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ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIM I ŽARKI

Premajhne
prikazane

izgube
Ob d ev etm esečju je 16
organizacij prikazalo za
6,4 m ilijarde izgub
NOVO M ESTO — V prvem tričetrtletju 1987 je na Dolenjskem poslovalo
z izgubo 16 organizacij združenega de
la, v katerih je zaposlenih 3.170 delav
cev. Skupaj so imele za skoraj 6,4 mili
jarde dinaijev manka, kar je za 115,4
odstotka več kot v enakem lanskem
času.
Naj večjo izgubo, 1,1 milijarde dinar
jev, je v devetih mesecih imel Elektro
Ljubljana — tozd Elektro Novo mesto,
sledi Novolesov tozd Tovarna ploskov
nega pohištva z 917 milijoni izgube ter
Trimov tozd Jeklene konstrukcije Trebnje z 821 milijoni dinaijev. Gorjancitozd Tovorni promet Straža je imel 692
milijonov dinarjev izgube, Kolinskatozd Tovarna za proizvodnjo otroške
hrane in predelavo krompiija Mirna
664 milijonov, Rudnik Kanižarica 527
milijonov, Belt-tozd Mehanska obdela
va 401 milijon, tri temeljne organizacije
ZTO Novo mesto (tozd za promet, tozd
za vleko vlakov in tozd za upravljanje in
vzdrževanje prog) skupaj 939 milijonov
dinaijev itd. Kar 41 odstotkov izgub do
lenjskega gospodarstva so imeli v deve
tih mesecih tako imenovani sistemski
izgubarji (Elektro, ŽTO, Rudnik Kani
žarica), ki ne morejo prosto oblikovati
cen. O b 16 izgubarjih pa je še 29 orga
nizacij poslovalo z motnjami, kar po
meni, da jim ni uspelo oblikovati
skladov.
Osebni dohodki so v organizacijah,
ki so ob devetmesečju izkazale izgubo,
rastli počasneje kot pri tistih, ki izgube
niso imeli, v povprečju pa je bil osebni
dohodek pri izgubarjih nekoliko višji.
O b devetmesečju so imeli izgubaiji
povprečni osebni dohodek 218.801
din, ostalo dolenjsko gospodarstvo pa
212.480 din.
Pri podatkih o izgubah ne moremo
mimo mnenja strokovnjakov novo
meške službe družbenega knjigovodst
va, da izguba ni prikazana realno. Če ne
bi bilo zakonskih možnosti prilagajanja
dohodka, bi bile igzube vsaj za tretjino
večje, pa tudi seznam izgubarjev bi bil
precej drugačen. Dejstvo je, da imajo
skoraj povsod težave z likvidnostjo, da
najemajo nove kredite in da so nekatere
organizacije v agoniji, a obračun ni
prikazal izgube, pravi Tone Golobič iz
SDK Novo mesto. Saj niti ne more biti
drugače, če se na primer obresti za kre
dite, ki jih je treba plačati, v obračunu
smejo pokrivati s papirnatimi revalori
zacijskimi prihodki. O d tako prikaza
nega dohodka pa so seveda potem od
visne vse delitve in razmerje osebnih
dohodkov. Dokler bomo tako predpi
sovali obračunski sistem, namesto da bi
imeli normalno knjigovodstvo, meni
Tone Golobič, ne bomo prišli nikamor.
Dodaja, da nas enajstletno poseganje
državnih organov na to področje stane
vsaj toliko kot Agrokomerc. Ž. L.-D.

Najprej
odkrite
karte na mizo
Pred javno razpravo o
elektrarnah v Posavju
PO SAV JE — Gradnja savskih
elektrarn je za slabo razvito regijo
velik gospodarski izziv, spodbuda
zato, da bi čim bolje izkoristila na
ravne danosti in razvijala več de
javnosti hkrati. Vlogo usklajevalca
za enoten nastop regije je prevzel
programski svet za Krško polje, us
tanovljen pred tremi leti. D o zdaj je
organiziral in izpeljal več raziskav,
razvojnih programov in študij, od
kmetijstva do kopanja gramoza,
izkoriščanja biotermalnih voda, do
raziskav novih virov pitne vode,
zaščite podtalnice in zahtev po
čiščenju Save, tudi od Radeč na
vzdol.
Razvojni projekti morajo zdaj v
strokovno in družbenopolitično pre
verjanje ter medsebojno usklaje
vanje. Prvo sintezo bodo lahko na
pravili v programskem svetu že
letos, po končani javni razpravi.
Gre predvsem za enoten nastop re
gije navzven, za to, da občinski inte
resi ne bodo zakrili skupnih regij
skih. Družbenopolitično preveijanje projekta Krško polje se po
dogovoru na zadnji seji program
skega sveta v Krškem začenja s
takojšnjim seznanjanjem občinskih
skupščin, občinskih in krajevnih
konferenc SZDL z dosedanjim de
lom sveta predvsem tam, kjer so
prizadeti občani, da bodo videli,
katerim željam so načrtovalci pris
luhnili in kakšne zahteve postavlja
jo za naprej. Marsikaj so dolžni na
rediti investitorji HE, marsikaj pa
regija sama, posebej v kmetijstvu in
turizmu, ki doslej ni izkoristila na
ravnih danosti. Toda po treh letih
so se tudi v Posavju veliko naučili,
tako da se zdaj lahko enakopravne
je dogovarjajo z elektrogospodarst
vom, če se bodo znali še bolje orga
nizirati, združiti znanje in denar za
pripravo in izpeljavo skupnega raz
vojnega projekta.
J, T.

Iz krize s pomočjo znanosti
V Krškem je bil dvodnevni p o sv et o razvoju visokega šo lstv a v Sloveniji
KRŠKO — Dolgoročni razvoj slovenskega visokega šolstva je bil osrednja
tema posvetovanja, ki se gaje v Krškem od 19. do 20. novembra udeležilo 220
predstavnikov slovenskih visokošolskih ustanov in znanstvenih inštitucij. Prva
in najbolj razveseljiva vest s tega posvetovanja pa je prav gotovo, da univerze z
novim protiinflacijskim programom ne bodo bistveno prizadete.
Tako je vsaj zagotovil predsednik
dekanski konferenci. Obe slovenski
univerzi se m orata vključiti v sodobne
slovenskega izvršnega sveta Dušan Ši
nigoj na dekanski konferenci, ki je bila
• Posvetovanje v Krškem je pre
organizirana 18. novembra v Delav
seglo okvire, ki jih je zastavil razisko
skem kulturnem domu Edvarda Kar
valni projekt o razvoju visokega
delja kot uvod v posvetovanje. Letos
šolstva, vendar je bil dobro izhodišče
bodo namreč visoko šolstvo financirali
za iskanje novih poti visokega šolst
v okviru resolucije, za prihodnje leto pa
va. Univerza naj bo študijska in razi
predlagajo strukturni pristop, tako da bi
skovalna skupnost profesorjev ter
zagotovili vsaj letošnjo raven. V nas
študentov in naj bo sestavina sloven
lednjih treh ali štirih letih pa bo potreb
skega raziskovalnega sistema. Zato je
no družbene dejavnosti financirati kot
treba urediti njeno financiranje in
družbeni strošek in jih ne vezati na do
hkrati odpraviti pomanjkljivosti mno
hodek. K temu je treba dodati, da so se
žičnega visokošolskega študija. K
predstojniki slovenskih visokošolskih
temu pa lahko prispevajo tudi srednje
ustanov zavzeli za avtonomijo znanst
šole, s katerimi se morajo visoke šole
venega dela, ki je bilo doslej vse
tesneje povezati, hkrati pa se morajo
prevečkrat vpreženo v voz dnevne
še bolj odzivati potrebam združenega
politike.
dela in družbe nasploh.
Sicer pa se je dvodnevno posveto
vanje nadaljevalo na izhodiščih, ki so
tokove, ti pa pomenijo, da bi se pri nas
moral odpreti tudi trg za kadre in družbila zastavljena že na tako imeno.ani

Taka univerza pa seveda ne more pris
pevati svojega deleža k izhodu iz krize,
do katere je očitno prišlo zaradi eksten
zivnega razvoja. Iz nje bomo izšli le, če
se bomo naslonili na znanost, trg in
konkurenco ter kulturo. Posebej opa
zen prispevek v razpravi je imel tudi
Tone Anderlič, predsednik slovenske
mladine, kije opozaijal na to, da krivde
za velik osip ni mogoče pripisati samo
študentom. Hkrati se je zavzel, da bi
ukinili administrativne omejitve za
vpis, saj je mogoče tudi z množičnim
študijem formirati manjše ustvaijalne
skupine in izšolati vrhunske strokovnja
keJ. S.

KOČEVCI SO REKLI
»NE« ZA ŠOLE
K O Č E V JE — V kočevski
občini so 18. in 22. novem bra
opravili referendum o uvedbi sa
m oprispevka za gradnjo novih
šol. O bčani kočevske občine so se
sicer na glasovalnih mestih v de
lovnih organizacijah in krajevnih
skupnostih v dokaj velikem števi
lu udeležili referenduma, saj je bi
la udeležba 80-odst. Vendar pa je
bilo »za« kom aj 43 odstotkov volilcev, »proti« je glasovalo 34
odst. volilcev, ostali pa se refe
rendum a niso udeležili. Analize,
ki bi pokazala vzroke in posledice
takega glasovanja, sedaj še niso
opravili, strinjajo pa se, d a je to
velik udarec za razvoj šolstva v
občini.

VARNEJŠA VOŽNJA PO ŽELEZNICI — Na odseku od Dobove do Brežic
prenavljajo spodnji ustroj proge. V jarke sipajo cele vlake gramoza, potem ko
dno prekrijejo s polipropilensko plastjo in mrežami. Ko spet polagajo tire, za
menjujejo lesene prage s pragi iz prednapetega betona, ki jim obetajo daljšo
življenjsko dobo. Zasedaj je to prvi tak poskus v Jugoslaviji. Proga Brežice —
Dobova bo dokončno prenovljena do novega leta. (Foto: J. Teppey)

BERITE DANES!

na 2. strani:

Nova osnovna šola v Vavti vasi

• Kaj zdaj, ko smo to
skuhali?
na 3. strani:

• Stališča se berejo
kot pravljice

Poim enovali so jo po partizanski učiteljici Jožici Venturini________
VAVTA VAS — Trinajst sodobnih učilnic, več kabinetov, večnamenska
dvorana z odrom, kuhinja, sobe za otroško varstvo in več drugih prepotrebnih
prostorov ima nova zgradba tukajšnje osnovne šole, največja in najpomembne
jša pridobitev v Straški krajevni skupnosti v tem letu. Slovesna otvoritev prizi
dka, ki mu pravijo kar nova šola, je bila minuli petek popoldne, s tem pa seje
tudi končalo praznovanje letošnjega praznika novomeške občine.
M aijana Turka, šolski zabavni orkester,
Ker je deževalo, so zunaj opravili le
ritmična skupina in recitatoiji ter D o
formalnosti, glavnemu programu pa so
lenjski oktet. Med tem program om je
obiskovalci od blizu in daleč prisostvo
imel slavnostni govor Boris Gabrič kot
vali v večnamenski dvorani. Nastopili
predstavnik občinskega izvršnega sveta
so šolski pevski zbor pod vodstvom
in odbora za gradnjo šol v novomeški
občini. Med drugim je dejal, da poteka
gradnja šol po referendumskem pro
gramu z velikim naporom, toda za zdaj
še kar uspešno. Celodnevno bivanje je
bilo do zdaj zagotovljeno na šolah v
Novem mestu, Dolenjskih Toplicah,
Šentjerneju in Stopičah, odslej pa bo
tudi v Vavti vasi.
Nova šola je v Vavti vasi zrasla poleg
stavbe, sezidane pred 80 in z dozidavo

ČESTITAMO
OB
DNEVU
REPUBLIKE!

D. ŠINIGO J GOVORNIK
OB OTVORITVI LISCE

Že

bena sredstva. Takšna, za naše razmere
nova filozofija razvoja pa bi bila lahko
tudi zgled za ostale dele Jugoslavije. Se
veda bi morale najprej univerze same
pri sebi marsikaj spremeniti. Dejstvo je,
da se je znanstvenoraziskovalno, družbenorazvojno in kulturno poslanstvo
univerze znižalo na raven srednje šole.

zaradi

M ogoče j e trditi, da so avnojska načela danes bolj aktualna
k o t kd ajkoli v razgibani, včasih k a r burni zgodovini noveJugosla vije. K o t j e dobro znano, j e bil tiste zgodovinske noči m ed 28.
in 29. novembrom 1943 govor o federaciji, demokraciji, bratst
vu in enotnosti, enakopravnosti narodov, združitvi delavcev,
km etov in inteligence, ljudski oblasti in boju za svobodo. Federa
lizem danes, na predvečer 44. obletnice A vnoja, ogrožata unita
rizem in separatizem, dem okracija se j e poročila z dem okratič
nim centralizmom, bratstvo in enotnost so načele vsak dan večje
gmotne, civilizacijske in m išljenjske razlike, ljudska oblast seže
sam o do izvolitve delegata na najnižji stopnji oblasti, delavci,
km etje in razum niki so trije sloji z zelo poenostavljenim i in p o 
gosto zelo različnim i interesi Izbojevan j e bil sam o boj za svobo
do, izgnali sm o okupatorje. Če j e seveda svoboda življenje v sen
ci n eka j desetm ilijardnega dolga, k i ga bodo vračali še vnuki in
pravnuki. Vojaško okupacijo j e zam enjala finančna. J e res vse
izgubljeno? Storim o kaj, da ne bo. Š e posebej zato, k e r sm o bili
mi, državljani Socialistične federativne republike Jugoslavije,
prvi in edini, k ijim j e skorajda uspelo dokazati, da socializem ni
enakost v uboštvu, da j e svoboda veliko m ajhnih svobod posa
m eznikov in da znanstveniki ter m isleci vseh vrst in opredelitev
ljudstvom in državam n ikoli niso v škodo. Vprašanje, kdo, k je in
za k a j j e napravil napako, sicer še lahko prestavljam o do nas
lednjih proslav A vnoja, toda enkrat bo nanje treba odgovoriti.
Ž e zaradi A vnoja.
M. B A U E R

SEVNICA — Danes, 26. novembra,
ob 11. uri bo v Zagoiju slovesnost ob
otvoritvi nove tovarne Konfekcije Lis
ca. Zagorska temeljna organizacija Ši
valnica je tako v komaj pol leta prišla
do nove stavbe, potem ko je katastro
falni plaz izpod Ruardija porušil prejšn
jo tovarno. Potreben denar so zvečine
zbrali s pomočjo solidarnostnih skla
dov. Slavnostni govornik na slovesnosti
v Zagoiju bo predsednik slovenskega
izvršnega sveta Dušan Šinigoj, v kul
turnem sporedu pa bo sodeloval tudi
mešani pevski zbor Lisce, se pravi ma
tične tovarne iz Sevnice.

NOVA INVESTICIJA
ELEKTRA CELJE
V BREŽICAH
BREŽICE — Jutri dopoldne se bo
do delavci Tozda Elektrodistribucije
Krško v prostorih nadzorništva v Breži
cah zbrali na otvoritvi razdelilne trans
formatorske postaje in novega 110kilovoltnega daljnovoda od Krškega do
brežic. Vrednost maložbe je blizu 7 mi
lijonov dinaijev. Za brežiško občino je
to velikega pomena, saj ji zaradi tega
napovedujejo konec pogostih električ
nih mrkov.

povečane pred 23 leti. Stari del bodo
začeli obnavljati takoj po preselitvi
učencev v nove učilnice, v njem bodo
med drugim štiri učilnice, tako da jih bo
šola skupaj štela sedemnajst. To pa bo
zadostovalo, da bo okoli 380 učencev,
kolikor jih je na šoli v tem šolskem letu,
imelo poslej enoizmenski pouk.

na 4. strani:

Za zgraditev novih šolskih prostorov
v Vavti vasi in posodobitev pouka so si
dolga leta prizadevali tako rekoč vsi, ki
so kakorkoli povezani s Straško krajev
no skupnostjo. Med temi pa so seveda
tudi delovne organizacije Novoles, Gor
janci in GG. Vili Pavlič, predsednik
KPO Novolesa, je med drugim šoli
zaželel tudi večjo uspešnost pri poklic
nem usmerjanju učencev, še posebej v
lesarske šole, ker da takšnih profilov
Novolesu primanjkuje. Bolj uspešna

• Kdo še komu sploh
kaj verjame
• Izsiljevanje donos
nejše od dela

• Ukrepi proti novim
stanovanjem
na 5. strani:

• Belt ob enomesečni
zaslužek
na 6. strani:

na 7. strani:

• Bleščeča predstava
tiskane besede
na 9. strani:

• Belokranjska ohcet
brez ženina in neveste
na 10. strani:

• POIMENOVANJE ŠOLE — Na
slovesnosti ob petkovi otvoritvi no
vih šolskih prostorov v Vavti vasi so
osnovno šolo poimenovali po parti
zanski učiteljici Jožici Venturini, ki so
jo marca 1944 na pobočjih Srobotnika ujeli in skupaj z Antonom
Mišičem umorili Nemci in domo
branci.

• Avto prihodnosti že
nastaja
na 16. strani:

• Novo mesto pred no
vo afero?
■HHBBBMBI

Tričetrtletna
izguba Trima
je pokrita
Prevelik program — P o 
vratek k proizvodnji opreme za po treb e kemije
TREBNJE — Dobrih 800 milijonov
dinaijev izgub v Trimu v letošnjem
tričetrtletju so pokrili z revalorizacij
skimi dohodki. Revalorizacijska bilan
ca je bila pozitivna. V Trimu so izdelali
obsežen predsanacijski program, ki ga
je ugodno ocenila tudi banka. S pro
dornejšo prodajno politiko so zapolnili
proizvodne zmogljivosti do konca tega
leta.
Problem Trima je slej ko prej preob
sežen program in v naslednjih letih bo
eden bistvenih problemov prevelika
zmogljivost in zaposlenost v tej naj večji
trebanjski delovni organizaciji, meni
predsednik Trebanjskega izvršnega sve
ta Maks Kurent.
Trim o se srečuje s hudo konkurenco
na domačem in tujem trgu, a v zadnjem
času le prodira tudi na najzahtevnejša
evropska tržišča. Trimo je v prvem de
vetmesečju izvozil kar za 711 milijonov
dinaijev le za trdne valute, medtem ko
je bilo konvertibilnega uvoza samo za
288 milijonov in za 205 milijonov di
naijev še klirinškega. Še vedno imajo za
okrog 2,9 milijona dolaijev zapadlih
anuitet za opravljena investicijska dela
v Alžiriji in Angoli, ki niso plačana.
V Trimu so vsa zadnja leta poslovali
skoraj brez lastnih sredstev. Medtem ko
jih je bilo leta 1980 komaj 26 odsto• S 1. januaijem 1988 naj bi Tri
mo postal spet enovita delovna orga
nizacija. Trebanjski izvršni svet pod
pira tako usmeritev in se strinja tudi z
odcepitvijo tozda v Dobovi, seveda
če bi se delavci tako odločili. Brežiški
izvršni svet pa ocenjuje, daje sanacij
ski program Trima le program sa
moupravne reorganiziranosti. IS SO
Brežice sicer ugotavlja, da ne more
vplivati na samoupravno odločitev
delavcev tozda Trima v Dobovi, ki so
podprli sanacijski program s predla
gano inačico združitve v enovito de
lovno organizacijo. Meni pa, da de
lavci niso imeli dovolj časa za poglob
ljeno vsebinsko razpravo.
tkov, jih je danes že 54 odstotkov. D e
lovna organizacija je bila zainvestirana
in da bi naglo ozdravela, ni bilo pravih
možnosti, tudi zaradi hitrega spremin
janja devizne zakonodaje in drugih
ukrepov, ki niso spodbujali izvoza.
Po besedah direktoija T rima Staneta
Velikonje so ob akciji za kar največjo
prodajo izdelkov prišli na dan tudi z
majhnimi programi. Obnovili so pro
gram opreme za kemijo. Ne kanijo
zmanjševati števila zaposlenih, ampak
bodo delavce prerazporedili. Res pa je,
da ne bodo na novo zaposlovali delav
ce, razen strokovnjakov. V Trimu se
bodo lotili novih oblik kooperacije in se
nameravajo v tujini pojaviti z lastno
blagovno znamko.
P. PERC

DRŽAVNO
ODLIKOVANJE
ZA KRKO
N O V O M E ST O — Predsedstvo
S F R J je odlikovalo novom eško to
varno zdravil K rka z redom dela z
rdečo zastavo za posebne zasluge in
uspehe pri delu, pom em ben za razvoj
in pospeševanje farm acevtske indus
trije. Visoko državno odlikovanje bo
K rka prejela na današnji slovesnosti v
novom eškem D om u kulture.

kot do zdaj pa bo šola prav gotovo tudi
pri razvijanju kulturne in drugih dejav
nosti. Tako imenovanih prostočasnih
aktivnosti v starih prostorih in ob to
likšni stiski na šoli niso mogli gojiti ali
pa so nekatere le z največjih trudom.
I. Z.

OBVESTILO
Naslednja številka Dolenjske
ga lista bo zaradi praznikov ob
dnevu republike izšla 10. de
cembra.
Uredništvo DL

15

Sprva bo še sprem enljivo z
občasnim i padavinami, ob kon
cu tedna pa se bo vrem e
izboljšalo.
I
:-------------------------------- 1

■

ŠOLA Z OKROGLIM VH ODOM — Posnetek, nastal v slabem vremenu, je
resda nekoliko slabši, kot bi se za otvoritev nove šole spodobilo, zato pa je biio
počutje vseh, ki so se minuli petek udeležili slavja v Vavti vasi, boljše. (Foto: I.
Zoran)

Jubilejni
Gorjupovi
dnevi
Tokrat v Novi Gorici
NOVA G O RICA — Društvo
novinarjev Slovenije prireja v spo
min na Mitjo Gorjupa, prezgodaj
preminulega urednika Dela, ki je
mnogo pripomogel, da se je ta
dnevnik razvil v pojem jugoslovan
skega časnikarstva, svoje študijske
dni. M ed dom ala 300 udeleženci so
bili tudi novinarji iz Madžarske, Ita
lije, Avstrije in drugih delov Jugo
slavije.
V četrtek je uvodoma govoril o
liku pokojnega Mitje Goijupa pred
sednik Zveze novinarjev Jugoslavi
je Slavko Fras. Delo je nato poteka
lo v prostorih Iskre-Delte, kjer so
udeležencem predstavili uporabo
računalništva v novinastvu. Pričako
vanja je izpolnil tudi popoldanski
pogovor o aktualnem trenutku no
vinarstva z udeležbo republiškega
javnega tožilca, predstavnikov vr
hovnega sodišča, komiteja za in• Udeleženci Gorjupovih dni
v Novi Gorici so sprejeli tudi pro
testno izjavo zoper sklep treh avs
trijskih strank o ukinitvi dvoje
zičnega šolstva na Koroškem.
Osrednja dnevnika D elo in Dnev
nik nista prinesla dostavka o kra
tenju podobnih pravic v Make
doniji.
formiranje in prof. dr. Ljuba Bav
cona. Razprava ni mogla mimo
znanih trenutnih zapletov med pra
vosodjem in novinarstvom.
Številna novinarska srenja je bila
razočarana, ker se predsednik ZIS
Branko Mikulič ni udeležil petko
vega pogovora z izgovorom, da slo
venski novinarji neobjektivno piše
jo o ukrepih ZIS. V petek zjutraj
tudi dejansko ni bilo nobenega
predstavnika zvezne vlade, čeprav
je podpredsednik Janez Zemljarič
ta dan go voril v koprskem Tomosu.
Pač pa je prišel akademik prof. dr.
Aleksander Bajt in navdušil novi
narje s svojimi razlagami.
Srečanje s predsednikom Slo
venske kulturno-gospodarske zveze
Borisom Racetom iz Trsta je bilo
nato uvod v razpravo o problemih
Slovencev v Italiji. Popoldne se je
prvič v zgodovini teh študijskih dni
novinarska karavana odpravila v
sosednjo Italijo, v Staro Gorico.
Tamkaj so si ogledali Slovenski
dom, zvečer pa je bila na Espomegu
tiskovna konferenca s predsedniko
ma deželne vlade Furlanije-Julijske
krajine Biasuttijem in predsedni
kom slovenskega izvršnega sveta
Dušanom Šinigojem. Na sobotni
pogovor o ustavnih spremembah je
z dr. Aleksandrom Firo, dr. Cirilom
Ribičičem prišel tudi edini član
Mikuličevega kabineta dr. Lojze
Ude.

M ariborsko
pism o

Predsednik
Razpet
odstopa
O dločitev prišla vsaj
pol leta prepozno
M ARIBOR — Rafael Razpet,
predsednik mestnega kom iteja
ZKS Maribor, je odstopil, točneje,
napovedal je svoj odstop na prvi
naslednji seji mestnega komiteja, ki
bo v teh dneh. »Moje odločitve ni
povzročil noben nov dogodek, ki bi
bil povezan z menoj, temveč izha
jam iz ocene političnih razmer v
Mariboru,« je med drugim obraz
ložil svojo potezo, ki je presenetila
celo njegove najbližje sodelavce.
Pravzaprav je njegov odstop pre
senetil tudi mariborsko javnost,
četudi je pred približno pol leta, v
času že razvpite »prekinjene prosla
ve«, od njega pričakovala, da bo
storil natanko to, namreč, da bo po
nesporni politični napaki, ki jo je
tedaj storil, zapustil položaj. S tega
zornega kota je njegova odločitev
vsaj šest mesecev prepozna, kar
posredno tudi sam priznav«, rekoč,
da se mariborska ZK ne more
»vedno znova ukvarjati« z njim.
Dejstvo je, da je Razpet po dogo
dku konec aprila (ko je na proslavi

DOLENJSKI UST

Kaj zdaj, ko smo to skuhali?
S tanko Cerjak, d eleg at Brežic in P osavja v zveznem zboru: »Preglasovali so n as
— V učinek na hitro sprejetih ukrepov ne verjam em o«
BREŽICE — Stan ko Cerjak se od zadnje seje zveznega zbora slabo
počuti v delegatski koži. Svoje ogorčenje je izrazil tudi kot razpravljalec,
saj sije protiinflacijski program in njegovo sprejemanje drugače predstavl
jal. K ako, zvem o iz naslednjih odgovorov.
čeprav iz prakse vem o, d a se na hitro
• Sta vas spravila v slabo voljo
sprejeti ukrepi doslej niso obnesli.
postopek ali vsebina?
Program bi m oral biti tako dodelan,
O boje. Z a boljše razum evanje naj
da bi lahko uskladili razlike. Potem pri
najprej om enim predlog 20 ukrepov
izvajanju ne bi bilo več om ahovanja.
zveznega izvršnega sveta, ki so v javni
• Ž agovaijali ste drugačno pot do
razpravi pred zasedanjem zborov
ozdravitve bolnega jugoslovanske
doživeli dosti pripom b, največ iz Slo
ga gospodarstva, vendar na seji nis
venije in FIrvaške: V lada je m edtem
te m ogli več premakniti zastavljepripravila nov protiinflacijski pro
gram . D obili sm o ga tik pred sejo.
D elegati sm o se m orali na hitro opre
deljevati vsak zase, brez volilcev, tak
način pa je pogreb za delegatski
sistem.

n

P rogram sem prelistal in se enako
kot drugi slovenski in hrvaški delegati
prepričal, da se bistveno ne loči od
prvega, d a ne upošteva vsebinskih
pripom b okrog deviznega zakona,
zahtev po stim uliranju uspešnih gos
podarskih organizacij, pridnih in
vestnih delavcev. T ak o pom em bne
ukrepe, ki zadevajo vsakega človeka,
državljana Jugoslavije, sm o bili prisil
je n i sprejem ati po hitrem postopku,

Stanko Cetjak

nega koncepta. O stajate na drugem
bregu?
Žal je res tako. Bili sm o preglaso
vani. Program a nism o uskladili, zato
je to dokum ent zveznega izvršnega
sveta, ne dokum ent nas vseh. Edino,
k ar sm o lahko naredili, je bila zahte
va po ocenjevanju učinkov čez šest
mesecev in odgovornost vlade zanje,
ker je vztrajala pri svoji varnosti. Le
delno so upoštevali predlog, da je
zvezni izvršni svet dolžan poročati o
učinkih vsake tri m esece. N e jaz ne
drugi slovenski delegati v 126 ukre
pih ne vidim o ciljev in zagotovila, da
nas bodo pripeljali iz krize. Zviševan
je cen in zam rznitev osebnih doho
dkov se še nikoli ni obneslo, saj om e
jevanje izključuje tržno gospodar
stvo.
• In kaj zdaj, k o se je s preglaso
vanjem vse skupaj tako zaobrnilo?
Stvari bom o m orali razčiščevati
pri obdelavi ukrepov, posebej okrog
deviznega zakona, ker različnih mnenj
nism o uskladili o b sprejetju. Če bi to
napravili, se zdaj ne bi spraševali, če
bi jih izvajali ali ne.
J. T EPPE Y

Metlika vendarle napreduje
Ob prazniku m etliške občine — L etos veliko naredili na kom unalnem področju
Telefon v vsako v a s — Ukrepi ZIS bodo poslabšali rezu ltate
METLIKA — Na današnji dan mineva 45 let od napada slovenskih in
hrvaških partizanov ter uničenja belogardistične postojanke na Suhoiju pri
Metliki. Ta udarec je pomenil dokončen zlom organiziranega belogardizma v
Beli krajini sploh. V spomin na ta dogodek praznuje metliška občina svoj
praznik.
Ta belokranjska občina, ki danes
Prepričan sem, da bodo nadaljnja dela
šteje 8.400 prebivalcev, je med najman
tekla po program u in da bodo do leta
jšimi v Sloveniji in se je že pred leti
1990 vse krajevne skupnosti v občini
otresla nerazvitosti. Zaposlenih je 3.700
imele telefon.«
ljudi ali 46 odst. aktivnega prebivalstva.
Letos so nadaljevali dela pri rekonsPrevladuje tekstilna industrija. »Glede
truckiji in gradnjo novega vodovodne
na splošno stanje in težke razmere smo
ga omrežja, pri čemer jim je veliko po
v devetih mesecih letošnjega leta dokaj
magala JLA, delali pa so tudi brigadirji.
uspešno gospodarili,« pravi predsednik
»Zagotavljanje kvalitetne pitne vode
skupščine občine Metlika inž. Stanislav
vsem prebivalcem občine ima v naših
Bajuk. »V tem obdobju ni nobena or:
programih prednost,« pravi Bajuk. »Ve
ganizacija imela izgube, vendar po
lika pridobitev je posodobljena regio
zadnjih ukrepih ob koncu leta pričaku
nalna cesta Drašiči— Krmačina—hr
jem o slabši rezultat. Obveznosti gospo
vaška meja in novi most čez Lahinjo pri
darstva se kljub drugačnim obljubam
povečujejo in gospodarstvo postaja
vedno bolj siromašno, kar se kaže tudi
pri naložbah. Tudi pri uvajanju novih,
zahtevnejših programov ne gre tako,
kot smo zastavili.«
Veliko pa je bilo letos narejenega pri
gradnji komunalnih objektov, pri čemer
gre precejšen del zaslug krajanom, ki so
pri tem pomagali z delom, denarjenvin
materialom. »Marsikatero teh del po
teka v okviru programa javnih del iz
samoprispevka. Letos smo začeli z deli
za napeljavo telefonskega omrežja v vse
krajevne skupnosti. Kljub težavam je
stvar stekla, nabavljeni so vsi kabli, pos
tavljeni drogovi in zakoličena trasa.

Geršičih, k varnejšemu prometu bodo
pripomogli obnovljena magistralna ces
ta na odseku Suhor—Trnovec, semafo
rizirano križišče v Metliki ter obnovitev
ceste od metliške železniške postaje do
mostu čez Kolpo s pločnikom in javno
razsvetljavo. Asfaltirali so tudi več
vaških poti, največ v KS Suhor. Od
gospodarskih naložb je največja nova
proizvodna dvorana v Betini temeljni
organizaciji Metraža, Kmetijska zadru
ga pa je zgradila sušilnico za žito v
Mestnem logu. Metliška občina kljub
težkim razmeram skrbi za svoj razvoj,
ljudje pa so zlasti zadnje čase precej
vznemirjeni, ker vidijo, da se povsod ne
obnašajo tako.«
Več o tem še na 11. strani.
A. B.

DELO

za stare mariborske komuniste pre
kinil recital dijakov mariborske
srednje ekonomske šole, ker ga je
skupaj s še nekaterimi drugimi ude
leženci prireditve ocenil za nepri
mernega) v mestu izgubil vso avto
riteto, z njim vred pa tudi organ in
navsezadnje tudi organizacija, ki ji
je predsedoval.
Resda so mu po tistem kritiki
naaprtili krivdo malodane za vse,
kar se je odtlej v Mariboru zgodilo
in dogajalo slabega, in popolnoma
potisnih na stran tisto, za kar bi m u
bilo mogoče pripisovati zasluge
(denimo za gradnjo novega mest
nega gledališča). A če bi že pristali
na oceno, da mu je bila s tem storje
na krivica, je vendarle treba v isti
sapi dodati, da bi se takšnemu
obravnavanju lahko mirno izognil,
če ne bi vztrajal na položaju, s tem
pa, ko je trmasto (z uradno podporo
mestnega komiteja in še koga višje)
še naprej skušal voditi mestno par
tijsko organizacijo, hkrati zaveda
joč se svoje negativne oznake ne le v
mariborskem, temveč tudi v slo
venskem prostoru, je moral računa
ti s tem, da bo do konca mandata
dežurni krivec za vse, pa naj se s
svojim mnenjem še izpostavlja v
javnosti ali ne. V obeh primerih sta
izgubljala on in partija, v tem po
gledu se lahko z njegovo obraz
ložitvijo strinjam, s prejšnjo pri
pombo: če bi tako ravnal že maja.
Vprašanje je, ali za njegov zda
jšnji odstop res ni bil kriv noben
»nov dogodek«, povezan z njego
vim imenom. Ugledni mariborski
upokojeni sodnik dr. Janko Kuster
je namreč pred časom javno vpra
šal, zakaj še ni stekel sodni postopek
proti ilegalnim razpečevalcem ma
riborskega študentskega časopisa
Kmečke in rokodelske novice, med
katerimi je bil tudi Razpetov sin: po
Kustrovih navedbah so obe ilegalni
številki celo tiskali v razmnoževalnici Dom a političnih organizacij!
Toda: ali je ta obtožba bila za
Razpeta samo še pika na i, je v celo
ti stvari nepomembno.
MILAN PREDAN
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u devize, efektivo, čeke, kreditni pismi

država

valuta

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

šiling
frank/C
fra n k i
krona
marka
frank
gulden
lira
krona
escudo
marka
pezeta
frank
krona
funt
jen
kv. dinar
dolar
dolar
a. dolar
ECU
drahma
funt

Grčija
Irska

tečaj
velja u
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
100
1
1
1
1
1
100
1

in poštne nakaznice
nakupni
srednji
10876,20
3665,62
3645.79
19872.76
31229,32
22609,95
68218.98
104.22
19950,17
934,60
76776,51
1139,15
93548,77
21209,24
2294,73
949.99
4609,90
974,81
1280,40
878,35
1584,37
970,00
2041,60

10892,54
3671,13
3651,27
19902,61
31276,23
22643,92
68321,46
104,38
19980,14
936,00
76891,85
1140,86
93689,30
21241,10
2298,18
951,42
4616,83
976,27
1282,32
879,67
1586,75
971,46
2044.67

prodajni
10908,88
3676.64
3656,75
19932,46
31323,14
22677,89
68423,94
104,54
20010,11
937,40
77007,19
1142,57
93829,83
21272,96
2301.63
952.85
4623,76
977,73
1284,24
880,99
1589,13
972,92
2047,74

r
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Naša anketa

J

Načela tudi za danes
K ljub izredno težkim gospodarskim in političnim razm eram v Jugos
laviji 29. novem ber, dan republike, tudi letos gotovo ne bo minil brez
praznovanj in slavnosti. Prav bi bilo, ko bi se o b tej priložnosti spet
spom nili, kaj se je dogajalo pred 44 leti v Jajcu, ko je nastajala nova
Jugoslavija. Federacija, bratstvo in enotnost, enakopravnost je bil prvi
pogoj za združitev narodov in narodnosti, dem okracija je pom enila obl
jubo, da b om o prisluhnili drug drugem u brez takojšnjega okarakteriziranja vsake m alo drugačne misli za zlonam erno ah celo sovražno, ljud
ska oblast je bila jam stvo, da se noben posam eznik ali skupina
posam eznikov ne b o m ogel povzpeti nad druge in jim ukazovati, kaj in
kako naj delajo itd. K ako dom ače in hkrati tuje zvenijo danes ta načela!
Brez njih pa niti.pe m ore biti socialistične federativne republike Jugos
lavije, za katero jih je toliko izkrvavelo.
VINKO JU RKAS, upokojenec, član ZB
NOV iz Brežic: »Še danes menim, da so bila
avnojska načela ob snovanju nove Jugosla
vije pravilna in edino možna, žal pa jih ne
spoštujemo. Če bi jih, bi bili bolj enotni,
bolj bi se zavedali samobitnosti vsakega na
roda in narodnosti, bolj bi cenili drug dru
gega. Nacionalne in druge težave bomo laž
je reševali, če bom o razmišljali bolj člove
ško, bolj logično, po zdravi kmečki pameti,
saj nas kljub različnosti povezuje skupna
želja po boljšem jutri.«
FRA NC VRVIŠČAR, predsednik ZZB
NOV Metlika: »Avnojska načela so bila
sprejeta v času, ko je bila Jugoslavija, vsi
njeni narodi in narodnosti, v največji ne
varnosti, izpostavljeni uničevanju in iztrebl
janju, delovala pa so združevalno, povezo
valno. Današnje kršenje teh načel, ki sc
pojavlja tako pri posameznikih kot pri raz
ličnih organih, od republiških do zveznih,
ustvarja napetosti in občutek negotovosti.
Iz težav nas bo rešilo dosledno upoštevanje
teh načel, današnje težnje po centralizmu in
unitarizmu izhajajo iz nedela in neodgo
vornosti.«
IVAN ŽUNIČ, tajnik kulturne in telesnokulturne skupnosti Črnomelj: »Sedaj bi se
morali še posebej opreti na avnojska načela,
prihodnost Slovenije je le v taki državi, ki
temelji na njih. Tendence za spreminjanje
teh načel imajo svoja ozadja, kar se vidi pri
sprejemanju protiinflacijskega programa,
pri spreminjanju zakona o združenem delu
in ustave. Vse centralistične težnje so v nas
protju z duhom avnojskih načel. Zahteve
po jasnejšem položaju narodov in narod
nosti, za čiste račune in večjo odgovornost
niso nacionalizem.«
M ATEVŽ FR A N K O , O O ZZB NOV
Novo mesto: »Kaže, da so avnojski sklepi
veljali le v najtežjih trenutkih naše revoluci
je. Parola o bratstvu in enotnosti se vse re
dkeje sliši, to ima za posledico politično nes
tabilnost Jugoslavije in vse skupaj vpliva na
naše ekonomske rezultate. Ozdraviti mo
ram o državo, pa se bo popravil tudi
ekonomski položaj. Ni prav,da so slovenski
predlogi v Beogradu preglasovani, da se
razvoj v Sloveniji ustavlja. To ne obeta nič
dobrega.«
SLAVKO ŠRIBAR, predsednik MS
m
SZDL za Posavje, Krško: »V tem trenutku
so avnojska načela ljudem bolj v zavesti,
kot se m orda zavedajo. Še kako je potrebno
prizadevanje za uveljavljanje enakoprav
nosti jugoslovanskih narodov in narodnosti
na vseh področjih. Z raznimi nacionalistič
nimi poskusi in pretiranim administriranj m so pravice nekaterih okolij okrnjene. V
mislih imam Kosovo, protiinflacijske ukre
pe, la ne upoštevajo različnih pogojev in
načina življenja v posameznih delih Jugos
lavije. V avnojskih načelih je to zaobse
ženo.«
ANICA JEVN IKAR, uslužbenka občin
ske uprave v Trebnjem: »Zadnji dogodki v
zvezni skupščini ob sprejemanju protiinfla
cijskega program a mečejo kaj čudno luč na
enakopravnost republik v naši federaciji.
Dokler bo kdorkoli vsiljeval katerikoli od
federalnih enot rešitve, ki sc življenjskega
pomena za nadaljnji razvoj ali celo obstoj,
se nam slabo piše. Posiljevanje Slovenije z
argumentirano zavrnjenimi rešitvami ne
more prinesti nič dobrega. T udi s preglaso
vanjem se oddaljujemo od avnojskih na
čel.«
w
JA N K O BLAS, tehnolog v M-Kopitarni
Sevnica: »Pri glasovanju o tako pomemb
nih zadevah, kot je protiinflacijski program,
bi bil nujen konsenz, ne pa preglasovanje.
Zdi se mi, d a je to poskus, kako bi nas, Slo
vence, izigrali tudi pri spremembah ustave.
Zemljarič pa še govori, da so delegati glaso
vali proti kot posamezniki, ne da bi imeli
mnenje baze. Avnojski duh je daleč.«
M IRAN A N D O LJSEK , Riko Ribnica:
»Odločitve in načela AVNOJ-a bi bila do
bra še danes, če bi jih spoštovali. Sčasoma se
pozabljajo, celo v šolskih klopeh se ne učijo
več toliko o tem. Nikakor ni v redu, da ima
vsaka republika svoje politične in ekonom
ske zakonitosti. Verjetno se napačno razla
ga vloga republik in pokrajin. AVNOJ je
dal jasne opredelitve.«
SVETOZAR VAJS, upokojenec iz Ko
čevja: »Zdi se mi, da se tudi avnojske
odločitve različno razlagajo. Živimo v zelo
zapletenih političnih in gospodarskih raz
merah, /a katere so krive čudne odločitve
posameznikov, ki v federaciji zastopajo svoj
narod. Ker se ne spoštujejo odločitve
AVNOJ-a, smo priče širjenju nacionaliz
ma, to pa je nevarno. Mnoge stvari bi se
uredile, če bi se obrnili k avnojskim
načelom.«
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PRAVICI
JE ZADOŠČENO
L JU B L JA N A — Kaže, da bo ven
darle končano žalostno poglavje slo
venske ( nejsolidarnosti, k i se k o t ja ra
kača vleče že več let. N a pobudo in
vztrajanje D ruštva vinogradnikov
ljutom ersko-orm oških goric Jeruza
lem j e republiško ustavno sodišče
razveljavilo diskrim inatorsko delitev
družbene pom oči prizadetim p o hudi
zim ski in spom ladanski pozebi leta
1984/85. D ružbeno neorganizirani
Pr'dcl°valci so bili ob n eka j nad 527
milijonov dinarjev, do katerih so zdaj
po razsodbi sodišča upravičeni Pod
p isnikom družbenega dogovora j e
predlagano, naj bi iz sredstev solidar
nosti zd a j ta denar izplačali Po razde
lilniku naj bi dobile naše prizadete
občine naslednje zneske: Brežice
159,7 milijona dinarjev, Črnom elj
17,3, M etlika 3,6, in Sevnica 61 mili
jo n a dinarjev. N i veliko, j e p a vsaj
delno^ zadoščeno pra vici K o t piše
K m e č ki glas, morajo prizadeti nekooperanti, k i jih j e pozeba oškodo
vala, p a solidarnostne pom oči niso
dobili, oddati svoje zahtevke društ
vom vinogradnikov oz. sadjarjev na
svojem območju, če p a teh ni, p a pri
pristojnem občinskem organu.

USPEŠNA LICITACIJA
LIPICANCEV
SLOVENSKA VAS — Bolj malo je
znano, da čistokrvne lipicance gojijo
tudi v Kmetijskem gospodarstvu Slo
venska vas. V nedeljo je bila dražba
žrebic letošnje prereje. Vse štiri ponuje
ne so premenjale lastnika: kar dve je
odpeljal gostilničar Rajko Šemrov na
Vrh nad Laškim, eno celjski konjeniški
klub, čast Dolenjcev pa je rešil Tone
Gašperšič iz Pekla, -olj znan kot Feder.
Najdražjo žrebico, Gaeto VIII, so pro
dali za 790 tisočakov. Še vzpobudna
vest novim kupcem ob letu: tudi vse
preostale kobile v hlevu so breje!
O
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Sejm išča
B R EŽIC E — N a sobotnem
sejmu so rejci prodajali 160
prašičev, starih do 3 m esece, in
72 starejših. Lastnika je menja
lo 98 mlajših in 22 starejših živa
li. Kilogram žive teže mlajših je
stal 1.500 do 1.600 din, starejših
pa 1.400 d o 1.500 din.

KRŠKO — Predlog stališč CK ZK Slovenije o strateškem razvoju kmetijst
va je bil v razpravo pospremljen s pobožno željo, naj bi ob njem ne govorili
samo o trenutnih težavah. Toda od maja sem, ko so prišla stališča v javnost, pa
do sedaj, ko po regijah, v družbenopolitičnih organizacijah in strokovnih
združenjih vodijo raprave, so se razmere v kmetijstvu precej poslabšale. Zato
seveda domala vsi razpravljalci govorijo o trenutnih razmerah in jim je, vsaj za
sedaj, kaj malo mar za lepšo prihodnost.
Približno tako je bilo tudi na posav
upada kmetijska pridelava in večina
skem posvetu, ki ga je organiziral me
kmetij nima naslednikov. Kmetijstvo
dobčinski svet SZDL. Direktor Krške
ne sledi sodobnim tehnologijam, denar
ga M -Agrokombinata Franc Juvane je
ja za nove naložbe pa ni. Kritično je tudi
stanje v kmetijskih šolah, kjer so bili
med drugim dejal, da so stališča na ses
tanku osnovne organizacije obravnava
vloženi veliki denarji, mladi pa se v šole
li. Toda vtis, ki so ga dobili ob branju
ne vpisujejo, ker v kmetijstvu pač ne vi
gradiva, je bil tak, kakor da v kmetijstvu
dijo prihodnosti. Dotaknili so se tudi
cvetejo samo rožice. Predvsem so po
vprašanja zemljiškega maksimuma, za
grešali odgovor na vprašanje, na kate
katerega ni več ovir, da bi ga ukinili.
rem mestu je kmetijstvo v našem gos
Zagovaijali so nasprotno mnenje, da bi
podarstvu. Gradivo govori o kmetijskih
bilo bolje predpisati zemljiški mini
problemih vse preveč splošno in načel
mum. Menili so tudi, da bi bilo treba
no. V razpravi je bilo naštetih še več
kmetijstvo izenačiti z ostalim gospo
problemov. Govorili so o premijah, ki
darstvom. Govorili so tudi o organizi
so za hribovsko kmetijstvo prenizke.
ranosti kmetov kooperantov, kjer pa so.
Posledice pa so znane, saj v teh predelih
zagovarjali, da ni važna oblika, ampak

Kmeta je treba poslušati
Že tako bolj slabo razvito km etijstvo v krajevni
skupnosti Zabukovje v se bolj o g roža divjad
ZABUKOVJE — »Naš kmet ima
bore malo od kooperacije, ker je pre
majhen. Pšenico smo oddali po 160 din,
za otrobe pa plačali po 170 din! Zakaj
dobimo mleko plačano šele 24. v
tekočem mesecu?« so se vprašali neka
teri kmetje 14. novembra na programsko-volilni seji krajevne konference
SZDL v Zabukovju.
Kmetijstvu dela v teh krajih pod
obronki Bohorja divjad vse večjo
škodo. Zato je tudi nezadovoljstvo
kmetov vse večje. Kmetje niti niso imeli
pravega naslovnika, zato so bili izrečeni
tudi nasveti, naj posnemamo Švicarje in
Avstrijce, saj kapitalizem ni tako gnil.
Direktorica temeljne organizacije ko
operantov sevniškega kombinata, Joži
ca Mlakar, je stvari skušala spraviti na
trdna tla. »Kmetje niste bogati, torej tu
di organizacija združenih kmetov ne
more biti. Cene so naš poglavitni pro
blem, toda tudi te nas ne bodo rešile.
Borimo se za cene povprečno produk
tivnega kmeta. Podatki za oktober
kažejo izreden padec pridelave mleka,
kar ni čudno, če vemo, da ima kmet le
56 odst. pokrite cene mleka,« je dejala
Mlakarjeva in pozvala kmete, naj bodo
bolj prodorni in naj se nikakor ne vdajo
v usodo.
Kmetom pa grenijo življenje tudi
stvari, ki bi jih po vseh zakonitostih mo
rali hitreje reševati. »Kmetje ne morejo
več prenašati škode, ki jo povzroča div
jad. Kje so vzroki, da vam je tako narastel stalež prašičev? Tudi srne že delajo
veliko škode in tretjina škode sploh ni
prikazana. Tega športa, da si bodo
nekateri gostje hodili ogledovati kapi
talne merjasce, da bodo imeti v Sloveni
ji nekakšen safari, ne bomo trpeli,« so se
hudovali Zabukovljani.
Merilo za odškodnino mora biti, ki jo
• povzroča divjad, in priznati je treba, da
lovska družina Zabukovje skuša po svo
jih močeh to kar se da omiliti. Tudi po
teza lovcev, da odškodnino poplačajo v
suhem koruznem zrnju, je večini kme
tov bolj sprejemljiva kakor odškodnina
v dinarjih, ki prenaglo tonejo. Zganiti
pa se bo morala še posavska lovska zve
za in Lovska zveza Slovenije, ki imata

močnejši vpliv na odmeijanje odstrela
divjadi kakor pa lovska družina na Koz
janskem in pa kmetje, ki jih dostikrat
niti ne vprašajo za mnenje.
P. PERC

Kupili bi
kombajn
za strmino
Sodelovanje med kmeti in z zadrugo
D O LN JE KA RTELJEVO —
»Kmetje— kooperanti imajo nekaj
ugodnosti, kot so regres pri nafti,
gnojilu in drugem. Vseeno nasploh
za kmetijstvo velja, da ni sorazmer
ja v ceni. Kmetje dobijo za svoje
pridelke premalo, če upoštevamo,
koliko dajo za gnojila in drugo pa
koliko so zaposleni z zemljo ali pa z
živino,« meni Franc Žagar iz Doln
jega Karteljevega. Žagarjevi so, kot
še nekateri v vasi, kooperanti no
vomeške Kmetijske zadruge Krka
in se ukvarjajo največ s pridobivan
jem mleka in vzrejo telet, ob tem
pridelajo v večjih količinah še
pšenico.
Njihova čreda molznic je med
drugimi uvrščena v skupino tako
imenovane A-kontrole proizvod
nosti krav, kjer se pri vsaki živali
posebej meri mlečna kakovost. Pri
reji Žagarjevim svetuje tudi zadru
ga, vendar po Francovih besedah
ne bi bilo odveč več obiskov pos
peševalca. Kljub temu sodelovanje
s KZ Krko živi in ravno tako velja
za sodelovanje med karteljevskimi
kmeti. »V vasi smo se kar navdušili
za strojno skupnost in srno tako
kupili nekaj strojev,« pravi Žagar in
dodaja, da načrtujejo še nakup
kombajna.

vsebina. O b vseh teh razpravah pa se
zastavlja tudi vprašanje, zakaj se kar
naprej sprejemajo stališča in sklepi, ki
jih potem nihče ne uresničuje. Na
dnevni red bi torej morali postaviti tudi
vprašanje odgovornosti (ne)odgovornih.
Zemljiška politika je del kmetijske
politike, zato so veliko razprave posve
tili tudi tem vprašanjem. Soglasna ugo
tovitev je bila, da so kmetijske zemljiške
skupnosti opravile pomembno vlogo,
žal pa tudi tu prihaja do nesmislov. Fi
nancirajo se iz sprememb namembnos
ti, proti tem pa bi se morale skupnosti
boriti. Zato so se na posvetu zavzeli za
to, da se spremeni način financiranja.
• V Posavju so predvideni veliki po
segi v prostor, zato je varovanje kme
tijskih zemljišč in urejanje prostora v
tem območju še toliko bolj aktualno.
Hidroelektrarne bodo požrle najbol
jšo zemljo. Vas Arto v sevniški občini
bo tako rekoč poplavljena, kmetom
pa ne more nihče nič gotovega reči in
iahko se zgodi, da se bodo pokazali
veliki socialni problemi. S podobnimi
težavami se srečujejo v krški občini,
kjer po mnenju predstavnika kmetij
ske zemljiške skupnosti le-ta sploh ni
bila prisotna pri sprejemanju in
spremembah družbenega plana. Re
publika in občina pa uveljavljata širši
družbeni interes, kadarkoli se jima
zazdi. Zaradi tega bodo potrebna do
datna strokovno-tehnična opravila,
ki bodo stala veliko denarja.
Vendar so v Posavju predlog stališč o
strategiji razvoja kmetijstva CK ZKS
sprejeli, a z zahtevo, da jih je potrebno
dopolniti s konkretnimi problemi. Zlas
ti pa naj bi kritično spregovorili o pro
tiinflacijskem programu, ki kmetijstvu
ni nič prinesel, še manj pa olajšal
položaj.
J. SIMČIČ

M ANJ GRO ZD JA
K RŠKO — V krškem Agrokombi
natu so glede na letino in že znane teža
ve letos še kar zadovoljni z odkupom
grozdja. Po pogodbah bi sicer morali
odkupiti 1500 ton grozdja, a so ga le
1170 ton.

Gnojiti ali ne gnojiti?

Tov. F. I., mislim, da bi se lahko vaše
nekoliko nejasno pismo strnilo v nas
lednje vprašanje.
• Vprašanje: Ali lahko vaš oče kot
lastnik kmetije, s katerim živite z ženo
in otroki v skupnem gospodinjstvu zah-

PRAVNI NASVETI
teva, da še v času njegovega življenja iz
plačate bratu in sestri odgovarjajoči de
lež iz kmetije, čeprav sta oba, brat in
sestra, zaposlena in v to kmetijo prak-

U R EJA N JE NAJ BI
NADALJEVALI

Z NOVOMEŠKE TRŽNICE

Zloglasni protiinflacijski program je še podražil za km eta že tako predra
ga m ineralna gnojila. V endar se jim kljub tem u ne m ore odpovedati, (s
čim er nekateri grozijo) lahko pa več stori za bolj sm otrno porabo. M ineral
na gnojila je m ogoče bolj učinkovito uporabiti le s pom očjo kem ične anali
ze, ki pove, česa v tleh m anjka in kaj m ora km etovalec dodati, da bodo
rastline oskrbljene s potrebnim i hranili. Le ponovim o naj, da je količina
pridelka odvisna od tistega hranila, ki g a je v zemlji najm anj. T o je železni
zakon m inim um a.
V času od spravila pridelka do naslednjega gnojenja, to je v pozni jeseni
■n pozimi, je najprim ernejši čas za odvzem vzorcev zemlje, na podlagi kate
rih b odo v laboratoriju ugotovili, kako je s posam eznim i hranili v tleh,
predvsem s fosforjem in kalijem ter z reakcijo tal (ph faktor). Bistveno pri
tem je doseči povprečen vzorec, ki b o predstavljal celotno parcelo, njivo ali
travnik.
A gronom ija določa poseben postopek, ki zagotavlja, da se bo to zgodilo.
Parcela, za katero naj bi vzeli povprečen vzorec, ne sm e biti velika več kot
dva hektarja, takih pa je pri nas takointako kaj m alo. V predpisani globini
zemlje (na njivi do globine oranja, na travniku ali pašniku do globine 6 cm )
je treba vzeti vzorce vsaj na 15 mestih, jih tem eljito prem ešati in od tega !
povprečka vzeti en kilogram , kar je potem povprečni vzorec parcele. In še
to: z robov parcele vzorcev ne jem ljem o, pri delu na njivi uporabljam o lo *
pato, na travniku in pašniku pa sondo.

N O V O M E ST O — N a tržnici je
bilo v ponedeljek v skladu z nižjimi
tem peraturam i manj živahno kot
običajno. Bližajoče se koline je naz
nanjala stojnica s špilam i — za b uta
rico je bilo treba odšteti 500 din — pa
dobra ponudba m ajaronovih plevic
po 200 din merica. Kilogram radiča
je bilo m oč dobiti za 2.000 din, enako
vsoto je bilo treba dati za fižol. Za tri
četrt litra dom ače sm etane je bilo tre
ba dati 2.750 din. Jab o lk a so bila po
800 din.

