENKO, staro tri leta, prodam.
Nad mlini 54, Novo mesto. (ček-MV-45)
ŠKODO 105 L, letnik_1980, prodam.
Štrasberger, Zloganje 35, Škocjan. (6065MV-45)
Z 750 L, letnik 1978, prevoženih
68.000 km, prodam ali menjam za motor,
lahko tudi z doplačilom. Ogled popoldne.
Jože Kodrič, Mrtvice 15,68273 Leskovec
pri Krškem. (6064-MV-45)
ŠKODO 105 L, letnik 1979, prodam.
Tel. 82-100. (P45-14MO)
M Z ETZ 250,1987, prodam. Tel. 84670, popoldne. (6024-MV-45)
Z 101 GTL, letnik 1985, prodam po
ugodni ceni. Rogelj, Rdeči kal. (6024MV-45)
GOLF JX , letnik 1986, ugodno pro
dam. Stane Košljan, Bela cerkev, Šmarješke Toplice. (6052-MV-45)
ZASTAVO 101, letnik 1986, in golf
dizel, letnik 1984, prodam. Tel. (068) 45202. (6049-MV-45)
ZASTAVO 101, letnik 1976, prodam.
Slavko Pate. Gornje Kamence 8. Novo
mesto. (6048-MV-45)
Z 101 M, letnik 1979, registrirana do
septembra 1988, prodam. Kitarič, Cesta
herojev 62, Novo mesto, tel. 24-225,
popoldne. (6047-MV-45)
ZASTAVO 128. staro 11 mesecev, in
JUGO 45 L, letnik 1986, prodam. Goltib,
Z 101, letnik 1980, prodam. Vojko Pedišič, Jerebova 8 b, Novo mesto, popol
dne. (6044-MV-45)
M OTOR TOM OS V14 prodam. Jož
ica Živko, tel. 23-284. (6054-MV-45)
Z 101, letnik 1976, prodam. Muhaber
12, Novo mesto. (6039-MV-45)
ZASTAVO 101, letnik 1982, ugodno
prodam. Tel. 82-361. (6045-MV-45)
TOMOS AVTOMATIK 3 MS, star
11 mesecev, dobro ohranjen, prodam.
Lamovšek, Šentrupert 65, tel. 40-115.
(6043-MV-45)
R 4 GTL, letnik 1984, prodam. Sašek,
Pangrč grm 11, Brusnice, tel. 85-975.
(6119-MV-45)
GOLF, letnik 1978, prodam. Tel. 21934. (6119-MV-45)
R 18 TL, letnik 1983, garažiran, pro
dam. Tel. (068) 25-132. (6045-MV-45)
ZASTAVO 101,letnik 1977,prodam.
Alojz Srebrnjak, Veliki Slatnik 9, Novo
mesto. (6055-MV-45)
ZASTAVO 750, letnik 1977, dobro
ohranjeno, prodam. Ana Verovšek-Vuk,
Raka 37. (6055-MV-45)
ZASTAVO 101, letnik 1978, dobro
ohranjeno, prodam. Marjana Slamar, Pa
pirniška 13 a, Krško. (6055-MV-45)
LADO 1200 prodam. Florjančič, Gor.
Karteljevo. (6058-MV-45)
Z 101 GTL 55/3 V, letnik 1985/1,
prevoženih 18.000 km, prodam. Ivan
Franko, Majde Šilc 14, Novo mesto, tel.
23-555. (P45-19MO)
MAZDA 1500, letnik 1970, registrira
na do septembra 1988, prodam. Tel.
(068) 27-466. (6111-MV-45)
OPEL KADETT, letnik 1971, v zelo
dobrem stanju, prodam. Tel. (068) 81801, popoldne. (6109-MV-45)

globtour
FIAT 126 P, letnik 1981,prodam. Tel.
23-659. (6078-MV-45)
FIAT 126 P, letnik 1986, prodam. T el.
21-125, dopoldan. (6077-MV-45)
GOLF dizel, 1983, (6,7 M), in golf di
zel, 1984, S paket, prodam za 7,5 M. Mi
lan Merlin, Dol. Kamence 38, tel. 25-905.
(ček-140)
Z 750 SE, letnik 1980, prodam. Tel.
20-354. (6075-MV-45)
R-9 GTS 1100 prodam. Tel. 26-074,
dopoldan. (P45-26MO)
SPAČKA, letnik 76, in GS prodam.
Tel. 69-231, zvečer. (P45-25MO)
GOLF, letnik 1980, dodatno opre
mljen, prodam ali menjam za manjši avto.
Tel. 25-633. (6092-MV45)
Z 750 LE, letnik 1981, poceni prodam.
Tel. 85-988. (6091-MV-45)
R-4, letnik 1977, karoserija nova, vse
obnovljeno, dodatno opremljen, registri
ran do julija 1988, predam. Martin Ivanež, Gabrje 55, Brusnice. (6090-MV-45)
Z 750 M , letnik 77, prodam. Tel. 85992. (6096-MV-45)
M O TO R za Z 1300 in 126 P po delih
prodam. Tel. 44-295, od 17. do 20. ure.
(6094-MV-45)
Z 101 M, letnik oktober 1982,52.000
km, zelo ohranjen, prodam. Tel. (068) 45276. (6097-MV-45)
Z 10155 G T L /5 V, letnik 83, prodam.
Tel. (068) 52-392. (P45-29MO)
FA P 1516 BD kiper, registriran do 2.
septembra 1988, prodam ali zamenjam za
zastavo TAM-kasonar. Naslov v upravi li
sta. (6099-MV-45)
Z 101 comfort, letnik 1982, registrira
no do 12. novembra 1988, prodam. Albin
Jerman, Ostrožnik 9, Mokronog. (6104MV-45)
Z 101 mediteran, december 1980,
prodam. Ogled popoldan. Črepinšek, C.
herojev 36, 2. nastropje. (6103-MV-45)
SPAČEK furgon, generalno obnovljenv prodam. Marko Gole, Mali Cimik
22, Šentjanž. (P45-30MO)
R-9 TL, temno rdeče barve, star pet let,
prodam. Tel. 26-477, po 17. uri. (6102MV-45)
AUTOMATIC A3ML, izvozni mo
del, letnik 86, brezhiben, prodam. Men
cin, Drama, Šentjernej. (6108-MV-45)
ZASTAVO 850, letnik 81, prodam.
Veliki Orehek 19, Stopiče. (6106-MV45)
RENAULT 12 TS, 56.000 km, letnik
1978, dobro ohranjen, prodam. Tel. 26281. (6095-MV-45)
VISO 11 RE, letnik 1986, ugodno
prodam. Repovš, Srebrniče 2/a, Novo
mesto. (6126-MV-45)
FIAT regato 70, letnik 86, prodam.
Tel. 20-241. (P45-38MO)
126 P, letnik 80, registriran do julija 88,
prodam. Kristanova 5, Novo mesto. Tel.
24-970. (P45-37MO)
ZASTAVO 850, letnik december 82,
prodam. Matkovič, Črmošnjice 20, Se
mič. (6120-MV-45)
ZASTAVO 750, letnik 1974, ugodno
prodam. Tel. (068) 33-144, od 18. ure da
lje. (P45-41MO)
ZASTAVO 750, letnik 1978, general
no obnovljeno, nanovo registrirano, pro
dam. Tel. 62-987. (P45-42MO)
VW 1200, letnik 1976, prodam. Tel.
85-377, Jezerinac, 1. maja 1, Metlika:
(P45-43MO)
AUDI 80 LS, letnik 80, in el. motor 11
KW, prodam. Tel. 42-426, zvečer. (6142MV-45)
ZASTAVO 101 GTL 55, letnik marec
1986, dobro ohranjeno prodam za 450 M.
Silvo Vide Kristanova 28, N. m., tel. 20511. (P-45-46MO)
R4 GTL, letnik 85, odlično ohranjen
nujno prodam za 3,5 M. Tel. v službi 22323, tel. doma 26-419, zvečer. (6144MV-45).
PRODAM MZ-250 ccm letnik 79 ali
zamenjam za APN-6. Tel. 23-065 po 19.
uri. (P-45-45-MO)
126 P, letnik 1980, v voznem stanju,
prodam. Informacije dopoldne na tel. 23211 (Gazvoda). (6133-MV-45)
ZA 126 P oddam vrstni red. Telefon
24-171. (P45-40MO)
126 P, letnik 1980. prodam. Jože Preš
eren, Vrh pri Pahi 9. Otočec. (61^4GOLF T U , letnik 1981, prodam. Surla, Kettejev drevored 50. (6129-MV-45)
ŠKODO 120 LS, prva registracija sep
tember 1982, prevoženih 20.000 km, garažirana, prodam. Informacije na tel. 57309, od 17. do 19. ure. (P45-39MO)
Z 101 mediteran in 126 P, oba letnik
1981, prodam. Cegelnica 54, Novo me
sto. (6141-MV-45)
R 4 GTL, letnik 1982, prodam. Jože
Šeremet, Ragovska 16/28, tel. 20-275.
(6132-MV-45)
Z 128 — 1100, letnik 1985, ugodno
prodam. Informacije na telefon (068) 22542. int. 28, od 6. do 14. ure. (6121MV-45)
LADO 1600, letnik 1980, prodam. Te
lefon dop. 26-100, pop. 84-591. (6122MV-45)
GOLF JGLD, letnik 12/83, s strešnim
oknom in dodatno opremo, zelo ohranjen
in vzdrževan, prodam. Tel. 26-929.
(6123-MV-45)
ZASTAVO 850, letnik 1984-r november, prodam. Dežman, Družinska
vas, tel. 84-012. (6124-MV-45)

