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Začetek gradnje KATV
Minuli petek, po treh mesecih od
prvega sestanka gradbenega odbora
za kabelsko televizijo, so Novomeščani podpisali pogodbo o grad
nji I. faze kabelskega omrežja z iz
vajalcem. Obrtno zadrugo NAPRED AK iz Čakovca. Pogodba zagotav
lja, da bo do 30. aprila 1988 prišla
slika do 500 televizijskih sprejem
nikov v tistih delih krajevnih skup
nosti Bršljin, Center in Mestne nji
ve, kjer so do 20. novembra zbrali
dovolj prijav. Kable bodo začeli
napenjati med hišami prihodnji te
den. Vrednost omrežja za to ob
močje znaša 28 starih milijard,
vrednost vozlišča, ki bo lahko služi
lo vsem mestnim in primestnim so
seskam, pa je 6 starih milijard. Kra
jevni skupnosti Bršljin in Center sta
pooblastili KS Mestne njive, naj
podpiše pogodbo tudi v njihovem
imenu. Skupna vrednost do zdaj
podpisanih naročniških pogodb za
priključke je z obrestmi vred okrog
600 milijonov (60 starih milijard!).
Gradbeni odbor pripravlja prikaz
satelitskega in kabelskega sprejema
za prihodnji teden na Glavnem trgu
v Novem mestu.
• M.MOŠKON

SLOVESNOSTI OB
DNEVU JLA
NO VO M ESTO — V sklopu vsako
letnih decembrskih slovesnosti bo no
vomeški Dom JLA organiziral jutri ob
19.30 večer umetniškega ustvarjanja
vojakov in starešin LJAO. Na priredit
vi, na kateri se bodo med drugimi
predstavili Milorad Ljubosavljevič in
Toplica Gajič z likovnimi deli in Milan
Stjepanovič s pesmimi, bodo gostje no
vomeški pesniki. 18. decembra, ko bo v
Dom u JLA skupna svečana akademija
novomeške občinske skupščine in ko
manda garnizona, bo nastopil pevski
zbor Krke. V D om u JL A bo slovesno
tudi na dan JLA, ko bo sprejem za ofi
cirje in civilne uslužbence armade. Ob
prazniku bodo organizirali danes šahov
ski 12. in 14. tm. pa strelski in kegljaški
turnir.

Začetek gradnje savske verige
HE Vrhovo v 37 mesecih? Smelt prevzel inženiring — Priprte duri za posavske in
dolenjske gradbenike — Denar le za HE Vrhovo, Boštanj in Blanco_____
LJUBLJANA, SEVNICA — Projekt stoletja in hkrati poseg stoletja, kot so
Posavci poimenovali načrte za gradnjo verige sedmih spodnjesavskih elek
trarn, postaja resničnost s pričetkom gradnje prve HE Vrhovo. InvestitorSavske elektrarne obeta, da bodo vrhovsko HE zgradili v pičlih 37 mesecih,
stala pa naj bi 50,4 milijarde dinarjev.
Slovensko elektrogospodarstvo se je
Radeč do hrvaške meje energetsko in
vsaj nekoliko oddahnilo, kajti po spre
gospodarsko najbolj zanimiva. Pred
jetem moratoriju za gradnjo atomskih
nosti spodnjega toka reke bi še najbolj
prišle v ospredje, če bi elektrarne gradili
eno za drugo in jih opremili s podobno
• Čeprav načrtovalci zagotavlja
opremo. Tako bi gradili hitreje in
jo, da so pri pripravi projekta za HE
ceneje.
Vrhovo upoštevali vse možne posege
v okolje, ki bodo spremljali to elek
trarno, in da jih bodo skušali čimbolj
ZGRADILI NAJ BI
zmanjšati, so Vrhovčani precej neje
DOLENJSKO
VARIANTO
voljni, ker jih je investitor pogosto
LJUBLJANA — Med predlogi za
postavil pred dejstvo brez poprejšnjih
izgradnjo nove hitre železniške proge
strokovnih razčiščevanj. Zaman so
med Ljubljano in Dobovo so slovenski
opozarjali, naj elektrarne ne grade na
železničarji na podlagi priporočila proplodni zemlji, in še tedaj, ko so se bo
gramskorazvojne komisije ZG Ljublja
rili, da bi jim odvzeto zemljo vsaj poš
na pred časom izbrali t. im. dolenjsko
teno plačali, so ostali krajani sami,
varianto. Ta bi bila v primerjavi s sav
brez pomoči kmetijske zemljiške
sko varianto cenejša in bi dopuščala
skupnosti in drugih. Pred pričetkom
večje hitrosti vlakov.
obratovanja HE Vrhovo mora inves
titor očistiti Savo vsaj za en kakovost
ni razred. Če bo s takim predlogom
prišel v javno razpravo ob obravnavi
lokacijskega načrta za HE Boštanj, se
utegne že »zalomiti«, kajti Sevničani
so tudi pri HE Vrhovo kar dolgo
vztrajali pri za sedaj verjetno res
težko uresničljivem 2. kakovostnem
razredu Save. Ko so na predsedstvu
OK SZD L Sevnica 2. decembra
razpravljali o posebnih strokovnih
podlagah za lokacijski načrt HE Boš
tanj, je bilo poudarjeno, da energe
tikom ne bodo popustili.
elektrarn do leta 2000 bodo morali naj
cenejši vodni energiji in tudi alternativ
nim virom energije posvetiti precej več
jo pozornost. Strokovnjaki zatrjujejo,
da smo doslej izkoristili komaj 9 odsto
tkov energetskih zmogljivosti reke Sa
ve, v ist sapi pa dodajajo d a je Sava od

Majhni, a uspešni
Praznik občine Metlika
METLIKA — Metliška občina, ena
najmanjših v Sloveniji, se v letošnjem
letu lahko pohvali z lepimi uspehi. Ne
samo, da kljub zelo težkim in zaplete
nim razmeram dokaj dobro gospodari
jo in ob devetmesečju v občini ni bilo
nobenega izgubarja, uspeli so tudi
opraviti vrsto del, od gradnje in rekons
trukcije vodovoda do posodabljanja
cest in novega mosta čez Lahinjo.
Nekakšno »inventuro« letošnjega gos
podarskega, družbenega in političnega
življenja je opravil predsednik občinske
skupščine inž. Stanislav Bajuk v svojem
govoru na slavnostni seji ob občinskem
prazniku, ki ga ta belokranjska občina
praznuje 26. novembra v spomin na
uničenje belogardistične postojanke na
Suhoiju pred 45 leti.
Slavnostne seje, ki je bila v Beti, z več
kot 2.000 zaposlenimi največji belok
ranjski delovni organizaciji, so se ude
ležili tudi Ivan Maček— Matija, genera
la Stane Potočar—Lazar in Rade Bulat,
republiški javni tožilec Pavle Car, Niko
Belopavlovič in drugi gostje ter preds
tavniki pobratenih in občin iz dolenjske
regije. Po slavnostni seji so si gostje
ogledali proizvodnjo v Beti. Na slavnos
ti so podelili tudi letošnje plakete občine
Metlika, najvišja občinska priznanja, in
državna odlikovanja. Plaketo so letos
dobili Ivan Škof, direktor metliškega
D om a počitka, Vilko Bebar, voznik
rešilnega avtomobila vvzdravstvenem
domu Metlika, in Jože Šuklje, kmet iz
Trnovca.
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Če že gradbeniki Gradisa in SCT
menijo, da ne bi smelo biti nobenih
pravih težav, da ne bi v pogodbeno do
ločenih rokih končali gradbenih del, pa
se vendarle utegne zatakniti pri denarju.
Po najnovejših izračunih bi morali za
gotoviti za načrtovano gradnjo novih
elektrarn v tem srednjeročnem obdobju
še 400 milijard dinaijev. Če tega denar
ja ne bo, bodo lahko na Savi zgradili do
leta 1995 samo tri elektrarne: Vrhovo,
Boštanj in Blanca. Savske elektrarne
računajo, da bodo lahko vsako leto
odprli dve gradbišči, in spomladi naj bi
bilo že vse pripravljeno za pričetek
gradnje prve od dveh elektrarn, ki bosta
v celoti na območju sevniške občine —
HE Boštanj.
P. PERC

NOVO VODSTVO
SZDL
N O V O M E S T O — 8. decem 
bra se je sestala na program skovolilno konferenco novom eška
občinska konferenca SZ D L . D e
legati so m ed drugim glasovali o
predlogih za vodstvo socialistične
zveze v občini N ovo m esto in o
predlogih za predsednika novo
m eške občinske skupščine in zbo
ra združenega dela. N ovi pred
sednik OK S Z D L je Boris D ular,
podpredsednika sta postala F ran
ci C velbar in D ušan Jarc. Sekre
tar pa M atjaž Verbič, k ije bil tudi
v preteklem m andatu na tej funk
ciji. Z a predsedniško funkcijo
občinske skupščine so podprli
edinega kandidata F ranca Salija,
k o t kandidate za predsednika
zbora združenega dela p a so po tr
dili V ojka G robovška, M ilana
Jakšeta in M irana Škufca.

SAMONIKLI KOLEKTIV — Podpredsednik IS SR S Janez Bohorič je delav
cem Lisce, tega samoniklega, trdnega, vedno na lastne sile opirajočega se kolek
tiva, želel še veliko uspehov in jim čestital za dan republike. Slovesnost so s
kulturnim sporedom popestrili mešani pevski zbor Lisce Sevnica, učenci OŠ
Zagorje in tamkajšnji pihalni orkester. Ob tej priložnosti je predsednica delav
skega sveta tozda Šivalnica Zagorje Angelca Kučiš v imenu kolektiva sprejela
red dela s srebrnim vencem. (Foto: P. Perc)

Nova tovarna Lisce v Zagorju
Široka solidarnostna akcija je delavcem Lisce v Zagorju v dobre pol leta spet da
la streho nad glavo, namesto tovarne, ki jo je uničil plaz
ZAGORJE — D evet mesecev je minilo, odkar je začel zemeljski plaz z
Ruardija drseti v dolino, podrl tovarno Lisce in ogrožal del Zagorja. Gospo
darska škoda, kije po cenah iz marca znašala skoraj 13 milijard dinarjev, je bila
prevelika, da bi jo lahko nosilo samo gospodarstvo in delavci tega revirskega
mesta. Delavska solidarnost v Zasavju, Posavju in vsej Sloveniji ima zasluge,
daje 210-čIanski delovni kolektiv Liscinega tozda Šivalnica že pred letošnjim
Dnevom republike dobil novo streho nad glavo.
S solidarnostno akcijo so zbrali
Kljub temu da so bile zmogljivosti za
nepovratna sredstva v višini 88 odsto
radi slabih pogojev dela v zasilnih pros
torih TVD Partizan za 35 odstotkov
tkov vrednosti nadomestnega objekta,
opreme in ostale škode, zbrali pa so tudi
manjše, se je fizični obseg proizvodnje
precej povratnih sredstev pod ugodne
zmanjšal le za 15 odstotkov. Novi pros
jšimi pogoji, ki sojih namenili za kritje
tori in ugodni pogoji pa so spodbuda za
izpada dohodka. Ko se je direktor de
nadaljnje uveljavljanje Lisce tudi nalovne organizacije Konfekcija Lisca
zahtevnem zahodnem tržišču, kamor
Sevnica, Štefan Senica, v imenu vseh
izvaža 45 odstotkov svojih izdelkov.
2.117 delavcev Lisce od Zagorja do
Uspešni poslovni stiki z okrog 300
Babušnice zahvalil tistim, ki so sodelo
• Janez Bohorič je dejal, da so v re
vali pri sanaciji škode, ni pozabil ome
publiškem izvršnem svetu že ocenili
niti niti delavcev SG D Beton Zagorje,
učinke posameznih ukrepov, spreje
ki so v rekordnem času zgradili novo
tih nedavno v zvezni skupščini. Prve
tovarno.
ocene kažejo, da bodo zlasti posledi
Slavnostni govornik ob otvoritvi no
ce ukrepov na področju cen hude.
vega obrata Lisce v Zagorju 26. no
»Vsekakor pa trdno računamo, da bo
vembra je bil podpredsednik sloven
ZIS sprejel poleg omejitvenih ukre
skega izvršnega sveta Janez Bohorič.
pov tudi take, ki bodo stimulativno
Poudaril je, da je izredno pomembno
vplivali na proizvodnjo. Tu mislimo
tudi to, da po nesreči proizvodnja tega
predvsem na spremembo deviznega
uspešnega obrata ni bila prekinjena.
zakona.«
trgovskimi organizacijami po Jugosla
viji in tudi lastna blagovna znamka iz
delkov so po Bohoričevem mnenju do-

' STROKOVNJAKI O
PREHRANI
O TO ČEC — Društvo živilskih in
prehranskih strokovnih delavcev Slo
venije bo 10. decembra v Gami hotelu
proslavilo 25-letnico delovanja. O b tej
priložnosti je društvo pripravilo tudi
posvet z naslovom Prehrana v Sloveniji
danes, jutri. V petek popoldne bo okro
gla miza o vzgoji prebivalstva o
prehrani.

O T V O R IT E V N O V E C ESTE — Za praznik m etliške občine so slovesn o odprli cesto od D rašičev do K nnačine.
To je zadnji posodobljeni slovenski odsek regionalne ceste, ki pride v našo republiko na Vinici in se preko Črnom l
ja, M etlike in D rašičev nadaljuje d o Vivodine in Krašiča, kjer se spet priključi na cesto Zagreb— R eka. Ta odsek
od D rašičev do K rm ačine, k ije zadnja slovensk a va' na ten: k on ce,
stal okoli 400 m ilijonov dinarjev, večin:
ceste je na novo zgrajena. N ova cesta b o om ogočila tudi avtobusni promet od Drašičev do Krmačine, ta del m*
tlišKe občine p a sodi tudi v spom insko obm očje Žumberak— Gorjanci. (Foto- A. Bartelj)

Slabi obeti za ceste v
prihodnjem letu
NOVO M ESTO — Tudi d o len 
skim in povsavskim cestam, ki so z
vloženim denarjem v obnovo doživel*
letos po daljšem času novo pomlad, se v
prihodnjem letu očitno zelo slabo piše.
V Cestnem podjetju Novo mesto so na
redili načrt, po katerem naj bi opravili
večje rekonstrukcije na 10 kilometrih
cest, manjše rekonstrukcije na dobrih
22 kilometrih, preplastili naj bi 50
kilometrov in modernizirali 7 kilome
trov cest skozi naselja ter obnovili nekaj
mostov.
Plan potreb je bil sprva obsežnejši, je
povedal na nedavnem regijskem posve
tu o cestah v Novem mestu direktor
Cestnega podjetja Franc Gole, a ga je
bilo treba skrčiti. S takšnim skrčenim
planom v nobeni od devetih dolenjskih,
posavskih in kočevskih občin seveda ni
so posebej zadovoljni. Zal bo o vsem
• Slišati je bilo tudi predloge o do
datnem zbiranju denarja za ceste.
Vzdrževanje, ki je tudi pod vpraša
jem, čeprav manj kritično kot razšir
jena reprodukcija, naj bi delno reše
vali s kreditom mednarodne banke za
obnovo in razvoj, če bo seveda uspelo
zbrati dinarsko soudeležbo. So tudi
ideje o cestnem samoprispevku za
točno določene odseke. Jasno je, da
čas temu ni naklonjen, čeprav so ljud
je pripravljeni prispevati v ta namen.

40 LET IGMP SAVA
KRŠKO
KRŠKO — Kolektiv IGM P Sa
va Krško praznuje letos 40-letnico
delovanja. Na proslavi, kije bila 27.
novembra v Delavskem kulturnem
dom u Edvarda Kardelja v Krškem,
je člane kolektiva pozdravil tudi
predsednik skupščine občine Krško
Zoran Šoln in članom kolektiva
zaželel še naprej tako uspešno delo
vanje. O b tej priložnosti je dobila
skupščina občine Krško plaketo
Save, odličje Save pa sta prejela PS
Rudis Trbovlje, Rade Končar tozd
Tovarna nizkonapetostnih naprav
Som bor in IM P tozd Tovarna elek
troenergetskih naprav. Podelili so
tudi več pisnih priznanj poslovnim
partnerjem. Priznanja Šave sta pre
jela, Jožo Udovič, Leopold Brod
nik, knjižne nagrade pa Vinko in
Alojz Mlakar.

Se je vlada
odrekla
cestam?

drugi polovic

snno v i M a d n : zremc

tedna In

sežki, ki jih je treba utrditi in na njih
graditi nadaljnji razvoj.
P. PERC

odločal denar. D a je precej vprašljiva
celo uresničitev takšnega skrčenega
načrta, pove podatek, da bi zanj po
prvih ocenah potrebovali kar 22 mili
jard din. Tolikšnega denarja skoraj go
tovo ne bo.
Dejstvo je, je zbranim povedal pred
sednik skupščine republiške cestne skup
nosti Andrej Levičnik, da delež denaija
za ceste v ceni bencina od vojne sem še
ni bil tako majhen, kot je sedaj. Po
zadnji podražitvi je padel na vsega 6,9
odstotka. Evropske države v povprečju
odvajajo za vzdrževanje, popravila in
nove ceste od 33 do 50 odstotkov iz ce
ne bencina. Da morajo naše ceste dobiti
več bencinskega dinarja, seje pred kra
tkim zedinilo vsejugoslovansko cestno
gospodarstvo in ZIS posredovalo nata
nčen predlog, koliko naj bi to bilo. Le
vičnik je dejal, da m u ni jasno, od kod
misli ZIS dobiti 50 odstotkov dinarske
udeležbe za 600 milijonov dolarjev
kredita, ki naj bi ga za gradnjo cest zače
li koristiti v prihodnjem letu.
Z. L.-D.

DRŽAVNO ODLIKOVANJE ZA KRKO — Za posebne zasluge in uspehe pr
delu, pomembnem za razvoj in pospeševanje farmacevske industrije, je Krk:
prejela visoko državno odlikovanje — red dela z rdečo zvezdo. Na slovesnost
v Domu kulture, ki so jo Krkini delavci namenili tudi praznovanju letošnjeg:
dneva republike, je predsedniku poslovodnega odbora Milošu Kovačiču izroči
odlikovanje predsednik republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, ki j>
imel priložnostni govor. (Foto: J. P.)
I
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2000. številki na rob
2000. številka D olenjskega lista! Tako j e zapisano vglavidanašnjega časopisa — in to bi bralci najbrž prezrli Tega dogo
dka v življenju časopisa p a ne kaže zamolčati, zato sm o za o k 
roženi številki posvetili več prispevkov. Dom ala štiri desetletja j e
D olenjski list nepogrešljiv pričevalec pehanja in nehanja dolenj
skega življa, v ospredje postavlja človeka, vsakršno njegovo p o 
ja vn o st — in če dolenjski človek v časopisu najde svojo podobo,
tedaj novinarsko iskateljstvo ni zam an! Vselej D olenjski list ne
zadene v črno, biti sredi raznovrstnih dogajanj, in sicer nenehno
pazljiv, pronicljiv, pravičen — to še zdaleč ni lahko opravilo.
P od težo nalog, k i jih narekuje družbeni pom en časopisa, ne
klecamo, bodrijo nas desettisoči bralcev. V zdajšnjih nevšečnih
časih dolenjski človek najbrž še bolj potrebuje oporo, k i m u j o
lahko da D olenjski list — to j e obveščenost. Slednja ni zastonj,
upam o pa, da njena cena poslej ne bo previsoka. Gm otne
okoliščine sicer silijo k varčnosti, a varčevanje p ri obveščanju ni
najbolj na mestu. Bodi.dovolj priložnostnih besed, s pravim i j e
treba napolniti strani novih in novih številk časopisa, kajti za
zvestobo, k i j o bralci že desetletja izkazujejo D olenjskem u listu,
se splača truditi.
D. R U ST JA

Glavna naloga je biti boljši
Strokovni svet in izvršilni odbor medobčinske gospodarske zbornice za Dolenjsko z Markom Bulcem o vplivu ukrepov na dolenjsko gospodarstvo
NOVO MESTO — »Protiinflacijski program sedaj velja in gaje treba izvaja
ti, iz sedanjih preračunavanj po panogah pa bo jasno, kaj je treba takoj popravi
ti. Resolucija za 1988 taka, kot je, ne more ostati. V Sloveniji bomo vse ukrepe
presojali po 4 osnovnih kriterijih: ali so naravnani v tržno gospodarstvo, izvoz,
zmanjševanje neproduktivnih stroškov na vseh ravneh in ali so res taki, da bo
do prinesli premike. Ne glede na sistem pa bodo preživeli boljši, torej je impera
tiv biti boljši. Vsaka tovarna mora delati s 4 cilji: izvoz, kadri, nov proizvod,
kakovost. Edina perspektiva v tej borbi za preživetje je usmeritev v razvoj,« je
na nedavni seji strokovnega sveta in izvršilnega odbora medobčinske gospo
darske zbornice za Dolenjsko med drugim dejal Marko Bulc, predsednik slo
venske gospodarske zbornice.
Glavna točka je bil vpliv protiinfla
tujih trgov kot republika, vse to kljub
cijskega programa na dolenjsko gospo
neugodni ekonomski politiki in lastnim
darstvo in usmeritve za izvajanje eko
težavam, ki so v maričem večje kot
nomske politike v letu 1988. Devet
drugje v Sloveniji.
mesečni poslovni rezultati pravzaprav
Zaradi zadnjih ukrepov v večini de
niso slabi, posebej izstopa za 9 odsto
javnosti na Dolenjskem pričakujejo
tkov večja industrijska proizvodnja. Izzmanjšanje prodaje in zato porast zalog.
vozje bil za 3 odstotke manjši, udeležba
Bistveno povečani stroški energije, tran
dolenjskega izvoza v slovenskem, po
sporta in domačega repromateriala bo
sebno konvertibilnem, pa se je še po
do povzročili nerentabilnost večjega
večala. O ktobra je izvoz tudi precej po
rasel in bo do konca leta verjetno
dosežen ali celo presežen cilj o 5odstotnem povečanju. Nad načrti bo ob
* Zaradi vsega tega dolenjsko gos
podarstvo predlaga in upa na resen
boj za takojšnjo dopolnitev devizne
zakonodaje, da bo spodbudnejša za
izvoznike, prav tako dopolnitev za
konodaje o skupnih vlaganjih. Zah
teva ločitev socialne problematike od
oblikovanja cen, preprečitev nadaljn
jega regresiranja proizvodov, ki jih
trg in izvoz odklanjata, nadaljnje
prenašanje bremen izgub, dodatnih
potreb proračunov, tečajnih razlik na
ozde, ki še imajo kaj akumulacije.
Zahteva razbremenitev gospodarstva
in takšne spremembe ustave in zako
na o združenem delu, da se bodo ozdi
lahko organizirali novim razmeram
primerno.
koncu leta gotovo tudi proizvodnja,
kakšni bodo celotni rezultati, pa je
težko reči. Vsekakor ne bodo boljši od
devetmesečnih. Povejmo še, da dosega
Dolenjska 4,55 odstotka republiškega
celotnega prihodka in da se ta delež po
večuje, da ima za 28 odst. hitrejšo rast
akumulacije in za 26 odst. hitrejšo rast
sredstev za reproduckijo, da ustvarja
0,7 odst. večji delež nove vrednosti v ce
lotnem prihodku kot republika in da
ima za 11 odst. večji delež prihodkov s

V ZNAMENJU
MEDNARODNEGA
MIRU
N OVO M ESTO — Danes ob 15.
uri bo občinska konferenca ZSMS No
vo mesto v mali dvorani D om a JLA
organizirala predavanje in filmsko pred
stavo o apartheidu, pogovor z mirov
niki ter ogled filma Platoon in razgovor
o njem. Prireditelji vabijo zlasti občin
ske klube OZN in tudi druge.

Ljubljansko
p ism o

Kaj zdaj, po
»zamrznitvi«
jedrske energije
Slovenija porabi pol
uvožene energije
LJUBLJANA — V Sloveniji bo
nedvomno tudi v prihodnje najtežje
breme in največjo oviro v razvoju
predstavljala oskrba z energijo.
Ekonomsko ugodne hidroenerget
ske vire bomo kmalu izkoristili,
pridobivanje premoga pa smo za
radi drugih, do nedavnega navidez
no ekonomičnih energetskih virov,
na primer nafte, zanemarili. Vse
večje potrebe po energiji in naša vse
večja ekonomska odvisnost od
uvoza nafte torej nujno terjajo zago
tovitev drugih energetskih virov,
kakršni s premog, plin in sončna
energija (jedrsko smo za lep čas
»zamrznili«).
M ed možnimi energetskimi viri
imamo v Sloveniji na voljo le hi
droenergijo in premog, medtem ko
virov jedrske energije še nismo v ce
loti raziskali niti ne vemo, če jih
bomo kdaj uporabljali v večjem ob
segu kot doslej. Reke smo izkoristili
že okrog 40-procentno, velik del
preostalih vodnih zmogljivosti za
energetske namene pa bo težko
ekonomsko izrabljati zaradi majh
nih možnosti za gradnjo akumula
cijskih hidrocentral. Zaloge ijavega
premoga in lignita so v sorazmerno
velikih globinah in poteka zato
izkopavanje premoga v dokaj neu
godnih geoloških razmerah. S svojo
kakovostjo in ekonomičnostjo je
doslej proizvodnja premoga le s
težavo konkurirala drugim, navi
dezno lahko dostopnim energet
skim virom, kot sta nafta in plin. V
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števila proizvodov avtomobilske proiz
vodnje, bazične kemije, proizvodov
kovinske predelave, elektromateriala in
tekstila. Devalvacija globalno ne bo
imela bistvenega vpliva, zaradi nje pa
bo pristala na robu rentabilnosti tekstil
na industrija, proizvodi široke potrošn
je, ki vključujejo uvozne repromateriale. V proizvodnji zdravil se bo skrčil
proizvodni asortiman, ker dovoljeno
povečanje cen ne zadošča. V kmetijstvu
pričakujejo Dolenjci manjšo rentabil
nost in skladno s tem zmanjševanje
kmetijske proizvodnje. Manjši obseg
poslovanja se obeta gradbeništvu. Gos
podarstvo pričakuje večje težave z lik
vidnostjo. 5-odstotno znižanje porabe
ni možno, v Novem mestu lahko ukine
jo vse druge družbene dejavnosti, pa ne
bo dovolj sredstev za šolstvo, zdravstvo
in nadomestila za porodniško.
Z. LIND1Č-DRAGAŠ

O DLIKOVANJA ZA OBRTNIKE — Ob dnevu republike in 15-letnici obrtne
zadruge Resa Krško je predsednik krške občinske skupščine Zoran Šoln po
delil visoka državna odlikovanja nekaterim najzaslužnejšim obrtnikom.
Odlikovanja so prejeli: Ivan Abram in Rade Mladenovič red dela s srebrnim
vencem, Ivan Pečarič, Jože Pirc, Janez Pislak in Miran Resnik pa medaljo dela.
Na sliki: odlikovanci v prostorih obrtne zadruge Resa. (Foto: Goran Rovan)

In vendar se premika
Vodstva Obrtnih združenj Posavja o sklepih celjske
akcijske konference ZKJ in obrtni zakonodaji
BOŠTANJ — Drobno gospodarst
vo je treba jem ati kot sestavni del celot
nega gospodarstva. Presegli, smo dile
mo, ali bomo podpirali družbeni ali
zasebni sektor drobnega gospodarstva.
Naposled pa, če bomo poenostavili,
skrajšali razne postopke za pridobivan
je dovoljenj, dokumentacije, bomo la
hko ugotovili, da se vendarle nekaj
premika.
Takole bi zelo na kratko lahko pov
zeli besede izvršnega sekretarja P CK
ZKS Roberta Černeta na 5. srečanju
članov izvršnih in nadzornih odborov
Obrtnih združenj Posavja v motelu Pa
norama v Boštanju. Obrtnikom, ki so se
jim pridružili vodilni občinski možje iz
Krškega in Sevnice (Brežičani so bili
užaljeni, ker njihovih funcionarjev z
občine ni bilo blizu!), je ob splošnejšem
orisu idejnih in ekonomskih vprašanj
drobnega gospodarstva ugajal zlasti
naslednjih letih bo verjetno drugače
in upravičeno lahko pričakujemo
bistveno povečanje proizvodnje do
mačega premoga.
Naša republika ima le 6,8% re
zerv energetskih surovin v državi in
že zdaj porablja nad 56% uvožene
energije iz tujine in iz drugih repu
blik. V letu 1990 bom o — ob mak
simalnih možnih naložbah v do
mače vire in s skrajnim varče
vanjem — morali uvažati polovico
energije, osmino pa kupovati iz
drugih republik. Po doslej znanih
svojih virih energije lahko računa
mo po letu 1990 le na domačo hi
droenergijo in lignit iz Bosne, Srbije
in s Kosova, ostalo energijo pa bo
do predstavljali uvožena jedrska
energija, zemeljski plin in nafta.
Vendar smo že doslej veliko sto
rili, da bi izboljšali oskrbo sloven
skega gospodarstva z energijo.
Tako smo sprejeli vrsto dogovorov
in ukrepov, ki zagotavljajo sredstva
za graditev novih energetskih objek
tov, uvažamo zemeljski plin, do
ločili smo razmeije med koristno in
jalovo električno energijo, predpi
sali boljšo izolacijo zgradb. Druž
beni dogovor o smotrni porabi
energije je sprožil vrsto akcij za va
rčevanje z energijo. Uvedli smo tudi
restriktivne ukrepe, kot na primer
zvišanje cen, predvsem tekočih go
riv, omejitev voženj in hitrosti itd.,
kar vse je že obrodilo prve sadove.
Prepovedali smo tudi graditev no
vih elektrarn na mazut. V prihodnje
pa bo nujno treba pri proizvodnji
energije še v večji meri kot doslej
sodelovati z drugimi republikami,
predvsem s Kosovom.
Slovenija kakor tudi druge naše
republike in pokrajini še niso ener
getsko zasičene, zato moramo v
prihodnjih letih pričakovati soraz
merno naglo naraščanje porabe
energije. Vendar moramo zaradi
pomanjkanja energije pri sleherni
naložbi upoštevati, da moramo v
prihodnje usposobiti našo proiz
vodnjo za izdelavo takšnih proiz
vodov, ki bodo pri razmeroma
majhni porabi energije dajali velik
dohodek, in to ne na domačem,
marveč na mednarodnem trgu.
V. BLATNIK

konkretni prispevek predsednika repu
bliškega komiteja za drobno gospo
darstvo Jožeta Strleta o prilagajanju
zakonodaje družbenim usmeritvam na
tem področju.
Obrtniki bi lahko dejansko zagotovi
li veliko dela današnji mladi generaciji,
toda tudi oni niso imuni za gospodarsko
krizo in namesto z odpiranjem novih
delovnih mest se vse pogosteje srečuje
mo celo z zmanjševanjem števila zapos
lenih. Po novem naj bi ne bilo več težav
za pridobitev obrtnega dovoljenja za
žagarstvo in odpravljene naj bi bile do
ločbe, da občina določa lokacije za za
sebne trgovine.
Zanimivo je bilo vprašanje, če že po
hitrem postopku sprejemamo dobre in
slabe zakone, zakaj pri tako pomemb
nem zakonu, kot je obrtni, ni nobene
take naglice.
p

Dolenjski list
spet po pomoč
k svojim bralcem
Skupščina in časopisni
svet DL o materialnem
položaju glasila SZDL
NOVO MESTO — Člani časopis
nega sveta in delegati skupščine Dolenj
skega lista, ki so se sestali 3. decembra v
Novem mestu, so obravnavali poročilo
o devetmesečnem periodičnem obraču
nu in osnutek plana tozda Dolenjski list
za leto 1988.
Slej ko prej časopis Dolenjski list za
gotovo ne bi mogel preživeti, če bi ne
imel toliko zvestih naročnikov in koli
kor toliko ugodnih poslovnih rezulta
tov na področju ekonomske propagan
de. Lani zastavljena poslovna politika
se je namreč zlomila že takoj v prvem
trimesečju, ko je bilo potrebno sprejeti
rebalans plana za leto 1987. Rebalans
seveda ni bil mogoč brez žrtev naših na
ročnikov, ki so morali plačevati višjo
naročnino, kakor smo predvidevali la
ni, ob tem času. Hkrati pa so se poveča
le tudi cene ostalih storitev Dolenjskega
lista. Kljub večkrat sprejetim stališčem,
da se m ora povečati sofinancerski delež
soustanoviteljev, pa se to ni zgodilo in
Dolenjski list je med tistimi časopisi v
Sloveniji, ki prejema najmanjši sofi
nancerski delež. Za ponazoritev naj na
vedemo samo nekaj podatkov: lani je v
celotnem prihodku Dela ta delež znašal
15 odst., Dnevnika 8,8 odst., med re
gionalnimi časniki j)a je največ dobil
Vestnik, 22,1 odst., Primorske novice
so dobile 15,2 odst. itd., Dolenjski list
pa se je moral zadovoljiti z borimi 5,8
odst., v devetmesečju letos pa le s 3,5
odst. K ot že rečeno, pa je lani in tudi le
tos v prvem trimesečju Dolenjski list
posloval pozitivno in napovedi kažejo,
da bo tudi letošnje leto zaključil brez
rdečih številk.
Toda časopis sedaj stoji pred novim
problemom, zato se bo spet moral nas
loniti na bralce in naročnike. Naročni
na, ki je v letošnjem drugem polletju
znašala 7.000 dinarjev, se bo morala v
prvem polletju naslednjega leta poveča
ti na 10.000 dinarjev. Navzlic zamrz
nitvi cen obstaja resna grožnja povečan
ja cen papirja, grafičnih in tiskarskih
storitev, ki pa jim mora cena časopisa
slediti. Ostali viri — ekonomska pro
paganda, novinarski servis, pa tudi sofi
nanciranje — ne bodo toliko večji, da bi
lahko pokrili razliko. Zato so se člani
časopisnega sveta in delegati skupščine
Dolenjskega lista strinjali s tako predla
gano povečano naročnino.

Naša anketa

Brez informacij ne gre
Brez inform acij o najrazličnejših dogodkih d om a in po svetu si veči
na danes že težko predstavlja življenje. Inform acije, d obra obveščenost
pravzaprav sodi že v osnovni standard, posebno bi m oralo tak o biti pri
nas, ko sm o sam oupravljalci in naj bi o vsem odločali, za to pa je do b ra
obveščenost prvi pogoj. Je pa tako, d a so tudi informacije, m islim o se
veda na posredovane prek sredstev javnega obveščanja, kot vse ostalo
pri nas, vse dražje. Bi se jim ljudje v krizi zaradi tega m ed prvim o dpo
vedali? N aša anketa pravi, da ne, d a se da več privarčevati drugje. V er
jetn o vpliva na to poleg potrebe po inform iranosti tudi dejstvo, da so
sredstva javnega obveščanja skoraj po vrsti danes zanim iva kot že dolgo
ne.
JO Ž E PILPAH, avtomehanik s Sel: »Pri
nas dom a imamo televizijo in Dolenjski list.
Čeprav imamo malo časa za branje in pos
lušanje, se zdaj zaradi podražitve ne bi
ničemur odpovedali. Popolnoma brez in
formacij, splošnih in lokalnih, le ne bi mogli
biti. Obveščenost cenim tudi kot del kultu
re, k ije že tako vedno prikrajšana. To vem,
saj sem z ansamblom že dolgo včlanjen v
P D bratov Milavcev. Upam , da nas hudi
časi ne bodo prisilili odreči se TV in časopi
som.'
JA N E Z KERM C, višji referent za zava
rovanje v novomeški Krki: »Prava in dobra
obveščenost je danes zelo pomembna, kako
priti do informacij, je stvar posameznika.
Če zamudiš radio in TV, preostane tisk, pa
ni poceni, posebno revialni, pa tudi Delo
kot osrednji dnevnik ni poceni. Preostaneta
Nedeljski in Dolenjski list, ki se m u je res
težko odpovedati. O b četrtkih bi v hiši
nekaj manjkalo. Če bo šlo tako naprej, bo
m o kupovali le najnujnejše, informacije pa
bodo šle od ust do ust kot nekdaj.«
JO Ž E MATKOVIČ, grafični oblikova
lec iz Dragatuša: »Jaz se časopisom ne bom
odpovedal. Naročen sem le na Dolenjski
list, kupujem pa vse, od Mladine, Danasa,
Jane do Stopa in Cicibana. Časopise tako
kupujem ,na obroke1, človek ima občutek,
da je to ceneje. Če bi vse seštel, bi pa kar
precej zneslo. V naših krajih imajo ljudje v
glavnem Dolenjski list ali Kmečki glas ali
oba časopisa, tudi Nedeljskega se precej
proda. Mislim, da se tem u ne bodo odpove
dali. TV naročnina je dražja kot časopisi, pa
marsikdaj ni kaj gledati?
JO Ž E GOSENCA, tehnični vodja Vin
ske kleti iz Metlike: »Že dalj časa imam na
ročene strokovne revije, Dolenjca in Nedeljca in temu se ne mislim odpovedati. Če
bi se pri teh letih moral še temu odpovedati,
bi bilo preveč žalostno, saj informiranost
spada že v osnovni standard. Res pa je da
nes življenje zelo drago in je treba stiskati na
vseh koncih. Največ se da prihraniti pri
hrani in obleki, to je tudi najdražje*

Sicer pa so na skupni seji časopisnega
sveta in skupščine Dolenjskega lista la
hko ugotovili, da časopis uresničuje
svojo programsko zasnovo — bilo je
slišati le nekaj manjših pripomb — pa
tpdi sicer izhaja v skladu z načrtom.
Člani obeh teles so sprejeli tudi predla
gane osnove za samoupravni sporazum
o medsebojnih razmerjih med ustanovi
telji lista in izdajateljem.
J. S.

Asfalt za dan republike
KS Zdole praznovala svoj krajevni praznik
KOSTAN JE K — Krajani krajevne
skupnosti Zdole praznujejo svoj kra
jevni praznik 29. novembra ob dnevu
republike in v spomin na bogato izroči
lo iz NOB. V krajevni skupnosti Zdole
so se letos odločili za praznovanje v vasi
Kostanjek, k ije prav za praznik krajev
ne skupnosti dobila novo cestno pove
zavo z Ravnami.
Slavnostni govornik na proslavi praz
nika krajevne skupnosti, predsednik
krške občinske skupščine Zoran Soln, je
dejal, da ni naključje, da so si krajani iz
brali za svoj praznik dan republike. Tu
je bil med vojno sedež O F za Krško,
medkrajevno zborovanje aFŽ in parti
zanski miting. Že od nekdaj pa so bili
med najbolj dejavnimi v krajevni skup
nosti prav vaščani Kostanjka. Sami so
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zgradili vaški dom z zbiralnico mleka, v
gradnjo pa so vložili več kot dva tisoč
prostovoljnih delovnih ur. Vaščani so se
posebej izkazali ob zadnjem referen
dumu.
Z novo cesto med Kostanjkom in
Ravnami ter novo asfaltno prevleko v
Zdolah so se precej izboljšale cestne po
vezave s Krškim in drugimi kraji, v po
sodobitev ceste pa je bilo vloženih 140
milijonov dinaijev. Pri delih seje še po
sebej izkazal predsednik vaške skupnos
ti Jože Dular, ki je odprl novo cesto.
V kulturnem programu ob prazniku
krajevne skupnosti Zdole so sodelovali
člani Svobode s Senovega, recitatoiji
KUD Rudi Rožanc iz Zdol in pionirji iz
Kostanjka.
J. S.