•
P ovprečen vzorec z vsem i potrebnimi podatki je treba dostaviti
ali poslati v pristojni kmetijski zavod ali kmetijski inštitut. Tam v laborotoriju vzorec zm eljejo in posušijo, potem pa raztapljajo v blagih kisli
nah, pod obn o, kot se dogaja v naravi v dotiku s koreninami rastlin.
D obljene rezultate, ki se kažejo v miligramih hranil (P 205, K20) na 100
gram ov tal, najbolje raztolmači strokovnjak, ki da potem tudi navodilo,
koliko posam eznega mineralnega gnojila je sm otrno uporabiti.______
Km etovalci se običajno bojijo dodatnih stroškov, vendar je treba pouda
riti, d a je analiza zemlje m nogo cenejša, kot je vrednost zavrženega gnojila,
če je bilo napačno uporabljeno. Račun je čisto preprost.
inž. M. LEG AN
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Žalost ob vinu!
Čeprav se vinogradniki veselimo
vinskega pridelka, smo hkrati ža
lostni, ker ga ne moremo prodati. O
tem smo že pisali, dajali predloge za
prodajo, vendar uspeha ni.
O žalostnem stanju glede prodaje
vina je v zadnji številki revije So
dobno kmetijstvo napisal zanimiv
prispevek Ilija Bregar, novinar Gos
podarskega vestnika. Glavne ugo
tovitve tega prispevka posredujemo
tudi bralcem Dolenjskega lista:
»Človek je v svoji zgodovini vse
skozi spremljal vino, pijačo, kateri
je pripisoval božje lastnosti, čeprav
ne vemo, kdaj in kje jo je prvič za
sadil. Pravijo pa, da liter vina zados
ti osmino človekovih potreb po
hrani, hkrati pa mu omogoča devet
desetin dobrega razpoloženja. In
prav slednje bo našemu človeku
prišlo jutri še bolj prav (pomislimo
na krizne rezmere našega gospo
darstva) kot danes, četudi zdajšnje
razpoloženje ni dosti prida.
Še posebno se slabo piše prav
ljudem, ki se ukvarjajo s pridelo
vanjem in predelavo vina. Statistika
pravi, d aje v naši republiki Sloveni
ji dvesto tisoč ljudi, to je vsak deseti
Slovenec, na en ali drug način po
vezan s to božjo pijačo.
Letošnja letina ni najboljša, pa
tudi slaba ni — torej povprečna.
Nadpovprečne pa so lanske zaloge
vina tako v vinskih kleteh D O kot
pri zasebnih vinogradnikih. Tik
pred letošnjo trgatvijo so te zaloge v
Jugoslaviji ocenjevali na kakih sto
milijard dinarjev. V Sloveniji so
resda nekaj manjše od povprečja v
drugih jugoslovanskih vinskih kle
teh, vendar ne toliko, da bi vino
gradniki in vinarji lahko bili brez
velikih skrbi.

Vzrokov za to je več. Spričo se
danje kreditne politike bo vsak, ki
bo vino imel v kleti, v prvi polovici
prihodnjega leta izgubil praktično
vse. Obresti bodo požrle vso vred
nost zalog. Nekateri so to že sami iz
računali. na primer belokranjski vi
nogradniki, ki so do trgatve hoteli
za liter vina 800 do 900 dinarjev,
potem pa so ga ponujali po znatno
nižji ceni. Tako bo dobršen del lan
skega pridelka šel v kotle za žgan
jekuho. Kletarji in vinogradniki
bodo tako lanske zaloge sicer zman
jšali, toda manjši bo tudi dohodek
— celo do 50%.
Za Slovenijo velja, da je večina
družbenih kleti letošnji pridelek
grozdja kupovala na podlagi tako
imenovanega odprtega računa in
po ceni, ki v primerjavi z lansko še
zdaleč ne bo ujela inflacije. Cene
grozdja so se gibale od 320 do naj
več 400 din za kilogram. Vinograd
nik pa bo dobil grozdje v celoti
plačano šele potem, ko bo vino naš
lo pot do kupca. In kako naj vino
gradnik ve, kdaj bo šla v denar prav
njegova steklenica vina?
Večino od približno 60 do 70 ti
soč vagonov grozdja, kolikor ga v
naši republiki natrgamo na leto,
predelajo v vino v družbenih kleteh.
To s stališča kakovosti pijače za
široko porabo niti ni slabo. Veliko
slabše pa je za vse tiste, ki v tej igri
neposredno sodelujejo. To velja
predvsem za vinogradnike, pride
lovalce grozdja. Naj se še tako go
vori, da imamo samoupravljanje in
da ima vsak, ki v tej igri sodeluje,
možnost odločanja, je v resnici
vendarle tako. da vsak najprej
poskrbi za svoj želodec, začenši z
državo!
(Dalje prihodnjič)
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O dgovor na vp rašan je bralca F. I. iz Dul, p. Škocjan na Dolenjskem

Kakšen naj bo odgovor na nedavne vladne ukrepe
Pri Žagarjevih, ki so lani oddali
22.000 litrov mleka,-1.200 kg mesa,
3.000 kg krompirja in 1.500 k pše
nice, niso t. i. čisti kmetje. »Pri hiši
je premalo zemlje, da bi shajali sa
mo s kmetovanjem,,zato delam tudi
v tovarni,« razloži Žagar, k ije s-cer
končal poklicno kmetijsko šolo.
M. LUZAR
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Kdaj izplačati delež s kmetije

DO LN JE KARTELJEVO — Kme
tje na območju Dolnjega Karteljevega
pogrešajo izvajalce del, ki so pred
časom minirali kamenje na kmetijskih
površinah na tem področju. Sodeč po
uradnih informacijah, bodo razlogi za
skrb kmetovalcev kmalu odpravljeni,
saj v Kmetijski zadrugi Krka Novo
mesto zatrjujejo, da so pri njih že stekli
dogovori za nadaljevanje prekinjenih
del na karteljevskih njivah.

Kmetijski

|
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POLITIKA, BEO GRAD
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tično vlagate svoje delo in sredstva sa
mo vi z družino? O ba z ženo delata na
kmetiji in iz nje preživljata sebe in
družino.
• Odgovor: Po določbi 2. odstavka
21. člena Zakona o dedovanju kmetij
skih zemljišč in zasebnih gospodarstev
(Uradni list SRS 26/73 in 1/86) lahko
oporočitelj z oporoko zapusti kmetijo le
osebi, ki izpolnjuje pogoje iz 11. člena
tega zakona. Pogoj v i l . členu zakona
je, da ima namen obdelovati kmetijsko
zemljišče z osebnim delom, pri čemer
ima prednost tisti, ki je ta svoj namen
pokazal tako, d a je na kmetiji delal oz.
se usposobil za obdelovanje kmetijskih
zemljišč ali da je z svojim zaslužkom
prispeval k ohranitvi oz. zboljšanju
proizvodnih zmogljivosti kmetije.
Nobene ovire torej ne bo, da prev
zamete kot dedič to kmetijo, saj ste sku
paj z ženo vse življenje živeli in delali na
tej kmetiji ter vanjo vlagali denar. Če je
oporoka sestavljena v nasprotju z ome
jitvami, ki veljajo za dedovanje kmetij
skih zemljišč in zasebnih kmetij, ni vel
javna in pride do dedovanja na podlagi
zakona. Zato mora dedič, ki ima interes
na tem, da se oporoka ne uporabi,
dokazati le, da so bila kršena določila o
dedovanju.
Če so v oporoki naložena plačila, ki
bi vas socialno ogrožala, pa lahko uvel
javite pravico do plačila dednega deleža
po 16. čl. Zakona o dedovanju kmetij
skih zemljišč in kmetij v roku 5 let, v iz
jemnih primerih pa lahko ta rok znaša
največ do deset let. Odložitev plačila v
navedenih rokih morate predlagati so
dišču med zapuščinsko pravdo.
• Kot vidite, spoštovani bralci, uva
jamo novo rubriko PRAVNI NA
SVETI. Če imate kakšne težave
pravne narave, nam pošljite vpraša
nje v uredništvo Dolenjskega lista,
Novo mesto, Germova 3, mi pa vam
bomo s pomočjo naše pravne sode
lavke poiskali odgovor. Pričakujemo
predvsem vprašanja iz močno zaple
tene kmetijske zakonodaje, zato bo ta
rubrika stalno ali občasno (odvisno
od števila vprašanj), objavljena na tej,
to je na kmetijski strani.
Dokler pa je tako, kot pravite, pa nis
te dolžni svojim, t.j. bratu in sestri, niče
sar dajati in tudi oče ne more samovolj
no podariti tega, kar gre h kmetiji. Sicer
pa, če se hočete izogniti bodočim prepi
rom, bi bilo najbolje, da se že sedaj sku
paj z očetom pogovorite oz. ugotovite,
kaj pripada ostalim otrokom, ki ne živi
jo na kmetiji (po 15. členu Zakona o
dedovanju kmetij lahko zahtevata le
nujni delež), in potem primerjajte s tis
tim, kar sta že prejela. V zvezi s tem je

treba oceniti celo kmetijo in vinograd
ter zidanico in še tisto, kar sta prejela še
posebej. Na ta način boste dobili raz
merje, da boste vedeli, v kakšni višini
sta bila vaš brat in sestra izplačana še za
časa življenja vašega očeta.
Preverite tudi, če je vaša kmetija
zaščitena z občinskim odlokom.
^
MARTA JELAČIN

Česen
barometer
ekonomije
Zakaj je tako drag in kako
se prideluje ______
Tržnica je menda edino mesto v
gospodarstvu Jugoslavije, kjer v resnici
dosledno velja ekonomski zakon o po
nudbi in povpraševanju. Ta je nagnal
ceno česna v astronomske višine. Preča
česna je postala pravo bogastvo — pri
nas, ne pa v sosednji A vstriji, kjer ima ta
vrtnina ob hudi konkurenci španskega
česna povsem običajno ceno.
Karkoli, lahko pričakujemo, da bo
zakon o ponudbi in povpraševanju de
loval še naprej in da se bo pri nas zelo
povečalo zanimanje za pridelovanje
česna. Zal pa je vzgoja česna zahtevne
jša od vzgoje drugih vrtnin, lahko bi celo
rekli, da je česen muhast in v pridelku
nezanesljiv.
Dr. Mihaela Černe, ki velja pri nas za
največjo poznavalko te vrtnine, svetuje,
da je treba česen saditi čimbolj zgodaj
jeseni (debeloplodni zimski česen) ali
spomladi, ker le potem lahko pravilno
potekajo njegovefenofaze. Dobro uspe
va na humozni srednje težki strukturni
zemlji, k i dobro zadržuje vlago. Za vla
go je česen nasploh zelo občutljiv, brez
nje se stročki ne razvijejo. Česnu se
nikakor ne sme sveže gnojiti s hlevskim
gnojem, kar nekateri zmotno delajo,
marveč mora slediti vrtninam, ki so bile
prejšnje leto gnojene s hlevskim gnojem.
Česnu v nasprotju z drugimi kulturami
ne prija globoka obdelava, rad ima
zemljo z nevtralno reakcijo, izmed mi
neralnih gnojil pa predvsem sadjarski
nilrofoskal. Natančen j e tudi glede ob
delave, motika sme največ kake 4 cm
globoko, sicer poškoduje koreninski sis
tem in posledica lega je spet — slab
pridelek.
Slab pridelek pa pomeni manjšo po
nudbo na trgu in s tem višjo ceno, ki jo
zvečana poraba česna, ene najbolj slo
večih zdravilnih rastlin, samo še pove
čuje.
M. L.

IZ NKŠIH OBČIN
Niso nikogaršnja zemlja
M ALA STRM1CA, ČELEVEC
— Na tem območju krajevne skup
nosti Smarjeta urejajo preskrbo s
pitno vodo. »Delamo vodovoda ma
Mali Strmici in v Čelevcu in pri
obevh gredo dela h koncu. Na zajetju
za Čelevec opravljamo končna dela
v rezervoarju in naj bi jih naredili še
letos. Z, denarjem zaenkrat shaja
mo. V Čelevcu so ga večji del pris
pevali domačini, nekaj je dala kra
jevna skupnost, na Mali Strmici pa
je prispevala večji delež krajevna
skupnost,« pove o skupni udeležbi
krajanov pri gradnji 5.200 m dol
gega Strmškega in blizu trikilometr
skega vodovoda na Čelevcu Brane
Zoran z Griča pri Klevevžu, ki je
tajnik gradbenih odborov pri obeh
vodovodih* sicer pa tudi član sku
pščine KS Smarjeta. Razen tega so
delovanja omenja še eno, tako,
kakršno nemalokrat marsikje pri

Brane Zoran: »Drugo leto naj bi
dobila Mala Strmica in Čelevec še
telefon.«

podobnih naložbah pogrešajo. Obe
vodni zajetji sta namreč v drugi kra
jevni skupnosti in v drugi občini kot
omenjeni naselji. »Gradbena odbo
ra za oba vodovoda sodelujeta z
gradbenima odborom a Vrh— Laknice in Velika Strmica. Plačali smo
odškodnino za delo, ki je bilo
opravljeno že prej, in priključili no
ve porabnike. Izvira sta po strokov
nih ocenah higiensko neoporečna
in dovolj močna. Tehnično sta nova
priključka narejena tako, da bo vo
de za vse dovolj,« oriše Zoran pri
zadevanja za enakomernejši razvoj
krajevne skupnosti.
Skrb za »policentričnost razvo
ja« naj bi se med drugim poznala še
v predvideni gradnji ceste Klevevž— Mala Strmica. »Nova cesta bo
boljša in krajša od sedanje. Ta je
zanič, tako da na M alo Strmico od
Klevevža zdravnik niti v najnujne
jših primerih ne more priti. Po novi
bo mogoče vozil celo šolski avtobus
na Malo Strmico, ki je zdaj bolj
odprta le na mokronoški konec,«
označi Zoran kot predsednik tudi
cestnega gradbenega odbora razko
rak med zemljepisnim in upravnim
položajem naselij ob meji dveh
občin.
Za potrebno naložbo seje poka
zala tudi gradnja mrliške vežice v
Slapeh, kjer je eno od pokopališč
krajevne skupnosti. »Material smo
kupili, čakamo na ureditev doku
mentacije, zgradili pa bi jo radi do
1. novembra prihodnje leto,« preds
tavi Brane Zoran namere odbora za
gradnjo mrliške vežice, v katerem
opravlja tajniške posle.
M. LUZAR

IZ NKŠIH OBČIN LL Novomeška kronika
Ukrepi proti novim stanovanjem
N ovom eška stan o v a n jsk a sk u p n o st je že izpolnila leto šn je n a črte — Prihodnje
leto zaradi v seh ukrepov ena sam a velika stan o v an jsk a uganka_______
N O V O M E ST O — N ovom ešk a stanovanjska skupnost je že izpolnila
tako rekoč vse letošnje načrte. Sredi leta s e je vselilo v nova družbena sta
novanja v N ovem m estu 63 družin, trenutno pa je v gradnji blok s 119 sta
novanji in k otlovnica v soseski Irča v a s— Broda v N ovem m estu, v teku pa
je tudi postopek za pridobivanje dokum entacije za gradnjo petih blokov po
zazidalnem načrtu M rzla dolina.
ker so v stanovanjski skupnosi želeli
Iz sklada vzajem nosti, v katerem
izpeljati že začeto gradnjo družbenih
so delovne organizacije združevale
denar le v prvem polletju, po novem
stanovanj, denarja za eno in drugo pa
ni bilo. Ze tak o so lahko dali organi
obračunskem sistemu pa naj bi se
zacijam združenega dela le okrog 70
poslej ta sredstva oblikovala šele po
odstotkov posojil, ki bi jim sicer
zaključnem računu iz čistega doho
pripadala.
dka, so 36 organizacijam razdelili
Solidarnostni sklad je letos prido
681,8 m ilijona din posojil za nakup
bil 35 novih stanovanj, zanje so n a 
106 družbenih stanovanj. Posojil de
m enili tudi večji del denarja, ki g a je
lavcem za gradnjo ali o b novo hiše iz
zaradi višje rasti osebnih dohodkov
tega sklada letos ni bilo, prav zato,
v

Franc Sali dobil podporo
OK SZDL bo 8. decem b ra razpravljala o kandidatih
N O VO M ESTO — Predsedstvo
občinske konference SZDL Novo mes
to je na seji v ponedeljek strnilo javno
razpravo o evidentiranih kandidatih za
predsednika novomeške občinske sku-

SVETOVALNICA ZA
ŽIV LJEN JE V D V O JE
NOVO MESTO — 3. decembra
bodo v stavbi rotovža odprli poslo
valnico ljubljanske Svetovalnice za
življenje v dvoje — Žive. Interesenti
se lahko tam zglasijo vsak četrtek (1.
nadstropje, soba 26).

Klub je deloval slabo
OK ZSMS Novo m e sto o razm erah v Klubu n o v o 
m eških štu d e n to v — Humar: O b to žb e pretirane
V soboto, 28. novembra, bodo
do 19. ure odprte naslednje proda
jalne živil:
• v Novem mestu: Dolenjkin
M arket Ragovska
• v Šentjerneju: Dolenjkin M ar
ket
• v Dolenjskih Toplicah :M ercatoijeva prodajalna Rog
• v Žužemberku : KZ Krka
• v Straži: Dolenjkin Market
Ostale prodajalne živil bodo
odprte do 13. ure.

V soboto, 5. decembra, bodo do
19. ure odprte naslednje prodajalne
živil:
• v Novem mestu: Dolenjkin
Market na Cesti herojev
• v Šentjerneju: Mercatorjeva
Samopostrežba
• v Dolenjskih Toplicah: KZ
Krka-prodaj alna,V relec
• v Žužemberku: Dolenjkin
Market
• v Straži: KZ Krka
Ostale prodajalne živil bodo, ker
je sobota delovna, odprte do 15.
ure.

N O VO M ESTO — Dosedanje pos
lovanje Kluba novomeških študentov
se ne m ore več nadaljevati. Za nastale
razmere so sicer nekoliko krivi tudi
drugi, tako tudi O K ZSMS Novo mes
to. V občinski konferenci smo se ob
našali neodgovorno, ker smo stvari prik
rivali. Vidim, da nismo ravnali najbolj
modro. Res pa je, da nisem imel preds
tave, da gre za vsoto, za kakršno bre
menijo brata Humar. V tem smislu je
ocenil najnovejšo problematiko Kluba
novomeških študentov predsednik OK
ZSMS Novo mesto Marjan Ristič pred
kratkim na seji predsedstva novomeške
občinske mladinske organizacije. Ra
zen slabega poslovanja so na seji očitali
Petru Humarju, da je kot predsednik
KNŠ slabo zastavil delovni načrt, češ da
je dal prevelik poudarek zabavi, med
tem ko naj bi pomembnejša življenjska
vprašanja študentov zanemarjal. Menili
so, naj bi v takih razmerah Peter Humar
prenehal biti predsednik novomeških
študentov.
Peter Hum ar je bil večinoma dru
gačnega mnenja. Med drugim se ni
povsem strinjal s poročilom UNZ, ki ga
je označil Ristič kot korektno. Peter
H um arje menil, d a je znesek, s katerim
ga bremenijo, previsok. Omenjal je, da
se je v preteklosti večkrat obm il na OK
ZSMS Novo mesto, da bi posloval prek
njenega žiro računa, vendar so ga vselej
zavrnili. O klubovem delovnem pro

gramu je dejal, daje bil sestavljen v želji
pritegniti študente v klubske vrste, to pa
se da najlažje doseči z glasbo. Opozoril
je, da študentje kažejo za klub malo za
nimanja in da klub dobiva malo druž
bene pomoči.
Predsedstvo je na seji med drugim še
potrdilo predloge za predsednika sku
pščine občine Novo mesto in zbora
združenega dela tega organa ter pris
luhnilo Igorju Vizjaku, k ije poročal o
osnutku resolucije o uresničevanju ob
činskega družbenega plana v letu 1988.
M. LUZAR

PR ER EZ AKTUALNEGA
TRENUTKA
N O VO M ESTO — Danes, 26. no
vembra,’ s& v Novem 'mestu končuje
tridnevni seminar o najaktualnejših
vprašanjih našega družbenoekonomske
ga in političnega življenja. Za dolenjske
vodilne delavce v združenem delu, sek
retarje osnovnih organizacij ZK, pred
sednike delavskih svetov in družbeno
političnih organizacij ga je pripravilo
novomeško medobčinsko študijsko sre
dišče. V teh treh dneh seje zvrstila vrsta
aktualnih tem, predvsem gospodarskih.
Govor je bil o tehnološkem razvoju in
znanosti, o protiinflacijskem programu
pa tudi o razvoju političnega sistema in
ustavnih spremembah.

Močno deževje zaprlo vodovod
Zaradi m očnega deževja je bila voda v zajetju v O brhu tako kalna, da so morali
zapirati vodovod za celo občino — Prva naloga je čistilna naprava_____
METLIKA — Ob vsakem večjem deževju ali hitrem topljenju snega imajo v
metliški občini velike težave s preskrbo s pitno vodo. Največje zajetje pitne vo
de za to belokranjsko občino, izvir metliškega Obrha, se močno skali. Takih
težav, kot so jih imeli ob zadnjem večjem deževju in sneženju, pa ni bilo še
nikoli.
vsake dve, tri ure zamašili in jih je bilo
Sredi tega meseca so morali začeti
treba čistiti. »Preden naredimo karkoli
zapirati vodo za posamezne dele občine
drugega, je treba zgraditi čistilno na
oziroma Metlike. Voda je bila tako kal
pravo na Veselici, kar bi po sedanjih ce
na, da je nismo mogli ne smeli puščati
nah stalo najmanj 100 milijonov dinar
po ceveh,« je povedal direktor me
jev. Načrti, ki upoštevajo porabo do leta
tliškega Komunalnega podjetja Vid
2000, bodo narejeni spomladi; kako bo
Kambič. Filtri v rezervoarju na Veselici,
z denaijem, pa ne vemo. Rezervoar na
kamor črpajo vodo iz O brha, lahko
Veselici je bil grajen samo za potrebe
očistijo le 10 litrov vode na sekundo,
mesta, sedaj pa z njim krijemo porabo v
poraba pa je veliko večja, od 20 do 25
vsem nižinskem predelu občine. Rezer
l/s. »V omrežje smo lahko spuščali le
voar bi moral imeti najmanj 1000 m3,
toliko vode, kot so je filtri lahko prečis
sedanji pa meri 100 kubikov, kot kak
tili.« Težave pa so še večje, ker je vodo
večji vaški vodnjak,« je povedal
vodni sistem v občini narejen tako, da
Kambič.
lahko zaprejo le odseke za Primostek in
Gradac, Krivoglavice in Dobravice ter
Izvir v Rajakovičih se tudi ob hujšem
Rosalnice, v Metliki pa lahko zaprejo
deževju ne kali, vendar sedaj vode od
samo celoten zgornji alijlolnji del mes
tam še ne morejo uporabljati v nižin
ta, ker ni krožnih vodov. V dolnjem de
skem predelu občine, ker višinski vo
lu mesta je industrija in otroški vrtec, v
dovodni sistem še ni povezan z nižin
zgornjem pa šola. Delno so si pomagali
skim. »Če ne bo več deževalo, -i se
s tem, da so nekaj vode za Gradac, Pri
moral O brh izčistiti v dveh dneh (to je
mostek in Krasinec dobili iz Črnomlja,
bilo rečeno prejšnji četrtek), sicer pa se
v Metliki pa je nekaj časa imel vodo en
bodo težave nadaljevale,« je dejal
del mesta, nekaj časa drugi. Zaradi iz
Kambič. Voda ob zadnjem deževju ni
redno kalne vode so se filtri na Veselici
bila samo močno kalna, ampak so izvi-

DOLENJSKI UST

di pokazali, da je tudi z zdravstvenega
stališča oporečna, in take Komunala ne
sme puščati v vodovodno omrežje.
A. B.

pščine in predsednika zbora združenega
dela te skupščine. Za predsednika
občinske skupščine so skoraj povsod
podprli evidentiranega kandidata Fran
ca Salija.
V javni razpravi se je odzvalo 29
okolij in, kot rečeno, so v glavnemvpovsod podprli kandidaturo Franca Šalija
za predsednika novomeške občinske
skupščine. Nekaj pomislekov so imeli le
v Novolesovem tozdu Tovarna plo
skovnega pohištva in v Srednji šoli teh
ničnih in zdravstvene usmeritve, proti
pa so bili v Dplenjskem projektivnem
biroju. Ker je Salijeva kandidatura do
bila na terenu večinsko podporo, je
predsedstvo OK SZDL sklenilo pre
dlagati volilno programski seji OK
SZDL Novo mesto, ki bo 8. decembra
in bo imela tudi funkcijo kandidacijske
konference za občinsko skupščino, da
ga potrdi kot kandidata za omenjeno
funkcijo.
Na tej decemberski seji se bo konfe
renca izrekla tudi o treh evidentiranih
kandidatih za predsednika zbora združe
nega dela občinske skupščine. Pred
sedstvo seje namreč odločilo, da ne de
la izbora, ker so vsi trije kandidati —
Miran Škufca, Vojko Grobovšek in Mi
lan Jakše — dobili podporo v mnogih
okoljih.
Predsedstvo je razpravljalo tudi o
kadrovskih postopkih za delegate občin
ske konference, člane predsedstva in
vodstvo O K SZDL. Poziv k evidenti
ranju kandidatov žal ni dal rezultatov,
dobili niso nobene pobude s terena.
Tako so pač evidentirali v forumih.
Kandidat za predsednika občinske kon
ference SZDL je Boris Dular, funkcijo
podpredsednika naj bi v bodoče glede
na novo vlogo in naloge SZDL opravl
jala dva podpredsednika, evidentirana
sta sedanji predsednik OK Franci
Cvelbar in Dušaj Jarc. Za sekretaija
O K SZDL je bil ponovno predlagan
Matjaž Verbič.

NOVOM ESCANI V
HANNOVER
NOVO M ESTO — Predstavniki po
litičnega vodstva občine Novo mesto
bodo ob dnevu republike obiskali slo
venski klub Krka v Hannovru. Kot
predvidevajo, se bo novomeška delega
cija ob tej priložnosti sestala na uradnih
pogovorih z mestno upravo Langenhagna, mesta, s katerim Novo mesto
navezuje prijateljske stike. K rojakom
na Spodnjem Saškem bodo skupaj z
občinsko delegacijo potovali še člani
glasbene skupine Cof, ki pripravljajo
nastope tako za slovenske kot za ne
mške poslušalce.

REŠILNI UKREP
M E T L IK A — Pred sprejemom
protiinflacijskega program a j e o tem
tekla beseda tudi na sestanku z m e
tliškim i direktorji na občini Sestanek
j e bil krajši, k o t j e to p ri nas običaj,
tudi zato, k e r se je k besedijavil direk
tor Beti M iroslav Štim ac in predlagal
še en ukrep k obsežnem u program 
skem u svežnju. »Predlagam, da gre
vsak delat tisto, ka r zna!«

DELO NAM ESTO
DO PISO V A N JA

O POREČNA VODA — Vzorca vo
de sta bila odvzeta na isti dan, 16. no
vembra. Kalna voda je iz Obrha, čista
pa iz zajetja v Rajakovičih. (Foto: A.
Bartelj)

METLIKA — Prejšnjo sredo je ime
la metliška Zveza kulturnih organizacij
obisk z republiške ZKO. Metličani so
bili grajani, češ da Ljubljano premalo
obveščajo o ljubiteljskem kulturnem
dogajanju v svoji občini. Domačini so
se branili, da zanje papir ni pomemben
in da se jim zdi veliko pametnejše in
koristnejše od dopisovanja konkretno
delo. S slednjim pa se v Metliki res la
hko pohvalijo, saj prav ZKO v sodelo
vanju z drugimi pripravlja poletne in
jesensko-zimske kulturne prireditve, iz
daja knjige in drugo. Brez dejavnosti
Z K O bi bila Metlika zavita v kultur
niško temo.

od načrtovane več, kot so predvideli
v začetku leta. Iz tega sklada so tudi
razdelili posojila borcem N O V , upo
kojencem , delavcem , zaposlenim pri
obrtnikih ter delno nadom eščali sta
narino.
Z ahvaljujoč večji rasti stanarin,
predvsem pa usm eritvi, da se za večja
vzdrževalna dela stanovanjskega skla
da porabi tudi del sredstev am ortiza
cije, bodo letos prvič po dolgem času
v celoti izpeljali program vzdrževanja
• Zbor uporabnaikov skupščine no
vomeške stanovanjske skupnosti je
potrdil zvišanje stanarin v občini s 1.
decembrom za 55 odstotkov. Pri tem
jim je bilo jasno, da ni še prav nič jasno,
ali se bodo stanarine res zvišale in za
koliko. Stanarine spadajo med cene, o
rasti katerih morajo odločiti glede na
zadnje ukrepe v občini, pri čemer se ve,
da je zamrznitev odstop od protiinfla
cijskega programa, ki predvideva pos
pešen prehod na ekonomske stanarine,
ki naj bi bile celo glavni vir za nova sta
novanja. Ali stanarine gredo gor ali ne,
bo znano v naslednjih dneh.
stanovanj, čeprav je jasno, da so po
trebe še velike.
In kaj se obeta novom eškem u sta
novanjskem u gospodarstvu v pri
hodnjem letu? V sekakor nič dobrega.
N a skupščini občinske stanovanjske
skupnosti pretekli torek je strokovna
tajnica skupnosti D arinka Sm rke de
jala, d a je letošnje leto očitno le še le
pa, neponovljiva zgodovina, čeprav
trenutno tako ni m ogoče prav nič re
či, kaj se b o dogajalo na stano
vanjskem področju prihodnje leto,
m edtem ko so druga leta tak čas že
imeli izhodišča za sestavo program a.
Pod posebno velikim vprašanjem je
stanovanjska zidava. Že zakon o ce
lotnem prihodku je postavil na glavo
njeno financiranje oz. zbiranje denar
ja tako v delovnih organizacijah kot v
stanovanjski skupnosti, protiinflacij
ski program pa prinaša nova izho
dišča, na osnovi katerih pa ni m ogoče
reči, kako naj bi bilo kaj videti. V
N ovem m estu bodo speljali že začete
gradnje stanovanj, ali pa bodo lahko
tudi začeli graditi nov blok, kot je bilo
v načrtu, je vprašanje. In če delovne
organizacije ne bodo mogle več
kupovati stanovanj kot doslej, tudi
solidarnostnih stanovanj ne bo, saj ta
sklad ni tako m očan, da bi lahko
kupil vsa stanovanja v enem bloku.
V sekakor se bodo stanovanja hudo
podražila.
Z. L IN D IČ -D R A G A Š

Bifejomanija
Želja po odpiranju bifejev v M e
tliki in okolici nikakor ni v skladu s
potrebami ljudi po takih lokalih, kaj
šele s koristnostjo. Sicer pa to ne vel
ja samo za malo Metliko, saj bifeji
rastejo k o t gobe po dežju po vsej
naši mili domo vini. Očitno se za tem
skriva možnost za dokaj hiter in la
hek zaslužek ali pa še kaj več. Da bi
bifeji popestrili gostinsko ali celo tu
ristično ponudbo, pa tudi ni verjeti,
saj zaradi ekspresne kave in žganjice izletniki in turisti gotovo ne bodo
v vrstah čakali, da bi vstopili v zaka
jeno luknjo.
Če bodo v M etliki vsi, k i namera
vajo v bližnji prihodnosti odpreti bi
feje, uresničili svoje »grožnje«, bo
teh in ostalih gostinskih lokalov to
liko, da se bo človek z enega konca
Metlike do drugega prebil le z do
brim slalomskim znanjem. V so
sednji črnomaljski občini se tudi
spopadajo z bifejomanijo. Njihovo
stališčeje jasno: spodbujajo le odpi
ranje takih gostinskih lokalov, k i
nudijo široko gostinsko ponudbo,
vključno s prenočitvenimi zgmoljivostmi. Le v tem občina vidi smotr
nost in vsestransko korist.
Tudi v metliški občini niso nak
lonjeni odpiranju novih bifejev, pro
ti temu upravičeno negodujejo tudi
pravi gostinci, saj lokal, k i ima več
prostora, kuhinjo in sobe za pre
nočevanje, zahteva neprimerno več
denarja, dela, večje j e tveganje, več
mora biti zaposlenih, zaslužek pa je
glede na vse to manjši. Do pomladi
bo narejen program razvoja drob
nega gospodarstva v metliški občini,
k i bo zajel tudi razvoj gostinske de
javnosti. Da bi spobudili razvoj liste
in take obrti, k i je z vidika razvoja
občine in potreb prebivalstva smotr
na in koristna, bodo predlagali tudi
diferencirano davčno politiko. Ta
pa gotovo ne bo spodbujala odpiran
je bifejev. Ravno obratno.
A. B A R TE LJ

LESNINA — Na progi proti Suha
dolu je bil viden praavtobus podjetja
Gorjanci. O d starin so pozornost vzbu
jale predvsem lesene klopi oziroma se
deži, ki niso samo trdi, ampak tudi tako
hladni, da jih zadnjica ne bi ogrela tudi
na kakšni precej daljši progi. Pravozila
se že vesele v tehniškem muzeju
Bistrica.
VARČEVANJE — Skupina stro
kovnjakov podjetja iz našega mesta se
je s službeno lado odpravila na pot proti
romantičnemu jugu. Nekje na hrvaški
ravnici je eno od ladinih koles spustilo
dušo. Po krajšem posvetu so popotniki
sklenili, da se tak dogodek kaj lahko
ponovi. D a se to ne bi zgodilo, so tele
fonirali v Novo mesto in sodelavcu ve
leli, naj takoj najame rentakar in pohiti
na kraj nesreče.
Rečeno-storjeno.
Strokovnjaki so se presedli v rentakar,
sodelavec pa je na ladi zamenjal kolo in
se odpeljal nazaj v Novo mesto. Zani
miva šala.
LETNICE — O b otvoritvi šole v
Vavti vasi so ponudili zanimiv prikaz
zgodovine in šolstva. Na prerezu or
jaškega 150 let starega drevesa je bilo
označeno (s pomočjo drevesnih letnic),
kdaj so dobili v tem kraju prvo, Jrugo
in tretjo (novo) šolo. Na drugi plati de
bla se je dogajala nešolska zgodovina.
Označeno je bilo, kje na lesu sta se zače
li prva in druga svetovna vojna, kot tret
ji mejnik pa je nastopal informbiro.
Upajmo, da bodo na novi šoli v Vavti
vasi učili tudi o kakšnem dogodku, ki se
je zgodil po letu 1948.

Ena gospa je rekla, da ni čudno,
da v N ovoteksu, k ije značilno žen
ski kolektiv, sedaj tudi m oški jem l
jejo porodniško.

V času od 12. do 18. novembra so v no
vomeški porodnici rodile: Berta Omahen
s Senovega — Gregorja, Marta Novak iz
Smarjete — Jasmino, Ilijana Fink iz
Mačkovcavpri Dvoru — Eleno, Tatjana
Zevnik iz Črneče vasi — Klemena, Marija
Jakša iz Vavpče vasi — Gregorja, Marija
Mohar iz Gabrja — Matjaža, Justina Zore
iz Smihelavpri Novem mestu — Katjo,
Miroslava Šuštarič iz Prilozja — Boštjana,
Nikolaja Železnik iz Bistrice — Jureta,
Marija Janežič iz Skrovnika — Tomaža,
Ana Blažič iz Ždinje vasi — Matejo, Ro
zalija Murn iz Trebče vasi — Gregorja,
Milena Grabnar iz Malin — Jerneja, Ana
Radi iz Starega grada — Ines, Julijana
Černe iz Gorenja vasi — Blaža, Silvana
Pavšič iz Nove Lipe — Janija, Mojca Saje
iz Vavte vasi — Andrejo, Silva Kramar iz
Lutrškega sela — Jureta, Milena Rožman
iz Črnomlja — Mojco, Alenka Lemovec
iz Vavte vasi — Ano, Anita Dimitrišin iz
Krškega — Tjašo, Darinka Avguštin iz
Podturna — Andrejo, Mirsada Hadžič iz
Srednje vasi — Ines, Milka Nahtigal iz
Trebnjega — deklico, Slavka Koželj iz
Repelj — deklico, Milka Mlinar iz Ragovega — deklico in Jožica Jeraj iz Žužem
berka — deklico.
IZ NOVEGA MESTA: Sonja Pavlič iz
Maistrove 16 — Mašo, Mojca Grahek z
Zagrebške 13 — Luka in Jožica Kramarič
iz Muzejske 12 — Roka.
Čestitamo!

BLIZU PETDESET DELAVCEV BE
TI si je ogledalo ta ponedejek v dvorani
Vatroslava Lisinskega v Zagrebu koncert
country glasbe izvajalcev iz Velike Britani
je in Združenih držav Amerike. Prevoz in
vstopnica sta veljala udeleženca 5000 din,
med potniki pa je bilo največ članov Me
tliškega pevskega zbora Beti. Obisk je or
ganiziral Matjaž Rus-Tjaži, sicer organiza
tor kulturnih dejavnosti in rekreacije v
delovni organizaciji Beti.
METLIČANI IN OKOLIČANI so
izumili novo »božjo« pot. Svojčas so drve
li na pečenko k Rafu v Kamanje, danes,
ko je zadeva le nekoliko predraga, pa
moški del krajanstva množično zahaja v
Jarke, kjer je bila pred nedavnim odprta
gostilna Goga. Tja hodijo gledat video
program, simpatično lastnikovo hčerko,
in ker je pač mesec boja proti alkoholiz
mu, tudi pit. Redni obiskovalci Goge vedo
povedati, daje tam s pomočjo videa moč
videti tudi prizore, ki se navadno gode v
skrbno zaklenjenih spalnicah.
PO IZJAVI METLIŠKE KNJIŽNI
ČARKE Marte Strahinič je obiskalo me
tliško knjižnico od 1. januarja do 1. no
vembra 3209 bralcev, od tega 456
odraslih in 2753 mladih. Izposojenih je bi
lo skupno 8100 knjig: 4196 mladinskih,
3484 leposlovnih in 420 strokovnih. V in
ventarno knjigo je bilo vpisanih 514 novih
knjig, od tega jih je dobila knjižnica v dar
126. Največ jih je darovalo Javno tožilst
vo iz Ljubljane, druge knjige pa so bile
kupljene. Metliška knjižnica trenutno raz
polaga z 12.705 knjigami.
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Črnomaljski drobir
POSLUH — Partizanski pevski zbor je
bil ustanovljen med vojno na Planini pod
Mirno goro. Ko je ta zbor prvič zapel, je
bilo gotovo več poslušalcev, kot na sobot
nem nastopu v črnomaljskem kulturnem
domu, ko je bilo v dvorani manj kot sto
ljudi, na odru pa 50 pevcev. Partizanski
pevski zbor ima v črnomaljski občini do
micil. Od okoli 150 upravnih, pravosod
nih m delavcev v interesnih skupnostih sta
bila na koncertu dva, trije prosvetni de
lavci in en direktor. Stvar posluha pač.
ZAKON — Prosluli devizni zakon še
vedno močno buri duhove, nekatere celo
tako, da se jim že ob misli nanj zavozla ce
lo jezik. Tako je eden od razpravljalcev na
c 7 r\Vn' Pro8ramsko volilni seji OK
SZDL napadal kar — divizijski zakon.
Ali pa je ta lapsus linguae orakeljska na
poved kakšnih novih šokterapevtskih di
vizijskih ukrepov?
GOSTOVANJE — V petek zvečer je
črnomaljska glasbena šola gostovala v so
sednji belokranjski prestolnici Metliki. Za
večer v hotelu so pripravili pester in bogat
program, prireditelji so razobesili plakate,
obveščali po radiu in časopisu, poslali
preko 70 osebnih vabil. Prodali pa so celih
15 vstopnic. Morda bi kdo sklepal, da
imajo Metličani dovolj črnomaljske mu
zike, vendar ni tako, saj seje po programu,
ko so se začele »svobodne aktivnosti« s
testo ob spremljavi na hitro sestavljenega
črnomaljskega ansambla, metliški hotel v
hipu napolnil. Posebna neodvisna komisija raziskuje vzroke tudi s stališča belok
ranjskih mednacionalnih vidikov.

E

IZ NKŠIH OBČIN
IZ NKŠIH OBČIN
Prvo je zaupanje
Belt ob enomesečni dohodek

Protiinflacijski ukrepi so m očno prizadeli črnom aljski Belt, ki u stv arja četrtin o
_______
družben eg a proizvoda v občini — U sm eritev v izvoz
Č R N O M E L J — P o sp rejem u pro tiin flacijsk eg a p ro g ra m a s e j e č rn o 
m aljski Belt znašel še v posebej težk em položaju. K er p a B elt, k je r je z a p o s
lenih 1200 ljudi, u stv a rja k a r č e trtin o d ru ž b en e g a p ro izv o d a v črnom aljski
občini, se b o to g o to v o p o zn alo ta k o re k o č n a vseh p o d ro č jih g o sp o d a r
skega in d ru ž b e n e g a življenja v tej b e lo k ra n jsk i občini.
Belt se ukvarja z dejavnostjo, k ije
oboji pritiskajo nanje. »Cene črne
na eni strani odvisna od surovin, na
m etalurgije so se povečale za 60 odst.,
drugi pa od končnih proizvajalcev, in
mi pa lahko svoje proizvode po-

Drobne iz Kočevja
SMUŠČIŠČE — Ko pride zima še s
snegom — z mrazom je tako in tak že priš
la — se bodo lahko tudi Kočevci smučali.
V Dolgi vasi je namreč že zgrajeno novo
smučišče, kije tako dobro opremljeno, da
bodo na njem lahko prirejali tudi smučar
ska tekmovanja FIS. Seveda je bil za
gradnjo takega smučišča potreben kar ve
lik denar, vendar so velik delež prispevali
tudi člani smučarskega društva in vojaki iz
ribniške vojašnice.
JEZERO — Rudniško jezero, kije bilo
v turističnih načrtih zamišljeno kot veliko
športno in rekreacijsko območje za Kočev
ce m turiste, še vedno sameva. Namesto
lepo urejenih rekreacijskih površin raste
na obalah ščavje, na gladini jezera pa playa umazanija in tu in tam kakšna ptica. Pa
je zares škoda, daje tako. Saj so posamez
ni surfarji že dokazali, da je jezero upo
rabno vsaj za jadranje, če že za kaj drugega
m. No, počakati bo treba do nove turistič
ne sezone, ko se bodo spet oglasili turistič
ni delavci z novimi načrti in sanjami.
SEMAFORI — Ko so postavljali semafore v središču Kočevja, sta se takoj po
javili dve stranki. Ena je zagovaijala
mnenje, da semafori niso potrebni, druga
pa je menila, da semaforji prav pridejo za
opravljanje šoferskih izpitov. Zdaj, ko iz
pitov ni, je pa seveda kar prav, da so sema
fori ugasnjeni in spet velja staro dobro
»desno pravilo.«

Ribniški zobotrebci
NOČITVE — Nočitvene zmogljivosti
v Ribnici še zdaleč ne zadovoljujejo po
treb, saj je restavracija Jelka tako rekoč
edini družbeni gostinski objekt, v katerem
je moč, sicer za visoko ceno, prenočiti. In
ker v preteklih petih letih ni bilo na tem
področju nič narejenega, je vprašanje, kaj
se bo zgodilo v naslednjih petih letih. V
Ribnici računajo, da se bodo razmere vsaj
malo izboljšale, ko bodo spet prenovili in
odprli dom na Travni gori, Travna gora pa
seveda ni Ribnica.
KRADEJO — Ves svet krade, pa so
začeli še v Ribnici. Vendar so bili doslej ta
tiči usmeijeni predvsem v krajo hrane, ker
smo pač sredi stabilizacijskih procesov. V
zadnjem času pa so se ljudje usmerili še v
kraje zahtevnejših stvari. Tako je pred ne
davnim iz Mercatorjeve blagovnice v
Ribnici iz zgornjega nadstropja izginil
barvni televizor in videorekorder. In ko
bodo trgovci delali inventuro, bodo mor
da odkrili, daje izginil še kakšen hladilnik
ali štedilnik.
KONKURENCA — Kjer nastopa
monopol, je zagotovo na škodi kupec.
Zdaj pa se pri nas taki monopoli razbijajo
tudi po zaslugi zasebnikov. Ljubitelji
cvetja bodo v Ribnici zagotovo pridobili,
ker so pred kratkim odprli v mestu novo
cvetličarno. Vse hujša konkurenca pa je
tudi med disko klubi, ki rastejo tako rekoč
kot gobe po dežju. V občini sta že dva,
pripravljajo pa se še na otvoritev tretjega.

Trebanjske iveri
PREVEČ DESETARJEV — »Preveč
vlad, desetarjev z visokimi čini imamo in
nekateri so kar naprej sprti z ekonomsko
logiko,« je direktor Trima Stane Velikon
ja samokritično označil razmere na do
mačem dvorišču, seveda pa misel odslikava tudi širše zagate. Kako neki, denimo,
Poimenovati konkurenco na domačem
trgu, predvsem iz BiH, ki za vsako ceno
Prevzame delo, čeprav v očitno izgubo,
samo da imajo delavci — delo!?
ODLIČNO — Poročilo o komunalni
dejavnosti v trebanjski občini je eno bol
Jših, kije prišlo na sejo izvršnega sveta. To
je za 5, če ga primerjam s tistim poročilom
0 cestah, o katerem pa raje ne bi izrekel
°cene,« je komentiral predsednik izvršne
ga sveta Maks Kurent.
OBLEKE — Če še ne veste, je prav, da
zveste, da so v trebanjski blagovnici pred
časom imeli naprodaj kar 500 različnih
oblek. Ker pa so prodali le nekaj oblek
mesečno, sojih večino po enem letu vrnili
dobavitelju. Morda ste pa obleko, ki ste jo
spregledali v provinci, kupili pozneje v be
li Ljubljani?

1NŽENIRCI Č IS T IJO — Takoj po končani vojaški vaji Jesen 87, kije potekala
tudi na ozem lju kočevske in ribniške občine, se je začelo čiščenje in saniranje
poti ter zemljišč. Ta dela opravljajo inženirske enote ljubljanskega arm adnega
obm očja, ki kljub slabem u vrem enu dobro napredujejo z deli. (Foto: Milan
Glavonjič)

V Adlešičih bi radi tozd
Pobuda, da bi ob rat T onose p o stal tozd
ADLEŠIČI — Konec oktobra so v
ljubljanskem tozdu Tonosa, v okviru
katerega dela tudi enota v Adlešičih,
uvedli družbeno varstvo. Tonosa, ena
od temeljnih organizacij delovne orga
nizacije Tekstil iz Ljubljane, je imela ob
devetmesečju precejšnjo izgubo, težave
v tem tozdu pa se pojavljajo že dalj časa
in seveda močno prizadevajo tudi nji
hov obrat v Adlešičih, kjer je zaposlenih
blizu 100 ljudi, velika večina žensk, kar
seje konec koncev poznalo tudi pri nji
hovih osebnih dohodkih, ki so v devetih
mesecih znašali v povprečju le nekaj
nad 90 tisočakov na mesec.

Prekinitve
dela zaradi
plač in odnosov
Sindikalno p re d s e d s t
vo analiziralo vzroke
TREBN JE— Predsedstvo občin
skega sveta zveze sindikatov T rebnje ugotavlja, daje bil temeljni vzrok
za prekinitve dela v Vzgojnovarstveni organizaciji in tozda Osnovna
šola prepočasno usklajevanje oseb
nih dohodkov zaposlenih. Delavci,
ki opravljajo nižje vrednotena dela
in naloge, prihajajo zaradi neuskla
jenosti rasti življenjskih stroškov v
primerjavi s plačami v brezizhoden
položaj.
V analizi vzrokov prekinitve dela
je predsedstvo občinskega sindikal
nega sveta ugotovilo, da so bili de
lavci moteni pri izvajanju samou
pravljanja. V obeh primerih je
prišlo do prekinitve dela pri delav
cih, ki opravljajo nižje vrednotena
dela in naloge (čistilke v OS heroja
Slaka in kolektiv vzgojnovarstvene
organizacije — VVO, ki ima pod
povprečne O D v sestavu vzgojnoizobraževalne organizacije — VIO!).
Delavci so pred prekinitvijo dela na
ustreznih forumih v tozdu predlaga
li in zahtevali rešitev problema.
Večina njihovih zahtev je temeljila
na primerjavi z zaslužki delavcev v
drugih občinah. Po razpletu dogo
dkov je moč sklepati, da je bila
večina zahtev in odprtih vprašanj
delavcev postavljenih povsem upra
vičeno.
Predsedstvo je ocenilo, da je v
trebanjski občini veliko neskladje
med posameznimi negospodarski
mi organizacijami. V negospodar
stvu je potrebno osebne dohodke
usklajevati časovno sinhronizirano
in na enotnih temeljih. Vprašanje
osebne odgovornosti individualnih
poslovodnih organov v VIO in
VVO je stvar samoupravnih orga
nov in družbenopolitičnih organi
zacij teh okolij. Če želijo okrepiti
obstoječe odnose in stanje, potem
osebne odgovornosti ni potrebno
ugotavljati. Tako imenovani zunan
ji dejavniki nimajo nobene obvez
nosti dokazovati, da je na tem po
dročju nekaj narobe. Predsedstvo
občinskega sveta ZSS v Trebnjem
meni, da so to nalogo opravile že
prekinitve dela.
P. P.
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Ponekod take težave rešujejo tudi
tako, da ukinjajo temeljne organizacije
in jih spreminjajo v delovne enote, v
Adlešičih in v črnomaljski občini sploh
pa so prepričani, d aje za adlešički obrat
rešitev obratna pot. Tako sta pred kra
tkim osnovni organizaciji sindikata in
ZK v tem obratu dali pristojnim orga
nom v delovni in temeljni organizaciji
pobudo za ustanovitev tozda v Adle
šičih. Obe družbenopolitični organiza
ciji v adlešičkem obratu sta prepričani,
da sedanji obrat Tonose izpolnjuje po
goje za organiziranje tozda. Delovni
proces — konfekcioniranje — je zaok
rožen, delovni rezultati in uspešnost so
merljivi in preverljivi na trgu, skoraj
100 zaposlenih naj bi v tozdu lažje
uresničevalo svoje samoupravne pravi
ce. Poleg tega pa so v Adlešičih pre
pričani, da z organiziranjem tozda ne bi
bili z ničemer prizadeti interesi Tonose
ne delovne organizacije kot celote.
Posebna komisija naj bi v enem me
secu pripravila gradivo za razpravo na
zboru delavcev. Če bi delavci in vsi os
tali to pobudo sprejeli, bi lahko že v
začetku prihodnjega leta obrat v Adle
šičih začel delati kot tozd.
A. B.

dražim o sam o za 35 odst. Z aradi de
valvacije dinarja so se cene nekaterih
uvoznih surovin, na prim er furanskih
smol, povečale za petkrat,« pravi di
rektor Bel ta Ja n k o G ladek. »M edtem
ko je bilo prej cenovno razm erje m ed
surovinam i, potrebnim i za kilogram
ulitka in tem izdelkom , ena proti ena,
je sedaj to razm erje povsem poruše
no. Prej so nas surovine za kilogram
ulitka stale 90 din, prav toliko sm o
dobili za ulitek, sedaj pa nas surovine
stanejo 4.500 din!«
M očno jih je prizadela tudi po
dražitev elektrike in železniških pre
vozov. Belt je eden večjih porabnikov
elektrike v dolenjski regiji in največji
v občini. Za lanskih deset m esecev so
za elektriko plačali 280 m ilijonov di
narjev, za letošnjih že 700 m ilijonov,
sedaj p a je prišla še podražitev. Podbno je z železnico. »O b devetmesečju
je Belt posloval pozitivno in tako bi
bilo tudi ob koncu leta, če nas ne bi
tako udarili ti ukrepi, ki pom enijo za
nas ogrom no dodatno obrem enitev.
D o konca leta, se pravi v dveh mese
cih, bom o zaradi tega ob enomesečni
dohodek. Poleg tega še ni znano,
k ako se bo krila izguba elektrogos• E n a prv ih odločitev vodstva
B elta je , d a se b o d o še bolj usm erili
v izvoz, zlasti n a k o n v e rtib iln i trg ,
n ik a k o r p a ne b o d o zanem arili kli
rin šk e g a , za k a te re g a že dalj časa
dela velik del B eltove proizvodnje.
T a u sm eritev b o šla n a ra č u n d o 
m ačega trg a , k a r je razum ljivo, saj
je s plačili n a d o m ačem trg u v edno
slabše, poleg teg a z izvozom d o 
sežejo 72 o d st. v re d n o stn e g a p o k 
ritja, o d teg a 66 odst. z izvozom na
k lirin g , n a do m ačem trg u p a le 28
od st., z ara d i č esar m o rajo najem ati
d ra g e k ra tk o ro č n e kredite.
podarstva in železnice. Vsekakor je še
veliko neznank. D elo sicer im am o,
vprašanje pa je, kako b o z oskrbo,«
našteva Gladek.
A. B.

GRADILI BODO
KOČEVJE •— Kočevci bodo začeli
graditi kanalizacijo v Salki vasi —
Rudniku. V tem delu mesta namreč
doslej niso imeli urejene kanalizacije in
se odplake zlivajo v odprt pretočni
kanal, ki gaje nekoč uporabljal rudnik.
V njem pa je že toliko nesnage, da pre
tok ni več mogoč in nastajajo smrdljiva
jezerca. Kolikor pa odplake odtekajo
naprej v željnske jame, močno ones
nažujejo Krko, ki je povezana s temi
jamami.

Kaj ovira razvoj obrti?
V kočevski občini nudijo olajšave obrtnikom
K O ČEV JE — V kočevski občini si
že dalj časa prizadevajo za pospešitev
razvoja drobnega gospodarstva, vendar
za sedaj ni pravega odziva niti med za
sebniki, ki se le stežka odločajo za obrt,
zlasti za proizvodno. Prav tako ni pra
vega zanimanja za obrt oziroma za
kooperacijo z organizacijami združene
ga dela.
Direktorica uprave za družbene pri
hodke in članica komisije za razvoj

■

dosegle maksimum šele po petih letih
obratovanja. Vendar ta ugodnost ne bo
veljala za avtoprevoznike, za gradbeno
dejavnost in gostinstvo bifejskega tipa.
Tudi sicer imamo nižje davke iz dejav
nosti, kakor je dogovor v ljubljanski reiji. To pa so seveda samo tisti ukrepi,
i jih lahko sprejmemo sedaj, dolgo
ročno gledano pa bi morali za razvoj
drobnega gospodarstva narediti še kaj
več. A povsod naletimo na same težave.
V M ahovniku gradimo obrtno cono,
vendar bodo obratovalnice tako drage,
da sijih bodo obrtniki stežka privoščili.
J. S.
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A nton Strnad, predsednik sveta
krajevne skupnosti Velike P o 
ljane

Majhni veliko
spravijo
skupaj
Poljanci veliko vlagajo
v svoj razvoj
VELIKE PO LJA N E — Krajev
na skupnost Velike Poljane je v rib
niški občini najmanjša po številu
prebivalcev. Morda si krajani prav
zato zelo prizadevajo, da bi bilo
življenje v njej toliko lepše. To poudaija tudi predsednik sveta krajev
ne skupnosti Anton Strnad, ki me
ni, da so lahko toliko dosegli ravno
zaradi složnosti in nesebičnosti.
»Tako kot v ostalih delih občine
je tudi pri nas ta trenutek najbolj
aktualna in potrebna telefonija.
Preteklo leto smo veliko truda
vložili v kopanje jarkov in postavl
janje telefonskih drogov ter kablov.
Vendar je prišlo do določenih teh
ničnih problemov, tako da manjka
še 50 telefonskih priključkov. Sicer
pa je celotna naložba, ki nas je lani
veljala 7 ^milijonov dinarjev, že
končana. Če bo do konca leta še kaj
lepega vremena, bomo spravili pod
streho tudi gasilski dom, ki ga sku
paj gradijo gasilci in krajani. D om a
la vsi so prispevali dva do tri kubike
lesa. Poljanci pa pričakujemo tudi,
da nam bo pomagala družbena
skupnost in primaknila za gradnjo
še kakšen dinar,« je povedal Strnad.
Poseben ponos krajevne skup
nosti pa je planinski dom na Grma
di. V preteklem letu so namreč pri
starem dom u uredili kuhinjo,
opremili so sejno sobo in zgradili
dve brunarici. Zdaj je dom skoraj
dograjen, vanj pa je vgrajenih nešte
to prostovoljnih delovnih ur članov
turističnega društva. Na Grmadi bo
poslej prijetna turistična točka.
»Prihodnje leto bom o asfaltirali
ceste v Dolenje in Gorenje Podpoljane, odseke proti Šilcu in Močilam, rekonstruirali pa bomo tudi
cesto med Škrajnekom in Bukov
cem. Vse je seveda odvisno tudi od
tega, ali bomo glasovali za samo
prispevek. Največja akcija, ki jo
bomo v prihodnjem letu izvedli, pa
bo elektrifikacija štirih hiš v naselju
Sv. Tomaž.«
MILAN GLAVONJIČ

OBRTNA CONA
V TREBNJEM
TREBNJE — O b cesti Trebnje —
Mirna je po občinskem družbenem
planu občine Trebnje za obdobje 1986
— 1990 predviden kompleks zemljišč
za obrtne gradnje. Dopolnjen družbeni
plan, ki opredeljuje obrtno cono v
Trebnjem in novo ureditveno območje
na sicer zelo zahtevnem, delno zamočviijenem terenu ob omenjeni cesti, pa
prinaša tudi novosti za ureditveno ob
močje Kamnje pri Šentrupertu. Tamkaj
je predvidena izgradnja stanovanjskega
naselja z vsemi obrtnimi dejavnostmi,
ki se pač lahko pojavijo v takem okolju.