p ro d a m
PRODAM nov šivalni stroj in motor
avtomatik. Praproče 3, Straža. Tel. 84883.(6147-46)
SEDEŽNO GARNITURO ksenija, z
ležiščem v rjavi barvi, prodam. Tel. 20460, popoldne. (P45-36MO)
DNEVNO SOBO, komplet ali po ko
sih, prodam. Tel. 24-093, popoldne.
(6127-PR-45)
SPALNICO meblo, dobro ohranjeno,
ugodno prodam. Branka Gazvoda, Paderšičeva 17, Novo mesto. (6133-PR-45)

ZA DAN REPUBLIKE
— PO D O M O V IN I IN TU JIN I
DVE KRAVI, breji, prodam. Simo
nčič, Sela 2, Šentjernej. (5964-PR-45)
PO UGODNI ceni prodam stružnico
za kov., aparat za točkovno valjenje (roč
ni), motorno žago 070, os za prikolico,
harmoniko (klavirsko), molzni stroj, brejo
telico, dveletnega junca, kravo in več žen
skih plaščev. Ogled možen ob nedeljah od
12. ure dalje. Jože Junc, Sred. Grčevje 28
(Runčec), Otočec. (5965-PR-45)
6 brejih ovac solčavk prodam. Franc
Nagelj, Smolenjavas 51/a. (5968-PR-45)
ZARADI SELITVE prodam omaro
Triglav, kombinirano (500 x 236), lahko
tudi po elementih. Telefon 25-114, od 17.
do 20. ure. (5969-PR-45)
HARMONIKO Hohner, novo, pro
dam. Tel. (068) 22-859. (5945-PR-45)
ŠTEDILNIK Kueppersbusch v do
brem stanju ugodno prodam. Lenarčič,
Glavni trg 13 b, Novo mesto. (5980PR-45)
PRODAM hladilnik z zamrzovalni
kom, centrifugo AEG, 4 zimske gume s
kolesnimi obroči (13 col) za kadeta. Jož
ica Tomažin, Petelinjek 35. (5991-PR-45)
GLASBENI CENTER Gorenje pro
dam. Telefon 65-311, od 19. do 21. ure.
(5987-PR-45)
PRODAM sedežno garnituro (tjav
žamet), dekliško-fantovsko posteljo in fotelj-ležišče ter garderobno omaro. Infor
macije tel.: 24-267. (5993-PR-45)
BUKOVA DRVA, vsuha, prodam.
Jože Gorenc, Koglo 13, Šmaijeta. (5998PR-45)
UGODNO prodam šest novih beton
skih mrež 6 x 2,20 metra, premera 10 mm.
Jože Nose, Dol. Sušice 2, 68350 Dolenj
ske Toplice. (5997-PR-45)
ČRNO-BELI TELEVIZOR, dobro
ohranjen, prodam. Tel. 81-371. (P459MO)
SUHA DRVA, 15 metrov, prodam.
Ponudbe na tel. 20-241. (P45-38MO)
ETAŽNO CENTRALNO peč 20 S
prodam. Telefon 21-875. (6136-PR-45)
PRODAM računalnik COMMODORE 64 s kasetofonom in printeijem MPS
803, trajno žarečo peč, plinski bojler,
osebni avto R 12 in otroško posteljico z
jogijem. Tel. pop. 71-619. (6141-PR-45)
MIZARSKO KOMBINIRKO cirkular—rezkar, italijanski RGA—TS 30,
pralni stroj in hladilnik, rabljen, prodam.
Judež, Boštanj, tel. (068) 82-132. (6140PR-45)
ČRNO BELI TELEVIZOR Ei Niš,
star dve leti, in električni radiator prodam.
Tel. 26-956. (6112-PR-45)
COM M ODORE 128 D, z literaturo
in programi, prodam. Boštjan Blažič, Be
lokranjska cesta 52, Novo mesto, tel. 21634. (6105-PR-45)
KIPERSKI CILINDER (sveča), nov,
prodam. Gorenc, Dobrava 7, Kostanjevi
ca na Krki. (6101-PR-45)
TROSED ugodno prodam. Tel. 24268. (P45-31MO)
ZIMSKA MOŠKA, ženska in otroška
oblačila in smučarske čevlje št. 37, 38 in
40 prodam. Cesta herojev 33 a, Novo me
sto. (6098-PR-45)
MONTARBO bas ojačevalec, grafični
ekvilaizer in bas kitaro tajfun ugodno
prodam. Todor, tel. 24-018 — dopoldne,
ali 84-561 od 15. do 18. ure. (6089PR-45)
PRALNI STROJ, hladilnik in plinski
štedilnik prodam. Tel. 22-288. (6062PR-45)
PLINSKI BOJLER DDR GDE 101,
nerabljen in motorno žago stihi, 40 cm,
2.2 KW, prodam. Tel. 24-873. (6062PR-45)
DVOREDNI pletilni stroj prodam.
Tel. 27-828. (6051-PR-45)
DVE HARMONIKI (frajtonarici) pro
dam. Alojz Poglavc, Dol. Straža 30,
Straža. (6890-PR-45)
PO UGODNI CENI prodam večjo
količino kvalitetne zličkane koruze v sto
ržih. Naslov v upravi lista. (P45-20MO)
HARM ONIJ HORMONA prodam.
Tel. 22-278. (6114-PR-45)
BLATNIKA, praga in odbijača za golf,
staji tip, prodam. Tel. (068) 56-729.
(P45-21MO)
KUPF.RSBUSCH prodam. Tei. 24439. (6070-PR-45)
. AVTOMATSKI STROJ za izdelo
vanje vseh vrst PVC vrečk prodam.
Tel. 26-885, popoldne. (6085-PR-45)
POCENI prodam konje vozeč, stare 7
let. Tel. 26-885, popoldne. (6085-PR-45)
BARVNI TV iskra azur in kasetofon
hitachi BE 33 ugodno prodam. Tel. do
poldne 52-676, popoldne 51-281. (P4523MO)
TRAČNO ŽAGO 2,2 KW. cirkular
4.2 KW prodam. Tel. 23-789. popoldne.
(6084-PR-45)
KOMBINIRANI ŠTEDILNIK (4 +
2) in barvni televizor prodam. Rudolf
Kuhar, Mokronog 86, tel. 49-200. (6088PR-45)
PRODAM nov molzni stroj po ugodni
ceni. Inf. popoldne. Tel. 061 785-074.
ETAŽNO centralno peč, novo, pro
dam. Florjančič, Gor. Karteljevo. (6058PR-45)
PRODAM invalidski voziček ter lipo
ve in smrekove deske. Kastelic, Jezero 9,
Trebnje, tel. 44-661. (6014-PR-45)
PRAŠIČA (100 kg) prodam. Kastelic,
Jama 2, Novo mesto. (6026-PR-45)
PRODAM pevsko ozvočenje MON
TARBO 2 x 200 W, trobento AMATI,
činelo PAISTE 2002 20, sintesizer SIEL
ter kitarski oglaševalec KORG. Tel. 23917. (6030-PR-45)
TELEVIZOR (čmo-beli) prodam.
Verbič, Ljubljanska 15, Novo mesto.
(6037-PR-45)
PRODAM dve okni s polkni (100 x
140). Tel. 24-584. (6053-PR-45)
TELICO simentalko, brejo, in hlevski
gnoj prodam. Gorenja vas 25, Mirna.
(6050-PR-45)
KOLERABO in stroj za luščenje koru
ze prodam. Mačkovec 9 , N oyo mesto.
(6031-PR-45)