TO N E NARAGLAV, viličarist v Libni v
Krškem: »V še tako hudi krizi se človek ne
more odpovedati virom informiranja. A ker
je denaija manj, smo morali tudi pri nas
omejiti kupovanje časopisov. Še naprej os
tajamo zvesti Dnevniku, Nedeljskemu in
Dolenjskemu listu, ki nas še ni razočaral.
Resda redno spremljamo radio in TV, ki
prva postrežeta z novicami, podrobneje je
to treba prebrati v časopisih. Mislim, da se
časopisom ne bomo odpovedali, čeprav se
lahko zgodi, da bodo, kot vse, še dražji.«
CIRIL UDOVČ, vodja priprave dela v
A O P Lisca Sevnica: »Na Dolenjski list sem
naročen že dolga leta in ne veijamem, da bi
me kaj odvrnilo od tega, da ga ne bi več
redno prebiral. Časopis imam rad, v njem je
polno domačih zanimivosti, jezik je razuml
jiv. Zakaj tako preprosto in jasno ne govori
jo naši politiki? S pomočjo Dolenjca se člo
vek po malem seznanja tudi s tistim, kar se
dogaja drugod pri nas in po svetu. Tudi
povzetki iz tujih časopisov in revij, ki sijih
lahko privoščijo le redki, so zanimivo
branje.«
STANE KOVAČIČ, delavec iz Železne
ga pri Dobrniču: »Dolenjski list sem naročil
že leta 1956, brez tega časopisa ne morem.
V njem je v glavnem vse, kar me zanima, od
domačih zanimivosti do dogajanj po svetu.
Rad berem tudi čm o kroniko. Dolenjec je
časopis, v katerem se ljudje najdemo in mu
tudi veijamemo. Mislim, da zvečine ne pre
tiravate, kljub pregovoru, da papir vse
prenese.«

SAMO V ČASOPISU

DELO

NOVI DEVIZNI TEČAJI
državi

valuta

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

šil««
frankC
frank/F
krona
marka
frank
gulden
Hra
krona
escudo
marka
pezeta
frank
krona
fant
jen
kv. dinar
dolar
dolar

lečgj
vetja za
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
100
1
1
1
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za devize, efektivo, čeke, kreditna parna
ia poštne aakazake
nakapai
srednji
prodajaj
10873,91
3662,33
3641,40
19861,64
31159,80
22513,22
68098,58
103,80
19807,60
934,80
76570,30
1133,56
93760,69
21101,55
2291,12
960,88
4618,90
967.86
1277,96

10890,25
3667,83
3646,87
19891,48
31206,61
22547,04
68200,88
103,96
19837,36
936,20
76685,33
1135,26
93901,54
21133,25
2294,56
962,32
4625,84
969,31
1279,88

10906,59
3673,33
3652,34
19921,32
31253,42
22580,86
68303,18
104,12
19867,12
937,60
76800,36
1136,96
94042,39
21164,95
2298,00
963,76
4632,78
970,76
1281,80

št. 49 (2000) 10. decembra 1987

ZK govori eno, vlada dela drugo
Na razširjeni seji MS ZK za Dolenjsko so bila dobra partijska stališča v senci s
________ protiinflacijskim programom poslabšanih kmetijskih razmer

ČEBELARSTVO
NAZADUJE
IN NAPREDUJE
LJUBLJANA — Jugoslovansko če
belarstvo nazaduje in napreduje, piše
Moj mali svet, ko navaja ugotovitve z
10. kongresa čebelaijev Jugoslavije.
Medtem ko so imeli leta 1955 vsi sku
paj 740.000 čebeljih družin, sojih imeli
leta 1975 že 856.000, letos spomladi pa
le še 380.000. K sreči je letos izjemno
dobra paša na akaciji pripomogla, da so
ponovno zazimili 640.000 čebeljih
družin. Za padec je bila največ kriva varoza, ki je spraznila predvsem manjše
čebelnjake neukih čebelaijev. V nas
protju s številom panjev pa se je v minu
lih letih zelo povečal pridelek medu na
panj, v Sloveniji denimo od 4 kg v letu
1955 na 11 v letošnjem letu. Čebelaiji
so na kongresu tudi ugotavljali, da med
vse bolj cenimo kot sestavino prehrane,
temu primemo se povečuje tudi poraba.
Lani je Jugoslavija uvozila že 6560 ton
medu, hkrati pa gaje izvozila 1960 ton.
Povprečna letna poraba znaša v Jugos
laviji nekaj manj kot kilogram, to pa je
mnogo manj kot v razvitejših deželah,
pa tudi deželah vzhodne Evrope.
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Sejm/sca
N O V O M E ST O — 7. de
cembra so rejci pripeljali skup
no 369 prašičev. O d 8 do 16
tednov stari so veljali 40.000 do
65.000 din, nad 6 m esecev stare
so plačevali na sejmu p o 1.600
d o 1.800 din kilogram žive teže.
Narpodaj je bilo le 7 konj, kate
rih cena je znašala d o 1.400 din
kilogram žive teže, 2 žrebeti (do
2.500 din za 1 kg), 3 krave (do
800 din), 3 biki, (1.600 din) ter 6
v olov in 2 telici (1.500 din, vse
cene za 1 kilogram žive teže).
BREŽICE — Sejma 28. no
vembra in 5. decem bra sta si bi
la po cenah enaka, nekoliko se
je razlikoval prom et. N a zadn
jem novem brskem je bilo na
prodaj 240 prašičev, starih do 3
m esece, in 37 starejših. Mlajših
so prodali 95 po 1.500 d o 1.600
din kilogram žive teže, starejših
15 p o enaki ceni. N a prvi de
cembrski sejem so rejci pripelja
li 220 prašičev, starih do 3 m e
sece, in 52, starih nad 3 m esece.
Prvih so prodali 115, drugih 17.

N O V O M E ST O — Tudi m edobčinski svet ZK za D olenjsk o je 26. no
vembra pritegnil splošni ugotovitvi, da so stališča CK ZK S o razvoju km e
tijstva načelno zelo dobra, celo da se »berejo kot pravljica«, če ponovim o
novinarski naslov s posveta v Posavju, ni pa trdnega jam stva, da bodo
uresničena. Š e več: slišati je bilo ostro zahtevo, naj bi v primeru, če ostane
jo le mrtva črka na papirju, »leteli« tudi tisti, ki so ta stališča sestavljali.
D olenjska razprava je bila pod
odst., cene pridelkov pa 5,2 odst.). To
m očnim čustvenim nabojem , ki g a je
dejstvo je še poslabšalo gospodarski
v obliki razočaranja prinesel protiin
položaj km etijstva, ki že skorajda v
flacijski program . Km etijci so priča
obupu opozarja, da gre vse navzdol in
kovali izboljšanje položaja km etijstva
da b o prekasno ukrepati šele tedaj,
kot prim arne gospodarske dejavnos
»ko b om o lačni«. N avajali so tudi
ti, doživeli pa so prav nasprotno. Nepodatke, ki potijujejo napovedi, da se
sorazm eija v cenah so se sam o še po
bo začela zmanjševati km etijska pri
večala. T ako so izračunali, da so se
delava. V Beli krajini so v oktobru
stroški reprodukcijskega m ateriala
oddali četrtino m leka m anj kot v is
povečali približno trikrat bolj kot ce
tem m esecu lani, o nazadovanju pa
ne km etijskih proizvodov (natančne
poročajo tudi od drugod.
je: vhodne cene so se zvečale za 14,8
Poslabšanje položaja km etijstva
bo im elo tudi druge negativne posle
dice. Z anim anja za km etijsko izo
braževanje skorajda ni več, jn o čn o je
zaostalo tudi investiranje. Se lani je
N a dobro založeni tržnici je 7. de
cem bra p o izjavah prodajalcev pro
daja slabo tekla, čem ur naj bi botro
vali plitki žepi občanov, in ne cene na
stojnicah. T u so prodajali jab o lk a po
700 do 800 din kilogram , suhe slive
po 1.500 in m ešano suho sadje po
2.000 din. R adič je stal 1.800 do
2.000 din, m otovilec 1.800 din, re
dkev 600, čebula 800 do 900 in kole
raba 500 din. Precej je bilo naprodaj
m lečnih izdelkov; skuta je stala 2.400
d o 2.600 din, dom ač sir 4.000 din
(cene so za kilogram ). L onček sm e
tan e je stal 1.500 din. M ed drugim so
prodajali še krvavice, kilogram po
3.000 din.

im m SK tJiilm

Pospeševalna
služba je več
kot koristna

- Tako! Proga je postavljena in
tekma se lahko začne.

Mnenje o republiškem po
svetu o delu in nalogah
kmetijskih pospeševalcev
NOVO M ESTO — Nedavni blejski
posvet je bil ena redkih priložnosti za
tako široko izmenjavo mnenj o delu
kmetijske pospeševalne službe. Tokrat
so se zbrali pospeševalci ter predstav
niki pedagoških in raziskovalnih usta
nov iz vse republike, medtem ko pona
vadi organizirajo območne posvete.
Udeleženci blejsk ga strokovnega sreča
nja so med drugim potrdili potrebo po
krepitvi kmetijske pospeševalne službe
in tesnejšem sodelovanju te in veteri
narske službe ter se znova zavzeli za
odločnejšo naslonitev kmetijstva na
tehnološke novosti. Menili so, da je
kmetijska pospeševalna služba kljub
številnim težavam, s katerimi se srečuje,
dosegla opazne uspehe. Tako ocenjuje
jo v pospeševalni službi novomeške
Kmetijske zadruge Krka posvet o delu
kmetijske pospeševalne službe v Slove
niji, ki sta ga Zadružna zveza Slovenije
in republiški center za pospeševanje
kmetijstva organizirala 24. in 25. no
vembra na Bledu. Hkrati ugotavljajo
vzroke za to, da pospeševalci včasih na
škodo terenskih obiskov delajo v pisar
ni. Razlog tiči v obilici administrativne
ga in organizacijskega dela, v kar jih sili
jo tako predpisi kot tudi razmere na
terenu.

Kmetijski

Prava voda za napajanje
Brez vode ni življenja, brez nje v živalskem organizm u ne bi potekali živl
jenjski procesi, ne bi bilo ne m esa ne m leka, pa vendar s e ji v prim erjavi s
krm o ne posveča skorajda nikakršna skrb. K akšna zmota! O d oskrbe z vo
do je odvisno ne le zdravje, m arveč tudi prireja, živali so zanjo občutljive
bolj, kot se misli. T o še posebej velja za prihajajoče zimske mesece, zato
danes zapišim o nekaj več o tem.
V oda za napajanje bodi čista, bistra, brez slehernega duha in povsem
zdrava, brez patogenih bakterij in parazitov ter brez škodljivih prim esi, je
zapisal inž. O to n M uck v Prehrani dom ačih živali. Pa ne gre le za to, upoš
tevati je treba tudi njeno tem peraturo, relativno vlago zraka, pogostost na
pajanja, kakovost krm e, način prehrane in še kaj, šele potem je mogoče
zanesljivo trditi, d a je bilo živalim v celoti ustreženo in om ogočena največja
proizvodnja.
R ačuna se, da govedo potrebuje približno 4 litre vode na vsak kilogram
zaužite suhe snovi. Če na dan poje 15 kg suhe krm e, m ora k tem u popiti še
blizu 601 vode. Č e gre za k ravo m olznico, je k tej količini potrebno prišteti
še količino na dan nam olzenega m leka. T udi breje živali im ajo večjo potre
bo po vodi. V vseh prim erih pa je pri izračunu potrebno upoštevati količino
vode v krm nem obroku, pri čem er velja, da niti najbolj sveža krm a ne za
dosti vsem potrebam po vodi in je torej tudi pri paši potrebno napajanje
živali.
•
K oristno je poznati vpliv pogostnosti napajanja in temperature
vode. Krave, ki večkrat pijejo, popijejo in pojedo več in dajejo tudi več
mleka. Enkratno napajanje nikakor ne zadošča, najbolje je pravzaprav,
da imajo vodo vedno na voljo, kar pom eni, da so samonapajalniki dvak
rat koristni. N a porabo vode m očno vpliva tudi temperatura. M rzle
vode se živali ogibljejo, m lečne oz. celo tople pa spijejo precej v eč. Raje
imajo tudi m ehko, postano vod o, piti a želijo v miru, brez priganjanja.
D odajm o še, d a so glede vode teleta še posebej občutljiva. Že prem zrla
voda lahko izzove dražljaje v prebavnem traktu, da o s higienskega stališča
neoporečni vodi sploh ne govorim o. T udi posoda za napajanje m ora biti
čista, sicer je tudi lahko vzrok bolezni.
Inž. M. L.
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Oreh maribor
Nova slovenska sorta
Orehi so zelo občutljiva sadna
vrsta, in četudi imajo jedrca izjem
no visoko ceno, se sadjaiji kaj nera
di odločajo za pridelovanje. Zato
smo lahko toliko bolj veseli v Sad
jarskem zavodu v M ariboru na no
vo vzgojene orehove sorte maribor,
ki se odlikuje zlasti po tem, da zara
di zapoznelega začetka listanja in
cvetenja običajno uide pogubnim
poznopomladanskim pozebam.
M aribor je četrta na novo vzgo
jena domača sorta v slovenskem
sadnem izboru. Doslej so, prav tako
v Mariboru, vzgojili sorte elit, petovio in haloze. Selekcijsko delo zanje
je zastavil še mecen slovenskega ra
ziskovalnega dela v sadjarstvu prof.
Josip Priol. Za razliko od prvih treh
ima maribor osnovo v grenobelskih
francoskih sortah (Francija je za
ZDA največja pridelovalka orehov
na svetu).
Kot že rečeno, se m aribor zelo
dobro drži tudi v slabših vremen
skih razmerah. Huje ga ni prizadela
niti izjemno huda zima pred dvema
letoma. Ima pa še nekatere druge
dobre lastnosti: plodovi so kako
vostni, primemo debeli, odličnega
okusa, moti le manj privlačna zu
nanjost (bradata luščina), zato vzgo
jitelji sorte pričakujejo, da se bo sor
ta maribor razširila oz. da je
uporabna pri načrtni hibridizaciji in
vzgoji novih, pozno cvetočih ore
hovih sort. (Sodobno kmetijstvo).
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Skratka, trenutnih težav in stisk
im a km etijstvo toliko, da se ne m ore
dovolj um irjeno in resno pogovoriti o
svojih perspektivah. Živi v strahu, da
se b o tudi s partijskim i stališči o km e
tijskem razvoju dogajalo podobno,
k ot se z nekaterim i dobrim i mislimi
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• MIHA KRHIN, KZ Novo mesto: Lani
smo v tem času imeli pri kmetih 3.000 ton
gnojil, letos pa le nekaj nad 300. Ne poza
bimo, da kmetijstva na hitro ni mogoče
preusmeriti.
• JANEZ GAČNIK, Metlika: Ali je zK
le debatni klub, ker njena stališča ne pro
drejo in vlada naredi po svoje? Kmetijski
voz drči navzdol, mi pa prestrezamo jezo
kmetov. Pospeševalcev nekateri kmetje ž e .
ne pustijo več v hlev niti zaradi molzne
kontrole.
• SERGIJ THORŽEVSKIJ, Temeljna
dolenjska banka: Investiranje naglo zami
ra in to bo imelo katastrofalne posledice.
Značilno je tudi, da se zmanjšujejo
ekonomski učinki, za kar je značilen pri
mer iz Suhe krajine.
• NIKO RIHAR, RK SZDL Slovenije:
Zavedati se moramo, da je tržno gospo
darstvo kruto. Odpadli bodo tisti, ki ne
morejo preživeti. Partijski dokument pod
pira čiste kmetije, saj je treba zvečati pro
duktivnost. Nesprejemljivo je, da zdaj 9
odst. kmečkega prebivalstva daje samo 2
odst. družbenega proizvoda.
• FRANC ŠALI, Novo mesto: Temeljni
dokumenti ne smejo biti obremenjeni z
drobnarijami in obrobnimi stvarmi. Sta
lišča CK ZKS morajo zagotoviti predv
sem nacionalno svobodo za razvoj sloven
skega kmetijstva in obvladljiv tržni prin
cip gospodarjenja.
• VIKTOR MARINC, Zadružna zveza
Slovenije: Politična klima je v Sloveniji
kmetijstvu naklonjena in to ni malo. Raz
voj zadružništva je odvisen od gospodar
skih koristi, kijih zadruga lahko da kmetu.
Doseči moramo tudi večjo strokovno
enotnost, odmisliti lokalne interese.
• UROŠ DULAR, MS ZK za Dolenj
sko: V ZK je treba uvesti stalno prakso na
tančnega in odgovornega preveijanja
uresničevanja sklepov in stališč. Če bi to
počeli vseskozi, se ne bi zgodilo, da so
stvari šle tolikokrat mimo stališč II. seje
konference ZKS. Preveriti moramo tudi
naša lastna stališča, predvsem sklepe MS
ZKS za Dolenjsko iz leta 1983, in oceniti
svoj delež odgovornosti ter nositi posledi
ce, ki iz neodgovornosti izhajajo.
in sklepi, ki ostajajo neuresničeni. Ko
b o jutri, 11. decem bra, C K ZKS
obravnaval stališča široke javne raz
prave, ne bo m ogel m im o te bistvene
zahteve in bo v prihodnosti m oral —
če m u je do zaupanja km etijcev — ne
le sprejeti dobra stališča, m arveč tudi
zagotoviti, da bodo zaživela v vsak
danji praksi, ki bo drugačna od se
danje, ko »CK govori eno, vlada pa
dela drugo«.
M. LEG AN

SUŠILNICA ZA ŽITO — V okviru prireditev ob prazniku metliške občine so
odprli sušilnico za žito, ki jo je zgradila tamkajšnja kmetijska zadruga. V sušil
nici s sedanjo kapaciteto 500 ton suhega zrnja bodo lahko posušili 4 tone žita na
uro na 14 odst. vlage. Celotna naložba je veljala 280 milijonov dinarjev. Za pri
hodnje leto načrtujejo gradnjo še enega silosa za 500 ton suhega zrnja, kar bo
zadostovalo za pripravo krmil za zasebno in družbeno proizvodnjo v metliški
občini. (Foto: A. Bartelj)

UejaTit DoBeršfek
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• FRANCI BEG, Novo mesto: Manjka
jo ukrepi, ki bi jamčili, da bodo ta stališča
tudi uresničena. Kmetje ne verjamejo več
na besedo in ž§ zmanjšujejo proizvodnjo.
• NIKO POŽEK, Črnomelj: Po novem
bo črnomaljska občina, četudi je kmetij
ska, dajala v pospeševalne sklade več, kot
bo dobila iz njih, zato.spremembo odklan
jamo. Ne stnnjamo se s tem, da naj ima
kmetijstvo enake pogoje kot drugo gos
podarstvo, imeti mora enakovredne pogo
je glede obresti ipd. Zelo ilustrativno za
trenutne razmere je dejstvo, da v kmetij
sko šolo ne spraviš nikogar več.
• DRAGO KOT AR, T rebnje: Če stvari
ne bodo kmalu popravljene in če bo kme
tijstvo v primarni delitvi le še izgubljalo,
ne bo nikakršnega uspeha.
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bilo v T em eljni dolenjski banki za 1,2
m ilijarde dinatjev zahtevkov zaseb
nega km etijstva, letos pa sam o še za
504 milijone. N e zam ira pa zgolj in
vestiranje, tudi njegovi učinki se zelo
slabšajo, kar posebej nazorno kažejo
rezultati T Z O Suha krajina.
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Žalost ob vinu
V nadaljevanju članka o žalost
nem stanju vinogradništva in vi
narstva, ki ga ponatiskujemo iz So
dobnega kmetijstva (glej prvi del
tega članka v zadnjem Dolenjskem
listu) piše:
»Naša država nima nobene poli
tike do vinogradništva (opomba: to
velja tudi za slovenske razmere).
Pred seboj vidi le kozarec in prav
nič je ne briga, kaj je v njem. Takš
no gledanje je pripeljalo do tega, da
poraba dobre, naravne kapljice vi
na upada (lani skoraj za četrtino v
primeijavi z letom poprej), narašča
pa prodaja vode in sladkorja, tropin
in gošče. Tudi kreditno-monetarna
politika je zastavljena tako, da so
vinogradniki in kletarji praktično že
vnaprej izključeni. Liter vina, ki bo
• Čas je za pretok vina z drož.
uskladiščeno prihodnje leto, bo prik
lenil nase še približno štiristo dinar
jev obresti, to pa je domala toliko,
kolikor bosta zanj iztržila vino
gradnik in kletar.
Če je trgovec m orda še nekako
zainteresiran, da ima na svojih poli
cah boljše in zato tudi dražje vino
(zavoljo marže pač), pa gostinci
skorajda zanesljivo niso. Njim gre
predvsem za zaslužek in spričo po
ložaja, v katerem smo, bodo proda
jali pač tisto, kar gre bolj v denar. In
kje je mogoče doseči večjo razliko v
ceni? O kakšnem tesnejšem sodelo
vanju med njimi, vinaiji ter vino
gradniki ne moremo govoriti. In ta
kratki stik bo letos (mišljeno je pri
hodnje leto) odločilnega pomena
zaradi nesmisla, do katerega smo
prišli. Več bo namreč iztržil tisti, ki
bo vino čimprej prodal, pri tem pa
bo poleg kakovosti imela pomemb
no vlogo cena vina. Ta bi morala bi
ti čim nižja, toda kljub temu bi na
tak način pridelovalec dobil več —

inflacija je namreč hudičeva dekla.
Vsak torej vleče na svojo stran.
Država (prometni davek ne samo v
prometu, temveč tudi v zasebnih
hramih) bo še naprej jem ala zase to
liko, kolikor se ji bo zdelo potrebno.
To jo dela neodvisno od vseh dru
gih, ki so v tej reprodukcijski verigi.
Gostilničaiji in trgovci se bodo ob
našali podobno. Vinaiji (velike
družbene kleti) pa bodo med zgoraj
naštetimi in vinogradniki (pridelo
valci) lovili sapo in skušali prejadra- ti prihodnje leto čimbolj umiijeno.
Radi bi jim veijeli, da se bodo do
vinogradnikov (navsezadnje pa so
od njih še kako odvisni) obnašali
pošteno, toda to je komaj veijetno.
Lani so, kljub temu da je bilo vina
doma zadosti, to pijačo uvozili, ker
je bila bistveno cenejša (cenejša pa
je bila tudi zato, ker drugod država
na vinogradnike gleda bistveno
drugače kot pri nas), in zakaj ne bi
tega naredili tudi v letu 1988? (Pri
nas je vse mogoče). Nihče jim tega
ne bo mogel ubraniti, še manj pa
nakupa vina v južnih republikah,
kjer je lahko zavoljo več vzrokov
cenejše (med drugim tudi zaradi
večjega pridelka), je pa bistveno
slabše kakovosti.
Če konec zvežemo s koncem, se
naredi vozel, ki pomeni: smetano
bo še naprej jedel tisti, ki si jed naj
manj zasluži, vsak naslednji člen v
tej reprodukcijski verigi od zgoraj
navzdol bo dobil manj, na koncu pa
bo ostal osamljen vinogradnik, ki
bo namesto zaslužka za svoje poš
teno delo lahko pil (namesto vina)
le sirotko. Kmet vinogradnik sicer
počasi, toda trezno premišlja. Spo
mladi bo najbrže trto še obrezal in
privezal, toda če se bodo sedanje
zgodbe nadaljevale, bo začel trte
sekati! In to bo še hujša katastrofa
kot pred dobrimi sto leti, ko je za iz
trebljanje in sekanje trt poskrbela
trtna uš. Tedaj so vinogradniki vsaj
vedeli, zakaj so šle trte k vragu, zdaj
pa še tega ne bom o vedeli. Velik
napredek, ni kaj...«
ILIJA BREGAR

J

Zakon preprečuje zlorabe
Prenos lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih
• Vprašanje: Ali lahko lastnik zaščite
ne kmetije z darilno pogodbo prenese v
last del kmetijskih zemljišč na sina, ki

PRAVNI NASVETI
živi v mestu, čeprav bo s tem prikrajšan
drugi sin, ki na tej kmetiji živi in dela?
• Odgovor: Kmetija (pojem kmetije
je zajet v čl. 3 Zakona o kmetijskih
zemljiščih, Uradni list SRS 17/86) se s
pravnimi posli med živimi ne sme deliti,
razen v primeru, če se na ta način po• 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.
večujejo, zaokrožujejo ali nastajajo
druge kmetije oziroma kompleksi zeml
jišč v družbeni lastnini. V drugih prime
rih se taka kmetija lahko odtuji le kot
celota.
Občani, ki po določbah zakona o
kmetijskih zemljiščih niso kmetje, la
hko na podlagi pogodbe o izročitvi in
razdelitvi premoženja z darilno pogod
bo za primer smrti ali s pogodbo o
dosmrtnem preživljanju pridobijo le iz
jem om a del kmetijskih zemljišč pod
pogojem, da gre za neobdelovalno
zemljišče, ki ni pomembno za kmetij
sko proizvodnjo in leži v območju, kjer
se po zakonu lahko spremeni namemb
nost kmetijskih zemljišč. Samo s takimi
zemljišči torej, ki za kmetijsko proiz
vodnjo niso pomembna in ne spadajo v
prvo območje kmetijskih zemljišč, la
hko gospodar — lastnik sam razpolaga,
jih podari ali nakloni z oporoko de
dičem, vendar tudi tu z omejitvijo, da
jih v smislu čl. 31 cit. zakona lahko po
dari občanom, ki imajo status kmeta, če
so ti njegov zakonec (oz. oseba, kije po
zakonu izenačena z zakoncem), njegovi
potomci, posvojenci in njihovi potomci
ter njegovi starši, bratje oziroma sestre.
Novi zakon torej preprečuje zlorabe,
da bi se namesto kupoprodajnih po
godb sklepale navidezne darilne po
godbe. Zaradi odprave teh kršitev so bi-

le darilne pogodbe omejene le na ožje
svojce, med katerimi so take pogodbe
veijetne.
Prav zaradi opisanih omejitev je v 4.
odstavku 22. člena citiranega zakona
predpisana overitev podpisov na po
godbi o prodaji kmetijskega zemljišča
(na katerem je prenos lastninske pravi
ce zakonit) le na podlagi potrdila občin
skega upravnega organa, pristojnega za
kmetijstvo, da so upoštevane določbe
zakona. Torej so v prom etu s kmetij
skimi zemljišči subjekti pravnih poslov
dolžni, da za vsak konkreten primer
pridobijo ustrezno potrdilo omenjenega
organa, šele nato se lahko izvedejo ove
ritev podpisov in druga pravna opravila-

M ARTA JELAČIN
dipl. iur.

Kruh je
pečen v
15 minutah
Angleški izum
Po zaslugi novih metod se bo
tradicionalna spretnost pri peki
kruha precej spremenila. V Veliki
Britaniji so namreč znanstveniki ra
ziskovalnega središča Capenhurst
izumili nov način in z njim skrajšali
čas peke za polovico, ne da bi pri
zadeli kakovost. Za polovico so
skrajšali tudi čas shajanja testa.
Svoj čas je kazalo, da bodo pri
nesle malo revolucijo v peki kruha
mikrovalovne pečice. Vendar so se
predlagatelji pri tem ušteli. V mik
rovalovnih pečicah se kruh ni do
bro spekel, ni imel toliko željene
hrustljave skoije in ni bil pečen
enakomerno.
Znanstveniki iz Capenhursta so
kombinirali običajno ogrevanje s
svojo lastno verzijo radijske frek
vence, ki hkrati z mikrovalovi ustvaija tisto, kar imenujejo dielektrično ogrevanje. To omogoči, da
pri peki dobimo lepo zapečeno
skoijo, v istem času pa je pravilno
zapečena tudi kruhova sredica. To
se z novim načinom peke zgodi v 15
minutah, kar je še enkrat manj, kot
traja običajno pečenje v sedanjih
pečeh. (Tehnične in tehnološke
informacije)
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Jadikovanje nič ne pomaga
Novomeški komunisti o devetmesečnem gospodarjenju in o posledicah protiinflacijskega programa — Bojazen, da gospodarstvo ne bi izdihnilo v predahu
jo 1988, ki je v prim erjavi z repu
NOVO M ESTO — Občinski komite ZK N ovo mesto je na seji 3. decembra
največ pozornosti posvetil rezultatom gospodarjenja v občini v prvih devetih
bliško in zvezno hudo pesimistična.
mesecih letos in možnostim uresničevanja resolucije glede na protiinflacijski
D rugača ne m ore biti, razlog pesi
program ter se posebej ustavil pri nalogah ZK pri tem. Seje seje udeležila tudi
m izm a so tudi zadnji ukrepi. N ovo
Milka Planinc, članica CK ZKJ, kije v najvišjem partijskem organu zadolžena
m eško gospodarstvo je udarjeno z
za novomeško občino
vračanjem cen, devalvacija učinkuje
različno, pri izvoznikih s pozitivno
V prvih devetih m esecih je bila in
na predvidena rast družbenega proiz
ničlo, uvozniki pa so m očno tepeni.
dustrijska proizvodnja v novom eški
voda, izvoz bo manjši, zaposlovanje
občini večja k ar za 12,4 odstotka, za
večje, predvidena delitvena razm erja
V razpravah so m nogi člani kom i
loge pa so porasle za 4,5 odst. Izvoz
v dohodku ne bodo dosežena. T a
teja opozorili, da ukrepi spet tepejo
blaga je bil m anjši za 4,3 odst., pri
predvidevanja so podlaga za resolucidobre gospodarje, da je tisti, ki dela,
čem er je bil konvertibilni na lanski
spet okraden na ekonom sko, socialno
ravni. V celotnem prihodku je delež
in m oralno nepošten način. Z dravko
od prodaje na tuje znašal četrtino.
SREČANJE
Slak iz IM V je dejal, da to pom eni pri
Delež novom eškega izvoza v sloven
STAROSTNIKOV
njih vračanje cen vračanje na avgus
skem še naprej raste. Z izgubo je pos
GABRJE — Tukajšnji odbor Rdeče
tovsko raven, to, pa tudi, da se z
lovalo 8 tozdov s 1,677 zaposlenim i v
ga križa je pripravil za starejše prebival
vsakim avtom obilom srednjega raz
znesku 3,75 m ilijarde din, kar je sko
ce svoje krajevne skupnosti pogostitev,
reda prelije v zasebni žep 6 do 7 m ili
raj trikrat več kot ob polletju. Likvid
združeno z nastopom mešanega pev
jo n o v . Vso akum ulacijo, k ije , k o t re
nost ni bila najboljša, gospodarstvo je
skega zbora ter mladih recitatorjev in
čeno, 41 odst. občinske, pa je šla, ker
im elo povprečno najetih za 22 m ili
plesalcev iz Gabrja. Sedanja predsedni
jim zvezna adm inistracija dolguje 4,6
ja rd din sam o bančnih kreditov za
ca krajevnega odbora RK Anica Koram ilijarde din carin. IM V je bil že v
sa seje v pozdravnih besedah zahvalila
položaju, k o bi se lahko začel ukvar
• Na koncu so se novomeški komu
za pomoč novomeški občinski skup
ja ti z notranjim i problem i, potem pa
nisti strinjali, da jadikovanje ne po
nosti socialnega skrbstva, eden prvih
set udari vlada z ukrepi, ki v hipu
maga, ampak je potrebna akcija ZK
povojnih predsednikov Franc Luzar je
uničijo vso m otivacijo za delo. Slak je
in njenih članov, ki naj bi tudi signali
povzel prva leta delovanja te človekol
izrekel bojazen, da b o gospodarstvo
jubne organizacije v Gabrju in se najto
zirali naprej vse rezultate analiz
izdihnilo v tem p redahu Z IS d o zače
pleje zahvalil organizatorjem za že tra
ukrepov, da bi za najslabše le dosegli
tka uvajanja tržne ekonom ije.
dicionalna srečanja starostnikov v kra
spremembo. Rečeno je bilo, da ni v
Z. L IN D IČ -D R A G A Š
jevnem kulturnem domu.
krizi Slovenija, ampak dobro gospo
darstvo. Besede Milke Planinc o
naših gospodarskih težavah in razlo
gih za njihovo počasno reševanje ter
o nalogah ZK so novomeški komu
nisti pospremili z aplavzom.
Kdo naj se podpiše v delovnem gradivu? — V zaklo

Kam preusmeriti rezerve?

o bratna sredstva, večinom a kratko
ročnih, ter za 12,2 m ilijarde din dol
goročnih kreditov, ki tudi naraščajo.
A kum ulacije je gospodarstvo ustavi
lo 11 m ilijard din, njen delež v struk
turi dohodka pa vztrajno pada. Prek
70 odst. akum ulacije je bilo v 14 oz
dih, kar 41 odst. vse je ustvaril IM V.
Za investicije je gospodarstvo nam e
nilo 17,2 milijarde.
O b koncu leta naj bi bila presežena
rast industrijske proizvodnje, doseže-

niščih zabetonirali denar — Cimprej pojasniti afero!
N O V O M ESTO — Če bi dali po
sameznim strokovnim službam v ob
činski upravi možnost samostojnega
oblikovanja predlogov različnih doku
mentov in jim hkrati naložili odgovor
nost za tako delo, bi zmanjšali odgo
vornost občinskega izvršnega sveta.
Tako so zavrnili razpravljala 26. no
vembra na seji občinskega sveta Zveze
sindikatov Novo mesto predlog novo
meškega občinskega sindikalnega sveta,
po katerem naj bi posamezna strokovna

BRIGADIRSKO
SREČANJE
NOVO M ESTO — Občinska kon
ferenca ZSMS Novo mesto je organizi
rala 4. decembra srečanje za mladince
in pionirje, ki so letos sodelovali na re
publiških in zveznih mladinskih delov
nih akcijah v okviru občinskih in regij
ske mladinske delovne brigade. Pogo
stitve v novomeškem D om u JLA, kjer
je zbrane zabaval novomeški vojaški
ansambel, seje poleg letošnjih brigadir
jev udeležilo tudi nekaj brigadirjev-veteranov.

URE PRAVLJIC,
PESMI IN IGER
METLIKA — Za otroke od 3. do 6. le
ta starosti, ki ne hodijo v vrtec, pripravlja
jo v metliški občini prednovoletne ure
pravljic, pesmi in iger. Vse te prireditve
bodo ob 15. uri, razen na Suhoiju, kjer
bodo ob 12.10. V torek, 15. decembra,
bodo v šoli na Radoviči, 16. 12. v gasil
skem domu v Rosalnicah, 17. 12. v gasil
skem domu v Drašičih, 18. 12. v me
tliškem vrtcu, 21. 12. v domu krajanov na
Božakovem, 23.12. v suhorski šoli in iste
ga dne v šoli v Podzemlju.
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JUBILEJNE PLAKETE TERITORJALCEM — V novomeškem Domu
JLA so 27. novembra v počastitev
19-letnice ustanovitve Teritorialne
obrambe Slovenije in ob Dnevu re
publike pripravili slovesnost, na ka
teri so podelili plakete za 10-letno
profesionalno delo v TO Dolenjske.
Na sliki: Jože Macele, upokojeni de
lavec TO Dolenjske, prejema plaketo
iz rok Uroša Dularja, predsednika
pokrajinskega komiteja TO za D o
lenjsko. (Foto: J. P.)

Zaloge so že zmanjšali
METLIKA — Zaradi slabe pro
daje in povečevanja zalog so v me
tliškem Novolesovem tozdu To
varna kopalniške opreme prejšnji
mesec ustavili oziroma močno
zmanjšali proizvodnjo, precej de
lavcev, tudi iz administracije, pa
poslali na prisilni dopust ali jih pre
razporedili na delo v druge Novolesove tozde.
Sedaj so sicer zaposleni vsi
proizvodni delavci metliškega toz
da, 50 jih dela v Metliki, ostalih 40
pa se vozi na delo drugam, največ v
Stražo, še vedno pa je na prisilnem

Brane Petrovič: »Izkušnje kažejo,
da se januarja prodaja poveča, in
takrat naj bi spet stekla polna
proizvodnja.«
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dopustu nekaj ljudi iz administraci
je. V decembru pričakujejo boljšo
prodajo kot v novembru, vendar še
vedno le okoli 70 odst. načrtovane,
tako da bo tako stanje trajalo še do
konca leta. Januarja, ko računajo,
da bodo prodali precej več svojih
izdelkov — tako kažejo izkušnje iz
prejšnjih let — pa naj bi spet stekla
normalna proizvodnja. Oktobra so
se zaloge povečale za okoli 130 mi
lijonov dinarjev, z ustavitvijo proiz
vodnje pa se novembra zmanjšale
za najmanj tolikšno vrednost. Pro
daja v decembru bo še iz sedanjih
zalog.
»Sedaj v Metliki dela tako ime
novani mokri del, se pravi, da
proizvajamo zlasti kopalne kadi za
izvoz ter tiste artikle za domači trg,
ki jih ni več na zalogi,« pravi Brane
Petrovič, namestnik direktorja toz
da. Kljub težavam pri prodaji v
zadnjih dveh mesecih se v me
tliškem tozdu ne boje zaključnega
računa, saj so imeli ob devetmesečju soliden poslovni rezultat, poleg
tega njihov obrat za proizvodnjo
kuhinjskih pomivalnih korit iz kerakrila v Radatovičih dela v treh iz
menah in vso proizvodnjo tako rek
oč sproti prodajo na tujih konverti
bilnih trgih. Prihodnje leto name
ravajo povečati tudi izvoz kopalnih
kadi na zahodnoevropska tržišča.
A. B.

telesa v strukturi občinskih služb poslej
samostojno pripravljala najrazličnejše
dokumente.
Sindikalni predlog so umaknili z
dnevnega reda predvsem zaradi dejstva,
da kot predlagatelj ukrepov nastopa
pred občinsko skupščino sicer pravilo
ma občinski izvršni svet, vendar ta delu
je kot kolektivni organ, v katerem pri
pravljajo predloge posamezne strokov
ne službe. Nekaj podpore je doživel
predlog z ocenami, da bi bil ukrep vre
den premisleka, češ da samostojnejše
strokovne službe lahko bolje opravijo
svoje delo in d aje v njih lažje najti kriv
ce za slabo delo. Vendar bi kazalo po
gledati v poslovnik o delu občinske
skupščine Novo mesto in razčistiti ne
jasnosti glede predlagateljev ukrepov za
delo občinske skupščine, so menili
razpravljalci.
• Na seji so se med drugim dotaknili
tudi neurejenega stanja zaklonišč v
občini N ovo mesto. Ugotovili so, da
teh objektov nihče ne vzdržuje, zato
bi morali za to pooblastiti strokovno
delovno organizacijo. Menili so, da
so zaklonišča mrtev kapital. Rešitev
bi bili večnamenski objekti in kazalo
bi vsestransko strokovno pretehtati
možnosti gradnje, drugačne od dose
danje.
Pretehtali naj bi tudi osnutek občin
ske resolucije za leto 1988, ki ima po
oceni predstavnika občinskega sindi
kalnega sveta nekaj odprtih vprašanj.
Po njegovem je nejasno, kako preusme
riti neproduktivne proizvodne progra
me in kje zaposliti odvečno delovno si
lo. Menil je, d a je 3-odst. rast kmetijske
proizvodnje, predvidena z občinsko
plansko resolucijo, premajhna in da
občina ne bi smela zmanjševati izvoza.
Na seji so se zavzeli za čimprejšnjo
pojasnitev dogajanj okrog osebnih av
tomobilov R-21.
M. LUZAR
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V Langenhagnu
priprave
na »teden«
Pričakujejo nastop No
vega mesta na hannovrskem sejmu
N O VO M ESTO — 28. in 29.
novembra je bila na obisku v Lan
genhagnu uradna delegacija Nove
ga mesta, v kateri so bili poleg
predstavnice novomeške občinske
konference SZDL Staše Vovk še
člani ansambla Cof. Novomeški
glasbeniki so izvedli dvoje nasto
pov, zvečer pred praznikom v pros
torih društva Krka Hannover in na
dan republike v Langenhagnu v
prvi vrsti za nemško občinstvo. Po
ocenah Staše Vovkje naletel Cof, ki
je nastopil 28. novembra sicer za
otroško recitatorsko skupino in
pevskim zborom zdomov, na izred
no lep sprejem pri rojakih in na
enak odmev tudi dan pozneje pri
nemških poslušalcih. Slednjim so
gostje iz Novega mesta pred zabav
nim delom srečanja predstavili v
nemščini slovensko ljudsko pesem
in glasbo ter Dolenjsko in Novo
mesto.
Novomeško delegacijo so urad
no sprejeli tudi v langenhagenski
mestni upravi. Tam se očitno resno
in pospešeno pripravljajo na podpis
listine o navezavi prijateljskih stikov
med obema mestoma in pričakuje
jo podobne odzive na drugi strani.
Novo mesto se bo predvidoma širše
predstavilo na nemško-slovenskem
tednu v okviru hannovrskega sejma
aprila prihodnje leto. Dolenjski
nastop naj bi bil večstranski; vsaj za
kulturno predstavitev naj bi bili no
vomeški načrti znani kmalu po no
vem letu. Takrat bo predvidoma
obiskala Novo mesto članica orga
nizacijskega komiteja »tedna« Ka
rin Wietelmann-Korošec, sicer tudi
aktivna sodelavka slovenskega dru
štva Krka Hannover.
L. M.