ČRNO M ELJ — Na programskovolilni konferenci OK SZDL Črnomelj
— bila je prejšnji petek — je v razpravi
o delu te frontne organizacije v pretek
lem mandatnem obdobju eden od raz
pravljalcev dejal, da Socialistična zveza
doslej še nikoli ni imela toliko možnosti
za uveljavljanje. V živahni razpravi, ki
je v marsičem dopolnjevala in razširila
poročilo tako rekoč z vseh frontnih de
lov, pa je bilo večkrat poudarjeno, da
Socialistična zveza ne samo, da ima vse
možnosti, ampak tudi veliko obveznos
ti, da njeno številno članstvo pričakuje,
da bo dosledno uveljavljala svojo nad
zorno vlogo v naši družbi. To pa med
drugim zahteva brezkompromisno, kri
tično in samokritično razpravo o vseh
vprašanjih, v vseh okoljih in na vseh
ravneh.
Zato mora Socialistična zveza o vseh
problemih razpravljati takoj in sproti, je
dejal eden od razpravljalcev, ne pa kot
zvezna SZDL, k ije o Kosovu razpravl
jala po dveh letih. Precej kritičnih besed
je bilo izrečenih tudi o raznih vodstvih
na republiški in zvezni ravni, ki da večk
rat ni ne enotno ne učinkovito. Seveda
se v Tazpravi niso izognili ne Agrokomercu, ne protiinflacijskemu progra
mu, ne stavkam, ne vprašanjem okoli
božiča, ne številnim drugim perečim
vprašanjem v naši družbi nasploh in v
občini posebej, od zdravstva do kulture.
Na očitek predsednika ZZB NOV Čr-

• Izvolili so novo predsedstvo OK
SZDL Črnomelj, za predsednika Zvo
neta Planinca, za podpredsednico Nado
Pucelj in za sekretarja Staneta Šimca.
nomelj, d a je baza zdrava, da pa vodst
vo, ki nima kaj delati, ni v redu, je od
govoril sekretar OK ZKS Črnomelj, da
je tudi ali pa zlasti »na vrhu« veliko de
la, samo delati je treba, in to odgovorno
in učinkovito. Predstavnik republiške
konference SZDL je današnje družbe
nopolitično delo na vseh ravneh primer
jal s plavanjem v hudourniku. Pri tem je
hudournik vzel za prispodobo za ne
zaupanje ljudi. »Zato si moramo naj
prej ponovno pridobiti zaupanje ljudi,
to je za nas rešitev, saj se bo potem umi
ril tudi deroči hudournik.«
Prvi pogoj za dobro delo SZDL in
nadaljnji razvoj družbe sploh je dosled
no uveljavljanje ustavnosti in zakoni
tosti ter s tem povezane odgovornosti.
Predsednik OK SZDL Črnomelj je de
jal, da danes ni lahko biti aktivist v
SZDL in v družbenopolitičnem življen
ju sploh. Prav to delo je tudi premalo
cenjeno, brez njih pa Socialistična zveza
ne bi mogla uspešno izpeljati nobene od
svojih nalog in akcij. Teh pa v Socialis
tični zvezi ni malo in v črnomaljski
občini so v preteklem mandatnem ob
dobju marsikatero uspešno izpeljali,
med drugim tudi zadnje volitve ter refe
rendum za podaljšanje samoprispevka,
da o delu več kot 200 društev in druž
benih organizacij niti ne govorimo. Na
seji so se zavzeli tudi za zmanjšanje
družbene režije na vseh ravneh.
A. B.

PROSLAVI ZA DAN
REPUBLIKE
KOČEVJE, RIBNICA — Osrednja
proslava ob dnevu republike v kočevski
občini bo 27. novembra ob 18. uri v
Šeškovem domu. Na slavnostni akade
miji ob dnevu republike bodo izvedli
priložnostni kulturni progfam, podelili
pa bodo tudi dve državni odlikovanji.
Prejela ju bosta Ana Vegi in Glasbena
šola Kočevje za 25-letnico delovanja.
Osrednja proslava ob dnevu republike
v ribniški občini pa bo istega dne ob 19.
uri v ribniškem D om u JLA.

Trgovci pod udarom kritike
Precej kupne moči se odliva v druge občine — Ni specializacije

Darinka Novak
drobnega gospodarstva pri občinski
gospodarski zbornici Darinka Novak je
povedala, da seje komisija že sestala na
prvi seji. Na njej so predvsem predelali
izhodišča, ki jih je sprejela problemska
konferenca ZK o razvoju drobnega
gospodarstva letos v Celju. Člani komi
sije se strinjajo, da bo potrebno drob
nemu gospodarstvu, zlasti pa ljudem, ki
se na novo odločajo za samostojno de
lo, ponuditi nove olajšave. »Predvsem
gre za to, da v okviru zakonskih mož
nosti obrtnikom ponudimo olajšave na
začetku obratovanja, ko je ponavadi
najtežje. Ker mi štejemo v manj razvita
območja, bom o že prihodnje leto začeli
izvajati dogovor, da znižamo davke iz
dejavnosti. Obrtniki bodo prvo leto
povsem oproščeni teh dajatev, kasneje
pa se bodo postopoma poviševale in

TREBNJE — Trgovinska dejavnost je v trebanjski občini zelo razdrobljena.
Kakovosten in pester izbor blaga ni zagotovljen, trgovine ga nabavljajo bolj po
svojem okusu kot pa na podlagi analiz okolja, želja potrošnikov in njihove kup
ne moči. Šibka točka trebanjskih trgovin je tudi podoba lokalov. V se to prispe
va, da kupci odhajajo, zlasti za večje nakupe, v novomeško in sevniško občino
ter v Ljubljano.
V občini Trebnje je zdaj 60 prodajaln
Občinski komite za družbeno plani
(pretežno gre za trgovine z živili), ki so
ranje in gospodarstvo se že dlje časa
zgoščene v štirih občinskih središčih. V
zavzema, da bi se trebanjski trgovci pos
trgovinah z živili je bila letos oskrba za
topoma le specializirali, kjer za to obsta
dovoljiva. Občasno sicer zmanjka raz
jajo možnosti, nujno pa bi morali izbol
nih specialnih mok, vendar je dovolj
jšati tudi organizacijo poslovanja. To
osnovne moke. Ljudje bolj godrnjajo,
nalogo so zapisali v srednjeročnem pla
ker kruha popoldne, ko pridejo z dela,
nu in v občinski resoluciji za letos, a
dostikrat zmanjka. Izredno slab je izbor
doslej kakšnega napredka ni bilo. Raz
sirov. D o oktobra je bila založenost z
log za neuspeh naj bi bil predvsem za
mesom dobra, administrativno določa
radi nepripravljenosti, nezainteresira
nje cen pa je oskrbo izjemno poslabšalo.
nosti in samovoljnosti obeh nosilcev
Trebanjci se lahko tolažijo le s tem, da
trgovinske dejavnosti. Mercator— Rož
imajo podobne in še večje težave dru
nik, tozd Gradišče, in Kmetijska zadru
god v Sloveniji.
ga Trebnje taki oceni komiteja opo
rekata. Naposled naj le ekonomska
Oskrba s sadjem in zelenjavo v obči
logika in zakonitosti prisilijo trebanjske
ni ni dobra. Še najbolj zadovoljni so
trgovce v kakršnekoli oblike povezo
Mirenčani, kjer imajo specializirano
vanja in izboljšanje poslovnosti.

prodajalno. V Trebnjem so zgradili trž
nico, da bi bila ponudba pestrejša, a žal
so to ostale le pobožne želje. Kmetom
se pač ne splača za nekaj kilogramov so• S konfekcijskimi izdelki so tre
banjske trgovine slabo založene, sla
ba izbira je tudi med otroškimi oblači
li. Ugotavljajo, da so trgovine s
tekstilom zelo neurejene, saj so izde
lki naloženi kar na kupe. Na primer v
Mercatotjevi blagovnici v Trebnjem
so oblačila tako stlačena, da je one
mogočen vsak pregled in izbira. Ver
jetno bo komisija za ocenjevanje po
nudbe in urejenosti trgovin, ki jo
bodo ustanovili v občini, ker potroš
niški svet pač ne delajo, imela polne
roke dela.
late ves dan stati na lokalni tržnici, če pa
lahko veliko več blaga prej in bolje pro
dajo v Novem mestu ali Ljubljani.
P PERC

DOLENJSKI UST

IZ NKŠIH OBČIN

IZ nkših o b č in
Kdo še komu sploh kaj verjame?
Plačilne liste na vpogled delavcem — Poračun ni dobiček, a je kamen spotike

Brežiški
kruh onkraj
Sotle cenejši

BREŽICE — Pisali smo že, da so poračuni osebnih dohodkov za letos sku jo, ker dandanes nihče nikomur ne zau
paj s septembrskimi plačami, ki sojih prejeli vodilni politični funkcionarji, funk pa. Agrokomerc in druge afere, skoko
cionarji občinske skupščine, upravnih organov in sisov tako razburili nekatere vita devalvacija dinarja, podražitve in
delovne kolektive, da so prekinjali delo, zahtevali sestanke in pojasnila iz oči v druge omejitve sedanje vlade ljudem
Zakaj je tako?
oči, kako je m ogoče, da si prav zdaj, ko delavcem v proizvodnji tako trda prede, jemljejo vero v to, da nat* bo jutri zares
drugi delijo dobiček.
bolje. Revna občina ostaja še revnejša,
BREŽICE — Ljudi ob meji že
delavce, za sise, za zdravstvo in za šolst izvozniki so še naprej prikrajšani. M no
od nekdaj motijo razlike v cenah.
Po občini krožijo napihnjene števi
gi strokovnjaki se zaposlujejo pri sose
T o poletje so na Hrvaškem na ve
vo. Razlagajo jim , da ni nihče delil do
lke, zato so delovnim organizacijam,
liko kupovali pivo, da so si lahko
dih in občina izgublja sposobne ljudi,
bička, am pak je bil to poračun po druž
poceni gasili žejo. Nekateri še ved
ker so vodilna mesto drugod bolje
benem dogovoru, kjer se je za vodilne
• Oktobrska plača predsednika ob
no hodijo tja po meso zaradi bolje
plačana. Tudi za politične funkcije in
funkcionarje skupaj s septembrsko
činske skupščine in predsednice iz
založenosti.
direktorske stolčke se ne potegujejo več.
plačo gibal med 1,3 in 1,5 milijona di
vršnega sveta brez minulega dela je
Trenutno iščejo štiri direktorje m kar v
narjev. T oda 500-članskega kolektiva v
Medtem so kupci odkrili, da je v
bila 614,840 din, z minulim delom pa
treh kolektivih se morajo zadovoljiti z
Tovarni pohištva in nekaterih drugih
občini Zaprešič cenejši tudi kruh, in
ima predsednik občinske skupščine
vršilcem dolžnosti, ker na razpise m
kolektivih, kjer delavci zaslužijo komaj
to iz brežiške pekarne, na katero se
716.288 din, torej 16,5 odst. več.
17 starih milijonov in je ogrožena nji
je zaradi tega usula kopica očitkov.
odziva.
j
Predsednik občinske konference
V tozdu Žito pojasnjujejo, da so za
hova eksistenca, ta razlaga ne pomitja.
SZD L in predsednik občinskega sve
radi prevelikih zmogljivosti pekar
Zahtevali so, naj bi tudi vodilni delavci
ta ZS sta prejela za oktober po
ne prisiljeni iskati tržišče zunaj
v občini, ki je po narodnem dohodku
614,817 din, sekretar občinskega
N O CO J
občine, ker pa prodajajo kruh na
med zadnjimi v Sloveniji, morali imeti
komiteja ZKS 645.559 in sekretar
Hrvaško, se morajo ravnati po nji
PROSLA
VA
V
manjše prejemke kot v razvitejših kra
mladine 558.999 din. Vodja skupnih
hovi cenovni politiki, ki jo usmerja
jih, pa so zvedeli, da tako je in da so
DOM U JLA
služb družbenih dejavnosti je dobil
komite za tržišče v njihovi repu
brežiški funkcionarji razvrščeni v peto
BREŽICE — Krajevna skup
551.275, vodja SIS materialnih de
bliki.
oziroma predzadnjo skupino.
nost
in
krajevna
konferenca
SZDL
javnosti 610.359 din skupaj z minulim
Zdaj
plačilne
liste
romajo
v
proiz
V pekarni jim peka večjih količin
vabita
drevi
ob
18.
uri
v
D
om
JLA
delom. Osebni dohodek podpred
vodne organizacije na oglasne deske,
kruha povečuje tudi zaposlenost in
na počastitev dneva republike. V
sednika izvršnega sveta brez minule
jim obenem pomaga, da preživijo.
kar je najbrž edinstven primer daleč
kulturnem programu sodelujejo
ga dela 598.660, direktorja uprave za
Razumljivo pa je, da cene njihove
učenci osnovne in glasbene šole v
naokoli. Pa jim kljub temu ne verjamedružbene prihodke 578.435, sekre
ga kruha ne smejo presegati cen
Brežicah ter mešani pevski zbor
tarja za ljudsko obrambo 574.390, di
bratov Milavcev. V tem tednu ima
hrvaških pekarn, saj jih omejuje
rektorja geodetske a skupščine
jo proslave tudi v drugih krajevnih
zakonodaja. Potrošniki v Brežicah
562.255 in prav toliko sekretarja iz
in v obeh sosednjih posavskih obči
skupnostih in delovnih organizaci
vršnega sveta, sodnik za prekrške pa
PO PRA V EK
nah najbrž ne vedo, da tudi oni
jah. Pred dnevi je prvi počastil
je dobil 525.831 din. V šolstvu in
kupujejo nekoliko cenejši kruh, kot
praznik republike kolektiv Šlovina,
otroškem varstvu so se najvišji okto
ga prodajajo druge slovenske pe
k ije obenem slavil 40-letnico sozda
V zapisu o delitvi stanovanj v brežiški
karne. Najbrž so te prednosti delež
brski osebni dohodki vključno z mi
in se ob tem spomnil, da tudi kore
tovarni prikolic IM V smo po pomoti zapi
ni prav zaradi bližine meje s
nulim delom gibali med 470 in 583
nine delovne organizacije Slovin
sali, daje Emil Turk nekvalificirani dela
vec, namesto strojni ključavničar, zato
Brežice-Bizeljsko segajo štiri dese
hrvaško republiko.
tisočaki.
J .T .
napako danes popravljamo in se mu
tletja nazaj.
V zdravstvenem centru je bil v
opravičujemo.
skupnih službah najvišji oktobrski
osebni dohodek 860.178 din, v lekar
ni 748.289 din z rednim delom in
dežurstvom, v bolnišnici 1.344.746
din za 326 ur z dežurstvom, vključu
joč dodatek za nočno in nedeljsko de
lo, v zdravstvenem domu pa 1.088.201
V SO P-ovem tozd u O prem a na izsiljenem se sta n k u zahtevali poračun
din za 245 ur z nočnim in nedeljskim
dodatkom, za hišne obiske, mrliške in
hko vidimo, da so osebni dohodki kre
KRŠKO — SO P je vse doslej štel med tiste delovne kolektive v krški občini,
pko zaostajali. Vendar je tako ravnanje
komisijske oglede.
kjer so Imeli najmanj problemov. Prejšnji ponedeljek pa je počilo v tozdu
od nas terjal družbeni dogovor, ki smo
Oprema in delavci so se zbrali na izsiljenem zboru delavcev. Postavili so eno
se ga pri nas dosledno držali. Ko smo
kjer so dvignili največ prahu, razposlali
samo zahtevo: hoteli so večje osebne dohodke.
namreč v prvem polletju prekoračili
podatke s plačilnih list za občinsko sku
nam rezultati poslovanja tega niso do
Predsednik izvršilnega odbora os
družbene normative glede izplačila
pščino in upravo, za družbenopolitične
voljevali. Res pa je, da so sedaj naši
osebnih dohodkov, smo vse poravnali v
novne organizacije sindikata v tozdu
osebni dohodki precej slabši, kakor so
drugem polletju, čeprav ni šlo za velike
Oprem a Jože Arh je povedal, da so se
bili doslej. Mislim pa tudi, da bom o do
vsote. Tudi sedanje izjemno izplačilo
delavci že v petek pogovarjali o osebnih
konca leto izpolnili proizvodne in pos
osebnih dohodkov, ki so ga delavci do
dohodkih. V ponedeljek, 16. novem
segli z izsiljenim sestankom, nam ne bo
lovne načrte, tako da bom o teh 60 odst.
bra, pa so takoj ob šesti uri zjutraj prišli
delalo preglavic. Mislim, da bom o s
oktobrske plače konec koncev le zaslu
k njemu in zahtevali sestanek z vodst
žili.«
planiranim dohodkom do konca leto to
vom tozda in delovne organizacije. Se
»Samokritično lahko rečem, da sem
izplačilo pokrili, saj ne gre za veliko de
veda je bil za vse v delovni organizaciji
narja. Moti pa me, da so se delavci
podcenjeval sedanje razmere pa tudi
to neke vrste šok, saj sta bila SO P pa tu
odločili za tak način. Pri nas imamo že
razmere, ki so nastale s sprejetjem pro
di temeljna organizacija O prem a med
utečene poti za reševanje teh in tokih
tiinflacijskega programa,« meni direk
tistimi z največjimi osebnimi dohodki.
Čez noč ob milijone —
zadev, zato menim, da nam je ta sesta
tor tozda Oprem a Anton Jenžur. »Po
Toda na zboru delavcev se ni bilo m o
S rečan je jubilantov
nek naredil več škode kot koristi. V
drugi strani pa lahko spet rečem, da
goče kaj dosti dogovoriti, saj je zbor
prvem tednu v decembru se bomo spet
delavce do neke mere razumem. O d la
brez večjih zapletljajev minil v poldrugi
SENO VO — Pred sobotnim
sestali in se pogovorili,« je povedal
ni so naši osebni dohodki narasli le za
uri. Šele naslednji dan so se na sestanku
srečanjem letošnjih 160 jubilantov
Jenžur.
65 odst. Če tako rast osebnih dohodkov
izvršilnega odbora osnovne organizaci
iz vseh tozdov Lisce so v Sevnici
J. SIMČIČ
primetjamo z rastjo inflacije, potem la
je sindikata v tozdu dogovorili za to, da
resno mislili narediti križ čez ta to
zahtevajo 60 odst. oktobrske plače. Ta
variški večer. »Na koncu smo ven
denar bodo dobili delavci izplačan še v
dar menili, da je še tembolj čas za
tem tednu.
m oralna priznanja in nekaj trenu
»V družbenopolitičnih organizacijah
tkov sprostitve,« je dejal generalni
take zahteve nismo sprejeli z odobra
direktor Štefan Senica.
vanjem,« pripoveduje Arh. »Že samo
Prepolna jedilnica Liscinega toz
izsiljevanje ni dobro, sploh pa menim,
da v tem rudarskem kraju je bila
da tam, kjer ni, tudi vzeti ni mogoče.
spremenjejia v slavnostno dvorano.
Res je, da smo se lani decembra dogo
Direktor Štefan Senica je v govoru
vorili, da bom o vsak mesec povečevali
omenil spomladanski zemeljski
osebne dohodke za 7 do 9 odst., vendar
M L
plaz, kije uničil tovarno Lisce v Za
gorju. »Prav solidarnost naših de
lavk je bila začetek vsesplošni po
moči, kije pripomogla, da trenutno
že teče proizvodnja v novi tovarni.
PO JA SN ILO
Sledila je afera z menicami AgroSEVNICA — Dolgoletni družbenopo
komerca, ki je prizadela tudi Lisco.
litični delavec Slavko Štrukelj iz Sevnice
Protiinflacijski program zvezne vla
je ob slavnostni seji sevniške občinske
de je prvi dan njegove veljave pri
skupščine v Tržišču v počastitev občin
nesel tretji letošnji udarec Lisci.
skega praznika prejel med enajstimi
Anton Jenžtir, direktor temeljne or
Jože Arh, predsednik sindikata
odlikovanci visoko državno odlikovanje,
ganizacije Oprema
tozdu Oprema
in sicer red zaslug za narod s srebrnimi
žarki, in ne red zaslug za narod, kot je
škrat pristrigel vest v prejšnji številki na 6.
strani.

Izsiljevanje donosnejše od dela

Ukrepi ZIS
udarili
Lisco

ZAPUŠČENI
POLOVIČNI

VAZA ZA ZVESTOBO — Za
30-letno delo v Lisci je prejela
kristalno vazo z vgrajenim zna
kom Lisce Terezija Novšak.
Prav na tan dan je namreč Lisci za
padel v plačilo velik mednarodni
kredit, kar nam je zaradi tečajnih
• Kristalno vazo z vgravira
nim znakom Lisce za 30-letno
zvestobo tovarni so prejele: Ceci
lija Starman, Terezija Novšak,
Majda Mirt, Marija Bobek in
Vanda Kink, vse iz Sevnice. 78
delavk in delavcev je prejelo priz
nanja za 20-letno delo, 77 pa za
desetletno.
razlik čez noč odneslo 300 milijo
nov dinarjev!,« je razgrnil krute
številke.
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DOLENJSKI LIST

LO KA P R I ZID A N E M M O ST U —
Regionalna cesta Loka — Radeče je
obupno zapuščena. Gre za okrog 2
kilometra makadama, k i ga morata
vzdrževati kar dve cestni podjetji, in si
cer novomeško in celjsko, vsako pri
bližno polovico ceste. Morda je težava
ravno v tem, ker so se menda Dolenjci in
Štajerci solidarno zmenili, da bodo prei
zkušali potrpljenje ljudi in so po ogo
rčenih protestih krajanov, Trubarjeve
ga doma in drugih le navozili kupe
peska. Ko pa so prejšnji leden iz P T T
Trbovlje zagrozili, da ne bodo več vozili
pošte po tako obupno razdrapani in jamasti cesti, so se kupi peska ob cestišču
le čudežno zmanjšali in vožnja je spet
znosna. Za koliko času, bo treba vedno
požugati s palico kot porednemu otroku
prav nič krivim krajanom, ali pa bolj po
tipati cestarje? To so le nekatera
vprašanja, k i jih zastavljajo jezni
Ločani

Novo v Brežicah

»Imamo samo
pridne roke
in pamet«
K RŠKO -— »Izkoriščamo enkratno
priložnost, da ob srečanju obeh sloven
skih univerz v Krškem, predstavnike vi
sokih šol in fakultet seznanimo z našimi
stiskami in Zagatami na področju
kadrovske politike. O d predstavnikov
univerz pričakujemo, da nam povedo,
kako lahko univerza kot pedagoška in
raziskovalna institucija pomaga pri na
porih na tem področju,« je za uvod po
vedal Franc Pipan, sekretar medobčin
skega sveto ŽK za Posavje, ki je
organiziral razgovor na temo posavsko
gospodarstvo in obe univerzi.
Potem pa je nanizal več podatkov o
stanju v Posavju. Med drugim je pove
dal, da regija, sicer gospodarsko moč
na, nima dovolj kadrovskih moči, ki bi
pomagale pri prestrukturiranju gospo
darstva. V brežiški občini ima samo 1,9
odst. zaposlenih delavcev višjo izobraz
bo ter 1,5 odst. visoko izobrazbo. Malo
bolje je v krški občini, kjer je tokih de
lavcev z višjo in visoko izobrazbo več
kot 3 odst. Slabše je v sevniški občini. V
regiji pa so tudi take delovne organiza
cije, ki nimajo zaposlenega niti enega
delavca z visoko izobrazbo. Vzrok za
tako stanje je tudi v tem, da se mnogi
štipendisti ne vračajo v domače kraje,
ker v posavskem združenem delu ne vi
dijo perspektive ali pa jih moti kvaliteta
življenja.
Predsednik izobraževalne skupnosti
Slovenije Niko Žibret je dejal, d a je ve
liko že, ker so v Posavju spoznali, da
brez kadrov ni mogoč razvoj. Vendar je
od spoznanj do prakse ponavadi dolga
pot. Veliko bi se dalo že narediti, če bi
več mladih iz Posavja nadaljevalo
šolanje na srednjih šolah, kjer regija
zaostaja za slovenskim poprečjem. O b
rem je zlasti poudaril, da vsak mladi
človek predstavlja za Slovenijo izjemno
vrednoto, saj se v naši republiki lahko
zanesemo samo na pridne roke in
pamet.
V razpravi so predstavniki posavskih
srednjih šol nanizali probleme, s kate
rimi se srečujejo ob svojem peda
goškem delu. O b tem pa ni moč mimo
ugotovitve, da programi sami po sebi
niso dovolj, ampak bo potrebno izbol
jšati razmere, v katerih šole delujejo.
Vse bolj občutno je zlasti pomanjkanje
učiteljev za matematiko in fiziko.
Posebej je bilo govora o študiju ob
delu in iz dela. Predstavniki visokošol
skih ustanov so bili proti izrednemu
študiju, zlasti na tehniki, medicini ipd.,
zavzeli pa so se za to, da se delavcem
omogoči študij iz dela. Žal pa združeno
delo največkrat za toke oblike ni preti
rano zainteresirano.
Na posvetu so sprejeli usmeritve, ki
jih bodo poskušali uveljaviti. Predvsem
naj bi okrepili stike med srednjimi
šolami in fakultetami, poskrbeli za to,
da bi združeno delo prispevalo več za
srednje šole, omogočili delavcem študij
iz dela in podiplomski študij, razpisali
več štipendij itd.
J. S.

TELEFO N IJA NA
OKROGLICAH ZA DAN
REPUBLIKE?
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
— D o 29. novembra letos naj bi konč
no le prišli do telefonskih priključkov
vaščani Okroglic, kot obljublja PTT
Trbovlje. Gre za obveznost še iz starega
referendumskega programa v krajevni
skupnosti Loka. Ža 23 gospodinjstev
teh nerazvitih krajev (mednje spadata
še Radež in Žirovnica) bi bilo to lepo
darilo za praznik republike, ki pa so si
ga prislužili pretežno s svojimi rokami
in denarjem. Sicer pa naj bi v celotni
krajevni skupnosti Loka na novo prikl
jučili okrog 90 naročnikov.

Gospodarstvo ječi pod porabo

Sevniško g o sp o d a rstv o v d ev etm esečju le to s zadovoljivo poslovalo — Najboljši
kolektiv krm eljske M etalne, največ skrbi s Tovarno konstrukcij_______
SEVNICA — Čeprav resolucijskega cilja krepitve gmotnega položaja gos
podarstva na račun zmanjševanja vseh vrst porabe v sevniški občini v letošn
jem tričetrtletju niso mogli v celoti uresničiti in so izgube bistveno večje kot lani
v tem času, bi lahko ocenili poslovanje v tem obdobju vsaj kot zadovoljivo.
krmeljsko M etalno in kot najbolj
Kljub nespodbudni zakonodaji do
zaskrbljujoč primer — sevniško Tovar
segajo Sevničani pri ekonomskih odno
no konstrukcij STT. Sevniški kovinaiji
sih s tujino za 13 odstotkov večji skupni
so imeli v tem obdobju 578 milijonov
izvoz od uvoza. Sevniško gospodarstvo
din izgube in tudi sevniški izvršni svet
kar 95 odst. izvoza blaga in storitev ust
mrzlično išče rešitve za to kolektiv.
vari na konvertibilnih trgih in je iztržilo
Sevniški sindikat meni, da v Trbovljah
7 milijonov dolatjev, 400.000 dolarjev
še zdaleč niso naredili vsega za ozdravi
pa je zaslužilo na klirinškem področju.
tev svoje temeljne organizacije, in ker
Izvoz in uvoz sicer ne dosegata resoluima STT veliko dela sama s sabo, ni ve
cijskih ciljev (uvoz je znašal 6,5 milijo
likih upov, da bi lahko kaj korenito
na dolarjev, več kot polovico tega zne
prispevala, da bi se v kratkem razmere v
ska pa je šlo za uvoz repromateriala!),
Tovarni konstrukcij izboljšale.
res pa je v zadnjem četrtletju še čas za
popravni izpit.
Na Žagi brežiškega Gozdnega gos
podarstva je novi direktor odločno
Ko je predsedstvo sevniškega občin
zgrabil za vajeti, pri uresničevanju sa
skega sindikalnega sveto ocenjevalo
nacijskega programa, ki bi ga morala
poslovanje ozdov v devetmesečju, so
izvesti že prisilna uprava, a stvari
kot primer vzorne organizacije navedli

nikakor ne tečejo gladko. Stanje se le
izboljšuje in ocenjujejo, da bodo do
konca leta 45 milijonov izgube pokrili
Med izgubarji sto še GG tozd Gozdarst• Če ne bi bilo nestrpnosti v medse
bojnih odnosih in nepotrebne trme, bi
se odnosi med Inpletom ter Lisco in
zlasti Jutranjko že zdavnaj izboljšali.
Inplet s Kometom dobro sodeluje, s
kolektivoma iz domače občine pa
nikakor ne pride do dogovora, s kate
rim bi bili vsi zadovoljni. Jabolko
spora so predvsem cene, kijih Inplet
postavlja, sevniška sovlagatelja to
varne na Brezovem pa mu jih ne priz
navata zlahka, češ da Inplet premalo
upošteva njun vložek.
vo (22 milijonov) in Komunala (2,7
milijona).
P. P.

ŽIVETI Z JEDRSKO — Misel zelo
spominja na parolo živeti 7. boleznijo, kar
starejši rod sprejema kot nujno zlo. Pravl
jica za otroke zanamcev, ki bodo zapustili
te kraje zaradi strahu pred sevanjem in za
radi strahu dosedanjih generacij pred
šolanimi ljudmi, se bo najbrž začela z be
sedami: »Nekoč je bila tukaj zelena Sava
in ravno polje brez elektrarne, uspevalo je
odlično sadje, ljudje so pili zdravo mleko
in vodo, dokler se jedrski pošasti niso pri
družila umetna jezera ob hidroelektrarnah
in se je začelo obdobje grezničnega
turizma.«
OPROSTITE, KJE PA JE RESTA
VRACIJA? — Tako gostje večkrat
vprašajo, ko iz Posavskega muzeja zavije
jo na okrepčilo v nekdanje gostišče pri
gradu. Na izvesku namreč piše Restavraci
ja grajska klet, to pa je tudi vse, kar spo
minja na pravo restavracijo z bogatim je
dilnim listom in izbranimi vini iz Slovina,
kamor se je gostišče pripojilo. Napis je
obetaven, zapuščenost pa kaže, daje pas
torek prišel z dežja pod kap.
PODARIM — DOBIM — Odkar Rifle na televiziji dela reklamo za vinograd
na Bizeljskem, Brežičani tekmujejo, kdo
bo imel več srečk. Vino se je tako podraži
lo, da ga ne kaže več kupovati. Tisti, ki ob
vikendih in popoldnevih trimčkajo kar
tako, se že sprašujejo, zakaj jim utrjevanje
mišic ne bi prineslo dvojne koristi. Če bi
delali v vinogradu, bi to zaleglo za dober
trim in še prijateljem bi lahko ponudili
zdravo razgibavanje. Rifle jih navdihuje,
odkar so se mu mesec dni nazaj tako iz
srca nasmejali v grajski dvorani.

V času od 14. do 21. novembra so v
brežiški porodnišnici rodile: Irena Pirš s
Senovega — Aleša, Štefica Kovačič iz
Podvrha — Hrvoja, Erika Kopinč iz Bre
žine — Gregorja, Martina Pavlovič iz
Bušeče vasi — Jerneja, Marija Malus iz
Orešja — Andreja, Nada Volčanjšek iz
Brežic — Patricijo, Marija Kočevar iz
Stranja — Katarino, Martina Vračun iz
Krškega — Tadeja, Jadranka Barbaroša
iz Brežic — Andrijo, Darja Mirt s Seno
vega — Draga, Kristina„Hribar iz Leskov
ca — Gorana, Alenka Černelič s Senove
ga — Rozvito, Djurdja Pinterič iz
Krškega — Tanjo. Čestitamo!

Krške novice
AKADEMSKA ZMEDA — Če bosta
hoteli obe slovenski univerzi tvorneje po
seči v naše vsakdanje življenje, potem bos
ta morali urediti najprej svoje vrste. Ob
zadnjem posvetu o bodočem razvoju vi
sokega šolstva v Sloveniji seje namreč do
gajalo tudi marsikaj takega, kar gotovo ne
govori v prid večjega zaupanja v obe vi
sokošolski ustanovi. Urnike posameznih
srečanj, posvetovanj in deta v delovnih
skupinah so namreč spreminjali iz minute
v minuto. Tako seje zgodilo, daje bila eni
skupini dekanska konferenca napovedana
za ob 16. uri in ta skupina se je tudi zbrala
v delavskem domu. Druga pa je medtem
zelo počasi obedovala v krškem hotelu in
čakala 17. ure, ko naj bi se po drugi verziji
začela omenjena konferenca. V opravičilo
obema univerzama pa je treba povedati
še, da nista sami organizirali posveta.
SPET BREZ KMETOV — Posavski
posvet o kmetijstvu je spet minihako rek
oč brez predstavnikov kmetov. Čast in te
gobe kmečkega stanu je zastopal en sam
kmet, pa še to ni nekako sodil v okvir raz
prave. Medtem ko se kmetijski strokovn
jaki lahko do enomoglosti menijo o ce
novnih neskladijih in so pri tem hladni kot
»špricar«, kmetje lahko o tem govore sa
mo prizadeto in ogorčeno. In tako je tudi
bilo na posavskem posvetu.
KRITIZIRALI BI ZA VOGALOM —
Kako nizka je še naša politično-kulturna
raven, kaže tudi nedavni primer, ko je
ljubljanska TV opravljala anketo med
krškimi občani o najbolj aktualnih poli
tičnih dogodkih in dogajanjih. Domala
nihče izmed anketiranih ni hotel govoriti v
kamero, medtem ko je na ulici in po pi
sarnah sicer slišati precej pikrih na račun
sedanjih razmer. KOt so nam zaupali naj
bolj obveščeni, pa tudi predstavniki
ljudstva niso nič boljši, saj zelo neradi nas
topajo pred televizijskim občinstvom.

Sevniški paberki
VLAK — Železničarji tudi po zadnji
podražitvi storitev niso in ne morejo bili
zadovoljni, ker je prišla prepozno. Zvezna
vlada je železničarjem dolžna še mastne
denarce, ki se jim železničarji ne mislijo
odpovedati, pa četudi bi bilo treba ZIS
tožiti zaradi zamrznitve cen. Razumemo
železničarje in jih podpiramo, kajti bo kar
držalo, da se ne moremo iti socialo na nji
hovih plečih. Malo manj pa nam je ra
zumljivo, da o kakšni kakovosti storitev,
razen zelo redkih izjem, na naših železni
cah ni ne duha ne sluha. Zadržimo se tok
rat pri podrobnosti, ki moti potnike na
našem območju, na progi Sevnica —
Trebnje. Zadnjič je iz Trebnjega odpeljala
že hudo onemogla kopozicija Goša. Ob
temperaturi okoli ničle srednji vagon, ki
naj bi bil za nekadilce, sploh ni bil ogre
van. Okna so se sama odpirala tako, da je
brilo po ušesih itd. Razlogov več kot do
volj za pritožbo.
STRANIŠČE — V krajevni skupnosti
tržišče so ljudje zelo veseli zadnjih velepridobitev. Ena med njimi — bencinska
črpalka — naj bi oživela okrog dneva re
publike (seveda letos), ko se bo po bese
dah Rudija Mančka z brežiškega Petrola
utrdil asfalt in bo opravljen tehnični prev
zem. Ni pa še znano, kdaj bo končno ob
novljeno stranišče na krajevnem uradu v
Tržišču.
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»Naredimo, kar moremo«
S chw entnerjevo priznanje za u sp e šn o knjigotrštv o in o sta lo knjigarniško d ejav n o st dobili
dve dolenjski knjigarni: novom eška in kočevska
— Kaj pravi J. Brulc, vodja novom eške
N O VO M ESTO — Odbor za
založništvo in knjigotrško dejav
nost pri Splošnem združenju grafič
ne, grafičnopredelovalne industrije,
časopisne in založniške dejavnosti
ter knjigotrštva Slovenije podeljuje
na slovenskih knjižnih sejmih, se
pravi vsako drugo leto, Schwentnerjeva priznanja, imenovana po
znanem ljubljanskem založniku in
knjigotržcu Lavoslavu Schtventnerju, ki seje med drugim uveljavil kot
najpogostnejši zaiožnik in izdajatelj
knjig Ivana Cankarja. Dve od treh
letos podeljenih Schvventneijevih
priznanj sta šli na Dolenjsko, in si
cer sta ju minuli četrtek na posebni
slovesnosti v okviru slovenskega
knjižnega sejma dobili knjigarna
Mladinske knjige v Novem mestu
in knjigarna Državne založbe Slo
venije v Kočevju, prva v kategoriji
velikih, druga pa v kategoriji malih
knjigarn.

nikoli zgolj in predvsem prodajne
razstave, ampak vključujejo srečan
ja in pogovore z avtorji, slavnostne
podelitve priznanj za mlade bralce
in nastope najrazličnejših kulturnih
skupin. Tako je na njih, če govorim
o omenjenih vseh treh, sodelovalo
že prek 50 literarnih in drugih kul
turnih ustvaijalcev. Nekaj tovrstnih
srečanj smo pripravili v sami knji
garni, še posebej, ko smo otvaijali
prenovljene in povečane prostore
pa ob otvoritvi oddelka knjižnega
kluba Sveta knjige in drugih pri
ložnostih.«

J

Schwentnerjevo priznanje za no
vomeško knjigarno je na slavnostni
podelitvi v Cankarjevem domu
prevzel njen vodja Janez Brulc. Z
zadovoljstvom, ki g aje prežarilo že
ob obvestilu, da je med dobitniki
tokratnih priznanj tudi njegova
knjigarna, je povedal, da je prese
nečen, čeprav je glede na celotno
dejavnost knjigarne pričakoval vsaj
javno pohvalo.
»Vendar pa je o sebi tudi ob taki
priložnosti kot je ta, težko govoriti,
tako da niti ne vem, kaj bi moral
povedati, da bi bilo tisto pravo,« je
nadaljeval. »Ko razmišljam o tem,
mi prihaja na misel primerjava med
slovenskim in našim, dolenjskim
knjižnim sejmom. Poglejte, na slo
venskem sejmu, ki je bienalen, je
razstavljeno okoli 2500 naslovov
knjig iz dveletne produkcije vseh
založb v Sloveniji in slovenskih v
zamejstvu. Na dolenjskem sejmu, ki
je vsako leto v tovarni zdravil Krka,
pa uspe samo naši knjigami razsta
viti skoraj pol te produkcije ali
1000 in še kaj več naslovov novih
knjig. Poleg tega je na našem sejmu
vedno na voljo tudi brezplačen
katalog vseh razstavljenih del, tako
da morebitni kupec že iz njega vidi,
kaj vse je naprodaj in koliko stane.
Tega seveda ne navajam, da bi se
hvalil, temveč zato, da bi opozoril, s
kolikšnim naporom pripravljamo,
kajpak v sodelovanju s še drugimi
organizatoiji, to našo osrednjo knjiž
no prireditev in kako pomembna je.
Že nekaj let zapovrstjo pa prireja
m o tudi dva krajevna knjižna sej
ma, in sicer v Šentjerneju in Dolenj
skih Toplicah, da o organizirani
prodaji knjig v delovnih organizaci
jah, npr. v Krki, niti ne govorim.
Naše sejemske prireditve niso

Janez Brulc
Iz pogovora z Janezom Brulcem,
ki seje resda razgovoril predvsem o
sejmih, pa je bilo moč izluščiti še
druge zanimive ugotovitve in poda
tke iz dejavnosti novomeške knji
garne. Tako o prodaji, ki gre letno v
sto tisoče knjig (brez šolskih) in seje
samo po zaslugi kakih 14.000 čla
nov kluba Sveta knjige kot rednih
odjemalcev povečala za 40.000 do
50.000 knjig letno, pa o tem, da
premajhni prostori knjigarni one
mogočajo, da bi lahko sprejela in
ponudila vse, kar se pojavi na slo
venskem knjižnem trgu, itd. Če
kakšnega iskanega dela nima, kup
ca ne zavrne s hladnim trgovskim
“nimamo,,, ampak mu je to delo
pripravljena preskrbeti v nekaj
dneh. O b tej prostorski stiski, ki se
veda še kako zmanjšuje preglednost
nad tistim, kar Knjigarna ima na za
logi, pa se prostor občasno spreme
ni še v nekakšno prodajno likovno
galerijo, o čemer pričajo najrazlič
nejše likovne stvaritve, razstavljene
med knjižnimi policami. »Zaveda
mo se, da marsičesa še nismo zmož
ni, vendar se trudimo, da bi bili
čedalje bolj tudi kulturna, ne samo
knjigotrška ustanova,« je na koncu
pribil Janez Brulc.
I. ZORAN

Galerija krasilne umetnosti
D anes jo odpirajo na sevniškem gradu — Za začetek bo v njej staln a razstav a
dela o b se ž n e zbirke ornam entov Ivana Razborška
SEV N IC A — Prebrali sm o, da Ivan R azboršek že desetletja prizadevno
zbira, ureja in proučuje narodno in folklorno b ogastvo Slovenije, Jugosla
vije in sveta. Iz originalnih elem entov in m otivov ustvarja lastne kom pozi
cije, jih riše na najrazličnejše materiale in v raznih tehnikah. O rnam ente
grafično oblikuje v fotogram ski tehniki, izdeluje pa tudi osnutke za kristal,
tapiserije, gobeline itd.
R azborškova zbirka ornam entov
je zelo obsežna in šteje že prek 13 ti
soč eksponatov. D el te zbirke bo na
ogled na sevniškem gradu, in sicer v
tako imenovani galeriji krasilne um et
nosti, ki jo odpirajo danes. Galerija
im a študijski nam en, delovala bo kot
odprt atelje, kjer bo m oč praktično
preizkusiti teoretična spoznanja o
naši krasilni um etnosti. V njej b o imel
Ivan R azboršek tudi sem inarje za šol
ske m entorje, kulturne anim atorje in
druge zainteresirane.

* Stano galerijo krasilne um et
nosti Ivana R azborška b od o odprli
dan es ob 16. uri v prvem nadstrop
ju sevnišk ega gradu. 63-letni R az
boršek, rojen v Skopju, posveča
razstavo svoji pokojni materi (ro
jeni v Sevnici), ki ga je v daljni
M akedoniji učila slovenščine in
ljubezni d o dom ovine ter mu prva
pom agala, d aje lahko razvil svoj taient. D o zdaj je razstavljal na 164
sam ostojnih in 71 skupinskih razs
tavah v Jugoslaviji ter na 15 razs
tavah po evropskih državah in na
Japonskem (v T okiu). N a otvoritvi
današnje razstave b od o sodelovali
oktet Boštanjski fantje, M aja R az
boršek z recitalom svojih pesm i in
Ingrid R edenšek z igranjem na
citre.

Kasneje p a naj bi galerija svojo de
javnost še dopolnila in postala center
jugoslovanske šolske m ladine za krasilno um etnost. V njej naj bi potekale
tudi delovne kolonije za otroke, ki naj
bi se seznanjali z ornam entiko, izvira
jo č o iz narave. R azboršek, ki b o svoje
eksponate podaril tej galeriji, bo obi
skoval šole v sevniški občini in dru
god v Posavju, predaval m ladini in
odkrival m ed šolarji tiste m lade talen
te, ki bi se ukvarjali s krasilno
um etnostjo.
G alerija krasilne um etnosti je po
m em bna kulturna prireditev, zlasti še
za sam o Sevnico, ki nim a na pretek
m ožnosti za pestro kulturno življenje.
Za začetek bo delovala v treh sobah,
ki so jih uredili s finančno podporo
občinskih kulturnih ustanov, sloven
ske raziskovalne skupnosti, gospo
darske zbornice pa tudi turistične
zveze. Glede na predvideni razvoj pa
bo treba urediti še kakšen prostor več.
K daj naj bi galerija še kaj pridobila in
s čigavo pom očjo, o tem pa zaenkrat
ne govorijo. T renutno je najpom em b-

Razstava grafik Tince Stegovec
Pregledno razstav o del »prve dam e slovenske grafike«, belokranjske rojakinje,
bodo odprli jutri v G anglovem razstav išču v Metliki_____________
M ETLIK A — Jutri, 27. novem bra, bo v G anglovem razstavišču v m e
tliškem gradu ob 18. uri otvoritev pregledne razstave grafik akadem ske
slikarke Tince S tegovec, v Ljubljani udom ljene belokranjske rojakinje.
Stegovčevi prav go to v o zasluženo pripada naslov prve dame slovenske
grafike, saj sodi njeno delo v sam vrh slovenskega povojnega grafičnega
ustvarjanja.
vah pa v A m eriki in celo na
O pus T ince Stegovec je zelo ob
Kitajskem . D o zdaj se je um etnica
sežen, izbore iz njega pa so ljubitelji
predstavila s 33 sam ostojnim i razsta
likovne um etnosti lahko videli na
vam i in sodelovala na 160 skupinskih
številnih razstavah v dom ovini in tu
razstavah slovenske in jugoslovanske
jini. Stegovčeva je veliko razstavljala
po Sloveniji in Jugoslaviji, poleg tega
um etnosti. M ed tem i je bilo celo 48
pa je dostojno zastopala slovensko
m ednarodnih razstav. Za «voje delo
um etnost na razstavah po svetu. Nje
je prejela številna visoka dom ača in
na dela so si m ogli ogledati obisko
tuja priznanja, kar nedvom no priča o
valci m alone v vseh evropskih držanjeni izjemni um etniški m oči in
kvaliteti.

6. ŠEN TJERN EJSK I
KNJIŽNI SEJEM
ŠE N T JE R N E J — V kulturni
dvorani osn ovn e šole M artina
Kotarja v Šentjerneju bo od
četrtka, 3., do ponedeljka, 7.
decem bra že šesti knjižni sejem.
N a prodajni razstavi bo okoli
500 n aslovov knjig, vse ek sp o
nate pa bo priskrbela knjigam a
M ladinske knjige iz N ovega
mesta. Kot vsakokrat do zdaj
bod o tudi tokrat na sejem p o 
vabili znanega slovenskega knji
ževnika. O dločili so se za pes
nika Ivana Minattija.

TR ŠA R BO VODIL PO
RAZSTAVI B. SUHYJA
NOVO M ESTO — Dolenjska gale
rija organizira v četrtek, 26. novembra,
ob 17. uri ogled razstave del Branka
Suhyja pod strokovnim vodstvom prof.
Marjana Tršarja iz Ljubljane.

R azen z grafiko se Stegovčeva
ukvarja tudi z ilustracijam i in je do
zdaj ilustrirala kar enajst knjig. Svo
jega znanja ni nikoli ljubosum no
hranila zase, tem več je lastne poglede
na um etnost, na razstaviščno dejav
nost in tudi na likovno vzgojo v šoli
opisala v prek 500 člankih, ki so sko
raj vsi izšli v Prosvetnem delavcu.
T inca Stegovec je bila rojena 8.
aprila 1927, torej pred 60 leti, na pla
nini pod M irno goro. P o končani kla
sični gimnaziji in akadem iji za likov
no um etnost v Ljubljani je nadaljeva
la študij slikarstva in grafike v
specialki pri prof. Božidarju Jakcu. S
štipendijo francoske vlade s e je izpo
polnjevala v Ateljeju 17 pri prof. W .
Hayterju v Parizu. Vse do leta 1978 je
delala k o t likovna pedagoginja.
O delu Stegovčeve je bilo že veliko
napisanega, vendar pa njen um etniški
opus še vedno čaka na študijski pre
tres, katerega rezultat naj bi bila m o
nografija. Um etnostni zgodovinar in
kritik Franc Z alar je m ed drugim za
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nejše, da bo ustrezno delovalo in
zaživelo to, kar je Ivanu Razboršku
ob pom oči m ecenov uspelo spraviti
skupaj do današnje otvoritve.
I. Z.

pisal: »Grafike T ince Stegovec so
um etnine, ki ob njih vedno radi postojim o in razm išljamo, kajti v subtilni
likovni govorici se vselej skriva tudi
bogata m oralna in etična izpoved.«
Z V O N K O RU S

Bleščeča

0 Karadžiču
za slaviste
O reform atorju srb sk e 
ga jezika je v ŠK Mira
na Ja rc a predaval dr.
Ja n e z Rotar

PR V I N A S T O P — O snovna šola v Vavti vasi, ki niso ime partizanske
učitaljice Jožica V en tu rin ije z dozidavo pridobila tudi kulturno dvorano z
odrom . O b otvoritvi novih prostorov minuli petek so na novem odru poleg
šolskih kulturnih skupin prvič nastopili tudi pevci D olenjskega okteta (na
posnetku). K aže, da b o poslej kulturno življenje na tej šoli bogatejše. (F o
to: I. Zoran)

PREDSTAVITEV V
KARLOVCU
NOVO MESTO — Pesnica Jadra
nka Matič — Zupančič bo imela drugo
predstavitev svoje pesniške zbirke Jezik
u nastajanju danes v mestni knjižnici v
Karlovcu, torej v kraju, kjer je preživela
mladost in tudi objavila prve literarne
stvaritve.

Tabor ne sme
prenehati
Kaj

svetuje izvršni
svet?

T R E B N JE — Ž e m ed pripra
vami, še bolj p a m ed potekom le
tošnjega dvajsetega in obenem j u 
bilejnega tabora likovnih sam o
rastnikov j e bilo slišati govorice,
naj bi tabor ali prenehal delovati,
če p a že bo obstajal tudi v p ri
hodnje, bi m u morali p oiskati no
ve, sveže oblike dela predvsem
nov način financiranja. Za u kini
tev manifestacije, k i j e toliko let
ta ko uspešno delovala in m ed
drugim pom agala Trebnjem u od
pirati tudi poslovna, ne sam o k u l
turna vrata v svet, se ne bi radi
odločili, k a k o p a naj vse skupaj
po teka v prihodnje, ta čas tudi še
ne vedo.
D elno j e pom agal stvar pre
m akniti z m rtve točke občinski iz
vršni svet, k o j e nedavno obrav
naval problem atiko kulture v
občini in zavzel stališče tudi do ta
bora. V njem j e zapisal, da delo
vanje trebanjskega likovnega ta
bora ne sm e prenehati, k a r zade
va financiranje te manifestacije,
p a j e nakazal možnost, da bil del
sredstev lahko zbrali s prodajo
eksponatov oz. likovnih del iz ga
lerijskega fonda, p a tudi tako, da
bi slike oddajali v najem za us
trezno odškodnino. K a k o j e s to
možnostjo, bo morala k a j reči tudi
kulturna skupnost oziroma vodst
vo galerije.
I. Z.

Črnomaljske
kulturne
prireditve
P e ste r kulturni program
za sez o n o 1987/88
ČRNO M ELJ — Črnomaljski Za
vod za izobraževanje in kulturo je sku
paj z glasbeno šolo pripravil program
kulturnih prireditev v sezoni 87/88.
Prva prireditev s tega programa je razs
tava v črnomaljski knjižnici, ki so jo
pripravili ob 100-letnici Levstikove
smrti. Večina ostalih prireditev bo v čr
nomaljskem domu kulture, v glavnem
ob 19. uri. V program so vključili tudi
predavanja kvalitetnejših filmov, tako
je že bil na sporedu film Moja Afrika.
7. decembra bo v Črnomlju gostova
la ljubljanska Drama s predstavo Israela Horowitza Vrst^. 15.in 16. decembra
bo lutkovno gledališče iz Ljubljane iz
vedlo štiri predstave Sapramiške Sve
tlane Makarovič, in sicer v telovadnici
osnovne šole v Loki. 19. decembra bo
proslava ob dnevu JLA, za 26. decem
ber pa pripravljajo prednovoletni kul
turni marato Sredi januarja bo literarni
večer, okoli 25. januarja bo-utkovno
gledališče iz Ljubljane uprizorilo Koz
lovsko sodbo v Višnji gori. Med zim
skimi počitnicami bodo otroške filmske
matineje. Na proslavi za slovenski kul
turni praznik bodo nastopili tudi do
mači glasbeniki in literati. 18. februarja
bo otvoritev razstave domačega umet
nika Jožeta Vrščaja, ki že sodi v okvir
prireditev ob črnomaljskem občinskem
prazniku, kar velja tudi za razstavo o
Vuku Karadžiču. O d 20. do 25. fe
bruarja bo v Črnomlju že 11. teden
domačega filma, prikazali bodo šest na
juspešnejših filmov iz letošnjega festiva
la v Pulju. 7. marca bo gostovalo Mest
no gledališče ljubljansko s predstavo
Alenke Goljevšček Otrok, družina,
družba. 21. marca bo koncert Glasbene
mladine Slovenije, v začetku aprila bo
gostovalo zagrebško satirično gledališče
Jazavac. 18. aprila bo spet koncert
Glasbene mladine, 1. junija pa bo zakl
jučni koncert učencev črnomaljske
glasbene šole.
A. B.

predstava

Ali je bil 8. slovenski knjižni sejem tudi zadnji, labodji spev slovenskega
založništva? — Odločne zahteve, naj družba prepreči, da bi družbe
noekonomska knjiga pri nas pogoltnila tudi knjigo — S knjigo dokazuje
mo samobitnost
O knjigi ne pišemo nikoli brez raz
loga. Še posebej tenkočutno izbiramo
besede in jih postavljamo eno poleg
druge, kadar bi radi kaj povedali o
naši, slovenski knjigi. Tokrat misli o
njej navezujemo na pravkar končani
8. slovenski knjižni sejem in dogajati
je okoli njega.
To je bila res velika bleščeča preds
tava »posodja« slovenskega duha in v
pravem pomenu praznik slovenske ti
skane besede z območja, k i ga imenu
jem o skupni slovenski kulturni pros
tor. Pomeni, da so bila med knjižnimi
novostmi — med 2500 novitetami, s
katerimi seje na sejmu predstavilo 33
večjih in manjših slovenskih založ
nikov — tudi dela, k i so jih natisnile
slovenske založbe v zamejstvu, v Italiji
in na avstrijskem Koroškem. Po
mnogih znamenjih sodeč, pa j e bil to
tudi zadnji, labodji spev slovenskega
založništva.
Kajti ob vsej prazničnosti, k i so jo
nekako dopolnjevale trume bralstva
ves čas knjižnega sejma, iščoč zase
vsaj kanček zadoščenja s tem, da je

kultura
in
izobra
ževanje

smel ta ali oni razstavljeno knjigo vsaj
prelistali, če j e že kljub 20-odslotnemu popustu ni mogel kupiti, ni bilo
moč preslišati besed jadikovanja, ki
so prihajale s sestankov zuložnikov in
knjigotržcev. Take besede, ki so jih
nekateri slišali tudi kot izraze obupa,
so se rojevale ob neizprosnem dejstvu,
da j e slovensko založništvo hkrati z
družbo, v kateri živi, v hudi krizi in da
j e knjiga kot njegov najpomembnejši
»izdelek« vsak dan dražja in ob sploš
nem padanju kupne moči čedalje
manj dostopna kupcu in bralcu.
K er se knjigi ne moremo kar tako
odreči kot, denimo, nakupovalni eks
kurziji onstran Karavank, so se na
najrazličnejših sestankih, poleg omen
jenih tudi v okviru republiške konfe
rence SZD L, oblikovala ostra opozo
rila pristojnim, naj vendarle kaj store
za to našo slovensko knjigo. Predv
sem kaj odločnega za to, da knjiga ne
bo na trgu merjena z isto tehtnico kot
železje ali solata, da ne bo tako zelo
obdavčena in zato draga. Če j e nam

reč knjiga res posoda duha, se prav
absurdno sliši, da je država obdavčila
tudi duha. Poleg tega pa Slovenci šte
jem o knjigo tudi za izraz in dokaz
lastne samobitnosti in identitete, in to
že najmanj od Trubarja sem, in bi se
prav gotovo čedalje teže dokazovali
kot narod, če bi dovolili, da bi šla naša
knjiga v pogubo. Saj bi s tem privolili
v izbris lastnega kulturnega spomina,
ne nazadnje tudi zgodovine, k i sta r
teh knjigah zapisana Če pa bi šlo
tako naprej, bi se morali nekega dne
odpisati tudi kot narod.
Tega pa nočemo in tudi knjižni se
jem j e bil neke vrste plebiscitarna
odločitev, da želimo in hočemo še na
prej, tudi v vedno hujših kriznih časih,
živeti s svojo knjigo. Potrebujemo
čedalje več izvirnih slovenskih del, pa
tudi prevodov, in s tem seveda ne mis
limo samo na leposlovje. Kajti v vseh
teh knjigah je nakopičeno tudi znanje,
in če že ne zavoljo drugega, bi se nam
morala roka dvigniti v protest zaradi
znanja, k i nam je predvsem v zdajšn
jih časih še kako potrebno.
I. Z O R A N

NOVO MESTO — V sloven
sko obeleževanje 200-letnice roj
stva Vuka Stefanoviča Karadžiča
so se vključili tudi dolenjski sla
visti, in sicer s predavanjem o tem
reformatoiju srbskega knjižnega
jezika in zbiralcu ljudskih pesmi,
ki gaje imel minuli četrtek v veliki
čitalnici Študijske knjižnice Mi
rana jarca za člane Slavističnega
društva Dolenjske in druge obi
skovalce dr. Janez Rotar, profe
sor na Filozofski fakulteti v Ljubl
jani, literarni zgodovinar, publi
cist in urednik.
Predavatelj je uvodoma opozoril
na dejstvo, da proslavljanju 200letnice Vuka Karadžiča tudi Slo
venci pripisujemo velik pomen, o
čemer pričajo najrazličnejše mani
festacije, ne nazadnje tudi veliko
publicističnih prispevkov v dnev
nem in revialnem tisku. Vendar pa
to, kot je poudaril, ni samo naša
slovenska dolžnostna stvar, ampak
tudi in predvsem izraz naše kultur
nosti. Potem ko je očrtal razmere, v
kakršnih je Karadžič začel delovati,
seje dalj časa zadržal pri razmerju
med Karadžičem in Slovencem
Jernejem Kopitarjem. V dunaj
skem obdobju njunega druženja je
Kopitar, kot je dejal dr. Rotar, v
Karadžiču prebudil skrite talente in
možnosti, da uresniči, kar si je bil
zastavil. Kopitar je vse spremljal,
kar se je pomembnega dogajalo v
evropski pa tudi srbski književnosti,
zato je Karadžiču lahko svetoval,
kako in kaj naj ravna. Prek Kopitar
ja je Karadžič poskušal tudi vplivati
na srbske pisatelje, da bi pisali v
ljudskem jeziku, za kakršnega se je
sam zavzemal. Karadžič je bil ves
čas, tako rekoč od prvega dne nju
nega znanstva, vdan Kopitarju, kar
je med drugim razvidno tudi iz nju
ne medsebojne korespondence.
Predavatelj dr. Rotar je o Kara
džiču govoril dobro uro in v tem
času osvetlil nekatera znana, pa tudi
manj znana dejstva tudi iz srbske
zgodovine in tako poslušalcem po
magal utrditi dosedanje znanje o
tem velikem srbskem možu, hkrati
pa tudi z marsičim razširil vedenje o
njem.
Obiskovalci so si zatem v Študij
ski knjižnici lahko ogledali že več
tednov odprto razstavo o Karad
žiču.
I. Z.