STRUŽNI AVTOMAT TRAUB in
usnjeno bundo prodam. Tel. 22-428.
(6041-PR-45)
TONSKI PROJEKTOR REVUELUX SOUND 320 prodam. Tel. (068)
24-577. (P45-PR-45)
RADIO PHILIPS, star 5 mesecev,
kot nov, prodam. Kunstelj, Klenovik 9,
68275 Škocjan, tel. (068) 22-441, int.
499,463. (6009-PR-45)
SMREKOVE PLOHE (5 cm) pro
dam. Goriška vas 7, Mirna peč. (6022PR-45)
TELICO, brejo 6 mesecev, prodam.
Gor. Kamence 1, Novo mesto. (6021PR-45)
PRODAM skoraj nov 22-colski ko
mat. Šentjurij 2, Mirna peč. (6056PR-45)
BARVNI TV (daljinsko upravljanje)
prodam. Alojz Smerke, Ulica Cankarjeve
brigade 39, Trebnje. (6057-PR-45)

k m e tijs k i s tro ji
TRAKTOR vladimirac, 32 konj, pro
dam. Tel. 25-148. (6130-KS-45)
MOTOKULTIVATOR, 14 KS, s
priključki (prikolica, freza), skupaj ali po
samezno. Hren, Ločna 19. (6125-KS-45)
TRAKTOR TV 523, star 2,5 leti, pro
dam. Kašt pri Radoviči, tel. 23-638, po
poldne. (ček-KS-45)
TRAKTOR STEIER, 30 KS, pro
dam. Martinčič, Tomažja vas 12, 68220
Šmarješke Toplice. (6107-KS-45(
TV 732, rabljen, 30 ur, prodam. Tel.
(068) 21-050, int. 52, dopoldne. (6065KS-45)
TRAKTOR IMT 560 prodam. Tel.
65-255. (6058-KS-45)
TRAKTOR TORPEDO ter kravo s
teletom prodam. Viktor Kump, Laze 7,
Uršna sela. (6087-KS-45)
MOTOKULTIVATOR 14KSdiesel.
nov, s prikolico ali brez nje, prodam. Tel.
(068) 44-574 ali 44-574, Repče 23,
Trebnje. (6019-KS-45)
TRAKTOR Štore 404, dobro ojiranjen, nujno prodam. Gorenje Dole 9, Škoc
jan. 5(6028-KS-45)
TRAKTOR Ursus 335 ugodno pro
dam. Alojz Petje, Zabukovje 34, Mirna,
tel. (068) 47-327. (P45-1MO)
TRAKTOR Ursus C-360, 550 delov
nih ur, s kabino, dobro ohranjen, ugodno
prodam. Ogled popoldne. Jože Starič,
Radna vas 7, 68231 Trebelno. (5971KS-45)
KOSILNICO BCS 110, novi tip, pro
dam. Stane Judnič, Brezje 2 pri Vinjem
vrhu. (5978-KS-45)
TRAKTORSKO BOČNO KOSO
Garibaldi za IMT 533 prodam. Tel. (068)
84-283. (5976-KS-45)
TRAKTOR TV 730, zelo dobro ohra
njen, prodam. Anton Lušin, Žimarice 70,
61317 Sodražica. (P45-6MO)
UGODNO prodam dobro ohranjen
traktor Torpedo Deutz 4006 z nakladal
nikom Riko TN 2 H. Možna menjava za
osebni avto Diesel. Tel. (064) 77-781.
(P45-5MO)
TRAKTOR Porsche (18 KS), starejši
letnik, prodam. Jože Vidmar, Dolž 42.
(5995-KS-45)
FREZO Goldoni (14 KM), električni
vžig, s priključki in prikolico, prodam.
Tel. 65-522, zvečer. (6000-KS-45)

posest
KMEČKO HIŠO, poslopja, 3,5 ha
obdelovalne zemlje prodam. Ponuabe
pod »RAVNINA PRI TREBNJEM 45 M«. (6050-PO-45)
V SEMIČU prodamo hišo s telefonom,
primemo za lokal ali dvojček. Zgrajena do
lil. faze. Telefon (061) 441-714J (P4S27MO)
* .
PRODAM 2-nadstropno h išo i pod
strešjem in delavnico v stari Ljiibljani,
Židovska steza 6. Tel. (061) 3<fc-257.
(P45-44MO)
.
I
V GORENJI \ ASI pri Šm&rjiii pro
dam malo kmečko hiško z elektriki. Veli-

7 MO)
VEČJE ZEMLJIŠČE v bližiniTržjšča
ia Dolenjskem ugodno prodam. Telefon
iopoldne (062) 861 -392, popoldne (062)
*61-936. (P45-10MO)