Vsakdanja
stiska tehta
vsak dinar
Poiskati delovna mesta
— Kakšna zaklonišča? —
V proračun po starem
NO VO M ESTO — V občini je treba
najti poti reševanja problema brezpo
selnosti, kajti načrtovani počasnejši
razvoj grozi z odvečno delovno silo. Ze
zdaj bi morali tudi izbrati najpomemb
nejše izmed naložb. N a to misel je bila v
zboru združenega dela na zasedanju
novomeške občinske skupščine 3. no
vembra uglašena sicer skromna razpra
va o osnutku novomeške občinske reso
lucije za prihodnje leto.
Na večji odmev je naletelo poročilo o
gradnji zaklonišč v novomeški občini.
Delegate je zanimalo zlasti, do kdaj bo
potrebno plačevati prispevek za zaklo
nišča, in imeli so vtis, da namensko
zbrani denar družba prepočasi vlaga.
Spraševali so tudi o možnosti gradnje
dvonamenskih zaklonišč. V odgovoru
jim je bilo rečeno, da plačevanje določa
še veljaven predpis in da se zbrani denar
vlaga sproti; glede dvonamenskost pa je
treba reči, da se eni zanjo zavzemajo, po
drugi strani pa se taki gradnji izogibajo.
Odmeven je bil tudi predlog občin
ske uprave za povečanje stopnje davka
iz osebnega dohodka za potrebe občin
skega proračuna od 0,60 na 0,75 odst.
Zbor združenega delaje v prvem glaso
vanju predlog zavrnil, v naslednjih ni bil
več sklepčen, tako da bo o povišanju
glasoval prihodnjič. Predlagani dvig je
po besedah predstavnikov občinske
skupščine Novo mesto skladen z vel
javnim ustreznim odlokom. Za po
višanje so se odločili po izpadu dela
sredstev občinskega proračuna po do
ločilu republiškega zakona, ki občini
jem lje prometni davek na alkoholne
pijače.
Na seji so med drugim sprejeli še
sklep, po katerem občinski sekretariat
za ljudsko obram bo in štab teritorialne
obrambe najemata posojilo pri vojnem
servisu Narodne banke Jugoslavije za
potrebe svoje dejavnosti, obravnavali
so škodo, narejeno od divjadi.
M. LUZAR

ZA ŠOLSKO
ZOBNO AMBULANTO

I

M OST ŽE KAŽE PO D O BO —
Dolgoletna želja Novom eščanov, da
bi spet dobili svoj most v Ragov log,
že postaja resničnost. Po treh mese
cih gradnje je postavljena že vsa be
tonska konstrukcija, s tem pa so Pio
nirjevi delavci, vojaki in kooperanti
za letos končali dela. Gradnja je tri
mestne krajevne skupnosti do sedaj
veljala 121 milijonov dinarjev, zato
bo lesni del mostu moral počakati do
pomladi, ko se bo tako ali drugače
spet našel še potreben denar. (Foto:
J. P.)

M ETLIKA — Na pobudo vodstva
metliške osnovne šole je bil pred kra
tkim sestanek s predstavniki občinske
zdravstvene in izobraževalne skupnosti
ter metliškega zdravstvenega doma, na
katerem je tekla beseda o ureditvi šol
ske zobne ambulante, ki naj bi služila za
vse šolske otroke v občini. Prostor za
ambulanto je na šoli, šola gaje pripravl
jena tudi urediti, opremo pa naj bi pris
peval zdravstveni dom.

V soboto, 12. decembra, bodo do
19. ure odprte naslednje prodajalne
živil:
• v Novem mestu: Dolenjkin
M arket na Kristanovi
• v Šentjerneju: Dolenjkin M ar
ket
• v Dolenjskih Toplicah: Merca
torjeva prodajalna Rog
• v Žužemberku: KZ Krka
• v Straži: Dolenjkin Market
Ostale prodajalne živil bodo
odprte do 13. ure.

Podoba novega dela Metlike
Osnutek zazidalnega načrta Bočka-Strmec za 170 zasebnih stanovanjskih hiš
— Tudi obrtne parcele — Gradnja v štirih etapah — Dovolj parcel do leta 2015
METLIKA — Te dni so na oddelku za družbenoekonomski razvoj metliške
občinske skupščine razgrnili osnutek zazidalnega načrta Bočka-Strmec. Osnu
tek bo razgrnjen mesec dni, potem pa bodo organizirali javno razpravo, zabe
ležili pripombe in vse utemeljene pripombe upoštevali pri izdelavi dokončnega
zazidalnega načrta za to novo metliško naselje.
Osnutek zazidalnega načrta predvigradnja novega vrtca za 70 otrok, stavdeva, da bo n« 18 hektarjih površine
be, v kateri bodo trgovina, izpostava
zraslo skupaj nekaj več kot 170 zaseb
pošte in banke ter prostori za krajevno
nih hiš, od tega naj bi jih bilo 15 z obrt
skupnost, v naselju pa naj bi uredili tudi
nimi delavnicami. Povprečna parcela
park s športnimi igrišči.
bo merila 700 m2. V tem novem naselju
Ne samo da bo v mejah tega zazidal
pa bo po predvidevanjih živelo skupaj s
nega načrta dovolj prostora za zasebno
sedanjimi okoli 960 prebivalcev. S tem
gradnjo do leta 2015, tudi kasneje se bo
zasebna gradnja odvijala na tem ob
zazidalnim načrtom bo urejena nadaljn
močju, saj je možno v okviru kom plek
ja zasebna gradnja v občinskem sre
sa Bočka-Strmec dobiti še dodatna
dišču najmanj do leta 2015.
primerna zemljišča za zasebno gradnjo.
Ker ni ne dovolj denarja pa tudi ne
Vsekakor razen posameznih zapolnitev
tolišnega zanimanja za gradnjo, bodo
novi zazidalni kompleks komunalno
v Metliki zasebne gradnje v naslednjih
urejali postopoma. V prvi fazi bodo
tridesetih in več letih ni mogoče
uredili lokacije in vse ostalo, potrebno
pričakovati drugje kot na tem območju.
za gradnjo 28 stanovanjskih hiš, od tega
Dokler del zemljišča v tem novem zazi
bodo tri z obrtno delavnico, ter en gos
dalnem načrtu ne bo kom unalno urejen
tinski objekt. Celotna gradnja novega
in pripravljen za gradnjo prve etape, naj
naselja je v osnutku razdeljena v štiri
bi za potrebe zasebne gradnje zadosto
etape, v zadnji, četrti, je predvidena tudi
val zazidalni načrt ob Cesti XV. briga-

de. Kdaj bodo začeli zazidalni načrt
Bočka-Strmec komunalno opremljati
za gradnjo v prvi etapi, še ne vejo,
A. B.

DRŽAVNA ODLIKOVANJA — Na
slavnostni seji ob občinskem praz
niku je predsednik občinske skupšči
ne Metlika Stanislav Bajuk izročil
zaslužnim delavcem metliške Kmetij
ske zadruge državna odlikovanja.
Prejeli so jih: Ivan Kure, Peter Dokl
(na sliki) in Božidara Šuklje.

PREPIR — V eni od podgorskih me
tropol so dobili še eno gostilno. Staroselski
birt je nekaj časa zaskrbljeno hodil po va
si, bil z gosti nenavadno prijazen, saj ni
spraševal samo za zdravje žena, mater in
babic, ampak tudi, kako se počuti domača
mačka, ki je skotila minuli teden. Počasi
pa seje vse vrnilo na stari utečeni tir. Izka
zalo seje namreč, da lahko v podgorskem
središču bujno uspevata tudi dve gostilni.
To dokazujeta tudi avtomobila obeh gos
tilničarjev. Nekoliko bolj napeto je med
pivci, oprostite gosti. Ti se namreč prepira
jo, kdo je temu ali onemu birtu na avtu
Kupil kolo, odbijač, motor, brisalec. Naj
več hudih besed je okoli obeh volanov.
TELEVIZIJA — Gledalci, ki spremlja
jo televizijski program prek oddajnika na
Trdinovem vrhu, so večkrat presenečeni
zaradi nenavadnih prekinitev programa.
Slika še naprej teče, glas pa se zgubi. Za
menja ga tak ali drugačen telefonski po
govor, z vsemi tutuji itd. Kaže, da na stol
pu, ki služi tudi za telefonske zveze, nekaj
prebija in se občasno prikrade na TV. Te
dni je bilo moč nehote prisluškovati, kako
je nadobudnež nekam pošiljal mamo, ki
mu je naročala, naj naredi nalogo. Še bolj
zanimivo bo, ko bo ljubček telefoniral lju
bici, kje se dobita in kaj vse bosta delala.
Pogovor bo prek televizije po možnosti
poslušal tudi mož, varujoč otroke v pre
pričanju, da je žena res na službenem po
tovanju, recimo, v Osijeku.
VERIGA SV. ANTONA — Po našem
mestu kroži ena od verig sv. Antona. V
čudežni srbohrvaščini napisan tekst na
roča, da je treba dobljeno pismo razm
nožiti in poslati na 20 naslovov. Potem te
čaka sreča. Najkasneje v štirih dneh. De
narja ni treba pošiljati. Najbolj pretresljiv
ie stavek, daje vse to res, če nisi čarovnica.
Dobesedno: To je istina ako nisi vještica.
Žal vse kaže, da smo vsi čarovnice.
Kakšne prave sreče (s pismom ali brez
njega) ni namreč od nikoder.

Ena gosp a je rekla, d a je v pon e
deljek prvič videla, da se zna pred
sednik jugoslovan sk e vlade tudi
smejati. Televizijski dokaz o tem je
prišel iz D R Nemčije.

J
V času od 26. novembra do 2. decem
bra so v novomeški porodnišnici rodile:
Mojca Mihevc iz Trebnjega — Aljo, Vitomira Bečirevič iz Cegelnice — Avona,
Rolanda Hribar iz Trebnjega — Nejca,
Majda Abram iz Reštanja — Benjamina,
Jožica Blažič z Velikega Slatnika —
Roka, Renata Bajuk z Male Loke — Su
zano, Majda Stopar iz Dolšč — Majo,
Irena Rajar iz Trebnjega — Blaža, Majda
Perko z Dolge njive — Andreja, Marjeta
Fortun iz Obrha pri Dragatušu — Jerne
ja, Zofka Klepec-Stariha iz Metlika —
Anamarijo, Marija Štimpfelj iz Žalovič —
Bogdana, Fani Tomažin iz Žameškega —
Janeza, Marija Počrvina iz Jume vasi —
Mateja, Verena Lavrenčič iz Ljubljane —
Matica, Cvetka Pakiž iz Rodin — Janjo,
Mojca Adlešič iz Črnomlja — Anjo, Višn
ja Petrušič iz Kamanja — Natalijo, Nataša
Recer iz Kanižarice — Luka, Marjana
Kastelic iz Velikega Orehka — Katarino,
Cvetka Vrtar iz Petrove vasi — Polono,
Zdenka Butala iz Črnomlja — Mojco,
Ivanka Hotujec, iz Bednm — Andreja,
Nuša — Anica Senica iz Žužemberka —
deklico, Stanislava Erjavec iz Velike Loke
— Blaža, Vanda Zamida z Uršnih sel —
Andreja, Silva Subotič iz Gotne vasi —
Gregorja, Gordana Maksimovič iz Gornje
Straže — Marino, Irena Peterlin z Vinjega
vrha — Boštjana, Višnja Lukežič s Stopnega — deklico in Kristina Kuplenik iz
Orehovice — dečka.
IZ NOVEGA MESTA: Djurdja Vešligaj s Ceste herojev 26 — Davora, Marta
Kozlevčar z Ragovske 16 — Nino, Marija
Komarički iz Ulice Majde Šilc 22 —
Nikola in Helena Zajc, Ob Težki vodi 3
— Saro.
*
Čestitamo!

Sprehod po Metliki
V BETI IMAJO PRODAJO RABL
JENE smučarske opreme, in sicer do 11.
decembra. Kdor koli bi želel prodati ali
kupiti kakšen del opreme, lahko to stori
med 13. in 14. uro v kolekcijski sobi poleg
frizerskega salona. Prodajo bo vodil orga
nizator športno-rekreativne dejavnostr v
Beti Matjaž Rus — Tiaži.
TOKRATNA PRIREDITEV ZIM
SKIH URIC bo v Kulturnem domu Ed
varda Kardelja. Kot gost se bo predstavil
filmski režiser iz Novega mesfa Filip Ro
bar — Fič. Po razgovoru bodo zavrteli
dva njegova filma: Opre, Roma in Prve
počitnice kmeta Mikulaša. V slednjem
kratkometražniku igrata dva Belokranjca:
kmet Tone Pezdirc iz Gribelj in humorist
Toni Gašperič iz Metlike. Upati je, da bo
do Metličani napolnili kulturni dom do
zadnjega kotička.
SKORAJ SREČO JE IMEL MLADI
PAR, ki seje hotel poročiti med prazniki v
Metliki, a se ni mogel, ker sta bili obe ma
tičarki za dan republike na dopustu. Ženin
je že hotel častiti, ko seje nekdo od žlahte
spomnil, da se da izreči usodni da tudi v
bližnji črnomaljski občini. Tako seje tudi
zgodilo.
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Črnomaljski drobir
VRSTA — V ponedeljek je v Črnomlju
gostovala ljubljanska Drama z igro Vrsta.
Ker dalj časa ni v Črnomlju gostovalo
najbolj ugledno slovensko gledališče, so
bile vrste tudi pred okencem za vstopnice.
Dvorana je bila polna do zadnjega
kotička. Črnomaljski Zavod za izobraže
vanje in kulturo bi taka gostovanja večk
rat organiziral, a kaj ko so zelo draga, de
narja za kulturo je vedno manj, od
vstopnine pa ne pokrijejo niti polovice
stroškov.
PETA DIMENZIJA — V soboto bi
morala v Črnomlju nastopiti Četrta di
menzija, skupina z Raven na Koroškem,
ki naj bi predstavila svojo novo kaseto. Z
managerjem te skupine je bilo tudi dogovoijeno, da bo po koncertu Četrta dimen
zija igrala za ples v Dragatušu. Iz vsega
skupaj pa ni bilo nič, ker se njihov manager ni več oglasil in ga tudi_po telefonu ni
bilo moč dobiti. Fantje od Četrte dimenzi
je očitno niso računali, da ima njihov an
sambel še eno, peto, kije očitno v tej kons
telaciji odločilna.
RAZGLEDNICE — Viniško turistič
no društvo je pred kratkim izdalo dve novi
barvni razglednici z motivi iz tega lepega
kraja. Razglednici sta izšli v nakladi 3000
izvodov, fotografije je posnel Branko Ba
bič, natisnila pa novomeška Tiskarna. Lep
pozdrav z Vinice bo šel po vsem svetu.
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Premog v deponijah?
Če bi rudarjem dovolili podražiti premog v
začetku leta, ne bi prišlo sedaj do tako visokega
skoka cen
KANIŽARICA — Te dni so ru
darji kanižarskega rudnika dosegli
letošnji celoletni plan izkopa pre
moga, kar pomeni, da so do začetka
decembra nakopali 8.500 ton pre
moga več, kot so za to obdobje
načrtovali, saj so vsak mesec me
sečni plan presegali za okoli 8 ods
totkov. Ta uspeh je toliko večji, ker
so ga dosegli z manjšim številom
zaposlenih kot v lanskem letu, pa še
nadurno delo so zmanjšali za kakih
70 odst.
Kljub temu so imeli ob devetmesečju za več kot 500 milijonov dinaijev izgube, ki se je do sedaj še
povečala. Ker sodijo rudniki v sis
tem slovenske energetike, so odvis
ni od skupnega prihodka, ta pa je
premajhen predvsem zaradi cene
elektrike. »V devetih mesecih smo
dobili plačane le 61 odst. dogovor-

Drobne iz Kočevja
BODI LUČ! — Stanovalci v Tesar
skem nasleju že več let samoupravno pro
sijo, sklepajo, zahtevajo dodatno svetilko
javne razsvetljave. Zvedeli smo, da bo ta
investicija vnesena v plan SIS za komu
nalne in cestne dejavnosti za prihodnje
leto.
TRIJE ŽE STOJE — Trije betonski
okrogli stebri za plakatiranje že stoje po
mestu, do konca leta pa nameravajo pos
taviti še tri. Obljubljeno pa je, da bodo
prihodnje leto oskrbeli s takimi stebri vse
območje KS Kočevje mesto. To je še en
ukrep za boljše obveščanje krajanov (po
leg Novic) in hkrati več upanja, da bo
morda naslednji referendum za samopris
pevek le uspel.
KAJ S TRŽNICO? — Idejni načrt za
obnovo tržnice in okolice bo v decembru
razstavljen v Likovnem salonu, nato pa bo
o njem organizirana še javna razprava.
Morda bo zanjo večje zanimanje, kot je bi
lo za nedavne konference SZDL.
PROBLEMI SPODBUJAJO DELO
— Novi krajevni odbori, ustanovljeni za
vsa območja KS Kočevje-mesto, so naj
bolj delavni na območjih Trata, Mestni
log, Tesarsko naselje, Strelišče in v zadn
jem obdobju še Mahovnik. Pokazalo seje,
da so najbolj delavni tam kjer skušajo kra
jani rešiti razne zadeve, predvsem komu
nalne, ki jih težijo.

Vladimir Breznik: »Velika po
dražitev premoga je že zavrla
prodajo.«

jene cene za energetski premog in
od tu izguba in zelo slaba likvid
nostna situacija,« pravi direktor
kanižarskega rudnika inž. Vladimir
Breznik. Sedaj imajo že kake 1,4
milijarde dinaijev likvidnostnih kre
ditov in njihovo odplačevanje po
130-in večodstotni meri je za rud
nik seveda izredno breme. V slo
venski energetiki menijo, da bodo z
lastnimi sredstvi celotno izgubo pok
rili do konca leta.
Po zadnjih ukrepih se je komer
cialni premog podražil za 62 odst.,
cena za energetski premog pa je od
visna od skupnega prihodka elek
trogospodarstva. V Kanižarici pra
vijo, da bo dobro, če bo ob koncu
leta energetski premog dosegel 80
odst. za letos dogovorjene cene po
energetski bilanci Slovenije. Veliko
podražitev komercialnega premoga
pa v Kanižarici že občutijo in
pričakujejo še večje težave pri pro
daji. Bojijo se, da se bo ponovila si
tuacija izpred 15 let, ko se je proda
ja tudi močno zmanjšala in so imeli
polne deponije. »Trgovci pa kupu
jejo premog v tujini za drage devize
ali pa iz južnih republik, kar lahko
pripelje do resnih težav v sloven
skem premogovništvu,« pravi inž.
Breznik. Po njegovih besedah je se
daj premog predrag, vendar ga sa
ma Kanižarica ne sme prodajati ce
neje, ker je tako dogovoijeno za vse
slovenske rudnike ijavega premo
ga. »Tako občuten skok cene pre
moga ne bi bil potreben, če bi nam
dovolili povišanje cene že v začetku
leta, vendar je cena premoga pod
kontrolo zveznih organov.«
A.B.

T. PERPAR NOVI
SEKRETAR OK SZDL
TREBNJE?
T R E B N JE — Za program skovolilno sejo občinske konference
S Z D L T rebnje, ki bo v torek, 15.
decem bra je pripravljen tudi pre
dlog kandidatne liste za vodstvo
organizacije. Predsednik naj bi bil
tudi poslej Pavel Žagar, za nove
ga poklicnega sekretarja pa kan
didira T one Perpar, dolgoletni
družbenopolitični delavec, zdaj
zaposlen kot direktor m otela
Putnik v Trebnjem .

90 odst. Novoteksove viniške konfekcije dela za izvoz — Brez novih strojev ne
bo šlo dolgo — Padec kupne moči na domačem trgu — Veliko porodniških
VIN IC A — D ecem ber je začetek obdobja, ko je za konfekcionarje ve
liko dela. N a to obdobje, ki traja kake štiri m esece, so v viniški K onfekciji,
N ovoteksovem tozdu, dobro pripravljeni.
liko da skrpajo skupaj za najnujnejše
»D elati j'e pač treba takrat, ko je
rezervne dele. T udi za prihodnje leto
delo,« pravijo. Poleg tega pa se m ora
ne kaže nič bolje. Seveda gre razvoj v
jo v konfekciji, kjer je iz dneva v dan
svetu naprej in tudi zahteve tujih
hujša konkurenca, tudi diim pinško
kupcev so vedno večje, tem pa brez
nelojalna— sam o lani so v Jugoslavi
sodobnih strojev ne bo m oč zadostiti.
ji odprli 30.000 novih delovnih mest
K ako slabo je pravzaprav plačano de
v konfekciji — hitro prilagajati no
lo konfekcionarjev, pove podatek, da
vim zahtevam kupcev. T o velja še po
v strukturi prodajne cene hlač živo
sebej za tiste konfekcionaije, ki ve
delo znaša sam o 4 odst. O b devetm eliko delajo za izvoz, m ed tem i pa so
sečju je povprečni osebni dohodek v
tudi viniški, saj kar 90 odst. njihovih
viniški Konfekciji znašal 160 ti
proizvpdnih zmogljivosti dela za iz
sočakov, za novem ber pa dobrih
voz. »Ce hočeš delati za tuje kupce, se
180.000 din. Pa vendar je bila njiho
m oraš v prvi vrsti strogo držati rokov
va produktivnost v devetih mesecih
in delo m ora biti seveda opravljeno
na visoki kakovostni ravni. T o vedno
za 7 odst. večja kot v enakem lan
bolj velja tudi za dom ači trg,« pravi
skem obdobj u in tak porast je za k o n 
direktor viniškega tozda Jože Sta
fekcijo zelo velik, saj veljajo zanje
rešinič.
Prav roki in kvaliteta pa so odlika
viniških konfekcionarjev in marsika
teri tuji naročnik zahteva, da se zanj
šiva na Vinici, kjer je zaposlenih 340
ljudi, velika večina je žensk z obeh
strani Kolpe. N a Vinici tako kar se
produktivnosti in kakovosti tiče, ne
zaostajajo za evropskim nivojem,
čeprav pravijo, da imajo še nekaj re
zerv. Kljub vsemu temu pa konfekcionaiji in tekstilci nasploh niso brez
težav. V zadnjem času m očno občuti
jo padec kupne moči na domačem
trgu, z izvozom pa se ustvarja manjši
dohodek, kajti tuji kupci pač niso
pripravljeni plačevati v ceni tudi
naših visokih dajatev in rediti prešte
vilne administracije.
Jože Starešinič: »Če hočeš delati za
V viniškem tozdu si letos niso mo
izvoz, so najpomembnejši roki in
gli kupiti niti enega novega stroja, to
kvaliteta.«

Dogovor dedka Mraza
KOČEVJE — Brez dogovaijanja in
sporazumevanja ne gre niti pri dedku
Mrazu. Krajevna skupnost Kočevjemesto je pripravila predlog programa
prireditev ob letošnjem dedku Mrazu.
Po tem predlogu naj bi bila 27. decem
bra ob 16. uri v Šeškovem domu glas
bena pravljica Rdeča kapica, ki jo bo
pripravilo SKUD Osnovne šole Zbora
odposlancev Kočevje. V ponedeljek,
29. decembra, bo ob 16. uri dedek Mraz
s spremstvom obiskal mesto in se usta
vil na ploščadi sredi mesta, kjer bo tudi
program za najmaljše. Naslednjega dne,
tudi ob 16. uri, pa bo že tradicionalen

KOČEVJE — Na današnji prvi seji
nove občinske konference SZDL bodo
razpravljali o delu te konference in nje
nih organov v zadnjih štirih letih ter o
predlogih izhodišč za uresničevanje
Programskih ciljev in nalog kandidatov
za predsednika in sekretaija OK SZDL.
Na dnevnem redu so tudi volitve novih
organov OK SZDL in najodgovorne
jših funkcionaijev. Za predsednika
kandidira Jože Košir, za podpredsed
nika Stane Gabrič in M atjan Kozinc, za
sekretarja pa urban Dobovšek in Janez
Pezdirc.

RUSIJA — Direktor večjega podjetja
je vrnil s službenega potovanja iz Sov
jetske zveze ravno po sprejetju zloglasnega
paketa zvezne vlade. Na kolegiju je bil ze
lo odkritosrčen in je dejal, da ker še nič ne
ve, kaj prinaša najnovejši paket iz Beogra
da, predlaga, da bi sodelavce seznanil,
kako je bilo v Rusiji. Kolegij je z veseljem
sprejel tak predlog, kajti kdo bi se neneh
no ubadal s temi protiinflacijskimi homatijami.
VLOMI — Prejšnji teden se je v dveh
večernih urah v Trebnjem zvrstilo kar 6
vlomov. Nepridipravi niso izbirali žrtev in
jim ni moč očitati, da so za socialno raz
likovanje. Potem, ko so pred časom ukra
dli avto sekretarju fronte, so mu zdaj
poškodovali še hišo.
RALLY — Trebanjci so bili priča noč
nega rallyja, kakršnega vidijo le v najbol
jših kriminalkah. Neki Rom je izpred poš
te ukradel katrco, v kateri je lastnik
velikodušno pustil ključe. Ko mu je zman
jkovalo bencina, je šel tankat v Grosuplje.
Plačati seveda ni imel s čim in tedaj se je
začela dirka, ki so se ji pozneje pridružili še
trebanjski miličniki. Nepristranski opazo
valci zatrjujejo, da sije Rom, ki gaje zaus
tavila šele blokada (voz!) na cesti pri Rač
jem selu, zaslužil vsaj izpit, ki ga še ni
utegnil narediti, tako silno znanje je poka
zal. Vozil je tudi po dveh kolesih!

Delati je treba, ko je delo

Predlog programa pripravljen, ne pa še, kdo ga bo
plačal — Spet obdarovanja, sprevod dedka Mraza

VOLITVE VODSTVA
SZDL

Trebanjske iveri

IZ NKŠIH OBČIN

sprevod dedka Mraza s spremstvom po
ulicah Kočevja.
O tem programu so razpravljali na
zadnji seji skupščine krajevne skupnosti
Kočevje. Delegati so menili, naj bi pro
gram pripravile, izvedle in financirale
poleg krajevne skupnosti še kulturna
skupnost, društvo in zveza prijateljev
mladine, šole in po potrebi tudi drugi.
D o časa, ko to poročamo, pa dokončni
sporazum vseh teh še ni dosežen.

KDO BO NOVI
PREDSEDNIK?
SUHI KRAJINI BOLJ O DPRTA VRATA V SVET — Pred rojstnim dnevom
republike so se krajani krajevne skupnosti Dobrnič pošteno veselili. Ob tem, da
so, kot je povedal predsednik sveta KS Silvo Perpar, v treh letih stoodstotno
uresničili na osnovi 5-letnega krajevnega samoprispevka zastavljeni program
asfaltiranja cest, so prišli še do 1.850 m asfalta regionalne ceste Trebnje —
Žužemberk na odseku od Preske do Dobrave. Pomen te ceste pa je dosti širši,
je poudaril predsednik trebanjske občinske skupščine Nace Dežman, saj pove
zuje Štajersko in Dolenjsko s sosednjo republiko Hrvaško in je bližnjica do
našega morja. Suhokrajinci so posebno hvaležni Mari Rupeni — Osolnikovi,
ker je na njen predlog izdelan projekt FAO, ki pomeni spodbudo za hitrejši
razvoj tega najmanj razvitega predela Dolenjske. Republiška skupnost za ces
te, Cestno podjetje N ovo mesto in občinska skupnost za ceste Trebnje so z ve
liko volje in denarja omogočili posodobitev ceste. Na sliki: Mara Rupena —
Osolnikova je prerezala trak ob otvoritvi ceste v Preski. (Foto: P. Perc)

K O Č E V JE — V Kočevju bodo
volili novega predsednika občinskega
izvršnega sveta, ker je bil sedanji
(D ušan Popovič) izvoljen za direk
torja delovne organizacije M elam in
Kočevje. Z a to dolžnost je doslej evi
dentiranih 11 m ožnih kandidatov,
vendar na kandidaturo večina ne
pristaja. D o ponedeljka, 7 decem bra,
je pristal pravzaprav le eden, razgo
vor pa do takrat še ni b il opravljen z
vsemi. D okončno kandidatno listo
bo sprejela občinska kandidacijska
konferenca, 18. decembra.

Od žganjarne do sodobne tovarne
35 let Dane z Mirne — Letos za 11 milijard dinarjev izdelkov — Vilko Marin »oče«
okrajne žganjarne na Dolenjskem — Pomembna pogodba Dane z Avstrijci
MIRNA — »Z zavzetim delom in samoodpovedovanjem smo v 35 letih D a
ne veliko storili. Letos bomo prodali za 11 milijard dinaijev naših izdelkov.
Naši kamioni bodo do konca leta prepeljali kupcem preko 25.000 ton izdelkov
in za približno 500 milijonov din izdelkov bomo prodali v tujino,« je povedal
direktor mirenske Dane Avgust Gregorčič ob jubileju tega uspešnega 400članskega kolektiva.
patizerja osvobodilnega gibanja Italija
»Kot poseben uspeh v poslovanju la
ni internirali. Po razpadu Italije se je
hko štejemo letošnjo sklenitev pogodbe
priključil NOV, vendar so ga poslali
o dolgoročnem proizvodnem sodelo
domov z nalogo, da kuha žganje za cen
vanju s tvrdko Esarom iz Avstrije. Na
tralno vojno bolnišnico na Rogu. 1.
osnovi te pogodbe bomo številna tehno
oktobra 1945je Marin spet pričel kuha
loška vprašanja reševali skupno, izti žganje v prostorih, kjer je današnja
vozno-uvozni posli pa potekajo z men
Dana. Že precej izpopolnjeno obrtno
javo 1 : 1 , tako da nas ne prizadenejo
dejavnost je 1. oktobra 1949 oddal v
spremembe zunanjetrgovinskih predpi
najem takratnemu okrajnemu ljudske
sov,« poudarja Gregorčič.
mu odboru Trebnje, sam pa je postal
Bežen pogled v preteklost tovarne
prvi upravnik okrajne žganjarne, ki je
nikakor ne more prezreti 'm ena že
že zaposlovala nekaj stalnih, več pa se
pokojnega Vilka Marina. Pri očetu seje
zonskih delavcev.
izučil za trgovca in ob delu v trgovini je
Marin razmišljal, da bi se dalo precej
Prvo odločbo o registraciji podjetja
sadja slabše kakovosti iz okoliških kme
tij koristno uporabiti za predelavo v je izdal ObLO Mirna 3. avgusta ,1952 in
ta datum je zabeležen kot rojstvo Dane.
žganje. Tej ideji je priča dokum ent —
Podjetje se je imenovalo Destilacija in
pooblastilo sreskega načelstva v Novem
promet alkoholnih pijač M irna na D o
mestu od 6. julija 1935, na katerem
piše, da sme Vilko Marin opravljati lenjskem, Vilko Marin pa gaje vodil do
trgovino z vinom in žganjem na debelo. novembra 1954. V tem času so izdelo
Žganjarsko obrt, izdelavo žganja iz sad vali pelinkovec, likerje mentol, hruška
in rum, brinjevec, sadjevec in malino
ja, brinja in fig, je nato Marin opravljal
do 10. avgusta 1942, ko so ga kot sim vec. Vsega je bilo 80.000 litrov na leto.
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Za primerjavo povejmo, d a je to danes
dnevna proizvodnja v Dani! Lojzetu
Krhinu, ki je prevzel vodstvo podjetja
za Marinom pa gre posebna zasluga, da
je Dana iz obrtniškega podjetja v 19 le-

evropske norm e. N a Vinici im ajo po
leg tega še precej problem ov zaradi
bolniških in porodniških. Vsak dan
zaradi tega izostane kar 13 odst. de
lavk, od tega jih je 9 odst. na porod
niški. K er je to m lad kolektiv, kjer
prevladujejo ženske — povprečna
starost je m anj kot 22 let — v nas
lednjih nekaj letih ne pričakujejo, da
se bo to izboljšalo.
A. B,

POTOMCI IZSELJENCEV
NA VINICI
VINICA — Pred kratkim je bilo na
obisku v Vinici 15 štipendistov Sloven
ske izseljenske matice, potomcev slo
venskih izseljencev iz Amerike, Argen
tine, Nemčije, Švedske in Grčije, vodil
pa jih je dr^Janez Bogataj. Na Vinici so
si ogledali Župančičevo spominsko zbi
rko v njegovi rojstni hiši in muzej mla
dinskega pesništva, gostitelji so si ogle
dali tudi proizvodnjo v Novoteksovi
temeljni organizaciji ter se z Vinice na
potili še na obisk Adlešičev.

TA DAN JE BIL LEP
Z Matejo sva se udeležili skupaj z men
torico 19. srečanja pioniijev dopisnikov v
Ljubljani. V Domu slovenskega tiska me
je prijazno sprejel predstavnik Dolenjske
ga lista Martin Luzar, potem nam je govo
ril Slavko Fras. Po razglasitvi najboljših
šolskih glasil smo v Cankarjevem domu
obiskali knjižni sejem in nastop nekaterih
slovenskih književnikov in karikaturistov
ter čarovnika iz Cicibana. Pisci so odgovaijali na naša vprašanja, Niko Grafe
nauer je pri tem dejal, da piše pesem zelo
dolgo in da ne zna prav nobene na pamet.
Na srečanju mi je izročil Martin Luzar
knjigo Mladi novinar. Ta dan je bil lep.
BISERKA ŠKARJA, 5. r.
novin. krožek
OŠ dr. Pavla Lunačka
Šentrupert

PRIZADETO O
ZADNJIH UKREPIH
ZVEZNE VLADE
T R E B N JE — K o so trebanjski
kom unisti na ponedeljkovi seji občin
skega kom iteja ZK obravnavali gos
podarska gibanja v letošnjem tričetrtletju, so ocenili, da bodo že do konca
leta v številne kolektive zadnji ukrepi
ZIS prinesli visoke izgube, nezado
voljstvo in nem ir delavcev. N a seji je
sodeloval tudi izvršni sekretar pred
sedstva C K ZK S Živko Pregl, ki je
pohvalil tak zelo prizadet ton razpra
ve, saj kom unisti na ta način izražajo
občutek odgovornosti za stanje, k ije
vse prej kot rožnato, obeti pa so še
slabši. Več prihodnjič.

TISOČ OBISKOVALCEV
NA SMUČARSKEM
SEJMU
ODLIKOVANJA ZA DAN REPU
BLIKE — V ribniški občini so slo
vesno proslavili dan republike, os
rednja proslava dneva republike pa je
bila v domu JLA. Na slavnosti je go
voril predsednik občinske skupščine
Franc Lapajne, ki je devetim obča
nom podelil državna odlikovanja.
Prejeli so jih: Milena Borovac, Ivan
Petrič, Stanko Rus, Franc Lapajne,
Stane Škrabec, Franc Grivec, Stane
Kromar, Jože Gril in Franc Preles
nik. Na sliki: Ivan Petrič (na levi)
sprejema odlikovanje iz rok predsed
nika občinske skupščine Franceta
Lapajneta. (Foto: M. Glavonjič)

TREBNJE — Smučarski klub Treb
nje je prejšnjo soboto in nedeljo pripra
vil v avli stare osnovne šole izjemno us
pel smučarski sejem. Bilo je kar okrog
tisoč obiskovalcev, ki pa so se bolj za
nimali za izmenjavo oziroma nakup
smučarske opreme za otroke, zelo malo
pa za odrasle. Skratka, bila je velika
ponudba a zelo malo povpraševanja.
Resje, daje Mercator, tozd Gradišče, že
prej organiziral akcijsko prodajo po de
lovnih kolektivih in so številni že tedaj
kupili novo opremo. Za uspeh sejma
gre zasluga vsem organizacijam, ki so
prispevale tudi za smučarski srečolov.
Denar od izkupička bodo trebanjski
smučarji porabili za letošnje enoteden
sko zimovanje oziroma tečaje v Bohinj
ski Bistrici. Prijave še sprejemajo.

• V naslednjem letu načrtujejo v
Dani, da bodo dopolnili polnilne
zmogljivosti, razširili prodajni izbor
ter izboljšali organiziranost in delov
no disciplino. V Dani ne pozabljajo
na sočloveka, sodelavce, kar potrjuje
jo vsakoletna srečanja upokojencev
in delavcev, ki že vrsto let ustvaijajo
ugled tovarni. Ob letošnjem jubileju
je bilo še posebej slovesno. Predsed
nik delavskega sveta Dane Jože
Pravne je še zlasti čestital 14 jubilan
tom za 10-letno zvestobo kolektivu,
sedmerici za 20 let in Tereziji Škulj za
30 let dela v Dani. Na prireditvi je
nastopil tudi mešani pevski zbor z
Mirne, ki ga vodi Stane Peček, pok
rovitelj zbora pa je Dana.
tih njegovega vodenja prerasla v tovar
no z jasno razvojno perspektivo in ime
nom, znanim po vsej Jugoslaviji.
P. PERC

LOVSKI MOTIVI PRIVLAČIJO — Razstava likovnih del slikarskega samo
rastnika Andreja Militareva iz Ljubljane, ki so jo pred kratkim odprli v Ribnici,
je vzbudila veliko zanimanje. Militarev razstavlja portrete revolucionaijev in
lovske motive. Razstavo sije ogledalo že veliko obiskovalcev, večino slik z lov
skimi motivi pa so Ribničani kar odkupili. (Foto: Milan Glavonjič)
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IZ NkŠIH OBČIN
Razvozlani
zapleti s
pitno vodo

V Krškem dan
prosvetnih
delavcev

Novi cevovod od Glogo
vega broda do Brežine je
končno zakrpan

Podelili nagrade

BREŽICE — S pitno vodo iz novega
črpališča v Glogovem brodu občani res
nimajo sreče. Leto dni je minilo, odkar
je bil zgrajen nov cevovod do vodnjaka
v Brežini, ki pa je takoj na začetku od
povedal. Potem so ugotavljali krivca in
izvajalec iMP Maribor seje lotil dolgo
trajnega popravljanja napak.
Ljudje godrnjajo in se sprašujejo, če v
tem času ne bi lahko položili popolno
ma nov cevovod, najbrž celo hitreje, kot
da krpajo sedanjega. Prebivalci bi bili
zagotovo bolj potrpežljivi, če ne bi že
lep čas sami zbirali prispevek za uredi
tev novega črpališča, iz katerega jim
obetajo izredno kvalitetno pitno vodo.
Voda iz brezinskega črpališča že dlje
časa nima vseh tistih lastnosti, ki sijih
uporabniki želijo. Pred leti je ljudi
vznemiril duh po trohnobi, čeprav voda
zaradi tega ni bila škodljiva.
Potem so začeli geologi raziskovati
nove vire in v Glogovem brodu naleteli
na odlično vodo, kakršno jim lahko za
vida vsa Slovenija. Po slovesni otvoritvi
črpališča se je dotok iz te vrtine spet us
tavil. Cevovod ni vzdržal pri jsk a in šele
oktobra letos so bili s popravilom tako
daleč, da so napravili uspešen tlačni
preizkus. Na pobudo izvajalci IMP
M aribor in po nasvetu projektanta so se
odločili, da bi novi oziroma popravljeni
cevovod z dodatno opremo zavarovali
pred vodnim udarom ob vsakem zago
nu črpalke, to pa je za dva milijona di
narjev dodatnih stroškov. Pokrili jih
bodo najbrž iz sredstev za razšiijeno re
produkcijo, ki jih prispevajo uporab
niki od kubika pitne vode. Pionirje kot
izvajalec gradbenih del pred kratkim
popravil tudi večkrat poškodovani sig
nalni kabel ob trasi cevovoda, vendar to
ni povzročilo novih izdatkov za investi
torja. Po pogodbi je bila to izvajalčeva
naloga. Končno so dela tako daleč, da
delavci Komunalnega in obrtnega pod
jetja napovedo drugo otvoritev, če jim
je sploh še kaj do tega.
J. T.