Partizanski zbor
pel v Črnomlju
Festival Revolucija in
g la sb a s e končuje
ČRNO M ELJ — Za drugo priredi
tev letošnjega programsko dokaj osi
romašenega festivala Revolucija in
glasba je štel nastop Partizanskega pev
skega zbora iz Ljubljane z opernimi so
listi minulo soboto zvečer v črnomalj
skem kulturnem domu. Pod taktirko
Cirila Cvetka so Partizanski pevski zbor
in solisti sopranistka Milena Morača,
tenorist Jože Kores in baritonist Tone
Lovec na koncertu, sestavljenem iz treh
delov, v rednem programu predstavili
sedemnajst skladb slovenskih in jugoslovanskh avtorjev. D o konca festivala
bodo še koncerti: drevi v Kopru, Mari
boru (izvedli bodo delo Nikole Hercigonje Hlapec Jernej in njegova pravica)
in Portorožu ter jutri v Ljubljani, ko bo
koncert Simfoničnega orkestra Sloven
ske filharmonije z začetkom ob 20. uri
kot sklepno prireditev festivala Revolu
cija in glasba prenašala ljubljanska
televizija.

RAZSTAVA NA
BRESTANIŠKEM
'
GRADU
BRESTANICA — V galeriji na
brestaniškem gradu so minulo soboto
odprli razstavo fotografskih del Ladke
Likar-Kobal, domačinke, ki živi in dela
v Ljubljani. Razstava prikazuje veči
noma portrete, ki jih je avtorica ustvari
la v daljšem časovnem obdobju. Na ot
voritveni slovesnosti je govoril Mirko
Avsenak, v kulturnem programu pa so
nastopili tudi recitatorji. Razstava bo na
ogled do vključno 5. decembra, in sicer
vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 10.
do 18. ure.

DOLENJSKI LIST

pisma
in
odmevi
ŠE: »SKRB ZA RO M E
JE DOBRA NALOŽBA«
Oglašam se na članek »Skrb za Ro
me je dobra naložba« v Dolenjskem lis
tu 5. novembra. Zanima me, zakaj
občina Črnomelj oz. krajevna skupnost
Semič gradita naselje za Rome v Osovinku pri Semiču, v gozdu, kjer ni ne
vode in ne elektrike. Gradnja tega bo
dodatna obremenitev za občino. Zakaj
jih ne pustijo tam, kjer jih je večina, v
Stranski vasi? T u je tudi veliko grajske
oz. občinske neizkoriščene zemlje, na
kateri naj bi si pridelali hrano, kar bi bi
lo njim v dobro in občini v korist. Ta naj
bi še naprej skrbela le za starejše, za delo
sposobni Romi pa bi se zaposlili na
zemlji. V Osovinku jih ne bo mogoče
civilizirati, ostali bodo, kar so in še na
prej bodo delali km etom škodo po nji
vah in gozdu. Zamenjava zemlje v
Osovinku zaradi romskega naselja za
orno zemljo v Stranski vasi je bila stor
jena bolj iz individualne koristi kot pa iz
skrbi za Rome. Občane zanima, kje se
obrestuje ta dobra naložba, kot piše v
naslovu.
VIDA NOVAK,
Sela 2
Semič

Praznik
pesmi v
Boštanju
BOŠTANJ — O ktet Boštanjski
fantje se predstavi občinstvu s celo
večernim koncertom ponavadi ved
no s čim novim. Tokrat,_v soboto,
sta bili to Zvira voda in Žunica, ki
ju je posebej za boštanjski osmerec
priredil njihov dober prijatelj, skla
datelj Slavko Mihelčič.
V častni vrsti je bil tudi njegov
sošolec, dolgoletni mentor vrlih
Boštanjčanov, prof. Egon Kunej iz
Celja. Pevci so začeli večer z Zdra
vico, tudi Mihelčičevo skladbo, po
sebej napisano za Kunejevo 70letnico. Sledile so renesančne pes
mi, umetne pesmi Petra Jereba,
Zorka Prelovca, Radovana Gobca,
Franceta Marolta, Janeza Kuhaija,
Cirila Preglja, Danila Bučaija, Pa
vla Šivkaršiča in Ludvika ZepičaSlovenca. Prepolna dvorana gle
dalcev TVD Partizan je izprosila z
burnim aplavzom kar troje doda
tkov. Spored je povezoval Maijan
Kralj.

GOSTITELJEV PA N I
BILO...
K R Š K O — Posvet o dolgoročnem
razvoju visokega šolstva je v K rško pri
vabil tako rekoč vso znanstveno sloven
sko elito. In kot se za take priložnosti
spodobi, je pokroviteljica tega posveta,
Tovarna celuloze in papirja Djuro Sa
laj, v četrtek pripravila sprejem za
dekane in rektorje ter druge predstoj
nike fakultet ter znanstvenih institucij.
Žal pa so se na sprejemu zbrali samo
gostje, gostiteljev p a ni bilo, da bi gos
tom rekli vsaj dober tek. Pa se je v vses
plošni zadregi, k i ni bila edina na tem
srečanju, še najbolje znašla upravitelji
ca hotela Sremič, Danica Strnad, k i je
goste povabila k večerji: »Saj lahko kar
začnete, sicer se bo hrana shladila«.
Gostje so z akademskim nasmeškom
sprejeli povabilo, protestirali pa niso.

M LADI D E LA JO
M ladina Z bur je tudi letos zelo de
lavna. Z vrstilo se je že nekaj plesov in
veselic, s čim er so si m ladi zaslužili
denar za svojo dejavnost. O rganizi
rane so bile delovne akcije, izleti itd.
Sedaj pripravljajo proslavo za 29.
novem ber, nato pa veliki ples z an
sam blom Galebi.
BR A N E Z O R A N

MAKOVKE BREZ MAKA
V prodajalni kruha na Glavnem trgu
prodajajo vsake toliko časa tudi m ako
vke, k i niso posute z makom. Seveda je
odveč omeniti, da zanje zaračunavajo
polno ceno, kakor za »prave makovke«.
Stari cehovski mojstri so take goljufive
peke, k i so delali sramoto svojemu sta
nu, namakali v Ljubljanici. Morda pa bi
kazalo to opuščeno cehovsko šego zno
va oživiti v bližnji K rk i
I .L

S lo v e n ija

Moja dežela.

Upokojenci se
v klubu lahko
več srečujejo
Prijetno p opoldne v o s 
novni šoli — Pokojnine si
ne pustijo vzeti
BREŽICE — »Ne prepuščajmo se
dolgočasju in osamljenosti, sestajajmo
se večkrat na leto in izkoristimo čas za
rekreativne dejavnosti, ki nam jih ponu
ja dom upokojencev v našem mestu!« je
na petkovem srečanju ostarelih pozvala
udeležence Marija Hrovat. Z delom
kluba jih je seznanil Rudi Požar in prav
tako povabil k sodelovanju tiste, ki se
do zdaj še niso pridružili..
Brežiški upokojenci se po tradiciji
enkrat letno srečujejo v osnovni šoli
bratov Ribarjev, kjer jim pripravi po
gostitev krajevna organizacija Rdečega
križa. Kulturni program so jim tudi tok
rat priredili učenci, ansambel Tonija
Hervola pa je s svojim igranjem poskr
bel, daje bilo vzdušje zares veselo, da so
ostareli za nekaj časa pozabili na vsak
danje skrbi, da so zapeli in zaplesali.
Mnogi prizadeti niso mogli mimo te
ga, daje zvezni izvršni svet začel protiin
flacijski program ravno pri upokojen
cih, to pa pomeni prikrajšati za zasluže
ni denar borce, izgnance in vse gradite
lje nove države na ruševinah, ki so na ta
način desetletje, dve, sprejemali dosti
manj, kot so ustvarili.
J. T.
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Bila sem pri napadu na Suhor
Spomini Marije L evstek na partizanski napad na Suhor pred 45 leti
Takrat sem bila Nemaničeva iz
Bušinje vasi. Po domače seje pri nas rek
lo pri Petrovih. N a predvečer tiste hlad
ne jesenske noči so imeli v naši vasi be
logardisti iz postojanke Suhor svoj
miting. Vse vaščane so zgnali na sredino
vasi. Kolikor se spominjam, je govoril
njihov kom andant Vasiljevič. Zatrjevali
so, kako so oni edina prava slovennska
vojska, ki bo rešila slovenski narod.
Vaščani pa smo si mislili: »Boste že vi
deli vašo zmago! Marsikdo od nas je
namreč vedel, da je nad Brezovico v
Žumberku, kake četrt ure hoda od nas,
gozd Glavica poln hrvaških partizanov.
Ko so belogardisti odšli in se v posto
janki verjetno še niso dobro usedli k
večerji, so prišli partizani. Pri nas je bil
štab bataljona ali čete, pri Sukljetovih,
ali po domače Kraščevih, pa štab briga
de. Ko so se malo razgledali, je vprašal
kom isar — mislim, da mu je bilo ime
Jurin — kdo je vodja mladine. Jaz sem
bila takrat mladinska sekretarka. Na
ročil mi je, naj hitro skličem mladino, in
nam dal navodila za delo. Eni so bili do
ločeni za vožnjo municije na položaje,
drugi za skrb za ranjene partizane in
njihov prevoz v bolnico v Žumberak,
ostali pa za pripravo toplih napitkov,
čaja in kuhanega vina. Zbirali smo rju
he, odeje in vse, kar je bilo potrebno.
Zbirali smo tudi petrolej za bombe. Ce
la vasje bila na nogah, od pionirjev do

PR ISPEV K I ZA DRAGE
M EDICINSKE
INSTRUM ENTE
ZAHVALA SKLADATELJU —
Predsednik okteta Boštanjski fant
je Franc Pem ovšek izroča darilo
skladatelju prof. Slavku Mihe
lčiču (na levi, v ozadju prof. Egon
Kunej, mentor okteta.
Oktetovci in Albert Felicijan,
tajnik občinske organizacije Zveze
kulturnih organizacij, so se m entor
ju prof. Egonu Kuneju, skladatelju
prof. Slavku Mihelčiču, soprogam
in Emilu Lenarčiču, tudi znanemu
celjskemu pevovodji, neutrudnemu
vozniku prof. Kuneja in gostitelju s
prostorom za vaje v Celju, izročili
priložnostna darila. Basist Alojz
Fon je prejel zlato Galusovo značko
za več kot dvajsetletno prepevanje v
oktetu. Fantje skrbno študirajo še
nov program za 75-letnico prof.
Egona Kuneja in prof. Slavka M i
helčiča. Le-tajim je pred časom pok
lonil celoten zvezek pesmi iz svoje
ga skladateljskega opusa.

V sklad za drage medicinske instru
mente pri občinskem odboru RK Novo
mesto so prispevali: stanovalci bloka IX
na novomeških Mestnih njivah 51.000
din namesto cvetja na grob Antona
Kašnika, delavci DSSS Gozdnega gos
podarstva Novo mesto 13.510 din na
mesto cvetja na grob Starihovi iz Gu
bčeve ulice, občinski komite ZKS
Metlika 30.000 din namesto venca na
grob Poldeta Šegina, GIP Pionir DSSStehnična služba Novo mesto 33.000 din
namesto venca na grob sodelavčemu
očetu Antonu Luštku, družine Laterner,
Malešič, Stariha, Švajger ter K. in F.
Zupančič iz Črnomlja 30.000 din kot
del sredstev od venca za Ivana Bagarija
iz Ljubljane, osnovna organizacija sin
dikata SŠTZU Novo mesto 30.000 din
namesto venca na grob očeta Petra
Šterka.
D o sedaj seje nabralo za atomski absorber 8.366.351 din. Vsem daroval
cem se občinski odbor RK Novo mesto
iskreno zahvaljuje.

najstarejših vaščanov. Vsi smo delali
enotno in smo težko pričakovali, kdaj
bo padla postojanka. V dolini pa je
pokalo, in kadar seje kdo vrnil s položa
jev, smo ga spraševali: »Je že ujet pop
Norbert?«
Zjutraj, ko je bila postojanka že sko
raj v naših rokah, je šla ena patrulja na

Sestra in brat, Marija in Jože Nema
nič, iz Bušinje vasi.

Še danes sem lahko srečna, da se je
moja pot iz Bušinje vasi na Suhor tako
srečno končala in da sem skupaj z mla
dino iz naše vasi doprinesla delček k os
voboditvi Suhorja.
M A RIJA LEVSTEK
Metlika

Ceste res niso čudovite
G orenjsko pism o o dolenjskih jam astih po teh — Kdo
naj popravi c e s to v Z ab o ršt? — Kaj, če kdo zboli?
Z 9 leti starosti sem se preselila iz lepe
dolenjske pokrajine na Gorenjsko in
danes opazujem kraje, kjer sem »gor
rasla«. Kjer seje dalo, so prebivalci as
faltirali ceste, uredili gasilske domove,
popravili trgovine in cerkve, drugje pa,
kjer ni bilo pravih odbornikov, oz. jih je
bilo premalo, je vse ostalo po starem.
To je sicer čudovito, a je tudi žalostno.
Ceste, po katerih se da priti v te moje
kraje, že niso čudovite. Na primer cesta
v Zaboršt.
Kot šolarka sem že nekako pre
skakovala jam e, težje je danes, ko se po
jamasti cesti vozim domov. Veliko let
potujem domov po slabo vzdrževani
poti in vselej me skrbi, kako bom, če
sploh bom, prišla do hiše, v kateri sem
odraščala. V slabem vremenu moram z
vso prtljago pešačiti domov in mi ni pri
jetno. Če ne zaradi drugega, se tako
počutim zaradi sosedov, ki jim verjetno
ni vseeno, da puščam pri njih avtomobil
ali da se vozim čez njihovo dvorišče, in
ne po poti. Pot na žalost ni prevozna.
Cesta v Zaboršt je slaba, da skoraj ni
vredna imena cesta, najbolj žalostno pa

va

Živeli kot ena sama družina
S rečanje dijakov p artizan sk e gim nazije ob 40-letnici m ature
10.
oktobra je bilo pri Rajm erju na Šli smo peš in se vračali v nočnih urah.
Spoznali smo naše voditelje. Doživeli
Partizanskem trgu v Metliki srečanje
smo krstne predstave SNG, poslušali
nekdanjih dijakov metliške partizanske
smo čudovito petje Invalidskega parti
gimnazije. Slavili smo 40-letnico male
zanskega zbora, obiskali smo koncert
mature. Malce nenavadno kajne? Saj
godbe Glavnega štaba NO V in POS, ki
taka srečanja niso v navadi. Vendar je
jo je vodil Bojan Adamič. Prvič smo vi
tokrat nekoliko drugače.
deli lutke, ki sojih pripravili z vso vne
Pisalo se je leto 1944 in bili smo
mo partizanski kulturni delavci.
otroci. Bela krajina je bila takrat osvo
Po končani vojni so nekateri profe
bojeno ozemlje in zibelka partizanstva.
sorji odšli, prišli so novi. Med njimi pi
Sredi vojne vihre je bila v starem me
satelj Jože Dular. Tenkočutno nas je
tliškem gradu ustanovljena gimnazija.
vzgajal v materinem jeziku. »Brusil« je
Naši profesotji so bili aktivisti in parti
naše ustno in pisno izražanje. Pod nje
zani NOB. Nekatere je pregnal okupa
govim mentorstvom smo izdajali Stetor iz Ljubljane in drugih krajev Slove
nčas in glasilo Metliška gimnazija. Po
nije. Na psvobojenem ozemlju so našli
njegovi zaslugi je še vse ohranjeno v
zavetje. Še več! v težkih razmerah so
muzeju. Stenčas je prinašal novice, pol
nadaljevali svoje plemenito poslanstvo.
ne humorja. Nekoč smo ga morali za
Razdajaji so nam dragoceno pedagoško
radi pretiranih bodic in karikatur ods
znanje. Živeli so z nami kot ena družina.
traniti. Tudi takrat je bila »huda
Imeli so neizmerno rezumevanje in
cenzura«. Seveda smo morali na zas
čudovite pedagoške prijeme. To so bili
lišanje. Toda vse seje srečno končalo.
časi izpolnjeni s tovarištvom, medse
Le kdo bi nam zameril našo neugnanost
bojnim spoštovanjem in prijateljstvom.
in domiselnost, saj ni bilo v nas nobene
Niso nas zlomili sovražnikovi streli,
zlobe.
hajke, vdori in bombardiranje. Večkrat
O b koncu šolanja je bil naš razrednik
smo pouk prekinili za dan, dva, nekaj
prof. Gabrijel Žemlja. Popeljal nass je
ur. Pogosto smo menjali učne prostore.
na izlet v rojstno vas Vrbo. Bili smo dva
Nekaj časa smo imeli učilnice v Makardni gostje na njegovem domu. Ogledali
jevi hiši, kjer je danes Gostišče na
smo si Prešernovo hišo, povzpeli smo se
Dragah.
v zvonik cerkve Sv. Makra. Ogledali
Naši profesotji so bili v začetku Mari
smo si Bled in okolico. Vozili smo se po
ja Smrke, Franček Šafar, Meta Muslojezeru in peli pesem, ki nas jo je naučil
vič, slikar Nande Vidmar in nepozabni
prof. Gabrijel pri petju: »Po vodi plava
domači učitelji dr. Modest Golia, Albi
ena ladja pisana...
na Možina in Zora Hetakovič. Obe
V Metliki smo po opravljeni maturi
učiteljici sta nas spremljali od začetka
priredili v Sokolskem domu nepozabno
do konca šolanja kot materi in nam
prireditev — predstavo. Prof. Dular je
vedno nesebično razdajali svoje veliko
za nas napisal igro »Padel je«. Opisal je
pedagoško znanje.
znane konflikte med starši in otroki, di
Nekatera dekleta smo obiskovala iz
jaško življenje, brezbrižnost, čas pred
ven šole mladinski pevski zbor, ki gaje
m aturo in strah pred izpiti. Pisateljeva
vodil skladatelj Makso Pirnik, pozneje
soproga Silva je prihajala na vaje in
pa prof. Cvetko Budkovič in prof. D ra
nam pomagala pri pevskih točkah.
go Stepišnik, ki sta bila v oficirski šoli.
Spremljala nas je s klavirjem, Martin
Nastopali smo na mitingih, sodelovali v
Črnugelj pa s kitaro. Pisatelj je sam re
raznih akcijah. Spoznali smo veliko
žiral in vodil celotno prireditev. O b
pomembnih osebnosti. Pogosto smo
koncu smo zapeli:
videli kom andanta Franca RozmanaStaneta. Nekateri <jmo se udeležili nje
Mi smo študentje, to ni kar tako,
govega pogreba v Črnomlju. Dijakinja
poglejte našo vi gimnazijo,
N ada Rajakovič je na Stenčasu objavila
v Metliki je le nekaj let,
lep sestavek o zadnjem slovesu. 1 9 .—
20. feb. 1944 smo se tudi mladi v
pa danes že letimo v svet...
spremstvu starejših udeležili velikega
lIn
i l res
ICS smo
9lllvJ se
3C razšli.
a c o ii. Toda
I uua n
a ved
ljudskega zborovanja, ki je bilo v Čr
nev tza
no. Čeprav nam čas ni prizanesel, nam
nomlju po končanem zasedanju SNOS.

Suhor. Jaz sem seji pridružila, tudi za
to, ker je moj brat Tine živel z družino v
neposredni bližini postojanke. Skrbelo
m eje, kako je z njimi. Prišli smo do na
selja, ki ga kličemo pri Pirkoviču. Zače
lo je pokati z vseh strani. Po Mahkovcu
so belogardisti bežali in padali kot sno
pi. Bežali so pred ognjem, kajti farovžje
že gorel. Ležali smo v grabnu, in ko se je
nekoliko umirilo, smo šli s tovariši na
prej proti hiši mojega brata. Ko smo
prišli do tam, so stali na cesti partizani.
Zopet je pričelo pokati. O d naših ni bilo
nikjer nikogar. Skrivali so se v kleti.
Poiskala sem si zaklonišče v svinjaku, ki
je bil najbliže. Notri je bil velik prašič,
zraven pa človek z dolgo puško. Hitro
sem ugotovila, d a je belogardist, ki sije
pri begu iz postojanke tu poiskal skriva
lišče. B ilje ves preplašen. Pozivala sem
ga, naj se vda, on pa ni nič odgovoril.
Svakinja Anica je nekaj slišala v svin
jaku in je prišla pogledat. Skupaj sva be
logardista lažje obvladali, dokler niso
prišli partizani in ga odpeljali k drugim
ujetnikom. Partizanom sem izročila tu
di njegovo puško.

je eno uspelo: ostali smo Belokranjci.
Vsi se radi vračamo v deželo belih brez,
steljnikov, zemljo naših staršev, dedov,
pradedov.
Bilo nas je dvaindvajset. Dvanajst jih
živi v Ljubljani, eden v M ariboru, dve v
Zagrebu, dva v Novem mestu, eden v
Beogradu, eden v Domžalah, ena v Por
torožu, ena v Kanadi, ena je umrla v
prometni nesreči.
Med nami so trije inženirji, eden
univ. prof., doktor znanosti v Ljubljani
in Prešernov nagrajenec, trije dipl.
pravniki, trije tehniki različnih smeri,
med njimi strokovnjak za varnostne
naprave, eden je podpolkovnik letalstva
in den prosvetni delavec. Med dekleti
je pet prosvetnih delavk, ena višja
knjižničarka, Čopova nagrajenka, j n
štiri uslužbenke s srednjo ali višjo
izobrazbo.
Srečanje je bilo nadvse prisrčno. Po
sadili smo prof. Dularja na častno mes
to. Obujali smo spomine in se razposa
jeno smejali kot nekoč. Prijazna gosti
telja Milenka in Edi sta ves večer
skrbela za nas. O b slovesu smo sklenili,
da se bom o kmalu spet sešlv
SLAVICA REBOLJ-CANIC

je, d a je prebivalci s konca vasi, kjer je
najslabša, ne morejo popraviti. D o
mačini, ki živijo na koncu vasi, niso več
mladi in tarejo jih mnoge bolezni. Kako
naj ti trije popravljajo pot, po kateri bi
sicer vozili vsi, če bi bila boljša?! In če
kateri zboli: kako naj pride tja zdrav
nik? Voznik rešilnega avtomobila težko
najde Škocjan, Bučko, a še težje Zaboršt
ali po domače Zabrečec.
Ljudje v hišah številk 13 in 14 so za
puščeni in skoraj pozabljeni, vendar de
lajo naprej. Naša m am a na primer še
vedno gara na kmetiji. Podobno je z
drugimi. Z veliko prostovoljnega dela
jim je uspelo napeljati tudi telefon. Ces
ta pa ostaja slaba in to je težava, čeprav
je pot neprehodna le kakih 50 metrov.
M orda bo pisanje o njej koga ganilo in
mogoče bomo problem rešili skupaj.
Potem bomo kak občinski ali krajevni
praznik spet lahko slavili z delovno
zmago.
S. S.
Kranj

ZO PER M RTVILO
NOVO M ESTO — Filmski m ara
ton, ki g aje 13. novembra organizirala
komisija za prostočasne dejavnosti pri
občinski konferenci ZSMS Novo mes
to, je naletel na velik odziv. K uspehu
prireditve je pripomogla tudi pomoč, s
katero se je izkazal novomeški Dom
kulture. Pod njegovo streho so se zvrstili
štiri napovedane filmske predstave,
video-program in nastopi kitarista To
maža Zorka in plesne skupine Agava.
Na maratonu so se predstavili še Ivanka
Černelič in Toni Grahek z glasbo 60 let,
M arjan Moškon v pogovoru o novi
narstvu in sekcija za mirovna gibanja
pri RK ZSMS. Podobne prireditve z
namenom da bi pregnali kulturno
mrtvilo novomeške mladine, bodo pri
pravljali tudi v bodoče. Želeli pa bi, da
bi mladi v Novem mestu dobili svoj
prostor za organizirano preživljanje
prostega časa.
JA N JA KRAJNC

POPRAVEK
V prispevku Janka Vranešiča z naslo
vom Deformacij ni moč pozabiti, objavl
jenem prejšnji teden na tej strani, je tiskar
ski škrat v drugem stavku prvega odstavka
besedo »prva« spremenil v »prav« in s tem
povsenf popačil smisel. Avtorjev sestavek
se torej pravilno glasi takole: »Upravičen
pa sem pripomniti, da v novomeški občini
to ni prva deformacija...« Piscu in bral
cem se za napako opravičujemo.
Uredništvo DL
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NENAVADNA UČNA URA
Pred kratkim smo se pri uri gospo
dinjstva učili o zobeh, pravilni negi in
prehrani in obiskala nas je tudi zoboz
dravnica. Predvajala nam je film o pravil
ni negi zob, nato nam je to pokazala še na
modelu zobovja. Tovarišica Sedejeva nas
je z diafilmi poučila o pravilni prehrani, ki
zagotavlja lepe in zdrave zobe. Tega dne
nam je zobozdravnica pokazala pravilno
umivanje zob in nam dala tabletke za ugo
tavljanje zobnih oblog.
DARLEN KONČINA? 6. c
OŠ Jurij Dalmatin
Krško

BILTEN O RAZSTAVI
Ob obisku brežiške razstave mladih
živali, ki jo je obiskala kar cela naša šola,
smo se udeleženci lahko podrobneje sez
nanili z dejavnostjo gojiteljev tudi s pri
ložnostnim biltenom. Izdalo gaje Društvo
ljubiteljev malih živali.
■PRIMOŽ JESENKO, 7.a
OŠ bratov Ribarjev
Brežice

PIHA LNI ORKESTRI
V KRŠKEM
V Domu Edvarda Kardelja v Krškem
so se zbrali pihalni orkestri na 4. posavski
reviji. Nastopili so godbeniki iz Sevnice,
Loč, Kapel, Šenovega in Krškega. Po mo
jem so najlepše zaigrali domačini, razen
njih so bili dobri še Senovčani. Na koncu
so orkestri prejeli plakete, dirigentom pa
so podarili knjige.
ANUŠKA MOTORE, 8.r.
novin. krožek
OŠ Artiče

STALNA RAZSTAVA
O VIDI BREST
V našem razredu je urejena stalna razs
tava, ki v besedi in sliki prikazuje življenje
in delo pisateljice in pesnice Vide Brest.
Vitrina z zbranim gradivom popestri našo
učilnico in obudi zlasti osmošolcem spo
min na srečanja z Brestovo, našo rojakin
jo. Kot udeleženka NOB nam je v srečan
jih na šoli pripovedovala o svojem
življenju.
CVETKA KUMER, 8. r.
novin. krožek
OŠ dr. Pavla Lunačka
Šentrupert

OGROŽENA
RAZSTAVA?
Obiskala sem zanimivo prodajno razs
tavo malih živali v Brežicah. Pri vhodu na
razstavni prostor so se razkazovali pisani
petelini in kokoši, v umetnem močvirju so
uživale race, malo stran so bili kunci. Naj
večjo pozornost so zbujale papige z neu
mestnim kričanjem — le kaj so se imele
toliko pogovarjati?! Morda o nas? Sicer
mislim, da je taka razstava zelo primerna
za mestne otroke. Toda opažam, da je
vsako leto skromnejša, in me je strah, da
bo sčasoma izumrla.
MATEJA JANKOVIČ, 7.b.
novim krožek
OŠ Artiče

NAM ENJENO LEVSTIKU
Na šoli smo s kulturnim dnevom počas
tili stoletnico smrti Frana Levstika. Učen
ci smo izdelali plakete o Levstiku, preds
tavili Martina Krpana z izpisanimi mis
limi in svojimi risbami ter ilustrirali
pravljico Kdo je napravil Vidku srajčico.
Nastopili so še pevci, instrumentalisti in
recitatorji. Velikega rojaka se sicer spo
minjamo s prebiranjem njegovih knjig in z
vsakoletnim tekmovanjem za Levstikovo
bralno značko.
DARJA LEVSTEK,
BETI STUPICA, 6. r.
OŠ Sodražica

ALI NAJ ŠE GRADIM O
JED R SK E ELEKTRARNE
Sem proti gradnji nuklearnih elektrarn.
Onesnažujejo okolje in zastrupljajo člo
veštvo, posebno če pomislimo na odpa
dke, ki še danes ne vemo, kam z njimi.
Zakaj smo elektrarne sploh gradili, če tega
nismo predvideli? Nuklearke sicer proiz
vajajo dragoceno električno energijo, am
pak zdi se mi, da bi raje živela v lemi in ob
svečah, kot pa da bi bil zaradi takšnega
napredka ogrožen človeški rod.
KATJA ŽAJBERt 7. a
OŠ Jurij Dalmatin, KRŠKO

V BO J PR O TI
ALKOHOLIZM U

UDELEŽENCI SREČANJA — Sedijo: Zdenka Gerbec-Bajič, prof. Jože Du
lar, Slavica Rebolj-Canič.
.
Stojijo: Gusti Kremesec, Stane Suklje, Lea Grabrijan, Tone Stezinar, Vlado
Lindič. V
zadnji vrsti:
dr. Jože Koželj, Iga Pečarič, Stane Guštin, Ruža Smiljat
------nič, Stane Vukšinič

Mladi člani RK smo že v začetku šol
skega leta sestavili delovni program po
mesecih. Za november smo zapisali, da
bomo izdelali stenčas z naslovom Mesec
boja proti alkoholizmu. Na prvem sesta
nku v novembru pa se nam je utrnila mij
sel: »Stenčas? To bo premalo. Opraviti
moramo kaj več!« Vsako družino v naši
krajevni skupnosti moramo seznaniti s
škodljivostjo pretiranega uživanja alkoho
la. Poleg stenčasa smo izdelali matrice in
razmnožili liste s propagandno vsebino.
Učenci so liste razdelili po hišah. Propa
gandni material, ki ga nam je poslal občin
ski odbor RK, smo obesili v trgovine in v
gostilno. Za učence naše šole pa smo pri
pravili tudi radijsko šolsko uro. Ker ve
mo, da za boj proti alkoholizmu ni dovolj
en mesec, bomo v tednu RK izvedli kviz
Kaj veš o alkoholizmu. Kako lepo bi bilo
življenje brez alkoholizma!
IRENA MATOH
MILENA ŠPRINGER
7. a, OŠ Mirna peč
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od četrtka do četrtka • od četrtka do četrtka • od četrtka do četrtka • od četrtka do četrtka
Zanka okoli
vratu slovenske
knjige
V začetku tega tedna se je končal 8. slo
venski knjižni sejem. Teh nekaj besed tvori
običajno novinarsko vest, sporočilo o
nekem pravkar minulem dogodku. Toda
tokrat se sporočilu kljub pretekliku vsiljuje
grozljiv prihodnik, ki vesti daje globlji po
men od običajnega. Ne pomeni le, da se je
sejem zaključil, marveč v luči razmer, k i v
tem času ostreje režejo v tkivo našega živl
jenja, dobiva zlovešč pomen, da je sploh
konec s slovenskim knjižnim sejmom,
takim, kot smo ga doslej poznali in ga spre
jemali kot dveletno uspešno spričevalo
moči slovenskega založništva in kulture
naroda sploh, kolikor se vitalnost in moč
naroda kaže v ustvarjanju in izdajanju
knjig._______________________________
• Z l e to š n jim k n j i ž n i m s e jm o m s o v 
p a d a j o u k r e p i j u g o s l o v a n s k e v la d e , k i
z a č r tu je jo te s n e jš e o k v ir e z a p o r a b o ,
k a m o r s o b r e z r a z u m e v a n j a v rg li tu d i
k u ltu r o , k n jig o p a n e u s m ilje n o m e č e jo
v n e u g o d n e tr ž n e to k o v e . P o j a v n e m
o p o z o r ilu k n již n ič a r je v , d a s o v r e s n ih
t e ž a v a h , j e n a s e j m u s le d ilo š e n a d v s e
č r n o g le d o in m a l o n e o b u p a n o r a z m i š l 
ja n je z a lo ž n ik o v o n e v zd ržn e m p o lo ž a 
j u in n e g o to v i n a d a l jn j i u s o d i s lo v e n 
s k e k n jig e , t a k o d a s e te s n i o k v i r i
r a z m e r k a ž e j o k a r k o t z a n k a o k o li
v r a tu s lo v e n s k e k n jig e .

Nagelj, izrisan iz odprte knjige, ki je
zaščitni znak slovenskega knjižnega sejma, se bo najbrž posušil. In čez dve leti bo
mo od njega imeli samo pecelj in nekaj ta
nkih lističev. Taka misel se ta čas vsiljuje v
branje sicer običajnega novinarskega spo
ročila, da se je v začetku tega tedna končal
8. slovenski knjižni sejem.
M. M A R K E LJ

Bo novo
leto prineslo
smetišče?
Zapleti z osrednjo deponijo komunalnih
odpadkov za črnomaljsko občino, po do
mače s smetiščem, trajajo že več let.
Vsekakor pa naj bi bila stvar urejena pri
hodnje leto, ko naj bi ta belokranjska obči
na končno dobila prepotrebno deponijo.
Do junija prihodnje leto mora biti pripravl
jena projektna dokumentacija. Seveda je
treba pred tem narediti vse, kar je v zvezi s
tem potrebno.
Sedanja deponija pri Vranovičih j e že
lep čas polna. Z dodatnimi ukrepi so j i za
silo podaljšali obratovanje, tako so postavi
li ograjo in nastavili čuvaja in s tem pre
prečili, da bi prej stalni obiskovalci brskali
po smeteh, jih zažigali in tako povzročali
smrdljivi dim. Jasno pa je, daje to res samo
začasna in zasilna rešitev. Že leta 1977, ko
so takratno smetišče preselili iz Črnomlja

Belokranjska
ohcet brez
ženina

in

neveste

Dom počitka v Črnomlju je tik pred otvorit
vijo. V tem lepem in sodobnem objektu bo
prostora za 187 oskrbovancev. Začeli so ga
graditi lani poleti, te dni pa bo, kot rečeno, spre
jel prve oskrbovance. In vendar prejšnji teden še
ni bilo jasno, kakšen status bo imel ta dom: ali
bo enota metliškega doma počitka ali bo delo
val kot samostojna delovna organizacija. To
vprašanje se je pravzaprav zastavilo šele pred
kratkim, a seje v tem kratkem času tudi precej
zaostrilo.
»Že prej smo slišali neke govorice, da imajo v
Črnomlju z domom svoje načrte, postrani seje
celo šušljalo že o imenu bodočega direktorja,
vendar so bile to res samo govorice in mi o tem
uradno nismo nič vedeli,« je povedal direktor
metliškega doma počitka Ivan Škof. »Naš dom
je investitor, vso gradnjo in vse ostale stvari smo
vodili mi in v investicijskem programu tudi jas
no piše, da gre za enoto metliškega doma. To je
za nas edino veljaven dokument in v skladu z
njim smo ves čas tudi ravnali, tako vodstvo do
ma kot samoupravni organi.« Prvič je bilo jasno
povedano, da si v Črnomlju vso stvar predstavl
jajo drugače, ko so zvedeli, da je investitor, se
pravi metliški dom, v Dolenjski list poslal razpis
za najpotrebnejše osebje za črnomaljsko enoto,
ki naj bi prve oskrbovance sprejela v začetku
decembra. To je bilo v začetku prejšnjega mese
ca. »Iz Črnomlja so me povabili, naj bi se tam
oglasil, da_bi se pogovorili o zaključku del,« pri
poveduje Škof. »O tem sem pripravil informaci

na Vrano viče, j e bilo rečeno, da j e to
začasna rešitev, za dve leti, vendar se je ta
začasnost raztegnila na deset let. Že od leta
1981 iščejo nove lokacije, vendar do sedaj
s tem niso imeli sreče. Najprej od vojske ni
so dobili soglasja za lokacijo pri Čudnem
selu, krajevna skupnost Dragatuš seje upr
la nameravani gradnji deponije v rudniški
kadunji pri Kanižarici, tako da ta lokacija
ni prišla v sedanji družbeni plan. In ne sa
mo to, v družbenem planu za obdobje
1986— 1990 oziroma v njegovem prostor
skem delu sploh ni opredeljena lokacija za
deponijo komunalnih odpadkov. Zato je
črnomaljski komite za družbeni razvoj
pred časom naročil študijo za izbor te loka
cije, ki jo je izdelal Urbanistični inštitut
Slovenije, k i ima več variant. Tudi tokrat
dajejo strokovnjaki prednost rudniški
kadunji, tako z vidika varstva voda, narave
in kmetijskih zemljišč. Seveda pa je prej
potrebna javna razprava o dopolnitvi pros
torskega dela družbenega plana.
• H k r a ti p o te k a jo ra z g o v o r i tu d i s
k o č e v s k o o b č in o , k a j t i e n a o d m o ž n o s t i j e , d a b i o b č in e K o č e v je , R i b n i c a in
Č r n o m e lj d e la le s k u p n o k o m u n a l n o
d e p o n ijo n a o b m o č ju k o č e v s k e o b č in e .
V e n d a r j e ta v a r ia n ta v p r a š ljiv a , s a j b i
z e k o n o m s k e g a s ta liš č a t e ž k o u te m e lji
li d e js tv o , d a b i m o r a li o d p a d k e v o z iti
n a j m a n j 3 0 k m d a leč . K a ž e , d a b o d o
m o r a li s v o je s m e t i p o s p r a v i t i k a r
dom a.

Pred tremi leti so na vrano viško smetišče
odpeljali 12.500 kubikov odpadkov, leto
zatem že 15.500 kubikov, za letos ocenjuje
jo, da jih bo okoli 20.000 kubikov. Poleg
tega je v občini še veliko neurejenih, črnih
smetišč. Novo deponijo bodo načrtovali
tako, da bo zadoščala za celo občino vsaj
za naslednjih 20 let. K o bo urejena deponi
ja, bo moč odvažati odpadke iz cele občine
in to bo tudi najbolj učinkovit ukrep pri od
pravi črnih smetišč.
Kakorkoli se bodo stvari zasukale, jas
no je, da črnomaljska občina nujno potre
buje deponijo komunalnih odpadkov in da
jo je treba zgraditi tam, kjerje po vsestran
sko pretehtanih strokovnih merilih to naj
bolj primemo oziroma najmanj škodljivo.
A. B A R T E U

Milijonarju
podarili
stanarino
Vprvih devetih mesecih letošnjega letaje
sklad solidarnosti pri občinski stanovanj
ski skupnosti namenil za delno nado
meščanje' stanarine skoraj 32 milijonov
din. V začetku leta je tovrstno pomoč pre
jemalo 382, v septembru 401 upravičenec,
kar je dobra desetina vseh imetnikov sta
novanjske pravice v občini Povprečna
subvencija je v devetih mesecih znašala
7.142, v septembru pa 13.922 din. Najvišja
subvencija, štiri petine stanarine, je bila
odobrena v krajevni skupnosti LočnaMačkovec, znaša 31.488 din. Najnižja
subvencija je sedaj 3.101 din.
jo, z m ano pa je šla tudi predsednica našega de
lavskega sveta. V Črnomlju pa naju je pričakal
celoten občinski vrh. Začelo se je s tem, zakaj
smo dali razpis brez njihove vednosti. Odgovo
ril sem, da je to pač v naši pristojnosti in da je
potrebno dobiti nov kader, če hočemo dom od
preti za dan republike in prve oskrbovance spre
jeti v začetku decembra. Očitno pa so imeli v
Črnomlju zadaj svojo kadrovsko politiko, zato
so vztrajali, da razpis umaknemo, češ da se je
treba prej dogovoriti o statusu doma. Za nas je
bil status jasen že od investicijskega programa
naprej, zato na to nismo pristali. Na očitek, da
mimo njih ne sme nihče voditi kadrovske poli
tike, sem odgovoril, d a je razpis ena stvar, izbor
prijavljenih kandidatov pa druga. Poleg tega
sem poudaril, da doma ne gradimo zato, da
bomo reševali kadrovska vprašanja v Črnoml
ju, ampak d aje naša naloga in dolžnost, ki nam
jo nalaga širša družba, kije denar za to gradnjo
konec koncev tudi prispevala, da čim bolje or
ganiziramo delovanje te ustanove.«
Razpis za 26 delovnih mest je izšel, do roka
se je prijavilo 207 kandidatov, potem pa še 8,
skupaj 215. »Izkazalo se je, da je v črnomalj
skem vrtcu preveč medicinskih sester, zato so
prek družbenega pravobranilca hoteli doseži,
da bi mi z vrtcem sklenili sporazum, da bomo v
domu zaposlili te sestre. Tega sporazuma nismo
sklenili. Medicinske sestre iz vrtca očitno nočejo
na delo v dom, saj se niso prijavile na razpis, bi
jih pa seveda enakovredno obravnavali. Za 4
razpisana delovna mesta medicinske sestre seje
priavilo 23 kandidatk.«
Sredi oktobra je črnomaljski komite za druž
beni razvoj izdelal analizo o možnosti delovanja
doma počitka v Črnomlju, ki se sklene v zakl
jučku, naj bi bil črnomaljski dom samostojna
delovna organizacija. Pri presoji za to so preteh
tali prednosti in pomanjkljivosti. Prednosti, če
bi bil dom enota metliškega, so po tej analizi:
večje izkušnje pri delu z oskrbovanci, s tem tudi
začetna organizacija dela ter neznatna poceni
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Delna nadomestitev stanarine j e bila
uvedena pred leti kot pomoč tistim druži
nam, ki jim stanarina prekomerno obre
menjuje nizek družinski dohodek. Pogoji
za pridobitev te pomoči so bili najprej pre
cej ostri, že lastništvo avtomobila, čeprav
starega in malo vrednega, je bila ovira za
njeno pridobitev. Kasneje so pogoje neko
liko omilili tudi v Novem mestu, predvsem
so kot prepreko za pridobitev subvencije
stanarine črtali lastništvo avtomobila.
V zadnjih letih pa je bilo v skupščini no
vomeške stanovanjske skupnosti že večk
rat opozorjeno, da se na tem področju, pa
tudi pri solidarnostnih stanovanjih, dogaja
jo nepravilnosti. Videtije, da se da res prav
v vsakem predpisu ali pravilniku oz. v nje
govem izvajanju najti luknje. Problem je
predvsem v tem, da zdravstveno socialne
komisije v marsikateri krajevni skupnosti
dajo pozitivno mnenje za odobritev pomoči,
ne da bi se pozanimale za dejansko social
no stanje prosilca za to pomoč, četudi ga n e
poznajo, kar se v večjih krajevnih skupnos
tih rado dogaja. Stanovanjska skupnost je
že dala pobudo, da bi dajanje mnenj, k ije
bilo uvedeno prav zato, da bi lahko pre
prečevali zlorabe (papirnata potrdila o zas
lužkih večkrat ne dajo prave slike življenja
družine), prenesli na hišne svete, a j e le
eden od podpisnikov sporazuma o skupni
evidenci socialnovarstvenih pomoči in ni
prodrla S predlogom.
• N a z a d n ji se ji n o v o m e š k e g a
z b o r a u p o r a b n ik o v s ta n o v a n js k e
s k u p n o s t i s o d e le g a ti s o g la s n o
p o d p r l i p o b u d o , d a j e tr e b a te m e l
j i t o p r e g l e d a t i p r a v i l n i k i n v se
a k te , k i u r e ja jo d o d e lje v a n je s u b 
vencij, te r z a o s tr it i p o g o je . P r a v il
n i k m o r a b i ti t a k , d a a n o m a l i je n e
b o d o m o ž n e , j e m e n i l d e le g a t, k i j e
n a v e d e l p r im e r p r e je m n ik a s u b 
v e n c ije o z. p r o s ilc a z a n jo , k i s e v o 
z i s p o v s e m n o v im a v to m o b il o m
z a 2 0 m ilijo n o v d in .

Zlorabe, k i posebno pri solidar
nostni pomoči družbe oz. delovnih ljudi
tega najbolj potrebnim zelo bodejo v oči, pa
naj bi le pomagali preprečevati tudi z da
janjem mnenj s strani hišnih svetov, k i ven
dar najbolje poznajo dogajanje v svojem
bloku. Računati na to, da se bo komisije
obrnila na hišni svet, če prosilca ne pozna,
pa se je v mnogih primerih že izkazalo za
jalovo upanje.
Z. LIN D IČ-D RAG AŠ

Kmalu dva tisoč
zagovornikov in
dva nasprotnika?
»V tej tovarni imam dva zagovornika in
vsaj dva tisoč nasprotnikov,« pravi Janez
Rešek, mladi in dinamični vodja marketin
ga v krški tovarni celuloze in papirja.
Dvome in morda celo nasprotovanja pa
vzbuja že sam pojem marketing, ki pri nas,
zlasti med delavci, še ni dobil domovinske
pravice. Poprečen občan si namreč pod

tev stroškov vodenja doma. Pomanjkljivosti pa:
odmaknjenost delovne organizacije; prevelika
odsotnost direktorja; odtujen vpliv na kadro
vanje in izbor kadrov; odliv družbenih obvez
nosti zaposlenih naj bi po sedežnem principu
znašal 15 milijonov dinarjev; finančni pri
manjkljaj doma v vsakem primeru bremeni čr
nomaljsko občino; manjši vpliv družbenopoli
tične skupnosti na kreiranje vsebine doma. To
analizo so predstavniki metliškega doma prvič
uradno videli konec oktobra na razšiijenem ses
tanku v Metliki. »Mi smo to analizo zavrnili kot
nesprejemljivo. Čudno je že to, da za izdelavo te
analize od nas niso zahtevali nobenih podatkov.
Poleg tega pa njihove argumente brez težav
ovržemo. V tej analizi so tudi take stvari, ki so
tudi vstrokovno popolnoma nesprejemljive,«
trdi Škof. »Za prvo fazo delovanja črnomalj
skega doma, do konca prihodnjega leta, ko naj
bi imel dom 50 oskrbovancev, v analizi predvi
devajo 21 zaposlenih. Mi smo za to prvo fazo
razpisali 26 delovnih mest, poleg teh nanovo
sprejetih bi v črnomaljskem domu delale še tri
naše delavke, se pravi skupaj 29 ljudi, skupna bi

te/n pojmom predstavlja zgolj in samo pro
pagando, kako je z njo, pa tako vemo. To
naj bi bili prospekti, pa kakšna reklama na
T V in v radiu ter v tisku, denar, k i ga to
varne trošijo za to dejavnost, je pa tako
stran vržen. V zavesti poprečnega nepos
rednega proizvajalca namreč živi pre
pričanje, da reklama ni potrebna, ko pa
gredo izdelki tako rekoč sami od sebe v
prodajo.
M arketing pa je nekaj več od tega in v
Krškem so ga začeli uporabljati v skladu s
svojo dolgoročno proizvodno in poslovno
strategijo, za katero se je vodstvo delovne
organizacije odločilo, ker je v to silijo raz
mere na našem trgu in sploh v svetu. Gi
gant z levega brega Save v nekdanjem
Vidmu, o katerem tako rekoč vse ve že
vsak krški prvošolček, med drugim tudi za
to, ker je v njem zaposlen vsaj eden od sta
ršev ali sorodnikov, se je odločil za spre
membe. Te pa bodo spremenile njegovo
podobo ne samo v očeh krških občanov,
ampak v vsej Jugoslaviji
V delovni organizaciji je zaposlenih
2300 delavcev, letni celotni prihodek znaša
okoli 12 tisoč milijard dinarjev. Tovarna
vsako leto izdela 130 tisoč ton celuloze,
130.000 ton papirja, 5.000 ton konfekcije,
itd. Toda v tovarni so spoznali, da prodaja
celuloze in časopisnih papirjev ni donosna,
zato se preusmerjajo v izdelavo kvalitetne
jših papirjev. Izvoz časopisnega papirja je
že padel z nekdanjih 22.000 ton na samo
okoli 7.000 ton. Zato pa se kot nov in do
hodkovno najzanimivejši proizvod poja vlja
revialni satiniranipapir, kjer s sorazmerno
enakimi stroški in malo večji skrbi za
kakovost v izvozu dosežejo za 100 dolarjev
višjo ceno kot pri časopisnem papirju.
• S p r e m e m b a in d o p o ln ite v p r o i z 
v o d n eg a p r o g r a m a j e p o te g n ila z a s a 
b o c e lo v r s to n o v o s ti, o k a te r i h s e s e d a j
d e lo m a š e d o g o v a r ja jo , n e k a te r e p a s o
z e lo u s p e š n o ž e izp e lja li. S e m s o d ijo
n a s t o p i n a s e jm ih , p r i p r a v a p r o m o c i j
p o v s e j J u g o s la v iji, s o d e lo v a n je v ve
l ik i h p r o p a g a n d n i h a k c ija h , re c im o
t u d i k o t p o k r o v ite lji ju g o s l o v a n s k e g a
s m u č a r s k e g a p o o l a itd . D a b i s e p o d o 
b a to v a r n e s p r e m e n ila in v c e p ila v z a 
v e s t lju d i, s o n a r o č ili p r i S t u d i u z a m a 
r k e tin g n o v o c e lo s tn o p o d o b o , p r i p r a v 
lja jo s e c elo n a d r u g a č n o in p o le p š a n o
z u n a n j o p o d o b o to v a r n e , s k r a t k a , ve
l i k a n iz K r š k e g a z v e l i k i m i in o d lo č n i
m i k o r a k i s t o p a n a trg.

»Marketing, kakršen šele bo v naši to
varni, bo mesto, kjer se bodo srečevale vse
doslej ločene funkcije: plansko-analitska,
razvojna in tržna. Srečevali se bosta strate
gija in operativa, marketing bo servis, k i bo
podpiral strateške usmeritve in posredoval
informacije, kako se te usmeritve obnesejo
na trgu. Moramo priti na tak način poslo
vanja, da bomo na naše izdelke gledali z
očmi kupca, v skladu z njegovimi potreba
mi in željami,« zaključuje Rešek. Pot do
takega novega načina poslovanja in proiz
vajanja pa ne bo niti lahka niti kratka. V
tovarni se zavedajo, da je to predvsem dol
goročna naložba, ki pa je že dala določene
finančne učinke. Za 15 odst. povečano
bila uprava itd. Mi bi za začetek potrebovali šti
ri do pet medicinskih sester, v analizi sta samo
dve. Kako naj štiriizmensko delo organizirajo z
dvema sestrama?! Fizioterapevta potrebuje
dom od prvega dne, v analizi je predviden šele
za konec prihodnjega leta, ko naj bi bilo v domu
120 oskrbovancev.« Tudi na tem sestanku
predstavniki metliškega doma počitka in črno
maljska stran niso našli skupnega jezika. Še več,
z višin je padel tudi kakšen nizek udarec, kot na
primer porogljivo vprašanje Škofu, če se bori
zato, da bi bil velik direktor.
Naslednji sestanek je bil na ravni političnih
aktivov obeh belokranjskih občin. »Čeprav je
bilo sprva rečeno, da bomo prisotni tudi preds
tavniki doma, nas potem niso povabili. O domu
so razpravljali brez doma, kot ohcet brez ženina
in neveste,« pravi Škof. Kot je razvidno iz za
pisnika tega razgovora, so se zanj odločili zato,
ker na prejšnjih niso dosegli soglasja glede sta
tusa črnomaljskega doma in je bilo »celotno za
devo treba proučiti in uskladiti tudi s politične
ga vidika«. Rečeno je bilo, da »črnomaljske
politične organizacije po ponovnem temeljitem

proizvodnjo so na trgu iztržili za skoraj dve
pelini več denarja. In če bo šlo tako naprej,
potem Rešek ne bo imel samo dveh zago
vornikov, ampak mu bo sledila vsa
tovarna.
J. S.

Če ne
skoki, vsaj koraki
V osnutku dogovora o temeljih planov
občin Črnomelj, Metlika, Novo mesto in
Trebnje za obdobje 1986— 1990 je med
drugim predvideno tudi nadaljnje povezo
vanje turistično-gostinske dejavnosti z
drugimi gospodarskimi in družbenimi de
javnostmi, se pravi vsebinsko bogatenje tu
ristične ponudbe. Načrti so vsaj glede neka
terih velikih zamahov bolj ali manj jasni:
med drugim naj bi turistični delavci novo
meške K rke svojim smučarskim in hotelsko-zdraviliškim uslugam pridružili še svo
je dejavnosti v Beli krajini, regija naj bi
sedanjim toplicam z geološkimi raziska
vami skušala dodati nove termalne izvire
ipd. Če to že ne bodo skoki, naj bi bili vsaj
dolgi in hitri koraki, vendar zanje Dolenj
ska po nekaterih ocenah ne premore dovolj
gospodarske moči in politične volje.
• Z a d e v e b i u te g n ilo z a p le s ti n a v id e z
v s a k d a n je v p r a š a n je , a l i j e s p lo h p r i 
m e r n o p o v e z o v a n j e v o k v i r u š ir š e r e g i
j e . Č e p r a v s e z d i z a o s tr e n o p o n e p o 
tr e b n e m , j e d o ž iv e lo p o z o r n o s t n a e n e m
o d m e d o b č i n s k i h r a z g o v o r o v o r e g ijs k i
tu r is tič n i d e ja v n o s ti. N a v p r a š a n je s o
r a z p r a v lja lc i s o g la s n o o d g o v a r ja li p r itr 
d iln o , s a j p o n jih o v e m n i r a z lo g a z a
lo č e v a n je in z a p lo tn iš tv o , k e r se tu r iz e m
n e k o n č a n a o b č in s k i m eji.