V POPOLDANSKEM času iščem
honorarno delo. Ponudbe pod »SPRET
NA«. (6113-RA-45)

p re k lic i
Opozarjam ZDRAVKA ROBKA iz
Dobruške vasi 29, naj preneha z žaljivimi
in lažnivimi besedami zoper KARLA
MERČNIKA iz Dobruške vasi. Če tega.
ne bo upošteval, ga bom sodno preganjal.
(6083-PK-45)
JANEZ BAN, Cankarjeva 19, Metli
ka, prepovedujem JOŽETU BANU, Ver
dun št. 4, Stopiče, prodajo kakršnega koli
mojega lesa po gozdovih na mojem pose
stvu na Zajčjem vrhu in hkrati opozarjam
kupce, naj ne kupujejo več od njega les,
ker nima nobene pravice prodajati, sicer
jih bom sodno preganjal. (5856-PK-45)
MARIJA ŠIMC, Mihovec 8, prepo
vedujem delanje kakršnekoli škode po
mojem posestvu. (5996-PK-45)
JO ŽE ANDRONJA, Stara cerkev 76,
preklicujem neresnične besede, katere
sem izrekel o bencinski črpalki v Kočevju.
(6005-PK-45)
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č e s titk e
Dragemu FRANCU ŠLAUNU iz
Dolnjih Lakovnic iskreno čestitajo za nje
gov 50. jubilej — žena, sinova in hči z
družino. (5974-ČE-45)
16. novembra-slavi FRANC ŠLAUN
iz Dolnjih Lakovnic pri Novem mestu 50.
rojstni dan. V tej prvi polovici življenja si
moral resnično krepko in težko delati,
zato ti želim, da bi tudi drugo polovico živ
ljenja dočakal zdrav in srečen ter da se ti
izpolnijo vse skrite želje. Čestitki se pri
družujejo tudi vsi ostali domači. Vse to ti
želi tvoj brat iz tujine z ženo Anico, ki te
vedno ljubijo. (P45-8MO)
Dragemu možu in očku MARTINU
ANDREJČIČU iz Gotne vasi želimo za
god, da bi ga še mnogo let srečno prazno
val, žena Valentina, sinova Tine in Jožko.
(6007-ČE-45)
Vse najlepše teti MARTINI POVŠE
ob njenem prazniku ter da bi imela veliko
uspeha v šoli. To ji želita Robi in Irenca.
(6061-ČE-45)
Dragima Martinoma Uhemikovima iz
Gabija 96 želijo vse najboljše za god žena
oziroma mami, Marinka z Matjažem in
Majda. (P45-32MO)
Jožetu Ivanežu iz Gabrja 50 želi za
rojstni dan vse najboljše nekdo, ki se ga
rad spominja. (P45-32MO)

o b v e s tila

SNEGOBRANE za opečno in salonit
no kritino izdeluje, po potrebi tudi, monti
ra Obrtna delavnica, DANE M1Ž1GOJ,
68270 Krško, p. p. 26, tel. (068) 71-513.
(P37-15MO)

ZAHVALA

AVTOBUSNI PREVOZI

Z ahvaljujem se vsem, ki so mi kakorkoli
pom agali v najtežjih trenutkih ob zadnjem
slovesu m ojega m oža

IVANA
ŠČUKOVTA,
ZA DRUŽBENI IN PRIVATNI
SEKTOR OPRAVLJAM KVA
LITETNE IN UDOBNE PRE
VOZE S KLIMATIZIRANIM
AVTOBUSOM
ZNAMKE
TAM. (IZLETI, SMUČANJA,
OGLEDI SEJMOV ITD.) TEL.:
068/27-235
825/43-87

ki sm o ga pokopali 23. o ktobra 1987. Posebno se zahvaljujem gospodu
župniku, govorniku A ntonu G rm ovšku, D ruštvu upokojencev in ZB
ter vsem ostalim .

IMV kamionet 2200 D

OBVEŠČAMO, da bomo od 16. 11.
dalje oddajali bele piščance za zakol ali
nadaljnjo rejo. Novak, Beli grič 7, Mo
kronog. (6068-OB-45)
CANDY SERVIS, Janez MOČNIK,
tel. 22-668, K Roku 17. (P42-23MO)

ki bo v sredo, 18.11.1987 , od
15. do 16. ure, z izklicno ceno
2.500.000 din. Ogled vozila in
vplačilo 10% pologa je m ožen
v sredo, 18. 11. 1987, od 13.
do 14. ure na OŠTO, občina
Novo m esto, Ljubljanska c e 
sta št. 2, Novo mesto.
850/45-87
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S P O M IN

16. novem bra b o m inilo žalostno leto,
o d k ar nas je zapustil dragi mož, b rat in stric

DRAGO
BADOVINAC
Vinja vas 2
Vsem, ki se ga spom injate, iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

ZAHVALA

V 81. letu starosti nas je po dolgi in težki
bolezni zapustil naš dragi oče, brat, stric,
dedek in pradedek

V 83. letu starosti nas je zapustil naš dragi
m ož, oče, stari oče, brat, stric in tast

ANTON
LUŠTEK

MIHA
KASTELIC

na licitaciji,

OBVEŠČAMO cenjene stranke, da bo
mesnica v Podzemlju od 13. 11. dalje
odprta vsak dan. Na zalogi imamo tudi
ČREVA vseh vrst. (6012-OB-45)

V

Žalujoča žena K atica in ostalo sorodstvo

s podaljšano kabino, letnik
1981, oktober, vozen, prevo
ženih 29.000 km, bom o pro
dali

POZOR! Servis izolacij na zamrzoval
nih skrinjah, ki točijo, rosijo, od zunaj
ledenijo! Telefon (062) 413-606. Delo
vam opravim hitro, kvalitetno in s triletno
garancijo. Viktor Pajek. (6003-OB-45)

Veter z gora T i prinaša pozdrav
in spomin nate je žarek svetal

Jezero 9, Trebnje

iz M ačkovca 13

Z ahvaljujem o se vsem sorodnikom , vaščanom , prijateljem in znancem ,
ki so kakorkoli pom agali, podarili vence in cvetje ter izrekli sožalje. Isk
reno se zahvaljujem o zdravstvenem u osebju za nego in pom oč ter gos
p o d u župniku za lepo opravljeni obred. Se enkrat hvala vsem, ki ste
pokojnega v tako velikem številu posprem ili na njegovi zadnji poti.

Najlepše se zahvaljujem o vsem sorodnikom in vaščanom , ki ste nam v
težkih trenutkih stali ob strani, sočustvovali z nam i, izrekli sožalje, da
rovali vence in cvetje ter pokojnega v tako velikem številu posprem ili
na njegovi zadnji poti. Posebno se zahvaljujem o dr. K ram arju in osebju
urološkega oddelka bolnišnice N ovo mesto. Zahvaljujem o se kolekti
vom IM V -proizvodnja III., Novoles-TSP Straža in SG P Pionir LI No
vo m esto ter gospodu župniku za lepo opravljeni obred.

Žalujoči: sin F rance, A!ojz, M arija, Ani, M alči z družinam i in ostalo
sorodstvo

Žalujoči: vsi njegovi

Z A H V A L A

Že leto dni v grobu spiš,
a v srcih naših še živiš.
V domu našem je praznina,
v srcih grozna bolečina.
Ne mine ura, dan, ne noč,
povsod si z mano ti navzoč.

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je nepričakovano
zapustil naš dragi m ož, oče, stari oče, brat
in stric

V 87. letu starosti nas je m nogo prezgodaj
zapustila naša draga m am a, babica in
prababica

MARTIN
DULAR

V SPOMIN

ANA
GAZVODA

iz Vavte vasi 5

16. novem bra m ineva leto dni, odkar nas je
zapustil naš dobri m ož, očka, b rat in dedek

ANTON
SLADIČ

iz Gor. Suhadola 20

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki
so nam nesebično pomagali v težkih trenutkih, darovali vence in cvetje
ter pokojnika spremljali na njegovi zadnji poti. Posebno se zahvaljuje
mo D O Kremen Novo mesto, DSSS Gotjanci Straža, KZ Krka Novo
mesto— T O Z D Oskrba Trgovine in mesarstvo, GIP Pionir Novo me
sto— T O ZD MKI, ZB Straža in g. župniku za lepo opravljeni obred.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in vaščanom, ki
ste v najtežjih trenutkih sočustvovali z nami, nam izrekli sožalje ter da
rovali vence in cvetje. Hvala Antoniji Luzar za izrečene poslovilne be
sede, pevcem iz Gabrja, D O IMV, KRKA za vence ter gospodu žup
niku za lepo opravljeni obred. Vsem, ki ste pokojno tako številno
pospremili na zadnji poti, še enkrat naša prisrčna hvala.