KRŠKO — Pretekli petek so se v
Delavskem kulturnem domu Edvarda
Kardelja v Krškem zbrali delavci vzgoje
in izobraževanja, ki so praznovali svoj
dan. O b tej priložnosti je prosvetnim
delavcem spregovorila Tina Tomlje,
članica predsedstva CK ZK Slovenije.
Tomljetova je v svojem priložnost
nem nagovoru nanizala vrsto odprtih
vprašanj, s katerimi se srečujejo delavci
v vzgoji in izobraževanju pri svojem de
lu, in pri tem še posebej poudarila nji
hovo izredno pomembno družbeno
poslanstvo. O b tem je menila, da bi m o
rali vzgoji in izobraževanju posvetiti v
družbi še več pozornosti, financiranje
teh dejavnosti pa bi morali vsekakor
izvzeti iz siceršnjih omejitev. Med dru
gim je dejala, da morajo učitelji pris
luhniti vsem problemom in težavam, s
katerimi se srečujejo mlajše generacije,
ki pa so očitno vse bolj dovzetne za raz
lične vplive.
Na osrednji slovesnosti, ki je bila v
delavskem domu, pa so prosvetnim de
lavcem iz krške občine podelili tudi ju 
bilejne nagrade za 20 in 30 let dela v
vzgojno-izobraževalnih organizacijah.
Za 30 let dela so jubilejne nagrade pre
jeli: Iva Dernač — OS Senovo, Štefka
Horvat — OŠ Krško, Mihaela Kežman
— O Š Krško, ^Erika Lapuh — OŠ
Krško, Lojze Štih — Srpdnja šola
Krško, PolonaJJlčnik — OŠ Raka, Ida
Zemljak — OŠ Krško in Betka Župevc
— VVZ Krško. Za 20 let dela v pros
veti pa so prejeli nagrade: Stanka Božič
— OŠ Brestanica, Silva Cešnovar —
OŠ Leskovec, Aleksandra Gajšek —
O Š Leskovec, Nikola Jelčič — OŠ
Krško, Ksenija Majnik — OŠ Brestani
ca, Justina M olan — OŠ Raka, Ivanka
Papek — O Š Krško, Marta Zorko —
O Š Leskovec. O b tej priložnosti so se
zahvalili tudi upokojencem in delav
cem, ki so se zaposlili na novo. V delav
skem dom u so učenci glasbene šole iz
vedli za prosvetne delavce krajši kul
turni program, nastopil pa je tudi
mariborski igralec Jože Zupan. Kasneje
je bilo družabno srečanje v hotelu
Sremič.

IZ NKŠIH OBČIN i i
Brežičani trepetajo za okolje
Skrbi jih pitna voda pa tudi odlagališče jedrskih odpadkov na pragu
BREŽICE — Izteka se šesto leto poskusnega in četrto leto rednega obrato
vanja jedrske elektrarne v Krškem, Jugoslavija pa nima stalnega odlagališča za
jedrske odpadke. Še vedno jih hranijo v Krškem, to pa povečuje nezaupanje
prebivalstva brežiške občine do elektrarne. Pred začetkom obratovanja so lju
dem zagotavljali, da je to čista energija, ki ne onesnažuje okolja, zdaj pa, ko
imajo pred seboj prvo celovito poročilo, so predvsem v svetu za varstvo okolja
pri Socialistični zvezi zahtevah jasne odgovore glede odlagališča. Slišali so
namreč, da je tudi v rudniku Globoko ena izmed možnih lokacij.
V razpravi, n a katero so ptovabili
boljšem . Brežičanom svetujejo, naj
čim prej usposobijo novo črpališče v
tudi dr. M ilana Č opiča, predstavnika
G logovem Brodu, kjer so geologi
J E in Inštituta Jo žef Stefan, so pou
odkrili odlično pitno vodo.
darili nujnost po stalnem , vsakom ur
O bčane skrbi tudi toplotno ones
razum ljivem inform iranju o dogajan
naževanje reke Save, saj je J E K rško
jih v J E in d a je ogroženost brežiške
doslej k a r 180-krat prekoračila d o 
občine celo večja od ogroženosti
voljeno m ejo ogrevanja reke. R eka je
K rškega, in to predvsem zaradi vpli
že tako ali tako strupena, zato ni
vov J E na reko Savo ter posredno na
dokazov, da pogin rib povzroča rav
podtalnico in osrednji vir pitne vode,
no JE . S o še veliko huši onesnaževal
ki napaja dve tretjini gospodinjstev v
ci, ki uničujejo življenje v njej.
občini. O d k ar obratuje elektrarna, se
je v brežiškem vodovodu povečala
N ezaupanja bi bilo najbrž m anj, če
vsebnost tricija, ki sicer ni nevarna in
bi bili ljudje bolje inform irani, če bi
je baje celo m anjša k o t v šestdesetih
imeli priložnost, da sproti sprem ljajo
letih, vendar so glede vode K rčani na
dogajanja v JE . T ako zagotovilo so

SREČNO PO NOVI CESTI! — Krajani Bojsnega in Brezja so globoko segli v
žepe za razširitev in asfaltiranje dela lokalne ceste Bojsno— Pišece, ki s o jo iz
ročili prometu za praznik republike. Vsako gospodinjstvo je prispevalo zanjo
po 28 tisočakov v prvem polletju, novembra pa so zbirali še dodaten denar.
Vaščani obeh vasi so na cesti opravili tudi 3 300 delovnih ur. Cesta je danes
vredna 44 milijonov dinarjev. Pri modernizaciji so pomagali Opekama Brežice
— Rudnik Globoko, brežiški Prevoz in trije obrtniki oz. prevozniki. Del sreds
tev je prispevala krajevna skupnost Globoko. Izvajalcem in vsem, ki so jim nu
dili strokovno in materialno pomoč, so se krajani oddolžili s priznanji. (Foto: J.
Teppey)

Krško komunalno podjetje Kostak zadovoljivo opravlja svoje delo, a še ne pov
sem v skladu s potrebami in zahtevami — Potrebne velike naložbe
KRŠKO — Z urbanizacijo in industrializacijo krške občine so se povečale
tudi zahteve po komunalnem urejanju. Vendar pa Kostak z vsemi svojimi služ
bami zaradi neustrezne tehnične in strokovne usposobljenosti ter pomanjkanja
denarja ne more v celoti obvladati te dejavnosti. Tak je bil sklep poročila o izva
janju komunalne dejavnosti v občini Krško, o katerem pa so kar dvakrat raz
pravljali na komiteju za gospodarstvo, na izvršnem svetu in končno tudi na seji
občinske skupščine.
Rom an Sotler, direktor Kostaka,
radi tega, ker je v občini kar 70 vodo
vodov, a Kostak upravlja samo 7 vodokrškega komunalnega podjetja, ki se
ukvarja tudi z gradbeno dejavnostjo, pa
to suhoparno formulacijo dopolni še v
svojimi podatki in problemi. »Zahteve
v krški občini glede komunalne dejav
nosti so v resnici zelo velike, a hkrati tu
di povsem v skladu s potrebami. Naše
podjetje se sicer trudi, da bi zadovoljilo
tem zahtevam, a reči moram, da z ved
no večjimi težavami, ki pa jih ne more
m o rešiti komunalci sami. Oskrba z vo
do ima v naši občini prav gotovo
prednost toda prav tu se najbolj kaže,
kako nam manjka denarja. Pobiramo
sicer ekonomske cene vodarine, ki bo
do m orda zadostovale do konca leta,
takoj po tem pa se bomo že znašli tudi v
finančnih težavah, kar pomeni, da nam
za naložbe ne bo ostalo prav nič denar
R om an S o tle r, direk tor K ostaka
ja. Zelo velik problem imamo tudi za
Krško

Ni spodbud za dobre gospodarje
Sevniški komunisti o zagatah gospodarstva po zadnjih ukrepih ZIS
SEVNICA — Obiski članov izvršnega sveta in občinskih družbenopolitičnih
organizacij naj postanejo stalni, kajti nekatere organizacije združenega dela še
vedno nič ne naredijo, da bi v gospodarstvu uresničili zastavljene resolucijske
naloge. Odnos do strokovnjakov je v sevniški občini pod ravnijo regije, kot da
bi se bali znanja, o tem nazorno pričajo tudi številke in primeri.
Posvet — posavsko gospodarstvo in
razvojem. Dokler bodo izgubarji glede
univerza — v Krškem je pritegnil iz
plač na boljšem, ne vidim več nobene
sevniškega gospodarstva le direktorja
motivacije za dobro gospodarjenje/« je
krmeljske Metalne. Je potemtakem
poudaril sekretar aktiva direktorjev Ste
slučaj, da Metalna z lastnim razvojem in
fan Senica. Če najvidnejši gospodarst
znanjem ob splošni krizi kovinskopre
veniki zatrjujejo, da ne vidijo več nobe
delovalne industrije pri nas postaja
ne motivacije za dobro gospodarjenje in
vzorna tovarna? »T udi za inovacije niso
da bodo prisiljeni še v večji meri preus
ogreti naši direktorji, saj pred časom na
meriti proizvodnjo v izvoz, potem je po
posvet v Krškem kljub eminentnim gos
ložaj sevniškega gospodarstva resen, a
tom ni bilo nikogar iz Sevnice!«, je po
ne brezizhoden. Pogumno zvenijo be
vedal na seji občinskega komiteja ZK v
sede z aktiva delavcev neposrednih
Sevnici sekretar MS ZKS za Posavje
proizvajalcev, češ: nehajmo si dopove
Franc Pipan. »Je zgolj slučaj, da na seji
dovati, da smo nemočni! Vsakdo naj
ni niti enega izmed štirih direktorjev,
svoje naredi.
katerih kolektivi imajo igube?« je na
daljeval Brane Busar.
Karel M akari je v odgovoru na oce
In kako v ozdih prepričati ljudi o po
no, d a je družbeno premoženje v Beto
trebnosti strokovnjakov? Krivo je tudi
nu in Tovarni konstrukcij najslabše va
mišljenje, da ima sociala prednost pred
rovano, dejal, da so napake v gradbe
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• Brežičani očitajo JE, da ne
izpolnjuje obveznosti do oprem l
janja štabov civilne zaščite in da pri
reševanju varnostnih problem ov
ne m orejo sodelovati kot enako
pravni sogovorniki. Tudi za trajno
lokacijo jedrskih odpadkov jih ni
nihče nič vprašal, čeprav so to
m ožnost predvideli tudi v tej obči
ni. Ljudje nam reč skepajo, da skla
diščenje le ni tako nedolžno, če se v
desetih letih po začetku gradnje JE
niso m ogli sporazum eti, kje naj to
b o, in če odgovorn ost za izbiro
lokacije prelagajo z rame na ramo
od Z veze navzdol.
je šole so povedali, da jim ob takih
priložnostih posredujejo preveč eko
nom skih podatkov, prem alo pa jih
seznanjajo s tem , kakšno okolje b o 
m o zapustili bodočim rodovom . Je
K rško naj bi še naprej sodelovala pri
raziskavah pitne vode v brežiški
občini, pa tudi pri dolgoročni razi
skavi o vplivih raznih virov sevanja
na zdravje prebivalstva, ki naj bi jo
delali za Slovenijo.
J. TEPPEY

NAGRADE ZA DAN
REPUBLIKE

Komunala pravi naslov za grajo?

ŽE TRETJIČ INOVATOR LETA
— Občinska raziskovalna skupnost
Sevnica je letos za inovatorja leta
1987 razglasila obrtnika Antona
Kranjca iz Dolenjega Boštanja za
inovacijo »Varpol UG 3«. Izvirnost
tega aparata za gretje kovin pri topli
obdelavi je v tem, daje uporabljen tri
fazni sistem tokovnega gretja in je
mnogo cenejši. Priznanje je dobila
kot najboljša inovatorska skupina
kreatork Konfekcije Lisca, knjižno
nagrado raziskovalne skupnosti pa
sta prejela učenca O Š Boštanj Robi
Perc za opis izdelave stojala za svinč
nik in Lidija Udovč za spis o izdelavi
stojala za urnik. Na sliki: predsednik
skupščine O RS Sevnica M arko Borštnar podeljuje že tretji naslov inovatorja leta Antonu Kranjcu, (na levi;
foto: P. P.)

razpravljalci dobili, hkrati z njim pa
očitek, da prav Brežičani kažejo za JE
zelo m alo zanim anja in da se niti šole
ne odzivajo vabilu na oglede. S sredn-

ništvu najbolj vidne. Očitki glede
nekakovosti del so po njegovem naj
večkrat nepravični, saj so težave zlasti
• Stilles se je po paketu zvezne
vlade spet znašel v zelo resnem po
ložaju. ZIS je sprejel paket, k nam pa
prihajajo dobavitelji in terjajo »sive«
se pravi 20 do 30 odst. višje cene.
Zahtevajo podpis »sporazuma« in
ravno danes sem nekaj takega odklo
nil. Nevarnost je, da bi se zaradi takih
izsiljevanj ustavili in nikomur verjet
no ni do socialnih nemirov. V družbi
končno razčistimo, kaj je menica.
Kakšno slovensko bi že še vzel, druge
pa ne, nam odvrnejo dobavitelji, mi
pa se moramo sprijazniti s plačevan
jem naših izdelkov z menicami,« je
poudaril direktor Stillesa Drago
Milinovič.
zaradi nekvalitetnih materialov in neus
treznih projektov.
P. PERC

vodov. Po občinskem odloku naj bi
sprejeli v svoje upravljanje tudi vaške
vodovode, večina ima oporečno vodo,
kar kažejo tudi ustrezne preiskave),
vendar vaški vodovodi le neradi dajejo
vodovode v upravljanje krajevnih skup
nosti, s katerimi bi mi potem sklepali
sporazume. Pripraviti bomo morali tudi
podzemni kataster, zaščititi vodna zajet
ja,« je povedal Sotler.
Velike težave imajo v Kostaku tudi s
sanitarno deponijo. Ta že zdavnaj ne us
treza več potrebam. Zato so letos odku
pili še dodatne tri in pol hektarje zeml
jišč. Savaprojektu so že naročili pro
jekte. Vendar ne gre samo za deponijo
za vso regijo, ampak za predelavo in
sortiranje odpadkov. Predvidevajo, da
bo deponija zadoščala vsaj za dve leti in
pol, dalj pa vsekakor ne, saj se samo iz
krške občine zbere 70 tisoč kubičnih
metrov odpadkov na leto, medtem ko
TCP Djuro Salaj pridela na leto 100 ti
soč kubikov pepela. V kanalizacijskem
omrežju bo potrebno zgraditi nove
kolektorje, nove čistilne naprave, v
Krškem, Kostanjevici in Brestanici.
Marsikaj pa bi bilo potrebno doreči tudi
pri pokopališki dejavnosti, kjer Kostak
opravlja storitve v večjih krajih, v m an
jših pa imajo krajani velike težave z
izkopom jam , z neenotnimi cenami itd.
»Samo v tem srednjeročnem obdob
ju bi morali vložiti v nakup novih stro
jev in naprav okoli 400 do 500 milijo
nov dinarjev, vendar ne vemo, kje naj ta
denar sploh vzamemo. V tej za kom u
nalno dejavnost vsega spoštovanja vre
dni vsoti pa še niso všteti stroški za
gradnjo deponije. A mislim, da bom o z
združenim delom le našli skupen jezik.
Težje pa bo s prenizko komunalno kul
turo prebivalcev krške občine,« poudar
ja Sotler.
J. S.

KAJ VEŠ O
PROMETU?
K RŠK O — Medobčinski svet za
preventivo in vzgojo v cestnem
prometu za Posavje vabi občane na
izredno zanimivo kviz tekmovanje
Kaj veš o prometu, na katerem se
bodo pomerili zmagovalci občin
skih kvizov iz vseh treh posavskih
občin. Kviz bo v petek, 11. decem
bra, ob 16. uri popoldne v Delav
skem kulturnem domu Edvarda
Kardelja v Krškem. Po kvizu bo
nastopil znani pevec Andrej Šifrer.

KRŠKO — Delavci Tovarne celulo
ze in papiija Djuro Salaj so dan repu
blike počastili s slavnostno sejo delav
skega sveta in podelitvijo nagrad iz
sklada za razvoj. Nagrade je najboljšim
delavcem, ki so se izkazali z raziskoval
nimi nalogami in inovacijami, podelil
predsednik sklada Vinko Bah. Prejeli pa
so jih Miha Metelko, Franc Češnovar,
Alenka Mikeln, Sonja Bence, Maijan
Zorko in Slavka Rodman.

PRIZNANJA ZA DAN
JE KRŠKO
KRŠKO — Delovni kolektiv JE
Krško praznuje svoj dan 1. decembra v
spomin na leto 1974, ko je predsednik
Tito položil temeljni kamen za elek
trarno. O b tej priložnosti so letos pode
lili tudi priznanja Jugel. Tehnični direk
tor Josip Aralica je prejel plaketo
Nikola Tesla, Gorazd Škraba in Maijan
Zorko pa sta prejela zlati znački. Šest
najst delavcev, ki že deset let združujejo
delo v JE Krško, pa je prejelo jubilejne
značke.

NEUPRAVIČENI
PROTESTI
LESKOVEC — Krajani Leskovca
so nam sporočili, da je novomeško
Cestno podjetje izredno malomarno
opravilo asfalterska dela na cesti proti
leskovški osnovni šoli. Vendar je ogo
rčenje krajanov Leskovca povsem ne
potrebno, saj smo iz dobro obveščenih
krogov izvedeli, da so bila opravljena
šele prva izravnalna dela.

REBERNIK IN ZUPANC
SPET NA ČELU
OK SZDL SEVNICA?
SE V N IC A — Predsedstvo
O K S Z D L Sevnica je ob pobudi
občinskega sindikalnega sveta o
krčitvi družbene režije, tudi na
družbenopolitičnih organizacijah,
m enilo, d a je treba pripraviti p ro
gram deprofesionalizacije celotne
družbene nadstavbe. Pri tem pa
ne bodo čakali, kaj b odo na repu
bliki dovolili, saj utegne spet,
k ak o r m arsikatera pobuda iz pre
teklosti v tej smeri, razvodeneti.
Z a program sko-volilno sejo O K
SZ D L , ki b o 21. decem bra v
Sevnici, so sklenili, da za poklic
nega predsednika O K S Z D L po
n ovno predlagajo Ja n k a R eber
nika, za sekretarja pa M aksa
Zupanca.

PROSLAVA SEVNIŠKIH
KRVODAJALCEV
SEVNICA — Na priložnostni slo
vesnosti, ki bo v nedeljo, 13. decembra,
ob 9.30 v kulturni dvorani G D Sevnica,
bodo izročili priznanja Rdečega križa
Slovenije (bronaste, srebrne in zlate
znake) dolgoletnim, večkratnim krvo
dajalcem iz sevniške občine. Krvoda
jalcem se bo zahvalila za človekoljubno
poslanstvo predsednica sevniške občin
ske skupščine Breda Mijovič, spregovo
rila pa jim bo tudi predsednica repu
bliškega odbora Rdečega križa Ivica
Žnidaršič. V kulturnem sporedu prire
ditve bodo sodelovali mešani pevski
zbor Jutranjke, glasbena šola in učenci
osnovne šole Savo Kladnik, Sevnica.

Novo v Brežicah
NOV ČASOPIS? — Zakaj pa ne, to je
edini način, da bi lahko sproti razmnože
vali neskončne kolone številk s plačilnih
list, ki jih želijo imeti na vpogled najbolj
nezadovoljni in najslabše plačani delovni
kolektivi za druge, predvsem pa za tako
imenovane neproizvodne dejavnosti. Na
davkariji bodo morali potem še koga za
posliti, da bo preračunaval neevidentirane
dohodke popoldanskega dela na vrtovih
in kmetijah, v sadovnjakih in vinogradih
ter vseh vrst šušmarjenja od mizarjenja do
popravljanja avtomobilov, šivanja in ple
skanja stanovanj.
ZAPARKIRANO POSTAJALIŠČE
— Dopoldne med malico se pred gimna
zijo natrpa toliko osebnih vozil, da lokalni
avtobus ne more zapeljati na svoj običajni
prostor, ampak obstane kar na glavni ces
ti. Urni potniki, ki to opazijo, jo brž ucvro
čez cesto, da lokalca ujamejo za rep, malo
okornejšim starejšim ljudem pa se to ne
posreči, čeprav zavore cvilijo, ko se v stra
hu, da jim bo avtobus ušel, s pojemajočimi
močmi in prtljago v rokah opotekajoč
poženejo za njimi ne oziraje se na levo ali
desno.
ZGLED Z VRHA — V Socialistični
zvezi je vzniknil predlog za nepoklicno
opravljanje predsedniške dolžnosti na
ravni občinske konference SZDL. Pro
račun si zaradi tega ne bo veliko opomo
gel, toda več je vreden zgled, če bi zares
potegnil za seboj zmanjševanje adminis
tracije v upravi, sisih in še kje. Predlog na
tehtnici sveta za organiziranost ni dobil
podpore, češ da bi potem potrebovali pre
cej zanesljivih aktivistov, ki pa jih danda
nes vedno težje najdejo.
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V času od 21. novembra do 3. decem
bra so v brežiški porodnišnici rodile: Eva
Marn iz Brežine — Anjo, Viktorija Ceglar
iz Sevnice — Grega, Ksenija Pintarič iz
Brežic — Ines, Anica Prah iz Prilip— Ma
jo, Jadranka Drenski iz Drenja — Silvija,
Ludvika Bole iz Pristave - r Lojza, Milena
Zupančič iz Pišec — dečka, Anica Glas iz
Pokleka — Rudolfa, Verica Mataušič z
Otoka — Željka, Snježana Šoič iz
Konščice — Nikolino, Marica Horvat iz
Gradne — Marijo, Irena Plevnik iz Pišec
— Marka, Anica Hribar iz Zasapa —
Anamarijo, Marinka Harapin iz Glo
bokega — Dejana, Sonja Pšeničnik iz
Kapel — Dejana, Metka Glas iz Starega
Grada — Iztoka, Anica Petančič iz T
je vasi — Dejana, Karmen Pehenc iz Šibic
— deklico. Čestitamo!

Krške novice
ZUPANOVE LEVITVE — Običajno
krški župan Zoran Šoln nastopa pod svo
jim imenom, v zadnjem času pa se kar po
gosto dogaja, da dobiva povsem nova
imena. Ko je prisoten pri reševanju
vprašanj s področja družbenih dejavnosti,
ga kratko malo preimenujejo v Zorana
Šulca, kar je sicer priimek predsednika
komiteja za družbene dejavnosti v krški
občini. Ko pa je bil krški župan na eni iz
med ribiških proslav, so ga preimenovali v
Zorana Čolna. Lahko se zgodi, da ga bodo
v primeru, ko bo obravnaval vprašanja
jedrske elektrarne, preimenovali kar v Zo
rana Reaktoija ali kaj podobnega.
NOJEVSKA ZNANOST — Od pos
vetovanja o razvoju visokega šolstva v
Sloveniji je preteklo že kar nekaj časa, a še
vedno prihajajo nove vesti. Ena izmed
takih malo zabeljenih je tudi tale: znanst
veni delavci, ki so večino časa v toku pos
vetovanja preživeli v Delavskem kultur
nem domu Edvarda Kardelja, so zahte
vali, naj se informativni center JE Krško v
tistem času zapre, češ da nočejo imeti nič
skupnega z jedrsko elektrarno. Mi pa smo
vse doslej mislili, daje znanost odprta za
vse novo in da si ne zapira oči pred dejstvi.
OGORČENJE V CENTRU — Prebi
valci starega mestnega jedra Krškega vsak
dan bolj negodujejo. Delavci kopljejo po
ulici že štirinajst dni, kakor da bi iskali no
vega člana izvršnega sveta. Dogaja se tudi,
da Kostak zapre vodo, ne da bi o tem ob
vestil svoje odjemalce, kar štejejo prebi
valci mestnega središča za največji greh.
Hude težave imajo tudi tisti prebivalci
Ceste krških žrtev, ki so se čez noč znašli
na avtobusni postaji. Zaradi ustavljanja
avtobusov pogosto ne morejo z avtomobi
li iz svojih garaž, prav tako pa ne vanje.

Sevniški paberki
SVETOVNI POPOTNIK DRUGIČ
— Mulce zapoznelo, toda iz srca, se pravi
prizadeto, je zadnjič reagirala hči tovariša
direktorja, o katerem smo pred časom v
tej rubriki pisali, daje obredel že vse kon
tinente, razen Avstralije, kamor se od
pravlja januaija. Dejala je, da še ni obiskal
vseh kontinentov in da potuje predvsem
kot predsednik neke poslovne skupnosti.
Več nočemo povedati, da nam ne bi direk
tor v zahvalo za publiciteto iz daljnje deže
le prinesel bumerang,
i CESTARJI — Ce bodo cestaiji še
odlašali z izdelavo lokacijskega načrta za
boštanjsko obvoznico, jih bodo energetiki
prehiteli z lokacijskim načrtom za HE
Boštanj. In potem naj nihče ne tarna, če
drugega načrta ljudje ne bi sprejeli, ker se
ne bi radi vozili okoli riti v žep.
OBČUTLJIVOST — Na republiškem
komiteju za varstvo okolja so kar malo
zamerili inž. Jožetu Kolarju, namestniku
predsednika občinskega komiteja za druž
beni razvoj in gospodarskoupravne zade
ve, ko se je odločil, da bodo sprotno in
formirali o načrtovani gradnji hidro
elektrarn na območju sevniške občine ne
le izvršni svet, ampak tudi občinsko sku
pščino. Vlado je le lažje pretentali kot
skupščino, je menil Kolar in republikanci
so mu malodane očitali, da ne pozna
zakonodaje, kdo je za kaj pristojen.
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Danes predstavitev Sige
NOVO M ESTO — Iz založništva pri Dolenjskem muzeju so prišle na
svetlo prve štiri knjige nove, literarne knjižne zbirke Siga. To so: zbirka črtic
Vinka Blatnika Visoko so zvezde, pesniška zbirka Jožeta D ulaija D obra je
ta zemlja, pesniška zbirka Janeza Kolenca Otroštvo v srcu in pesniška zbi
rka Ivana Zorana Vpisi tesnobe. Zunaj Sige pa je izšla zajetna knjiga srbske
literarne zgodovinarke Bojane Stojanovič Poetika Mirana Jarca. Vse knjige
je oblikoval in tehnično uredil Peter Simič, natisnila pa jih je Tiskarna Novo
mesto, ki se je s Sigo tudi predstavila na nedavnem slovenskem knjižnem
sejmu v Cankaijevem domu v Ljubljani.
Danes, natanko mesec dni po tem, ko so v tiskarni zvezali prve izvode
Sige, bodo omenjene knjige prvič javno predstavljene, in sicer bo to na no
vinarski konferenci, ki se bo ob 17. uri začela v predavalnici Dolenjskega
muzeja. Uro zatem, ob 18. uri, pa bo v mali dvorani D om a kulture literarni
večer, na katerem bodo svoja dela brali avtoiji knjig, izšlih v Sigi, nekaj nji
hovih del pa bodo prebrali recitatoiji. Nastopil bo tudi otroški pevski zbor
glasbene šole iz Črnomlja. Zapel bo nekaj pesmi iz Kolenčeve knjige, kijih
je uglasbil Silvester Mihelčič. O beta se torej zanimivo srečanje z nekaterimi
dolenjskimi besednimi ustvarjalci, s katerih novimi knjigami začenja živeti
(upajmo, da za dalj časa) tudi nova slovenska knjižna zbirka Siga.

Bibliofilska
likovnopesniška mapa
Na ogled v Iskri Mokro
nog — Avtorja Štefan
Potočnik in Slavko Kvas
M O K R O N O G — V počastitev
praznika Dneva republike so v mokronoški Iskri odprli razstavo likovnopesniške mape akademskega slikarja
Stefana Potočnika in pesnika Slavka
Kvasa iz Ljubljane. Po predpraznični
promociji te mape v ljubljanskih Križa
nkah, ki stajo umetnika izdala v samo
založbi, je to skupno delo prvič na ogled
zunaj slovenske prestolnice. Razstava v
Mokronogu, ki jo je omogočila tudi
ZKO Trebnje, bo na ogled do konca
decembra. V mapi z 9 listi je natisnjenih
šest pesmi, ki jim je slikar dodal tri iz
virne akvarele. V vseh petdesetih od av
torjev podpisanih izvodih se v različicah
ponavljajo trije slikarski motivi. Dobro
obiskano otvoritev razstave likovnopesniške mape Štefana Potočnika in
Slavka Kvasa so s kulturnim sporedom
popestrili kulturniki iz mokronoške os
novne šole.

BRECHT ZA ABONMA
NO VO M ESTO — V okviru no
vomeškega gledališkega abonmaja bo v
ponedeljek, 14., in torek, 15. decembra,
v D om u kulture gostovala D ram a SNG
Ljubljana z Brechtovo Malomeščansko
svatbo.

Komu za smeh pol ministrove plače
V Ribnici podaljšali razpis za drugi festival humorja, satire in karikature
_ RIBNICA — Dober uspeh prvega
ribniškega in obenem vseslovenskega
festivala humorja, satire in karikature
prejšnjo jesen je tukajšnjo kulturno
skupnost spodbudil, d aje že spomla
di začela priprave na drugi festival, ki
bo junija prihodnje leto. V ta namen
je z javnim razpisom povabila k sode
lovanju humoriste, satirike, pisce
monodram z vedro vsebino in karika
turiste ter jih zaprosila, naj svoje lite
rarne in likovne prispevke pošljejo v
Ribnico do 15. novembra. Ker pa do
tega dne ni bilo zadovoljivega odziva,
se je kulturna skupnost odločila po
daljšati razpis, tako da je po novem
treba literarne prispevke poslati do
15. januaija, karikature pa do 26.
marca. Vse drugo je pri tem razpisu v
glavnem ostalo nespremenjeno ozi
roma velja tisto, kar je bilo moč pre
brati že v prvem razpisu.
Vsak avtor torej lahko prispeva naj
več tri humoreske ali satire, vendar ne
daljše kot do deset tipkanih strani. Pes
niki lahko sodelujejo z najmanj tremi in
največ s sedmimi humorističnimi ali sa
tiričnimi pesmimi. Aforizmov naj bo v
pošiljki najmanj deset, največ pa dvaj-

KOLEKTTVNA
RAZSTAVA
LJUBLJANA — O d včeraj do 23.
decembra so v Likovnem razstavišču
Rihard Jakopič v Ljubljani na ogled de
la članov Zveze društev slovenskih
likovnih umetnikov. To tradicionalno,
vsakoletno razstavo članov ZDSLU
prireja Galerija Zveze društev sloven
skih likovnih umetnikov v Ljubljani na
Komenskega 8.

Plesni dnevi 87
LJUBLJANA — V Cankaijevem
domu se bodo z jutrišnjim nastopom
plesne skupine Gyule Gergeija iz Bu
dimpešte začeli Dnevi plesa 87. Na pri
reditvi, ki bo trajala do vključno nedel
je, 13. decembra, se bodo predstavili:
Plesno kazalište SKUC iz Zagreba,
Studio za svobodni ples iz Ljubljane,
skupina Nova iz Kranja, skupina T 4 iz
Ptuja, skupina Akt iz Celja, skupina
Media iz Titovega Velenja, skupina
Magra iz Maribora, skupina LAI iz Izo
le in plesalec Rhys M artin iz Avstralije
(živi v ZRN). O b omenjenih nastopih
bo več spremnih prireditev, med dru
gim predavanje o konstumografiji gle
daliških, lutkarskih in plesnih skupin,
sestanek jugoslovanskega medfestivalskega odbora, v okviru katerega je
predviden pogovor o tem, da bi Dnevi
plesa prerasli v festival, pa razstava
plesne šole Mete Vidmar itd. V okviru
Dnevov plesa 87 bodo v Cankarjevem
domu izvedli tudi 5. letno konferenco
Združenja plesnih skupin Slovenije.
Razpravjali bodo o dejavnosti v tem le
tu in sprejeli program za leto 1988.

set. Za monodramo pa velja, da v upri
zorjeni obliki ne bo krajša od trideset in
ne daljša od petinštirideset minut. Om e
jitve so tudi za karikaturiste, s tem da
lahko posameznik prispeva najmanj tri
in največ pet neopremljenih karikatur..
Posebno določilo pravi, da smejo sode
lovati vsi državljani SFR J ter pripad
niki naših etničnih skupnosti, ki živijo v
zamejstvu, vendar pa samo s prispevki,
napisanimi v slovenščini. Seveda bodo
pri vseh upoštevali le dela, ki še niso bila
objavljena.
Prispevke, poslane za festival, bosta
ocenili dve strokovni žiriji. Žirijo za lite
rarna dela sestavljajo: Janez Debeljak,
Miha Mate, Janez Stanek, Franček
Rudolf in Jože Hrovat, žirijo za karika-

Zavodu poje
navček
SEVNICA — Zavod za kulturo
in prosveto v Sevnici ima zelo malo
možnosti, da bi kakovostno deloval
kot delovna organizacija. Že kro
nično mu primanjkuje denarja, za
nameček pa niti javnosti ne ostajajo
prikriti neurejeni notranji medse
bojni odnosi. Posebna komisija za
ozdravitev razmer v zavodu je pre
dlagala ukinitev delovne organiza
cije, posamezne delovne enote: de
lavsko univerzo, kino, knjižnico in
radio, pa naj bi priključili k drugim
organizacijam. Te se zvečine ne
ogrevajo za take »možitve.« Ni
dvoma, da bosta knjižnica in radio
ostala »pri življenju«, morda še
kino. Sicer pa mora tudi sam zavod
kaj narediti za izhod iz začaranega
kroga, vsaj načrt razvoja posamez
nih enot.
P. P.

PROMOCIJE PRI
AMERIKANCU
LJUBLJANA — Biblioteka Emonica, ki jo vodi v Ljubljani udomljeni
Dušan Cunjak, priredi danes dopoldte
v gostišču Pri Amerikancu promocijo
kakih deset knjig, ki so jih izdali pri
padniki drugih narodov in narodnosti,
delujoči v Sloveniji. Več teh knjig je izš
lo prav pri Cunjakovi Biblioteki Emonici, tako tudi pesniški prvenec Jadra
nke
M atič — Zupančič Jezik u
nastajanju, ki bo v Ljubljani doživel že
tretjo promocijo.

LIKOVNO LITERARNI
VEČER V DOMU JLA
NOVO MESTO — Jutri ob 19.30
bodo v tukajšnjem Dom u JLA odprli
razstavo del likovnih ustvarjalcev —
starerešin JLA. V kulturnem programu
pa se bodo predstavili nekateri literarni
ustvarjalci iz vrst JLA in iz Novega
mesta.

V HINJAH PRI
BELEM KONJIČKU
H IN JE — KU D Hinje v ustanavl
janju se pripravlja na izvedbo Blumenthalove veseloigre v treh dejanjih Pri be
lem konjičku. V hinjskem kultum oumetniškem društvu po besedah njego
vega vodstva za zdaj še nimajo vsega
potrebnega denarja, a računajo na po
moč novomeške občinske Zveze kul
turnih organizacij. Igralski skupini bo v
precejšnjo pomoč šola s svojimi kadri,
ki v veliki meri narekuje kulturni utrip
vsej krajevni skupnosti.

GOSTOVANJE S
ČRNO KOMEDIJO
KRŠKO — V soboto, 12. decembra,
bo ob 18. uri Prešernovo gledališče iz
Kranja nastopilo v Delavskem kultur
nem dom u Edvarda Kardelja z delom
sodobnega angleškega avtorja Petra
ShafTeija Črna komedija. To odrsko
stvaritev, ki je nastala pred dobrima
dvema desetletjema in je tudi ena od
uspešnic angleškega gledališča, je za
Prešernovo gledališče režiral Marjan
Bevk.
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ture pa: Marjan Tršar, Stane Jagodič in
Ivan Haramija. Žiriji bosta za najboljša
dela vsake razpisane zvrsti podelili tri
nagrade. Prva nagrada bo olovica pov
prečne mesečne plače slovenskega kul
turnega ministra (predsednika repu
bliškega komiteja za kulturo SRS) v
drugem polletju 1987, druga nagrada
30 odstotkov omenjenega zneska, tretja
pa le 20 odstotkov ministrove plače.
Nagrade bodo dobitnikom podelili ju 
nija 1988 na zaključni prireditvi druge
ga festivala humorja, satire in karikatu
re v Ribnici, kjer bodo tudi predstavili
najboljša dela. Po končani prireditvi
bodo avtorjem karikature vrnili, vsa iz
brana dela pa objavili v posebni
publikaciji.
j £

NOVA KNJIGA
METLIKA — Belokranjsko muzej
sko društvo pripravlja za drevi ob 19.
uri v sejni sobi metliške občinske sku
pščine predstavitev knjige Dušana Kosa
Bela krajina v poznem srednjem veku.
O b predstavitvi tega novega dela o zgo
dovini Bele krajine bodo udeleženci la
hko prisluhnili tudi avtorjevi besedi.

DRAMATIZIRANE
PRAVLJICE
N O V O M ESTO — V petek, 18. de
cembra, bo v tukajšnjem D om u kulture
gostovalo Slovensko ljudsko gledališče
iz Celja. Nastopilo bo z Verasovo dra
matizacijo Andersenovih pravljic, nas
lov dela pa je Daleč od dvorca. Predsta
va bo za šolsko in ostalo mladino.

Akvareli z
ekstemporov
France Smole, kočevski
rojak, spet razstavlja
LJUBLJANA — Slikar France Smo
le, v Ljubljani udomljeni kočevski
rojak, bo spet razstavljal. Tokrat bo na
razstavi, ki jo bodo odprli v ponedeljek,
14. decembra, v dvorani sisa za zdrav
stveno in socialno varstvo v Ljubljani in
bo na ogled do 21. decembra, pokazal
akvarele, nastale na desetih slikarskih
ekstemporih, ki se jih je udeležil letos.
Slikal je v glavnem pokrajinske motive,
še posebej so mu pri srcu akvareli, kijih
je ustvaril na Labodovem ekstemporu.
V Novo mesto zelo rad prihaja in tako
seje letos Labodovega ekstempora ude
ležil že devetič zapovrstjo. Kljub svojim
78 letom je še vedno aktiven, slikarsko
nemiren m nenehno na poti s čopiči,
barvami in papirji. Tudi kar zadeva
razstavljanje, je zelo marljiv. Do zdaj je
sodeloval na 105 skupinskih razstavah,
zdajšnja v Ljubljani pa je že njegova 48.
samostojna razstava.