Močno so se strinjali tudi v oceni, da za
kakovosten turizem i denarja in pravega
zanimanja po občinah. Nekateri so raz
mišljali še o premalo strokovnem pristopu.
Zadeve bi se bilo treba samo lotiti na pra
vem koncu, saj ima po njihovem Dolenjska
nnadpovprečne možnosti za razvoj turiz
ma, vendar so drugi hkrati spraševali,
zakaj se turistično osveščeni deli republike
ne zavzemajo za Dolenjsko, čeje turistično
toliko izjemna, injo vključijo v svojo lastno
ponudbo.
Kakorkoli že stoje stvari, kažejo, da de
lež zaposlenih v turizmu in odstotek druž
benega proizvoda, ustvarjen s to dejavnost
jo, na Dolenjskem močno zaostajata v
primerjavi s Slovenijo. Želja po spremem
bah je veliko, receptov ie manj. Komenta
tor Milenko Šober med napotki večkrat
omenja tržni pristop, zlasti v Medjugorju
naj bi se z njim odprli učinkoviti kanali za
izdatno polnjenje turističnih blagajn z de
narjem rek romarjev. Na Dolenjskem ni
Medjugorje, zato gredo iskanja v drugo
smer, najbrž pa so blizu Šobrovim razmišl
janjem ali vsaj bodo, če bodo v regiji razu
meli kot resno oceno enega od razpravjalcev na omenjeni seji, da turizem ni samo
popoldanska ljubiteljska dejavnost, ampak
zahtevno podjetje. Verjetno je mišljeno so
dobno podjetje v regijskem merilu, čeprav
je zgrajeno na številnih prostovoljnih turis
tičnih društvih, ki so vendarle gibalo.
M. LU ZAR
premisleku poenoteno vztrajajo pri zahtevi, da
je ta dom samostojna enovita delovna organi
zacija s sedežem v Črnomlju«, da se zavedajo
bremena, ki ga s tem prevzemajo, in da si želijo
sodelovanja obeh domov. Metliška stran je
poudarila, da ne vztraja ne pri eni ne pri drugi
rešitvi, moti pa jih, da so se pogovori o statusu
črnomaljskega doma začeli ob zaključku inves
ticije in ne prej. Rečeno je bilo tudi, naj se o tako
pomembni zadevi in o podrobnostih dogovarja
jo investitor in občinska skupščina Črnomelj.
Črnomaljski predstavniki so povedali, da dose
danji pogovori z vodstvom metliškega doma ni
so dali rezultatov, zato je prav, da se o tej zadevi
pogovorijo najvišji predstavniki obeh občin.
Črnomaljci so poudarili, da ta vprašanja ne
smejo vplivati na sodelovanje obeh belokranj
skih občin niti na bodoče sodelovanje obeh
domov. Predlog, da bi investitorju, se pravi me
tliškemu domu počitka, ki seje izkazal kot do
ber gospodar, zaupali, da bi organiziral in vpel
jal tudi začetno delo črnomaljskega doma,
kasneje pa bi se dom lahko osamosvojil, so
zavrnili, češ da bi se pri kasnejši osamosvojitvi
pojavili še večji problemi, ki bi jih bilo še težje
rešiti.
»Stališča glede nadaljnjega statusa doma v
Črnomlju mora najprej zavzeti svet našega do
ma, potem pa se o tem izjasniti zbor delavcev.
Kakršnakoli že bo odločitev, je treba vedeti, da
je, gledano z našega stališča, črnomaljski dom
kot naša enota ena velika skrb več in veliko več
dela za nas. Mi bi se, če bi postal samostojen,
rešili dodatnih skrbi in dela. S širšega vidika pa
taka rešitev pomeni družbeno škodo,« trdi Škof.
Veijetno je pri vsej zadevi bistvena ugotovi
tev enega od številnih razpravljalcev na teh raz
govorih: »Za oskrbovance je pomembno samo
to, kako se bodo počutili, ne pa, čigav bo dom
in kdo bo direktor.« S tem naj bi bil krog sklen
jen. Vendar je pri krogih pač tako, d a je konec
lahko tudi začetek.
A. B A RTEU
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Avto prihodnosti že nastaja

fo to slišal:
M ilan M arkelj

V avtom obilski industriji n a sta ja v rsta izum ov in izboljšav, s katerimi se avto
sprem inja v v arčn ejše in v arnejše prevozno sre d stv o
O d k ar je pred dobrim i sto leti po
cestah zapeljal prvi avtom obil, se nje
gov razvoj ni ustavil niti za hip. D a 
našnji avtom obili so prava m ala teh
nična čudesa, če jih prim erjam o s
tistim i prvim i »sam ohodnim i koči
jam i«, kot so jim vrli Slovenci pred
skoraj stoletjem presenečeni in pre
plašeni dejali. Še posebej v zadnjih le
tih avto doživlja zelo pom em bne
sprem em be, predvsem po zaslugi m ik
roelektronike, ki tako kot na druga
področja nezadržno prodira tudi v
avtom obilsko tehnologijo.
Z nani avtom obilski trust G eneral
M otors dela poskuse s sistemi, ki naj
bi om ogočili vozniku avtom obila, da
bi bolj varno vozil v m raku in ponoči.
V ta nam en so začeli razvijati infrar
deče senzorje, s pom očjo katerih bo
šofer opazil pešce že na razdalji skoraj
500 m etrov. Z nano je , da je pešca v
temi zelo težko opaziti in d a je zaradi
tega prišlo do prenekatere tragične
nesreče. Infrardeča naprava b o po
večala nočno vidnost in s tem varnost
pešcev za petkrat v prim erjavi s kla
sičnim i svetili. Voznik bo imel na ar
m aturni plošči pred seboj ekran, na
katerem b o slika kazala, kaj vse je
pred njim v tem i. Seveda pa se bodo
izrisale le podobe predm etov, ki od
dajajo toploto, to je živih bitij, vozil in
podobnega. A vtom obilski žarom eti
b o d o potem takem služili le še kot
pom ožno sredstvo za osvetljevanje
neposrednega prostora pred vozilom,
m edtem ko bo voznik gledal naprej in
pazil na vse, na kar m ora biti pri
vožnji pozoren, z elektroniko.
Z aenkrat so te naprave še nerodne
in prevelike, pa tudi cena je za serij
sko vgradnjo v avto nekoliko preve
lika. Izdelovalci bodo m orali infrar-

m
»CIVILI« SO PA RES V KRIZI. TAKA REVŠČINA V
SMETEH!

Nad umazanijo
z ljubeznijo
DOLENJSKI LIST PRED 20 let
V

Pospravljanje in čiščenje
— sled otroških užitkov

*

Zaupanje v družbeni razvoj
M akedonija p o stala n apredna pokrajina — S te g n i
ti s e j e za dolžino odeje — A vtom at za žvečke
IZ N E K D A J zaostalega predela naše države, M akedonije, ki sm o jo
poznali sam o po njenih odličnih obrtnikih, po sezonskih delavcih in nepis
m enih ljudeh, se je danes ta republika razvila v napredno industrijsko pok
rajino. N jena industrijska proizvodnja je že danes dvanajstkrat večja, kot je
bila pred dvajsetim i leti.
P R E D S E D N IK T IT O je v pogovoru s predstavniki Beograda m ed d ru 
gim dejal, da ne sm em o računati sam o od danes do jutri, tem več m oram o
gledati daleč naprej. Razum e se, da se lahko iztegnemo za toliko^ kolikor
nam dopušča odeja. Vseeno pa m oram o vedeti, kaj ima prednost. Že zdaj je
treba videti, kakšni problem i se bodo porajali hkrati z naraščanjem prebi
valstva naših mest, in sprejem ati ustrezne ukrepe.
D A N A Š N JE G A D R U Ž A B N E G A življenja si v M etliki brez hotela Be
la k rajina sploh ni m ogoče več zam išljati, in vendar so m inila šele tri leta,
kar je bil hotel prav za občinski praznik odprt. K aterikoli gost pride službe
no v M etliko, bodisi v tovarno ali kot politični funkcionar, se ustavi v hote
lu. M etlika brez njega v turizm u ne bi m ogla napredovati.
M L A D I L J U D J E v brežiški občini so resno prisluhnili odprtem u pism u
s spodbudam i za vstop v Z vezo kom unistov in v njihovih vrstah je veliko
zanim anje za nove oblike in vsebine dela v ZK. V reorganizaciji vidijo bol
jše m ožnosti za udejstvovanje in uveljavljanje, to jim zbuja tudi večje zau
panje v nadaljnji družbeni razvoj.
V P R O D A JA L N I T obaka lahko sam i kupite žvečilne kroglice, po tri za
20-dinarski kovanec. T o je prvi avtom at za prodajo žvečilne gum e v
Trebnjem .
B R O D V B R E ST A N IC I je skrajšal pot m arsikaterem u avtom obilistu.
Cesta K rško — Brestanica je bila vsak dan do štirih popoldne zaradi asfalti
ranja zaprta. O bvoz na Sevnico je precej dolg, zato so sc m nogi raje odločili
za brod.
(Iz D O L E N JS K E G A LISTA
23. novem bra 1967)

Kaj

so

pred 80

leti

N ekatere gospodinje pospravljajo
stanovanje z ljubeznijo, drugim se
opravilo otepa, d a je kaj, nekatere pa
so naravnost obsedene od popolne
snage in sijaja. N eutrudno letajo po
sobah s k rpo v roki, sesalcem za prah,
najraznovrstnejšim i čistili p a ribajo,
čistijo, sesajo, brišejo in drgnejo po
hištvo, tla, ploščice, om are, slike, pi
pe, lonce in štedilnik, skratka vse, kar
se nabere v gospodinjstvu. T o so pra
ve »čistilske duše«, kot s o jih poim e
novali Nemci.
N em ška gospodinja m ora že po
ukazu tradicije vzorno skrbeti za red
v hiši ali stanovanju. In ker so Nem ci
sploh natančni ljudje, so izračunali,
koliko ur gospodinja posveti pos
pravljanju. Vsak teden gre za pos
pravljanje okrog 30 ur. N a leto pa
očisti in presesa toliko površine, da bi
dobili, če b i jo sestavili skupaj, 30 ti
soč kvadratnih metrov.
T eh izračunov s e je lotila psiholo
ginja Elfriede Potz-Selke, rezultate
svojih preučevanj pa je objavila v po
sebni Analizi pospravljanja v gospo
dinjstvu. Analizo je opravila na os
novi tem eljitih večurnih pogovorov s
50 ženskam i in moškimi.
Ljudi je razdelila glede na odnos
do pospravljanja na več kategorij, od
kaotičnih čistilcev do m etodičnih.
Z anim ivo pa je predvsem to, d a je pri
vseh odkrila »globinski« vzrok, zakaj
radi pospravljajo in čistijo. Po nje
nem gre za skriven užitek nad um a
zanijo, za v pozabo potisnjeno sled
tistih užitkov iz otroških let, ko se
človek blažen igra v pesku, prahu in
blatu, odrasli pa tega nočejo razu
meti.

Kmalu se bo gradilo belokranjsko železnico — V gim nazijah bo pouk v slo v e
nščini — L judstvo se pregovarja k izseljevanju v deželo N icaraguo

(V n a j b l i ž j e m ) roku se b o skušalo v večjem
obsegu pregovoriti ljudstvo v odpotovanje in naseljevan
je v deželo N icaraguo v srednji A m eriki. N atančno še ni
znano v kateri del te dežele se b o d o izseljenci spravili.
R avno tako ni znano, kakšna je ta dežela in pod kakim i
pogoji se bode naseljevanje vršilo. Tam ošnje podnebje je
po večjem za E vropejce pogubno. R esno se torej svari
pred izseljevanjem v to deželo.

Če na avto pogledam o nekoliko
poenostavljeno, potem stoji in pade s
kolesi. K olesa so noge avtom obila in
od njih je odvisna tako varnost kot
varčnost vožnje. E lektronska družba
N eotech pripravlja elektronski sistem
nadzora avtom obilskih koles, s pom očjho katerega b o voznik imel
vsako sekundo pregled nad stanjem
koles. N aprava ga b o opozarjala, ali
so zračnice koles prem alo ali preveč
napolnjene.
N eko drugo podjetje, T echni Guidance, pa pripravlja še bolj izpopoln
jen o napravo, s katero bo imel voznik
ne le nadzor nad tlakom v zračnica^
koles, m arveč bo voznik lahko kar s
svojega sedeža prilagodil tlak v zrač
nicah razm eram na cestišču za varne
jšo in gospodarnejšo vožnjo.
N aprava je seveda zelo zapletena,
čeprav naj bi opravljala dokaj pre
prosto, a zelo pom em bno nalogo.
Vsebuje veliko elektronike in pove
zovalnih elem entov, glavno vlogo v
nji pa igrajo m ikro čipi, ki nadzoruje
jo stanje tlaka v zračnicah, prikazuje
jo stanje na ekranu v kabini in om o
gočajo, da voznik po vgrajenih pro
gram ih tlak sprem inja ustrezno
m estni vožnji, vožnji po avtocesti,
večji obrem enitvi vozila, vožnji po
slabih cestah in vrem enskim razm e
ram. N aloga čipov je tudi pravilno
polnjenje zračnic iz bom bic s stisnje
nim ogljikovim dvokisom , namešče
nih znotraj koles. V prim eru, da pride
do predrte zračnice, bo sistem voz
nika opozoril, da je nekaj narobe z
zračnico. Če bo poškodba zračnice
manjša, bo sistem skrbel, da se bo
voznik varno pripeljal avto do vulka
nizerja, če bo seveda v polnilnih
bom bicah dovolj stisnjega zraka.
Predstavniki podjetja pravijo, da
bo sistem m ogoče vgraditi v vsak av
to, upajo pa, d a b o d o avtom obilski
proizvajalci sistem odkupili in ga
redno vgrajevali v svoja vozila, seve
da tista, ki spadajo v višje razrede in
pri katerih kupec ne gleda toliko na
ceno kot na kakovost in odličnost
avtom obila.
M ed vitalnim i in zapletenim i deli
avtom obila je tudi vplinjač. Vplinjačem sicer ni zapisana kakšna sijajna
bodočnost. Razvoj avtom obila gre v
smer, kp vplinjači ne bodo več po
trebni. Že zdaj jim inženirji pravijo,
da so pravi dinozavri v avtom obilski
tehnologiji. K ljub tem u pa s e je tek
saško podjetje V CC že osem let
ukvaijalo z razvijanjem novega vaku-

Dimnato zlo
Američani manj kade,
a tobačni dim š e mori
D obra četrtina ozirom a 26
odstotkov odraslih prebivalcev
Združenih držav A m erike redno
kadi. T o je najm anjši odstotek
kadilcev, kar so jih zabeležili v 43
letih, kolikor časa statistično nad
zorujejo razširjenost kajenja.
Kaže, da je zavest o škodljivosti
kajenja že globoko prodrla m ed
A m eričane, ki so pravzaprav
kajenje propagirali na film ih in v
javnem življenju kot eno od svo
bodnih in m odnih početij. M ili
jo n i po svetu so kadili, ker so na
platnu in v drugih medijih kadili
tudi njihovi idoli. V revnih drža
vah pa je kajenje am eriških ciga
ret celo znam enje ugleda.
Z a am eriške borce proti kajen
ju je upadanje odstotka kadilcev
m ed odraslim prebivalstvom se
veda lep uspeh, ki pa ga grenijo
nekateri drugi podatki. Kajenje
ostaja še naprej na vrhu preprečljiv ih vzrokov sm rti, k o t so iz
računali strokovnjaki Središča za
nadzor bolezni v naj novejšem po
ročilu. V njem so zbrali vsestran
sko obdelane podatke za leto
1984.
K ajenje je bilo osnovni razlog
v 320.500 prim erih, ko je sm rt
nastopila zaradi srčnih obolenj,
pljučnega raka in drugih bolezni,
katerih povezavo s kajenjem so
dokazali. S m tt, povezana s kajen
jem , je bila dvakrat pogostejša pri
m oških in za 20 odstotkov pogos
tejša m ed tem nopoltim i kot med
belci. K ajenje je bilo udeleženo
kot razlog sm rti kar v 16 odsto
tkih vseh prim erov, vključno tiste
najbolj strašne — sm rti v požaru,
ki g a je prižgala nem arno odvrže
na cigareta.

pisa Dolenjske Novice.

Belokrajina povezana s svetom
( D o l g o ) let že želim o in zahtevam o, da se naše
srednje šolstvo posloveni; ali bilo je brez vspeha. Sedaj
pa so naši poslanci kar naenkrat dosegli, da se polagom a
poslovenijo popolnom a obe gimnaziji v Ljubljani, pa
novom eška in kranjska gim nazija. N a nižji gimnaziji se
bo podučevalo vse slovensko, na višji pa le nemščina,
zgodovina in m atem atika v nem škem , vse drugo tudi v
slovenskem jeziku, da si naši m ladeniči popolnom a pri
dobe znanje tudi tega jezika, k ije izobražencu pri nas go
tovo potreben.

deče senzorje in ves sistem nočnega
nadzora cestišča izdelati v sprejem lji
vih m erah in po dovolj nizki ceni, po
tem b o »nočni šofer«, če napravo
tak o im enujem o, postal vsakdanjost.
Strokovnjaki G eneral M otorsa m eni
jo , da pred letom 1990 ne b o d o vgra
jevali nočnih šoferjev v svoja vozila.

( D o g n a n o ) dejstvo je, d a se bo gradila železnica,
katera bo Belokrajino z N ovim m estom, Karlovcem in
D alm acijo spojila. Čast! Hvala vsem, katerim gre zaslu
ga za to dosego. Z novo železnico nastopi za Belokranj
sko nova gospodarska doba. Belokranjska, katera je bila
vsled pom anjkanja železniške zveze svetu, to je svetov
nem u prom etu, tak o rekoč zaprta, se po novi železnici
svetu otvori. Vse obratne razm ere se b o d o vsled tega
sprem enile, predrugačile.
(Z a s u 1 i) so pred pošto v N ovem m estu star znam e
nit vodnjak, ker nim a odkar m am o vodovod, praktične
vrednosti. Stal je na nekdanjem kapucinskem vrtu, kate
ri je za časa, ko je bila sedanja pošta še kapucinski sa
m ostan, baje zavzem al prostor sedanjega pokopališča.
( C e s t o ) m im o bodoče nove gimnazije se vsled pre
visokih cen ki so jih postavili gospodarji, po kojih zem l
jišču je cesta projektovana, ne bode gradila.
(Iz D O L E N JS K IH N O V IC
15. novem bra 1907)

um skega vplinjača in zdaj revolucio
narni vplinjač že deluje v nekaterih
avtom obilskih m otorjih velikih to
vornjakov, taksijev in dostavnih vo
zil, zanj pa se m očno zanim ajo v šte
vilnih državah.
Z a razliko od sedanjega sistema
vplinjača, k ije sestavljen iz približno
300 različnih delov, je vakuum ski
sestavljen iz vsega 54 delov, m ed
katerim i ni ne čoka in ne črpalke.
Novi vplinjač im a še kup drugih
prednosti: porabo goriva zmanjšuje
za četrtino, izboljšuje delovanje m o
torja in om ogoča enostavnejši in lažji
zagon. M ed delovanjem ves čas us
trezno prilagaja m ešanje zraka in go
riva. »Ko m otor potrebuje gorivo, ga
dobi, vendar le toliko, kot je potreb
no, ne več in ne manj,« pojasnjuje
predsednik podjetja VCC Frank
Greene.
V akuum ski vplinjač sicer ni nova
zamisel. N ekateri vplinjači iz dvajse
tih in tridesetih let so bili v osnovi
takšnega tipa, vendar pa še zdaleč ne
tako dodelani in uporabni.
A vtom obil prihodnosti je dejan
sko že tu.
M iM
(Vir: N ew sw eek)

A N G L E ŠČ IN A P O S T A JA SV E 
T O V N I jezik, to je nesporno dejstvo.
K dor hoče potovati in poslovati v
svetu, m ora obvladati ta jezik. Edini,
ki jim poznavanje angleščine ni prav
nič m ar, če izvzam em o naše preds
tavnike v tujini, so številni Britanci in
A m eričani, ki jim je sicer ta jezik m a
terinščina. Raziskave so pokazale, da
ga izredno slabo poznajo in kom ajda
za silo obvladajo. Za usodo angleške
ga jezika zavzeti Britanci so zato skle
nili narediti nekaj več reda in tako se
bodo Britanci začeli seznanjati s svo
jim jezikom . D rugače jim bo v a n 
gleško govorečem svetovnem okolju
še huda predla.

Najdražje rože
Van Goghovi Irisi najdražja slika na sv etu
D a se dandanes, v časih, ko sve
tovni denarni trg pretresajo šoki, eden
za drugim , zares najbolj splača vlagati
denar v nakup um etnin, je potrdila
tudi nedavna jav n a dražba v znani
londonski dražilnici Sotheby, kjer so
dosegli nov svetovni rekord v ceni za
um etniško sliko. Van G oghovo sliko
Irisi so nam reč prodali za rekordnih
7 0 m ilijard dinarjev (seveda v trdni
valuti). T oliko denarja doslej še ni bi
lo nikoli izplačanega za um etniško
delo.
Sliko je nizozem ski slikar naslikal
o b koncu prejšnjega stoletja, leta
1899, ko seje zdravil v norišnici v St.
Rem yju. T akrat seveda slikani preds
tavljala praktično nobene vrednosti.
Z nano je, d a je nesrečni slikar za časa
svojega življenja prodal eno sam o
sliko. V zadnjih nekaj letih pa so prav
V an G oghove slike dosegale rekord
za rekordom , k a r je svojevrstna
tragika.
Lastnica Irisov je bila zdaj že
pokojna Jo a n W hitney Payson, k ije
sliko kupila leta 1947 za takrat sicer
visoko, a sprejem ljivo ceno 107 mili
jo n o v dinarjev. Sliko je podedoval
njen sin Jo h n , trgovec z um etninam i,
ki se je tudi odločil, da sliko preko
Sothebyja na javni dražbi proda.
Kupec, k ije za sliko plačal osuplji
vo visoko vsoto, je neznan. G ovori pa
se, da jo je odkupil avstralski «pivski
m agnat« A lan Bond.

A N G L E Š Č IN A
G O R ALI
D O L , od britanske prem ierke T h at
cherjeve bo po sm rti ostalo bolj malo.
V predvolilnem boju je privolila
predstavnikom a hum anitarne orga
nizacije Lifelink, ki pridobiva daro
valce organov, da bo prepustila medicincem srce, pljuča, ledvica, oči in
nekaj centim etrov kože. IRA, ki je
zakleti sovražnik železne lady, je za
grozila, da bo gospej prem ierki daro
vane organe pobrala kar pred vo
litvami.
LIBIJSK I V O D IT E L J Gadafi pa
im a drugačne načrte in želje. Zaželel
si je nič več in nič m anj kot atom sko
bom bo. Pravi, d a bi jo nujno potre
boval, seveda le kot obram bno
sredstvo do tistega časa, ko bo A rab
cev za eno m ilijardo, ko bodo znali
pridobivati pitno vodo iz m orske in
ko bodo ponovno osvojili Palestino.
Potem pa ne več.
ZA N EK A J Č A SA LE, nikakor
pa ne za stalno, se je predala svojim
željam skupina nosačev z londonske
ga letališča H eathrow . Z anje se je
nekoliko bolj kot običajno pozanim a
la britanska policija, ker je želela
odkriti, kam izginjajo določeni deli
prtljage potnikov. Policaji so se preo
blekli v nosače in tako prišli na sled
skrivnosti, se pravi skupini nosačev,
ki sije iz kovčkov potnikov jem ala po
izbiri vse, kar jim je bilo všeč. Sčaso
m a so postali tak o izbirčni, da so kra
dli le najlepše obleke in predm ete, ki
so jim bili po okusu, m anjvredno bla
go pa so s prezirom zavrgli. K ot sm o
že napisali, so se razvratu te vrste vda
jali le m alo časa. V britanskih zaporih
se lepih trenutkov iz nosaške kariere
sam o še spominjajo.
Č IS T O P O S V O JE so obrnjeni
računalniki, ki so sicer koristne stvari,
a kdaj pa kdaj narede pravo neum 
nost. T ako je računalnik, ki v Arizoni
skrbi za vpoklice regrutov, poslal po
ziv T hom asu Pitcherju, ta pa je sam o
debelo gledal. K ako tudi ne, saj ima
m ožakar naloženih že več kot osem
križev. Pokojnino si je prislužil v
ameriški vojski in se m ed drugim bo
ril v obeh svetovnih vojnah in še v
korejski.
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Bodičaste žrtve prometa
Klinika za ranjene ježe — Žrtve prom eta in lastn eg a
nagona — Kot v rsta so pri n as ogroženi
N a evropskih cestah, posebno na
tistih, ki tečejo skozi gozdove, prav
takih pa je pri nas v Sloveniji veliko,
so sim patične bodičaste živalice, ježi,
pogoste žrtve prom etnih nesreč, na
stotine jih pogine, ko se ponoči na
svojih sam otnih lovskih pohodih
srečajo z avtom obili. N aravni nagon
jim veleva, da v nevarnosti obstanejo
in se zvijejo v bodečo kepo. Pred raz
ličnimi živalskimi sovražniki to po
m aga, na prom etni cesti pa je takšno
početje enako sam om oru.
Jež ie pri nas zaščitena žival. Pose
ben odlok ga ščiti že od leta 1976, kar
dovolj zgovorno dokazuje, da so nji
hove vrste redke. Povrhu vsega je jež
koristna žival, saj pospravi veliko
m nožino škodljivcev od žuželk, čr
vov, glodalcev do kač, ki se jih po
gum no loti. Cestni pokol je zato še
bolj odveč.
V Veliki Britaniji, kjer je skrbnejši
odnos do živali že tradicionalna
vrednota, se ježem ne piše nič bolje.
N a britanskih cestah povozijo vsako

leto okrog 100 tisoč ježev, m noge
živali pa ostanejo pohabljene in prej
ali slej klavrno poginejo v svojih
zatočiščih.
Im ajo pa na britanskih tleh edino
bolnišnico na svetu, posebej nam en
jen o ranjenim ježem . V nji zdravijo
bodičastim živalcam zlom ljene kosti,
rane, polom ljene bodice, različne
poškodbe, ki jih utrpe na cestah. V
živalski bolnišnici St. Tiggywinkle
negujejo v povprečju kakih 150 do
200 m alih pacientov. Večino prinese
jo ljudje s cest kot prom etne žrtve. Iz
jem a je bil le ježek, k ije doživel zares
nenavadno nesrečo; pohodil g aje no
sorog, ko se je klatil po živalskem
vrtu.
Bolnišnico za ježe vodita Les in
Sue Stocker. Postavila sta jo na svo
jem vrtu v Aylesburyju. Ker im ata z
živalcami veliko opravka, jo nam e
ravata še razširiti. Predvsem m orata
zgraditi več ločenih prostorčkov za
bodičaste bolnike. V družbi pozablja
jo , da so ranjenci in bolnišnico spre
m injajo v hotel za m edene tedne.
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Kljub težavam letos
brez Izgub
Letos poteka 45 let, odkar so slovenski in hrvaški parti
zani v skupni borbi uničili belogardistično postojanko na
Suhorju. V spomin na ta dan pred 45 leti občani Metlike
praznujemo svoj občinski praznik.
Letošnji občinski praznik
praznujemo v letu pomemb
nih jubilejev, saj mineva 50 let
od prihoda tov. Tita na čelo
ZKJ in 50 let od ustanovnega
kongresa KPS na Čebinah,
katerega udeleženec je bil be
lokranjski rojak ing. agronomi
je Janez Marentič.
Ob takih praznovanjih oce
njujemo uspešnost našega
dela za preteklo leto in istpčasno načrtujemo aktivnos
ti za prihodnost. Kljub izredno
težki gospodarski situaciji in
problemom, ki nas pestijo,-so
naše organizacije združe
nega dela dosegle zavidljive
rezultate. Nobena organizaci
ja združenega dela ne posluje
z izgubo.
V primerjavi z enakim ob
dobjem leta 1986 so v letošn
jem letu organizacije združe
nega dela ustvarile za 117%
več celotnega prihodka, do
hodek je za 111 % večji, mate
rialni stroški za 119%, sredst
va za reprodukcijo pa za 47%.
Sredstva za osebne dohodke
so večja za 120% , poprečni
čisti OD na delavca v gospo
darstvu za devet mesecev
znaša 198.300 din. Dohodek
na delavca se je povečal za
104% in znaša 5,200.000 din.
Fizični obseg proizvodnje se
je povečal za 9% ob 3,5-odst.
rasti zaposlenih.
Relativni kazalci gospodar
jenja, kot so produktivnost,
ekonomičnost, rentabilnost,
akumulacijska in reprodukcij
ska sposobnost, relativno za
ostajajo v primerjavi z istim
obdobjem lani. Na žalost ka
zalci gospodarjenja zaradi
sprememb v obračunskem
sistemu niso realno primerljivi
s predhodnim obdobjem in ne
dajejo možnosti realnejših
ocen gospodarskih gibanj. Ni
zanemarljiv podatek, da so

naše DO, predvsem Beti in
Komet, povečale izvoz za 6%,
uvoz pa 1% v primerjavi z
enakim obdobjem preteklega
leta, pri tem pa je delež izvoza
na konvertibilno področje pre
ko 90%.
Ugotavljamo, da smo bili
dokaj uspešni pri realizaciji
programa komunalne infras
trukture, manj pa pri realizaciji
načrtovanih investicij v gos
podarstvu in pri izvajanju no
vih, zahtevnejših programov.
Kmetijstvo je v naši občini
pomembna gospodarska pa
noga, saj je udeleženo v ce
lotnem prihodku z 20%. N ed
vomno je kmetijstvo tista pano
ga, ki jo je sedanja družbeno
ekonomska kriza najbolj priza
dela. Kljub izredno težkim
razmeram, v katerih se kme
tijstvo nahaja, pa nosilec raz
voja družbeno organizirane
ga zadružnega sektorja kme
tijstva ter trgovine SO ZD
M -K IT — DO Kmetijska za
druga Metlika tudi v letošnjem
letu nadaljuje z investicijami.
Tako je M -K Z Metlika v letošn
jem letu investirala skupno
preko 450 milijonov dinarjev.
TZO — Kooperacija je zgradi
la sodobno sušilnico za žito,
T O Z D Vinska klet je nadalje
vala posodabljanje opreme v
vinski kleti, TO Z D Trgovina
na drobno pa je izvedla man
jše adaptacije in posodobila
nekaj trgovskih lokalov.
Gospodarstvo občine M e
tlika bo letos skupaj investira
lo v posodobitev opreme in v
nove proizvodne površine 3,5
milijarde dinarjev. DO BetiT O Z D Metraža je v izgradnjo
novih proizvodnih prostorov
in v opremo vložila letos 2 mili
jardi. Novi proizvodni prostori
bodo služili TO ZD -u Metraža
za potrebe barvanja pletenin
s pripadajočimi pomožnimi

prostori. Tudi v DO Komet so
zamenjali del stare opreme z
novo. DO Novoteks-TOZD
Predilnica Metlika je v letošn
jem letu izvedla večja vzdrže
valna dela. Glavna investicija
v T O Z D Novoteks je bila zakl
jučena konec leta 1986, letos
pa so vloženi veliki napori za
poslenih v osvajanje novega
proizvodnega programa in do
seganje popolne izkoriščeno
sti vgrajenih kapacitet.
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Gradnja mostu te z Lahinjo pri Geriičlh

zacijo zastavljenih ciljev in je
v tem letu v posodobitev last
ne opremljenosti investirala
preko 50 milijonov dinarjev.
Na področju izgradnje ko
munalne infrastrukture bo le
tos investiranih skupaj 2 mili
jardi dinarjev. Če upoštevamo
dodatne prispevke krajanov v
denarju, materialu in delu, so
investicije v komunalne objek
te še večje.

Nedvomno je letos najpo
membnejša pridobitev v obči
Obrat DO IM P-IK O -TO ZD
ni in tudi širše izgradnja re
Črpalke, ki je začel v juliju leta
gionalne
ceste na odseku
1986 proizvajati vgradne elek
Drašiči— Krmačina — meja
tromotorje, v letošnjem letu
SR Hrvatske. Novozgrajena
širi proizvodni program na
cesta povezuje našo občino s
osvajanje še ostalih vgradnih
elektromotorjev iz programa % sosednjo pobrateno občino
Ozalj v SR Hrvatski in bo pos
TO ZD Črpalke ter se pripravl
pešila razvoj krajev tega dela
ja na posodobitev postopka
občine kakor tudi sodelovanje
proizvodnje elektromotorjev.
med občinama. Zaključena je
Obratu IMV na Suhorju je
tudi gradnja mostu čez Lahin
uspelo v letošnjem letu komjo pri Geršičih. T udi ta, že dol
pletirati tehnološko opremo
ga leta težko pričakovani ob
za osvajanje celotnega pro jekt bo prispeval k razvoju KS
grama za proizvodnjo prem in
Dobravice.
Ob veliki pripravljenosti ob
čanov, da sodelujejo z dodat
nim zbiranjem denarja, z m a
terialom in delom, smo v
začetku letošnjega leta zelo
široko začeli uresničevati pro
gram samoprispevka — z iz
gradnjo telefonskega omrežja
na območju cele občine. Aktiv
nosti potekajo v 12 krajevnih
skupnostih. V letošnjem letu
je bilo kljub težavam veliko
storjenega. Nabavljeni so vsi
kabli po projektu, po vaseh so

postavljeni drogovi, kjer pa bo
položen kabel v zemljo, so
zakoličene trase. Veliko dela
pa nas še čaka. Prepričani
smo, da bodo dela potekala
po programu in da bodo do le
ta 1990 vse KS v občini M e
tlika dobile telefonsko pove
zavo. V letu 1986 začeto delo
pri rekonstruckiji in novograd
nji vodovodnega om režja
smo tudi v letošnjem letu us
pešno nadaljevali. Pri naporih
za zagotovitev pitne vode
prebivalcem višinskih prede
lov naše občine so nam letos
veliko pomagale enote JLA in
MDB.
Ob naraščajočem prometu
skozi Metliko bp nedvomno
veliko prispevala k varnosti
prometa posodobitev magis
tralne ceste Novo mesto—
Metlika— Karlovec na odseku
Suhor— T rnovec, semaforiza
cija križišča v Metliki in poso
dobitev odseka od nadvoza
pri železniški postaji v Metliki
do mostu na Kolpi pri Jurovskem Brodu.
Asfaltno prevleko je letos
dobilo tudi veliko vaških poti,
samo v KS Suhorje posodobl
jenih preko 3 km vaških poti.
Tudi v bodoče bodo naša pri
zadevanja usmerjena v reali
zacijo načrtovanih prograki bodo prispevali k
hitrejšemu razvoju gospodar
stva občine. Nadaljevali bo
mo tudi izgradnjo začetih ko
munalnih objektov, kjer bo še
naprej prednostna naloga za
gotoviti vsem prebivalcem do

volj dobre pitne vode, z iz
gradnjo telefonskega omrežja
in s posodabljanjem občin
skih in vaških cest in poti.
Sodimo, da so sprejeti pro
gram ukrepov in aktivnosti za
znižanje inflacije in stabilizaci
jo gospodarstva in sprejeti in
terventni ukrepi ZIS postavili
naše gospodarstvo in negos
podarstvo v težak položaj.
Posebno področje negospo
darstva se je znašlo v izredno
težkem materialnem položaju
in se srečuje z nepremostlji
vimi problemi pri ohranjevan
ju dosežene ravni storitev.
Nagel razvoj v letih po 1980
je v zadnjih letih nekoliko zas
tal. Dosedanji razvoj, priza
devnost in pridnost našega
delovnega človeka in vseh
občanov, prizadevanja za pre
hod na boljšo kvaliteto in po
zornost kadrom so garancija
za uresničitev zastavljenih ci
ljev.

Ob tej priložnosti s e
želim zahvaliti občanom
občine Metlika in vsem
tistim , ki s te na katerikoli
način prispevali pri raz
voju kraja, za vloženi
tru d te r vam ob n ašem
občinskem prazniku in
dnevu republike v imenu
d e le g a ts k e sk u p šč in e ,
njenega IS in v im enu
DPO iskreno čestitam .
Predsednik skupščine
občine Metlika
STANISLAV BAJUK

Stanislav Bajuk

šasij ter delno za program
Alko. Vrednost instalirane opre
me presega 1 milijardo dinar
jev, kar je TO Z D Tovarna av
tomobilov zagotovila iz lastnih
virov. Uspešno je realizirana
tudi prva faza kooperacijske
proizvodnje na proqramu
Alko.
Kljub težavam, ki pestijo
komunalno gospodarstvo, se
DO Komunalno gospodarst
vo uspešno vključuje v reali-

Suhorski pomniki revolucije
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Industrija
vozil

OBRATSUHOR

IMP IKO n.sol.o.
TOZD ČRPALKE - PROIZVODNJA
ČRPALK IN AGREGATOV, n.sol.o.
LJUBLJANA, JOŽETA JAME 12
OBRAT ELEKTROMOTORJEV
METLIKA
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M E R C A TO R — »KIT« Kmetijska zad
ruga Metlika, ki jo sestavljajo temeljne
enote T O Z D Vinska klet In TZO Koope
racija, T O Z D Trgovina na drobno, zago
tavljajo uspešno sodelovanje z vsemi
kmetijskimi proizvajalci, pa tudi z vsemi
kupci In potrošniki.
Samo dolgoročno in pošteno sodelo
vanje med proizvajalci grozdja, sadja,
mesa, mleka, krompirja In ostalih kmetij
skih pridelkov na eni strani In Kmetijsko
zadrugo na drugi strani lahko zagotovi
trajno preskrbo s kvalitetnimi pridelki
naših občanov.
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Članom zadruge,
kooperantom, poslovnim
partnerjem in ostalim
občanom čestitam o za
praznik občine Metlika
in za dan republike
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Dejavnost:
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n.sol.o., Ijubljana, titova 38
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NAGRADA V KO PER
Pri zadnjem žrebanju prispelih
rešitev naše male nagradne križa
nke je imel največ sreče N EV E
N K A F U R JA N iz Kopra in žreb ji
je za nagrado izbral pred kratkim
izdano knjigo novih hum oresk zna
nega hum orista Tonija Gašperiča
Kdo je lahko komunist? U pam o, da
bo nagrajenka z veseljem prebirala
ostre in pikre na račun našega vsak
danjika, kot ga skozi satirična in
hum oristična očala vidi belokranj
ski pisec.
_ R ešite današnjo križanko in po
šljite rešitev najkasneje do 7. de
cem bra na naslov: U redništvo D o 
lenjskega lista, Germ ova 3, 68000
N o v o m esto, s pripisom K R IŽ A N 
KA.
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K o nam reč gorski gozd posekajo,
pride d o povečane erozije tal. T anko
plast plodne zem lje spere v nižave in
nam esto zelenečega okolja čez čas
nastane kam nita puščava. A težav s
tem še ni konec. Z aradi erozije se v
gorah trgajo zemeljski plazovi, ki
zatrpajo rečne struge, vode pa o d 
našajo s seboj toliko blata in drugega,
da se m ašijo, poplavljajo in se razgubljajo, še predno dosežejo doslej
plodne ravnice.
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Geologi sicer pravijo, d a je del tega
zloveščega dogajanja pogojen z na
ravnim i procesi. H im alaja se še ved
no dviga in tako po naravni poti pri
haja do erozije najvišjih predelov.
V endar je pravi in največji krivec za
hudo propadanje okolja v Himalaji
človek.
Z daj živi na obm očju Him alaje
okrog 50 m ilijonov ljudi. T o je za
občutljivo in ne ravno plodno ter b o 
gato okolje veliko. T oda njihovo šte
vilo hitro narašča. V N epalu je vsako
letni prirastek prebivalstva tako velik,
da se bo prebivalstvo ob koncu tega
stoletja podvojilo. Še hitreje, kot na
rašča prebivalstvo, pa propada gozd.
V sako leto izsekajo za okrog 50 000
hektarov gozda, posadijo pa le 7000
hektarov novega gozda. R azlika je
seveda strahoyita in usodna.
Z gozdovi in zelenjem se izgublja
tudi staro izročilo him alajskih ljuds
tev, ki temelji na stoletnih izkušnjah.
Še desetletje nazaj so Šerpe v skladu s
svojo tradicijo nabirali le suhe veje in
sekali odm rla drevesa, saj so drevesa
imeli za božje stvaritve. Zdaj sekajo
in uničujejo zeleneči gozd, nekaj z
svoje potrebe, še več pa za prodajo
drv številnim turistom in drugim.
D revje jim ne pom eni več božje stva
ritve, m arveč predvsem vir zaslužka.
Vsi problem a ne vidijo v tako tem 
ni luči. D on G ilm our iz nepalskoavstralske gozdne družbe pravi, d a je
problem sicer resen, vendar pa ne pel
je k uničenju gozdov, saj b o m ogoče
krizo prebroditi in rešiti himalajske
gozdove, če bodo s preostalim goz
dom bolje gospodarili. Jasno p a je , da
tako razm išlja podjetnik, ki iz gozdov
kuje dobiček.

Odkrivajo prve žrtve aidsa
P onovne raziskave globoko zam rznjenih vzorcev so
odkrile vzrok sm rti 15-letnega fanta
Strokovnjaki dobro vedo, da so ve
like epidem ije zavite v številne skriv
nosti, ki jih je zelo težko razkriti in ra
ziskati do konca. T o je še toliko bolj
res pri aidsu, ki je že sam po sebi kot
bolezen še vedno dovolj skrivnosten
in zapleten pojav. N ajnovejša o dkrit
ja pa odpirajo nove poglede v sicer
kratko zgodovino te sodobne bolezni.
Če im ajo strokovnjaki prav, potem
prve žrtve aidsa niso registrirali proti
koncu sedem desetih let, m arveč že le
ta 1969, torej takrat, ko se za aids ni
vedelo in bolezen še niti im ena ni
imela.
V m estni bolnišnici v St. L ouisu so
si tisto leto zdravniki belili glavo, kaj
da je 15-letnem u fantu, ki je imel
m očno otečene noge in spolovila,
povrhu tega pa še cel kup vnetij. D a
oteka zaradi tega, ker telo ne m ore iz
ločati lim fatičnih sokov, je bilo jasno,
od kod toliko drugih infekcij in za
nam eček še hudo pom anjkanje protitelesc, p a je bilo za zdravnike popolna
uganka. D eček je km alu umrl. O b 
dukcija je pokazala, da so številne
rakaste tvorbe preprečevale norm al
no delovanje lim fnega sistema. In ker
so poleg tega našli pri fantu še tisti čas
izjemno redkega Kaposijevega kož
nega raka, so se zdravniki odločili, da
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globoko zam rznejo vzorce tkiva in
krvi nesrečnega bolnika za prihodnje
strokovnjake. Z am rzovanja tkiv in
vzorcev krvi se ameriški zdravniki že
lep čas poslužujejo, saj seje že nekajk
rat izkazalo, da so bili nadvse koristni
za preučevanje različnih bolezni, med
drugim slovite legionarske bolezni.
N i bilo treba dolgo čakati, da je
skrivnostna bolezen 15-letnega fanta
dobila ime. Vsak zdravnik bi danes
prepoznal aids. M ikrobiologi, ki so
preiskali vzorce, trdijo, da so v njih
našli trdne dokaze, da so bili okuženi
z virusom aidsa.
A ids je bil torej na pohodu že pred
letom 1970, le da prihoda nove bo
lezni niso zaznali. K ako, da se je v
nekaj letih potem tako silovito razši
ril, pa je še nerazrešeno vprašanje.
N ekateri m enijo, da je kriva večja
spolna svoboda in porast hom osek
sualnosti, drugi pa trdijo, d a je prišlo
do m utacije virusa, ki je tako postal
odpornejši in bolj kužen. Raziskoval
ci se bodo zdaj lotili ponovnih analiz
vseh globoko zam rznjenih vzorcev
zapletenih prim erov bolezni in upajo,
da bodo tako prišli do koristnih novih
spoznanj.
M iM
(Vir: Newsweek)

Podobno, kot se v svetu vse bolj
razvija ekološka zavest in je vse več
ljudi, ki se zavedajo nenadom estljive
vrednosti gozdov za okolje ter v goz
dovih ne vidijo le surovine za izko
riščanje, se tudi za him alajske gozdo
ve bori vse več ljubiteljev narave.
Še bolj zanim ive in nenavadne so
akcije, ki se jih lotevajo indijske sku
pine varstvenikov narave. Pravijojim
»objem alci dreves«. Naziv so pripad
niki skupin dobili po svojem izvir
nem načinu varovanja dreves. »O bje
m alci dreves« ravnajo tako, da ko
zvedo, kje načrtujejo velike poseke
gozdov, takoj pohitijo tja in skušajo
preprečiti poseke. Sklenejo roke
okrog velikih dreves in tako z živo ve
rigo svojih teles onem ogočijo, da bi
jih gozdni delavci posekali. N a ta
način so vsaj odložili, če ne že pre
prečili, posek prenekaterega hektara
gozda.
Seveda p a so te in podobne akcije
le kapljice na svetovni požar, v kate
rem ginejo gozdovi. O d Srednje do
Južne am erike, od Afrike do Azije
pojejo žage, padajo drevesa. Zavest,
da z njimi padam o tudi m i vsi, da z
gozdovi um ira tudi življenje — ta
zaenkrat še ni dovolj m očna, da bi
zaustavila noro uničevanje gozdov.
Siceršnjem u propadanju gozdov za
radi onesnaženega okolja se pridružu
je še nerazum no izsekavanje, ki bi m u
m irne vesti lahko rekli tudi ropanje
zelenega bogastva našega rodnega
planeta.
M iM

OCVIRKOVA POTICA
M am o sem izgubila pred davnim i leti, takrat, ko sem jo najbolj po
trebovala. Bil je to nepravičen udarec usode, ki ga nisem nikoli
prebolela.
V iskanju ljubezni, spoštovanja, tople človekove roke, ki bi znala p o 
božati tako, kot je znala m am ina, m eje pot zanesla m ed preproste ljudi
v m ajhno vas na oni strani Gorjancev.
Sprva negotovo poznanstvo, prvi nerodni koraki k iskrenem u prija
teljstvu, ki sem ga zadnja leta poznala vse m anj, m e je vztrajno, vendar
vedno z bolj gotovim i koraki vodilo k novem u čustvu. Tistem u, ki sem
ga ob izgubi m am e tako dolgo zatajevala v sebi.
T ežko je opisati, kako m e je prevzela ljubezen in dobrota preproste
km ečke ženice, k ije ob obilici skrbi za svoje bližnje našla tople besedo
in stisk roke tudi zame. K oliko moči mi daje njena beseda, njen nasmeh,
njen objem , ko m e zagleda m ed vrati! K ljub obilici dela in skrbi, k ijih
nalaga delo na km etiji, je v vsem času, kar jo poznam , še nisem videla
slabe volje. Ali pa jo m orda zna prikriti, tako kot vse dobre m atere?
S svojo nesebično ljubeznijo m eje priklenila na svoj dom . Njen dom
je postal tudi moj. R ada hodim k njej, ker vem, da me razume. N edolgo
tega m eje presenetila. K o sva nekaj postorili okrog hiše, sem si zaželela
samote. Sprehodov, kjer sem sam a s svojimi mislimi, mi ni nikoli brani
la. T akrat prehodim vso bližnjo okolico, občudujem z listjem posute
poti m ed drevj em in misli mi nehote uhajajo k tej drugi m am i. Saj prav
zaprav je to m oja m am a. N udi mi ljubezen, nasvete, se z m ano pogovar
ja , skrbi zame. In jaz občutim to ljubezen, ker si jo želim, ker sem si jo
boleče želela takrat, ko sem stala ob postelji um irajoče matere.
K o sem še vsa v ocenjevanju tega človeškega čustva prišla pred vrata
te druge m am e, m e je predram il glas: »Pridi, spekla sem ti ocvirkovo
potico!« Bila je dobra, taka, kakršno je znala speči tudi m oja prava
mam a.
M A JA

NEVIHTNO JUTRO

ZNAČAJ

»Objemalci dreves« ne bodo s svojimi telesi rešili himalajskih gozdov popolnega
_____________ uničenja — Grozljive napovedi — Hillary opozarja

Žal vse to ni om ejeno le na naj višjo
goro sveta. Vse pogorje H im alaje
doživlja degradacijo. Prehudo izseka
vanje gorskih gozdov v Indiji, N epalu
in T ibetu je sprožilo postopno opuščavljanje tega predela sveta. Č e se ne bo
zm anjšal letni posek, b o H im alaja čez
25 let gola. Č aka jo podobna usoda,
kot jo zdaj doživlja Etiopija, na kate
re gorah so pred sto leti še zeleneli
gozdovi, a so jih izsekali in tako
sprožili procese, ki se danes odražajo
tudi v stalni in grozljivi lakoti, ki kar
naprej pobira hud davek v človeških
življenjih.

VIDENJE

ALOTROPNA
OBLIKA
K ISIK A /
STO PIN JE
ZA 0ZNAC.VISKOZNOSTI

Bo streha sveta opuščavila?
K o je slavni planinec E dm und Hillary pred 34 leti krenil na vrh najvišje
gore sveta, se je na svoji poti srečal z
brinovim gozdom , ki je pokrival
podnožje Everesta in dolino K hum bu. Planinci, ki si danes utirajo pot k
očetu vseh gora, vidijo le osam ljeno
grm ičevje. N ekdanjega gozda ni več.
Tri četrtine so ga izsekali in za vselej
uničili, v dolini K hum bu pa so pod
sekiro padla prav vsa drevesa. N a 
m esto zelenega plašča se po Everestovem vznožju valjajo številni odpa
dki, ki so jih pustile za seboj
him alajske odprave. »Everest je kup
smeti,« z grenkobo pravi Hillary.
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m3§L3

Učenost je njiva, katera
malokdaj redi moža, ki jo
orje.
Najhujši je tisti boj, ki ga
je imeti z oholimi neumne
ži.
Bog ni različnih narodov
zato ustvaril, da bi služili
kot gradivo tej ali on! drža
vi, marveč se morajo drža
ve stvariti po različnosti in
potrebah narodov.
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Rekreacija otrok
T elovadnice za nekaj
m esečn e otroke — niso p o treb n e
K ar je prim erno za zdravje staršev,
naj bi bilo prim erno tudi za zdravje
njihovih otrok. In ker je po svetu že
nekaj let zelo priljubljena vsakovrst
na telesna dejavnost, je popolnom a
razum ljivo, da so zrasli tudi posebni
oddelki za rekreacijo najmlajših. R ek
reacijske telovadnice, v katerih ob
m am icah in očkih vadijo tudi njihovi
nekajletni ali celo nekajm esečni otro
ci, niso več nobena redkost.
V Z D A je zraslo na stotine središč
za vadbo otrok tudi zaradi tega, ker
so študije pokazale, da je povprečna
telesna kondicija ameriškega otroka
prej slaba kot dobra, česar naj bi bil
kriv pretežno sedeči način življenja.
O troci vadijo predvsem na napra
vah, ki so podobne igračam: telovadi
jo z velikim i žogam i, plezajo po gu
m astih klobasah, se plazijo skozi
predorčke in skačejo po skakalnih
deskah. Vse te vaje naj bi jim razvile
gibalne sposobnosti, ravnotežje in
spretnosti.

Prbudila m eje budilka in hitro skočim pokonci. Pohiteti moram z delom:
nakrmiti živino, pomolsti tri krave in nat odpeljati mleko do najbližje
zbiralnice.
Ko stopim na prag, me spreleti strah. Grmi in bliska se. Le proti jugu je
jasno. Težki črni oblaki se hitro premikajo po nebu in nebo se pogreza vse
niže in niže.
Odhitim proti hlevu. Živini vržem v jasli nekaj sena, nato pričnem molsti
krave. Delo mi ne gre od rok tako, kot bi moralo. Soparno je, pot mi polzi
po obrazu in hrbtu. Tudi krave so nemirne, premikajo se, udarjajo z repom.
Živina najbrž sluti bližajočo se nevihto. Grmenje je slišati vse bliže, skoz
okno se svetlika od bliskanja. Pohitim v umivalnico, precedim mleko v
kangli in ju zaprem, nato se s kolesom, s kanglama leka na krmilu, odpeljem
do zbiralnice.
Hribi v daljavi so se skrili za sivo zaveso dežja. Ko prispem do zbiralnice
in zlijem mleko v hladilnico, je nebo vse temnejše, pokrajino pa razsvetljuje
vse bolj strahovito bliskanje. Tudi ostali prinašalci mleka hitijo, da bi čimprej prišli domov. Zbiralka mleka mi reče. »Le pohiti, ti imaš najdlje do
doma!«
Skočim na kolo in začnem kar se da močno pritiskati na pedale. Že začu
tim skozi tanko obleko prve deževne kaplje. »Nevihta je tu,« me spreleti. Ob
vsakem blisku in gromu se kar stisnem. Dih mi zastaja od strahu in napora.
Dež že močno pada, ko prispem do klanca. Skočim s kolesa in ga spustim
na tla. V hipu se odločim, da ga ne bom rinila navkreber, ker še sama komaj
hodim. Zaženem se v klanec. Mokri lasje se mi lepijo na obraz, obleka se
lepi na kožo. »Še malo,« si ponavljam, a noge so vse bolj utrujene in me
nočejo več ubogati.
D o domačega praga pridem popolnoma izčrpana. Kar zgrudim se na stol
v kuhinji. Srce mi močno razbija. »Sama sreča, da sem pod streho,«
vzdihnem.
Nevihta zunaj se počasi izdivja, grmenje se utiša, dež ponehuje. Dvorišče
je v vodi, jaški ne zmorejo požreti vse vode. Nič več ni soparno. Zrak je
hladen in svež.
ZDENKA

»Tako okolje otroke spodbuja k te
lesnim aktivnostim in jih navaja na
to, da se vesele dejavnosti svojih te
les,« pravi ena od številnih vaditeljic v
otroškem vežbališču Leaps & Bounds.
Vsi niso navdušeni nad zgodnjo
predšolsko telovadbo, če, sm em o tako
reči tovrstni rekreaciji. Študija, ki so
jo opravili na ameriški pediatrični
akadem iji, kaže, da za norm alni raz
voj otroka ni potrebna. Pred šestim
letom starosti naj bi otroka ne silili k
dodatnim telesnim aktivnostim.