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate, obiskujete njegov zadnji dom,
mu prinašate cvetje in prižigate sveče.

Žalujoči: vsi njegovi

Vsi njeni

Vsi njegovi

Zakaj si morala nam umreti
ko pa s tabo j e bilo lepo živeti
Žalostno si se poslovila, tiho odšla,
legla v domačo zemljo, k i si jo tako ljubila,
pa se ti j e zadnja želja izpolnila.

z Brezovega 13 pri Gabrovki

K aj ptici je, da žalostno
v grmovju žvrgoleva,
zakaj več pesm i kakor prej,
veselih ne prepeva?
Simon Jenko

ZAHVALA

ZAHVALA

V 74. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga žena, teta in botrica

V 29. letu starosti nas je nepričakovano in mnogo prezgodaj zapustil naš dragi
mož, očka, sin, brat, stric in nečak

SLAVICA
HROVAT

JOŽE PEKOLJ

roj. Globevnik
iz Škocjana 6

Iskreno se zahvaljujem o vsem sorodnikom , prijateljem in znancem za podarjeno cvetje in vence ter za izreče
no pisno in ustno sožalje. Posebna zahvala velja D o m u starejših občanov N ovo m esto za nego in skrb v času
bolezni. H vala govornici Slavki iz KS za govor ob odprtem grobu, vsem, ki ste jo spremili na zadnji poti, ter g.
župniku za lepo opravljeni obred. Iskrena hvala vsem, ki so mi pom agali v težkih trenutkih.

Žalujoči: mož Lojze in ostali sorodniki

Srce je dalo vse, kar je imelo,
nobene bilke zase ni poželo.

ZAHVALA
Po kratki in hudi bolezni je v 80. letu starosti um rl naš ljubljenj, nepozabni in
skrbni oče, stari oče, praded, brat, tast, stric in svak

LOVRO REMS
sedlarski in tapetniški
m ojster v pokoju in borec NOV
iz Črnomlja
Prisrčno se zahvaljujem o vsem, ki so nam v težkih-trenutkih pom agali, z nam i sočustvovali, izrekli sožalje,
pokojnem u darovali vence in cvetje in g a v tako velikem številu posprem ili na zadnji poti. Zahvaljujem o se
zdravstvenem u osebju nevrološkega oddelka bolnišnice N ovo m esto za nego v času bolezni. Posebej se zah
valjujem o O brtnem u združenju in čebelarskem u društvu za organizacijo pogreba, ravno tako govornikom za
ganljive besede slovesa, zastavonošem , tov. Enici, godbi na pihala in gospodu župniku za lepo opravljeni
obred.

Žalujoči: vsi njegovi

žt. 45 (1996) 12. novembra 1987

m

iz Trebnjega, Kidričeva 11

O b boleči izgubi nam vsem dragega Jožeta se iskreno zahvaljujem o sorodnikom , prijateljem , znancem in
vsem, ki ste nam kakorkoli pom agali, izrekli sožalje, darovali vence in cvetje ter pokojnika v tako velikem
številu spremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala osnovni šoli Jožeta Slavka-Silva v Trebnjem , G D
Račje selo, VVO, D SSS V IO T rebnje, M ercatorju in Gostišču G rm ada, E lektru N ovo m esto — enota T rebn
je, K S T rebnje, govortčeom za poslovilne besede, občinskem u pihalnem u orkestru Trebnje, pevcem ter gos
podu župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: žena Mici, sin Jan k o , hčerka Katja, m am a in ata, sestra M alči in b rat D arko z družinam a,
b rata Stane in A ndrej, teta Ana, Mici in Lojzka ter ostalo sorodstvo

Ljubila si rože svoje,
ljubila si svoj dom,
v tihem jesenskem dnevu
odšla si v večni dom.
ZAHVALA
V 83. letu starosti nas je 24. oktobra zapustila naša draga m am a, stara m am a in
prababica

MARIJA ŠINKOVEC
roj. Pavlič
iz H erinje vasi 22
Iskrena hvala vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje ter podarili vence in
cvetje. Posebna zahvala osebju za intenzivno nego na kirurškem oddelku bolnice N ovo mesto, sosedom ,
posebno pa T erkajevim , za pom oč in gospodu župniku za lepo opravljen obred. Vsem še enkrat iskrena
hvala!

Žalujoči: sin z družino in hčerke z družinami

DOLENJSKI LIST,

19
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»Zdi se mi, da si ta garnitura, ki
zdaj vodi sevniško občino priza

gori v brežiški občini Najstarejši
j e šel na učiteljišče v Novo mesto,
Dragov mlajši brat pa je papirni
tehnik v krški Celulozi. In Drago
se je po osnovni šoli, k i jo j e obi
skoval na Zdolah v sosednji krški
občini, kljub temu da je učiteljica
svarila učence, da se niso naučili
nič drugega kot slovenščine in
matematike zavoljo težavnega
kombiniranega pouka, vseeno od
ločil za brežiško gimnazijo. Spre
jem ni izpit in prvi letnik je minil
brez težav, tako da je bil profesor
matematike Savnik prijetno pre
senečen nad znanjem učenca z
zdolske šole.
Gimnazija se j e razblinila kot
lepe sanje, ko ga je oče pregovo
ril, da bi prevzel kmetijo ravno v
času, ko ni imelo kmetijstvo no
bene prave prihodnosti Zato
Drago ni dolgo zdržal doma. No,
pridno j e že še pomagal a da bi
kmetovanje postalo njegov p o k
lic? N ak! Izučil se je za mizarja pri
mojstru Vinku Škofljancu v Breži
cah. »Bil sem mu prvi vajenec. Ko
so prišla prva vezana okna na
tržišče, mi je rekel mojster, da to
moram znati, ker sem prišel iz
drugega letnika. In sem naredil
vezana okna za celo hišo. Iz
izkušenj v sevniškem Stillesu
vem, da česa takega nikakor ne bi
zn a l če bi bil tudi sam žrtev us
merjenega izobraževanja, k i ne
usposobi delavca za poklic, am
p a k mu da samo naslov, ime
poklica.«
Na Log pri Boštanju je prišel le
ta 1974, kjer si je ustvaril lep dom
in družino. Zahtevnejša proiz
vodnja ga je potegnila v Stilles,
kjer j e bil mizar, ko je ob delu
končal še lesno tehnično šolo, pa
konstruktor in tehnolog. Po 11 le
tih zvestobe se je odločil, da p o 
skusi na svoje, in zdaj v mizarski
obratovalnici Draga Krošlja služi
kruh 5 do 6 delavcev.. Dela mu ne
zmanjka.
PAVEL PERC