Vrhunski
pevsla

k
E N K R A T N A L E T O K N JIG A K B R A L C U — T a k o je v Š e n tje rn eju , k jer
so p rejšnji ted e n p rip ra v ili že 7. k ra je v n i k njižni sejem . Sejem s p ro d a jn o
ra z sta v o knjig je bil v p ro sto rih O Š M a rtin a K o ta rja in prvi d a n so se učen
ci tak o le zgrnili o k ro g k njig, k o t kaže fo tografija. N e prid e knjiga vsak dan
k njim n a obisk, tem več sam o, k a d a r je tak sejem . (F oto: I. Z o ra n )

Tri dni s knjižnim sejmom
Na 7. šentjernejskem knjižnem seimu je bilo na ogled
in za nakup okoli 500 knjig — Gost Ivan Minatti
ŠENTJERN EJ — V razstavišču po
leg kulturne dvorane v tukajšnji osnov
ni šoli je bil minuli teden že 7. šentjernejski knjižni sejem. Na prodajni razsta
vi, ki jo je pripravila knjigama Mladin
ske knjige iz Novega mesta, je bilo okoli
500 knjig, ki so jih izdale razne sloven
ske založbe v zadnjem letu. Veliko knjig
je bilo z leposlovno vsebino, obiskoval
ci pa so z zanimanjem jemali v roke tudi

Ob grafikah
T. Stegove
M E TLIK A — V Ganglovem
razstavišču v metliškem gradu j e še
izpred dneva republike na ogled
razstava grafičnih listov akademske
slikarke Tince Stegovec, v Ljubljani
udomljene belokranjske rojakinje,
rojene na Planini pri Črnomlju. To
je pregledna razstava del umetnice,
ki se j e takoj po študiju na ljubljan
sk i akademiji za likovno umetnost
začela izpopolnjevati v specialki za
grafiko, nekaj časa tudi v Parizu,
študijsko popotovala po svetu, se
uveljavila kot knjižna ilustratorka,
veliko razstavljala, dolga leta pa bi
la tudi profesorica za likovno vzgo
jo. Že ob tem, kar je videti na priču
joči razstavi, prirejeni ob 60-letnici
slikarke, to pa so prikazi iz različnih
obdobij umetničnega iskanja in
snovanja, j e moč brez pridržka reči,
da šteje Stegovčeva za ugledno da
mo slovenske likovne umetnosti,
predvsem grafike. Umetnostni zgo
dovinar in kritik dr. M irko Juteršek
j e zapisal, da se Tinca Stegovec
uvršča med nekaj tistih naših trdnih
umetniških osebnosti, k i tvorijo je 
dro povojnega razvoja slovenske
grafike injim gre tudi največ zaslug
za ugled te grafike v svetu. Seveda
umetnica ustvarja po lastnem pro
gramu, v katerem so bistvenega
pomena, kot pravi dr. Juteršek, od
nosi med ljudmi in razmerja do
okolja, in k i z dovršenostjo teži za
tem, da j e poetično lep, skladen in
estetsko sprejemljiv. Razstava, k i bo
odprta vse do 31. decembra, pomeni
ne samo razveseljiv in v Beli krajini
zelo odmeven kulturni dogodek,
ampak tudi prvovrstno likovno pri
reditev sploh
I. Z

poljudnoznanstvene in strokovne knji
ge. Kot vselej do zdaj je novomeška
knjigarna tudi tokrat precej razstavnih
polic napolnila s knjigami za mladino

• Prvi dan, 3. decembra, je bil gost
šentjemejskega knjižnega sejma in
šole pesnik, prevajalec in urednik
Ivan Minatti. Na srečanju z njim v
kulturni dvorani so se zbrali vsi učen
ci in učitelji. V programu so recitator
ji predstavili nekaj Minattijevih pes
mi, v nadaljevanju je pesnik prebral
lasten prevod Pozabljive hruške, ene
od zgodb v knjigi Jaz, osel, hrvaškega
avtorja G. Viteza, ter odgovarjal na
vprašanja učencev o svoji pesniški
ustvarjalnosti. Ivana Minattija je na
tem in drugih šentjernejskih srečanjih
spremljal njegov prijatelj pesnik Se
verin Sali iz Novega mesta.
ter s slikanicami in pobarvankami za
predšolske otroke.
Knjižni sejem je bil odprt tri dni, od
četrtka do sobote. V času, ko to po
ročamo, še nimamo kaj več podatkov o
tem, kako se je obnesel, niti o številu
obiskovalcev niti o izkupičku. Slednje
tudi ni najpomembnejše za prireditev,
ki hoče biti predvsem informativnokulturna manifestacija. To pa je sejem
nedvomno bil in je kot tak vsaj za nekaj
decembrskih dni razgibal šentjemejsko
kulturno življenje, m u dal poseben
utrip. Če nič drugega, je bralcem tega
dela Dolenjske predstavil vsaj nekaj
slovenske knjižne produkcije in jih
spodbudil, da bodo knjige, kr so jih vilOgh kupiti, iskali v
deli, pa jih niso mogh
knjižnici.
I. Z.

OGLED NETOPIRJA
V CANKARJEVEM
DOMU
KRŠKO — Delavski kulturni dom
Edvarda Kardelja iz Krškega organizira
29. decembra skupinski ogled Straus
sove operete Netopir v ljubljanskem
Cankarjevem domu. Čas za prijave je
danes, v četrtek, in v petek, 10. in 11.
decembra, v Delavskem kulturnem
domu v Krškem. Cena za ogled preds
tave je skupaj z vozovnico le 2.500 di
narjev. Za sedaj je na voljo le 50 vstop
nic, če pa bo zanimanje večje, bosta v
Ljubljano peljala dva avtobusa.

N O VO M E STO — Novomeščani nimajo kaj veliko možnosti, da bi
v svojem mestu prisluhnili vrhun
skemu zborovskemu petju. Prilož
nost, da se po dolgem času udeležijo
takšne prireditve, so spet dobili pred
dobrimi štirinajstimi dnevi, natanč
neje v sredo, 25. novembra, ko je v
Domu kulture zvečer nastopil moški
pevski zbor »Srečko Kosovel« iz
Ajdovščine pod vodstvom dirigenta
Klavdija Koloinija. Čeprav je bil
koncert sredi delovnega tedna in na
dan, ko v Novem mestu navadno ni
kulturnih prireditev, so obiskovalci
napolnili dvorano. Bržkone jih je
najbolj pritegnila najava, da j e gos
tujoči zbor eden najboljših kar jih
premoremo Slovenci, pa tudi dejst
vo, da je ta pevski večer štel za pri
reditev na čast dnevu republike. Za
voljo slednjega j e bilo med poslu
šalci tudi nekaj več predstavnikov
družbenopolitičnega življenja obči
ne, kot jih je druge krati, ko j e pri
reditev brez takšnega posvetila.
Iz dveh delov sestavljeni program
so pevci iz Ajdovščine začeli z iz
vedbo Gallusove skladbe O magnum mysterium, k i sta j i sledili Palestrinova Pueri Haebreorum in
Gounoudova Gloria. Nato so se
zvrstile še Mokranjčeva Opelo,
Ravnikova Kam si šla, mladost ti
moja, Hajdrihova Jadransko morje,
Srelmtnjakova Kolona, Simonittijeva Pesem galebu in Vrabčeva
Kralj Matjaž. Poslušalcem sta se še
posebej vtisnili v spomin uvodna
Gallusova pesem zaradi posebnega
načina interpretacije pa Srebotnjakova Kolona, skladba na Menar
tove verze iz znanega cikla tega
pesnika z naslovom Vojne slike, za
radi svojevrstne dramaturške vo
kalne zgradbe pesmi, k i jo j e zbor
umel prepričljivo predstaviti
Drugi del programa je bil nekako
posvečen Beli krajini saj so kosovelovci izvedli kar cel cikel skladatelja
Pavla Mihelčiča z naslovom Vrnitev
v Belo krajino (Šare ptice, Izrasla je
kopinja, Venci veli Prav žalostno je
slišat in Zeleni Jurij). »Venčku«
skladb z belokranjskim melosom je
sledila Sattnerjeva skladba Pogled v
nedolžno oko, tej pa Ipavčeva Vse
mine pa Simonittijeva Buskelce,
Pavčičeva Potrkan ples in Srebotnjakova Rezijanska. V dodatku je
zbor zapel še znano Slovenec sem in
s tem smiselno zaokrožil zdajšnje
mu času in razmeram prilagojeni
koncertni program.
To j e bil večer, kakršnega ni moč
doživeti pogosto, še zlasti ne na Do
lenjskem, kjer j e kakovost zborov
skega petja še vedno zelo nizko na
visoki lestvi kakovosti Bilo j e nepo
zabno doživetje, tako za povprečno
kot tudi za bolj zahtevnega ljubitelja
zborovskega petja, da ne rečemo tu
di za poslušalce s tenkočutnim, kri
tiško izostrenim posluhom za kako
vost Bil j e v pravem pomenu
praznik pesm i celoten koncert pa le
še ena potrditev tistega, kar spreml
ja m oški zbor »Srečko Kosovel« na
njegovih nastopih doma in v tujini
da se namreč povsem upravičeno
ponaša s številnimi zlatimi srebr
nimi in bronastimi priznanji na do
mačih in tujih tekmovanjih najviš
jega razreda.
I. Z O R A N

DANES PRIDE
KAJETAN KOVIČ
KO ČEV JE — Danes, 10. decem
bra, ob 17. uri bo v knjigami Državne
založbe Slovenije v Kočevju kulturna
prireditev, na kateri bosta sodelovala
harfistka Pavla Uršič in pesnik Kajetan
Kovič. Knjigarna je na nedavnem slo
venskem knjižnem sejmu v Ljubljani
dobila Schwentnerjevo priznanje.

MIGLIORIJEV
NEW YORK
NOVO M ESTO — V novomeški
Fotogaleriji so od minulega petka na
ogled fotografske stvaritve Nina Migliorija, italijanskega fotografa iz Bo
logne. Razstavljalec je znano ime na
področju umetniške oziroma avtorske
fotografije. Njegova dela hranijo muzeji
ali galerije v New Yorku, Parizu, Pragi,
Bologni, Parmi, Rimu in drugod, veliko
pa tudi razstavlja. Na razstavi v Novem
mestu so fotografije iz lanskega leta,
predstavljajo pa Migliorijevo doživetje
New Yorka v velikonočnem tednu.
Obiskovalci si bodo ta zanimiva dela
lahko ogledovali vse do 20. decembra.

V Novem mestu nas
topil moški pevski
zbor »Srečko Kosovel<<
iz Ajdovščine

PRVA GALERIJA KRASILNE UMETNOSTI — Pred dnevom republike so
v sevniškem gradu odprli prvo galerijo krasilne umetnosti na Slovenskem.
Eksponate zanjo je prispeval Ivan Razboršek iz Ljubljane. Zbirka ornamentov
in narodnih motivov pa je le del Razborškovega opusa, ki obsega prek 6.000
krasilnih elementov in motivov iz Slovenije in okoli 12.000 risb, ornamentov in
miniatur. Ivan Razboršek se je s to galerijo oddolžil spominu na svojo mater, ki
je bila sevniška rojakinja in je po njeni zaslugi že v otroštvu, sicer daleč od Slo
venije, vzljubil slovensko besedo in slovensko ljudsko izročilo. Na otvoritvi ga
lerije se je Razboršku za njegovo izjemno potezo zahvalila predsednica sevniške občinske skupščine Breda Mijovič (na sliki), v imenu kulturne skupnosti
pa Alojz Konec. Priložnosten kulturni spored so pripravili oktet Boštanjski
fantje, Maja Razboršek in Ingrid Redenšek. (Foto: P. Perc)

GOSTOVANJE
MARIBORSKIH
LUTKARJEV
NOVO M ESTO — Danes gostuje v
Novem mestu lutkovna skupina Kobanci iz M aribora z lutkovno igro Zdeneka
Floriana »Tobija«. Dopoldne bodo
predstave za malčke iz vrtca ter učence
osnovnih šol Katja Rupena in Milka
Šobar-Nataša, popoldne ob 16. uri pa
za ostalo mladino. Vse prireditve bodo
v Dom u kulture.

DOLENJSKI LIST
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Ob prepolnem skladišču Rdečega križa
Padec vrednosti dinarja in hitra
rast cen, k i ju zaznavamo že dlje
časa, sta povzročila zniževanje živl
jenjske ravni Mnoge družine, zlasti
delavske in tiste z več otroki, so v sti
ski. Kljub takšni stiski pa obstaja v
Novem mestu velika zaloga rablje
nih oblačil, k i ležijo nakopičena v
skladišču. Organizacija R K že vrsto
let prireja zbiranje rabljenih oblačil
in posteljnine. Ljudje se vabilu radi
odzivajo. Skladišče občinskega od
bora R K Novo mesto j e že dlje časa
prepolno in prenatrpano. Nihče pa
ne prihaja po oblačila in videti je,
kot da bi bila tam uskladiščena za
loga solidarnosti Občinski odbor
R K Novo mesto nima vozila, s kate
rim bi opravil razvoz, njegovemu
ponujanju pa se nihče ne odzove.
Ob tem pa bi zagotovo m nogi k i jih
stiske teh dni že močno pestijo, s
pridom posegli po teh oblačilih. To
da kje je kratek stik?
Prositije že od nekdaj težko. M a
ti k i le stežka za silo oblači svoje
otroke, kot posameznica lajbrž ne
zmore poguma, k i bij i dal stopiti na
Občinski odbor R K v Novem mestu,
potrkati in reči »Svojih otrok ne
morem obleči, nimam denatja, dajte
mi prosim kaj rabljenega, če imate!«
Svoje sirote pač nihče rad ne
razgalja.
K aj torej storiti, da bi zaloga soli
darnosti našla pot do tistih, k i jim je
namenjena? Mogoče je vsaj dvoje:
delitev preko šol in preko krajevnih
organizacij RK.
Na šolah, kjer dodobra poznajo
socialno stanje šolarjev, bi lahko za
delitev uporabili na primer govoril
ne ure. Sola si bi iz skladišča R K v
Novem mestu oskrbela primemo
količino oblačil, starše pa bi preko
šolarjev obvestili (seveda na prime
ren in dostojen način) o solidar
nostni pomoči in kdaj bodo oblačila
na voljo. S prevozom ne bi bilo
težav, saj ima večina šol lastno
vozilo.
To sta samo dva načina za zm an
jšanje solidarnostne zaloge v Novem
mestu. Gotovo pa j e načinov za to še
več, le prisluhnitije treba Pobude te
vrste bi bile dobrodošle in tudi očit
no potrebne so, saj so v občinskem
odboru R K Novo mesto po neuspe
lem ponujanju omagali in zdaj
čakajo, dušeč se v zalogah solidar
nostno zbranih oblačil
M ILO Š JAKO PEC

Natolcevanje »prijateljev IMV«
Informacija o prodaji vozil R — 21, ki so jo razdelili med delavce IMV
V zadnjem času skušajo razburjati
slovensko javnost nekateri novinarji s
tako imenovano »novomeško afero«.
Tako je poizkus v mariborskem Kaju in
novomeškem Dolenjskem listu nov
dokaz, da želijo posamezniki in sile, ki
stojijo za njimi grobo vsiliti javnosti
senzacijo, da gre v Novem mestu za no
vo afero. Ti zapisi so popolnoma
netočni.
Z ozirom na dejstvo, da je delovni
kolektiv IMV informiran samo iz teh
virov, ki so netočni in napačni, posredu
jem o članom kolektiva IMV naslednjo
informacijo:
Pri prodaji se poleg novih vozil po
javljajo večkrat vozila, ki so delno
poškodovana med transportom, vozila,
ki jih imajo na testiranju novinarji, in
vozila, ki jih redno testirajo predstav
niki firme Renault. Ta vozila smo doslej
redno in po zakonitem postopku proda
jali. Tričlanska strokovna komisija DS
tozd Commerce oceni dejansko vred

nost teh vozil, nato se skuša to vozilo
prodajati po ocenjeni ceni.
Sedem vozil R-21 GTS je bilo z za
pisnikom komisije 24. septembra 1987
ocenjenih s ceno fco tovarna 7,714.000
din. Takratna veljavna cena R-21 GTS
je znašala 11,324.000 din. Z istim za
pisnikom je bila ocenjena R-25 GTX
na ceno 11,604.000 din. Trenutno vel
javna cena pa je znašala 16,539.000
din. Vozila so bila letnik proizvodnje
1986 in so imela prevoženih kilometrov
od najmanj 23.550 do 52.550 kilome
trov za R-21 GTS, R-25 GTX pa je
imel prevoženih 19.525 km. Komisija
je sprejela sklep, da se proda po sistemu
»videno-kupljeno«, da se kasnejše rek
lamacije ne upoštevajo in vsa vozila so
tudi izključena iz garancije. Ocenjena
vrednost R -21 GTS za 7.714.000 din in
za R-25 GTX 11,604.000 din vključuje
normalni zaslužek IMV. Ta vozila so bi
la carinjena 5. oktobra 1987 po uvozni
carinski deklaraciji št. 4494.

Romom so še zaprta vrata
Pismo o delovanju športne sekcije Rom — Od šport
ne h kulturni dejavnosti — Sodelovanje
Leta 1982 je začela tekmovati v
občinski ligi v malem nogometu ekipa
NK Rom, ki so j 9 sestavili igralci iz
romskih naselij Šmihel, Jedinščica,
Žabjek in Šentjernej, njen trener pa je
postal Edo Brajdič, član NK Elan. Po
začetnih težavah, ko so nogometaše na
treningih preganjali vaščani in so morali
igralci gladiti nekatere disciplinske za
plete v svojih vrstah, so se v ekipi poka
zali tudi uspehi. Moštvo nekaj sezon iz
različnih vzrokov ni nastopalo v občin
ski ligi, vendar romski nogometaši tudi
tedaj niso mirovali, ampak so igrali med
seboj. Letos znova tekmujejo v občinski
ligi v malem nogometu, in to v NK Ze
lena gmajna, ki ga trenira Bojan Tudija.
Romska nogometna ekipa še ni reše
na vseh težav. Manjka ji športne opre
me, kar je posledica pomanjkanja de
narja. Na ZTK O ga nimajo veliko, zato
naj bi se romska športna sekcija po
mnenju Miloša Šuštarja obrnila za po
moč na delovne organizacije. Tako smo
dobili pri tovarišu Šuštarju nasvet, ne pa
tudi pisarniških potrebščin, za katere
sem prosil. Omenjeni material je dala
O K ZSMS Novo mesto in zanj se ji v
imenu športne sekcije in mladinske or
ganizacije Romov iskreno zahvaljujem.
Eden od problemov je še vedno prevoz
na oddaljena srečanja in ni mu videti
rešitve. Tudi igrišče in ob njem lesena
baraka za klubsko opremo bosta najbrž
še nekaj časa le vroča želja.
Ampak fantje vztrajajo. V letu 1988
naj bi dobili svojega nogometnega sod
nika. Če bi imeh svoje igrišče, bi lahko
še sami organizirali tekmovanja. Od
organizirane športne dejavnosti pa ni
daleč do kulturnega programa ter orga
niziranih piknikov in veselic. Marsikaj
bi šlo z družbeno strokovno in finančno
pomočjo, kajti brez organizirane druž
bene pomoči Romi niso sposobni
spremeniti svojega tradicionalnega živl

jenja in se dvigniti iz zaostalih socialnih,
gospodarskih in kulturnih razmer. Ro
me m oram o vključiti v razne družbe
nopolitične organizacije, da se bodo
otresli zelo težke družbene izolacije.
Romom ne smemo zapirati vrat, tem
več je treba navezati z njimi tesnejše
stike in jim pomagati ne samo teoretič
no, ampak tudi praktično. Za to pris
tojni v družbi se izgovarjajo drug na
drugega, a je javnosti znano, da ne iz
polnjujejo obljub. Potrebno bi bilo so
delovanje celo na republiški ravni.
Vse bi bilo možno, če bi želela po
magati širša družba, predvsem pa kra
jevne skupnosti, ki najbolj zavračajo
sodelovanje z Romi.
R A JK O ŠAJNOVIČ
predstavnik športne
sekcije

NERED PRI
ZDRAVNIKU
16. novembra sem v Kočevju pri
zdravniku čakala cele tri ure, a ni
sem mogla priti na vrsto. Bilo je v
ponedeljek popoldne in takrat naj
bi zdravnik, kjer sem čakala, spre
jemal bolnike—borce. Videla pa
sem, da so vstopali taki, ki nimajo
nič z borci. T oda če je določeno, naj
bo tisti čas ob ponedeljkih na razpo
lago borcem, bi bilo prav, če bi tako
veljalo. Tudi sestre v centralni kar
toteki bi se morale tega zavedati in
ne bi smele sprejmati vsakogar, ki
pride. Menim, da je narobe, ker
sprejemajo vse in da bi lahko na to
vplival tudi zdravnik. Sprašujem se,
kaj misli o tem vodstvo zdravstve
nega doma.
V. P.
Kočevje

Oderuške, ne ugodne obresti
Pravilen izračun obresti za posojilo za kabelsko televizijo v Novem mestu kaže,
da so obresti 390, ne pa 110-odstotne!__________________

PETEK, 11. XII.

Celotno dokumentacijo so pregleda
le tudi pristojne inšpekcijske službe in
niso imele nobenih pripomb glede
kalkulacije in sprovedeni način prodaje.
Pri tem bi želeli poudariti, daje pose
ben interes IMV in Renaulta, da se,
kakor je v avtomobilskem svetu nor
malno, tudi naši delavci, predvsem pa
vodstveni in vodilni, vozijo z vozili, ki
jih proizvajajo in prodajajo. Velja ome
niti, da cena vozil ob času oblikovanja
(21. septembra 1987) nikakor ni bila
nizka, saj so nekateri interesenti gladko
spoznali, da znižanje cene v primerjavi z
iztrošnostjo vozila ni zadostno, in so za
to odstopili od nakupa.
Glede na to, da se tovrstna prodaja
redno pojavlja in je zakonita, delovnega
kolektiva nismo posebej obveščali.
Količine pa so zanemarljivo majhne,
približno en promil letno.
Ne moremo mimo dejstva, da neka
teri novinarji in sile, ki za njimi stojijo,
poizkušajo diskreditirati nekatere člane
vodstva IMV in razvrednostiti pozitivne
rezultate, k ijih delovni kolektiv IMV v
zadnjem času dosega.
Vodstvo IMV trdno zagotavlja vsem
delavcem, da ne bo klonilo pred poi
zkusi posameznikov, da z nizkimi udar
ci zasejejo razdor v kolektiv in v širši
javnosti ustvarjajo negativno razpo
loženje do IMV.
Za vodstvo IMV
M IRAN VERDEL

TAKO PA V ŠENTJANŽU
Žene v odboru DPM Šentjanž so'
kljub svojemu vsakodnevnemu delu v
službah in doma pripravljene žrtvovati
marsikatero uro za delo v društvu.
Vsako leto pripravijo pogostitev žena
ob 8. marcu in v okviru finančnih
zmogljivosti društva obdatjujejo otroke
KS Šentjanž ob Novem letu. Ker se pri
bližuje prihod dedka Mraza, so se tudi
letos odločile, da organizirajo večer, na
katerem bi zbrale finančna sredstva v te
namene. 21. novembra 1987 so priredi
le kulturni večer, na katerem so sodelo
vali folkloristi iz Laškega ter ženski no
net iz Željn pri Kočevju. Ker je v kraju
malo kulturnih prireditev, so bile mnen
ja, da se bodo krajani vabilu odvzali,
zlasti še ker so bili dobro obveščeni,
kam naj bi šel dobiček. Bile so razoča
rane, kajti le redki v kraju so še istega
mišljenja kot odbornice same. Krajani
KS Šentjanž, mar ste postali res že po
polnoma nezainteresirani za kar koli,
kar se dogaja v kraju? Ali ste pozabili,
kako prijetno je opazovati svoje otroke,
ko se zberejo okoli dedka Mraza, kako
se jim zasvetijo oči, ko jih le ta obdari?
Ali mogoče tudi vi še verjamete, da obs
taja pravi dedek Mraz, ki ima svojo
kovnico denaija, da lahko potem kupi
darila in obdari vaše otroke?
Ni bilo slabo vreme, tudi pozna ura
ne. Pa vendar vas ni bilo niti iz najbližnjih vasi.
O dbor DPM Šentjanž se najlepše
zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli pri
skočili na pomoč pri delu ali pa prispe
vali k srečelovu.
Odbor DPM Šentjanž

Jk
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Možnosti, ki jih ponuja kabelska te
levizija pri kvalitetnem sprejemu do
mačih in tujih programov, kot tudi dru
ge prednosti, ki jih nudi integrirano
kabelsko omrežje, so seveda velike, zato
je akcija za izgradnjo kabelske televizije
v Novem mestu naletela na dokaj ugo
den odziv. Novomeščani smo bili pri
jetno presenečeni nad hitrostjo, s katero
je potekala akcija od vsega začetka, in
nad prizadevnostjo peščice zagnancev.
Zaradi sorazmerno visokega zneska,
ki g a je treba plačati za priključitev, so
se pripravljalci odločili, da občanom
ponudijo možnost obročnega odplače
vanja, saj enkratnega plačila celotnega
zneska marsikdo ne bi zmogel. Za
obročno odplačilo sem se odločil tudi
sam. Celotna obveznost je v začetku
znašala 400.000 din; 70.000 d inje bilo
treba plačati kot polog, preostalih
330.000 din je bilo možno odplačati v
največ 6 obrokih s 110-odstotnimi
obrestmi. Izračunana višina obroka,
85.250 din, se mi je sicer zdela visoka, a
pravilnosti izračuna nisem preverjal, saj
sem zaupal informacijam v glasilu
gradbenega odbora, kije posebej jamčil
za strokoven izračun obrokov, pri
čemer naj bi priskočili na pomoč grad
benemu odboru celo strokovnjaki in
računalnik LB.
Ko sem pred časom le vzel v roke
svinčnik in papir in preveril omenjeni
izračun, sem spoznal, da sem pravza
prav ravnal zelo naivno, ko sem verjel
pripravljalcem in njihovim zagotovi
lom o nadvse ugodnih 110-odstotnih
obrestih in se odločil za obročno od
plačilo. Kako je gradbeni odbor očitno
izračunal obroke? O d zneska kredita
330.000 din je obračunal 110-odstotne
obresti, kar znese 363.000 din. To naj bi
bila višina obresti, če bi bilo posojilo
dano za dobo enega leta. Ker je bilo da
no za 6 mesecev, so znesek zmanjšali za
polovico ter prišli do zneska 181.500
din, katerega so po šestinskih deležih
pripisali obroku odplačila glavnice
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(330.000 : 6 = 55.000 din glavnice in
30.250 din obresti). Obrok znaša torej
85.250 din.
O strokovnosti takšnega izračuna
vanja obrokov nima smisla izgubljati
besed, saj je iz obrazloženega izračuna
razvidno, da bi bil ta obrok pravilen le
ob predpostavki, da bi bile obresti
plačane gradbenemu odboru šele eno
leto po sklenitvi pogodbe. Ker pa se
obresti plačujejo obročno, torej meseč
no, hkrati z odplačilom glavnice, bi mo
ral izračun temeljiti na obrestnoobrestnem računu. V tem primeru bi znašala
višina tega obroka 67.908 din, ne pa
85.250 din, kot plačujemo sedaj tisti, ki
smo se odločili za odplačilo v 6
obrokih. Če po pravilni metodi izraču
namo obresti, ki sledijo iz obroka
85.250 din, znašajo te kar 390 od
stotkov!
Sprašujem se, pa verjetno ne edini,
kako si je gradbeni odbor lahko pri
voščil tolikšno površnost (oderuštvo?), ■

VABILO
Skupnost borcev 15. udarne
divizije N O V J vabi vse borce in
borke enot 15. divizije: G ubče
ve brigade, Cankarjeve briga
de, 12. brigade, 15. belokranj
ske brigade, I. artelerijske bri
gade, Belokranjskega odreda.
Dolenjskega odreda Železničar
ske brigade, Jurišnega bataljo
na 15. divizije. Italijanske bri
gade F O N T A N O T , da se v
sob oto, dne 12. decem bra, ob
16. uri udeleže tradicionalnega
srečanja v dom u JL A v Ljub
ljani.
Partizanski harm onikaši, pri
nesite s seboj harmonike! P o 
sebnih vabil ne bo.
Skupnost borcev 15. udarne
divizije NOVJ

ki je seveda v škodo vseh tistih, ki so se
odločili za obročno odplačilo zneska za
kabelsko TV. Upam, da bo toliko poš
ten, da bo svojo napako in dolg do
oškodovancev popravil. Na koncu bi
zapisal, da za dobro izpeljane akcije ni
odveč povabiti v krog organizatorjev
strokovnjake, ki bi preprečili takšne
napake in neprijetnosti.
A. K.
Novo mesto

ZAHVALA
O dbor skupnosti borcev Belok
ranjskega odreda se iskreno zahval
juje vsem, ki so kakorkoli prispeva
li, da je proslava ob 45-letnici
ustanovitve našega odreda na Su
horju lepo uspela.
Posebno se zahvaljujemo in da
jem o priznanje krajanom krajevne
skupnosti Suhor za prisrčnost ob
sprejemu borcev, ki nam je resnično
obudila spomine na dogodke iz
NOB. Nepozaben spomin so obudi
le krajanke KS Suhor, ki so skupaj z
mladino po končanem zboru na
pladnju prinesle domačo pogačo,
potico in domače pecivo, seveda pa
tudi domačo slivovko in dobro suhorsko kapljico.
Borci odreda se zahvaljujemo
predsedniku občinskega odbora
ZZB NOV Metlika tovarišu Francu
Vrviščarju za vsestransko razume
vanje in nudenje pomoči odboru
odreda. Zahvaljujemo se tudi tova
rišu Antonu Kambiču iz vasi Selo
pri Semiču za posnetke zbora na vi
deo kaseto.
Odbor skupnosti borcev
Belokranjskega odreda

TELEVIZIJSKI SPORED
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NA 19. SREČANJU
PIONIRJEV
DOPISNIKOV
23. novembra 1987 smo se v Ljubl
jani sestali pionirji dopisniki na 19.
srečanju, ki so ga organizirali Zveza
prijateljev mladine Slovenije, Svet
zveze pionirjev Slovenije in uredništ
va mladinskih revij in oddaj. Pokrovi
telja srečanja sta bila ČGP Delo in
Ljubljanska banka. Da sem se tudi
sama lahko udeležila srečanja, se
imam zahvaliti (skupaj s tovarišico
mentorico novinarsko-dopisniškega
krožka) uredništvu Dolenjskega lista,
v čigar mladinski kotiček radi dopisu
jemo. Hvala tudi novinarju Martinu
Luzarju, ki naju je v Domu tiska lepo
sprejel, podaril knjigo Mance Košir
jeve Mladi novinar in nato spremljal
po prireditvah. Pridružili sta se nam
tudi dopisnici iz Šentruperta s tova
rišico mentorico. Čeprav je stabiliza
cijska situacija prizadela tudi naše
srečanje, kije bilo navadno dvodnev
no, moram reči, da sem z njega odnes
la prijetne vtise: tako z nagovora Sla
vka Frasa, predsednika Zveze novi
narjev Jugoslavije, kakor s srečanja z
znanimi mladinskimi ustvarjalci v
Cankarjevem domu, kjer smo obiska
li tudi knjižni sejem. Predstavili so se
nam: Božo Kos, Borut Pečar; Jože
Snoj, Niko Grafenauer, Jože Smith,
Branko Hofman, Miha Mate, Miran
Plohl pa jev med ilustracijami Kosa,
Pečarja in Smitha igral na kitaro, ob
koncu pa pokazal nekaj čarovniških
veščin. Skratka: bilo je lepo, tudi po
gostitev, posebno veseli pa so bili
uredniki nagrajenih šolskih glasil.
DARLEN KONČINA, 6. c
OŠ Jurij Dalmatin Krško

TV MOZAIK
9.55 TEDNIK
10.55 SVET NA ZASLONU
11.35 NA TIRIH ŽIVLJENJA, ponovi
tev portreta dr. Sergeja Vrišerja
12.20 SVETOVNI POKAL V SMUČA
NJU — SMUK (Ž)
13.15 GOSTA BERLING, ponovitev 5.
dela nadaljevanke
14.15 — 00.35 TELETEKST
14.30 VIDEO STRANI
14.55 TV MOZAIK, ponovitev
17.35 PRAVLJICA O CARJU SALTANU, 3. del lutkovije nadaljevanke
17.50 SUPER STARA MAMA, 7. del
nadaljevanke
18.15 TISOČ UDARCEV: Nedokonča
na zgodba
18.45 RISANKA
18.55 VIDEO STRANI

SOBOTA, 12. XII.
7.35 — 23.50 TELETEKST
7.50 VIDEO STRANI
8.00 RADOVEDNI TAČEK
8.15 PAMET JE BOLJŠA KOT ŽA
MET
8.20 KLJUKČEVE DOGODIVŠČINE
8.35 UTONILO JE SONCE — Amerika
je predaleč
9.15 PIKO DINOZAVER
9.25 PRAVLJICA O CARJU SALTANU, 3. del
9.40 BRATISLAVSKI ZLATI SEPTEM
BER
10.40 NAŠA PESEM
11.10 LJUDJE IN ZEMLJA, ponovitev
11.40 MESTA: BEOGRAD
12.20 SVETOVNI POKAL V SM1JČANJU — SUPERVELESLALOM (Z)
13.20 VIDEOSTRANI
13.50 VIDEO STRANI
14.05 v VESELIMO SE V NJEGOVI
DRUŽBI, ameriški film
15.55 ŽREBANJE ZA SP V NOGO
METU 1990
17.45 RISANKA

NEDELJA, 13. XII.
8.05 — 23.25 TELETEKST
8.20 VIDEO STRANI
8.30 ŽIV ŽAV
9.25 SUPER STARA MAMA, ponovi
tev 7. dela
9.55 SVETOVNI POKAL V SMUČAN
JU — SLALOM (Ž), 1. tek
11.05 VELESLALOM (M), posnetek
11.35 VRNITEV V PARADIŽ, ponovi
tev 7. dela
12.25 VELESLALOM (M), 2. tek
12.55 SLALOM (Ž), 2. tek
14.00 PLANET ŽEMLJA, ponovitev 5.
oddaje
15.10 HIŠA, 5. del poljske nadaljevanke
16.45 MOGAMBO, ameriški film
18.45 RISANKA

PONEDELJEK, 14. XII.
TV MOZAIK
10.00 ZRCALO TEDNA
MATINEJA
10.20 SANTA FE, avstrijski film
16.25 — 00.00 TELETEKST
16.55 TV MOZAIK, ponovitev
17.15 RADOVEDNI TAČEK
17.30 PAMET JE BOLJŠA KOT ŽA
MET
17.35 ZNAK
18.05 20 LET »EMONE«, folklorna
oddaja
18.45 RISANKA
19.00 OBZORNIK
19.30 DNEVNIK

19.00 OBZORNIK
19.25 ZRNO, VREME
19.30 DNEVNIK
20.05 PLANET ZEMLJA: DAROVI
ZEMLJE, 5. oddaja
21.05 SEVER IN JUG, 11. del nadalje
vanke
21.55 DNEVNIK
22.10 REZERVIRAN ČAS
22.40 LEPA PUNČKA, ameriški film
00.25 VIDEO STRANI

DRUGA TV MREŽA
16.55 Test — 17.10 Dnevnik — 17.30
Dečki in čas — 18.00 Podelitev Nobelo
vih nagrad — 18.30 Risanka — 18.40
Številke in črke — 19.00 Domači ansam
bli: Dobri znanci — 19.30 Dnevnik —
20.00 Iz koncertnih dvoran — 22.00
Pričevanja (ameriški film) — 22.45 En
avtor, en film

17.55 KULTURNA DEDIŠČINA: Poženski dotik
18.25 NA ZVEZI
18.45 RISANKA
18.55 VIDEO STRANI
19.00 KNJIGA
19.25 ZRNO, VREME
19.30 DNEVNIK
19.50 ZRCALO TEDNA
20.15 ZAČETI ZNOVA, ameriški film22.00 DNEVNIK
22.15 PESEM JE ŽENSKA: JERICA
MRZEL
22.55 VRNITEV V PARADIŽ, 7. del
nadaljevanke
23.40 VIDEO STRANI

DRUGA TV MREŽA
9.00 TV v šoli — 10.30 Poročila — 12.20
Smuk (Ž) — 13.45 Bis (ponovitev) —
15.15 Narodna glasba — 115.40 Poročfila — 15.45 TV koledar — 17.45 Sedem
TV dni — 18.30 Prisrčno vaši — 19.30
Dnevnik — 20.00 Concertino — 20.15
Will Penny (ameriški film) — 21.45
Dnevnik — 22.10 Nočni program

19.00 KINO
19.25 ZRNO, VREME
19.30 DNEVNIK
20.05 VUK KARADŽIČ, 6. del nadalje
vanke
21.10 ZDRAVO
22.40 MESTA: TITOGRAD
23.10 VIDEO STRANI

DRUGA MREŽA

8.55 Poročila — 9.00 Danes za jutri in Ne
joči, Peter (slovenski film) — 12.00 Anglunipe — 12.15 Oddaja resne glasbe —
18.45 Oddaja iz kulture — 19.30 Dnev
nik — 20.00 Zgodovina izumov — 21.15
Sofija Kovalevska (serijski film) — 22.00
Dokumentarna oddaja — 22.45 Mali
koncert — 23.05 Poezija

20.05 USODNA KRIŽANJA, 4. del
nadaljevanke
21.00 AKTUALNO: NA KONICI IGLE
21.45 GLASBENI VEČER
22.35 DNEVNIK
22.50 JUGOSLOVANSKA TEVETEKA

DRUGI PROGRAM
17.10 Dnevnik — 17.30 Otroci, pojte z
nami — 17.45 Otroška oddaja — 18.00
Beograjski TV program — 19.00 Indirekt
— 19.30 Dnevnik — 20.00 Paralele —
20.30 Chopiniada — 21.05 Zgodilo seje
neke noči (ameriški film) — 22.35
Znanstveni grafiti

TOREK, 15. XII.