V ZVEZDE MERI, V BLATO ZADENE
(Ljudski pregovor)

HRIBOVSKA TETA MICA
POD VEČER je spet krenil med umirajoče
hribovske bajte. Soparo so izpile prve rahle
meglice, razpredene po pobočju. Prijeten
hlad je že bil nasičen z vonjem otave. Nekje
za njim je bilo slišati kosilnico. Z njiv se je
oglašalo cvrčanje; ves dan ga je poslušal.
Ded mu je rekel, da je to ljubezenska pesem
kobilic. Seveda ga je babica takoj zavrnila, da
mu gredo po glavi sam e neumnosti, da že z a 
radi otrok ne bi smel stresati takih o ljubezni.
Ded seji je le nasmihal; ponagajal ji je z mno
žico neresničnih škratov, ki jih je vlačila iz pre
teklosti. Rekel ji je, da je skregana z resničnim
življenjem. Pogosto sta se tako brez konca in
kraja obmetavala z besedami, zares sporekla
se pa nista. V glasu ni bilo nikoli užaljenosti.
Govorila nista veliko, med njima je bil ne
kakšen premišljen molk. Mama je Tomažu
rekla, da se starejši ljudje tako pogovarjajo.
Da oči govorijo. Tega ni mogel verjeti. Kako se
bosta pogovarjala z molkom? Ti odrasli. Pri
njih je vse navskriž. Ampak zakaj sta bila tako
vesela, ogreta? Babica je še zapela. Kako čist
glas je imela. Ded se ji je smejal, d a se mu je
obraz še bolj prepredel z gubami. Zažvižgal
je, s travnikov so mu odgovarjali; toliko žviž
gov je bilo, kot bi prileteli iz host vsi ptiči. To je
bilo za Tomaža nekaj novega; polne prsi je
imel nečesa lepega; v njem so se rojevala no
va čustva, dobivala so svojo moč. Žvižgal je z

dedom in pel s tako polno dušo, s tako prijet
nim občutkom, da* skoraj ni čutil tal pod
nogami.
Ded ga je potrepljal po rami. Sklonil se je
čisto k njemu, nekam skrivnostno mu je pošepetal: »Pravi fant si! Vidim, da imaš dušo in
srce. Tako ti povem, duša je občutljiva kot
pajčevina.«
Tako blizu so bile dedove oči, da je videl
solze, visele so na trepalnicah, drobcene so
bile, komaj vidne. Tomaž si je dopovedoval,
da to ne morejo biti prave solze. Ded pa solze.
To ne gre skupaj. Kot noč in dan. Ali pa. Pri
odraslih nikoli ne veš, kdaj mislijo resno, zakaj
jokajo, zakaj se kregajo.
In ded je spet zabrundal pesem. Tomaž je
hitel za njim, na čisto sta grabila otavo.
»Vidiš, fant! Ob delu se dokoplješ do drob
nih in do velikih modrosti.«
»Do modrosti? Počasi gre to, ded! Še pes
mico se moram drgniti ves popoldan, če
hočem, da mi ostane v glavi.«
»To je druga stvar, fant! Vem, da se ti vsak
dan izkleše kakšna nova misel. Tako je prav.
Ti, boš pod večer spet vzel pot pod noge?«
Dedove oči so toplo počivale na njem.
»Bom! Z grabljami moram nehati. Poglej,
kakšen žulj imam. Krvav. Grablje so mi ga
naredile. Pa tolikokrat sem jih že imel v rokah.
Zdaj pa žulj!« Namrdnil se je.
»Zaradi enega žulja se svet ne bo prema
knil. Le pojdi, le pojdi spet med ljudi, ki jih je
življenje povozilo! Veš, vražje je tole človeško
mravljišče. Danes ni preprosto živeti. Hri
bovska Mica se ni znala pobrati, v tem je njena

bridkost in slabost. Saj boš šel k njej?«
»Bom!«
V sebi je premleva!, kakšno bo srečanje z
njo. Glas je šel o njej: v jedači utaplja žalost,
zalilo jo bo.
Kaj lahko napravi življenje s človekom, je
pogosto babica zmajevala z glavo. Mica je kar
naprej sukljala besede, da življenje nima no
benega smisla. Vdala se je v usodo; dopoldne
je sovražila sebe, popoldne pa ves svet. Uso
da, da je vse to usoda, je govorila raztrgano,
brezbrižno.
Z utripajočim srcem je stopal napreL Potne
dlani je imel, v prsih pa vznemirjenje. Se več.
Kar nekakšno krčevito slabost. Kaj takega pa
še ne. Moral je naprej. Že zaradi deda se ni
smel vrniti. Pa ga je prevzemalo nekaj kot
obup. Da bi se vrnil? Ne, ded bi mu zaničljivo
rekel, da ne bo nikoli odrastel otroštvu. Pa ne
samo besede, tudi pogled bi bil tak: zajedljiv,
grd. To je že doživel. Včasih mu je bilo kaj od
več, pa se je uprl. Da ne bi odrastel otroštvu?
Že tako je bil prepričan, da prepočasi raste.
Kar naprej je poslušal, da je še otrok, a rad bi
bil velik in močan. Tudi zaradi Andreje si je te
ga želel; vse pogosteje je videl pred seboj
njene oči; tako tople, prisrčne, lepe.
Zagrizel se je v pot; že je bil pri studencu
pod košatim hrastom. Zdrznil se je. Tu jo je
našel. Hribovska Mica je sedela na stari, črni
kasti klopi, postarana, žalostna podoba veče
ra. V temni obleki se mu je zdela strašno od
daljena od življenja. Ded je pogosto pripomnil
tako. Sonce se je spuščalo počasi, veje hrasta
so še lovile sončno luč, v velikem snopu so jo
stresale okoli Mice.

POTA
IX ST

poročajo
ODNESEL VRTALNI STROJ — V
noči na 21. november je neznanec vlomil
v garažo 51 -letnega Jurija Krajška iz Loč
ne. Objekt je od stanovanjske hiše oddal
jen kakih 30 metrov, neznanec pa je iz ga
raže odnesel električni vrtalni stroj in
električni skobelnik. Lastnik je oškodovan
za 350 tisočakov.
ODNESEL RADIOKASETOFON
— Neznan storilec je v noči na 22. nomber vlomil v osebni avto 32-letnega
. .artina Krakarja iz Kota pri Semiču. Iz
ginil je avtoradiokasetofon japonske izde
lave, vreden 100 tisočakov.
SE EDEN BREZ GLASBENIH UŽIT
KOV — V noči na 19. november je nez
nanec vlomil v stoenko 49-letnega Petra
Bračka. Vozilo je stalo parkirano v skup
nih garažah na Cesti herojev v Novem
mestu. Neznanec je iz vozila odnesel ra
diokasetofon Grundig, vreden 500 ti
sočakov. Tatu še iščejo.
Z RADIOM ODŠLI ŠE ZVOČNIKI
_— Neznanec pa sije dal v noči na 16. no
vember opraviti še z osebnim avtom Lada,
kije last SGP Pionir. Vozilo je bilo parki
rano na Cesti herojev, storilec pa je odne
sel radiokasetofon z zvočniki, zraven pa še
del ohišja armature in nekaj kaset. Pionir
je s tatvino oškodovan za 500 tisočakov.

TRČILA NA
PO LED EN ELI CESTI
SPODNJA LIBNA — 19. novembra
ob 6.55 se je po regionalni cesti med
Brežicami in Krškim peljala z osebnim av
tom 39-letna Terezija Vist iz Brežic. Pred
srečanjem z osebnim avtom 39-letnega
Janeza Osolnika iz Izlak je zavirala, na po
ledeneli cesti pa jo je zaneslo v levo, tako
da sta vozili trčili. Oba voznika sta se v
nezgodi hudo poškodovala in soju prepel
jali na zdravljenje v brežiško bolnišnico,
materialne škode pa je za poldrugi milijon
din.

PO DOLENJSKI
DEŽELI
• Nekdo je v sobotni noči vlomil
v trebanjsko cvetličarno. Človek bi
nemara pomislil, daje iskal izhod v si
li za ženin rojstni dan, pa so miličniki
in cvetličarji ugotovili, da so prisotne
še prav vse rože, zmanjkalo ie le za
dobrih_ 13 tisočakov gotovine.
• Črnomaljski možje postave so
do iztreznitve pridržali 33-letnega
Ibrahima Ikanoviča iz Kanižarice.
Možakar se je zadrževal v bifeju v
Kanižarici, kjer je s steklenino nepri
jazno ravnal. Razumeli bi še, da je
razbijal le prazne steklenice, ker pa se
je polotil tudi polnih, bi moral Ibra
hima pregledati še psihiater. Poročilo
pravi, daje na tla vrgel tudi registrsko
blagajno, tako daje škode kar za pol
drugi milijon.
• Nekdo je v noči na soboto vlo
mil v osnovno šolo Milke ŠobarNataše v Šmihelu. Odnesel ni nič, za
to bi bilo nemara bolje pregledati, če
ni v kakšni redovalnici vpisana kakš
na nova ocena.
• Poročilo novomeške UNZ za
letošnjih 9 mesecev kaže, da se je v
tem obdobju precej zmanjšalo preku
pčevanje s tujo valuto. Če se bo. ta
trend nadaljeval, lahko v prihodnjem
poročilu pričakujemo ugotovitev, da
se bo prekupčevanje popolnoma us
tavilo. Zmanjkalo bo namreč dinar
jev.

NA DVOJNI ČRTI OBRAČAL TO
VORNJAK — 30-letni Branislav Petro
vič iz Mionice je 19. novembra ob 23.40
peljal tovornjak po magistralni cesti iz
Ljubljane proti Zagrebu. Ko je v Medved
jeku pripeljal na vrh klanca, je v nepre
glednem levem ovinku in na dvojni ne
pretrgani črti pričel vozilo obračati. V tem
trenutku je iz nasprotne smeri z avtom
pripeljal 23-letni Ljubljančan Zvonko Le
sar in se zaletel v bočno stran tovornjaka.
Prav v trenutku, ko so ponesrečenim iz te
ga vozila pomagali iz avtomobila, je iz za
grebške smeri z osebnim vozilom pripeljal
še 46-letni Matija Mohorič iz Ljubljane in
se prav tako zadel v tovornjak, nato pa še
v osebni avto. V nezgodi so se poškodovali
voznik Lesar, sopotnika Milan Graberšek
.n Franc Srnec iz Ljubljane ter drugi voz

16

DOLENJSKI LIST

Novo mesto pred novo afero?
Ali: kako so nekateri poceni in brez carine prišli do osebnih avtomobilov
fl-27 — Dva že registrirana — Čakamo še na uradno verzijo
N O V O M E ST O — Nehvaležno
j e zapis pričeti s lem, da so govorice
prinesle to in ono, ie posebej, ie
imaš za njihovo kritje le suhoparno
izjavo novomeške UNZ in uprave
inšpekcijskih služb; vendarle pa se
zdi, da gre v tem primeru za zadevo,
k i jo j e že v imenu demokratičnosti,
neodvisnosti in navsezadnje pogum
nosti sredstev javnega obveščanja,
k i so si te pridevke priborila z veliko
m uko in po dolgotrajni borbi, po
trebno obelodaniti. Iz IM V j e bilo
namreč zadnje čase slišati to in ono
na račun članov kolektivnega pos
lovodnega organa, razkošja, k i si ga
privoščijo, zdi pa se, da so sodu izbi
la dno dogajanja, v katera je zaradi
sedmih avtomobilov R-21 in enega
R -25 vpletenih nekaj vodilnih mož
IM V Novo mesto, ob njih p a še visok
republiški funkcionar in ugleden
kranjski direktor, prej prav tako na
visokem funkcionarskem položaju.
Vsi ti naj bi namreč po izredno ni
zkih, domala smešnih cenah prišli
do enaindvajsetic, avtomobilov, ka 
terih maloprodajna cena j e bila pred
devalvacijo natanko 23,474.000
din.
O k vir zgodbe je približno takšen.
Lani in v začetku letošnjega leta je
bilo v No vo mesto začasno u voženih
nekaj osebnih avtomobilov R-21 s
tablico RP, k i so jih uporabljali za
svoje službene namene v dolenjski
metropoli nastanjeni uslužbenci
francoskega Renaulta In namesto
da bi, ko so ti vozila prenehali upo
rabljati, enaindvajsetice vrnili v
Francijo, jih je Renault letošnjega
septembra prodal novomeški IM V
p o 20 do 25 odstotkov nižji ceni, k i
j e bila pač odvisna od števila pre
voženih kilometrov. Tega v IM V ne

Poldruga
milijarda škode
ob trčenju
Trojno trčen je pri Selih
— Bik plačal z življenjem
SELA PRI KARTEUEVEM — V
petek, 20. novembra, je ob 18.55 na
magistralni cesti pri vasi Sela prišlo do
hujše prometne nesreče, ki pa seje tok
rat tragično končala za bika, ki je bil z
ostalo živino natovorjen na tovornjaku.
Slednjega je vozil 37-letni Senad Bčevič
iz Orašja.
Do nesreče je prišlo, ko je voznik avs
trijskega tovornjaka Herbert Lutsch pričel
prehitevati Bečevičevo vozilo. Takrat je
nasproti z osebnim avtom pripeljal 26letni Valter Perčič iz Buzeta. Lutsch je zato
pospešil hitrost, Bečevič pa zaviral, vendar
sta se vozili vseeno oplazili. Perčičev av
tomobil je pri tem trčil v Lutschev tovorn
jak, kateremu je odtrgalo zadnjo premo in
ga zaneslo v Bečevičev avtomobil. Slednji
je s tovornjakom, naloženim z živino, za
peljal v jarek in trčil v skalnati vsek, pri
tem pa sta se odlomili stranici. Nekaj živi
ne je ob tem padlo iz vozila, omenjenega
bika pa je zaradi hudih poškodb zaklal de
lavec KZ Krka. Materialne škode je bilo
kar za 15 milijonov dinarjev. Zaradi nez
gode je bil promet oviran do 22.15.

VLOM IL V HIŠO
NOVO MESTO — V noči na 21. no
vember je neznanec vlomil v stanovanjsko
hišo Milana Gotliba iz Novega mesta. Sto
rilecje odnesel usnjen jopič, dežnik in stek
lenico pijače. Škode je za 200 tisočakov.
Tatu še iščejo.

PR E H IT R O ČEZ M OST
DOBRAVA — 18. novembra ob
21.45 seje 20-letni Ivo Kotar z Broda pel
jal z osebnim avtom iz Šentjerneja proti
Škocjanu. Skozi Dobravo je peljal s preve
liko hitrostjo, vozilo pa je pričelo na mok
rem lesenem mostu zanašati, tako da gaje
na koncu mosta zaneslo v jarek, kjer seje
dvakrat prevrnilo. Voznik in 17-letni so
potnici Karmen Vovk in Alenka Gazvo
da, obe iz Irče vasi, so se huje poškodovali,
materialne škode pa je bilo kar za 25 mili
jonov dinarjev.

nik Mohorič in njegova sopotnica Zorka
Radevič z Bleda. Vse so odpeljali v ljubl
janski Klinični center, materialne škode
pa je za 4,4 milijone dinarjev.
V NEPREGLEDNEM OVINKU NA
LEVO — 20. novembra ob 12.50 se je
55-letni Tomislav Marinovič iz Lucije pel
jal z osebnim avtomobilom iz Zagradca
proti Žužemberku. Ko je v vasi Poljane
pripeljal v desni in nepregledni ovinek, je
zapeljal na levo polovico ceste, takrat pa je
po njej pripeljal 22-letni voznik tovorn
jaka Valentin Izda iz Ljubljane. Slednji se
je sicer umikal, a trčenja ni mogel pre
prečiti. V nezgodi sta se poškodovala voz
nik Marinovič in njegova žena Zdenka.
Materialne škode je za 9 milijonov
dinarjev.

bi smeli storiti, zato so naknadno te
avtomobile prikazali kot nove. V
roke nam j e naključno prišel papir,
k i kaže, daje bila francoska cena za
enaindvajsetico 51.051 frankov, na
katero so v Renaultu dali 12.763
frankov popusta, tako da so v IM V
za vozilo plačali natanko 38.288
frankov.
Pa se vrnimo k zgodbi. Ta j e v
nadaljevanju potekala tako, da so v
IM V ustanovili posebno komisijo,
ki j e vsem avtomobilom R-21 do
ločila enotno ceno (!), in sicer
7,714.000 din, in po tej ceni so nato
enaindvajsetice prodali ljubljanske
mu Commercu, tozd Volan, seveda s
spiskom bodočih kupcev. Ob enaindvajseticah j e bil Volanu prodan tu
di avtomobil R-25, kateremu je
omenjena komisija prav tako do
ločila ceno, in sicer 1 1,604.000 din.
Nemara še to, da so v IM V vsa ta vo
zila prikazali kot avtomobile do
mače proizvodnje, saj jih sicer ne bi
smeli uvoziti.
K ot že rečeno, j e bila zatem pot
do Volana h kupcem odprla. Leto
ali celo še manj star osebni avtomo
bil R-21 GTS, metalne barve in z
vso dodatno opremo, je tako kupca
— v vlogi teh pa so se pojavili člani
kolektivnega poslovodnega organa
v IMV, kranjski direktor in omen
je n i republiškifunkcionar na izred
no odgovornem področju ter še kdo
— veljal s plačili stroško v trgo vanja
in prometnega davka na stroške p o 
pravila na cesto postavljen reci in
piši okoli 10 milijonov din. Brez tis
tega minimalnega davka pa je cena
pri Volanu znašala okoli 8,7 milijo
na din. Odveč j e ob tem pripomniti,
da j e seveda šlo za avtomobile fra n 
coske proizvodnje, njihovi kupci pa

so bili olajšani plačila carine in
davščin.
Novo mesto ima torej očitno novo
afero, katere korenine pa tokrat se
gajo izven dolenjskih meja. Za zakl
ju ček prvega dela zgodbe povejmo,
da je ena tako kupljena enaindvajsetica (zanjo v papirjih stoji, da je
rabljena) v Novem mestu že registri
rana in nosi registrsko tablico N M
131-201, prav tako je bil pred dnevi
registriran kranjski avtomobil Nje
gova številka je K R 159-690, ob
njem pa je dobro dodati še nekaj.
Njegov novi lastnik ga je vplačal in
registriral kar kot novo vozilo, kajti
sicer verjetno ne bi mogel izvesti
zamenjave staro za novo. Za po
dobno različico se je odločil že večk
rat omenjeni ljubljanski funkcio
nar. Osebni avto R- I I , katerega
lastnik pa še ni bil 2 leti(l), j e proti
doplačilu 1 (enega) milijona din
zamenjal za neocarinjeno enainilvajsetico. Slednja je Novo mesto za
pustila že poleti
In kaj pravijo na vse to pristojne
službe, kajti uradne verzije teh do
godkov še nimamo? Na novomeški
UNZ so o dogajanjih seznanjeni,
kaj dosti več se niso pripra vljenipo
govarjati, pravijo, naj povprašamo
pri inšpektorjih. Tam prav tako po
vedo, da so govorice prispele do
njih, a da za to niso pristojni, pač pa
j e to delo glavnega republiškega
tržnega inšpektorja. Govorice pa se,
ne meneč se, kdo je za takšno delo
pristojen in odgovoren, širijo na
prej, vsak dan jim j e dodano kaj no
vega. In že zaradi tega in zaradi
znanih mariborskih dogodkov oma
janega zaupanja v organe pregone
bi bilo še kako dobro, da vsa zgodba
dobi tudi uradno obeležje. Pa naj bo
to takšno ali drugačno.
B O JA N BUDJA

V zaporu napadli paznika
Nove zap o rn e kazni za Milana Novaka, Franca Goršina in Sidika N uhanoviča — Hoteli pobegniti iz
zapora
NOVO MESTO — Poročali smo
že o letošnjih julijskih dogodkih v
novomeških zaporih, ko so si hoteli
pot na svobodo na vsak način utreti
27-letni Milan Novak iz romskega
naselja Veliki Gaber, ki je sedaj na
prestajanju kazni v KPD Dob, 19ietni Sidik Nuhanovič iz okolice Cazina in enako stari Franc Goršin (oba
sta še v priporu) iz Smolenje vasi.
Omenjena trojica je pred dnevi stopi
la pred senat novomeškega temeljne
ga sodišča.

pred sodniki tudi Sidik Nuhanovič, Go
ršin pa je trdil, da se ničesar ne spomin
ja, češ d a je vzel neke tablete in bil po
polnoma drogiran. Kaj več ni vedel
povedati, tudi tega ne, od kod bi tablete
vzel. Senat novomeškega sodišča je vse
tri obsodil na nove zaporne kazni: No
vaka na 6 mesecev, Nuhanoviča in Goršina pa na 3 mesece zapora. Sodba še
ni pravnomočna.
B. B.

Obravnava je v celoti potrdila zgod
bo, ki smo jo že opisali in ki jo tokrat le
na kratko povzemamo. Novak, Nuha
novič in Goršin so se v novomeških za
porih že dalj časa pogovarjali o pobegu,
pobudnik tega pa je bil Milan Novak.
Slednji je tudi določil datum. Izbral je
letošnji 18. julij, kajti izvedel je, da bos
ta tega dne v službi le dva paznika.
Načrt je bil jasen: najprej onesposobiti
enega in nato še drugega. Tistega dne —
bila je sobota — je bilo dopoldne na
vrsti običajno kopanje pripornikov.

ZARADI U TRUJEN OSTI
NA LEVO
KARTELJEVO — 42-letni Džemal
Vuk in Kaknja se je 22. novembra ob
20.50 peljal z osebnim avtomobilom iz
Zagreba proti Ljubljani. Pri Karteljevem
je v levem nepreglednem ovinku najver
jetneje zaradi utrujenosti zapeljal na levo,
takrat pa je nasproti s polpriklopnikom
pripeljal 27-letni Branko Vodopivec iz
Ilirske Bistrice. V hudem trčenju so se
težko ranili voznik Vuk in sopotnika Fadil
Hadžibegič in Nazif Vuk. Vse so odpeljali
na zdravljenje v novomeško bolnišnico,
materialne škode pa je bilo za 8 milijonov
dinarjev. Promet je bil vse do 22. ure le
enosmeren.

Okoli 10. ure so v kopalnico vstopili
tudi Novak, Nuhanovič in Goršin in se
po poprejšnjem dogovoru takoj polotili
paznika Alojza Lindiča. Podrli so ga na
tla in ga suvali, pri tem pa ga je Novak
držal za usta, da jih vpitje paznika ne bi
izdalo. Pri Lindiču so iskali ključe
vhodnih vrat, a jim je načrte najprej
prekrižal kurjač, ki je slišal paznikovo
vpitje, nato pa so v kopalnico planili še
ostali priporniki, pred katerimi so N o
vak, Nuhanovič in Goršin pobegnili v
sobo, kjer so jih kasneje tudi prijeli.

OTRO K ZANETIL
POŽAR?
SEVNICA — 18. februarja ob 4.30 je
prišlo do požara v stanovanjski hiši Ivana
Gamnikarja iz Žurkovega dola pri Sevni
ci. Ogenj je prvi opazil Jože Andoljšek
oziroma njegova vnukinja. Andoljšek je
sicer pričel sam gasiti, vendar brez uspeha,
takrat pa je domov prišel tudi Gamnikar,
ki je na pomoč poklical gasilce. Ti so
ogenj pogasili, požar pa je uničil električ
no napeljavo, stopnišče, zgorel je stiropor
in od vročine so popokale šipe. Materailne
škode je za 700.000 din. Sumijo, da je
požar zakrivil otrok.

Novak je sodnikom v zagovor natve
zel, daje tistega dne ponorel, saj daje bil
dan poprej neupravičeno obsojen na vi
soko kazen za dejanje, ki ga, kot je sam
trdil, ni storil. Prav zaradi tega da je
skušal pobegniti, sicer pa dejanje v celo
ti priznava in obžaluje. Skesan je bil

NEPREV ID NO NA
PRED N O STN O CESTO

Oropan obležal brez zavesti
Robi Brajdič-Vaši je v letošnjem februarju oropal in hudo pretepel 64-letnega
J o ž e ta Poglajena — Štiri leta zapora — izgovarjanje
Izgov
na vinjenost
NOVO MESTO — Ni dolgo, kar je bil 21-letni Robi Brajdič-Vaši že obsojen
zaradi ropa, a je moral zaradi enakega kaznivega dejanja tokrat vnovič pred
sodnike. Letošnjega 16. februarja okoli 18.45 ure je namreč na cesti med Novim
mestom in M im o pečjo pod vasjo Muhaber, slabih 200 metrov od RTP Bršljin,
napadel in oropal 64-letnega Jožeta Poglajena, pri tem pa mu prizadejal hude
telesne poškodbe.
Brajdič je tega dne skupaj s skupino
Pristopil je k njemu in zahteval denar za
Romov popival v romskem naselju
pijačo. Ko mu ga Poglajen ni hotel dati,
Žabjek. Okoli 18. ure jim je zmanjkalo
ga je z obema rokama treščil v obraz in
pijače, zato sta se skupaj z Elkom
zbil na tla ter ga še naprej pretepal, dok
Brajdičem-Andželom odpravila naku
ler Poglajen ni nezavesten obležal v tra
povat. Odšla sta v bršljin in tam nakupi
vi ob cesti. Iz zadnjega hlačnega žepa
la nekaj jestvin, pijače in cigaret, nato
mu je zmaknil denarnico s 7 tisočaki.
pa se po cesti med Novim mestom in
D enarje obdržal, denarnico pa kasneje
Mirno pečjo vračala proti Žabjeku.
odvrgel. O b tem je potrebno dodati, da
Robi Brajdič je med potjo opazil Jožeta
je B.obija miril in prepričeval celo Elko
Poglajena', ki je kazal znake vinjenosti.
Brajdič, a brez uspeha, kako hudo

poškodovan je bil Poglajen, pa pove
podatek, daje zaradi ran 10 dni preležal
v bolnišnici. Poleg poškodb po obrazu
je imel tudi hujši pretres možganov. .
Robi Brajdič-Vaši je sodnikom med
obravnavo zatrjeval, kako je bil tistega
večera pijan in da se ničesar ne spomin
ja, vendar sam potek dejanja kaže, daje
bil hudo priseben, ko seje lotil Poglaje
na. To so potrdile tudi ostale priče, zato
je senat sodišča Robija Brajdiča-Vašija
obsodil na 4 leta zapora, pri tem pa se
veda ni mogel mimo tega, da gre za
osebo, ki je bila že večkrat navzkriž z
zakonom. Sodba še ni pravnomočna.
B. B.

Dolenjki še dodatno varstvo
Do konca leta p o o stre n n ad zo r na dolenjski m agistrali med Ljubljano in
B regano — Hkrati tudi po 5 radarjev — Vse bolj črne številke
N O VO M E STO — Če vemo, da je smrtnost na slovenskih cestah celo nekajk
rat večja kot v prometno najvarnejših državah, in ob tem še to, da j e število
smrtnih žrtev iz dneva v dan večje, ukrepov pa nobenih, potem nas j e resnično
lahko sram. Dolenjski in ljubljanski miličniki sicer skušajo v teh neprijaznih
jesenskih in zimskih dneh vsaj na dolenjski magistrali zagotoviti večjo varnost
— o tem nekaj kasneje — a zdi se, da je to vendar le kaplja v morje.
V letošnjih devetih mesecih se je v konicah. Eni smo se skupaj z Iztokom
primerjavi z enakim lanskim obdob Likarjem, komandirjem prometne
jem število prometnih nezgod po postaje milice Novo mesto, pridružili
večalo za domala 7 odstotkov, najhu tudi mi.
je ob tem pa je, daje mrtvih kar za 17
Bila je sreda, običajen delovnik, čas
odstotkov več. 409 mrtvih v primer akcije pa med 10. in 14. uro. Na od
javi z lanskimi 350 bi moralo sprožiti
seku med Ljubljano in Bregano je bilo
alarm, kajti ob njih je še 6341 huje
postavljenih šest radarskih kontrol.
poškodovanih oseb, da ostalih posle Tako bo namreč laže razumeti naše
dic na naštevamo. In ker je med
začudenje, ko smo med obiskom pa
vzroki za najhujša trčenja krepko na
trulje, ki je stala ob cesti na Gmajni,
prvem mestu neprimerna hitrost, je
odkrili voznika osebnega avtomobila
zahteva, ki jo je republiški svet za
turške registracije. Med vpitjem —
vzgojo in preventivo v cestnem pro verjetno je šlo za kletvice — je milič
metu posredoval ob spremembah
niku, če verjamete ali ne, molil pod
zakonodaje, še kako utemeljena. Gre
nos šop štirih lističev, ki so dokazova
za to, naj bi povsod v naseljih zman li, da je tega dne med Ljubljano in
jšali dovoljeno hitrost, vendar je
Gmajno že štirikrat plačal kazen za
upravičena bojazen, da bo tudi ta zah
radi prekoračitve hitrosti. A ga tudi to
teva deležna usode še nekaterih po ni spametovalo. Na Gmajni je moral
bud, ki jih je predlagal slovenski svet.
odšteti nova dva tisočaka in pol, radar
M orda pa bo koga le ganil tale poda je namreč pokazal, da je vozil s 130
tek: v letošnjih mesecih do oktobra je
kilometri na uro. Verjamemo, da to
na cestah po Sloveniji umrlo že 46
Turku tistega dne ni bila zadnja
otrok (15 več kot lani), le trinajstim
kazen. Na srečo so takšni primeri
med njimi pa gre pripisati krivdo za
vendarle osamljeni, kajti pet ali šest
usodno trčenje.
radarskih kontrol na vsega 140 kilo
metrov dolgem odseku mora strezniti
V takšnih razmerah, ko prometna
še tako hitrosti željnega voznika. Sicer
varnost znova krepko drsi navzdol in
pa je bilo dogajanj za dokaj dolg za
ko ni prav nikakršne utehe za boljši in
vedrejši jutri, je seveda vse pohvale
pis, ki mu tukaj ni mesta. Ostanimo
vredna odločitev dolenjskih in ljubl
raje pri skopih podatkih, ki sojih pri
janskih miličnikov, da skušajo na do
nesle tiste štiri ure akcije. Tudi ti so
lenjski magistrali, eni najbolj krvavih
skupaj s fotografijami dovolj zgovor
cest pri nas, zagotoviti večji nadzor in
ni.
s tem tudi večjo varnost. Vse do kon
Samo novomeški miličniki so v
ca leta bo potekala usklajena akcija
tem času denarno kaznovali kar 75
novomeških, krških in ljubljanskih
voznikov, največ zaradi prevelike hi
miličnikov ter posebne enote repu
trosti in neupoštevanja prometnih
bliškega sekretariata za notranje za
znakov, poleg tega pa napisali še 21
deve na delu ceste od Ljubljane do
predlogov sodniku za prekrške, od te
Bregano. Akcije so domala vsakod
ga 7 zaradi prehitevanja čez polno čr
nevne, zanesljivo pa ob vseh večjih
to ali v škarje. V ilustracijo povejmo,

da je bil s 5 tisočaki kaznovan tudi
voznik, ker je skoz okno vozila odvr
gel smeti. To je bil prispevek milič
nikov k naši skrbi za čistejše okolje.
Sicer pa je bilo vseh kontroliranih vo
zil 93, bila so odvzeta tri prometna
dovoljenja zaradi tehničnih hib na av

BUKOŠEK — 19-letni Slavko Petan iz
Piršenbrega seje 18. novembra ob 15.10
peljal z osebnim avtom po cesti med Bi
zeljskim in Brežicami. V Bukošku se je z
vozilom vključeval na prednostno cesto,
pri tem pa izsilil prednost avtomobilu 48letnega Nikole Gregorina iz Prosinca.
Prišlo je do trčenja, v katerem sta se Petan
in sopotnik Franc Neral iz Prosinca
poškodovala, materialne škode pa je bilo
za 1,7 milijona din. Petan je vozil brez iz- *
pita, najverjetneje pa tudi pod vplivom
alkohola.

VLOM ILI V HIŠO
ZDOM KE
BREŽICE — V času med 1. in 22. no
vembrom je neznanec viomil v stanovanj
sko hišo zdomke Zorke Runtas v Breži
cah. Iz prostorov je odnesel barvni
televizor grundig, električno žago in elek
trično obodno žago, tako da je lastnica
oškodovana za najmanj milijon din. Za
storilcem še poizvedujejo.

tomobilih, 17 šoferjev pa je bilo opo
zorjenih. Kakšno gnečo in nevarnost
za voznike s slabšimi živci predstavl
jajo na tej cesti tovornjaki, pove, daje
bilo v tistih štirih urah izbočenih tudi
57 težkih tovornjakov. Se bi lahko
naštevali, toda če povemo, da je bilo
iz prometa izločenih tudi 9 vozil zara
di tehničnih okvar, je zagotovo to že
dvolj zgovoren dokaz varnosti na ces
ti, po kateri se vsakodnevno valijo
kolone tisočih vozil. In vse več jih je,
ki nikoli ne prispejo na cilj.
Besedilo in posnetki:
B. BUDJA

ČEZ POLNO ČRTO KAR V OVINKU — Tale posnetek je nastal med
sredinim dniženjem z novomeškimi miličniki na dolenjski magistrali. Kraj:
klanec pri Ždinji vasi. Najprej je čez polno črto, ki je na posnetku dobro
vidna, smuknila regata zagrebške registracije, hip zatem je smerokaz
vključil še avtomobil, ki ga prav tako vidimo na sliki. Nameraval je zaviti
čez polno črto...

"• a ga je pri tem prehitel nihče drug kot tovornjak, naložen z betonskimi
bloki. Prehitevanje čez polno črto in za nameček še v ovinku seje tokrat na
srečo končalo brez posledic. Ne upamo pa si pomislit1, kaj bi bilo, če bi v
tistih sekundah nasproti pripeljal kak avtomobil.
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Uspešna odbojkarska sobota
«11
Kočevci
dobivajo
novo smučišče
Novi tereni v Dolgi va
si o dprti za dan rep u b 
like
KOČEVJE — Mesto ob Rinži bo
letošnjo zimo bogatejše za novo
športno pridobitev. Gre za novo in
preurejeno smučišče v Dolgi vasi, ne
daleč od Kočevja, ki bo odprto ob le
tošnjem dnevu republike, krst pa bo
seveda doživelo ob prvem snegu.
Ideja o gradnji novega smučišča ni
bila nova, saj sedanje v Dolgi vasi z
vlečnicama, dolgima 250 oziroma
380 metrov, ni moglo zadostiti potre
bam. Novo vodstvo SK Kočevje je za
to zavihalo rokave in krepko razširilo
sedanji teren v Dolgi vasi, tako da
znaša sedanja površina novega smuči
šča 6 hektarov, postavljena pa je tudi
nova vlečnica, dolga 850 metrov, s
kapaciteto 850 smučarjev na uro. Do
lžina proge je poldrugi kilometer,
višinska razlika pa 250 metrov. Po be
sedah predsednika kluba Pavleta Peč
ka je odločilo ^to, da sta najbližji
smučišči, to sta Črmošnjice in Platak,
oddaljeni od Kočevja kar po 70 kilo
metrov. Sicer pa je želja Kočevcev, da
se zimskošportni center v Dolgi vasi
še razširi in postane tudi letno športno
središče, saj je v prihodnosti tam
predvidena gradnja drugih športnih
površin. Za razvedrilo in potrebe
smučarjev bo v Dolgi vasi skrbela de
lovna organizacija Pugled.
M. G-č.

V nadaljevanju p rv en stv a v II. zvezni ligi Pionir vknjižil drugi par točk ■ Popolna
____________ u sp eh a igralk in igralcev Kočevja v republiških ligah
S popolnim uspehom dolenjskih odbojkarskih ekip se je v soboto nadaljevalo
prvenstvo tako v drugoligaški kot republiški konkurenci. Odbojkarji novomeškega
Pionirja so, sicer težje kot kaže rezultat, ugnali dobro ekipo Pakarc-Papuka in
vknjižili drugi par točk na prvenstvu, izredno uspešni pa so bili tudi odbojkarji in
odbojkarice Kočevja z gladkima zmagama v moški in ženski republiški ligi.
Igralci trenerja Lojzeta Babnika so v
no zmago za točki, so se Pionirjevi igralci
soboto pred kakimi 300 gledalci pokazali
prebudili, zaigrali vnovič na vso moč in ob
letos verjetno najboljšo igro, ki jim je pri
bučni podpori gledalcev v razburljivi
nesla sicer pričakovan uspeh nad ekipo
konici dobili tudi ta set. V tem obdobju so
Pakarc-Papuka. Resda so Novomeščani
pokazali zares odlično odbojko, izkazali
zmagali s 3:0, a so se morali za točke kre
pa so se vsi igralci.
pko potruditi. Potem ko so dokaj gladko
Obe kočevski ekipi v republiških ligah
dobili prva dva seta, je do prave drame
sta soboto prav tako zaključili brez izgublprišlo v tretjem nizu. Gostje so namreč
izkoristili lagodnost domače ekipe in z
borbeno igro vodili ves set, njihova pred
UR ED ILI NA J BI
nost je bila že 14:6. In ko so vsi pričakovali
konec tega niza in v nadaljevanju ogorče
SMUČIŠČE

SEVNIŠKI SM UČARJI
VABIJO
SEVNICA — Smučarski klub Sevnica
bo tudi letos pripravil več smučarskih izle
tov na Lisco in ostala slovenska smučišča.
Za svoje člane prireja redne kondicijske
priprave v trim kabinetu. Ljubitelji smuča
nja se lahko včlanijo v klub vsak delovni
dan od 7. do 14. ure v poslovnih prostorih
Integrala in Izletnika, učenci pa tudi na
OŠ Savo Kladnik, pri Tatjani Filipič. Ce
na smučarske izkaznice za mladino 3000
din in za odrasle 5.000 din (s seboj prinesi
te sliko!). Pri nakupu izkaznice dobijo
člani še kupone za nakup smučarske
opreme in konfekcije v vseh trgovinah v
Sloveniji, in sicer z 10-odst. popustom. Za
dodatna 2 tisočaka si lahko vsakdo letos
kupi še izkaznico, s katero bo imel na vseh
vlečnicah v Sloveniji 10-odstotni popust.

ŠPO RTN I DAN DSI
NOVO MESTO — Strokovni svet za
športno rekreacijo pri novomeški ZTKO
organizira v soboto, 12. decembra, ob 9.
uri v športni dvorani pod Marofom šport
ni dan letošnjih 26. delavskih športnih iger
novomeške občine. Nastopajoči se bodo
pomerili v odbojki, namiznem tenisu,
streljanju z zračno puško, pikadu, za na
meček pa zgolj moške ekipe še v vlečenju
vrvi. Zadnji rok prijav je 2. december.

ŠK O CJA N — Krajani urejajo lo
kalni smučarski center, v katerem naj bi
po napovedih obratovala že to zimo
200-metrska vlečnica, prispevek Streš
nika iz_ Dobruške vasi krajevni skup
nosti Škocjan. Pobudo za ureditev
smučarskih površin je po informacijah
iz vodstva krajevne skupnosti dala kra
jevna mladinska organizacija, ki je
doživela podporo krajanov, osnovne
šole in združenega dela.

SEHIC ZMAGAL
V KOBLENZU
KOBLENZ — Zastopstvo novomeške
ga karate kluba se je minulo soboto
udeležilo velikega mednarodnega turnirja
v semmi in full contactu v Koblenzu in za
beležilo velik uspeh. V kategoriji kat je
Novomeščanka Alenka Kirn prepričljivo
zmagala, v finalu pa ugnala zahodnonemško prvakinjo Vollerjevo. V semmi con
tactu je med Novmeščani tekmovanje
najprej končal Bečirevič, ki je izgubil v
prvem kolu, za njim pa končal Vorkapič,
ki je izpadel v 3. kolu in pristal na 6. mestu.vVč sreče in znanja so imeli Skok, Šarič
in Šehič, ki so se uvrstili v finalu. Prva dva
sta osvojila 2. mesto, medtem ko je Šehič v
kategoriji do 84 kg zanesljivo zmagal. Naj
omenimo, da je ob tej priložnosti dobil
Jadran Novak, dolgoletni funkcionar no
vomeškega kluba, naziv mednarodnega
sodnika. Karate klub se zahvaljuje vsem
delovnim organizacijam in posamezni
kom, ki so omogočili nastop v Koblenzu.

Sodnika sta
preprečila
izenačenje
Ze š e s ti poraz Novolesovih košarkarjev v I.
SKL
Po sobotnem kolu je že na dlani, daje
z novomeškimi košarkarji nekaj hudo
narobe. Čeprav je bilo pričakovati, da
bo njihova pot po zmagi prejšnjo sobo
to v Mariboru krenila navzgor, so pred
svojimi gledalci doživeli še en grenak
poraz, že šesti v dosedanjih sedmih
kolih.
Srečanje s Triglavom ni spočetka prav
nič kazalo na to, da bi utegnila zmagoval
ca odločati zadnje sekunde. Novolesovci
so namreč vodili že za 10 in celo 12 točk
(bilo je 22:10 pa 26:14), ob tem pa se je
tudi zdelo, da jim gostje niso dorasel nas
protnik. Stvari pa so se pričele postavljati
že ob koncu prvega dela igre, ki sojo gos
titelji odločili z minimalno prednostjo v
svojo korist. Nadaljevanje je prineslo pra
vo dramo. Ekipi sta se v vodstvu menjava
li, Novomeščani pa so imeli pri vodstvu
gostov z dvema košema razlike zadnji na
pad. Takrat pa sta na sceno vnovič stopila
sodnika, ki sta že poprej večkrat oškodo
vala gostitelje, in Novomeščanom žogo
odvzela, s tem pa tudi upanje na morebit
no izenačenje in podaljšek. Ekipa, ki je
pred prvenstvom merila na vrh lestvice, je
sedaj tako povsem pri dnu in nekaj se bo v
delu in igri Novolesa moralo spremeniti.
Gledalci ekipi zaenkrat še niso obrnili
hrbta — tudi v soboto se jih je zbralo blizu
400 — ob takšnih rezultatih pa bodo to
slej ko prej zagotovo naredili. Za novo
meško košarko bi bil to najhujši udarec.
Praznih rok pa so v soboto ostala tudi
Labodova dekleta. Resda za razliko od
fantov pričakovano, saj je že na dlani, da
bo ekipa v letošnjem prvenstvu le s težavo
iztržila kakšno zmago. To je bil že osmi
zaporedni poraz Labodove vrste, najhuje
ob tem pa je spoznavanje, da so v prav
vseh srečanjih dekleta v primerjavi z nas
protnicami igrale podrejeno vlogo. Tudi v
vnaprej odigrani tekmi 8. kola s Cimo
som, ki sojo izgubile z 59:87.

ŠKERL DVAKRAT
K R O JIL VRH
SEVNICA — V petek so v dvorani
TVD Partizan v Sevnici nastopila šolska
namiznoteniška športna društva v ekipni
in posamični konkurenci. Najbolje so se
odrezali učenci OŠ Savo Kladnik Sevni
ca. Prva ekipa te šole v postavi Damir
Škerl in Iztok Šraj je zmagala ekipno,
Škerl pa tudi v posamični konkurenci.
Največji mladi upi sevniškega namiznega
tenisa so se v soboto pomerili na občin
skem pionirskem prvenstvu. Spelje zma
gal Škerl, drugi je bil Šraj, 3. mesto pa sta
si razdelila Tomaž Čampa in Matija Grenir Ski
gorčič. Damir
Škerl je pozneje tudi na
članskem občinskem prvenstvu z 2. mes
tom dokazal, da resno trka na vrata prve
članske ekipe za prvenstvo 1. SNL. Pred
Škerlom je končal prevenstvo le Brane
Košar.
P. P.

i

jenega niza. Fantje so v derbiju kola ugnali
doslej še neporaženo ekipo Mislinje in ji
tako po sedmih kolih prizadejali prvi po
raz na prvenstvu, pri tem pa nasprotniku
niso oddali niti enega samega niza.
Kočevci so z igro dokazali, da se lahko že
kaj kmalu vmešajo v boj za vrh lestvice. V
boju za naslov pa so vseskozi njihove
klubske vrstnice, igralke Kočevja, ki so
trenutno na čelu lestvice skupaj z Rogozo.
Kočevke so v soboto ugnale Mislinjo in
pri tem v treh nizih izgubile vsega 14 točk,
kar je vsekakor dobra napoved pred derbi
jem v naslednjem kolu. V Rogozi se bosta
namreč pomerili domača ekipa in vrsta
Kočevja, zmagovalec v tem srečanju pa
bo skoroda zanesljivo jesenski prvak lige.

PIO N IR SK I ROKOM ET
ČRNOMELJ — Prejšnji torek je bilo v
črnomaljski športni dvorani občinsko
pionirsko prvenstvo v rokometu. Sodelo
valo je pet ekip iz črnomaljske občine,
zmagali paa so mladi rokometaši črno
maljske osnovne šole iz Župančičeve
ulice.

Novomeški
igralci goja
prvoligaši
Velik usp eh na državnem
prvenstvu v Zagrebu
ZAGREB — Z velikim uspehom no
vomeškega Go kluba se je pred dnevi v
Zagrebu končalo letošnje, že 9. državno
ekipno prvenstvo. Nastopajoče ekipe iz
Hrvaške, Srbije in Slovenije so se pomeri
le v dveh ligah, v prvi je po pričakovanju
naslov državnega prvaka osvojil Študent,
medtem ko sta se slovenski ekipi, Ljublja
na in Kranj, za las rešili izpada iz lige. To je
doletelo ekipo Beograda, na njenem mes
tu pa bo na prihodnjem prvenstvu nastopi
lo moštvo Novega mesta, kije v II, ligi za
sedlo prvo mesto.
Novomeščani so s 5:0 premagali Bjelo
var, Prigorje in Študent II, s 4:1 ekipo
Kranja II, s 3:2 pa vrsto Gordovve in si
tako priigrali svoj doslej največji ekipni
uspeh. Ob tem velja dodati, da v novo
meški vrsti, za katero so tokrat nastopili
Bizjak, Jukič, Čefarin, Harlander in Jako
pin, ni igral državni prvak Matoh, kije bil
zadržan. Omenimo še, da bo naslednje
prvenstvo prihodnje leto v Sloveniji, kan
didat za organizacijo pa je Novo mesto.
Morda tudi to, daje bila v Zagrebu še raz
glasitev najboljših v dopisnem goju, kjer je
zmagal Novomeščan Horvat.

^IZ B IR A M O ŠPORTNIKA LETA"\
Zaradi izrednih tekmovalnih dosežkov v letošnjem letu
predlagam, da podelite naziv
ŠPO R TNIK NO VEG A M ESTA ZA LETO 1987

ŠPO R TNICA NOVEGA MESTA ZA LETO 1987
EKIPA NO VEG A M ESTA 1987

Izpolnjene glasovnice izrežite in najkasneje do 7. de
cembra pošljite na naslov: Uredništvo Dolenjskega lista,
Germova 3, 68000 Novo mesto, s pripisom »Športnik
leta«.

>€
Izbiramo športnika leta

G lasovnica za bralce — Z abavno-športna prire
ditev s podelitvijo priznanj bo 18. decem bra ob
19. uri v športni dvorani
NOVO MESTO — Kot smo napovedali že v prejšnji številki, objavl
jamo tokrat glasovnico, s pomočjo katere bodo bralci Dolenjskega lista
pomagali izbrati najboljšega letošnjega športnika, športnico in športni
kolektiv Novega mesta. Priznanja bodo podeljena na zaključni športnozabavni prireditvi v petek, 18. decembra, ob 19. uri v novomeški športni
dvorani pod Marofom.
(namizni tenis) in Uroša Goleša (od
O prireditvi povejmo le to, da jo
bojka). Med dekleti je izbira skromne
skupaj organizirajo novomeška TKS
in ZTKO ter društvo invalidov, kate jša. Po podatkih strokovnih svetov za
remu je za telesnokulturno dejavnost
vrhunski šport pri TKS in ZTKO No
namenjen ves izkupiček večera. Ker
vo mesto, ki so služili tudi za spisek
bomo o prireditvi še pisali, izdajmo
fantov, so kandidatke med dekleti
tokrat le, da bodo na mej nastopili an
naslednje: Lavra Kastelic in Saša
sambla Henček in Čudežna polja,
Derganc (atletika), Aleksandra Hoče
humorist Marjan Roblek-Matevž, da
var in Martina Vide (rokomet) ter
bo večer povezoval Janez Češnovar,
Mojca Bratož (košarka). In zdaj klubi.
gledalcem pa se bodo seveda predsta
vili še najboljši športniki novomeške
* In sedaj najpomembnejše.
občine.
Ker zaradi praznikov naslednja
Da bo bralcem izbira kandidatov
številka Dolenjskega lista ne bo
lažja, zapišimo, da lahko v njej sodelu
izšla, bo ostalo le pri enkratni ob
jejo le športniki ali športnice klubov,
javi glasovalnega lističa. Glasov
ki so vključeni v novomeško ZTKO,
nico zatorej čimprej izrežite in jo
prav tako se v ekipnem delu šolska
najkasneje do 7. decembra pošlji
športna društva ne upoštevajo, saj
te na naslov: Uredništvo Dolenj
imajo šolarji svoje merjenje moči za
skega lista, Germova 3, 68000
najboljši kolektiv. Prav tako še do
dajmo, da bodo svoje glasove bralcem
Novo mesto, s pripisom »Šport
pridodali tokrat preko posebne anke
nik leta«. Pa še nekaj: na kuverto
te tudi novomeški športni delavci,
ali dopisnico z vašo glasovnico ne
trenerji in novinarji.
pozabite napisati svojega imena
Sicer pa je kandidatov brez dvoma
in naslova, saj bomo med prispe
več. Med fanti omenimo Sandija Pa
limi izžrebali več lepih nagrad.
peža, Jožeta Smoleta (kolesarstvo),
Igorja Primca (atletika), Igorja Vid
Tu je seveda Kolesarsko društvo
marja (hitrostno potapljanje in pla
Krka, ob njem pa še AK Iskra-Tenel,
vanje s plavutmi), Roberta Hmeljaka
OK Pionir, ŽRK Iskra Šentjernej,'
in Alojza Pavliča (motociklizem),
ŽRK Novo mesto, KK Novoles,
Andreja Lapanjeta (atletika), Bogda
NTK Novo mesto, morda pa še kdo,
na Ravbarja (kolesarstvo), Mirka Be
kajti nobeden teh seznamov ni zaklju
leta (streljanje), Marjana Hribarja
čen.

Premoč Novomeščanov v kegljanju
V Ribnici je bilo dvodnevno prvenstvo LAO v šah u in kegljanju — Najboljši kegl______________ jači v Novem m estu — Šahisti za las ob naslov

VNOVIČ RAZOČARALI GLEDALCE — Košarkarji novomeškega Novole
sa so v soboto zvečer vnovič razočarali številne privržence v športni dvorani.
P o razburljivem boju so klonili pred kranjskim Triglavom in tako že šestič v
letošnjem prvenstvu ostali praznih rok. Novomeščani so z igro razočarali, kar
velja tudi za Vukosa vije vica, novinca v vrstah Novolesa, ki ga vidimo obkrože
nega s štirimi igralci Triglava med neuspešnim metom na koš nasprotnika. (Fo
to: B. Budja)

les (tekma manj) 11,8. Črnomelj 11,
11. Sevnica'tekn
(tekma manj) 5 itd. Pari
1. spomladanskega kola: Inles—Sev
nica, Črnomelj—Prule itd.
II.
ZVEZNA LIGA, zahod, mo SRL, ženske, nepopolno zadnje je
sensko kolo: ALPLES—NOVO ME
ški, 5. KOLO: PIONIR—PAKRAC
STO 21:29 (7:15)
PAPUK 3:0 (8, 12,16)
Novo mesto: Hočevar, Šmalc, KnaPionir: VErnig, Povšič, Babnik,
feljc 1, Žagar, Jakše 10, Kramar 9,
Prah, Kosmina, Černač, Berger, TraRebolj, Simončič, Opruc 6, Pate 3,
vižan, Gregurek, Petrašinovič.
Butala.
LESTVICA: 1. Jedinstvo Interplet
BRANIK—IT AS 24:12 (13:5)
10...6. Pionir 4 točke.
Itas: Štefanišin, Dragičevič 2, Guš
V 6. kolu potujejo Novomeščani k
tin,
Vuk 4, Jerič 5, Kure, Saftič, Kersvrsti Zeljezničara.
nič
1.
I. SOL, moški, 7. KOLO: KOČEV
NEPOPOLNA LESTVICA: 1.
JE—MISLINJA 3:0 (11, 10,14)
Kranj (tekma manj) 20,4. Novo mes
Kočevje: Levstik, Polovič, Miklič,
to (tekma manj) 14, 5. Iskra (tekma
Planinc, Bradač, Turk, Papež, Hvala,
manj) 13, 11. Itas Kočevje (tekma
Marinč.
manj) 2 itd.
LESTVICA: 1. Mislinja 12 to
Pari prvega pomladanskega kola:
čk...^. Kočevje 8 itd.
Itas—Polana, Iskra—Mlinotest, Bur
Odbojkarji Kočevja v 8. kolu gos
ja—Novo mesto itd.
tujejo pri ekipi Triglava.
I.
SOL, ženski, 7. KOLO: KOČEV
JE—MISLINJA 3:0 (2, 2, 10)
Kočevje: Klun, Levstik, Uran, Ho
čevar, Turk, Drobnič, Ahac, Ibrahimovič, Škufca.
I. SKL, moški, 7. KOLO: NOLEŠTVICA: 1. do 2. mesto Rogo
VOLES—TRIGLAV 82:84 (48:47)
za in Kočevje po 12 točk itd. Prihodn
Novoles: Stojkovič 2, Vučkovič 22,
jo soboto, 5. decembra, je na sporedu
Cerkovnik 13, Bajc 15, Lalič 1, Kek
derbi med Rogozo in Kočevjem.
13, Vukosavljevič 2, Žu]
Zupevec 14.
LESTVICA: 1. Maribor 14 to
čk.... 10. Novoles 8.
V 8. kolu gostujejo Novomeščani
pri Železarju.
I. SKL, ženske, 7. KOLO: LA
SRL, moški, nepopolno zadnje
BOD—ODEJA 69:93 (27:50)
jesensko kolo: ČRNOMELJ—BALabod: Srebrnjak 23, Bratož 15,
OVCI 25:21 (15:6)
Čavlovič 6, Dragman 9, Smrke 12,
Črnomelj: B. Plut, Hudelja 3, No
Šetina
4.
vak, Možina 2, Adlešič 2, Grabrijan,
LESTVICA: 1. Slovan 14 toJ. Papež 8, Kavšek, M. Papež 6, Orlič
čk....l2., zadnji, Labod 8 točk.
4, Kmetič, D. Plut.
V prihodnjem kolu igrajo NovoNEPOPOLNA LESTVICA: 1. Slo
meščanke v gosteh s Cimosom.
venj Gradec (tekma manj) 16,...7. In-
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odbojka

košarka

rokomet

RIBNICA — Pod pokroviteljstvom kočevskega Trikona je bilo konec minulega
tedna v ribniškem domu JLA letošnje dvodnevno tradicionalno prvenstvo Ljubl
janskega armadnega območja v šahu in kegljanju, posvečeno dnevu republike in
dnevu JLA. Dvodnevno tekmovanje je prineslo izredno izenačene boje, saj so zma
govalce odločili šele zadnji dvoboji.
Novomeško zastopstvo je v tako ize
Novo mesto 3159,2. Ljubljana III 3132,
načeni konkurenci doseglo velik uspeh.
3. Slovenska Bistrica 3128.
Kegljači so namreč osvojili prvo mesto, na
Novomeščani so bili uspešni tudi v
pragu zmage pa so bili šahisti, a sojih v
kegljaških posamičnih disciplinah. Posa
zadnjem kolu z visoko zmago s 6:0 nad
mezno je namreč zmagal Murn z 822
Ptujem prehiteli predstavniki ljubljanske
podrtimi keglji, v tekmovanju dvojic pa
ga garnizona. Sicer pa poglejmo rezultate
par Murn—Rožajac s 1611 podrtimi kegl
— šah: 1. Ljubljana I 46 točk, 2. Novo
ji. Omenimo ob koncu, da so pri organi
mesto 43,5,3. Ajdovščina 34,4. Postojna
zaciji tekmovanja sodelovali še Riko in In
les ter ribniška telesnokulturna skupnost,
33, 5. Ljubljana III 27 itd.; kegljanje: 1.
vsem zaslužnim pa se je poveljstvo LAO
oddolžilo s posebnimi priznanji, ki sojih
podelili ob koncu tekmovanja. In kako je
prireditev ocenil podpolkovnik Zoran
HITR O PO TEZN I
Dobrinič, predstavnik ljubljanskega ar

TURNIR
HRASTNIKU
SEVNICA — Društvo invalidov iz
Sevnice je v počastitev občinskega praz
nika pripravilo v prostorih Lisce ekipni in
posamični šahovski hitropotezni turnir. V
ekipnem delu je zmagala vrsta Hrastnika
nad Trbovljami, Sevnico in Krškim, med
posamezniki pa Miklavec z 10,5 točke,
sledijo pa: F. Derstvenšek 10, Jankovič in
Laznik po 9,5, Presečki 7,5, Kočevar 7 itd.
J. BLAS

STR ELJA N JE ZA
PRAZNIK
SEVNICA — V počastitev občinskega
praznika sta sevniško društvo invalidov in
SD Boštanj pripravila na avtomatskem
strelišču v Boštanju tekmovanje v streljanju z zračno puško. Ekipno je zmagalo ŠDI
Zagoije s 657 krogi, sledijo pa: Dl Sevnica
628, Dl Krško 611, Dl Laško 586 in Dl
Trbovlje 535. V posamični konkurenci je
najbolje strejal Kajtna (Zagorje, 175 kro
gov), drugi pa je bil Radej (Sevnica, 172).
J. B.