* deva, da bi premaknili občino z
v

repa lestvice slovenskih občin po
razvitosti navzgor. Tudi ko se po
govarjam z ljudmi v drugih obči
nah, je prijetno slišati ocene in
mnenja, da sta naši predsednici
kar uspešni,« odgovarja Drago
Krošelj, 38-letni predsednik sku 
pščine krajevne skupnosti Boštanj na vprašanje, kje vidi mesto
občine v slovenskem prostoru.
Krošelj vodi največjo krajevno
skupnost v sevniški občini »A tu
di po problemih smo na prvem
mestu,«pravi in doda, da imajo le
še en zaselek brez telefona, dva
vaška odbora pa nimata asfalti
ranih glavnih vaških poti. Drugo
so vse že prej postorili Največ
pra v za časa » vlade« Krošlja, ki je
bil poldrug mandat predsednik
sveta krajevne skupnosti Seveda
pa je bilo treba žrtvovati ogromno
časa in volje.
Volje in vztrajnosti Krošlju
nikoli ne zmanjka. A kljub temu
ni eden tistih, k i po vsej sili rine z
glavo skozi zid Predno se odloči
za tvegano početje, se le vpraša,
kako do cilja po najkrajši poti, s
čim manj žrtvami, in s celo glavo.
Trije bratje so bili doma na
kmetiji Krošljevih na Okljukovi

i
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Od Litije do
Čateža poslej
vsako leto
Mineva 130 let, odkar je
Fran Levstik začel pisati
svoje slovito delo
TREBN JE — Mladina Litije in
Trebnjega je prejšnjo soboto pripravila
izjemno uspešen pohod Popotovanje
od Litije do Čateža. Pobudnik pohoda,
ki so se ga doslej udeleževali v glavnem
študentje slavistike ljubljanske Filozof
ske fakultete, je Center interesnih de
javnosti O K ZSM Litija. Razveseljivo
je, da je bilo v soboto med pohodniki
veliko mladih tudi iz trebanjske občine.
Med štiriurnim pohodom ki s e je ko
nčal z družabnim srečanjem na Čatežu,
so poskrbeli za dve okrepčevalnici,
ogledai pa so si tudi zidanico pri Bojcu,
ki jo opisuje Levstik.
»Zahvaljujem se vam pohodnikom
in tistim, ki so pomagali pri našem Po
potovanju O d Litije do Čateža. Prav
tako hvala Trimu, k ije prispeval avto
bus, Motelu Putnik, občinskem izvrš
nem svetu, Elmi, M-Gradišču, Obrtni
zadrugi Unitehna, Polikemu, ki so pod
prli tp kultumo-rekreativno manifesta
cijo. Želimo, da bi Popotovanje od Liti
je do Čateža postalo tradicionalno,« je
povedal sekretar O K ZSM Trebnje
Niko Borštnar.

MARTINOVANJE
V KRKINIH
ZDRAVILIŠČIH
IN NA OTOČCU

j

NO VO M ESTO — Mošt se te
dni spreminja v vino, martinovanju,
starodavnemu vinogradniškemu obi
čaju, pa bodo svoje obeležje dali tu
di v Krkinih zdraviliščih Šmarješke
in Dolenjske Toplice ter na Otočcu.
O b tem, da že ves teden poteka v
vseh treh omenjenih gostinskih ob
jektih martinovanje za njihove ho
telske goste, bodo dogajanje strnili
v soboto, na predvgčer martinove
nedelje. Tako bo v Šmarjeških To
plicah za zabavo gostov igral an
sambel Korg, v Dolenjskih Cof in
na Otočcu ansambel Orioni, v vseh
treh pa se bodo s polurnim progra
mom, ki prikazuje stare šege in na
vade ob martinovanju, predstavili
člani KU D Maks Henigman iz D o
lenjskih Toplic.

Klubski žig za zasebne posle
Brata Humar dobro vnovčila ime Kluba novomeških študentov — Iz Metropola
nakazanih 380 starih milijonov — Nikjer nobene evidence — Denar med perilom
N O VO M ESTO — Je Klub novo
meških študentov zadnje mesece ali
celo leta zares služil le zadovoljevanju
povsem osebnih in privatnih interesov,
pod svojim plaščem pa skrival nezako
nitosti, nepravilnosti in celo okoriščanje
dveh posameznikov? Na to vprašanje
bo seveda potrebno čimprej dati odgo
vor, poiskati pa ga bodo morali tako
kriminalisti novomeške UNZ kot O b
činska konferenca ZSMS N ovo mesto,
pod katere okriljem je Klub novo
meških študentov deloval. Dejstvo in
podatki, ki so tačas na voljo, dajejo
uvodnemu vprašanju pritrdilen odgo
vor.
Nesporno dejstvo, ki ga tudi na se
dežu novomeške mladinske organizaci
je ne zanikajo, je, da je Klub novo
meških študentov zadnje čase posloval
precej po domače in neresno. K tej sko
pi ugotovitvi pa bi lahko na novomeški
UNZ dodali še marsikaj. Predvsem to,
da sta od zadnje izvolitve predsedstva
Kluba novomeških študentov od osmih
članov ostala aktivna vsega dva. T o sta
Peter in Gregor Humar, okoli katerih se
vrti celo nadaljevanje zgodbe. Tako je
Peter Humar, predsednik kluba, pred
časom na posebno priporočilo bivšega
novomeškega predsednika skupščine
prišel v hotel Metropol in tam v imenu
kluba sklenil pogodbo za predvajanje
glasbe. H um ar seje kot ena od pogod
benih strank tudi podpisal in na pogod
bo odtisnil še žig Kluba novomeških
študentov. Vsa stvar je videti povsem
korektna in čista, a je v resnici daleč, od
tega. Ker Peter Hum ar v tistem času ni
imel statusa študenta, m u je na pomoč
priskočil njegov brat Gregor, kije ta sta
tus imel. Na Mladinskem študentskem
servisu je dvignil člansko izkaznico in
odprl žiro račun, na katerega so se priče
le stekati lepe vsote denarja. Seveda iz
Metropola, k ije za vsakokraten glasbe
ni večer klubu nakazal dogovoijeno
vsoto. Napotnice za delo v Metropolu
je Hum arju izdajal študentski servis,
Metropol pa je na Humarjev žiro račun
nakazal vsega skupaj okoli 3,800.000
din. D enar sta Humarja sproti dvigala.
Če bo preiskava vse zapisano potrdila,
potem je namig o zlorabi imena in žiga
Kluba novomeških študentov upra
vičen. D odajm o k temu še, da ni nikjer
nobene evidence o prihodkih denarja,

prav tako ne o izdatkih za predvajalce
glasbe, redarje, m orda še koga, za na
meček pa je Peter Hum ar v M etropolu
pobiral tudi vstopnino, vendar ta denar
ni nikjer evidentiran, niti ni nikjer raz
vidno, koliko vstopnic je bilo prodanih.
Povedati je treba, da so vse te ugoto
vitve zajete v pismu, ki ga je novomeška
UNZ poslala tako OK ZSMS Novo
mesto, kot javnem u pravobranilcu, te
meljnemu javnem u tožilcu, družbene
mu pravobranilcu samoupravljanja in
SDK. Še marsikaj zanimivega je v
njem, med drugim tudi to, daje bil Klub
novomeških študentov organizator kon
certov »Plave trave zaborava« in »Mar
tina Krpana«, za katera so prireditelji
pobirali vstopnino v znesku 2 tisočaka.
Po obisku sodeč, je moralo prireditel
jem potem, ko so »Plavi travi zabora
va« na roke izplačali dogovorjeni zne
sek 500.000 din in »Martinu Krpanu«
med 250 in 300 tisoč dinarjev, ostati še
precej denarja, a o njegovi usodi nihče
nič ne ve. Kako tudi bi, ko pa Humarja
o vstopnicah ali čem drugem nimata
prav nikakršne evidence. Edini denar,
za katerega sama pravita, d a je od klu
ba, je 385.000 din, ki sta jih hranila
dom a v škatli med perilom in katerega
so jim a delavci UNZ zasegli.
Nemara ni odveč omeniti tudi to, da
je Peter Humar izpolnjeval naročilnice,
na podlagi katerih so Gorjanci in drugi
izstavljali račune, ki so potem prihajali
na sedež novomeške mladinske organi
zacije, kjer pa so jih seveda zavrnili.