21.15 TRINIDAD, dokumentarna od
daja
10.00 TV MOZAIK — ŠOLSKA TV
21.40 DNEVNIK
11.05 JEZIKOVNI UTRINKI
21.55 GALA PREDSTAVA V KUL
11.10 ANGLEŠČINA XXVII
TURNEM CENTRU KARL MARX
FRANCOŠČINA X
23.30 VIDEO STRANI
16.00 — 23.40 TELETEKST
16.30 TV MOZAIK — ŠOLSKA TV,
DRUGA TV MREŽA
ponovitev
17.35 EX LIBRIS M&M, ponovitev 9.
odddaje
17.30 Angleščina XXVII — 18.00 Fran
18.45 RISANKA
coščina X — 18.30 Risanka — 18.40 Šte
19.00 OBZORNIK
vilke in črke — 19.00 Rezerviran čas —
19.30 DNEVNIK
19.30 Dnevnik — 20.00 Kvaliteta življen
20.05 VEČER KUBANSKE TV — Lju ja — 20.30 Žrebanje lota — 20.35 Man
bosumnost, film
jšine, bogastvo Evrope — Madžarska,
20.40 ODPRAVA SUŽENJSTVA, glas Babilon v malem — 21.00 Letni koncert
bena oddaja
big band RTV Ljubljana

SREDA, 16. XII.
9.55 SVETOVNI POKAL V SMUČAN
JU — SLALOM (M), 1. tek
11.00 INTEGRALI, ponovitev
11.40 Ljubosumnost in Trinidad, oddaji
kubanske TV
12.55 SLALOM (M), 2. tek
14.25 — 23.45 TELETEKST
14.55 TV MOZAIK, ponovitev
15.35 ANGLEŠČINA XXVII
16.05 FRANCOŠČINA X
16.35 SLALOM (M), posnetek iz Madonne di Campiglio
17.20 KLJUKČEVE DOGODIVŠČINE
17.35 UTONILO JE SONCE
18.15 AIDS, 1. del izobraževalne oddaje
18.45 RISANKA
19.00 OBZORNIK

20.05 FILM TEDNA: ZELENA SOBA
francoski film
21.4C DNEVNIK
21.55 SVETOVNI POKAL V KLA
SIČNEM SMUČANJU — TEK NA 1:
KM (Ž), reportaža
22.25 MEDNARODNA OBZORJA
23.05 REZERVIRAN ČAS
23.35 VIDEO STRANI

DRUGA TV MREŽA
17.10Dnevnik— 17.30 Otroška serija
18.00 Izobraževalna oddaja — 18.30 F
sanka — 18.40 Številke in črke — 19.(
TV koledar — 19.30 Dnevnik — 20.(
Glasbeni večer — 21.45 Umetniški več<
Dumanske tišine

18.45 RISANKA
19.00 OBZORNIK
10.00 TV MOZAIK — ŠOLSKA TV
19.30 DNEVNIK
10.55 VELIKA RDEČA DIVIZIJA, po 20.05 TEDNIK
novitev ameriškega filma
21.15 KALAMEGDANSKA RAZMIŠ
15.40 — 23.10 TELETEKST
LJANJA: G RO FJE CELJSKI IN
16.10 TV MOZAIK — ŠOLSKA TV, HONYADlJI
ponovitev
22.15 DNEVNIK
17.05 ČPIČEK IŠČE SONCE
22.30 MANJŠINE, BOGASTVO EV
17.30 PISMA IZ TV KLOBUKA
ROPE: Madžarska, Babilon v malem,
17.45 BILO JE...
ponovitev
18.15 ČAS. KI ŽIVI: BOSANČKI
22.55 VIDEO STRANI

ČETRTEK, 17. XII.
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Resnice
in
tiska pravzaprav ni
V javnosti velja prepričanje, da so afero
Agrokomerc zbezali na dan častniki o zi
roma novinarji. Politiki (ne vsi) pojejo sla
vo temu podvigu, optimisti govore o ve
likem preobratu v jugoslovanskem novi
narstvu, o začetku raziskovalnega, kri
tičnega, tako rekoč svobodnega novinar
stva, ki je popolnoma primerljivo z
novinarstvom; kakršno je v Ameriki obe
lodanilo afero W atergate. Po drugi strani
pa lahko v jugoslovanskih časnikih bere
mo, da miličniki novinarja uklenejo sredi
mesta in belega dne, vrste se prepovedi
oziroma zaplembe Katedre, Mladine, Š tu
denta in Nove revije, zoper nekatere novi
narje in urednike so vložene obtožnice po
različnih členih kazenskega zakona, po
Srbiji na skrivaj kroži seznam 170 novinar
jev, ki da bodo ob kruh, v ugledni Politiki in
prav takem Ninu je že bilo nekaj kadrov
skih zamenjav, v Splitu so sklicali posve
tovanje »Novinarstvo v političnem življen
ju sodobne jugoslovanske družbe«. So že
vedeli, zakaj.
O novinarjih in njihovem delu se torej
piše in govori veliko ter na vse načine: od
postavljanja v oltar do tega, da novinar iz
televizijskega dnevnika zve, da ni več v
službi.
Dr. Nikola Viskovič, profesor na splitski
pravni fakulteti, ki spada med tiste, ki me
nijo, da jugoslovansko novinarstvo do
življa nekakšno renesanso, je izjavil, »da
je glavni vzrok današnjega nenavadno
važnega položaja tiska treba iskati v
dejstvu, da je dem okratizacija naše druž

be v zadnjih letih nekaj hitreje zajela no
vinarstvo in časopise kot pa ZK, SZDL,
sindikate, skupščino itd. Zaradi tega se je
presežek interesnih razlik in spopadov, ki
se ni mogel kanalizirati preko njih, izkazal
skozi časnike«.
Iz vrst ljudi, ki predstavljajo oblast ali pa
vsaj vodilno silo, pa velja omeniti Šetinčevo splitsko izjavo. Rekel je, da je treba
dati prav vsem tistim, ki pravijo, da si v
razmerah socialistične demokracije mo
ramo izboriti dejansko in moralno pravi
co, da pišemo o rečeh tako, kot o njih m is
limo in kakršne objektivno so, ne pa po
voljj takšne ali drugačne dnevne politike.
Po Šetincu je v političnih krogih velikokrat
mogoče slišati, da »so nam javna glasija
ušla iz rok«. Če to pomeni, je dejal Fraric
Šetinc, da so ušla iz rok posameznikov, je
to pomembna točka tako za javnost kot za
novinarstvo. To pa ne bi bilo v redu, če bi
pomenilo oddaljevanje od dejanskih in
strateških interesov delavskega razreda
in družbe v celoti, interesov, ki so form uli
rani v programu ZK in kongresnih doku
mentih.«
Med izjavama dr. Nikola Viskoviča in
Franca Šetinca je veliko in malo prostora.
Nedvomno je res, da je tisk prevzel del
vloge, ki bi jo morali imeti dejanski nosilci
političnega pluralizma, na primer SZDL,
kar je za novinarje precej nenavadna in
predvsem zelo nehvaležna vloga. Iluzija
pa je, da se je to zgodilo brez blagoslova
politike. Zadeva torej politiki oziroma ZK
ni ušla iz rok, čeprav je mogoče reči, da je
včasih tisk pri tem (tudi zaradi profesio

nalne zrelosti, razuma, občutka za čas in
bodočnost ter ne nazadnje inteligence)
tako hitel, da ga politiki ni bilo vedno lahko
kontrolirati, še zlasti ne v okoljih, kjer sta
politika oziroma njeno delovanje primi
tivna.
Dr. Viskovič je izrekel tudi osupljivo mi
sel, da naša sredstva obveščanja, kar je
edinstven primer v Evropi, opravljajo del
tistih nalog in funkcij, ki jih ima drugod le
galni večpartijski sistem. To je mogoče
tudi zato, ker imamo v Jugoslaviji, kot
trdijo nekateri, devetpartijski sistem, ka
terega nosilke so šest republik, obe pokra
jini in zveza. Kolikor sistem ov, toliko res
nic o ljudeh, rečeh in dogodkih. Tisk je
povsod odlično izpolnil pričakovanja
»svojih« centrov politične in druge moči.
Pogosto je bila to tudi cena njegove (tiskove) svobode. Cena in velikokrat tudi
meja.
Kaj je pravzaprav svoboda tiska, kaj je
tako imenovana resnica? V novinarstvu
seveda. Aleksandar Tijanič, slavno in bis
tro pero srbskega novinarstva (trenutno v
nemilosti), je v spisu, v katerem razlaga,
zakaj srbskim političnim sokolom ni bilo
všeč pisanje njegovega kolega Juga Grizelja, povedal misel, da je Grizelj pozabil,
da je oblast alergična na svobodo tiska.
Ta občutljivost je nekako premosorazmerna z negotovostjo oblasti. Problem
Juga Grizelja se kaže kot problem njego
vega spopada z nosilci in lastniki resnice
na določenem, tokrat srbskem ozemlju.
Še poseben Grizeljev greh pa je dejstvo,
da je novinar svojo resnico izpovedal v

hrvaškem časopisu. Resnica in svoboda
tiska sta torej zelo raztegljivo blago.
Nekaj, kar bi oblast v SR Šrbiji gotovo
proglasila za laž, je bilo v SR Hrvatski
sprejeto kot najčistejše zlato, glede svo
bode tiska ob istem primeru pa lahko re
čemo, da takšnega pogovora s svojim
(srbskim) novinarjem v SR Srbiji ne bi
objavili.
Vendar tako različni pogledi na isto
stvar ali izjavo niso samo jugoslovanska
zriščilnost. Za nas so takšne zadeve ne
navadne predvsem, ker smo bili več kot 40
let v tisku, na radiu in televiziji vajeni pov
sem nespornih resnic in natanko dozirane
(ne)svobode tiska oziroma javnih občil.
Štvari so tekle gladko.
Zdaj smo se cez noč zavedeli, da med
tako imenovano resnico in bralci stoje na
primer tisk, ki podobno kot vsa množična
občila vključujejo tudi manipulacijo. H. M.
Enzesberger je napisal misel, da so vsi
temeljni postopki v okviru medijev (od iz 
bire medija preko snemanja, montaže,
sinhronizacije, mešanja in oddajanja)
pravzaprav poseg v snov, v tako imeno
vano resnico. Zato ni pisanja, oddaje ali
posnetka, ki ne bi bili zmanipulirani. Č ast
nik po svoje interpretira objektivno stvar
nost tudi z izbiro novic, ki jih bo ali ne bo
objavil (česar nismo objavili, se ni zgodi
lo), z dolžino in plasmajem člankov (prva
ali kakšna skrita stran), z naslovom in
podnaslovom. Vse to je treba upoštevati,
ko tako ali drugače prepevamo o absolut
ni resnici in svobodi tiska.
Svobodnega in objektivnega novinar
stva v idealnem smislu besed torej ni. No
vinarji in časniki poročajo o stvarnosti, o
današnjem dnevu, ki je, pa naj bo še tako
miren, vedno v srditem boju različnih inte
resov. V državah realnega socializma je
ideološka pozicija tiska odvisna od Parti
je, bolj proti zahodu pa od lastnikov časo
pisnih hiš, različnih korporacij, kapitala,
stranke, ki jim slednji pripadajo. Ideološki
arbitraži se je torej nemogoče izogniti.
Novinarji so, kot je lepo, vendar grenko
rekel Regis Debray, večinoma samo pisar
ji teh ali onihoblastnikov. Kot večina inte
lektualcev. Čeprav te popkovine ni mo
goče prekiniti, pa je pogoj za več kulture in
več demokracije čim daljša popkovina.
Danes tu že omenjeni dr. Nikola Viskovič
je izjavil, da pametna moč oziroma oblast
zlahka prenaša določeno neodvisnost ti
ska, kot na drugi strani pametni novinarji
vedo, da je njihova vloga tudi transmisija
oblasti. Do določene meje. Pri tem relativ
na avtonomija tiska ni samo stvar njenega
ugleda in pogoj za demokracijo, ampak
tudi temelj uspešnega delovanja tistih, ki
imajo moč. Žal pa je tako, da realsocialis
tični sistemi kritike na svoj račun ne znajo
vnovčiti oziroma naložiti na svoj tekoči
račun.
Kakšni so v teh kriznih časih obeti ju
goslovanskega novinarstva? Vse je od
visno od krize, pravijo analitiki. Če vza
memo dva najbolj splošna scenarija, je po
prvem mogoče da se bo naš gospodarski
sistem z mamutsko in parazitsko politič
no nadgradnjo moderniziral, očistil in
postal produktiven na vseh ravneh. Če bo
tako, se bosta ustrezno izboljšala tudi po
ložaj tiska in njegova moč, ki bo hkrati
moč nove družbe. Žal se je za radikalni
korak težko odločiti, časniki so polni no
vic in komentarjev, ki kažejo na to.
Po drugem najbolj splosnem scenariju
pa se bo jugoslovanska gospodarska in
politična kriza nadaljevala in poglabljala.
Siril se bo tudi prepad med normativnim
političnim monizmom in tako težko doča
kanim in komaj rojenim pluralizmom. To
pa pomeni občutno slabšanje položaja ti
ska, vsaj tistega, ki zares prisega na de
mokracijo, resnico in podobne samo na
videz obrabljene besede. Ob poglabljanju
krize bi tisk dejansko postal, kot se boji
Šetinc, prostor za merjenje sil političnih in
drugih mogočnežev iz vseh središč in
zakotij naše dežele. Pri takem merjenju sil
pa se lahko zgodi marsikaj, tako sistemu
in družbi kot novinarjem.
Novinarstvo lahko umre, kajti »novinar
stva ni več v trenutku, ko objavljanje res
nične informacije ali lastnega mnenja nis
ta več dolžnost in moralni imperativ,
ampak dejanje velike hrabrosti.« Tako je
rekel novinar, ki ga je ubilo novinarstvo.
MARJAN BAUER
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V neobvezen premislek

BOJIM SE, GOSPOD,DA
STE
ŽE MALO V ZAMUDI
is} sS . 0 0 1 2 r1i>la
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»Jugoslavija je imela vzroke za
prekinitev diplomatskih stikov z Iz
raelom in jugoslovanski predstav
niki ponavljajo, da ti vzroki š e vedno
obstajajo. Sem seved a ne moremo
šteti gospodarskih odnosov, odno
sov z mirovnim gibanjem ali odno
sov z 2idi jugoslovanskega porek
la. Lazar Mojsov, Raif Dizdarevič in
drugi so nas obvestili, da ne raz
mišljajo o diplomatskih odnosih z
Izraelom,« je v razgovoru pri sektor
ju za mednarodne odnose pri pred
sedstvu RK SZDL Slovenije pove
dal novoimenovani predstavnik
PLO v Jugoslaviji Taeb Abdel
Rahim.
Zgornje b esed e so bile objavlje
ne 27. novembra na zunanjepoli
tični strani Dela. Naslov je bil »SFRJ
ne bo normalizirala odnosov z Iz
raelom«. Prečudovito! Ob neneh
nem podružbljanju naše zunanje
politike sm o končno doživeli, da
nam na govorice o morebitni obno
vitvi diplomatskih stikov med SFRJ
in Izraelom (o tem je pisal ali š e piše
v e s svet) suvereno odgovarja nihče
drug kot predstavnik PLO v naši
državi! N aš sekretariat za zunanje
zadeve si je očitno izbral novega ti
skovnega predstavnika, če ne celo
kaj več, Palestinec nam namreč ob
prepovedi v isti sapi milostno dovol
juje gospodarske odnose z Izrae
lom, odn ose z mirovnim gibanjem
in odnose z našimi tamkajšnjimi
izseljenci.
Medtem ko naša v se prej kot k
Evropi in razvitemu svetu obrnjena
diplomacija glede Izraela uporablja
tuja usta (ne tako davno sm o si
komaj upali objaviti, da s e je naš
zunanji minister v New Yorku sre
čal s kolegom iz Izraela), pa Izrael
cev ni strah ali sram govoriti o Ju
goslaviji, odnosih z njo in njenem
ljudstvu. Pred kratkim s e je v Izraelu
mudil zunanji sod elavec zagrebške
revije Start. Ne da bi hoteli kolega
povzdigovati ali poniževati, je mo
g o č e reči, da spada v rang novinar
jev, ki jih ima po nekaj vsako jugos-
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lovansko zunanjepolitično uredništ
vo. Ne glede na to so na pogovor z
njim po vrsti pristali predsednik Iz
raela Shaim Herzog, predsednik
vlade Yitzhak Shamir, podpredsed
nik vlade in minister za zunanje za
d eve Shimon P eres in minister po
licije Haim Bar-Lev, ki je, mimogre
de povedano, Zagrebčan, saj je
tam preživel otroštvo.
Vsi po vrsti so odgovorili na vsa
novinarjeva vprašanja, š e zlasti pa
na tista, ki s e tičejo morebitnih te s
nejših odnosov med državama. Pri
tem ni šlo za nikakršno vsiljevanje,
Herzog je na primer poudaril, da je
Jugoslavija suverena, svobodna in
neodvisna država. Njena pravica
je, da sam ostojno odloča, s kom v
svetu bo imela odnose. Ne glede na
to pa Herzog načelno meni, da v
današnjem svetu nima smila preki
njati diplomatskih odnosov. Ti nam
reč ne pomenijo, da s e strinjate z
ureditvijo, ki vlada v drugi državi.
Diplomatski odnosi namreč niso
nagrada, ki jo enem u date, druge
mu pa ne, diplomatski odnosi so
sredstvo komuniciranja in dialoga.
Slednje pa je v današnjem svetu z e 
lo potrebno. Potem je Herzog na
vedel š e dejstvo, da ima diplomat
ske odn ose z Izraelom celo Egipt,
država, ki je bojevala z Izraelom
nekaj zelo krvavih vojn. Zaradi prija
teljstva z Egiptom sm o konec kon
cev tudi pretrgali do takrat zelo do
bre o dn ose z Izraelom, dan es pa je
glavni kamen spotike med Beogra
dom in Tel Avivom palestinsko
vprašanje.
Zelo neposreden je bil v pogovo
ru za Start tudi zunanji minister
Shimon Peres. Čeprav ni hotel o
pogovorih s kolegom Raifom Dizdarevičem povedati niti besede, pa
je s toliko več volje načel nekaj ar
gumentov, s katerimi s e naša drža
va brani stikov s Tel Avivom.
»Jugoslovani pravite, da ste sredo
zem ska država, da boste v nasledn
jem obdobju člani Varnostnega
sveta, zainteresirani ste za mir, pri
padate neuvrščenim državam, ne

priznavate pa nas sam o zato, ker
nismo spremenili svoje politike.
Analizirajmo te tri točke. Začnimo s
tem, da ste neuvrščena država. V
gibanju neuvrščenosti so bile vo
dilne osebnosti Tito, Nehru in Na
ser. Z Egiptom sm o sklenili mir, z
Indijo odnose na precej zavidljivi
ravni. Od treh začetnic neuvršče
nosti nimamo odnosov sam o z Ju
goslavijo. Zakaj je Jugoslavija bolj
papeška od papeža? Zakaj mora
biti Jugoslavija bolj dosledna od
Egipta in bolj neuvrščena od Indije?
Druga stvar: č e želite sodelovati v
prizadevanjih za mir, morate imeti
odnose z obem a stranema. Medna
rodni diplomatski odnosi niso na
grada, ampak kanal. So kot jezik,
tudi človek, katerega jezika nimate
radi, ima pravico govoriti. Ne bi rad
pretiraval, vendar mislim, da odnosi
med SFRJ in Izraelom niso vpraša
nje življenja in smrti. Izrael lahko
živi tudi brez tega, čeprav z obžalo
vanjem. Resniica je, da uživa Izrael
v Jugoslaviji mnogo simpatij. Enako
je v Izraelu. Jugoslovani so v naši
državi zelo priljubljeni ljudje. Ne
moremo spremeniti niti ljudi niti nji
hovih odnosov. Morali pa bi spre
meniti politiko. Dokler s e ne bodo
začela pogajanja o Srednjem vzho
du, s e ne bo prav nič spremenilo.
Č e bo Jugoslavija čakala v se do
začetkov teh pogovorov in v se do
sklenitve sporazuma, potem ne bo
več tako pomembno, ali Jugoslavi
ja ima ali nima odnosov z nami. To
je izraelski odgovor na jugoslovan
ska stališča.«
Nato P eresovo precizno izvajan
je je Startov sod elavec dejal, da del
jugoslovanske javnosti v zadnjem
času pogosto ugiba o vzpostavitvi
odnosov Izraela in Jugoslavije
»vsaj pet minut pred Sovjeti«. P eres
je odgovoril: »Bojim se, gospod, da
ste, vsaj kar s e tiče tistega s Sovjeti,
ž e malo v zamudi!«
In tako naprej. Verjetno lahko v
kratkem pričakujemo izjavo g o s 
poda Taeba Abdela Rahima, preds
tavnika PLO v Jugoslaviji, o n ezas
lišani predrznosti Startovega so d e 
lavca, ki si je upal pogovarjati s
polovico izraelske vlade. Ko v svoji
neznanski suverenosti čakamo na
ta protest, pa bi bilo morda pametno
vedeti, da živi v Izraelu več kot
10.000 Jugoslovanov židovskega
porekla, da je Izrael država, ki je
znala zbiti inflacijo s 400 na 17 od s
totkov (pri tem je imel prste vm es
ravno Shimon Peres) ter da je med
vsemi dosedanjimi Nobelovimi na
grajenci skoraj tretjina mož in žena
židovskega rodu.
MARJAN BAUER
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Ena od uspešnih terapij na
tem elju rekla »na pekočo ra
n o — pekočo travo« je zd ra v
ljenje ugriza kače klopotače.
Na m esto pika so svoj čas d a 
ja li do 30 gra m ov sm od nika in
pritaknili vžigalico.

V mestu B loem fontein v
Južnoafriški republiki im ajo
službo reševanja sam om oril
cev. Z adeva deluje po tele fo
nu, ki sp rejem a klice sile in
obu p a dan in noč. N asveti za
ostanek na tem svetu so stro
kovni in m enda tudi zelo
uspešni. Je pa en pogoj: o b u 
panec, ki kliče, m ora dokazati,
da je belec.

srajcah nadvse pregrešno in
nedostojno dejanje. Ženskam
ni preostalo drugega, kot da
so spale gole golcate.

•
Ko je bil še na oblasti, je
ugandski diktator in velik prija 
telj naše države Idi Am in
ustanovil Red kom arja, visoko
odličje za civiln e zasluge.
U stanovitelj je jedrnato po 
jasnil, da se s tem o dlikova
njem poudarja neizm erna za 
sluga kom arjev, ki so v času
kolonizacije z obilnim pika 
njem preprečevali pretirano
naseljevanje Angležev.

Igralec, ki igra S uperm ena
v znanem film u z istim im e 
nom, je imel tri pom očnike, ki
so ga po končanem sn e m a 
nju izvlekli iz pretesnega kos
tum a.

•
D unajčan Joseph Berkas
je m oral pojasniti, zakaj je n a 
padel 2 1 -letno hčer lastnice
stanovanja, v katerem je živel
kot podnajem nik. N apad so
sestavljali naslednji dogodki:
z dekleta je najprej strgal bri
sačo, v katero se je og rn ila po
kopeli, potem pa ji je do p o 
tankosti pregledal vsa k del te 
lesa posebej. Berkas pa sploh
ni bil norec ali seksualni p o 
sebnež. Kot strasten zbiralec
znam k je sam o iskal nadvse
dra g o ce n o znam ko, ki jo je da
bi se laže odlepila, skupaj s
pism om nam akal v kadi.

N atančni Japonci,' ljubitelji
športa sum o (vrsta rokoborbe,
zm aga tekm ovalec, ki nasprot
nika zruši na blazino), so iz
računali, da vsebuje p ovpreč
no kosilo p o klicnega roko
bo rca 3,5 kg riža, kokošjega
m esa, rib in zelenjave. V se to
je treba zaliti s trem i litri piva.
Za ve č e rjo dobi roko borec 5
kg m esne kaše.

J

EKATERINA VELIKA

Zanimiv pa je zlasti zaradi štirih iz
redno kakovostnih radijskih pro
gramov z odlično glasbo: Monte

Ko postaja z začetkom gradnje
kabelskih omrežij v Novem mestu
in Krškem možnost satelitskega
sprejema tudi pri nas vse bolj ures
ničljiva, s e pojavlja v se več vpra
šanj, za kakšne programe sploh
gre. Najprej s e moramo med kak
šnimi 12 sateliti, ki oddajajo nad
Evropo, odločiti za tiste, ki s snopi
svojih signalov vsaj zadovoljivo do
sežejo tudi n aše kraje. To so predv
sem »stari« sate'iti E C S 1 — F1, Intelsat V A — F12, francoski T ele
com 1B, sovjetski Horizont 7 in
najnovejši, novembra izstreljeni
nemški TV—SAT, ki pa na žalost ne
oddaja s polno močjo zaradi okvare
na sončnih celicah. Na priloženi
risbi lahko vidite, kako »pokrivata«
Jugoslavijo satelita ECS 1 — F1
(zahodni in vzhodni snop) in Intelsat
V A — F12.
Kaj premore zahodni snop ECS
1? Tu so: italijanski RAI (isti kot
prvi zemeljski program v Italiji), ni
80

ECS

I-F l

zozemski EURO TV s filmi in za
bavo v v eč jezikih, francoski TV 5,
sestavljen iz petih francoskih z e 
meljskih programov, angleški SKY
CHANNEL (za sprejem je treba
kupiti dekoderl), švicarski TELECLUB s filmi in zabavnim progra
mom v nemščini, belgijsko-švedski FILM NET (za sprejem je treba
kupiti dekoderl) s filmi in poročili,
nemški zabavni SAT 1 in an
gleški SUPER CHANNEL s popdisko glasbo (Musič Box).
V vzhodnem snopu satelita ECS
1 sta nemški 3-SAT, ki združuje
najboljše iz zemeljskih programov
Avstrije, Zahodne Nemčije in Švice,
ter luksemburški RTL-PLUS s filmi
in zabavnim programom.
Intelsat V A — F12 oddaja pet
nemških programov, med njimi tudi
Musič Box.
Telecom 1B oddaja pet franco
skih programov in amerikanska po
ročila WORLD NET v angleščini.
70
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Carlo, Radio France, Radio Luxembourg in Evropa 1.
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Mariborčani večkrat preklopijo
tudi na prvi program moskovske
televizije, ki jim ga posreduje sate
lit Horizont 7. Nedvomno je v tej pi
sani babilonski bratovščini zanimi
vo primerjati, kako na isti svetovni
dogodek gleda Zahod in kako Rusi!
O satelitu TV—SAT (s pet pro
grami) je zdaj težko pisati, čeprav
bo naše kraje pokrival z izredno
močnim signalom, ko ga bodo po
pravili. Dovolj močnih bo tudi pet
programov s francoskega satelita
TDF 1, ko ga bodo izstrelili — ver
jetno že prihodnje leto. Nekoliko
šibkejši bo luksemburški satelit A s
tra, oddajal pa bo kar 16 pro
gramov!
Izbire bo torej dovolj, najbrž celo
preveč, da bi s e človek lahko pa
metno odločil, saj je za vsak satelit
potrebna po ena antena, za vsak
kanal pa po en sklop sprejemnih
naprav. Novom eščani in Krčani
načrtujejo za začetek po osem
kanalov z en ega ali največ dveh s a 
telitov. Težko bo izbrati prav, da bo
do vsi zadovoljni!
M. MOŠKON
INTELSAT

V A - F 12

VZHODNI SNOP
istočni snop

•
V a cla va Kohutka, učitelja v
neki m oravski vasi, so najprej
odpustili, nato pa spet sprejeli
v službo. V aščani so ga na
m reč obtožili, da je cela štiri
leta vsak ve če r trkal na njiho 
va okna in vpil, naj ne pozabi
jo na svoje zakonske d o lžn o 
sti. K ohutek se je pred poroto
zagovarjal, da je to počel iz
strahu, da bo v vasi zm anjkalo
otrok, nakar bo kot učitelj se 
ve da ob kruh. D rugostopenj
sko sodišče je m enilo, d a je bil
njegov strah utem eljen, po
stopek pa pravilen.

•
Savoy, znam eniti londonski
hotel in eden najbolj eksklu 
zivnih hotelov na svetu, je
znan tudi po tem, da vedno
misli tudi na najm anjše m a
lenkosti. T a ko im ajo m ed d ru 
gim v službi tudi m ačka K a s - .
parja. Kaj dela m uc? Nič
posebnega, uporabijo ga ta 
krat, ko šteje vraževerna d ru ž
ba, ki hoče večerjati, sa m o 13
članov. T akrat postavijo na
m izo tudi štirinajsti krožnik, za
Kasparja.

V 16. stoletju so v Angliji
m enili, da je spanje v spalnih

Glasba

KOLIKO
SATELITSKIH
PROGRAMOV?

N esreča je hotela, da si je
hči lastnice kadi ravno takrat
za želela higiene, lastnik zn a 
m ke pa je m enil, da bi se tisti
košček papirja m orebiti lahko
zalepil na ta ali oni del telesa.
B erkasa so kaznovali z d v e 
m a m esecem a zapora, kar
mu je prišlo zelo prav, v tem
času jp na novo uredil svojo
zbirko znam k.

Beograjska skupina Ekaterina V e lika deluje že pet let,
šele v zadnjem letu pa ji us
peva uresničevati velike a m 
bicije. Z novo ploščo (Ljubav),
z novo d is ko g ra fsko hišo
(PGP RTB), z jug oslovansko
turnejo, prvo po večjih d vo ra 
nah, ter s pesm im i, ki naj bi
postale hiti, bo kvartet skušal
izpolniti želje svoje fanatično
vdane publike in želje kritikov,
ki so jim naklonjeni. Ekaterina
Velika, ki jo sestavljajo Milan
M ladenovič, M argita S tefano
vič, Bojan P ečar in Ž ika T o d o 
rovič, naj bi konec letošnjega
ali v začetku prihod njeg a leta
postala splošno znana in spre
jeta zvezda.
Form ula, ki jo up ora bljajo v
svojem pohodu k vrhu, ned
voum no potrjuje njihove na
mere. N jihov zadnji LP, izdan
za ZKP RTV Ljubljana (EKV
V e lika — Live! 1986), je p ra v
zaprav doku m et za m lajše
g e n e ra cije , ki naj bi jim g o vo 
ril, kako je Ekaterina zvenela
kot do b ra in uspe šna klubska
skupina. Z novo ploščo pa
o čitn o želijo na bližnjih ko n 
certih svojo publiko povečati
vsaj za eno ničlo v številki.
Vse, kar Ekaterina V elika d a 
nes dela, je bolj kot ne pre 
računano. O b m nogo bolj
am bicioznih in kakovostnih
prom ocijskih aktivnostih njen

zadnji album Ljubav kaže vso
racion alno st projekta. Doslej
je bila E katerina V elika po 
seb no zan im iva za ro ck kri
tike iz treh razlogov: na vsaki
novi plošči je svojem u g la s
benem u izrazu dodala nekaj
novih elem entov, ni Danalizirala besedil, na koncertih se
je o d likovala z zelo sugestvino in po sebno ro ck and roli
m istiko. Z novo ploščo in n o 
vim i koncerti se je položaj
precej sprem enil.
A lbum Ljubav v m arsičem
pom eni stagnacijo, kar pa
sploh ne pom eni, da se to na
koncu ne bo sprem enilo v
potrditev njihovega celotnega
koncepta. Za razliko od pre 
jšnjih plošč Ljubav ne prinaša
n ika kršn e g a p re sen eče nja .

Po zadnjem studijskem LP S
vetrom uz lice bi sicer res bilo
težko narediti pom em bnejši
prem ik naprej, ker je na tej
plošči njihova v iz ija izpop oln 
je n a tako rekoč do popolnosti.
T a popolnost m anjka njihovi
zadnji plošči, predvsem v te h 
ničnem sm islu. P osnetek je
nekako votel, kitare so včasih
neuravnotežene, barve zvoka
so motne, nejasne, petje, s i
ce r tehnično kakovostno, je
postalo predvidljivo.
Ž e doslej so m nogi p rim er
jali Ekaterino V eliko s skupino
S im ple Minds, največ zaradi
atm osfere, ki jo ustvarja n ji
hova glasba. Zdaj je še nekaj
več elem entov za tovrstno
prim erjanje. Tudi Sim ple M in
ds ne predstavljajo več n a 
predne linije znotraj britan
skega rocka, am pak so zelo
uspešna kom ercialno usm er
je n a skupina. Da bi to dosegla
Ekaterina V elika, bo m orala
ne le pristati na skladateljsko
šablono, am pak poseči po
trikih druge vrste, po katerih
se pom nijo koncerti. Sam a
glasba na njihovi stopnji po 
pularnosti ni več dovolj. P u
blika prihaja zaradi hitov, ki jih
že pozna, presenečenja, in to
učinkovita, m orajo biti iz d ru 
gih področij.
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dolenjske

Jubilej

ZA DVA
DINARJA
ZANOSNIH
BESED
Bližamo se letu 2000. Naj bodo številke še
tako prazne in naključne, nam vendar vsaka
zaokrožena številka daje občutek nečesa
več, postavlja se nam kot nekakšen mejnik,
pb katerem se zamislimo nad prehojeno pot
jo, kot trenutek, ko se moramo obrniti tudi na
zaj in pogledati, od kod gremo, kaj smo bili, kaj
smo hoteli in kaj smo počeli, da bi nam bilo tu
di od tega pogleda jasnejše, kam hočemo in
kaj hočemo.
Dolenjski list tudi prihaja na takšen mejnik.
Prišli smo do dvatisoče številke, do nekakš
nega našega vstopa v tretje tisočletje. Za živl
jenje časopisa je to lepa starost, ki jo je vredno
proslaviti. Bila naj bi obletnica in praznik zre
losti. Po toliko številkah ni več mogoče reči, da
se iščemo, da ne vemo, kaj hočemo, ne mi, ki
časopis pišemo, in ne vi, ki ga zvesto berete.
Skupaj smo zoreli in dozoreli.
Da bi ob tej priložnosti bežno pogledali, po
kakšni poti smo šli, je zanimivo prelistati prvi let
nik Dolenjskega lista in se s posebno skrbnostjo
in ljubeznijo, ki jo človek čuti do stvari, ki so poto
nile v prahu časa, zaustaviti pri prvi številki. Ne
samo zato, da bi jo primerjali z današnjo, marveč
tudi, da bi premerili njeno vpetost v čas in njeno
notranjo moč.
O b branju te prve številke, ki im a ob nazivu
ča sopisa izrisan idiličen dolenjski h ra m če k na
levi in gozd na desni strani, nad vsem pa kraljuje
sim bol T rig lava s petokrako zvezdo, se človek,
izkušen z krizo in vsem i hom atijam i zadnjih let,
m ora nasm ehniti. Koliko preprostosti, za g n a n o s
ti, ideološke govorice je bilo na tistih bornih dveh
listih D olenjskega lista! Hkrati se sum njičavo
sprašuje, ali so bili ljudje res tako živo prepričani
v fraze, ali pa so m orda le pisali tako, m islili in
čustvovali pa drugače? M orda pa so besede res
nosile tistega d avneg a 1950. leta takšne m očne
naboje, m o rda so resničn o o d zvanjale v srcin in
glavah ljudi in sm o le mi revnejši za to likšn o z a 
verovanost in zaupanje v odrešilno m oč idej?
Kdo bi vedel; ča s je zabrisal prave sledi, n ekdan
je čase gled am o in doje m a m o skozi oči s e 
danjosti.

Borbeno in z »doslednim izvajanjem navodil ljudske
oblasti« so se lotili tudi zatiranja koloradskega
hrošča. Sovražnika je »možno z vestnim sodelovan
jem ljudstva pod vodstvom množičnih organizacij
tudi končno zatreti«, je pisali v majski številki Do
lenjskega lista, v naslednjih pa je bilo mogoče pre
brati, da so se pregledov krompirišč v nekaterih va
seh lotevali površno, da se je pregledov udeležil le
po en član družine. Geslo pa je bilo drugačno:
»Državljanska dolžnost vsakega posameznika je,
da se brez oklevanja odzove pozivu vaškega vodje
ali skupinovodje. Doma bodo ostali samo oni, ki za
pregled niso sposobni!«
V Kočevskem Rogu pa so ta čas padala drevesa
kot za stavo. Brigade so odšle v roške gozdove in
sekale drevje. Samo Brigada padlega partizana je
na Kraguljevem vrhu posekala 5222 kubičnih me
trov hoj, ki se po časnikarjevih besedah »slečene
zračijo in sončijo v pričakovanju, da zapuste slavni
Rog in da s svojim življenjem podare za socializem
se borečemu ljudstvu prepotrebne tovarne«. Žrtvo
valo se je torej tudi drevje, ne samo ljudje.
Kljub sorazmerni revščini pa je kultura cvetela.
Na odru novomeškega gledališča so se vrstile re
prize Cankarjevega Kralja na Betajnovi, Gologljeve
Ženitve in Vaščanov novomeškega pisca Poldeta
Ciglerja, gostovala je Slovenska filharmonija, razs
tavljal Lamut, v kinih pa so vrteli filme, kot so bili Ali
Baba in 40 razbojnikov, Mikluha Maklaj, Kako zele
na je bila moja dolina.

VSE KAKOR NA DLANI
Prvi odgovorni urednik Dolenjskega lista Jože
Zamljen je rojstvo časopisa, kot seje takrat spodobi
lo, vpel v graditev socializma. V uvodni besedi
Srečno pot je zapisal: »Silen tempo graditve socia
lizma v naši domovini je tudi v dolenjskih okrajih prik
lical v življenje novo glasilo borbene in delovne Os
vobodilne fronte. Stara tradicija izdajanja časopisa
v Novem mestu je zopet oživela. Oživela z novimi
pobudami na podlagi pridobitev narodnoosvobo
dilne borbe in ljudske revolucije. Strnjeni v enotni,
borbeni Osvobodilni fronti in ostalih množičnih or
ganizacijah bomo izdajali Dolenjski list. Vsi čutimo,
da nam manjka ono, s čim er bi pokazali svetu, kaj
delamo, kako živimo in kaj ustvarjamo, da bi pove
dali, da dolenjski človek ni več zaostal tam daleč
nekje za drugimi. Krepko in trdno si utira pot v novo
življenje, v socializem.«
Nato pa obljublja, da bo časopis zvesto stal na
branikih resnice. Takole piše: »V njem bomo prika
zovali točno, nepristransko naše življenje, naše de
lo in napake. Skrbeli bomo, da bo tak, da bo bralec v

njem videl sebe kakor v zrcalu. Nobenih pregrad,
nič zaves, nobenih vrat, vse kakor na dlani.«
Ni kaj, za takšno popolno iskrenost in nepristranost bi še danes morali izgorevati. In če bi jo dosegli
že takrat, bi danes najbrž ne imeli na drsečem plazu
v vse globljo krizo toliko obupnih poskusov vzpos
taviti elementarno odgovornost odgovornih. Ko bi
le besede o kritiki iz prve številke Dolenjskega lista
zaživele še kje drugje, ne samo na porumenelem
časopisnem papirju, ki mu kaj dolgo tako ni sojeno
obstajati, kot ugotavljajo strokovnjaki.
»In kritika? Že Levstik je dejal: ,Več kritike!’ Mi, ki
živimo v resnično demokratični državi, moramo ta
klic podesetoriti. Da, več kritike, in to pravične in
dosledne kritike!. Vse naše delo, vse naše napake,
sploh vse naše življenje mora priti pred javno
razpravljanje.«
»Besede, besede, besede,« bi dejal melanholični
danski kraljevič. Mi lahko samo ponavljamo za njim.
Z obžalovanjem? Jezo? Pa smo danes bistveno
sploh kaj drugačni? Prav tako se pridušamo na
nekaj ključnih besed, za njihovo vsebinsko vred
nost in uresničitev pa verjetno ne tako zavzeto in ne
s toliko dobre vere, kot so se tistikrat. Kdo ve?

DELAVEC IN RUPAR OSTALA
BREZ MAŠČOBE
A da se je pri silnem navdušenju graditve socia
lizma in novega človeka že takrat zatikalo, spozna
mo iz člankov o preskrbi delovnih ljudi. Na kmetih,
tam so pač živele trde buče, ki so mislile in delale po
starem in niso imele razumevanja za potrebe druž
be. Nekateri kmetje niso hoteli pridelati in oddati to
liko, kot bi lahko in kot je potreboval delavski razred.
V časopisu so javno pokazali s prstom nanje in jih
imenovali s polnimi imeni. Takole je bilo zapisano:
»...imamo še vedno kmete, ki ne obdelujejo vse
svoje zemlje, ne redijo potrebnega števila goveje
živine in prašičev in se, ako le morejo, izmikajo ob
veznim oddajam pridelkov. Kdo so ti ljudje?« Slede
konkretna imena kmetov, ki niso »niti malo pomislili
na potrebe skupnosti« in ki se niso »zmenili za to, da
tovarniški delavec in rudar nista prejela po dva me
seca nobene maščobe«, medtem ko so se sami
»dobro založili z mastjo in drugimi živili, pozabili pa
so na skupnost, ki skrbi zanje«. In da bi bila nesram
nost še večja, »prav ti ljudje kričijo na vse grlo, da
bodo lačni in da jim ljudska oblast ničesar ne pusti,
kar so pridelali«. Na vprašanje, kdo torej zavira
preskrbo delavcev, ki je bila najbrž dokaj slaba in
kritična, saj bi sicer ne pisali o nji, pisec članka ugo

tavlja: »Nekateri kmetovalci in poedinci, ki so se vri
nili v ljudsko oblast. Ljudem, ki jim ni pri srcu iz
gradnja socializma, je seveda vseeno, ali je delavec
preskrbljen z mastjo, ali imajo otroci v mestih mleko
itd. Vsem takim pa odgovarja naše ljudstvo: kdor
skupnosti ničesar ne daje, naj od nje ničesar ne
pričakuje! Pristavili bi še to: — razen pravične kazni
špekulanti res nimajo kaj pričakovati.«

UPRAVIČENA LJUDSKA KONTROLA
Tako! Ljubezni do socializma ni bilo v špekulantskih srcih. Za takšne pa so samo pravične kazni.
Domovino je pač treba ljubiti, ljubiti pa pomeni po
zabljati nase in se pretapljati v drugega, v radost de
lovnih množic in nastajajoči lepši jutri. Na delu so bi
le ves čas ljudske inšpekcije in Dolenjski listje skozi
vse številke poročal o njihovih uspehih pri pregan
janju špekulantov, sovražnikov in sploh nepravil
nosti, ki so »povzročale nezadovoljstvo med ljudst
vom«, naj bodo to pokvarjene tehtnice, zamolčani
pridelki, nepravilnosti pri izdajanju živilskih nakaz
nic ali kar koli nepravilnega v delovanju državnih,
zadružnih in privatnih ustanov. »Ljudstvo je upra
vičeno kontrolirati delo ustanov, ki morajo delati za
skupen smoter,« je odločno pribil časnikar v eni od
julijskih številk.
Ljudje so takrat, kot razberemo s porumenelih
strani Dolenjskega lista, verjeli v lepše čase. V te
čase, ki jih mi ta hip živimo! Ti so bili takrat tista pri
hodnost, za katero so žrtvovali svoje neponovljive
dneve, mesece in leta. Bi se jim upali pogledati v
obraz, če bi danes stopili pred nas, vsi sijoči in os
vetljeni od velikih besed, naravnost iz tistega dav
nega leta 1950? Najbrž ne. A tudi njim bi bilo najbrž
nekoliko nerodno zaradi tistega brezmejnega in nek
ritičnega navdušenja. Bili so pač takšni časi. Zakaj
bi ne verjeli, da so zares tako mislili in tako čustvova
li? Zakaj bi iz kolobocij sedanjika zanikali svetlikan
je prihodnosti v nekdanjih dneh? Takrat se je najbrž
zares svetila velika zora pred pogledi ljudi, »lepše in
srečnejše življenje«, kot so takrat pisali.
Ta časovna nit, to prenikanje v pretekle čase,
okus in vonj minulega, to zadiha iz listov prvega let
nika Dolenjskega lista. Dva tisoč številk je sledilo tis
tima prvima dvema listoma, na tisočero strani je po
tiskalo življenje v svojem hipnem videzu in svojih
trenutnih razmejitvah. Potiskalo jih je s slepili in res
nicami, lažmi in zablodami, dobrimi in slabimi hoten
ji, z zaupanjem in dvomom. Zato niso časopisni listi
takšne uboge muhe enodnevnice, kot se nam vča
sih zdijo. V njih je zarisano življenje, pisano in neujemljivo v eno barvo in en sam okvir.
M. MARKELJ

AMERIKANCEV NI BILO
MED KANDIDATI
Pa sko čim o na nekoliko bolj trdna tla. P oglej
mo nekaj dejstev. N ajprej preseneti cena. Č e bi
danes prodajali D olenjski list po takšni ceni, kot
so prodajali prvo številko, bi ob u b o ža li že v nekaj
urah. Š tevilka je stala 2 dinarja, ce lo tn a n a ro čn i
na pa je bila 100 dinarjev. T a kra t se najbrž niso
m učili z vprašanji neu re je ne g a so fin a n cira n ja in
s tem, kako zagotoviti dovolj d e n a rja za papir, za
tiskarno, za honorarje. K ultu ra in prosveta sta bili
še zapisani z velikim i črka m i kot naša osveta.
V sa dru žb a je bila v vretju in delu, porušeno d o 
m ovino je bilo tre b a najprej obnoviti in nato še
postaviti nove tem elje, ob trdi sedanjosti, prepolni
dela in odrekanja, se je g ledalo v višave in
prihodnost.
T iste g a leta so bile pred d e lo vnim ljudstvom
volitve z zvezno skupščino. Ljudstvo je bilo
»prepričano, da volitve niso sam o trenutno delo,
am pak da so zače tek novega, še silnejšega ust
v a rjaln ega poleta v izgraditvi so cialistične d o m o 
vine«. V črnom aljskem okraju je bil za kandidata
p re dlagan kar sam m aršal Tito, m edtem ko so v
n ovom eškem in trebanjskem predlagali V ido
T o m šič in Jožeta Borštnarja. K andidat je bil s a 
mo eden, saj »se še ni pokazala nobena politična
potreba ne korist postavljati drugega kandidata«.
S eveda pa na ka ndidacijski listi niso bili A m erikanci, kot je širil g o vo rice neki km et v Z burah,
pa ga je star partizan javn o zabil, da »kar se A m erika nce v tiče, še nism o tako daleč kot Poljaki, ki
so m orali dopustiti, d a je prišel sovjetski general
u rejevat poljsko državo« (resolucija inform biroja
je takrat pač od m eva la povsod).
V olitve so seveda izvrstno uspele. N a okra še 
na vo lišča so prihajali pražnje oblečeni ljudje,
ovešeni z m edaljam i, m ladina je »prikorakala o r
g a n izira n o in če je bilo le m ožno s harm oniko, da
je pokazala svoje veselje«. V N ovem mestu so se
pred vo lišči že v zgodnjih jutranjih urah vrstile
dolge kače volilcev, ki so »dokazali, da znajo
čakati tudi takrat, ko se nič ne dobi«. V rste pred
trgovinam i so bile nam reč nekaj vsakdanjega.