OBČINSKO
STRELJA N JE
V ČRNOM LJU
ČRNOMELJ — Občinska strelska
zveza je minuli petek organizirala občin
sko pionirsko prvenstvo v streljanju z
zračno puško. Med ekipami je zmagala
ri trg s 400 krogi, 2. ČOS Semič
(322) 3. OS Črnomelj (292), medtem ko
je bil pri posameznikih najboljši Štrukelj
(Semič) s 148 krogi, sledijo pa: U. Kobe
(Stari trg) 145, Hutar (Črnomelj) 137 idr.

madnega območja? Dejal je:
»Nadvse zadovoljni smo z dvodnevnim
tekmovanjem, kjer rezultati navsezadnje
niso pomembni. Gre bolj za to, da se kre
pijo vezi med športniki vojaki, starešinami
in civilisti, zaposlenimi v JLA.«
M. GLAVONJIČ

REVIJA DO LEN JSK IH
KEGLJAČEV
NOVO MESTO, ČRNOMELJ — Na
kegljiščih doma JLA v Novem mestu in
t udnika v Kanižarici bo danes in v soboto
tradicionalna revija dolenjskih kegljačev,
organizirana v počastitev dneva repu
blike. Dekleta bodo nastopila v soboto na
kegljišču doma JLA, moški pa bodo svoje
moči merili danes od 16. ure naprej in v
soboto od 9. ure dalje v Kanižarici.

Še deveti poraz Kočevk
Nepopolno zadnje je se n sk o kolo v rokom etni ligi
Pom em ben u sp eh Črnom aljcev
V sobotnem precej okrnjenem zadn
jem kolu jesenskega dela prvenstva v
moški in ženski republiški rokometni li
gi ni bilo nobenih presenečenj, rezultati
pa tudi niso prav v ničemer spremenili
podobo prvenstvenih lestvic. Največ je
v soboto z zmago nad Bakovci pravzaprav pridobil
ki je tako vsaj
bil Črnomelj,
Crr
začasno splaval iz nevarnih voda.
Črnomaljci so pred kakimi 500 gledalci
v svoji športni dvorani pokazali eno le
tošnjih boljših iger, to pa jim je prineslo
tudi zanesljiv uspeh. Gostitelji so bili skozi
vso tekmo boljši, kar navsezadnje potrjuje
tudi podatek, da so vodili že z 10 zadetki
prednosti. Vendar so po tako prepričlji
vem vodstvu popustili, kar so gostje izko
ristili. Najboljši igralec srečanja je bil do
mači vratar Kmetič.
V ženski ligi velja omeniti nov hud po
raz deklet Kočevja in prepričljiv uspeh
Novomeščank v Škofja Loki. Kočevke so
srečanje v Mariboru izgubile kar z 12 za
detki razlike, po poročilih iz Štajerske pa
bi si lahko gostiteljice priigrale še večjo
prednost. Kočevkam tako ostaja, da.
prvenstveni premor — še prej morajo
odigrati zaostalo srečanje z Novomeščankami — kar najbolje izkoristijo, kajti
pogled na lestvico kaže, da se jim z eno
samo zmago v jesenskem delu prvenstva
ne piše najbolje. Očitno je, da v Kočevju
niso neboleče preživeli pomladitve svojih

vrst. Kot že rečeno, pa so Novomeščanke
v Škofja Loki brez vsakršnih težav odpra
vile zadnjeuvrščeno ekipo Alplesa, ki ima,
tako kot Kočevje, vsega eno zmago. Gos
titeljice so večino zadetkov dobile po last
nih napakah, tako da se Novomeščankam
za zmago ni bilo treba kaj dosti naprezati.
Največ, kar so dosegle igralke Alplesa, je
bilo, da so enkrat znižale razliko na 4
zadetke.

GREGORIČU ŽE
DRUGI NASLOV
DRŽAVNEGA
PRVAKA
SEMIČ — Po dveh turnirjih za
državno prvenstvo v semmi in full
contactu — zadnji je je bil pred dnevi
v Zagrebu — je Semičan Zlatko Gre
gorič, sicer član novomeškega Karate
kluba, v svoji kategoriji nad 84 kg os
vojil naslov državnega prvaka. Gre
goriču, ki mu je udeležbo na prvenst
vu omogočil Čaffe bar As iz Metlike,
je to že drugi naslov najboljšega v
državi. Omenimo še, da ga je za na
porne boje pripravljal trener me
tliškega boksarskega kluba Srdislav
Belič.

DOLENJSKI LIST
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TO REK , 1. XII.

TELEVIZIJSKI SPO R ED
PETEK , 27. XI.

22.35
22.50
23.20
00.55

17.50 SUPER STARA MAMA, 4. del
angleške serije
18.15 ZA UČINKOVITO UMSKO DE
LO: Uporabljaj miselne vzorce, 2. oddaja
18.45 RISANKA
18.55 VIDEO STRANI
19.00 OBZORNIK
19.12 IZ TV SPOREDOV
19.25 ZRNO, VREME
19.30 DNEVNIK

9.55 Sestriere: SVETOVNI POKAL V
'M U ČA N JU — VELESLALOM (M),
pfenos 1. teka
11.00 TEDNIK
12.00 PO SLEDEH NAPREDKA
12.55 VELESLALOM (M), prenos 2.
14.00 GOSTA BERLING, ponovitev 3.
dela švedske nadaljevanke
14.45 — 01.05 TELETEKST
15.00 TV MOZAIK
16.50 VELESLALOM (M), posnetek iz
Sestriera
17.35 A. S. Puškin: PRAVUICA O
CARJU SALTANU, 1. del otroške serije

DRUGA TV M REŽA

20.05 FESTIVAL REVOLUCIJA IN
GLASBA
21.00 PLANET ZEMLJA: UGANKA
PODNEBJE, 3. oddaja dok. serije
21.55 SEVER IN JUG, 9. del nadalje
vanke

12.55 SLALOM (Ž), prenos 2. teka
14.00 VIDEO STRANI
14.25 BARKLEJEVA Z BRODWAJA,
ameriški mladinski film

SOBOTA, 28. XI.
8.00 — 00.25 TELETEKST
8.15 VIDEO STRANI
8.25 RADOVEDNI TAČEK
8.40 PAMET JE BOLJŠA KOT ŽA
MET
8.45 KUUKČEVE DOGODIVŠČINE
9.00 UTONILO JE SONCE
9.35 PRAVUICA O CARJU SALTA
NU, 1. del otroške serije
9.55 Sestriere: SVETOVNI POKAL V
SMUČANJU — SLALOM (Ž), prenos
1 teka
11.00 ZBIRAMO STAR PAPIR
12.00 MESTA: PRIŠTINA, ponovitev 6.
oddaje
12.30 GLASBENA ODDAJA

DNEVNIK
GLASBENI ROPOT
ODLOČITVE, ameriški film
VIDEO STRANI

16.30 KULTURNA DEDIŠČINA
17.00 KOŠARKA ZADAR:JUGOPLASTIKA
18.25 NA ZVEZI
18.45 RISANKA
18.55 VIDEO STRANI
19.00 KNJIGA
19.12 IZ TV SPOREDOV
19.25 ZRNO, VREME
19.30 DNEVNIK
19.50 ZRCALO TEDNA
20.15 POKVARJENA IGRA, ameriški
film

16.55 TEST — 17.10 Dnevnik — 17.30
Dečki in čas — 18.00 Znanost — 18.30
Risanka — 18.40 Številke in črke —
19.00 Domači ansambli: Celjski instru
mentalni kvintet — 19.30 Dnevnik —
20.00 Zabavnoglasbena oddaja — 20.45
Včeraj, danes, jutri — 21.00 En avtor, en
film: B. Marjanovič: Brez milosti — 21.20
Legenda o suramski trdnjavi (sovjetski
film) — 22.50 Šahovski komentar

22.15 DNEVNIK
22.30 AVNOJSKI PORTRET: POT V
JAJCE, dok. oddaja
23.00 VRNITEV V PARADIŽ, 6., zadnji
del nadaljevanke
23.45 PESEM JE ZENSKA: Ditka
Haberl
00.15 VIDEO STRANI

DRUGA TV M REŽA
12.15 Test — 12.30 Kako biti skupaj —
13.00 Otroški program — 14.00 Boks —
16.45 V registraturi (7. del nadaljevanke)
— 17.40 Dallas — 18.30 Vaterpolo
Bečej:Mladost — 19.30 Dnevnik —
20.15 Glasbeni večer — 21.45 Poročila
— 21.50 Fitzory McLean (feljton)

9.35 — 13.00 in 14.10 — 23.10
TELETEKST
9.50 VIDEO STRANI
10.00 BATUJINA ŠKATLICA v
10.25 ŽIV ŽAV IZ STRAZISČA PRI
KRANJU
11.25 DRUGAČNA SNEGUUCICA,
madžarski risani film
12.55 VIDEO STRANI
14.25 VIDEO STRANI
14.40 SREČANJE NA FESTIVALU
OTROKA V ŠIBENIKU
15.40 GLASBENI FESTIVAL CIRCOM-

SREDA, 2. XII.
TV MOZAIK
10.00 INTEGRALI
MATINEJA
10.40 JUGOSLAVIJA DANES, ponovi
tev dok. oddaje
16.10 — 22.25 TELETEKST
16.25 VIDEO STRANI
16.40 TV MOZAIK, ponovitev
17.20 KUUKČEVE DOGODIVŠČINE

ČETRTEK, 3. XII.
TV MOZAIK
10.00 ŠOLSKA TV
MATINEJA _
10.55 VLAK ZA POTEPUHE, ponovi
tev ameriškega filma
16.00 — 23.10 TELETEKST
16.15 VIDEO STRANI
16.30 TV MOZAIK, ponpvitev
17.25 BAJKE MED ROZAMI
17.40 PISMA IZ TV KLOBUKA

PETEK, 4. XII.
N ED ELJA , 29. XI.
7.40 — 23.05 TELETEKST
7.55 VIDEO STRANI
8.05 ŽIV ŽAV
9.00 — 14.00 DOBER DAN, JUGO
SLAVIJA
VMES:
9.55 Sestriere: SVETOVNI POKAL V
SMUČANJU — SLALOM (M), 1. tek
12.55 SLALOM (M), 2. tek
13.50 NA ZVEZI, ponovitev
14.10 PLANET ZEMLJA: UGANKA
PODNEBJE, 3. oddaja

PO N ED ELJEK , 30. XI.
8.35 — 23.30 TELETEKST
8.50 VIDEO STRANI
9.00 KAJ MORA SOVA OPRAVITI
JESENI, predstava LGL
9.35 SUPER STARA MAMA, ponovi
tev 4. dela
9.55 Courmayeur: SVETOVNI POKAL
V SMUČANJU — SLALOM fŽ), 1. tek
11.00 VRNITEV V PARADIŽ, ponovi
tev 5. dela nadaljevanke
11.45 MPZ ZAGORJE 86
12.15 ZRCALO TEDNA, ponovitev

15.05 POZNATE JUGOSLAVIJO? —
kviz
16.40 DOMAČI ANSAMBLI: ANSAM
BEL TONIJA HERVOLA
17.10 DIRKA ZA BOMBO, 1. del dok.
serije
18.45 RISANKA
18.55 VIDEO STRANI
19.00 KINO
19.12 IZ TV SPOREDOV
19.25 ZRNO, VREME
19.30 DNEVNIK
20.05 VUK KARADŽIČ, 4. del nadalje
vanke

12.35 ŠOPEK DOMAČIH
12.55 SLALOM (Ž), 2. tek
y
14.00 MELODIJE ZA VSE ČASE —
VRANSKO 87
14.30 RADOVEDNI TAČEK
14.55 PAMET JE BO U ŠA KOT ZA
MET
14.50 ZNAK, 2. del otroške serije
15.20 ČAS BREZ PRAVUIC, slovenski
film
17.05 DIRKA ZA BOMBO, 2. del dok.
serije
18.45 RISANKA

40leb

L

21.30 ZDRAVO
22.50 VIDEO STRANI

DRUGI PR O G R A M
7.55 Poročila — 8.00 Danes za jutri in
Kotorski mornarji (jugosl. film) — 11.20
Kar znaš, to veljaš — 12.20 Dober dan,
Jugoslavija — 14.50 Športni maraton —
19.30 Dnevnik — 20.00 Dokumentarni
večer — 21.25 Poročila — 21.35 Avgust
Strindberg (5. del nadaljevanke) — 22.35
Športni pregled — 23.45 Poezija

18.55 VIDEO STRANI
19.00 POD DROBNOGLEDOM
19.12 IZ TV SPOREDOV
19.25 ZRNO, VREME
19.30 DNEVNIK
20.05 USODNA KRIŽANJA, 2. del
ameriške nadaljevanke
21.00 OPERNE ZVEZDE NA DUNA
JU: Jose Carreras
21.30 OHRANITEV KULTURNE DE
DIŠČINE: PROTEUS
22.00 ALPSKO SANJARJENJE, balet
23.15 VIDEO STRANI

TOVARNA
OBUTVE

CENJENIM POTROŠNIKOM NUDIMO IZREDNI

20%
POPUST
V ČASU OD 24.11 . DO 30.12.1987
ZA OBUTEV IZ NAŠEGA PROGRAMA
V PRODAJALNI V BRŠLJINU IN V TOVARNI BOR V DOLENJSKIH
TOPLICAH

NOVOLETHI

1 0 0/ o

P O

P U

GIP PIONIR, TOZD KERAMIKA
IN ZAKLJUČNA DELA
68000 N ovo m esjo, S lakova 5
Jug o slav ija
telefon: (068) 21-201, 24-298
telex: 35710 yu pionir

S T

KERAMIČNIH
PEČNIC

OD
1. 12.
DO 31. 12. 1987
VSAK DELAVNIK
IN VSAKO SOBOTO
OD
6.
DO

18

DOLENJSKI U S T

N ED ELJA , 6. XII.
9.00 VIDEO STRANI
9.10 ŽIV ŽAV
10.15 SUPER STARA MAMA, ponovi
tev 6. dela
10.40 VRNITEV V PARADIŽ, ponovi
tev zadnjega dela
_
__ _

17.30 UTONILO JE SONCE, 2. del
18.15 POTA ODRAŠČANJA: Nekaj
pomembnih reči
18.45 RISANKA
18.55 VIDEO STRANI
19.00 OBZORNIK
19.12 IZ TV SPOREDOV
19.25 ZRNO, VREME
19.30 DNEVNIK
20.05 FILM TEDNA — DVOJNIK,
brazilski film

14.55 Test — 15.10 Poročila — 15.15
Dnevi ustvarjanja v BiH (glasbena odda
ja) — 16.00 Trenutek iz Jugoslavije —
16.30 Srečanja v Lipovljanih — 17.00
Naša pesem — 17.50 Naši olimpijci: B.
Križaj — 18.30 Manjšine, bogastvo
Evrope: Albanci v Italiji — 19.00 Rezer
viran čas — 19.30 Dnevnik — 20.00
Umetniški večer: Tito v igranih filmih in
serijah — 22.15 Žrebanje lota — 22.20
Večer z Jovanom Adamovom — 23.05
Ljudje tišine (dok. film)

21.35 KLASIČNA GLASBA
22.00 DNEVNIK
22.15 VIDEO STRANI

DRUGA TV M REŽA
17.10 Test — 17.25 Nogomet Jugoslavija:Belgija — 19.30 Dnevnik — 20.00
Glasbeni večer: Zgodba z zahodne strani
— 21.30 Včeraj, danes, jutri — 21.45
Umetniški večer — 23.15 Šahovski
komentar

17.55 BILO JE...
18.25 ZELENA STRAŽA
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 GOSTA BERLING, 5. del nadalje
vanke

DRUGA TV M REŽA

15.15 TV MOZAIK, ponovitev
17.35 PRAVUICA O CARJU SAL
TANU, 2. del
17.50 SUPER STARA MAMA, 5. del
nadaljevanke
18.15 1000 UDARCEV: Od poljubčka
do zaušnice
18.45 RISANKA
18.55 VIDEO STRANI
19.00 OBZORNIK

19.30 DNEVNIK
20.05 PLANET ZEM UA: ZGODBE IZ
DRUGIH SVETOV, 4. oddaja
21.05 SEVER IN JUG, 10. del nadalje
vanke
22.00 DNEVNIK
22.15 REZERVIRAN ČAS
22.45 BILO JE NEKEGA POLETJA,
ameriški film
23.55 VIDEO STRANI

9.55 SREČANJE NA FESTIVALU V
ŠIBENIKU
10.55 MPZ ZAGORJE 86
14.25 VIDEO STRANI
14.40 VELIKONOČNA PARADA,
ameriški film
16.30 KUVTURNA DEDIŠČINA
17.00 KOŠARKA CZ:CIBONA
18.25 DA NE BI BOLELO: ŽENSKA V
______ __
MENI

18.45 RISANKA
19.00 KNJIGA
19.30 DNEVNIK
20.15 MRTEV ČLOVEK, francoskoameriški film
22.05 DNEVNIK
22.20 POP SATIRIKON — NA SLO
VENSKEM JE PRIMA
23.05 VIDEO STRANI

13.40 GLASBENA ODDAJA
14.15 HIŠA, 4. del nadaljevanke
15.35 STARI GREHI NE ZARJAVIJO,
nemški film
17.15 SLOVENCI V ZAMEJSTVU
17.45 EX LIBRIS M&M
18.45 RISANKA

19.00 KINO
19.30 DNEVNIK
20.05 VUK KARADŽIČ, 5. del nadalje
vanke
21.10 ZDRAVO
22.40 MESTA: TITOGRAD
23.10 VIDEO STRANI

22.15 DNEVNIK
22.30 MANJŠINE, BOGASTVO EV
ROPE: ALBANCI V ITALIJI
23.00 VIDEO STRANI

16.40 Test — 16.55 Dnevnik — 17.10
Rokomet Jugoslavija:Koreja — 18.30
Risanka — 18.40 Številke in črke —
19.00 TV koledar — 19.10 Risanka —
19.30 Dnevnik — 20.00 Narodna glasba

AKCIJSKA
PKODAJA

NOVO MESTO

G R A D B E N O IN D U S T R IJS K O PO D JETJE NO VO M ESTO

SOBOTA, 5. XII.
8.00 VIDEO STRANI
8.10 RADOVEDNI TAČEK
8.25 PAMET JE BOLJŠA KOT ŽA
MET
8.30 KUUČKEVE DOGODIVŠČINE
8.45 UTONILO JE SONCE
9.25 BAJKE MED ROŽAMI
9.40 PRAVUICA O CARJU SALTA
NU, 2. del
'

21.55 NA TIRIH ŽIVLJENJA, portret
dr. Sergeja Vrišerja
22.25 OKAMENELI ZANOS, glasbena
oddaja
22.55 VIDEO STRANI

DRUGA TV M REŽA

SALON POHIŠTVA
NOVO MESTO

O

[ja0

TV MOZAIK
10.00 TEDNIK
11.00 SVETNA ZASLONU
MATINEJA
11.40 GOSTA BERLING, ponovitev 4.
dela nadaljevanke
15.25 — 00.10 TELETEKST
15.40 VIDEO STRANI

MUSICA
17.05 DIRKA ZA BOMBO, 3. del
18.45 RISANKA
18.55 VIDEO STRANI
19.00 POD DROBNOGLEDOM
19.12 IZ TV SPOREDOV
19.25 ZRNO, VREME
19.30 DNEVNIK
20.05 ZVEZDE ’42. drama TV Skopje

NOVOLESOVEGA PROIZVODNEGA
PROGRAMA
Od 16. novembra do 31 decembra
vsak delavnik od 7. do 19. ure,
v soboto od 7. do 12. ure.
— pohištvo
— kopalna oprema tolpo-son
— kuhinjski pomivainiki
— plovila
.

'N A O B R O K E
IN BREZ OBRESTI'.
PRODAJNI POGOJI
Obročno odplačevanje
do 6 obrokov brezobrestno
do 9 obrokov 25% letne obresti
do 11 obrokov 45% letne obresti

OBČINE T
K
IE
M
L
A
☆

PRAZNIK

Delovna sk u p n o st skupnih služb
SIS občine Trebnje
Svet Delovne sk u p n o sti
skupnih slu žb SIS občine Trebnje

O snovna šola
Novo m ^sto
TOZD OS
KATJA RUPENA

razpisuje prosta dela in naloge:

objavlja
prosta dela in naloge

vodja delovne sk u p n o sti skupnih služb

od 25. 11.-31. 12. 1987
10-30% nižje cene
-

Pogoji z a opravljanje razpisanih del in nalog:
— visoka (VII.) ali višja (VI.) izobrazba pravne smeri
— tri ozirom a pet let delovnih izkušenj
— spo so b n o st z a vodenje in koordiniranje.
Izbrani kandidat bo izbran za štiri leta.
Kandidati z a opravljanje navedenih del in nalog naj pošljejo pri
jave z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: DELOVNA
SKUPNOST SKUPNIH SLUŽB SIS OBČINE TREBNJE 68210
TREBNJE, BARAGOV TRG 1, s pripisom »za razpisno
komisijo«.
Kandidati z a opravljanje razpisanih del in nalog lahko oddajo
prijave v 15 dneh po objavi razpisa. O imenovanju bom o kandi
date obvestili v 15 dneh po imenovanju.
883/47-87

trajna salam a PIKNIK, N eoplanta Novi Sad, kg
mini šunka v črevu, N eoplanta Novi Sad
d žačka pašteta, N eoplanta Novi Sad, 50 g
sardine ADRIA, Adria Zadar, 115 g
p aradižnik v tubi, D roga Portorož, 200 g
belo vino H ER C EG , H epok M ostar, 0,7 I
rdeče vino KOPRČAN, Agraria Koper, 1/1 I
belo vino VINSKA RADO ST, M -KZ M etlika, 1/1 I
rdeče vino BRENTAR, M -A g rokom binat Krško, 1/1
rum, M araska, Zadar, 1/1 I
sirup lim ona, H epok M ostar, 0,7 I
bonboni BONKO m arelica, Kandit Osijek, 100 g
kocke NOUGAT, Čakovečki m linovi, 200 g
keksi čokoladirani OHO, Koestlin Bjelovar, 400 g
keksi PIKNIK, Koestlin Bjelovar, 1000 g

m

vabi n a podlagi svojega pravilnika o sistemizaciji del in naloq k
sodelovanju:

1. upravnika zgradbe na O bservatoriju
Golovec
2. snažilko za O bservatorij Golovec in upravo
zavoda, Kersnikova 3

Pričakujemo vas!

\ I V št. 47-48 (1998-99) 26. novembra 1987

o
>

Rok prijave: 8 dni po objavi.
879/47-87

C estn o podjetje
Novo m estoTOZD Vzdrževanje
in varstvo c est,
Črnomelj, Belokranjska

proda

Seizm ološki zavod SR Slovenije

Z aželeno je, d a sta delav ca pod tč. 1 in 2 zakonca.

a

s polnim delovnim časom

tel.: 51-360,

V vseh naših prodajalnah z živili
po vsej Sloveniji

r

snažilke za določen
č as

'i

Poleg izpolnjevanja splošnih pogojev pričakujemo, d a ima d e 
lavec z a d ela in naloge pod tč. 1 dokončano srednješolsko izo
brazbo ter opravljen vozniški izpit B kategorije, z a dela in nalo
ge pod tč 2 p a osnovnošolsko izobrazbo ozirom a dokončan
program za usposabljanje.
O be delovni razmerji bomo sklepali za nedoločen čas.
Za dela pod tč. 1 je na voljo hišniško stanovanje na O bservatori
ju Golovec (41 m2).
Zaželjeno je, d a izbrana delavca pričneta z delom 1 .1 .1 9 8 8 .
P o sk u sn o delo za dela in naloge pod tč. 1 in 2 traja 3 m esece.
Rok z a prijave je 15 dni po objavi. Kandidati bodo obveščeni o
izbiri v 30 dneh po dnevu, ko bo sprejet sklep o izbiri.
Prijave je treba poslati n a naslov: Seizmološki zavod SR Slove
nije, Kersnikova 3,'Ljubljana.
882/47-87

rabljeno lesen o m on
ta ž n o s ta n o v a n js k o
barako
Bruto gradbena površina zn aša
186,70 m2, o cen jen a vrednost
barake je 6.371.138,— din.
Baraka stoji v Črnomlju ob
Ločki cesti in jo bo potrebno
po nakupu takoj demontirati.
P onudbe z a nakup sp reje
mamo v zaprtih kuvertah z
oznako »nakup barake« do
11.12.1987, ko jih bomo ob 8.
uri komisijsko odprli.
884/47-87

Slovenija

Moja dežela.

DOLENJSKI LIST
DOLENJSKI LIST

19

TEČAJ ZA
U PRAVLJALCE
OGREVALNIH
NAPRAV

KURIVOPRODAJA, Letališka 1, Ljubljana
poslovalnica Novo m esto
NA IBM XT ZDRUŽLJIVIH RAČUNALNKIH PRI. REJAMO TEČAJE:
1. OSNOVNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA (teorija, DOS, WS)
(25 ur)
2. OPERACIJSKI SISTEM (DOS) (18 ur)
3. UREJEVALNIK BESEDIL (WS) (20 ur)
4. DELO S PREGLEDNICAMI (LOTUS 1-2-3) (25 ur)
5. DELO Z ZBIRKAMI PODATKOV (dBASE III+) (25 ur)
ur)
IRAN JE z RAČUNALNIKOM (AUTOCAD) (30

OBJAVLJA
prosta dela in naloge:

N OVO MESTO — Zavod za Izo
braževanje kadrov in produktivnost de
la Novo mesto bo organiziral v decem
bru seminar za upravljalce centralnih
ogrevalnih naprav. V prostorih zavoda
na Ulici talcev v Novem mestu se bo od
14. do 25. decembra zvrstilo več preda
vateljev, ki bodo znanje slušateljev ob
koncu preverili z izpiti. Predavanja bo
do potekala v popoldanskem času.

skladiščni delavec
Pogoji: končana osnovna šola in odslužen vojaški rok
Kandidat s e sprejm e za nedoločen čas, s polnim delovnim
časo m ter poizkusnim delom. Kandidati naj pošljejo pisne vloae
najkasneje v 8 dneh po objavi.
8 86/47-87

CARINA V
KOČEVJU

Tečaji bodo potekali v m e sec u januarju in februarju na Srednji
soli naravoslovne in p edagoške usmeritve Novo mesto.
T ečaje organiziram o tudi pri uporabniku!
Za skupine posebni popusti!
CENE TEČAJEV:
18 ur
15.000 din na osebo
20 ur
175.000 din na osebo
25 ur
200.000 din na oseb o
30 ur
220.000 din na osebo

Z A H V A L A
V 67. letu starosti nas je zapustila draga
m am a, stara m am a, sestra in teta

m
Informacije in prijave:
ZOTKS
LEPI POT 6
61000 LJUBLJANA
TEL: (061) 213-727

840/45-87

KO ČEV JE — Kočevsko gospodar
stvo se vedno bolj vključuje v medna
rodno menjavo dela, saj naraščata tako
uvoz kot izvoz. Glede na to namerava
Intereuropa odpreti špedicijsko pred
stavništvo v Kočevju na železniški po
staji. Ker pa ni uvoza in izvoza brez ca
rine, se v Kočevju zavzemajo za
ustanovitev carinske izpostave. Čeprav
so dobili od pristojnih organov nasvet,
da bi lahko enake naloge opravljal tudi
carinski referat ki ga lahko ustanovi ca
rina sama brez soglasja izvršnega sveta,
bodo v Kočevju vztrajali in se zavzema
li za izpostavo.

m

.
FRANČIŠKA
J | MOJSTROVIČ
iz Kočarije pri K ostanjevici

©

SLOVENIJALES—STILLES
Tovarna stiln eg a pohištva
in n otranje oprem e
S
SEVNICA'

R azpisna komisija
razpisuje prosta dela in naloge:

vodenje finančno računovodskega sektorja

Z ahvaljujem o se vsem sorodnikom , znancem , sodelavcem tovarne
IM V ter sostanovalcem za podarjeno cvetje in pom oč. Iskreno se zah
valjujem o tudi vsem u zdravniškem u osebju pljučnega oddelka bolnice
N ovo m esto, ki s o ji lajšali trpljenje v hudi bolezni, ter vsem, ki ste jo
posprem ili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: hči M agda z družino in ostalo sorodstvo

Kandidati morajo poleg z zakonom določenih pogojev izpolnje
vati še naslednje:
— VI. (višja) ali V. (srednja) stopnja ustrezne smeri
— 3 — 5 let delovnih izkušenj
— program d ela sektorja
Kandidati se mprajo zavzem ati za družbenopolitične cilje in
usmeritve, določene z družbenim dogovorom o kadrovski poli
tiki. Kandidat bo im enovan za 4 leta, delovno razm erje pa velja
za nedoločen čas.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo
v 15 dneh po objavi na zgoraj navedeni naslov z oznako »za
razpisno komisijo«. K andidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh
po poteku razpisnega roka.
881/47-87

Komisija za m edsebojna delovna razm erja
O snovne šo le heroja Milke Kerin,
Leskovec pri Krškem,
razpisuje prosta dela in naloge:

— kuharice za nedo ločen č as, s polnim delov
nim časom
Pogoji: ustrezna izobrazba, 3 leta delovnih izkušenj, 3m esečn o pokusno delo.
Z ačetek dela: 1. jan. 1988.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandi
dati pošljejo Komisiji za m edsebojna delovna razm erja v 8 dneh
po objavi razpisa.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 8 dneh.
880/47-87

M ercator
%Ur Agrokombinat

Krško,

DELOVNA SKUPNOST SKUPNIH SLUŽB
n a podlagi sklepa komisije z a delovna razm erja
objavlja
prosta dela in naloge

FINANČNEGA DELAVCA
*JIČN POSLOVANJE
ZA MENIČNO
Delovno razm erje se združuje z a nedoločen č a s s polnim d e 
lovnim časom .
P o skusno delo bo trajalo 3 m esece.
Pogoji:
sred n ja izobrazba ekonom ske sm eri in 2 leti delovnih izkušenj
na enakih ali podobnih delih in nalogah.
P isne prijave z dokazili o izpolnjevanju objavljenih pogojev naj
kandidati pošljejo na naslov: Mercator-Agrokombinat Krško,
DS SS, C e sta krških žrtev 52, in sicer v roku 8 dni od dneva
objave.
Kandidate bom o o izbiri obvestili v roku 15 dni po poteku prijav
n eg a roka.
888/47-87

g om

starejših občanov Novo m esto,
Simihel 1

Lepa leta si doživel,
a za nas p a vse prezgodaj si odšel
Z A H V A L A
V 90. letu starosti nas je zapustil dragi oče,
ded in praded

ANTON
LJUBI

KRIŽU NE O D REK A JO
SO LID ARNO STI
BREŽICE — D o pred nekaj dnevi
so uspešno izpeljali jugoslovansko akci
jo solidarnosti v krajevnih skupnostih
Globoko, Artiče, Velika Dolina, Jese
nice, Pečice, Sromlje, Bizeljsko in
Cerklje. Darovalcem prispevkov so
razdelili za 671.400 din zahvalnic. O d
te vsote bodo 5 odst. nakazali Rdečemu
križu Jugoslavije in 15 odst. Rdečemu
križu Slovenije. Krajani so razen pris
pevka na račun zahvalnic zbrali še
486.200 din izključno za potrebe kra
jevnih in občinske organizacije RK. O d
vsote, ki bo v občini ostala od prispe
vkov za zahvalnice, bodo 70 odst.
nakazali krajevnim organizacijam, 30
odst. pa bo občinski odbor uporabil za
nakup rjuh, odej in drugih potrebščin za
pomoč ljudem v primeru elementarne
ali druge nesreče. V Pečicah so dobili
tudi prispevek darovalke za Pomurje v
znesku 10 tisoč dinarjev. Na pobudo
koordinacijskega odbora za razvijanje
socialistične solidarnosti v občini po
teka ta čas vzporedno zbiranje pomoči
za Mavsarjevo družino, ki jo je prizadel
plaz.

OČISTITI VAŠKE
VODO VO DE

Z A H V A L A

KRŠKO — Sanitarna inšpekcija je
na zahtevo krškega izvršnega sveta pri
pravila poročilo o stanju vaških vodo
vodov. Ker pa stanje teh vodovodov ni
zadovoljivo, je izvršni svet naročil sa
moupravni komunalni skupnosti in de
lovni organizaciji Kostak, naj pripravita
operativni program za prevzem vaških
vodovodov v družbeno upravljanje.
Prav tako je izvršni svet sprejel sklep, da
je potrebno vse vaške odbore in krajev
ne skupnosti obvestiti o stanju vodovo
dov. Stanje pa je tako, da terja takojšnje
ukrepe. Vodovode morajo vaške in kra
jevne skupnosti prečistiti in klorirati,
sanitarna inšpekcija pa bo ostro ukrepa
la v vseh primerih, ko teh zahtev ne bo
do spoštovali.

V 90. letu nas je za vedno zapustila naša
draga m am a, stara m am a, prababica, sestra
in teta

VELIKO M OŽNOSTI
ZA IZOBRAŽEVANJE

iz Jagodnika
Zahvaljujem o se sorodnikom in znancem za izrečeno sožalje, podarje
no cvetje in vence in sprem stvo na njegovi zadnji poti. H vala tudi žup
niku za opravljeni obred.
Vsi njegovi

ANA
BUTALA
iz Griča 5

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem
za pom oč in darovano cvetje, ter vsem, ki ste nam izrekli sožalje in
spremili pokojno na zadnji poti. Še posebej se zahvaljujemo tov. T one
tu za besede slovesa, pevskemu zboru D obliče za občutno zapete žalostinke in obema duhovnikoma za molitve in lepo opravljen obred.
Žalujoči: vsi njeni

Č RN O M ELJ — V tem šolskem letu
je črnomaljska delavska univerza, ki de
luje kot enota pri Zavodu za izobraže
vanje in kulturo, razpisala več tečajev in
drugih izobraževalnih oblik, od druž
benopolitičnega izobraževanja, izobra
ževanja odraslih in strokovnega uspo
sabljanja in izpopolnjevanja do števil
nih tečajev: tečaj slovenskega jezika,
nemškega in angleškega jezika za pre
dšolske in šolske otroke, tečaj iz osnov
računalništva, strojepisni tečaj, tečaj
krojenja in šivanja, pletenja, kvačkanja
in vezenja, gospodinjski tečaj, tečaj av
tomehanike, tečaj za fotografe amater
je, tečaj kletarjenja in stekleničenja vin,
tečaj za vodenje poslovnih knjig v za
sebni obrti in šolo za starše. Koliko teh
oblik izobraževanja bodo izvedli, je od
visno od števila prijav.

Z A H V A L A
O b boleči nenadni izgubi naše drage m am e, stare m am e, sestre in tete

objavlja prosta dela in naloge

končana gostinska šola — sm er kuharica
— tečaj higienskega minimuma
— več let delovnih izkušenj kot sam ostojna kuharica
Vloge naj kandidati pošljejo v 8 dneh na naslov: Dom starejših
občanov, Šmihel 1, nNovo mesto.
887/47-87
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se iskreno zahvaljujem o vsem sorodnikom , sosedom , prijateljem in znancem , ki ste nam ob neizm erno težkih
trenutkih stali ob strani in pom agali, nam lajšali bolečine, izrekli sožalje in pokojni darovali vence in cvetje.
Posebno se zahvaljujem o govornikom a Jožetu Banu in Ivanu K ralju, pevcem iz Šm ihela ter g. župniku za
lepo opravljeni obred. Z ahvaljujem o se tudi delavcem Iskre Tenel N ovo mesto, Splošni bolnišnici N ovo
m esto in vsem ostalim , ki ste nam v trenutkih največjega trpljenja kakorkoli pom agali in nam s tem lajšali
neizm erne bolečine. Vsem, ki ste pokojno posprem ili na njeni zadnji poti, še enkrat prisrčna hvala.
Vsi njeni

Velike možnosti nove
kmetijske panoge
Farmacevtska industrija vedno
pogosteje uporablja rastline za izde
lovanje zdravilnih pripravkov. V
zahodni Evropi izdelujejo že do 45
odst. zdravil iz rastlin, v A m eriki 50,
v Sovjetski zvezi pa celo nad 50 ods
totkov. M i nimamo natančnejših
podatkov, vsekakor pa so tudi pri
nas rastline dragocen vir surovin.
Tudi pri nassepojavlja vedno več
novih pripravkov iz zdravilnih ras
tlin, ne »zdravil, temveč pomagal«,
k ijih sorazmerno slabo kontrolira
mo glede vsebnosti in učinkov delo
vanja Tudi poraba naravnih zdravil
je vedno večja, četudi jih uradna
medicina odklanja zaradi slabe
preučenosti.
Zato se vse bolj veča potreba po
surovinah, toj e zdravilnih rastlinah,
k i jih j e pri nas še obilo na voljo, le
nabrati jih j e treba Toda nekdanji
zelo razširjeni način nabiranja pos
taja vse manj privlačen vir zaslužka
Tudi iz naravovarstvenih razlogov
je zato potrebno organizirati dru
gačno obliko oskrbe, tj. pridelovan
je zdravilnih rastlin. Pridelovanje
zdravilnih rastlin j e kot panoga
kmetijstva razširjeno že v vseh razvi
tih deželah, saj so njegove prednosti
nesporne, piše M oj mali svet
K daj se bomo pa pri nas zganili?

RAČUNALNIK
V DAVKARIJI
METLIKA — Pred kratkim je
metliška uprava za družbene prihodke
nabavila dva osebna računalnika, še
enega pa čakajo. Naslednje leto bodo
prešli na avtomatsko obdelavo poda
tkov vsega davčnega poslovanja, od
odmere vseh družbenih obveznosti od
obrtne in kmetijske dejavnosti do davč
nega knjigovodstva.

M ED OBRTNIKI
NAJVEČ PREVOZNIKOV
NOVO M ESTO — Delo obrtnikov
novomeške občine predstavlja danes
8% ustvarjenega celotnega družbenega
proizvoda občine. Program razvoja
drobnega gospodarstva, k ije bil sprejet
1984, leta, daje posebno mesto storit
venim obrtnim dejavnostim, ki jih
občina še potrebuje. Tako manjkajo
storitve iz gospodinjstva, servisna de
javnost, dejavnost stavbne obrti, osebne
in druge storitve. Ta čas je v občini na
voljo 34 lokacij za obrtne prostore,
vendar je med obrtniki zaradi visokih
cen komunalnega opremljanja in neu
godnih kreditnih pogojev manj zani
manja. Rešitev je v gradnji obrtne cone
na Cikavi, ki jo pripravlja O brtna za
druga Hrast ob pomoči občine in z
izkušnjami, ki jih imajo že podobni
kompleksi po Sloveniji. Podatki o števi
lu obratovalnic po letu 1980 kažejo, da
se je kljub takšnim neugodnim razme
ram število delavnic do danes za 20
odst. povečalo. V občini je v tem času
712 obratovalnic, 300 občanov pa
opravlja popoldansko obrt kot postran
ski poklic. Med obrtniki še vedno pre
vladuje prevozniška dejavnost (19
odst.), sledi ji izdelava in popravilo
kovinskih predmetov (18 odst.), tretja
pa je gostinska dejavnost z 12-odst. de
ležem. (Iz govora Iva Longarja, pred
sednika izvršnega sveta SOB Novo
mesto ob otvoritvi D om a obrtnikov na
Glavnem trgu).

IZ B O L JŠU JE JO
PONUDBO
KA RTELJEVO — Emonina Dolenjkina trgovina v Karteljevem posluje
v razmerah, ki ogrožajo nemoteno pos
lovanje. Največ težav gre na rovaš od
maknjenosti in majhnosti kraja, spričo
katerih je promet v trgovini slab, pozna
pa se tudi zmanjševanje kupne moči
prebivalstva in bližina mestnih naku
povalnih centrov. V trgovini, ki je po
mnenju krajanov dobro založena, tre
nutno sicer najbolj pogrešajo ustrezne
jše skladišče in hladilnik. V Emoni D o
lenjki zatrjujejo, da bodo v krateljevski
trgovini hladilno vitrino vgradili še le
tos, takoj ko se bo samopostrežba pri
mostu preselila v nove prostore.

SUHA ROBA
GRE ZA M ED

ANTONIJE RAJK
iz Vel. Brusnic 52

KV kuharice

Pridelovanje
zdravilnih
rastlin?

RIBNICA — Ribniška suha roba, ki
je bila svoje čase edini vir dohodka za
mnoge Ribničane, spet pridobiva po
men, saj je marsikomu dodaten vir do
hodka. V Ribniški dolini, kjer v tem
poslu delajo cele družine, izdelujejo 800
različnih suhorobarskih izdelkov. Ven
dar je povpraševanje po teh izdelkih še
vedno večje, kot je ponudba. Zato rib
niška kmetijska zadruga in podružnica
ljubljanskega Dom a ne moreta zado
voljiti vseh kupcev. Teh pa je zmeraj
več, zlasti na zahodnoevropskem trgu.
To pa seveda pomeni, da se bo izdelo
vanje suhe robe veijetno še povečalo.
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Z A H V A L A
O b boleči izgubi m oje drage m am e
f -.

MARIJE
KERIN

C:

i
Is . ■

ZA H V A L A
Z A H V A L A
V 70. letu starosti nas je po hudi bolezni za
pustil naš dragi mož, ata in stari ata

se najlepše zahvaljujem sorodnikom , prijateljem in znancem . Posebno
zahvalo sosedu Adlešiču za nesebično pom oč in vsem, ki ste pokojno
posprem ili na njeni zadnji poti.

O b boleči izgubi našega dragega moža,
očeta, starega očeta in tasta

FRANC
RECER

Žalujoči: fin M aks z družino
O tovec, novem ber 1987

ANTONA
TOMAŽINA
iz Zam eškega

iz Kanižarice 25 pri Črnomlju

V

SPOMIN

Iskreno se zahvaljujem o vsem sosedom , sodelavcem in prijateljem, ki
ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, sočustvovali z nam i, izrekli
sožalje, darovali vence in cvetje ter pokojnika posprem ili na njegovi
zadnp poti. Zahvaljujem o se tudi T O Z D R U D N IK Kanižarica, Iskri
bem ic in društvu upokojencev za organizacijo pogreba, godbi na pihala
m g. župniku za lepo opravljeni obred.

se iskreno zahvaljujem o osebju bolnišnice N ovo m esto za skrb in nego,
O O sindikata in sodelavcem novom eške tovarne zdravil K rka, tovarne
D juro Salaj Krško, K om unale N ovo mesto, sorodnikom , sosedom ,
znancem in prijateljem za podarjeno cvetje, izraze sožalja in pom oč v
najtežjih trenutkih ter župniku za opravljeni obred.

VSI N JEG O VI

Vsi njegovi

1. decem bra m ineva 10 let, odkar nas je
zapustil naš dragi

JANKO
POPOVIČ-MAJS
s Hrastja 24
Z A H V A L A
N epričakovano in m nogo prezgodaj m e je
za vedno zapustil m oj ljubi mož

H vala vsem, ki se ga spom injate.
Vsi njegovi

ZAHVALA
V 80. letu starosti nas je zapustila draga
m am a, babica in prababica

JANEZ
' TURK
ZAHVALA

FRANČIŠKA
TRBANC

iz Dolenjskih Toplic

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

MARIJA
DRAGOŠ

Iskreno se zahvaljujem sorodnikom , sosedom , prijateljem in znancem,
ki ste mi pom agali v težkih trenutkih, stali ob strani, sočustvovali z m e
noj in mi pism eno in ustno izrazili sožalje, darovali vence in cvetje ter
pokojnega v tako velikem številu posprem ili na njegovi zadnji poti. P o
sebno zahvalo sem dolžna ZB, ZK , ŽRVS, Industriji čevljev Bor Dol.
Toplice, tov. F rancu M arkoviču in Štefanu Fifoltu za poslovilne bese
de, godbi na pihala ter pevcem za zapete žalostinke. Vsem še enkrat
prisrčna hvala!
Žalujoča žena H erta in ostalo sorodstvo

iz Stare vasi 16, Škocjan

Zahvaljujem o se vsem sorodnikom , prijateljem in znancem , ki so nam
pom agali v težkih trenutkih. Posebna hvala D om u starejših občanov
N ovo m esto za nego in skrb v času njene bolezni, gospodu župniku za
lepo opravljeni pogreb. Se enkrat hvala vsem in vsakem u posebej.

L okve 17 pri Črnomlju
Žalujoči: sin Jože, hčerka Fani, P epca, T ončka in Danica z
družinami

D ol. Toplice, 21. novem bra 1987
Zahvaljujem o se vsem sorodnikom , vaščanom , prijateljem in znancem,
ki so kakorkoli pom agali, podarili vence in izrekli sožalje. Iskreno se
zahvaljujem o tudi za zdravstveno pom oč ter gospodu župniku za lepo
opravljeni obred. Še enkrat srčna hvala vsem, ki ste pokojno v tako ve
likem številu posprem ili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: sinova A nton in M artin z družinam a, hčerki Slavka in
M im ica ter brat in sestra z družinama

Z A H V A L A
Z a vedno nas je zapustil 81-letni oče, stari
oče, praded in brat

V 89. letu starosti nas je za vedno zapustila
naša draga m am a, stara m am a in prababica

Ljubil si življenje, polje in dom,
vendar brez slovesa
zapustil si dom.
V

ANA
BALKOVEC

SPOM IN

(nekdanja gostilničarka)
iz M alega Nerajca 3

2. decem bra m ineva 7 let, odkar nas je za
vedno zapustil

STANKO
SIMONIČ

FRANC
KUMP
iz Obrha pri Dragatušu 2

Iskreno se zahvaljujem o vsem sorodnikom , prijateljem in sosedom , ki
so nam pom agali v najtežjih trenutkih, sočustvovali z nam i, nam izrazili
sožalje, darovali in prispevali za vence in cvetje ter jo posprem ili na
zadnji poti. Posebna zahvala velja predstavnici ZB M artini Jekša za
poslovilne besede ob odprtem grobu, gospodu župniku za opravljeni
obred in zastavonoši. Vsem še enkrat iskrena hvala!

z Vinjega vrha
H vala vsem, ki se ga spominjate!

Žalujoči: hčerka Kristina, M ajda z m ožem T onetom , vnuk Andrej z
družino ter vnuki Andrej, Tatjana, Marjan in Srečko z družino

VSI N JEG O VI

V

SPOM IN

18. novem bra je m inilo 15 let od smrti dragega m oža in očeta

Iskreno se zahvaljujem o vsem sorodnikom , sosedom in prijateljem za
izrečeno sožalje, darovane vence in cvetje, kakor tudi za sprem stvo na
zadnji poti. Posebno se zahvaljujem o družini Lašič-Cerar, sosedam
Katici Jarnevič, Faniki K um p in Kristini K um p iz Č rnom lja za nese
bično pom oč v najtežjih trenutkih. Z ahvalo sm o dolžni tudi Janezu
K um pu za poslovilne besede ter župniku za opravljeni pogrebni obred.
Sinova Franc in Zdravko, hči Cvetka, sestra Kristina z družinami in
ostalo sorodstvo

Draga mama, lepo je bilo s tabo živeti,
■vse bi dali, če še enkrat v tvoje oči
mogli bi zreti Kjerkoli si po svetu
hodila, naša draga mama, smeh, srečo in
ljubezen si ljudem delila, do zadnjih
izdihljajev si bila vesela, za nas si
skrbela in držala si pesti na žalost
pa bolezen premagala tvoje je moči
Z A H V A L A

FRANCA NOVAKA
26.

r
I

novem bra pa m ineva žalostno leto dni od prezgodnje sm rti sina in brata

JOŽETA NOVAKA
U lil

'7 Š ah ° vca IB pri D obrniču

Vsem, ki se ju spom injate, jim a prinašate cvetje in prižigate sveče, iskrena hvala!
Žalujoči: vsi domači

V 67. letu starosti nas je za vedno zapustila naša m am a, stara m am a, sestra in teta

MARIJA MESOJEDEC
roj. Plevelj,
iz Kompolja pri Boštanju
Iskreno se zahvaljujem o sovaščanom , sorodnikom in prijateljem , ki so nam v težkih trenutkih pomagali, nam
izrekli sožalje, darovali vence in cvetje ter našo ljubo in nepozabno m am o spremili na njeni zadnji poti. Z ah
vala kolektivu Lisce in gospodu župniku za opravljeni obred. Vsem iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njeni
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V Ifcm I tU N U VAO DANIMA

TED EN SK I KOLEDAR - KINO - SLUŽBO ISCE - SLUŽBO DOBI - S T A N O V A N JA - MOTORNA VOZILA - K M E T I J S K I S T R O JI
PRODAM — K U P IM — P O S E S T — ŽENITNE PONUDBE - RAZNO - OBVESTILA - PREKLICI - Č EST IT K E - ZAHVALE_ _ _ _ _ _ _ _

11. ameriška komedija Človek imeno
van Buldožer. 1. 12. ameriški kriminal
ni film Vbod z nožem. 3. in 6. 12. itali
Četrtek, 26. novembra — Konrad
janska komedija Bud Spencer v akciji.
Petek, 27. novembra — Virgil
4. in 6.12. ameriško-kanadski triler AvSobota; 28. novembra — Jakob
toštopar. 8. 12. ameriški erotski film
Nedelja, 29. novembra — Dan
Privatna ura. 10. 12. ameriški akcijski
epublike
film Rocky IV.
Ponedeljek, 30. novembra — Andrej
KRŠKO: 26. 11.(18.) videoteka —
Torek, 1. decembra — Natalija
Hrabri mišek, medvedi; (ob 20.) do
Sreda, 2. decembra — Blanka
mača komedija Mojster in kremšnita.
Četrtek, 3. decembra — Franc
27. 11. ameriški erotični film Svet
Petek, 4. decembra — Barbara
scksB
Sobota, 5. decembra — Stojan
N O V O M ESTO — D O M KUL
Nedelja, 6. decembra — Miklavž
TURE: 26. 11. filmsko gledališče —
Ponedeljek, 7. decembra — Ambrož
ameriški akcijski film Plavi grom. O d
Torek, 8. decembra — Marija
27. do 29. 11. (ob 18; uri) ameriški
Sreda, 9. decembra — Valerija
akcijski film Top gun; (ob 20.) nemškoČetrtek, 10. decembra — Smiljan
avstr. madžarski film Polkovnik Redel.
30. 11. in 1. 12. domača komedija
-UN1NE MENE
Žikina dinastija. 30. 11. in 1. 12. (16.
uri) ter 2.12. (18., 20.) predpremiera —
28. novembra ob 1.38 — Prvi krajec
slovenski film Živela svoboda. 3. 12.
5. decembra ob 9.02 — ščip
filmsko gledališče — ameriški akcijski
film Dvobojevalca. O d 4. do 6. 12.
kino
predpremiera — ameriška pustolovska
komedija Vohuni kot medva. 7. 12.
BREŽICE — 26. in 27. 11. italijanameriški akcijski film Hitronogi bicikliki erotični film Leteči seks. 28. 11.
sti.
meriški film Idiotska noč. 29. in 30.
N O V O M ESTO — D O M JLA: O d
I . ameriški akcijski film Zadnji zmaj.
27. 11. do 29. 11. domača komedija
. 12. italijanski erotični film Sužnja. 2.
Dobrovoljci. O d 30.11. do 2.12. ame
i 3. 12. italijanska akcijska komedija
riški horor Povratnik.
/ločni fantje. 4. in 5. 12. ameriški kriSEVNICA: 26. in 27. 11. ameriški
linalni film Maščevalec iz Miamija. 6.
glasbeni film Najstnice. 28. in 29. 11.
i 7. 12. ameriški avanturistični film
ameriška komedija Ne streljaj v nasled
lunisi. 8. in 9. 12. ameriški kriminalni
nico.
lin Zakon pesti. 10.11. ameriški akcijTREBNJE: 28. in 29. 11. jugoslo
i film D va vraga iz Chicaga.
vanski vojni film Veliki transport. 5. in
ČRN O M ELJ — 26. in 29. 11. ame6. 12. ameriški spektakel Meso in kri.
komedija Moja lepa šoferka. 29.

tedenski k o le d a r

T

novanja

EKLETU iz okolice Novega mesta
m sobo s kopalnico. Telefon 23-725.
3-ST-47)
CEM eno- ali dvosobno stanovanje,
im za eno leto vnaprej. Nalsov v
vi lista. (6350-ST-47)
REM LJENO garsonjero s centralogrevanjem oddam. Ponudbe pod
tf EDPLACILO«. (6371-ST-47)
1L

oto rn a vozila

PRODAM ali menjam osebni avto
iSCONA 12, letnik 1974, registriran do
- itembra 1988. Rožman, Mali vrh 29,
Joboko. (P47-10MO)
ZASTAVO 128, staro dve leti, proam. Bojovič, Ragovska 9 a, Novo mesto.
S367-MV-47)
R 4, letnik 1979, prodam. Jože Stanič,
ražnova 21, Kostanjevica. (P47-11MO)
Z 101, letnik 1986, prevoženih 13000
n, prodam. Telefon (068) 82-010.
47-12MO)
Z 101, letnik 1986, rdeče barve, pre
snih 9000 km, prodam. Cena po dooru. Tel. (068) 42-426. (6352-MV26 P go delih prodam. Saje, Male Pol; 14, Šmarješke Toplice. (6357-MVRODAM ali zamenjam ZASTAVO
, letnik 1982, za mlajši letnik ali lado.
on Hribar, tel. 40-243, od 15. ure dal6351-MV-47)
TOMOS AVTOMATIK prodam,
že Stepan, Valantičevo 8, Novo mesto.
.355-MV-47)
LADO 1500 SL, letnik 1978, prodam,
lartin Koračin, Koroška vas 27. (63541V-47)
ZASTAVO 126 P, letnik december
977, ugodno prodam. Tel. 43-776.
6359-MV-47)
R 4 TL, letnik 1979, prodam. Ogled
sak dan popoldne. Tone Križan, Otok
8, 68332 Gradac Bela krajina. (6363IV-47)
Z 128, staro 7 mesecev, prodam. Tel.
4-020. (6362-MV-47)
Menjam R 4 GTL, nov, za novo ZASAVO 128 1,1 GX. Jože Erjavec, Selo 3,
tolenjske Toplice. (6360-MV-47)

LADO 1500 SL, letnik 1979, prodam.
Anton Konček, Uršna sela 134. (6370MV-47)
Z 101 GTL, staro 3 leta, ugodno pro
dam. Tel. 26-429. (6378-MV-47)
ZASTAVO 101 GTL, letnik 1983,
prodam. Tel. (068) 20-260. (6376-MV47)
POLONEZ, letnik 1980, registriran
do oktobra, prodam. Tel. 58-639 po 14.
uri. (6381-MV-47)
TOM O S APN 6, star 3 leta, prodam
za 350.000 din. Tel. 21-590 Kupec. (P4718 MS)
R 4, letnik 1983, prodam. 27-364.
(6387-MV-47)
126 P GL, letnik 1987 — junij, ugodno
prodam. Telv25-063. (6385-MV-47)
KOMBI Z 430 K za prevoz ljudi, let
nik 1980, prodam. Barbič, Mala Cikava
15, Novo mesto. (6388-MV-47)
126 P ,letnik 1978, registriran dojunija
1988, ugodno prodam. Hudoklin, Do
lenjske Toplice 138, tel. 65-603. (6394MV-47)
Z 101 GTL, letnik 1983/10, prodam.
Tel. (068) 60-207. (P47-19MO)
FIAT 126 P, nov, prodam. Vel. Bučna
vas 2, Novo mesto. (6397-MV-47)
R 4, letnik 1982-avgust, prodam, Tel.
26-016 int. 16 ali 22-516, popoldne.
(6396-MV-47)
R 4, letnik 1978, garažiran, prodam.
Nad, Nad mlini 43, Novo mesto, tel. 22206. (6398-MV-47)
Z 101 SC, letnik 1980, vozno, z mate
rialom za obnovitev prodam. Tel. 26-640.
(6399-MV-47)
LADO R1VO 1300, staro eno leto,
prodam. Tel. 25-573. (6400-MV-47)
R 18, letnik 1983, dobro ohranjen, ga
ražiran, prodam. Tel. (068) 26-141.
(6403-MV-47)
VW, starejši letnik, prodam. Tel. 42215. (6401-MV-47)
RENAULT 4, starejši letnik, registri
ran do maja 1988, prodam. Potok 45,
Straža. (6405-MV-47)
126 P, letnik 1979, prodam. Cena po
dogovoru. Lebanova 6, Novo mesto, tel.
22-842. (6406-MV-47)
M ERCEDES 14/19 kasonar (7 m),
spalna kabina, letnik 1979, prodam.
Košiček, Koštialova 30 A, Novo mesto.
(6408-MV-47)