študentov kot svoj najvišji organ sku
pščino in šele ta je pristojna za razrešitev
predsednika oziroma članov predsedst
va. Povem lahko le, da smo Petra Hu
marja že prej opozaijali, da se stvari
tako po domače ne dajo peljati, znano
nam je pa tudi, da so ostali člani pred
sedstva prav zaradi njegovih neumnosti
nehali delati. Vedeli smo tudi, da ima
Humar štampiljko kluba, ki smo m u jo
vzeli, ko smo slišali za njegove poteze,
sedaj pa smo ugotovili, da ima še eno.
Pozvali smo ga, naj nam žig vrne, a tega
noče storiti. Sicer pa bo o vsem veliko
lažje govoriti po seji predsedstva občin
ske mladinske organizacije, kjer bomo
na dnevni red uvrstili tudi ta problem.
Menim pa, da se za kakšne posebne
ukrepe ali aktivnosti ne bomo odločili,
stvari naj se rešijo po normalni, redni
poti.«
BOJAN BUDJA

MALE ŽIVALI
NA RAZSTAVI
V BREŽICAH
BREŽICE — Jutri, 13. novem
bra, bodo v gimnazijski telovadnici
odprli tridnevno razstavo malih
živali, ki jo prireja društvo njihovih
gojiteljev. Obiskovalci si razstav
ljene živali lahko ogledajo vsak dan
med 8. in 18. uro. Člani društva bo
do letos prikazali 200 golobov, 150
kuncev ter 100 raznih kokoši in pe
telinov. Prvič doslej bodo razstavili
japonske prepelice, večje vrste pa
pig in okrasne vrste rac. Na skupin
ske oglede vabijo že jutri šolsko
mladino in malčke iz otroških vrt
cev, ki se bodo po razstavi lahko
sprehodili brezplačno. Živali čla
nov brežiškega društva gojiteljev
malih živali bodo ocenjevali člani
zbora sodnikov pri republiški zvez,
rejci pa bodo za najbolje ocenjene
primerke prejeli medalje in pri
znanja.

»Res je, Peter Hum ar je skušal pos
lovati preko našega žiro računa, a smo
m u to zavrnili,« pojasnjuje stvari Mar
jan Ristič, predsednik O K ZSMS Novo
mesto, in dodaja: »Seznanjeni smo z vso
zadevo okoli Kluba novomeških štu
dentov, vendar svojega stališča, ki smo
ga zavzeli v primeru Boštjana Kovačiča,
bivšega predsednika skupščine tudi v
tem primeru ne bomo spreminjali. Z
drugimi besedami to pomeni, da bomo
ukrepali šele, ko bo krivda dokazana.
Navsezadnje pa ima Klub novomeških

Zimske urice napolnile hotel
Predstavitev treh knjig iz metliškega nizkoproračunskega založništva
M ETLIKA — Restavracija metliš
kega hotela je najbolj polna takrat,
kadar je tam kulturna prireditev. Tudi
natakarji imajo takrat anajveč dela. To
je eden redkih konkretnih primerov, da
kultura neposredno vpliva na delo. Ta
ko je bilo tudi zadnji petek, ko je bila v
hotelu prva od letošnjih kulturnih pri
reditev pod imenom Zimske urice,
jesensko-zimsko nadaljevanje podob
nih poletnih prireditev Noči do jutra.
Na lepo zaokrožen! prireditvi so v
nabito polni restavraciji predstavili
zadnje tri podvige metliške založniške
dejavnosti, ki se v tem belokranjskem
mestu razcveta v zadnjih letih. Če bi si
sposodili označitev iz filmskega sveta,
bi lahko rekli, da gre za nizkoproračunsko založništvo, kjer nihče od »priza
detih« nič ne dobi, a veliko naredi in
rispeva. Poleg samozaložbe se kot za
ložniki pojavljajo Beti, Komet in OK
Pc
ZSMS. V petek so predstavili tri knjige
in njihove avtoije, pesniško zbirko Sreč
na dolina mladega Dušana Bečaja, do
sedanja zbrana dela še vedno mladega
Matjaža Rusa pod naslovom Volite
mene in tretjo zbirko humoresk Kdo je
lahko komunist večnega mladeniča
Tonija Gašperiča. Bečajeve pesmi in
Gašperičeve humoreske sta predstavila
kulturniška zakonca Zvonka in Jože
Fslkner iz Trebnjega, pogosta izvajalca
na podobnih metliških prireditvah.

Samozvani županski kandidat na vo
litvah 1990 Janez Vraničar-Luigi je tu
di tokrat pokazal velik politični posluh
in občutek za biznis. Ne samo, da je
zbrano hotelsko bazo izkoristil za pozi
ve, naj m u sledi v boljšo, za deteljo po-

VESELE Z IM SK E U R IC E — Tudi
prva prireditev v okviru Zim skih uric
v metliškem hotelu je ponovno doka
zala, da si M etličani takih prireditev
želijo. (Foto: A. B.)
stlano bodočnost, ampak je to prilož
nost izkoristil tudi za reklamiranje

IZBIRAJO PLESALCE
O TO ČEC — Jutri zvečer bodo v
Diskoteki Otočec izbirali 31. finalista
za tekmovanje za najboljšega disko ple
salca v državi. Jutrišnjo prireditev bo
vodil najboljši jugoslovanski dee jay
Milan Mlakar, ob njegovi glasbi si bodo
obiskovalci lahko ogledali tudi plesni
nastop zmagovalca lanskega finala. Go
ste Diskoteke bo nagradila zagrebška
tobačna tovarna, najboljšemu dolenj
skemu plesalcu ali najboljši plesalki bo
Diskoteka Otočec podarila brezplačno
silvestrovanje.

OD DANES DNEVI
RIBJE KUHINJE
POGREŠAJO JO — V nedeljo, 8. no
vembra, med 15. in 15.30 je odšla od
doma neznano kam 85-letna Marija
More iz Ragovske ul. 39 v Novem
mestu. Moretova je drobne in suhe
postave, sivih srednje dolgih las,
oblečena je bila v sivo črno daljše krij in rdeče ijav pulover, obuta pa v
copate. Kdor bi karkoli vedel o po
grešani, naj to sporoči najbližji postaji
milice ali na novomeško UNZ, telefon
(068) 21-080 ali 92.