POD VODSTVOM MNOŽIČNIH
ORGANIZACIJ NAD HROŠČE
Proračun novomeškega okraja je tistega leta
znašal 75 milijonov in 673 tisoč dinarjev. Živila so
bila na živilske nakaznice, ljudje so vpisovali 2. ljud
sko posojilo, »novo opeko za veličastno zgradbo
socialistične Titove Jugoslavije«, tekla je akcija
odkupa kmetijskih pridelkov in borba s špekulanti.
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Absurdi

ZAKONE ZE
DESETLETJE
OBLIKUJEJO
ISTI LJUDJE
Že vse leto se množijo številne kritike na račun preš
tevilnih slabosti najnovejšega obračunskega sistema
pri nas, sprejetega konec preteklega leta. Zaradi njih je
bil letos že dvakrat popravljan, vse kaže, da bo do zakl
jučnih računov še tretjič. Se vedno pa ne bo tak, da bi
zagotavljal tisto, kar so oblikovalci (zakone že desetlet
je in dlje oblikujejo isti ljudje) tako vzneseno obljubljali,
med drugim: realno prikazovanje in ohranjanje vred
nosti družbenih sredstev, izenačevanje splošnih pogo
jev gospodarjenja in razlikovanje uspešnih ter neus
pešnih gospodarskih subjektov, realno prikazovanje
skupnega prihodka, realno ugotavljanje dohodka kot
materialnega okvira za vse oblike porabe. Prenekateri
strokovnjak, ki se s temi zadevami ukvarja (pa ne iz
osebnih koristi) in se nanje spozna, vztraja pri trditvi, da
obračunski sistem s popravki vred, ki so tako bolj koz
metični kot zares vsebinski, ni sposoben zadostiti cil
jem, zaradi katerih je bil sprejet, naj so imeli popravljal
ci še tako dober namen. Podobnega mnenja je tudi
Tone Golobič, pomočnik direktorice novomeške enote
Službe družbenega knjigovodstva.
Zakaj vse to iskanje obračunskega sistema? Kaj bo
orineslo glede na še vedno pogostna opozorila o vse
manj realnih obračunih in prikazih vseh kategorij pos
lovanja? »Namen sprememb kot da je le ta, da bomo v
povprečju vsi enaki reveži,« pravi Tone Golobič. »Mi bi
radi iz nič naredili denar, dohodek, a nobena tehnika
obračunavanja nam dohodka ne bo povečala. O
obračunskem sistemu smo začeli govoriti leta 1976 in
od takrat smo ga že trikrat koreniteje dograjevali. Sla
vist bi to popravil na izpopolnjevali, a ker ni šlo za
spremembe na boljše, naj bo dograjevanje. Spre
memba obračunskega sistema je povezana z vsemi
drugimi zadevami, z zakonom o združenem delu, pri
nas smo z administracijo strahovito posegli v vse, na
novo je cela vrsta institucij. Vse je postalo prepoveda
no, omejeno. Leta 1976 smo dobili nekaj čisto novih
zakonov, drugi so se razširili, v zakon o knjigovodstvu
je bilo vpeljanih nekaj čisto novih kategorij, v vseh
zakonih pa so najobsežnejše sankcije. Mišljenje je, da
bo red, če bo vse sankcionirano. Oddaljili smo se od
trga, popolnoma ignoriramo stroko. Če imamo samou
pravni socialistični sistem, to sploh ne pomeni, da po
trebujemo posebno jugoslovansko knjigovodstvo. To
ima tradicijo, tudi pri nas, prva knjiga o knjigovodstvu je
bila na našem ozemlju napisana v 16. stoletju. Knjigo
vodstvo je kronološko sistematična evidenca vseh
poslovnih sprememb z namenom, da nam na določen
dan prikaže stanje sredstev in virov poslovanja. To vel
ja povsod v svetu, nikjer država ne predpisuje kontov in
drugega kot pri nas. Ko knjigovodstvo da svoj bruto re
zultat, bilanco (navadno je to dobiček ali izguba), potem
naj bi pri nas delili, pripisovali, odpisovali po naše, ne
pa da posegamo že v osnovno knjigovodstvo.«

bam sistema in raznim ukrepom primerno stalno
spreminjajo, sedaj jih bo treba spet spremeniti, že tret
jič letos. »Ob vsem tem je prava vsebina knjigovodstva
povsod zanemarjena,« pravi Golobič. »Kakšen smisel
ima, da šole vsake tri mesece ugotavljajo dohodek,
razporejanje dohodka ipd., dobivajo pa dvanajstine kot
proračunski porabniki, pa da morajo sedaj pisati sana
cijske programe zaradi izgube zaradi revalorizacije?
Saj ne prodajajo otrok ali ocen! Ob tem pa nimamo
zbirnih bilanc stanja za takšne sisteme, kot je na primer
Agrokomerc, tega zakon ne terja. Če bi imeli knjigo
vodstvo kot povsod, bi imeli bilance uspeha, bilance
stanja za delovne organizacije, sozde in bi bilo takoj
jasno, kaj je kaj, da je nekaj fiktivno. Če bi bilo tako,
Agrokomerc sploh ne bi mogel obstajati toliko časa. A
pač ni tako. Že pred časom sem predlagal, da bi v SDK
dali v računalnik, da bi se za vsako podjetje videlo vse,
zaloge, menice, krediti ipd., a ni nič iz tega.«
Golobič pravi, da se že nekaj let pojavlja termin fik
tivni dohodek. »Po obračunskem sistemu imamo do
hodek po plačani realizaciji, istočasno se pojavlja fik
tivni dohodek. Ta ni v bilancah gospodarjenja.
Knjigovodstvo pa ima to prednost, daje nepretrgana bi
lanca. Organizacija vse nese s seboj iz leta v leto in za
to ni težko ugotoviti, da so bila porabljena vsa družbe
na sredstva, da si je bilo treba sposojati. S fiktivnim
dohodkom samo zavajamo ljudi oziroma opravičuje
mo sistem. Slej ko prej pa pride na dan pravo stanje in
posledice nosimo sami. Značilno pa je, da nam celo
predpisi dovoljujejo prikazovanje fiktive. Če ima ozd
izgubo, lahko za kritje porabi del amortizacije. Toda ta
je lahko že porabljena za drugo. Zakonita fiktiva je za
me veliko hujša zadeva kot tisto, kar so v ozdih prikrili
zaradi trenutnih težav. Po mojem mnenju tudi v inflaciji
knjigovodstva ni potrebno obrniti na glavo, kot smo ga
sedaj mi. Do realnega dohodka ob ohranitvi vrednosti
družbenih sredstev lahko pridemo veliko bolj prepros
to, kot to skušamo počenjati od leta 1985 dalje, poseb
no pa letos.«

DOBRI SO NA SLABŠEM
Tu seveda ne moremo mimo revalorizacije vseh
sredstev, ki naj bi prinesla realno vrednotenje in ohran
janje vrednosti vseh družbenih sredstev. O izpeljavi kri
tik ne manjka tudi po popravkih obračunskega siste
ma. »Pri vseh obrestih moramo upoštevati, da so
večinoma inflacijske. Šele tiste, ki so nad inflacijo, so
strošek,« pravi Golobič. »So pa razlike pri kreditih za
obratna in osnovna sredstva, pri kratkoročnih in dolgo
ročnih kreditih. Pri nas je vse to sedaj zmešano, vse
smo dali v eno revalorizacijsko podbilanco in rezultati
so porazni. Večji dohodek izkazujejo tam, kjer so bili v
preteklosti in so še močno zadolženi, na slabšem so
ozdi, ki so vsa leta skrbeli za razširitev lastnih sredstev,
na primer Krka, Beti. Cel način je letos že dvakrat menjan, bo še tretjič. Gre za ponesrečeno zadevo, a tega
nočejo priznati. V zvezi s to revalorizacijo, ki je tu
obravnavana, lahko rečemo, da ni nihče nikomur nič
vzel in nihče nikomur nič dal. Rezultati pri zadolženih
so le navidezno ugodni in vse posledice bodo nosili
sami. Imajo akumulacijo, vzporedno pa se zadolžujejo.
Nekateri so v agoniji, najemajo vedno več kreditov, da
lahko delajo, a nimajo izgube oz. imajo bistveno man
jšo, kot je v resnici. To dopušča zakon. Obresti je treba
plačati, pokrivajo pa se s papirnatimi revalorizacijskimi
prihodki. V takem izvajati razmerja po družbenih dogo
vorih in najnovejše interventne zakone je praktično

nemogoče. A kot rečeno, nikakršno dokazovanje nič
ne pomaga. Posebna neumnost pa je bila revalorizaci
ja v družbenih dejavnostih, saj šole, vrtci, bolnišnice ni
so proizvodne hale za ustvarjanje dobička.«
Zakaj tako? Kaj je s stroko, za katero je največkrat
rečeno, da je pač odrinjena v stran? »To seveda drži,
toda tudi strokovna združenja se ne ukvarjajo z vse
binskimi problemi, ampak vse bolj s formalnimi. Ne
ukvarjamo se s kalkulacijami, s poslovanjem na mejnih
stroških, z izračunom praga rentabilnosti ipd. Sedaj še
na seminarjih o periodičnih obračunih vsake tri mese
ce ukvarjamo izključno s formalnimi zadevami zaradi
sprememb zakonov. Tudi v strokovnih združenjih je
vedno več kruhoborcev. Takoj po sprejetju obračun
skega sistema sem začel razgrajati, da je zanič, da z
dograjevanjem le izgubljamo — in trdim, da bi se dalo
dokazati, da nas 11 -letno dograjevanje obračunskega
sistema stane že več kot Agrokomerc — a vse ostaja v
mojih mapah, ni odziva. Vsi se sprenevedamo, to je
žalostno. Hudo je, če ne smeš nič reči, še huje je, če
smeš reči vse, pa nič ne ne zaleže. Ne zaležejo nič niti
še tako obdelani in razčlenjeni podatki. Zato sem tudi
dvignil roke od dela v delovni skupini za proučitev re
zultatov obračunskega sistema pri slovenski gospo
darski zbornici. V zvezi se pa tako ne da nič več naredi
ti, vlada pride s svojim predlogom, od katerega ne
odstopi, in že dobi podporo zanj.« Pri tem opozarja Tone Golobič še na en, le za Jugoslavijo značilen pojav.
»Za predpise so po pravni teoriji normalne tri interpre
tacije: praktična, doktrinarna (znanstvena) in avtentič
na. Prva je pri nas problematična, druga je pretežno
akademsko »nadmudrivanje«, avtentične skoraj ne
poznamo. Razbohotila pase je četrta oblika, neformal
na oblika komercialne razlage, ki se splača.

URADNIKOV NE BRIGAJO PLAČE V
TRIMU
Opozoril bi na enega od oglasov v Uradnem listu
SFRJ za »Komentar k zakonu o celotnem prihodku in
dohodku«. Avtorja sta načelnik oddelka in samostojni
svetnik v zveznem sekretariattu za finance, recenzent
je podsekretar v tem sekretariatu. Takih primerov je
ogromno. Donosna komercialna interpretacija zako
nov in predpisov v obliki raznih člankov pa pravih knjig

KOLIKO PAPIRJA GRE V NIČ
Golobič pravi, da smo imeli prva leta po vojni zelo
sodobno knjigovodstvo, o njem smo govorili samo v
gospodarstvu. Bili so trije sistemi: za industrijo in ru
darstvo, za trgovino in obrt ter za finančne organizacije,
kjer je bilo knjigovodstvo najlažje. Zavodi, ustanove ni
so imele knjigovodstva, ampak proračunske bilance.
Slavnega leta 1976 pa smo torej začeli uvajati knjigo
vodstvo povsod, kar je po svoje sicer dobro, pravi Go
lobič, a zapleteno. Leta 1975 je bilo v Jugoslaviji okrog
35 tisoč zavezancev za zaključni račun, od tega iz
gospodarstva okrog 15 tisoč. Po desetih letih se je šte
vilo zavezancev povečalo na 170 tisoč, od tega v gos
podarstvu na preko 50 tisoč, obseg obrazcev pa se je
podeseteril. Včasih so bile to krajše, pregledne bilan
ce, zdaj so to zaključni računi, ki vsebujejo za gospo
darstvo okrog 600 podatkov. Obrazec za bilanco stan
ja ima 16 strani, za bilanco uspeha 9 strani, 6 strani je
za posebne podatke. Žal vse to ne pomaga, da bi vide
li, kar bi radi, oziroma kar bi morali. Dogaja se, da na
primer zadružne hranilnice predlagajo obrazce, ki so
še večji, od 700 podatkov pa jih izpolnijo le 7. Koliko
papirja gre v nič! Poleg tega se obrazci pač spremem

Podzemlje

JAMARSTVO
JE KONJIČEK
Z UZDO
Človek je odkril neznana morja in celine, preplezal
najbolj strme stene v mogočnih svetovnih gorstvih, za
plaval v največje globine oceanov in smuknil v skriv
nostno vesolje. Zakaj ne bi pokukal še v kraško pod
zemlje? Svet ga je poln, tudi dolenjski. Toda »med
domačimi prebivalci zanimanje za kraške posebnosti
ni kaj večje«, je o dolenjski naklonjenosti kraškim ja
mam zapisal Janez Trdina.
Najbrž iz nasprotovanja temu črpa moč novomeški
Jamarski klub Vinko Paderšič-Batreja, letošnji nagra
jenec in slavljenec. Ob letošnjem občinskem prazniku
je prejel nagrado in priznanje občinske raziskovalne
skupnosti, po nekaj letih znova. Dokaz, da novomeški
ljubiteljski organizaciji jamarjev še ni zmanjkalo moči,
čeprav jo v jamah razdaja že celega četrt stoletja. 16.
novembra je namreč minilo natanko 25 let od ustanov
nega sestanka novomeškega jamarskega društva. V
tem času so njegovi člani raziskali blizu 1.000 kraških
jam, samo od leta 1982 do danes so v 230 akcijah obi
skali 301 jamo, od tega so jih 158 na novo odkrili. Nji
hov skrivnostni svet je bila pokrajina, zamejena z Gor
janci, Kočevskim Rogom, Suho krajino in kraškim
hribovjem, a tudi Bosna z Bravskim poljem, da 460 me
trov globokega brezna Jojkinovac na južnem pobočju
Grr leča niti ne omenjamo. Eno z drugim je prineslo
nagrade, jubilejne klubske znake. Zlate so na no
vembrski slovesnosti prejeli Nikola Padevski, Milena

Rozman, Andrej Hudoklin, Iztok Vilič, Zdravko Bučar in
Borivoj Ladišič, srebrne pa Tomaž Bukovec, Ivan
Lukšič, Aleš Pršina, Bogdan Kladnik in Marko Pršina.
Imena potrjujejo, da se jamarstvo ne konča pri pran
ju gumirane obleke ali zvijanju lestve, ampak sega
širše v prečudno družbeno zgradbo. Zato kronisti
omenjajo med zaslužnimi za novomeški jamarski utrip,
bolje preporod, še Lojzeta Medleta, jamarskega pionir
ja in veterana, zanesljivega priložnostnega plezalca in
prodornega organizatorja, ki je ob koncu 70. let »Vinka
Paderšiča-Batrejo« znova dvignil na noge. In že pred
njim omenjajo dr. Uroša Tršana, ustanovitelja in prve
ga predsednika društva, Ivana Žgajnarja kot drugega
predsednika, Franca Pirca, Nika Pauliča, »zlato gene
racijo fantov in deklet«, pa še veliko organizacij in po
sameznikov vse do današnjih topliških zanesenjakov.
»Iz ustanovne skupine sva danes aktivna samo midva
z Jožetom Cvitkovičem,« zatrjuje Medle.
Kljub osipom in porastom članstva ter zamiranju in
oživljanju kluba, ki je dobil sredi šestdesetih let pravcati
sestrici v kostanjeviški in črnomaljski jamarski sekciji z
Martinom Boltezom in Stankom Klepcem na čelu, ni
organizacija novomeških raziskovalcev in občudoval
cev jam nikoli povsem zamrla. »Le to se pozna, da v
nekaterih obdobjih obiskov jam niso dokumentirali,«
ugotavlja Borivoj Ladišič, ki je uredil klubovo dokumen
tacijo, kataster. Brez nje bi ostalo sleherno popotovan
je proti osrčju zemlje kvečjemu spomina vreden izlet.
Ker jo imajo, lahko sodelujejo s postojnskim Inštitutom
za raziskovanje krasa in dodajajo svojim izsledkom o
dolenjskih jamah nove podatke.
Spoznanj o dolenjskem krasu pa se je v jamarskem
društvu, ki je leta 1965 prevzelo ime narodnega heroja
in postalo klub, z leti nabralo za dva zvezka
»Dolenjskega krasa«, nekaj zapisov v strokovnih revi
jah injporočil na speleoloških kongresih ter za več du
catov časopisnih sestavkov. V vseh se zrcalita bogast
vo in pestrost dolenjskega kraškega podzemlja, ki je
resda že plačalo davek industrijski in civilizirani družbi,
vendar zanesljivo skriva v svojih nedrih tudi še nedo
taknjena znamenja prazgodovinskih er.

In če je tako, kako gre razumeti taka iskanja: le kot
ubijanje prostega časa ali kot koristno opravilo? O
slednjem bi kazalo povprašati lastnike psov, telic in
konj, ki so videli rešilno bilko za svojo izgubljeno žival
edino še v jamarski navezi. Mogoče bi kaj o koristnosti
pridali miličniki, ki so po Medletovih besedah že iskali

(celo takrat, ko so že najavljene spremembe določe
nega predpisa ali zakona) je v rokah tistih, ki nepos
redno ali posredno sodelujejo pri pripravi teh zakonov.
Briga nje, če v Trimu ne bodo moglijzplačati osebnih
dohodkov! Tega ni nikjer na svetu. Žalostno pa je, da
so v to komercialno interpretacijo vključena tudi
strokovna združenja. Skupščina SFRJ bi morala ener
gično ukrepati in vsaj postopoma uveljaviti normalne
oblike razlage predpisov, kot jih poznajo v svetu.«
Pri nas vse več govorimo o trgu, dejansko pa je vse
več vtikanja države v gospodarstvo. Kam to pelje?
»Vsa ta množica predpisov, zakonov, sankcij zahteva
popolno kontrolo. Zame so protiustavni, ker izražajo
nezaupanje do vseh subjektov poslovanja, življenja,
ne dopuščajo niti najmanjšega poslovnega rizika, no
benih poslovnih odločitev, vse je strogo predpisano in
predvsem omejevano. In bolj ko z vrha govorijo, daje
treba administracijo zmanjšati, več isti aparat predpisu
je vsega, kar zahteva več administracije. Zakon o za
varovanju plačil je celo v nasprotju z deklaracijo o člo
večanskih pravicah ZN, ki jo je jugoslovanska
skupščina ratificirala šele leta 1971. V svetu velja, da
nihče ne more biti kaznovan, če ne more poravnati ob
veznosti, pri nas pa je po opredelitvi v zakonu kar kon
trarevolucija, če plačilo ni izvršeno v 15 dneh, če za
mudi tudi samo dan ali dva. Da se seveda razumemo,
to o nekaznovanju velja med poslovnimi partnerji, ki se
normalno obnašajo. Če gre za prikrivanje ali zavestno
zavajanje, je tako cel kup drugih sankcij. Sedaj v teža
vah je vse bolj jasno, kako je ta zakon neživljenjski. Če
priznamo ali ne, ga je stvarno življenje že podrlo.
Zakonitosti delujejo, če hočemo ali ne in ne glede nato,
kaj smo predpisali. Praktično vsa konfekcija pa bela
tehnika in pohištvo se prodajajo na obroke. Dogovori
med upniki in dolžniki o plačilnih rokih dejansko pome
nijo kršitev zakona, čeprav iščejo možnosti, kako mu
zadostiti, prav tako morebitni kontroli SDK. Reproveriga se pač dogovarja, kako preživeti. To ne more biti de
janje, ki ogroža našo ureditev! Če hočemo trg, to ni sa
mo sprostitev cen, ampak tudi prosto dogovarjanje
plačilnih pogojev. Mi pa bi vse uzakonili po svoje in vse
sankcionirali. A ne gre. Kot rečeno, zakonitosti deluje
jo, če hočemo ali ne.«.

SLABIM GOSPODARJEM NI TREBA
ZA NIČ SKRBETI
Težko je v takšnem razgovoru obiti družbene dejav
nosti in njihovo financiranje pri nas, predvsem pa na
ravnost v nebo vpijočo uredbo, da slabim gospodarjem
ni treba skrbeti oz. nič prispevati za izobraževanje ne
za zdravstvo, kultura pa očitno tako sploh ni pomemb
na. »Namesto da bi zaupali ustvarjalcem dohodka, se
daj bolj kot kdajkoli, da bodo racionalno delali in delili
zasluženo na osnovi ocene, kakšne obremenitve in
osebne dohodke lahko prenesejo oz. kaj hočejo imeti,
je vse spet linearno omejena masa. Kdo v Jugoslaviji
lahko točneje od samih novolesovcev ve in reče,
kakšne plače lahko imajo? Zakaj morajo iz IMV priti na
SDK vprašat, če lahko kupijo avto za svoje potrebe?
Kako, da osebni dohodki niso zamrznjeni, če so
zamrznjene cene, stroški pa večji in bo konec leta malo
pozitivnih? Kako razumeti, da bi IMV ne smela imeti
skupne porabe, ko jo je prvič spet oblikovala po nekaj
letih? Kako gledati na izgube šol zaradi revalorizacije,
nato, da sis za zdravstvo bolnišnicam ne more dati de
narja zaradi blokad, stroški pa so? Še in še je takšnih
nesmislov, zakonskih predpisov in omejitev, ki tako
malo upoštevajo življenje. Najbolj strašno je zame tudi
pri protiinflacijskem programu, da so tako nestrokovni
in pokvarjeni ljudje prepričani, da lahko držijo na vaje
tih celo Jugoslavijo z omejevanjem potnih stroškov,
dnevnic in reprezentance. V tržnem gospodarstvu
vsak gospodarski subjekt natančno ve, koliko lahko da
zato. Ne vem, kaj bo. Se nikoli se nisem tako bal. Stvari
so res nemogoče zastavljene.«
Tudi menic ni mogoče obiti, če govori strokovnjak iz
SDK. »Menice bi morali pri nas ukiniti, to zagovarjam
vseskozi. Menice so se pojavile v poznem srednjem
veku, služile so izključno za garancijo za plačilo. Da
nes je po svetu tega zmeraj manj, nikjer pa menica ni
denar tako kot pri nas. Zato so tudi možne zlorabe, kot
je Agrokomerc, pa verjetno še kje. Sicer pa tu ne gre za
kršitev zakona o zavarovanju plačil, ampak za pravi
kriminal, za očitno mafijsko poslovanje. Zaradi takšne
ga knjigovodstva, kot je predpisano, pa vpogled v stan
je ni možen. Navada je, da čim dva poslovna partnerja
poslujeta, bo dobavitelj tekoče spreminjal boniteto up
nika. Pri nas pa marsikdo ni vedel niti, kje je Agroko
merc. In kljub temu najnovejši predlog sprememb
zakona o knjigovodstvu iz letošnjega oktobra ne pred
videva zbirne bilance stanja za take sisteme, kot je
Agrokomerc. So pa zato potegnili iz naftalina strokovni
izpit in slovesno zaprisego za vodje knjigovodstva, kot
da bo to kaj rešilo.«
Z. LINDIČ-DRAGAŠ
izginule ljudi s pomočjo jamarjev in jih tudi našli. More
biti skrivajo kaj hvale načrtovalci novih vodovodov,
kadar sodelujejo z jamarji.
Kolikor je jamarstvo konjiček, je konjiček z uzdo. »itki
imajo prednost, saj lezemo skozi ozke špranje. Poti so
tudi nevarne in zahtevajo železne živce in pazljivost.
Globlje ko si, nevarnejši so posegi npr. v ozke prehode,
a so tudi vabljivejši. Globine vlečejo, vendar zahtevajo
tudi zanesljivo opremo,« orišejo jamarstvo v vodstvu
kluba. Tako potujeta skupaj s srčnimi fanti z roko v roki
tudi sreča in obup. Kljub temu je geolog Piero Zuccato
iz Veresa iskreno prepričan: »Kapniško podzemlje je
kraljestvo.« Pritrjujejo mu vsi, ki so kdaj prisluhnili pratišini globoko pod zemljo.
T udi tak čaroben mik je del raziskovanja jam, čeprav
se vse konča in začne s čisto jasnimi organizacijskimi
opravili, npr. z zbiranjem denarja. Novomeški jamarski
klub dobiva sredstva s pomočjo občinskega sekreta
riata za ljudsko obrambo, občinske raziskovalne
skupnosti, občinske zveze za tehnično kulturo in z
lastnim delom. Ko je denar, se da organizirano iskati
nove klubske moči. Na tak način je društvo pred kra
tkim poživilo jamarsko skupino v Gabrju, vendar skrbi
za popularizacijo svoje dejavnosti še z vodenjem ja
marskih krožkov in organiziranjem predavanj po šolah.
Ne toliko zaradi reklame kot iz potrebe so v klubu
izurili jamarsko reševalno skupino. K temu je z opremo
pomagal novomeški občinski sekretariat za ljudsko
obrambo, ker raziskovalci kraškega podzemlja niso le
samotni plezalci v jamah, ampak lahko pomagajo tudi
na površini zemlje, če se zgodijo nesreče. Taka nes
reča bi bil lahko požar ali pa padec otroka v zapuščen
vodnjak.
Jamarji pa omenjajo še drugačno nevarnost, grožn
jo, ki so jo v vsej ostrini občutili v prenekateri Zemljini
pori: onesnaževanje okolja. Zdi se, da so že davno
spoznali, kaj storiti v tej smeri za preživetje. Za začetek
bi predlagali, naj bi vsakdo pobral smeti, ki jih je hote
odvrgel v kraško jamo. Potem bi se videlo, kod teče
gnojnica.
M. LUZAR
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Dr. Aleksandar Grličkov je ugleden makedonski
in jugoslovanski politik, ki je doslej opravljal vrsto
odgovornih dolžnosti. Med drugim je bil podpred
sednik zveznega izvršnega sveta, vrsto let član CK
ZK Jugoslavije, član predsedstva Zvezne konfe
rence SZDL, sedaj pa je član Sveta federacije. Nje
govo delovanje pa ni bilo omejeno zgolj na praktič
no politično delo, ampak se je veliko ukvarjal tudi s
teorijo socializma in si na tem področju pridobil
ugled mednarodno priznanega teoretika. V Jugos
laviji je znan predvsem po tem, da se je vedno zav
zemal za demokratizacijo političnega življenja in za
to, da partija prekine svojo tesno zvezo z državo. To
njegovo stališče oziroma spoznanje pridobiva vse
večjo veljavo v zadnjem času. Spoznanje, da socia
lizma, ki je očitno zašel v krizo, ni mogoče obnavlja
ti in reformirati na temelju dosedanjega razumevan
ja, še manj iz trenutne politične prakse, ampak daje
treba odgovor poiskati v prihodnosti, dobiva domo
vinsko pravico tudi pri nas, morda v Sloveniji še bolj
kot v drugih republikah. In prav zato je dr. Grličkov
čest gost v naši republiki. Pred kratkim je predaval
tudi v Krškem, kjer je nastal ta pogovor, nekaj misli
pa je povzetih iz njegovega predavanja. Z Grličkovim se je pogovarjal Jože Simčič.
DL — Tov. Grličkov, pogosto gostujete v Slove
niji kot predavatelj, zato bi vas najprej vprašali, ali
v resnici obstaja tako imenovani »slovenski
sindrom«?
GRLIČKOV: Oznaka »slovenski sindrom« je prav go
tovo premočna in mislim, da od te oznake ni nobene
koristi, zato bi bilo prav, ko bi nehali govoriti o
»slovenskem sindromu.« Dejstvo pa je, da so bila v
Sloveniji naprej načeta pomembna vprašanja, ki pa ni
so pomembna samo zanjo, ampak za vso našo skup
nost. In ker je tako, lahko rečemo, da gre za vrednote, ki
so skupne vsem nam. Sicer pa je taka reakcija po svo
je razumljiva, saj je bila Slovenija prva, ki je ta vprašan
ja sploh načela. Naj naštejem nekaj teh vprašanj. Prvo
je prav gotovo odgovornost republik in pokrajin za svoj
lastni razvoj in za razvoj vse Jugoslavije. Mislim, da
tako stališče ne more biti sporno, še posebej če izha
jamo iz avnojskih načel. Zelo pomembna pa je v tem
sklopu tudi zunanja politika. Dejstvo je, da Jugoslavija
ne sme in ne more pozabiti na evropsko dimenzijo svo
je zunanje politike, ker je pač evropska država in bo
svojo usodo delila z Evropo, kljub temu da seveda os
taja na pozicijah neuvrščene države. Potem so tu še
alternativna gibanja, ki so se avtohtono razvila prav v
Sloveniji. Do razvoja teh gibanj je prišlo zaradi tega, ker
je Slovenija najbolj razvita republika, z relativno najbolj
razvitimi oblikami političnega življenja. Deloma pa je
prišlo do razvoja in razmaha alternativnih gibanj tudi
zaradi tega, ker je najbližje zahodni Evropi in je prisot
no tudi posnemanje zahodnih vzorov. Zakaj so se ta
gibanja tako razvila? Predvsem se kaže tudi v Sloveniji
premajhna absorbcijska moč SZDL, ki očitno še ne
zmore ustvarjati političnega prostora za samostojno
združevanje občanov v skladu z njihovimi interesi in
afinitetami. Naloga SZDL mora biti, da ustvarja prostor
za samoorganiziranje ljudi, ustvarja ozračje, v katerem
se bodo dogajale tudi take stvari. Skratka, mirovna,
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Tako težkih časov, da bi v ljudeh ubili vse veselje do
življenja, ni. Še tako reven, siroten in zgaran človek si
včasih zaželi, da bi zapel in zaplesal ali pa vsaj druge
poslušal peti in gledal plesati. In ni jim treba dosti, da se
poveselijo, zapojejo in zaplešejo. Šmeh, pesem in ples
ne samo spremljajo, ampak marsikdaj tudi poganjajo
zgodovino človeštva.
Še lep čas po prvi vojni v viniškem koncu ni bilo
harmonik pa so fantje in dekleta kljub temu ob nedeljah
po vaseh zaplesali, in to ne le v kolu. Starejši prebivalci
Vinice in okoliških vasi se še živo spominjajo ljudskega
godca Janeza Štefaniča iz Goleka, ki je ob nedeljah ho
dil po vaseh s svojim gudalom in muzikami in igral do
mače pesmi in poskočne viže, mladi pa so se sukali. Da
nes, v času elektronike, bi takemu muzikantu rekli »en
mož, en orkester«, štefaničevega Janeza pa se je
bogve zakaj prijel vzdevek Jazo. In mladina je vedela:
če je prišel v vas Jazo, bo veselo. Štefanič si je sam
naredil gudalo. Na velik glinasti lonec je opel kožo
svinjskega mehurja, jo na sredi preluknjal in v lonec
vtaknil sirkovo paličico. Z mokro dlanjo je drgnil po pa
ličici in s tem izvabljal globoke in zamolkle glasove. Z
gudalom je kot z basom spremljal melodijo, ki jo je
hkrati igral na orglice, ki jim v viniškem koncu pravijo

ekološka in druga podobna gibanja so gotovo marsikaj
spremenila na naši sivi politični sceni.«
DL — Največ polemik pa je bilo okoli pobud za
civilno služenje vojaškega roka?
GRLIČKOV: Kar zadeva civilno služenje vojaškega
roka, lahko rečem, da je to daleč bolj načelno vprašan
je, kakor pa si mi mislimo. Predvsem je to vprašanje za
radi našega koncepta splošne ljudske obrambe dobilo
povsem drugačno dimenzijo, kjer mogoče niso bili
upoštevani vsi dejavniki, na primer naš zunanjepoli
tični položaj, notranje razmere. Zanj bomo morali imeti
čas, da ga razrešimo, mi pa smo ga spolitizirali.«
DL — Socializem v svetu je v krizi; z njo se uba
dajo v ZSSR, na Kitajskem, pa tudi pri nas se spo
padamo z vse hujšimi problemi. Kje vidite izhod iz
naše krize?
GRLIČKOV: Najprej smo prišli do napačne diagno
ze stanja. Ta je izhajala iz podmene, da je sistem v re
du, praksa pa slaba. Kasneje smo z veliko muko prišli
do prave diagnoze, iz katere je očitno, da se nahajamo
v globoki ekonomski, politični, moralni in psihološki kri
zi. Toda preden smo prišli do take diagnoze, je trajalo
kar precej časa. Ljudje, ki so opozarjali na pravo stanje
in ga razkrivali, so dobili ime »krizologi« in so bili poli
tično diskvalificirani. Toda pustimo to, ker je že pretek
lost. Pomembnejše ali usodnejše je, da iz te dramatič
ne ocene stanja nismo potegnili pravih zaključkov.
Lotiti bi se morali radikalnih sprememb političnega in
gospodarskega sistema ter njunih mehanizmov, pa za
kaj takega očitno nismo bili pripravljeni. Z veliko težavo
smo namreč prišli do programa dolgoročne ekonom
ske stabilizacije, ki naj bi bil osnova za radikalno men
javo ekonomskega sistema na tržni podlagi, vendar
nam tega ni uspelo spraviti v realno življenje. Še vedno
se ubadamo z izpolnjevanjem konkretnega političnoekonomskega mehanizma.
DL — Zakaj se je to lahko zgodilo, ko pa je bil
program ekonomske stabilizacije delan tako študiozno in je bil domala plebiscitarno sprejet?
GRLIČKOV: Vzrok za to je razmerje sil v družbi, v
vrhovih partije, v razmerju sil med socialnimi sloji. Za
vedati se moramo, da z majhnimi popravki ni mogoče
spremeniti resničnosti. Tržnega sistema ni mogoče
uvesti z administrativnimi ukrepi, s sprejemanjem
»paketov« in drugimi podobnimi že znanimi prijemi. Tu
pa je bistvo spora okoli iskanja izhoda iz krize. Vendar
jaz mislim, da sicer obstajajo parcialni interesi, ki jih ni
mogoče izključiti, ker pač obstajajo, a mogoče jih bo
izključiti samo s tržno ekonomijo. Družbeni konsenz
lahko dosežemo samo z uvajanjem ekonomsko-tržnih
prijemov, ki bodo sami po sebi zožili prostor za politič
no arbitražo.
DL — Teza, da mora partija prekiniti svojo tesno
zvezo z oblastjo, je že stara in znana. Toda ob tem
se vsiljuje vprašanje, zakaj partija tako nerada in
počasi izpušča oblast iz svojih rok?
GRLIČKOV: Objektivno gledano, se je partija sama
znašla na razpotju. Neizpodbitno je, da ni mogoče
sprejeti samo pluralizma v ekonomskem življenju, na
vseh ostalih področjih pa partija ostane še naprej mo
nopolist. To pa pomeni, da je treba razviti politični plura
lizem sui generis, se pravi specifični pluralizem. Seve
da nekateri takoj pomislijo na večpartijski sistem, kar
pa seveda ni res in ga politična teorija ne pojmuje več
tako. Sicer pa s tem političnim pluralizmom ne gre za
nič novega. Mi smo politični pluralizem že razvili in ga
vgradili v ustavo. Partija sama se je opredelila zato, da
ne bo več vodilna sila, integrirana z državo, ampak da
bo samo vodilna idejno-politična sila, ki bo delovala
skozi sistem. Pluralistične sile pa so sindikati, SZDL,

muzike. In muzika je bila tu, z njo pa ples, pesem in ve
selje. Jazo je bil med ljudmi priljubljen tudi zato, ker je
bil še kos živinozdravnika. In tako je šlo do vojne. Med
vojno je Štefanič padel. Po vojni je gudalo in muzike
poprijel Vince Ostronič, samo da on že ni več igral za
ples, ampak pri viniški folklori. Z gudalom in muzikami
pa je Vince dobil tudi »prišvarak« Jazo; prišvarak v teh
krajih rečejo nadimku. Vince, ki je pred nedavnim umrl,
je pred nekaj leti obležal in takrat je postal tretji Jazo
Franc Šutej iz Sečjega sela.
»Bil sem še otrok, ko je prvi Jazo, Janez Štefanič,
hodil ob nedeljah popoldne po vaseh. Strašno rad sem
ga gledal in poslušal,« se spominja Šutej. »Tudi sam
sem jako rad igral na muzike in popeval. Še danes oba
z ženo popevava v viniškem pevskem zboru, jaz sem
že od mlada tudi cerkveni pevec. V cerkev grem zato,
da lahko popevam, tja grem kot na koncert. Zapeti in
zaigrati na muzike znam vse slovenske ljudske pesmi.
Škoda, da današnja mladina ne zna več popevati...«
Čeprav je bil Franc edini otrok, je imel, tako kot veči
na ljudi v teh krajih v tistih časih, trdo življenje. »Ko sem
bil star leto dni, je oče odšel v Kanado. Prvič je prišel za
pol leta domov čez sedem let, potem pa ga nisem videl
do leta 1960, ko se je za stalno vrnil domov.« Franc, ki
je vseskozi delal kot trgovec pri črnomaljski Kmetijski
zadrugi, je bil v trgovini na Vinici. »K meni je stopil nek
možak in me vprašal, če je tukaj v službi Šutej Franc.
Jaz ga gledam od nog do glave, potem sem ga pa le
vprašal, če je on Šutej Frank. Ko je.pritrdil, sem mu rek
el: Vi ste moj ate. Objela sva se in zajokala. Bil pa je po
amerikansko stisnjen, tudi gumbe od gat je prinesel
domov. Tam je garal kot črna živina, pa si ni kaj dosti
opomogel in tudi domov je hudo na redko kaj poslal.
Midva z mamo sva pa doma tudi zelo trdo živela. Ko
sem bil otrok, se spominjam, daje mati na krompir zlila
ne polno žlico olja. Imeli smo pet glav živine, krme pa
smo pridelali samo za tri, ostalo smo morali kupiti, po
tem ko sem se oženil, pa sem zvozil od ženinega iz
Kovačjega grada.«

mladinske organizacije, ki morajo imeti svojo lastno av
tonomijo in identiteto. Za vse to smo našli ustrezen teo
retični politični model, ki pa v praksi ni začel delovati.
Partija je ohranila svoj monopolistični položaj in vse te
organizacije še vedno delujejo kot njena transmisija.
Tržno-plansko gospodarstvo bomo lahko razvili le, če
bomo uveljavili politični pluralizem sui generis.
DL — In kje so vzroki, da model, ki je bil vgrajen
že v ustavo, ni začel delovati tudi v praksi?
GRLIČKOV: Sodbo o tem je zelo težko dati, pravza
prav se zastavljata dve vprašanji. Ali ima ta model to
varniško napako ali pa je partija tista, ki ni dovolj pri
pravljena na to, da bi ta model začela uvajati v prakso.
Vsekakor je res, da bomo do prave ocene o tem mode
lu prišli šele tedaj, ko bo začel delovati v praksi. Šele
potem bomo videli, ali ima model napako in katera je to.
Če je bilo zgodovinsko pogojeno, da smo imeli nekaj
časa eno samo partijo, potem sedaj ni več nobenega
razloga zato, da modela ne začnemo uvajati v prakso.
Brez političnega pluralizma namreč tudi ne bo
ekonomskega. Mi imamo ta model vgrajen v sistem,
drugi ga šele poskušajo vgraditi.
DL — Torej se je socializem na pragu 21. stoletja
znašel pred mnogimi odprtimi vprašanji, na katere
bo treba nujno najti odgovor, če naj se ta družbe
na ureditev izkaže kot dovolj vitalna?
GRLIČKOV: Čas tik pred vstopom v 21. stol. za so
cializem prav gotovo ni tisti, v katerem bi lahko mirno
spali na doseženih lovorikah. To je za socializem ma
terialno, tehnološko, socialistični odnosi in vsebine se
niso razvili do ustrezne ravni, prav tako je zaostajal na
področju demokracije in svoboščin. Ta kriza pa je re
zultat dosedanjih napačnih ocen svetovnega dogajan
ja. Te napačne ali neustrezne ocene se vlečejoše izza
tridesetih let, ko je bila tedanja ekonomska kriza ocen
jena kot zaton kapitalizma. Toda kapitalizem se je pri
lagodil novim razmeram in se pravočasno reformiral.
Napačno je bil ocenjen tudi pojav fašizma itd. Toda po
leg žrtev in napak je bilo v preteklem obdobju doseže
nega tudi marsikaj pozitivnega. Ustanovljenih je bilo
več socialističnih držav, deloma zaradi posegov z voj
sko, deloma pa tudi, ker se je kapitalizem v tistih drža
vah znašel v slepi ulici. Vendar ostaja ugotovitev, da se
socialisti in komunisti niso dovolj zgodaj in dovolj te
meljito odzivali na družbene spremembe. Na vprašan
ja, ki so izvirala iz novih okoliščin, socializem ni našel
ustreznih odgovorov. Sedanja tehnološka revolucija
prinaša nove izzive, nova vprašanja, na katera bo tre
ba odgovoriti. Nemir, ki je zajel socialistične dežele in
socialistično gibanje, prinaša nove pozitivne posledi
ce. Predvsem vsi iščemo odgovore na odprta vprašan
ja. V to smer gre perestrojka v SZ, gredo programi na
Kitajskem itd. Najpomembnejše pa je, da se pri tem ne
izgublja zaupanje v socializem, v možnost uresničenja
ideje socializma, brez katere svet ne bi bil nikoli več
tak, kot je bil.
DL — Kaj lahko pričakujemo v prihodnosti? Ali
bo prinesla resne spremembe v socialističnem gi
banju ali celo v kapitalističnem sistemu?
GRLIČKOV: Svetovno zgodovinsko dogajanje v pri
hodnosti ne bo prineslo nobenih radikalnih sprememb
ne na levi ne na desni. Menim, da ne more priti niti do
restavracije takega pojava, kot je bil stalinizem ali faši
zem. Mislim pa, da bosta drug ob drugem živela tako
socialistični družbeni sistem kot kapitalistični. Še več,
era socializma ne bo prekinjena, le da se bodo nove
socialistične države porajale po mirni poti. Najpo
membnejše in za razvoj socializma nemara odločilno
pa je, da se je začel nagel proces dedogmatizacije