DOLENJSKI LIST
Izdaja: DIC, tozd Dolenjski list, Novo mesto.
USTANOVITELJI: občinske konference SZDL Brežice, Črno
melj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica in Trebnje.
SKUPŠČINA Dolenjskega lista je organ upravljanja tozda.
Predsednik: Nace Štamcar.
ČASOPISNI SVET je organ družbenega vpliva na programsko
zasnovo in uredniško politiko. Predsednik: Anton Stefanič.
UREDNIŠTVO: Drago Rustja (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 52100-620-970-257300-128-4405/9 (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.
NAŠLOV: Dolenjski list, 68001 Novo mesto, Germova 3, p.p.
130. Telefoni: uredništvo (068) 23-606 in 24-200, novinarski
servis 23-610, ekonomska propaganda, mali oglasi in naročniški
oddelek 24-006. Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo.
Na podlagi mnenja sekretariata za informacije IS skupščine SRS
(št. 421 -1 /72 od 28.3.1974) se za Dolenjski list ne plačuje davek
od prometa proizvodov. Časopisni stavek, prelom in filmi: DIC,
tozd Grafika, Novo mesto. Tisk: Ljudska pravica, Ljubljana.
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ZASTAVO 750, letnik 1979, karambolirano, motor nov, še v garanciji, pro
dam. Ogled v četrtek in petek od 14. do
18. ure. Marijan Hočevar, Kristanova 24,
tel. 24-784. (6409-MV-47)
čo peč ter plinsko peč. Jožefa Medle, Po
ŠKOLJKO za R 18, letnik 1987, pro
tov vrh 55, Novo mesto. (6344-PR-47)
dam. Tel. (068) 27-131. (6412-MV-47)
PRO D A M rabljeno peč za centralno
R 4 TL, letnik 1986, prodam. Tel. 25za 100.000 din, električni štedilnik za
416. (6417-MV-47)
30.000 din, pomivalno korito za 70.000
Z 750, letnik 1981, nujno prodam. Budin. Vprašajte na tel. (068) 81-957.
talin, Ob Težki vodi 32. (6413-MV-47)
(P47-3MO)
GOLF JX diesel, letnik 1985/86, bele
MIZARSKI REZKAR prodam. Mar
barve, 30.000 km, garažiran, odlično oh
jan Ilar, Vrh pri Ljubnu 2, Novo mesto,
ranjen, prodam. Tel. 24-894. (6418(6338-PR-47)
MV-47)
TELEVIZOR, črno-beli, rabljen, pro
126 P, letnik 81, prodam. Turk, Ratež
dam. Tel. 24-234. (P47-5MO)
25.
PRO DAM gumi voz (15 col), nov.
ZASTAVO 750, letnik 1973, v voz
Jože Kalin, Dol. Gradišče 17, Šentjernej.
nem stanju, prodam. Tomažin, Smednik
(6333-PR-47)
6. (6419-MV-47)
TERM OAKUMULACIJSKO PEČ
ZASTAVO750,letnik 1981,prodam.
prodam. Tel. 23-434. (6332-PR-47)
Kumljanec, Jerman vrh 16, Bučka.
BOSH rezkalko 6500, novo, prodam.
(6424-MV-47)
Informacije na telefon 47-186. (6329WARTBURG karavan, letnik 1978,
PR-47)
odlično ohranjen, prodam. Tel. 27-893.
UGODNO prodam barvni televizor
(P47-23MO)
RIZ-Zagreb, star tri leta. Zupančič, Cesta
KOMBI FURGONIMV 2200 D, let
herojev 36. Tel. 22-258. (P47-35-MO)
nik 1978, in Z 750, letnik 1978, prodam.
ŠTEDILNIK Kiippersbusch prodam.
Kekič, Prekopa, Kostanjevica. (ček-MVMarica Zaman, Krmelj 43 a. (P4747)
37MO)
R 4 TL, letnik 1981-november, pro
TEKAŠKE SMUČI, nove, ugodno
dam. Tel. 51-737 popoldne. (P47-24MO)
prodam. Tel. 24-738 dopoldne. (6442LADO 1200, starejši letnik, prodam.
PR-47)
Informacije na tel. 85-986, od 17. do 19.
OTROŠKI VOZIČEK in stajico pro
ure. (6424-MV-47)
dam. Slavko Hrovat, Gor. Straža 101
MINI 1000, odlično ohranjen, pro
(pod avtobusno postajo). (6448-PR-47)
dam. Plantan, Zagrebška 13, Novo mesto.
KOTEL ZA ŽGANJEKUHO, 80 1,
(6391-MV-47)
malo rabljen, in peč za kopalnico, (go126 P, letnik 1981, prodam. Koračin,
rišče) s kompletnimi pipami (novo),
Stopiče 39, tel. 24-607 int. 83, dopoldne.
ugodno prodam. Vovk, Valantičevo 17,
(6393-MV-47)
Novo mesto, tel. 23-174. (6446-PR-47)
FIAT 126 P prodam. Rajar, Gor. Po
INDUSTRIJSKI ŠIVALNI STROJ
nikve 21, Trebnje. (6326-MV-47)
SINGER s trojnim transportom, primer
Z 750, letnik 82, prodam. Jerele, Na
no za šivanje usnja ali debelejših tkanin,
gmajno 13, Šentjernej. (6328-MV-47)
prodam. Tel. (068) 26-678 od 7. do 15.
R-4, letnik 80, prodam. Rafko Strmole,
ure. (6449-PR-47)
Staro sejmišče 50, Šentjernej., (6313OMARO za dnevno, samsko ali otro
MV-47)
ško sobo, kopalnico kolpa san (novo)
FIČA, starejši letnik, registriran do
prodam 30% ceneje, prodam pa tudi ter
aprila, prodam. Guštin, Trnovec, Metlika.
moakumulacijsko peč 3,5 KW. Tel. 21(4348-MV-47)
"835. (6455-PR-47)
Z 101, starejši letnik, dobro ohranjeno,
TRAJNO ŽAREČO PEČ prodam.
prodam. Anton Ferenčak, Dol. Skopice
Jenič, Stranska vas 26. (ček-PR-47)
11, Krška vas. (P47-7MO)
GLASBENI CENTER SHARP (2 x
GOLF DIESEL S paket, letnik 1984,
40 W) prodam ali zamenjam za zastavo
prodam. Darko Zupančič, Hmeljčič 3,
750 z doplačilom. Tel. 47-319. (6429Mirna peč. (P47-26MO)
PR-47)
126 P, letnik 1977, registriran do no
BETONSKI mešalec prodam. Tel. 22vembra 1988, prodam. Jenič, Stranska
066. (6432-PR-47)
vas 26. (ček-MV-47)
TRAJNO ŽAREČO PEČ prodam.
Z 101 GTL, letnik 1984, prodam. Tel.
Dušan Turk, Kotaijeva 1, Novo mesto.
24-708. (P47-28MO)
(6434-PR-47)
ZASTAV O 750, letnik 1981, prodam.
ČRNO BELI TV GORENJE, star
Boris Mužar, Gradac 22, Metlika.
eno leto, in električno kitaro prodam. Tel.
(6428-MV-47)
84-711. (6435-PR-47)
MOTOR in menjalnik, letnik 1978, za
DVE ZIMSKI GUMI za Z 101 pro
R 4 TL prodam po delih. Prodam tudi aldam. Tel. 20-486. (6457-PR-47)
ternator in zaganjalnik. Tel. 47-520.
SEDEŽNO GARNITURO s kavčem
(6430-MV-47)
prodam. Tel. (068) 21-815. (6458-PRGOLF DIESEL, letnik 1983, odlično
47)
ohranjen, prevoženih 40.000 km, rahlo
NOVO, nenošeno jakno, nutrija, števi
poškodovan (vozen), in JUGO 55, letnik
lka 40, ugodno prodam. Naslov v upravi
1984, prodam. Tel. 42-435 popoldne.
lista. (P47-33MO)
(6431-MV-47)
PUDLJE — mladiče z rodovnikom,
Z 750, letnik 1977, registriran do kon
sive barve, prodam. Bojan Fink, Krista
ca maja 1988, prodam. Tel. 79-454.
nova 30, Novo mesto, tel. 26-367.
(6462-MV-47)
(P47-34MO)
HITACHI 3 D super y/oofer z dvojno
PRODAM ASCONO 12, Z 750,
glavo 60 W, še v garanciji prodam. Tel.
APN 6 in žago za hlodovino. Tel. 88-392.
(6461-MV-47)
26-416.
OBNOVLJENO ZAMRZOVALNO
Z 750 LE, letnik 1981, prodam. Murn,
SKRINJO (350 1) z dveletno garancijo
Podgora 6, Straža. (6437-MV-47)
poceni prodam. Jože Lavrič, Stare žage 4,
VW 1300, letnik 1972, prodam. Tel.
Dolenjske Toplice. (6392-PR-47)
22-846. (P47-31MO)
ELEKTROAGREGAT (1,5 KW)
Z 101, letnik 1980, prodam. Tel. 75prodam. Jurečič, ivana Roba 11, tel. 23620. (6438-MV-47)
721. (6395-PR-47)
Z 101 in 126 P, letnika 1978, brezhib
ŠANK za vikend in rabljeno pohištvo
na, ter 126 P in 7 750 po delih prodam.
prodam. Tel. 25-260 popoldne. (P47Tel. 24-140. (6440-MV—47)
LADO 1300 S, staro štiri leta, prodam.
20MO)
CB postajo CONCORD, novo, kom
Tel. 23-118. (6441-MV-47)
pletno z anteno prodam. Tel. 23-606 do
Z 750, letnik 1977, prodam. Marinčič,
poldne ali 23-007 zvečer. (P47-21MO)
Rožni vrh 13, Trebnje, tel. 45-112.
PRODAM rezervne dele za R 4 TL in
(6252-MV-47)
novo garnituro za nizko škropljenje širine
126 P, letnik 1979, prodam. Andrej
6 m (št. šob 1197 — Črnomelj.
Divjak, Dol. Prekopa 19 a, Kostanjevica.
(6404-PR-47)
(P47-33MO)
POCENI PRODAM nov hladilnik
ZASTAVO 126 P, letnik 1978, regis
(180 1), trajno žarečo peč, štedilnik na
triran do novembra 1988, prodam za 65
drva, hrastova vrata, opeko bobrovec —
SM. Maijan Gril, Rumanja vas 35, tel. 85Kikinda. Tel. (068) 25-087 zvečer.
441. (6447-MV-47)
(6410-PR-47)
R 18, oktober 1982, lepo negovan,
PANORAMA ARIESv televizor m
nujno prodam. Tel. 25-339. (P47-29MO)
štedilnik Gorenje prodam. Žeslin, Glavni
Z 101, letnik 1977, prodam. Slak, Pris
trg 13 B. (6414-PR-47)
tava 8, T rebnje, tel. 44-474. (P47-30MO)
OVNA in tri ovce prodam. Tel. 85-121
R 4, letnik 1980, prodam za 120 SM.
po 17. uri. (6423-PR-47)
Struna, Potov vrh 1 B. (6452-MV-47)
BARVNI TV GRUNDIG, ekran 63
126 P, letnik 1979, dobro ohranjen,
cm, prodam za 39 M. Prodam tudi pralni
prodam. Možnost kredita. Naslov v upra
stroj za 8 M. Tel. 22-277. (6420-PR-47)
vi lista (6454-MV-47)
DNEVNO SOBO, komplet ali po
KARAMBOLIRANO Z 750 S pro
kosih, prodam. Tel. 24-093 popoldne.
dam z deli. Letnik 1979, še registrirano.
(6390-PR-47)
Cena 40 SM. Ogled v petek, soboto. Bo
PRODAM barvni televizor Gorenk z
jane, Hudo 7. (6456-MV-47)
majhno okvaro, letnik 1980. Papež, Čr
VW 1200 J, letnik 1975, prodam. Šenomelj, tel. 52-576. (6379-PR-47)
gova 82, Novo mesto, tel. (068) 24-032.
ZIMSKE GUME za WV s platišči
Informacije in ogled od 15. ure dalje.
prodam. Vukšinič, Vavpča vas 4, Semič.
(6453-MV-47)
(6369-PR-47)
JUGO 45 a, nov, 7/87, prodam. Tel.
MALO RABLJENO PEČ za central
27-329, popoldne. (ček-MV-47)
no kuijavo (35.000 kalorij) prodam. Tel.
Z 101, letnik 1976, prodane Cena po
49-329. (6374-PR-47)
dogovoru. Janez Debenc, CKŽ 59, Kr
TRAJNO ŽAREČO PEČ, kavč in
ško, popoldne. (P47-25MO)
nerjaveči pokrov za pomivalno korito po
GOLF JGL, letnik 81 prodam ali za
ceni prodam. Tel. 25-134. (6373-PR-47)
menjam za starejšega 126 P. Tel. 20-228
DIGITALNI avtoradio kasetofon Fis(od 7. do 9. ure). (P-47-38-MO)
her, nov, ugodno prodam. Tel. 26-375.
PRODAM rezervne dele za NSU
(6371-PR-47)
PRINZ 1200 C (zimske gume, prvo in
DVE TELICI prodam. Čampa, Jelše
zadnje steklo, prvo premo, menjalnik
2, Mirna peč. (6384-PR-47)
itd.). Informacije: Petrič, Šegova 16, tel.
KOBILO, drugič brejo, prodam. Janez
23-575. (P46-36 MO)
Golobič, Omota 2, Semič. (6389-PR47)
PRODAM več prašičev, vzrejenih z
p ro d a m
domačo krmo. Alojzija Vovk, Čelevec 1,
1000 litrov vina prodam. Tori, tel. 49Šmarješke Toplice (6364-PR-47)
PRAŠIČA (140 kg) prodam. Zupa
428. (nak-PR-47)
UGODNO prodam dobro ohranjen
nčič, Vel. Podljuben 29, Uršna sela.
hladilnik, tri fotelje »FJORD«, mizo (160
(6365-PR-47)
x 90) in 6 stolov. Informacije po telefonu
TROFAZNI HID ROFO R prodam.
21-594, popoldne. (6087-PR-47)
Informacije: Potočna vas 25, Novo mesto.
KRZNENI JO PI (polarna in navadna
(6316-PR-47)
lisica) številka 36—38, malo rabljeni,
PRODAM večjo količino ladijskega
prodam. Tel. 44-604. (6347-PR-47)
poda po ugodni ceni. Tel. 65-216.
MOTORNO ŽAGO Sach-Dolmar
(6349-PR-47)
113 H prodam. Tel. 23-717. (6315STOLP Nordmende ugodno prodam.
PR-47)
Tel. 84-554, od 16. do 18. ure. (6356PRODAM malo rabljeno trajno žarePR-47)

globtour

novo mesto
z a d a n r e p u b l ik e
® 25-125, 25-789 — PO DOMOVINI IN TUJINI
SUHOMONTAŽNA SOBNA VRA
TA z nadsvetlobo (4 kom.) ugodno pro
dam. Tel. 24-905. (6330-PR-47)
VEČ ČRNOBELIH KRAV prodam.
Mirko Cvelbar, Malence 15, Kostanjevi
ca. (P47-9MO)
DVOJNO OTROŠKO SOBO pro
dam. Avsec, Šmihel 32, tel. 22-878.
(6147-PR-47)
OTROŠKO PO STELJICO , malo
rabljeno, poceni prodam. Tel. 45-041 po
16. uri. (P47-8MO)

k m etijski stro ji
TRAKTORSKO KOSILNICO za
TV 18 'prodam. Branko Blatnik, Blanca
98, tel. 88-453. (P47-2MO)
SAMONAKLADALKO (17 m3) pro
dam. Škrjanc, Kostanjevica, telefon 60047. (6322-KS-47)
KMETOVALCI, POZOR! Popravl
jamo vse vrste traktorje, kosilnice, motokultivatorje in druge kmetijske stroje.
Pridemo na dom. Naročila na tel. (061)
647-155, med 16. in 20. uro vsak dan.
(P46-3MO)
TRAKTOR zetor 5718 prodam. Kas
telic, Žabja vas 39, Novo mesto.
(6444-KS-47)
TRAKTOR DEUTZ (62 KM), 250
delovnih ur, prodam ali menjam za man
jšega. Hočevar, Dobrava 15 pri Škocjanu.
(6445-KS-47)
MOTOKULTIVATORIMT 605 LS
s priključki prodam. Jože Jordan, Grajska
27, Kostanjevica. (6436-KS-47)
KULTIVATOR gorenje — muta s
koso in frezo, 4 košnje, kosilnico minipadano, motorno žago stihi kontra, v delov
nem stanju, ter junca, starega 15 mesecev,
težkega cca 450 kg, prodam. Staniša,
Konec 12 pri Podgradu. (6425-KS-47)
TRAKTOR štore 504, zelo malo rabl
jen, prodam. Krašna, Škocjan 22.
(6463-KS-47)
KOSILNICO BCS, z vozičkom, pro
dam. Tel. (061) 773-277. (P47-22MO)
TRAKTOR TV 420 zelo ugodno pro
dam. Tel. 75-512. (6358-KS-47)
TRAKTOR Štore 404 in mlado brejo
kobilo prodam. Kostrevc, Ratež 31.
(6372-KS-47)
TRAKTOR DEUTZ 7506, star tri le
ta 1300 delovnih ur, prodam. Jože To
mšič, tel. (061) 877-345. (P47-13MO)

k u p im
MEŠALEC za beton kupim. Tel. 26400. (6386-KU-47)
KUPIM GOLFA, letnik 1981 ali
1982, prednost prvi lastnik. Telefon
42-391, popoldne. (6443-KU-47)
STARE RAZGLEDNICE in pisma
do leta 1945 kupim. Miro Slana, Društ
vena 13, Ljubljana, tel. (061) 444-870.
(P47-1MO)

posest
PRODAM staro stanovanjsko hišo na
Cesti prvih borcev 32 a v Brežicah. Naslov
v uredništvu. (P47-27MO)
5 km iz Novega mesta, ob cesti, pro
dam 5 arov zemlje, primerno za brunari
co. Tel. 24-332. (6416-PO-47)
STAREJŠO KMEČKO HIŠO z
vrtom in dokumentacijo za novo gradnjo,
v bližini Metlike v Beli krajini, prodam.
Informacije: Jože Jamšek. Telefon 56340. (6464-PO-47)
KMEČKO HIŠO, novo, prodam. In
formacije: Krušni vrh 2, občina Trebnje.
(6327-PO-47)
VZAMEM v najem manjšo hišo z
vrtom za dobo do dveh let na relaciji No
vo mesto — Dolenjske Toplice. Ponudbe
z opisom in ceno najemnine ^pošljite na
Dolenjski list pod šifro: »MOŽEN POZ
NEJŠI ODKUP«. (6335-PO-47)
STAREJŠO KMEČKO HIŠO, man
jšo, z vrtom, do 30 km iz Novega mesta,
kupim. Ponudbe z opisom in ceno pošljite
na Dolenjski list pod šifro: »NARAVA«.
(P47-17MO)
HIŠO zamenjam za novejše večje sta
novanje v Novem mestu. Ponudbe pošljite
pod šifro »UGODNO«. (6366-PO-47)
KMEČKO HIŠO z gospodarskim pos
lopjem in nekaj zemlje prodam. Marica
Florjančič, Male Poljane 3, 68220 Šmar
ješke Toplice. (6377-PO-47)
PARČELO na Vinjem vrhu, primerno
za vikend, prodam. Tel. 21-123 dopoldne.
(6375-PO-47)

razno
OD 1. januarja iščem'varstvo za dve
letnega fantka in enoletno punčko. Želez
nik, tel. 22-416. (6320-RA-47)
STAREJŠA ZENSKA, v dopoldan
skem času zaposlena, nudi v zameno za
stanovanje za določen čas oskrbo starejše
osebe ali pomoč v gospodinjstvu v Novem
mestu ali bližnji okolici. Pokličite na tele
fon 21-666 od 7. do 15. ure. (6946RA-47)
SPREJMEM dekle, ki bi rada nadal
jevala šolanje, tečaj ali se za kaj izučila, in
ji pomagam. Martin Kaplan, Galjevica
14, 61000 Ljubljana. (P47-32MO)
V SOBOTO, 14. novembra, sem izgu
bila žensko uro omega od doma upoko
jencev do nove frizerije v Šentjerneju. Poš
tenega najditelja prosim, da jo proti
nagradi vrne na naslov: Marija Bambič,
Novomeška 7, Šentjernej. (6402-RA-47)
ODDAM lokal v Krškem, primeren
predvsem za trgovino ali pa obrt. Telefon
(068) 24-010. (6459-RA-47)
ODDAJAMO bele piščance, stare
osem tednov. Novak, Beli Grič 7, Mokro
nog, tel. (068) 49-203. (6450-RA-47)
Ste morda na jesen življenja ostali sa
mi, imate hišo in nekaj zemlje, ali ste celo
bolni in potrebujete pomoč? Mlada štirič
lanska družina vam je pripravljena poma
gati in se preseliti k vam. Šifra »RADOST
'IN VESELJE«. (P47-36MO)

MLAD ANSAMBEL sprejme naroči
la za silvestrovanje. Naslov v upravi lista.
(P47-14MO)

p re k lic i
IVANA VOVKA, kmetijskega pos
peševalca v Kmetijski zadrugi Trebnje po
zivam, da se javno opraviči za lažnive be
sede, ki jih je izrekel na upravi v DO Dana
Mirna. S temi besedami mi je povzročil
materialno in veliko moralno škodo. Jav
no opravičilo mora biti v časopisu Dolenj
ski list do 15. decembra 1987. Če tega
opravičila ne bo do tega datuma, bom
zahteval povrnitev vse škode, ki mi jo je
povzročil, po sodni poti. Stane Meglič,
Zabrdje 30, Mirna. (6422-PK-47) '

čestitke
Dragi dobri sestri in teti ALOJZIJI
BREGAR s Telč iskreno čestita za 80.
rojstni dan in ji želi vse lepo, zlasti pa
zdravja, Tinca z družino. (6317-ČE-47)
O četu JO Ž E T U in mami JU L IJA 
NI VO V K O iz Smolenje vasi za oblet
nico poroke iskreno čestita in jim a želi
ta še dolgo življenje v skupnem zakonu,
očetu pa vse najboljše za 50. rojstni dan
hčerki Tanja in Mojca. (6427-ČS-47)

obvestila
CENJENE stranke obveščam, da
imam popoldansko frizersko obrt na Uršnih selih. Delovni čas: sobota od 14. do
20. ure, nedelja od 7. do 12. ure. Ostalo po
dogovoru. Se priporoča Marija ERPE!
(6451-OB-47)
ELEKTRIČNE OMARICE, zu
nanje in notranje, kompletno opreml
jene, prodam za 30% ceneje. Tel.
(061) 213-244. (P46-14MO)
OBVEŠČAM o spremenjenem delov
nem času za stranke: vsak dan od 10. do
17. ure, ob sobotah zaprto.’TV — RA
DIO, Vinko PLANKAR. Novo mesto,
Pod Trško goro 44. (6247-OB-47)..

Servis zamrzovalnikov!
Popravjjam vse znamke zamrzo
valnikov. Ce vaš zamrzovalnik toči, se
rosi, zunaj ledeni, neprekinjeno delu
je, pokličite tel. (062) 38-885. Na
vašem domu, z dvoletno garancijo,
kilometrine ne zaračunavamo! Pripo
roča se Bojan Čeh, Biš 55, Trnovska
vas pri Ptuju. (P46-5MO)
CANDY SERVIS Janez MOČNIK,
tel. 22-668, K Roku 17. (P42-23MO)
POZOR! SERVIS IZOLACIJ! Na
zamrzovalnih skrinjah, ki točijo, rosijo, od
zunaj ledenijo. Telefon (062) 413-606.
Delo vam opravim hitro, kvalitetno in s
triletno garancijo, iktor PAJEK. (6003OB-45)

Diskoteka Otočec vas vabi
vsak četrtek na večere kok
tejlov In evergeenov.

OBISK

18.
novembra smo bili učenci osmih i
sedmih razredov naše šole v treh novo
meških delovnih organizacijah. Najprej
smo si ogledali tekstilno tovarno Novoteks, kjer nam je vljudni vodič tov. Ivko
vič razkazal vse, od surovin do končnih
izdelkov. Po ogledu Novoteksa smo se
odpravili v tiskarno Novo mesto. Tam
smo spoznali način tiskanja in samo ti
skanje. Potem smo si ogledali še tovarno
avtomobilov IMV Novo mesto. Natančno
smo si ogledali izdelovanje katrc. Z ogle
dom tovarn smo bili zelo zadovoljni.
Spoznali smo, da je vsako delo zahtevno
in odgovorno.
DAMJAN ZUPANČIČ
MARJAN PARKELJ
8. a OŠ Mirna peč

STREŠICA —
H R EPEN EN JE
Dolenjski listje pred kratkim že pi
sal o »čakajočih na avtobusno posta
jo«, ta zapis je lahko nadaljevanje.
O bčanom , ki ob železniški postaji v
Krškem čakajo na avtobus v dežju ali
snegu, v burji ali sredi poletne pri
peke, res ni najprijetneje. Prav gotovo
bi bila v tem pogledu dobrodošla po
teza postavitev vsaj lope po vzorcu
tiste v Celju pri železniški postaji. A v
tobusno postajo im ajo urejeno tudi v
Brežicah, m edtem ko je K rško v tem
smislu zelo zanem arjeno. N ajbrž je
tudi revno, am pak če nim a denarja
občina, bi ga gotovo prispevali po
sam ezna podjetja in trgovine. V obči
ni jih ni m alo in niso preveč sirom aš
ni. Kaj pa, če bi se kar referendum sko
izrekli za postavitev lope?
O bčani
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Če bi solza koga obudila,
Tebe, dragi oče, ne bi črna zemlja
krila.

ZAHVALA
V 73. letu starosti nas je nepričakovano zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, tast,
brat in stric

Z A H V A L A
Po kratkotrajni bolezni nas je v 78. letu zapustil naš dragi mož, oče, tast, stric, ded
in praded

JOŽE ZLOBKO

JOŽE BENČINA

iz G azic 14

iz Hudenj 10
O b boleči izgubi se iskreno zahvaljujem o vsem sorodnikom , sosedom , prijateljem, znancem in kolektivom , ki
ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, kakorkoli pom agali, izrekli sožalje ter darovali vence in cvetje.
H vala vsem, ki ste pokojnika v tako velikem Številu posprem ili na njegovi zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujem o sorodnikom , sosedom , prijateljem in znancem za pom oč in tolažbo v težkih trenu
tkih, za izrečeno sožalje, za podarjene vence in cvetje ter za tako veliko sprem stvo na njegovi zadnji poti.
H vala tudi tovarni N ovoteks in papirnici Vevče. Posebna zahvala velja G D G rm ovlje in desetini Hudenje,
govorniku Slavku Bregarju in g. župniku za zelo lepo opravljeni obred. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: žena Albina, sin Stanko in hčerki Jožica in D ragica z družinami, sestra M ici z družino ter
ostalo sorodstvo

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Srce molči in pričakuje,
a ni stopinje od nikjer.
(J. Murn)

O b tragični in boleči izgubi našega

MIHAELA KRIŠTOFA
ŠKRLECA

ZAHVALA

V 44. letu starosti nas je nepričakovano in m nogo prezgodaj zapustil naš dragi
sin, mož, oče, b rat in stric

JOŽE PANJAN

roj. 28. 5. 1967
iz Velike D oline 4 / a

iz M alega Nerajca pri D ragatušu

se iskreno zahvaljujem o vsem sorodnikom , sosedom , znancem in prijateljem , ki ste nam v težkih trenutkih
pom agali, izrekli sožalje in s tem lajšal: bolečino, darovali vence in cvetje ter dragega nam sina in brata
sprem ljali na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujem o za nesebično pom oč družinam Klemenčič, Prišel,
Vogrin in Žokalj ter M arini in Sonji. Z a dobro organizacijo in izvedbo vseh pogrebnih svečanosti iskrena
hvala delavcem D O K ovinoplast Jesenice na D ol., še posebej tistim, ki so m u pripravili in ga položili v
poslednji dom , vsem m ladim , njegovim sodelavcem vrstnikom , prijateljem in sošolcem za izkazano posledn
jo čast, obem a govornikom a za ganljive poslovilne besede, pevcem P D Slavček za žalostinke, tov. Ž ičkaiju za
vso pom oč in vozniku. H vala vsem , ki ste našega Krištofa v tako velikem številu sprem ljali k preranem poči
tku. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Iskreno se zahvaljujem o vsem sorodnikom , prijateljem in znancem , ki so ob bridki in nenadom estljivi izgubi
sočustvovali z nam i, nam pom agali, izrekli sožalje, darovali vence in cvetje ter pokojnika v tako velikem
številu posprem ili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala osebju kirurškega oddelka Splošne bolni|nice N o
vo mesto, govornikom na dom u in ob odprtem grobu, godbi in pevcem, K S D ragatuš, G O K Črnomelj,
O brtni zadrugi Č rnom elj, delavcem K am nolom a Suhor, Žvezi šoferjev in avtom ehanikov Črnom elj, Lovski
družini D ragatuš za organizacijo in izvedbo pogreba ter župniku za lepo opravljeni obred. Vsem še enkrat
najlepša hvala.

Žalujoči vsi njegovi

Žalujoči: mama, žena Stanka, sin M artin, hčerka M arinka ter sestri Vida in N eža z družinami

Z A H V A L A
V SPOMIN
Č eprav že 23 let v tem nem grobu spiš, v
srcih naših še živiš

ANTON
ORAŽEM
L ipovec
H vala vsem, ki se ga spom injate in m u na grobu prižigate svečke.

V kom aj 27. le tu je prenehalo biti srce naše
drage žene, m am e, hčerke in sestre

Z A H V A L A
Po težki bolezni nas je v 81. letu zapustila
naša draga

ŠTEFICE
HADŽIČ

ANA
MURGELJ

iz N ovega mesta, Cesta herojev 24
Najlepše se zahvaljujem o vsem prijateljem, znancem , sosedom , osebju
novom eške bolnišnice, D O SŠG T, G ostišču na trgu N ovo mesto, G or
jan ci Straža, gospodu župniku za lepo opravljeni obred in vsem vam , ki
ste jo bodrili v težkih trenutkih, ji poklonili cvetje in jo pospremili na
zadnji, toliko prezgodnji poti.

iz Jablana
Prisrčno se zahvaljujem o vsem, ki ste kakorkoli pomagali.
Žalujoči: vsi njeni

M A M A in sestra Marija z družino
Žalujoči: vsi njeni

Z A H V A L A
Z A H V A L A

Z A H V A L A

O b boleči izgubi našega dragega moža,
očeta, tasta, starega očeta in brata

V 61. letu starosti nas je po dolgi in hudi
bolezni zapusti! naš dragi mož, oče, brat in
stric

Po dolgi in težki bolezni nas je zapustil naš

IVAN OVEN
iz Blatnika 2 pri Sem iču

Iskreno se zahvaljujem o K Z Črnom elj, Iskri Semič, K ovinostrugarstvu
G olobič, G G Črm ošnjice, pevskem u zboru, godbi iz M etlike in govor
nikom a za izrečene besede slovesa. Posebno se zahvaljujem o vsem, ki
ste se v tako velikem številu poslovili od njega, darovali vence in cvetje
in ga posprem ili na zadnji poti. Za vso pom oč se zahvaljujem o družini
Per in sosedom . Vsem še enkrat iskrena hvala!
Žalujoči: žena Lojzka, sinova J ože in M iro z družinama in ostalo
sorodstvo

ALOJZA
ŠKRBCAMILANA
borca G ubčeve brigade in upokojenega
majorja JLA
iz Šentjerneja
se iskreno zahvaljujem o vsem sorodnikom , prijateljem in soborcem , ki
so ga posprem ili na zadnji poti. Posebna zahvala vsem dobrim sose
dom , lovskim in ostalim društvom , predstavnikom JL A , D P O v KS in
občini. Iskrena hvala za pisna in ustno izražena sožalja, podarjeno cvet
je, govornikom za poslovilne besede, pevcem in godbi.
Za njim žalujemo vsi njegovi dragi
Šentjernej, Ljubljana

ANTON
KOROŠEC
Vinji vrh 1 1 pri Semiču
Iskreno se zahvaljujem o vsem sorodnikom , sosedom, prijateljem in
znancem , ki so nam nesebično pom agali v težkih trenutkih, darovali
vence in cvetje ter pokojnika sprem ljali na njegovi zadnji poti. Posebno
se zahvaljujem o M artinu Šukijetu z ženo, D O Iskra, ZB Stranska vas,
M atiji Sim oniču za govor pred dom ačo hišo in M ilan Jurejevčiču za
poslovilne besede pri odprtem grobu, pihalni godbi iz M etlike, zastavo
nošem ZB, nosilcu odlikovanj in gospodu župniku iz Semiča za lepo opravljeni obred.
Žalujoči: žena D anica, hči Zvonka z družino, brat Jože in sestra
Francka z družinama ter ostalo sorodstvo

Z A H V A L A

ZAHVALA
.#■: %

V 88. letu nas je zapustila naša draga m am a, babica in prababica

ANTONIJA
JAKŠA
iz Gradca 59

ZAHVALA
V 60. letu nas je zapustil

FRANC
ŠENICA
D ol. Polje 3

Z ahvaljujem o se vsem sorodnikom , sosedom , prijateljem in znancem ,
ki ste nam pom agali v težkih trenutkih, darovali vence in cvetje, nam
izrekli sožalje ter posprem ili pokojno na zadnji poti. Iskrena hvala sose
di Ivanki in M arici za poslovilne.besede, še posebej, pa osebju Z D iz
M etlike, učencem in delavcem O Š M irana Jarca iz Črnom lja, igralski
skupini iz G radca, pevkam iz Adlešičev ter gospodu župniku za lepo
opravljeni obred.

Iskreno se zahvaljujem o vsem, ki ste pokojniku poklonili cvetje, se
zadnjič poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Vsi njegovi
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O b izgubi naše drage m am e

IVANE
KAFERLE
iz Ivanje vasi pri Mirni peči
se iskreno zahvaljujem o vsem sorodnikom , prijateljem, sosedom in
znancem za izrečeno sožalje, za podarjene vence in cvetje. Posebno se
zahvaljujem o otroški zdravnici in m edicinskim a sestrama iz M irne
peči, Kolenčevi Slavki in ostalim. Hvala tudi gospodu župniku za lepo
opravljeni obred.
Žalujoči: sinova Jože, T one, hčere Ana, Evgenija in Ivanka z
družinami

DOLENJSKI LIST

23

Kako do denarja
VILKO

B

Prejšnja sreda je bila za Vilka dva citroena. To je prav za rešilni
Bebarja običajen delovni dan, avto prirejeno, dobro opremljeno,
tak, kakršnih je bilo v njegovi varno in sodobno vozilo, za pa
službi že na tisoče. Do treh po ciente in za nas voznike udobno.«
poldne, ko sva začela najin pogo Danes ima zdravstveni dom poleg
vor, je bil z rešilnim avtomobilom teh dveh še dva fička za patronaž
metliškega zdravstvenega doma no službo in eno terensko vozilo.
že trikrat v novomeški bolnišnici
Vilkoje rudarski otrok. Njegov
Pogovor sva morala prekiniti, ker očeje pred vojno prišel iz Litije na
je moral takoj peljati bolnika v
bolnišnico, do večera ga je čakala delo v kanižarski rudnik, naselili
še ena vožnja čez Gorjance, poleg pa so se v bližnji Dragovanji vasi
tega pa je bil še vso noč dežuren. Življenje je bilo trdo, živeli so
In tako je že več kot 32 let kar je skromno, delali pa veliko. To je
Bebar v službi v zdravstvenem Vilku ostalo za vse življenje.
don.u v Metliki kot voznik rešil »Nikoli niti ne pomislim, da raje
nega avtomobila. V metliški obči ne bi šel na vožnjo, naj bo sneg,
ni skorajda ni hiše, v kateri ne bi poledica, megla, petek ali svetek,
bil, najbrž pa je Vilko tudi človek, navsezgodaj zjutraj ali sredi noči.
ki je največkrat prevozil gorjan Jaz sem zato tukaj, samo zato, da
čim bolje opravljam svoje delo, v
sko cesto.
»V začetku je bilo hudo, ne to prvi vrsti za dobro ljudi pa tudi
liko zame, ki sem bil mlad in kolektiva.« Pred leti je sicer po
zdrav, ampak za bolnike. Cesta mislil, da bi zamenjal službo, da bi
čez Gorjance je bila makadam šel voziti avtobus, pa v Metliki ni
ska, avtomobili neudobni, trdi, bilo končne postaje. In je ostal v
brez pravega gretja in ventilaci zdravstvenem domu. na svoji za
je,« se spominja Bebar. »Bolnik četni, in končni in, kot kaže, tudi
pa je še posebej občutljiv človek.« dokončni postaji V zdravstvenem
Prvi Bebarjev rešilecje bila stara domu, kjer je bil sprva voznik,
škoda, to je bil hkrati tudi prvi hišnik in vzdrževalec obenem, ter
rešilni avtomobil metliškega zdra na cesti Bebar ni preživljal samo
vstvenega doma, ki jim ga je ods svojih delovnih dni, ampak v ve
topil črnomaljski dom, ko je ta liki meri tudi dopust. Zlasti prvih
metliška zdravstvena ustanova 15 let, ko je bil sam, ni nikoli vzel
postala samostojna, in Vilko prvi pravega dopusta, le kdaj pa kdaj
in 15 let tudi edini voznik. »Potem kakšen dan, kadarje bil avto pok
smo imeli kombije IMV, ki tudi varjen. Pa še takrat je sam veliko
niso bili najbolj primerni. Šele »šraufal«. Kadar ni v službi, je Vi
lko doma. »Okoli ne hodim, zlasti
zadnjih deset let je bolje, najprej
smo kupili opla, sedaj pa imamo ne po gostilnah. Trtja nimam, te
ga si pri takšnem delu ne moreš
privoščiti, pa tudi kar se pitja tiče,
mi trtje ni potrebno. Ko sem prost,
spijem kozarec vina, niti kapljice
pa ne, ko sem v službi, tega se vse
skozi trdno držim. Rad sem doma
z družino in sadovnjak pri hiši mi
je v veselje.«Na stotisoče kilome
trov je Vilko prevozil z rešilcem,
vedno kot skrben, vesten in dober
voznik, še nikoli ni bil v rešilcu
kot bolnik. Naj bo tako tudi
naprej.
Danes bo metliški župan na
slavnostni seji ob občinskem praz
niku Vilku Bebarju izročil najviš
je občinsko priznanje, plaketo
občine Metlika.
A. B A R T E U
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VEC KOT 400
OBISKOVALCEV NA
SEJM U
SEVNICA — Sobotni smučarski se
jem na kegljišču hotela Ajdovec v Sev
nici je bil izjemno živahen. Nad 400
’bbiskovalcev je prodalo precej rabljene
in nakupilo dosti nove smučarske
opreme. Zanimivo pa je, da so prodali
le 3 bunde. Nove smučarske izkaznice
so v rokah 50 novih članov in sevniški
smučarski klub pri PD Lisca tudi letos
računa z okrog 300 člani. Za smučarski
tečaj med zimskimi počitnicami na Lis
ci seje prijavilo 60 tečajnikov. Izkoristi
li so ugodnost — možnost plačila v treh
obrokih po 20 tisočakov.

CEN EJŠE »KATRCE«
N O V O M E ST O — N ovom ešk i
IM V je s ponedeljkom pocenil av
tom obile R 4 za 2 odstotka, čeprav
bod o v težavah zaradi zvišanja cen
reprom aterialov. C ene prikolic so
ostale enake. D o konca leta bod o v
IM V izdelali za dom ači trg še 1.100
»katrc«, dobili pa jih b od o kupci, ki
so vozilo že vplačali.

N aša žena razkriva
Otroke ubijamo, otroci s e ubi
jajo
Aktualno
Tekstilke čakajo, a že 26 let
ne dočakajo
Zdravje
Ali re s nič ne več plešastih
glav?
Naredi sam
Pom agajm o dedku Mrazu: izžagani m edvedek, tri m ačje
blazine, stojalo iz vezanih
elementov, usnjena baretka
Na jedilni mizi
Jedi iz fondueja
Rašica nagrajuje
O na vam — vi njej
Priloga
100 daril našim bralcem
Na krojni poli: 4 v eč ern e
obleke
So stvari, ki jih najdete le v
Naši ženi!
878/47-87

Podvig kolesarja

M edobčinski sv et SZDL
za D olenjsko o regijskem
turizm u in zd ravstvu
N O VO M ESTO — Dolenjsko turis
tično zvezo močno pesti pomanjkanje
prostora. Ko je leta 1985 dobila odpo
ved uporabe delovnih prostorov, so ji
bili obljubljeni novi, vendar je še do da
nes ostalo le pri lepih besedah. V razme
rah, v kakršnih je, zveza nima možnosti
za delovanje. Poleg prostora bi morali
poskrbeti še za ustrezen kader in za vse
binsko siljenje dejavnosti Dolenjske tu
ristične zveze. Obenem bi morali zago
toviti za delo zveze več denarja.
Omenjeni problemi slabijo turistično
ponudbo, ki v širši regiji trpi na
kakovosti tudi zavoljo neenotnosti ob
čin, so menili na seji medobčinskega
sveta SZDL za Dolenjsko v Novem
mestu 19. novembra.
Na seji so obravnavali še regijsko
zdravstveno dejavnost. Med drugim so
predlagali odložitev samoprispevaka za
zbiranje denarja, s katerim bi lahko pre
selili ginekološko-porodniški in še neka
tere oddelke novomeške bolnišnice v
nove prostore. Zavzeli so se za ponoven
pregled možnosti za regijsko solidar
nostno zbiranje denarja po drugih po
teh. Na seji so obravnavali še organizi
ranost Zdravstvenega centra Dolenjske.
L. M.

KATV: tik pred
začetkom deB
N avzilc izred n o ugodni ceni za priključek
» n o v em b rsk a ofenziva« grad b en eg a o d b o ra
za K A T V v N o v em m estu ni prinesla veliko
n o v ih pogo d b . V se kaže, d a j e lju d em d e n a r
zdaj tu d i zares pošel. T a k o la h k o glede na
število p o treb n ih prijav za čn o n ap enjati
k ab le sam o v treh m estnih soseskah: Z g o rn 
je m Bršljinu, na M estnih njivah in v seve
ro v zh o d n em delu starega m estnega jed ra.
G rad b en i o d b o r m o ra zdaj najti še del d e n a r
j a za vozlišče, saj je razu m ljiv o , d a ne m o rejo
s a m o k rajan i teh treh sosesk k u p iti tu d i ce
lo tn e an ten sk e nap rav e, ki b o pozneje služila
vsem 15 m estnim in p rim estnim k rajevnim
sk u p n o stim . N aštete tri soseske im ajo n a m 
reč d e n a rja n a ta n k o prav za svoje o m režje in
za svoj d elež (1 5 od st.) vrednosti vozlišča.

Miha Švent s kolesom
prepotoval Evropo

GNEČA NA SM UČARSKEM SEJM U — Smučarski klub iz Kočevja je konec
minulega tedna v prostorih restavracije Nama pripravil tradicionalni smučarski
sejem, ki se gaje udeležilo veliko ljubiteljev belega športa. Na sejemskem pros
toru so prodajali tudi dnevne karte za številna slovenska smučišča. (Foto: M.
Glavonjič)

Trojčki v Krošljevem hlevu
Lani je ista krava povrgla tudi dvojčke
JERESLAVEC— V RH JE — Fran
cu Krošlju ni bilo treba nič razlagati, kaj
me je prineslo k njim. Vsak dan ima
obiske, odkar je njegova krava povrgla
trojčke. Telički so vsi enako šekasti,
enako veliki, živahni in podobni drug
drugemu kot krajcar krajcarju.
Krošelj je kupil kravo pri sosedu Vi
nku Venglešu potem, ko je imela pri
njem že prvega teleta. Novemu gospodaiju se je naslednje leto prikupila z
dvojčkoma. Pričakovali soju tudi to je 
sen, a jih je presenetila s trojčki, ko so že
mislili, da je vse mimo in ko je že tudi
sosed odšel domov. Pomoči živinozdravnika niso potrebovali. Pred nočjo
se je gospodar vnovič odpravil v hlev
pogledat, če je vse v redu. Vstopil je
ravno pravi čas, d a je zadnjemu teličku
pomagal na svet.
Pri Krošljevih so veseli, daje šlo tako
po sreči, da so zdravi telički in tudi kra

P o g o d b a o za četk u del bi m o ra la biti
sklen jen a z izvajalcem del sinoči, d o k le r je
veljala »preddevalvacijska« p o n u d b a. S eve
d a je šel n aš časopis prej v tisk a rn o in vam o
tej o d lo čitv i n e m o re m o p o ro čati, čep rav je
g rad b en i o d b o r p rep ričan , d a bi jo lah k o
podpisal brez tveganja.
V soseskah, k jer se b o d o g rad b en a dela že
začela, ne b o več veljala »ustanoviteljska«
cen a za priključek (d an es o k ro g 7 0 0 .0 0 0
d in ), p ač pa za p o lovico višja ek o n o m sk a, se
pravi nekaj čez sto starih m ilijonov. G ra d b e 
ni o d b o r b o c e n o za no v e p o g o d b e v d ecem 
b ru določil p o praznikih.
M . M.

O sem kanalni snem alni stu d io v Novem m estu prvi
na Dolenjskem — Dela bo dovolj
gramskih oddaj do posnetkov ansamb
lov.«
Zanimanja za studio in delaje dovolj.
Vovk že pripravlja kompilacijsko kase
to zabavnih ansamblov dolenjske regi
je, naročila so prišla iz ŠKUCA, an
sambli od tu in od drugod so se že
odločili za snemanja v Sraki. Videti je,
da snemalni studio ne bo delil enake
usode s snegom, s katerim sta bila sku
paj rojena v začetku tega meseca.
MiM

va. Najprej so vsi trije pili pri njej, zdaj
hranijo dva po steklenički z dudko.
Mleka imajo dovolj, saj so v hlevu štiri
krave. Nekaj ga oddajajo, nekaj pohranijo prašičem. Teličke bodo redili dva
meseca. Bolj majhni so, zato jih bodo
zadržali dlje časa, da odrastejo. Pravijo,
da bodo več dobili, kot če bi prodajali
mleko. Še vedno jim ga odkupujejo po
140 in 150 dinarjev za liter, torej ga
prodajajo z izgubo. Zato tudi redijo
plemenske svinje, da si s prodajo puj
skov povrnejo trud.
J. T.

»ŽIVELA SVOBODA«
NAVDUŠILA
KOSTANJEVICA — Pretekli pe
tek je bila v Kostanjevici v kulturnem
domu premiera domačega filma Živela
svoboda, ki so ga posneli letos poleti v
Kostanjevici in okolici Brežic. Na film
skih predstavah v petek so se Kostanjevičanom predstavili tudi ustvarjalci fil
ma, režiser Rajko Ranfl in igralci. Ker je
bilo za film v Kostanjevici izredno ve
liko zanimanje, so organizatorji names
to dveh predstav pripravili kar šest pro
jekcij. Gledalcem so bili v filmu zlasti
všeč posnetki doline Krke.

19. SREČANJE
PIO N IR JEV
DOPISNIKOV

V »Sraki« tudi snemajo
N O V O M ESTO — S prvim sne
gom, ki gaje hitro pobralo, saj je bil ve
liko prezgoden, je začel delati prvi do
lenjski snemalni studio z osemkanalno
snemalno tehniko. V kleti hiše na Valantičevem nad grmsko osnovno šolo je
tisti dan, ko so padle prve snežinke te je
seni, stekel magnetofonski trak in začel
beležiti zvočne zapise, iz katerih je po
tem nastal posnetek ansambla Marka
Boha. Novi studio Sraka je proizvedel
svoj prvi posnetek.
Za snemalno mizo je sedel Tomaž
M urn, ob njem pa Drago Vovk. Lahko
bi rekli, da sta Drago in Tomaž duša
studia. Vovk, ki ga mnogi poznajo kot
voditelja potujoče videodiskoteke Sra
ka in pripravljalca zanimivih glasbenih
radijskih oddaj, je načrtno zbiral opre
mo in jo dopolnjeval, pri čemer je ves
čas imel za merilo kvaliteto, M urn pa si
je nabiral znanja in snemalnih veščin,
nekaj glasbenih izkušenj pa je tako že
imel za seboj (igral je v Drevoredu). Le
tos jeseni sta še pljunila v roke in začela
preurejati kletne prostore, temeljito
zvočno izolirala snemalnico in studio,
povezala neskončne metre kablov, skra
tka, sama uredila se potrebno.
»Na Dolenjskem je tako odprta
možnost snemanja,« pravi D rago
Vovk. »Ansamblom in drugim naroč
nikom ne bo več treba v Ljubljano ali
kam drugam. V studiu Sraka lahko
snemamo vse, od radijskih reklam,
pravljic za otroke, različnih drugih pro-

NOVO MESTO — Nekoliko
pozno se je po svojem velikem
kolesarskem podvigu v našem ured
ništvu oglasil Novomeščan Miha
Švent in nam povedal, da je sredi
poletja v mesecu in pol prevozil
4500 kilometrov dolgo pot po
Evropi. To ni bilo njegovo prvo
kolesarsko potovanje, saj se je
nekoliko krajših poti lotil že pred le
ti. Pedale je poganjal do Nemčije,
na Češko, prepotoval Slovenijo po
dolgem in počez, obredel pa je tudi
Bosno in Dalmacijo. Zadnje poto
vanje je bilo zanj najdaljše in najna
pornejše, saj sta ga vso pot spremlja
la deževje in veter.
Na pot se je odpravilv14. julija,
potem ko mu je Miran Štih iz no
vomeškega kluba Krka temeljito
pripravil kolo. Pot se je pričela v
Trbižu, kjer je kolo dokončno
opremil za dolgo potovanje. Po
dolgih asfaltnih cestah je vozil po
začrtani poti čez Salzburg, Miinchen, Bonn, Amsterdam, Bremen,
Kolding, Alborg, Oslo, Stockholm,
vračal pa se je mimo Gdanska,
W roclawa, Brna in Dunaja v Novo
mesto. Na dan je prevozil povpreč
no 140 kilometrov, kar je veliko tu
di za profesionalne kolesarje, Miha
pa je s kolesom poganjal tudi tovor,
ki je skupaj tehtal dobrih 33 kilo
gramov. Na vsej poti je moral se
demkrat krpati zračnico, ostalih
popravil na kolesu pa ni imel.
»Potovanje po Evropi s kolesi za
države, kjer je avtomobilov na pre
tek, ni nič kaj posebnega. Srečal
sem veliko izletnikov na kolesih.
Takšna potovanja ti dajo več mož
nosti, da deželo bolj spoznaš. Na
lastni koži sem občutil, da so bili iz
revnejših držav Vzhoda prebivalci
veliko bolj gostoljubni kot Nemci,
Danci in Švedi. V Skandinaviji me
je najbolj prevzela čudovita nara
va,« je strnilvvtise z velikega poto
vanja Miha Švent
J. PAVLIN

POSKOČNI TROJČKI — D ve te
lički, eden jun ček- Ograjo v hlevu so
jim morali povišati, saj so jo prej prav
predrzno preskakovali. V hlevu so še
druge krave, zato jim te svobode ne
morejo privoščiti. (Foto: J. Teppey)

LJUBLJANA — Zveza prijateljev
mladine Slovenije, svet Zveze pioniijev
Slovenije ter uredništva mladinskih re
vij in oddaj so organiziraii_23. novem
bra pod pokroviteljstvom ČGP Delo in
Ljubljanske banke v Ljubljani 19.
srečanje pionirjev dopisnikov in njiho
vih mentoijev iz vse republike. Mladi
ustvaijalci so najprej prisluhnili v D o
mu slovenskega tiska pozdravnemu na
govoru Slavka Frasa, v nadaljevanju
srečanja so med drugim obiskali knjižni
sejem v Cankarjevem domu in tam nas
top nekaterih slovenskih pesnikov, pi
sateljev in karikaturistov ter Delovo ti
skarno. N a srečanju mladih dopisnikov
so tudi podelili priznanja in nagrade za
najboljša šolska glasila.

RAZSTAVA M ALIH
ŽIVALI
N O V O M E S T O — 4., 5. in 6. de
cem bra bo v športni dvorani razstava
m alih živali. Vabljeni!

Majico z znakom Diskoteke Otočec bo ta teden prejela ANDREJA NOSE iz
Obrha 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 lestvico. Na lestvici tokrat ni novosti, se pa že uveljavljeni hiti borijo za
kakšno stopničko više. Poslušate jih lahko v Diskoteki Otočec, kjer so uvedli še
to novost, da vsak četrtek v tednu vrtijo stare uspešnice, tako imenovane evergreene, iz petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih let. Lestvica pa je ta teden
takšna.

V SNEMALNEM STUDIU SRAKA — Pogled na snemalno mizo med sne
manjem. Za vrati z oknom v dobro izoliranem prostoru je eden od Straškega
ansambla Sky Blue, na tej strani pa mu pomaga kitarist. (Foto: M. Markelj)

1. Dance little lady — T. CHARLES
2. Bad — M. JACKSON
3. Unchain my heart — JOE COCKER
4. Personal touch — ERROC BROWN
5. La Bamba — LOS LOBOS
6. Little lies — FLETWOOD MAC
7. Just can’t stop loving you — M. JACKSON
8. Never gonna give you up — RICK ASTLEY
9. Luka — S. VEGA
10. Nothing gonna stop me now — S. FOX
Predloge za lestvico pošiljajte na naslov: KRKA — Zdravilišča, Diskoteka
Otočec, 68222 Otočec, s pripisom LESTVICA.

NOVO V G A LERIJI
ZDSLU
LJUBLJANA — V Galeriji ZDSLU
v Komenskega ulici 8 v Ljubljani je od
predvčerajšnjim odprta razstava slikar
skih del akademske slikarke Alenke
Sottler. Razstavo si bo moč ogledati do
15. decembra.

PRIPRAVE
OTOK — Za avion, ki so ga pred
časom postavili pri Otoku, kjer je bilo
med vojno partizansko letališče in
kjer so pristajala zavezniška letala, še
posebej skrbita dva pilota iz Postojne.
Pred kratkim sta opravila nekaj del,
da bo avion kar se da varno prezimil,
pri tem pa stajima pomagala tudi sek
retarja OK ZKS in OK SZDL Me
tlika Jože Nemanič in Jože Geršič.
Opazka naključnega očividca te zag
nanosti: »Bliža se konec mandatov,
treba bo leteti«

— Tej m ulariji je pa res lepo.
K ar poglej jih: pijejo, plešejo, se
zabavajo.
— M i pa delam o. Kaj delam o
— garam o. Iz dneva v dan.
— Pa kakšno otroštvo sm o im e
li. Z bratom sva nosila iste čevlje v
šolo. O n dopoldne, jaz popoldne.
— Zj utraj so m e m etali s postel
je, pa brž na pašo. Še zdanilo se ni.
— Jab o lk o in kos kruha — to je
bil zajtrk. T ile pa evrokrem , kakao,
čokolešnik. Še sanjalo se nam ni o
čem podobnem .
— M oja dva preživita skoraj

ves dan o b televizorju in video
rekorderju. Ja z sem gledal prvič te
levizijski program v m ladinskem
klubu leta šestdesetega.
— R adio sm o hodili poslušat k
Repičevim . Skoraj vsi sosedje. Ni
bilo teh škatel, ni.
— M oja M ojca bo oglušela od
kaset in plošč. Pomisli, pretentala
m e je , da sem ji kupil laserski
gram ofon.
— Saj zato pa je tako: ne priz
navajo nikakršnih avtoritet, nič jim
ni dobro, nič sveto. Vse bi porušili,
pom endrali, razbili. Hajkali bi se

naokoli. Vsak v svojem avtom obi
lu... Se spom injaš mojega fička, ki
sem ga kupil dvainsedemdesetega?
— K ako se ga ne bi? B ilje rdeč.
— Ne. Zelen je bil. K ot trava.
Pa to niti ni tako pom em bno.
Č udovite dneve sem preživel v
njem.
— Reci raje: sm o preživeli. Se
spom injaš, kako je bilo tisto soboto,
ko so v Repičevi dragi zaprli že vse
gostilne? Zbasali sm o se v fička in
sm o šli na kavo. N a R eko. Sto dvaj
set kilom etrov sm o prekobalili v

eno smer, na Reki pa je bilo vse
zaprto.
— Ali pa, kako sm o se obm eta
vali s sm etano v hotelu Večna izgu
ba na Ivanovi fantovščini?
— Tudi takrat ni bilo slabo, ko
sm o skoraj zažgali gostilno pri
Razbiti buči. Jože je zmetal sarviete
na lustre, blago se je vžgalo in km a
lu bi bil požar.
— T o so bili časi, to. Po tri dni
in tri noči nas ni bilo dom ov... D a
sem še enkrat mlad, bi vse to pono
vil pa še dodal bi kaj.
T O N I G A ŠPE R IČ
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