NOVO M ESTO — Hotel Kandija
je v sodelovanju s poreško Piavo laguno
tudi letos pripravil tradicionalne dneve
ribje kuhinje, ki se pričenjajo danes in
bodo trajali vse do nedelje, 15. novem
bra. Te dni bodo na jedilniku vse vrste
ribjih jedi, k ijih novomeški sladokusci
zagotovo že dobro poznajo, v teh dneh
pa bo s svežimi ribami in školjkami za
ložena tudi kandijska ribarnica. Za za
bavo gostov bo v četrtek in petek skrbel
Darko Vardijan, v soboto pa ansambel
Jutro.

knjižice šefa njegove predvolilne kam
panje Matjaža Rusa Volite mene. Poleg
svojih pristašev (večina) je pozdravil
tudi tovariše iz konkurenčnega tabora,
antielemente, ki na volitvah ne bodo
glasovali zanj, vse ovaduhe in atentator
je na njegovo osebo. »Svojim pristašem
in simpatizerjem pa obljubljam, da bom
s svojimi nasprotniki opravil na demo
kratičen način, podobno kot Sedeči bik
z generalom Čustrom pri Little Big
Hornu,« je pribil. (Golega otoka in po
dobnih dolgoletnih letovišč Luigi iz tak
tičnih ozirov ni omenjal.) Pozdravil je
izid knjižice Volite mene, k ije po nje
govem »velika pridobitev za občino, saj
bi lahko zamenjala marsikateri samo
upravni akt, delegatsko gradivo in dru
go solato.« Zanj je ta knjižica nekaj ta
kega, kar je bil Mein Kam pf za Hitlerje
vega Dolfeta ali kar je M arxov Kapital
za dinastijo Badovinac. Prepričan je,
»da bo ta knjižica preživela atomske in
vesoljske vojne in celo Zvezni izvršni
svet v sedanji postavi.« Seveda seje kot
spreten politik dotaknil tudi perečih no
tranjepolitičnih tem. »Nismo mi Jugo
viči bedasti. Samo poglejte entuziaste iz
Velike Kladuše. Ljudje pravijo, daje bi
la to kraja. Vraga je bila kraja! Kraja je,
če vzameš petsto juijev. To je bila ge
nialna finančna transakcija. Mi pa take
produkte jugogenialnosti preganjamo,
po cajtengah vlačimo in blatimo. Na
pačno! Vključiti bi jih morali v medna
rodno menjavo dela in biznisa. Tako
kot so izjarčili nas, bi izjarčili tudi gnili
kapitalizem in imperializem!« Na kon
č u je še enkrat pozval volilce, naj volijo
njega in zažugal: »Prišel bo sodni dan in
mi zgoraj vas bomo vprašali: Kje ste pa
bili, da niste Luigija volili? In grejo vaše
svetle perspektive v tri krasne.«
A. BARTELJ

Z L ISC E 2000 VEZ — Posavsko-dolenjski CB radio klub Studenec je v poč
astitev praznika občine Sevnica v soboto ponoči pripravil kontest z Lisce. V
štirinajstih urah je po CB radijskih postajah na 947 m visoko Lisco poklicalo
skoraj 2000 radioam ateijev iz vse Jugoslavije. Vsi, ki jim je to noč uspelo govo
riti z dolenjskimi radioam aterji, bodo prejeli diplom e, m ogoče bodo tudi izžre
bani za eno od nagrad, ki sojih prispevale sevniške delovne organizacije Lisca,
Ju tran jk a in K opitarna. (Foto: J. Pavlin)
D A N E S K O N CERT M ESECA V
N O V EM M ESTU — K ultum o-zabavni program R adia Ljubljana in
Nedeljski dnevnik bosta priredila da
nes, 12. novem bra, ob 20. uri v no
vomeški športni dvorani veliko za
bavnoglasbeno prireditev »Koncert
meseca«. Sodeloval b o Big band
RTV Ljubljana pod vodstvom Jožeta
Privška s svojimi solisti in pevcem a
M arjano D ržaj in Andrejem Š ifre r
jem , razen njih pa še ekipa M oped
shovva z M ajo, Rifletom, T ofom in
Sim ono. O b tej priložnosti bodo iz
vedli m elodijo meseca, s krajšo m od
no revijo pa se bosta predstavila no
vom eška boutjque D. M ario in C obra
ter Alpina iz Žirov. Pokrovitelj kon
certa je Krka Novo mesto, vstopnice
pa se lahko kupijo na običajnih me
stih v Novem m estu ter od 17. u re da
lje na dan prireditve v kiosku pred
športno dvorano. Zaradi javnega ra 
dijskega snem anja se bo prireditev
začela točno ob napovedani uri.
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DISKOTEKA OTOČEC

Majico z znakom Diskoteke Otočec bo ta teden prejela MAJA KOVAČ kot
nagrado za sodelovanje pri oblikovanju naše in vaše lestvice. Žreb jo je namreč
izbral izmed tistih, ki so prejšnji teden poslali enega ali več predlogov za top les
tvico. Na vrhu je še vedno Brown s svojim »Osebnim dotikom«, kot novost pa
prihaja ta teden na lestvico Fletwood Mac z »Malimi mi«. Lestivca je tako ta
teden takšna:
1. Personal touch — ERROC BROWN
2. I love to love — T. CHARLES
3. Bad — M. JACKSON
4. La Bamba — LOS LOBOS
5. Just can’t stop loving you — M. JACKSON
6. Never gonna give you up — RICK ASTLEY
7. Luka — S. VEGA
8. Nothing gonna stop me now — S. FOX
9. Fanky town — PSEUDO ECHO
10. Little lies — FLETWOOD MAC
Predloge za lestvico pošiljajte na naslov: KRKA — Zdravilišča, Diskoteka
Otočec, 68222 Otočec, s pripisom LESTVICA. Hite z lestvice in druge pa je
mogoče slišati v Diskoteki Otočec.
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V L ondonu je bila razstava zidne
opeke.
— Če hočem o iti naprej s sve
tom , si m oram o to razstavo ogleda
ti, je rekel direktor vseh direktorjev
iz Hitrozida, iz delovne organizaci
je, k ije imela v Repičevi dragi m o
nopol nad vsemi novogradnjam i,
čeprav je bila v ponudbi in izvedbi
najdražja.
— D irektorji tozdov naj naredi
jo v treh dneh spisek udeležencev.
N a seznam u se je znašlo trideset
ljudi: od direktorjev tozdov preko
njihovih tajnic do redkega obrato-
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vodje. Neposrednica opeko va pa je
že razpolagala s podatkom , da bo
ogled razstave veljal Hitrozid blizu
m ilijardo, če ne celo več.
— R azum ela bi, da odfrči v
L ondon tehnolog pa še m orda ko
m ercialni direktor, ne pa cela hor
da, je otresala z jezikom Opekova.
Nihče je ni jem al resno.
— Strokovnjaki m orajo v svet,
pa četudi sam o za tri dni, je bil lajnast direktor vseh direktorjev.
, — Naj ostanem vse življenje
zaplankana provincialna ovca? je
svoj odhod v L ondon opravičevala
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njegova tajnica.
— K dor ne vidi dlje kot do svo
jega nosu, tem u je vsaka m laka
m orje, je ob negodovanju delavcev
ponavljala tajnica direktorja tozda
Rdeče opeke.
Zadnji dan pred dvigom letala
nad oblake je prihrum ela v pisarno
direktorja vseh direktorjev sekre
tarka organov upravljanja.
— Če nas gre trideset, gre lahko
še enaintrideseti!
D irektor vseh direktorjev jo je
gledal, nato pa rekel:
— Povejte, koga mislite!

— Ne bom ovinkarila: pam etno
bi bilo, če vzam em o n a letalo, ki bo
ju tri odletelo v L ondon, novinarja
našega tovarniškega glasila.
— Ne razum em vas. Ne vem,
kaj naj bi počenjal naš novinar na
razstavi zidne opeke. Pa še v Lon
donu povrhu!
— Kaj! Vi pa res ničesar ne raz
umete! Pisal bi o razstavi, pisal, da
bom o vsaj vedeli, kaj razstavljajo.
Če mislite, da grem v L ondon gle
dat tisto razstavljeno glino, se glo
boko motite!
T O N I G A ŠPE R IČ