Franc je šel po nevesto v Kovačji grad, v preloški
konec. Ko ju je župnik poročil, mu je rekel: »Franc, šel si
v Kovačji grad po zaklad.« »Saj je res zaklad, včasih še
prevelik,« se zasmeje Šutej, ki je v teh krajih znan ne
samo kot Jazo, ampak tudi kot velik šaljivec s samos
vojim humorjem. Z Barbaro ali Baro, kot jo kliče, složno
živita že 40 let. Včasih sta še skupaj plesala pri folklori.
Tam je tudi enkrat rekel prejšnjemu Jazu, Ostroniču:

marksistične in socialistične misli. Vsega tega, kar se
dogaja danes, si pred desetimi leti ni bilo mogoče niti
misliti. Sile, ki bi ta proces ustavila, skoraj ni, čeprav ni
mogoče izključiti konfliktnih situacij, kadrovskih spre
memb itd. Ohranjena pa bo tudi sposobnost kapitaliz
ma za reševanje problemov, prilagajanje novim situa
cijam, in torej te svoje moči kapitalizem prav gotovo ne
bo izgubil. Hkrati bo potekala tehnološka revolucija, ki
prinaša novo kvaliteto življenja, novo moralno in psiho
loško stanje. Lahko, da bo prišlo do zaviranja njenega
tempa, da bi se izognili naglemu odpuščanju delavcev,
socialnim nemirom. Tehnološka revolucija bo prisilila
tako kapitalizem kot socializem, da se bosta prilagodila
novim razmeram, vendar razvoj socializma ne bo od
visen zgolj od napredovanja tehnološke revolucije.
Marsikaj se lahko spremeni tudi v odnosih razviti — ne
razviti. Doslej se je ta prepad poglabljal, zdaj pa vse
bolj prodira spoznanje, da bo omejen tudi napredek
razvitih, če bo ta prepad še naprej globok. Vojaška
bloka in s tem razdelitev sveta bo še naprej taka kot
doslej, a se obeti za mir izboljšujejo; mir postaja nad
nacionalni interes.
DL — Ali obstaja projekt novega socializma?
GRLIČKOV: Novega konsistentnega projekta ni,
sploh pa bi bilo zelo težko nekaj takega tudi pripraviti.
Marksisti in socialisti se morajo osvoboditi grobe vulgarizacije in zablod v zvezi z lastnino, ki mora biti v
skladu s temi zablodami samo državna ali zadružna.
Socializem ne sme biti popolna ukinitev zasebne last
nine in mislim, da ni bilo potrebno vsega nacionalizirati.
Ponovno zaupanje v socializem je mogoče samo na
temelju tržno-planskega gospodarstva. Socializem
mora izdelati nov teoretični in praktični projekt, ki ne bo
ekonomsko nič manj učinkovit od kapitalizma in seve
da nič manj demokratičen. Za bodoči razvoj socializ
ma je potreben dialog, zato je treba politični sistem pluralizirati, demokratizirati. Birokracijo, ki je v socializ
mu privilegiran sloj, pa je treba spraviti v defenzivo,
vzeti ji je treba materialno osnovo, to pa se bo zgodilo,
če bo zavladal trg.
DL — Ob tem se samo po sebi vsiljuje vprašanje
o protiinflacijskem programu...
GRLIČKOV: Tak, kot je, nam ne daje upanja na re
zultate. Mi smo se opredelili za tržno-plansko gospo
darstvo, a vsako leto sprejemamo administrativne
»pakete«. Tudi sprejem tega programa kaže na odnos
sil v Jugoslaviji, pa ne samo ideoloških. Mislim, da je
tudi v interesu nerazvitih, da se ustvari trg, vendar je
treba nerazvitim še naprej pomagati, ampak ne s po
močjo sklada. Pomembno vlogo bi pri tem lah' o odi
grale banke, pa ne takšne, kot so sedaj. Vsekakor bi
bilo sedaj veliko bolje, ko bi se že leta 1981 odločili za
trg, saj bo sedaj vedno težje preiti na tržne odnose.
DL — V svetu in pri nas nekateri špekulirajo, da
bi lahko v družbeno dogajanje posegla tudi
armada?
GRLIČKOV: Armada, ki je garant naše ozemeljske
celovitosti in neodvisnosti, se je opredelila za reševan
je problemov brez prisile. Če bi se zgodilo kaj takega,
da bi armada posegla, bi država doživela popoln
kolaps, kakor se je zgodilo na Poljskem, kjer so bili
osem let brez tujih kreditov. Ogrožen pa bi bil tudi ugled
socializma.
DL — In še zadnje vprašanje: kako gledate na
nove procese v ZK Slovenije?
GRLIČKOV: Strategija ZK Slovenije je prava, saj ima
demokratično orientacijo in ta pot pelje v ohranjanje
socializma. Če se bo ta linija ohranila, to ne bo koristilo
samo Sloveniji, ampak vsej Jugoslaviji.

»Vice, daj, bom še jaz poskusil na gudalo in muzike.« In
Jazo ga je pohvalil: »Da je sila, bi se že navadil.« Čez
leta pa je od Vinceta dobil gudalo in prišvarak Jazo
Zadnja leta Šutej nastopa z viniško folkloro, pri kateri je
svoje dni plesal, kot ljudski godec. »Doma nastopamo
pa na jurjevanju v Črnomlju in po gostovanjih gremo,
lani smo bili na kmečki ohceti v Ljubljani, tudi v Itali)
smo že nastopili. Rad grem naokrog, sedaj sem se že
navadil, da me ni špot pred ljudmi. Povsod nas lepo
sprejmejo, radi gledajo in poslušajo, mene pa slikajo,
kot da sem kakšna znamenitost.« Šutej nastopa tudi z
viniškimi kresnicami, takrat pa igra na frulo.
Brez glasbe Franc ni mogel nikoli. Že od malega ima
orglice, ko pa so na trg prišli prvi jugoslovanski radii
Kosmaj, ga je hotel na vsak način dobiti. »Tisto leto je
trtje močno pozeblo, moje pa je na taki legi, da ni pozeblo. Grozdje sem prodal in zbral 30 jurjev. To je bil tak
rat velik denar. Hišica, v kateri sem se rodil in v kateri z
Baro živiva, je bila potrebna popravila, slamnata streha
je puščala na vseh koncih, ob dežju nama je na postel
jo kapalo. Jaz pa sem šel in za tistih 30 jurjev kupil ra
dio, še danes ga imam. Jokala je žena od tistega, ki mi
ga je prodal, ker so bili ob radio, in moja, ker sem ga
kupil. Pa sem ji rekel: »Bara, ja brez muzike ne
morem.«
Šutejeva sama živita v hišici pod velikim orehom na
robu Sečjega sela. Svojih otrok nista imela, pa vendar
je bilo pri Miholovih, kot se pri Šutejevih pravi po do
mače, prejšnja leta vedno živo. Odgojila, izšolala in do
kruha sta spravila pet tujih otrok, v glavnem od staršev
zapuščenih sirot. Eni od teh je bila Bara krstna in bir
manska botra, mama in prejšnjo soboto še poročna
priča.
Kdor pride prvič v Šutejevo hišo, dobi jajce. Taka je v
teh krajih stara navada. In starih navad seje treba drža
ti. Franc Šutej-Jazo pa se ne bo dal dolgo prositi in mu
bo na gudalo in muzike zaigral še kakšno lepo staro
narodno pesem.
A. BARTEU

SKLEP

Delavski svet
DO MERCATOR-PRESKRBA,
trg. podjetje na debelo in drobno,
p. o., Krško

o javni razgrnitvi predloga projekta nove razdelitve zemljišč
komasacijskega območja»Šentjernejsko polje«.
Po sklepu komasacijske komisije z dne 1 6 .1 1 .1 9 8 7 bo javno
razgrnjen predlogiprojekta nove razdelitve zemljišč komasacij
skega območja »Šentjernejsko polje«.
Predlog projekta bo razgrnjen 15 dni po objavi tega sklepa,
od ponedeljka, 7. 1 2 .1 9 8 7 , do vključno torka, 2 2 .1 2 .1 9 8 7 , in
sicer:

razpisuje
dela in naloge

direktorja delovne organizacije
1. V KRAJEVNEM URADU KOSTANJEVICA
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še nas
lednje pogoje:
1. a) višješolska izobrazba in vsaj pet let delovnih izkušenj na
vodilnem delovnem mestu v trgovini
b) srednješolska izobrazba ekonomske smeri in najmanj
deset let delovnih izkušenj na vodilnem delovnem mestu v
trgovini
2. predložitev programa razvoja delovne organizacije
3. kandidat mora izpolnjevati pogoje po 511. členu ZZD

— ob uradnih dneh (ponedeljek, sreda, petek) od 8. do 15. ure.
Člani komasacijske komisije in odbora bodo v času javne
razgrnitve ob sredah od 12. do 15. ure dajali strokovna po
jasnila k razgrnjenemu projektu.

2. V OSNOVNI ŠOLI MARTINA KOTARJA V
ŠENTJERNEJU
— vsak delovni dan razen sobote in nedelje od 8. do 15. ure.
Člani komasacijske komsije in odbora bodo v času javne
razgrnitve vsak dan dajali komasacijskim udeležencem por
trebna pojasnila.

Kandidat bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili o iz
polnjevanju pogojev v 15 dneh po razpisu na gornji naslov z
oznako »za razpisno komisijo«.
O imenovanju bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 30
dneh po poteku razpisnega roka.
896/49-87

Zaradi velikega števila komasacijskih udeležencev se razdeli
celotno komasacijsko območje po vaseh, in sicer po nasledn
jem razporedu:
7 .1 2 .1 9 8 7 : Drama
8 .1 2 .1 9 8 7 : Roje
9 .1 2 .1 9 8 7 : Mihovica, Šmalčja vas 1 0 .1 2 .1 9 8 7 : Šentjernej
11. in 1 4 .1 2 .1 9 8 7 : Groblje, Dol. Stara vas
15. in 1 6 . 1 2 .1 9 8 7 : Ostrog
17. 1 2 .1 9 8 7 : Šentjakob, Mršeča vas
18., 21. in 22. 12. 1987: ostale vasi in morebitni zamudniki iz
zgoraj navedenih vasi.
Komisija poziva vse zainteresirane, da se, kolikor je mogoče,
udeležijo javne razgrnitve po zgornjem razporedu in da v roku
razgrnitve svoje pripombe in predloge zabeležijo v knjigo pri
pomb, ki se bo nahajala v prostorih javne razgrnitve, ali pa jih
posredujejo na naslov:
SKUPŠČINA OBČINE NOVO MESTO, Komite za družbeni
razvoj, za komasacijsko komisijo.
Sklep o javni razgrnitvi je bil objavljen tudi na krajevno običajen
način.
8 9 4 /4 9 - 8 7

ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA MIRANA JARCA
CESTA KOMANDANTA STANETA 26/28
NOVO MESTO
V skladu z določbami statuta in pravilnika o delovnih razmerjih
in odgovornosti delavcev Študijske knjižnice Mirana Jarca
razpisna komisija razpisuje dela in naloge

individualnega poslovodnega organa
— upravnika v Študijski knjižnici Mirana Jarca, Novo mesto za
dobo 4 let.

CESTNO PODJETJE NOVO MESTO
TOZD GRADNJE
NOVO MESTO
Ljubljanska 47

Pogoji:
1. d a je državljan SFRJ in izpolnjuje splošne pogoje, določene
z zakonom,
2. da ima visokošolsko izobrazbo humanistične ali družbos
lovne smeri,
3. da je ugleden znanstvenik, kulturni in družbeni delavec z
najmanj petimi leti delovnih izkušenj.

Komisija za delovna razmerja TOZD
objavlja
dela in naloge

Kandidati naj pošljejo ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogo
jev v 15 dneh na naslov: Razpisna komisija Študijske knjižnice
Mirana Jarca, Cesta komandanta Staneta 26/28, 68000 Novo
mesto. O izbiri bomo kandidate obvestili v 30 dneh po izteku
prijavnega roka.
900/49-87

ČISTILKE
POGOJI: končana ali nedokončana osnovna šola
Prijave pošljite v 8 dneh po objavi na na slov: Cestno podjetje
Novo mesto, Ljubljanska 47, TOZD Gradnje. Obvestilo o izbiri
.bodo kandidati prejeli v 30 dneh po objavi.
898/49-87

pS O G U ijO ^O ra
GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE NOVO MESTO

NOVOLETNI

GIP PIONIR, TOZD KERAMIKA
IN ZAKLJUČNA DELA
68000 Novo mesto, Slakova 5
Jugoslavija
telefon: (068) 21-201, 24-298
telex: 35710 yu pionir

30 %
KERAMIČNIH PEČNIC

od 1.12. do 25. 12. 1987
vsak delavnik
in vsako soboto
od 6. do 14. ure

« let

TOVARNA
OBUTVE

NOVO MESTO

I V .;

CENJENIM POTROŠNIKOM N U D IM O 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

14Q1

NOVOTEKS
NOVOTEKS, tekstilna tovarna, n. sol. o., Novo
mesto, Foersterjeva 10
KOMISIJA ZA DELOVNA RAZMERJA
DELOVNE SKUPNOSTI SKUPNIH SLUŽB
objavlja
dela in naloge

— VODJE FINANČNE SLUŽBE
POGOJI:
— visoka ekonomska izobrazba in 4 leta delovnih izkušenj
Zaposlitev je za nedoločen čas. Kandidati naj pošljejo svoje
ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
na naslov: NOVOTEKS, tekstilna tovarna, n. sol. o., Foersterje
va 10, 68000 Novo mesto, kadrovski oddelek.
Kandidate bomo o izidu izbire pisno obvestili v 30 dneh po
končanem zbiranju prijav.
899/49-87

SREDNJA KMETIJSKA ŠOLA GRM,
Novo mesto,
razpisuje po sklepu sveta šole z dne 12. oktobra 1987

javno licitacijo
za odprodajo naslednjih
osnovnih sredstev:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Traktor ZETOR 6711 C
Silokombajn, enoredni, SK 80 S
Drobilniki za zrnje MD 50
Silofreza Vogelnot
Pnevmatski transporter MENGELE
Plug, dvo- in trobrazdni
Medvrstni okopalnik RAU
Obračalnik VO 4, nekompleten
Škropilnica Mehanotehnika
Gozdarsko vitlo
Mešalec za gnojevko, traktorski
Elektromotorji
Ostala oprema in priključki

1 komad
1 komad
2 komada
1 komad
1 komad
2 komada
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad

Licitacija bo 14. decembra 1987 na posestvu Srednje kmetijske
šole Grm, Sevno na Trški gori 13, ob 11. uri.
Ogled pa bo možen 1 4 .1 2 .1 9 8 7 od 8. ure dalje.
893/49-87

SALON POHIŠTVA
NOVO MESTO

AKCIJSKA
PBODAJA

m

L.

■ ■

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 kolposon
— kuhinjski pomivalniki
— plovila

NA OBBOKE
IN BBEZ OBBESTIl
PRODAJNI POGOJI
Obročno odplačevanje
do 6 obrokov brezobrestno
do 9 obrokov 25% letne obresti
do 11 obrokov 45% letne obresti

priloga

dolenjske

----------------------------- iz iz lo ž b e -

!
ČLOVEK
FIGURA
n a š a h o v n ic i
V zbirki Nova slovenska knjiga,
ki jo izdaja Mladinska knjiga, je izšia zanimiva
knjižna novost, ro
man Veleposlanik na Kitajskem
našega znanega in plodnega pisa
telja Vladimirja Kavčiča. Roman je
zasnovan v postmodernističnem
slogu kot vrsta dokumentov. Os
rednji del teksta predstavlja Bis
triški dnevnik dr. Riharda Grosa, ob
njem pa so nanizani še Zapiski
Rasta Špacapana in Gradivo, v
katerem je spominski zapis, časo
pisni članek, očrt seminarske nalo
ge, predlog znanstvenoraziskoval
ne naloge in intervju s piscem
Zapiskov.
Gre torej za pripoved, ki jo pisa
telj izpisuje kot dokument, kar pa je
le sredstvo, ki mu omogoči proble
matizirati resnico o posamezniku, o
casu in družbi. Bolj pozoren bralec
bo seveda opazil, da je pisatelj
dokumente gradil zelo svobodno,
saj ni v njih zapisal enake letnice
smrti svojega junaka (iz Zapiskov
sledi, da je umrl leta 1978, njegov
Bistriški dnevnik pa je datiran z le
tom 1981, pisal naj bi ga torej
mrtvec) niti enake starosti (po Zapi
skih je umrl v svojem 50. letu,
Časopisni članek pa omenja, da je
pil star 44 let). Tudi če je to pisatel
jeva napaka, pa kar dobro služi os
novnemu tonu romana.
Osrednja osebnost romana, dr.
Rihard Gros, je pripadnik generaci
je, ki je stopila v svet prepozno, da
bi bila tvorna v burnem zgodovin
skem dogajanju NOB, in seje znaš
la v močni ideološki in generacijski
senci. Kot tak je zapisan pasivnosti,
odmerjena mu je le vloga figure na
šahovnici, kot lepo ponazarja ilus
tracija na naslovni strani knjige. Da
bi bil drugačen, nima ne volje in ne
moči. V dnevniku, ki ga piše v zadn
jem letu svojega življenja v do
mačem kraju, kamor se je vrnil strt
m bolan, zapiše o samem sebi, da
se ni dokopal do nobenega velike
ga spoznanja, nobenega kamna
modrosti, le do zmot in stranpoti.
Polno zmot in stranpoti se mu ne
kaže le lastno življenje, marveč tudi

I
vse tisto, v kar je verjel in v kar so
verjeli tudi mnogi drugi — slavna
preteklost, svetla sedanjost in sijaj
na prihodnost. Osebno razočaran
je, ko odkrije, da je bil le igrača v
rokah birokratskih oblastnikov, se
meša z razočaranji, ko odkriva
skozi usode posameznikov nas
protja in razpoke v zgodovinskem
in družbenem monolitu. Z zmotami
se nadaljuje tudi po njegovi smrti.
Ostaja figura v neznanih rokah, ki
ga posmrtno spreminjajo v po
membnega znanstvenika in pozi
tivno javno osebnost, kar ni nikoli
bil in za kar ga tisti, ki so ga poznali,
niso nikoli imeli, pa vendar se igra
nadaljuje. Še po smrti ostaja zgolj
figura na šahovnici. Je to usoda in
tragika sodobnega človeka v naši
družbi?
M. MARKELJ

O PESMIH
VEČERNE ŽETVE
Navezano na slovensko literar
no, zlasti postromantično, novoromantično in impresionistično tradi
cijo, se pesništvo Rudija Miškota
ne zdi v ničemer revolucionarno in
prelomno, a je vendarle odraz
našega časa in občutja v njem. Na
jopaznejša posebnost Miškotove
poezije je svetal in harmoničen
svet lirske imaginacije, svet pou
darjenega čustvovanja ob »srečavanjih« z ljubeznijo, pokrajino in
vesoljem. Miškot je izrazit pesnik
intimnih čustev in lirskih razpo
loženj, in čeprav v tem pogledu
nekoliko staromoden, pa ne na
obrobju slovenskega sodobnega
pesniškega snovanja, marveč prej
v njegovi živi sredini.
Pred kratkim je Miškot pri državni
založbi Slovenije izdal že svojo pe
to pesniško zbirko Večerna žetev.
Zanjo je značilna nostalgična nota,
ki jo pojasnjuje tudi naslov. Pesmi
te zbirke so namreč nastale v zrelih
letih, ko človek že dela obračune in
razmišlja o minljivosti vsega okrog
sebe, seveda tudi o minljivosti člo
veškega življenja. To so grenka,
trpka občutja, ki jih poraja nemir
sodobnega sveta, je hrepenenje po
vsem, kar je pesnika nekoč os
rečevalo, a je tudi slutnja nečesa
mračnega, tesnobnega. Nečesa,
kar nezadržno prihaja in kar bo

SPOMINI IZZA
Ker je današnji dan posvečen
človekovim pravicam, nemara ne
bo odveč, če predstavimo na tej
strani poleg Seksovega še eno
zanimivo pričevanje, ki prihaja iz
za rešetk. Založba Borec je nam
reč na nedavno minulem sloven
skem knjižnem sejmu med drugi
mi novostmi predstavila tudi knji
go Olega Križanovskega Črnogle
di humorist za rešetkami. Gre za
tretje spominsko prozno delo te
ga avtorja, ki ga bralci spominske
literature poznajo po dveh popre
jšnjih knjigah spominov.
Križanovskij je knjigo napisal
(rokopis je za tisk priredil Ivo
Zorman) z želji po razkrivanju bo
lečih plati naše preteklosti, tistega
torej, kar skušajo nekateri še
zmeraj prikriti ali vsaj opravičiti. In
ker je avtor prepričan, da »je res
nico treba povedati, ker osvobaja,
ker ni svobodne družbe brez nje
in ne človeškega dostojanstva«,
se je lotil po omenjenih spominih
iz partizanstva še zapisovanja
svojih spominov iz burnega ob
dobja po resoluciji Informbiroja,
ko se je za rešetkami znašlo ve
liko ljudi, med njimi nemalo nedo
lžnih. Zapor je muka, a če človek
sedi v njem po krivici, je muka to
liko večja. Prav to pa se je pripeti
lo Križanovskemu.
Ko se je namreč najhujša Sta
linova gonja proti Jugoslaviji že
malo unesla, se je na avtorja
zgrnil kup nesreč. Umrla mu je
žena, in ker ni hotel vohuniti za
svojimi rojaki (po rodu je Rus, po
srcu pa Slovenec in se je za novo
domovino boril 4 leta v partiza
nih), je izgubil službo. Skozi živl
jenje se je nato prebijal kot
upravnik doma kulture v odmakn
jeni makedonski vasi in nato še
kot vzdrževalec električnih stro
jev v tovarni cementa na Kosovu,
kjer je dokončno padel v nemi
lost, ko se je potegnil za delavce
proti skorumpirani upravi. Znašel
seje v preiskovalnem zaporu pod
hudo, a zmontirano obtožbo, da
je vohun. Po 7 mesecih preisko
valnega zapora, v katerem se je
natrpel preko vseh mer, da je

ZANIMIV IN BOGAT
KNJIŽNI PAKET

zdržal in ni priznal povsem izmišl
jenih dejanj, je bil obsojen na 3 le
ta strogega zapora, ki ga je pres
tal v niški kaznilnici. In kot vsi
obsojenci je del trpke usode
kaznjenca prestajal tudi še po
tem, ko je bil že na prostosti. Za
por se vleče za človekom kot
temna senca in mu še dolgo greni
življenje.
Čeprav Križanovskij svoje spo
mine začenja z Opravičilom, da
»Če bo kateri prizadet s tem pi-

pomenilo konec njegovih sanj. Iz
pesmi pa veje tudi bridka zavest, da
tudi kot pesnik še ni dosanjal tega
sveta, ne izpel vseh pesmi, ki živijo
v njem in se mu nenehno porajajo
nove.
Večerna žetev je iskrena, glo
boko doživeta pesniška izpoved z
razgibano motiviko in preprosto
metaforiko. S slednjo dosega pes
nik prav to, da so njegove pesmi la
hko berljive in umljive. Da se bralec
brez posebnega napora vživi v

ŽETEV

zgodbo pesmi, uživa v razkošju
njene preprostosti. Saj zato gre: za
zgodbo, ki je obenem vzrok in pos
ledica odločitve, da se je pesnik
odločil preliti na papir tisto, kar je
zažarelo v njegovi zavesti, ustvarilo
napetost in se odrešilo v verze. Se
iz življenja v zavesti presadilo v živl
jenje pesmi, v trajanje. Zato, da la
hko »močnejši v mnogoglasni dan
odhajam«, kot pravi v pesmi Moja
noč.
I. ZORAN

PSIHIATRIJA
Dr. Lev Miličinski ni odgovoril,
marveč se je samo prizanesljivo
nasmehnil, ko so ga na novinarski
predstavitvi Psihiatrije na knjižnem
sejmu vprašali, zakaj je ta knjiga
Državne založbe Slovenije postala
pri nas uspešnica, najbolj prodaja
na knjiga, in če ni to morda pove
zano s posebno naravo slovenske
duše. Ni odgovoril, ker se površno
odgovoriti ne da, lahko pa si bralec
najde odgovor v knjigi sami. Psihia
trija je, kot pravijo njegovi pisci, prvi
slovenski učbenik za visoke šole in
priročnik za psihiatre, psihologe ter
poklice sorodnih smeri, vendar je
še več od tega.
Mineva sto let, odkar so v nek
danji Blaznikovi tiskarni natisnili
knjižico dr. Karla Bleiweisa »Blazni
ce (norišnice), kakršne morajo biti,
in kaj je njih namen«. To štejejo za
začetek razvoja slovenske psihia
trije, ki je v ozkih slovenskih razme
rah doživljala vzpone in padce, od
visno pač od moči njenih nosilnih
osebnosti. Pravo evtanazijo je doži
vela med drugo svetovno vojno, ko
so mnogi duševni bolniki žalostno
končali v skladu z nacistično ideo
logijo, njihovi svojci pa potem dobi
vali lažna pisma o smrtni bolezni in
cinične ponudbe, da lahko dobijo
tudi pokojnikov pepel v žari, če to
želijo.
To je zgodovina, ki se ne sme
ponoviti. Slovenska psihiatrija (dusezdravstvo, znanost o zdravljenju
človekove osebnosti) si je od vojne
sem utrdila svoje mesto, mnogo tu
di po zaslugi strokovnjakov klinične

Kot je že nekaj let navada, je Prešernova
družba tudi letošnjega 3. decembra, na dan
Prešernovega rojstva, predstavila knjižnipaket svoje redne letne zbirke, v katerem je šest
enotno in za oko prijetno oblikovanih knjig. Le
tošnja predstavitev bi pravzaprav morala izz
veneti bolj žalostno glede na položaj, v kate
rem se je znašla slovenska knjiga, vendar pa,
prav presenetljivo, pomeni letošnje leto za
Prešernovo družbo vrnitev njenih zlatih časov
izpred desetletij: knjige ponovno izhajajo v vi
sokih nakladah, vse več je rednih članov, še
nobeno leto ni izdala tolikšnega števila novih
knjig (41 v skupni nakladi 752.000 izvodov).
Videti je, kot bi ljudje odgovorili na krizne čase
z večjo ljubeznijo do slovenske knjige in da ni
so tako prazne reklamne besede v knjižnem
programu: »Prešernove družbe ne bo strla no
bena stiska!«
Šestero knjig je razdeljenih po tematiki na
dva dela, na leposlovni in stvarni. V slednjem je
treba najprej omeniti tradicionalni PREŠER
NOV KOLEDAR 1988, ki gaje tudi tokrat uredil
predsednik Družbe Ivo Tavčar tako, da ob kole
darskem delu, prinaša vrsto zanimivih prispe
vkov o dogajanju po svetu in doma, med njimi
še največ prispevkov, posvečenih pomembnim
obletnicam, kot je 100-letnica Levstikove smrti
(v počastitev tega jubileja je koledarski del
obogaten z ilustracijami Levstikovih stvari
tev), 70-letnica slovenske državnosti v okviru
Jugoslavije, 70-letnice bojev za severno mejo,
50-letnica SAZU, 40-letnica resolucije Inform
biroja. Ob teh prispevkih pa ne manjka lepos
lovja od pesmi do proze in aforizmov. Branja
torej vsakršnega in za vsak okus nekaj.
Marsikdo bo z zanimanjem prelistal, še več
bralcev pa stalno uporablja knjigo Dražigosta
Pokorna Z ZDRAVO PREHRANO V POZNA LE
TA, s katero naš priznani strokovnjak bralstvu
daje poljuden, a zato nič manj strokoven pri
ročnik o zdravi prehrani za žuvljenjsko obdob
je po srednjih letih. V svetu so najsodobnejša
spoznanja o velikem pomenu pravilne prehra
ne za zdravje ljudi uspešno uporabili in dosegli
lepe uspehe, pri nas pa je to še ena od pravih
zlatih rezerv, še posebno če pomislimo na vse
tanjši dinar, namenjen zdravstvu. Ne čakajmo
na bolezen, že prej nekaj naredimo za lastno
zdravje, dokler ga imamo. In pri tem nam knjiga
našega strokovnjaka lahko veliko pomaga z
nasveti in recepti, ki so zbrani v nji.
Ko danes toliko govorimo o pomenu znanja
za razvoj družbe, se oziramo bolj v prihodnost,
a je pogled v preteklost prav tako zanimiv in
poučen. O tem se lahko prepriča bralec knjige

bolnišnice za psihiatrijo LjubljanaPolje, ki so avtorji učbenika Psihia
trija (vodil jih je in knjigo strokovno
uredil dr. Lev Miličinski).
Psihiatrija sistematično obravna
va splošno psihopatologijo s feno
menoloških vidikov, etiologijo in patogenezo. Tudi za laika so nadvse
zanimivo prikazane tehnika psihia
trične preiskave in klinične psiho
loške metode za ugotavljanje du
ševnih abnormalnosti. Izčrpno sta
obdelani tudi prevencija in terapije
duševnih bolezni ter navedeni
mnogi konkretni primeri iz kazuistike, kar verjetno največ pripomore,
da to strokovno delo jemljejo v roke
tudi nestrokovnjaki in da je zato
knjiga postala uspešnica na knjiž
nem trgu. Konec koncev, človek je
nadvse zapleteno bitje, Slovenec
menda še posebej, in koga ne bi
mikalo vsaj malo pokukati v labirin
te duševnosti in dušezdravstva — s
pomočjo znanja, ki ga omogoči ta
izredna knjiga.
M. LEGAN

Sandija Sitarja STO SLOVENSKIH ZNANST
VENIKOV, v kateri avtor predstavlja v krono
loškem zaporedju nekaj več kot sto pomemb
nih mož, ki so delovali in še delujejo na
Slovenskem na področjih različnih znanstve
nih panog, od naravoslovcev do zdravnikov in
tehnikov. Knjiga je zasnovana tako, da poleg
uvodnega prispevka Iz zgodovine znanosti,
medicine in tehnike na Slovenskem tudi z bio
grafskimi pregledi posameznih znanstvenikov
podaja podobo razvoja znanosti in tehnične
kulture na našem ozemlju od davne antike do
sedanjih časov. Avtor je namreč posvetil po
zornost tudi sodobnikom in kar četrtino enot
posvetil še živečim slovenskim znanstveni
kom. Zanimivo in bogato vsebino lepo dopoln
jujejo številne ilustracije, ki temu pionirskemu
delu dajejo še dodaten čar. In če ne veste, da
imamo Slovenci med svojimi znanstveniki tudi
Nobelovega nagrajenca, potem je čas, da si
ogledate Sitarjevo knjigo.
Leposlovno trojico tvorijo dvoje izvirnih
domačih del in prevod. Po tradiciji je med knji
gami redne letne zbirke nagrajeno delo lanske
ga natečaja, to je roman Miha Mazzinija DROB
TINICE. Mladi avtor se je v njem lotil pripovedi o
življenju z družbenega dna, kot se razkriva
mlademu boemu v značilnem slovenskem in
dustrijskem okolju. »Besedilo v celoti deluje
pristno, skoraj srhljivo, v njem čutimo močno
izpovedno in družbenokritično vsebino,« je
med drugim menila komisija, ki je delo izbrala
za nagrado.
Pavle Zidar se predstavlja s svojo najnove
jšo knjigo MEDENI TEDEN, pripovedjo o veteri
narju Gerderju in njegovi družini. Poznavalci
obsežnega opusa tega plodovitega pisatelja
pravijo, da sodi knjiga med njegova najboljša
dela.
Mlajšim bralcem pa je v paketu namenjena
knjiga svetovno znane »mame« Pike Noga
vičke, švedske mladinske pisateljice Astrid
Lindgrenove, BRATEC IN KLJUKEC S STREHE.
V celoti je izbor knjig zares posrečen, vsebini
pa je primerno kakovostna tudi oprema, tako
da je cena za vseh šest knjig skupaj zares ni
zka, še posebej seveda za elane Prešernove
družbe.
M. MARKELJ

RDEČA MAGIJA
Najbrž ne veste, da živimo v
Eonu III, Pogansko Izidinem, in
prav tako najbrž nič ne veste o
Davnem Znanju, ki so ga v silni
davnini prinesla na Zemljo Tuja Bit
ja iz drugega Ozvezdja, ustanovi
telji Civilizacij, kot je bila Atlantida,
Mu idr. Te civilizacije so izginile
brez vidnega razloga, ostali so le
izkrivljeni Antični ostanki v Civiliza
cijah Inkov, Kitajcev, Egipčanov in
Hindujcev. Zaradi nevednosti teh
ljudstev se je Znanje Davnih izkrivi
lo in poslej poskušajo nekateri ljud
je kot inkarnacije Nevidnih Vod
nikov obelodaniti Pravo Znanost,
od Mohameda, Lutra do Leistra
Crowleya, ki je po diktatu Ange
la—Demona Aivvassa napisal in
potem izdal knjigo Liber Legis,
imenovano tudi Tantra novega
Eona, ter v nji deloma razkril Davno
Znanje.

Toliko napisanega je najbrž do
volj, da zbudi pozornost bralca, ki
ga zanimajo ezoterične vede, ki
razkrivajo posvečenim najvišje mo
drosti. Takih knjig je na zahodnem
knjižnem trgu precej, na Sloven
skem pa bi jih skoraj ne našli. Sa
mostojni založnik Peter Amalietti, ki
izdaja posebne edicije Feniks, je
pripravil in izdal v slovenščini že
drugo knjigo Sabeanske trilogije
Franka G. Ripla. Po Magiji Atlanti
de, ki je pri bralcih menda dosegla
lep uspeh, je pred kratkim izdal še
Rdečo magijo istega pisca. Iz te
knjige so povzete tudi zgoraj zapi
sane ugotovitve z nerazumnimi
uporabami velikih začetnic vred (ki
jih v angleškem izvirniku, kot je
razvidno iz faksimila na str. 45, ni).
Kogar takšne skrivnosti zanimajo,
bo pač knjigo vzel v roke in jo prebi
ral, kogar pa ne, se bo ob nji le na
muznil. Prav nič narobe pa ni, da so
bralcem na voljo tudi take knjige.

mmmmmmmpRiCEVANJAmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

\!
sanjem, naj v pripovedi ne išče
sebe ali svojih znancev, ker sem
si imena izmislil. Resničen sem le
sam in čas, ki sem ga preživel.«,
pa bralec ves čas natanko ve in
čuti, da so ljudje, dogodki in raz
mere opisani po resnici. Ta res
nica je, kljub ironiji in avtorjevi
etični razdalji do dogodkov in lju
di, strahotna. Človek ne more ver
jeti, da se je kaj takega res doga
jalo (in da se še!) v zaporih
družbe, ki je zapisala na svoj pra
por besedo Človek z veliko začet
nico in se na ves glas proglaša za
demokratično in numano, se na
vzven zavzema za spoštovanje
človekovih pravic in humanizem,
se zavezuje k temu tudi z medna
rodnimi dogovori, doma pa, kot
da se je vse to ne tiče.
Avtor je na tiskovni konferenci
dejal, da je knjigo pač moral napi
sati, ker trdo verjame v resnico
kot očiščujočo moč za posamez
nika in družbe. Zanj je borba za
poštenje in resnico samo nadal
jevanje partizanščine, od tega bo
ja pa se bo poslovil šele na Žalah!
Njegova knjiga pa nikoli, dokler jo
bo kdo še vzel v roke in bral. Tega
pa je vredna.
M. MARKELJ

priloga dolenjskega lista

IZ SOCIALISTIČNEGA MRTVEGA DOMA
Pri Krtu je izšla knjiga, ki je zbudila veliko
zanimanje javnosti, javnost se pač vedno
živo odzove na vsakršno odpiranje tabujskih
tem. Tokrat sice r ne pada prva ovira okrog
tabuja o političnih zapornikih in razmerah v
jugoslovanskih kaznilnicah, saj knjiga prav
nika Vladimirja Šeksa Intim ni dnevnik in
razmišljanja stopa v vrsto del, s katerim i so
pisci javnost seznanili z montiranimi sodnimi
procesi, španovijo prava in politične oblasti,
mučenjem zapornikov, s peklenskim i raz
merami v nekaterih jetnišnicah, posebej še v
zloglasnem taborišču na Golem otoku. Ven
dar pa je Šeksova knjiga le nekaj posebne
ga. Ne govori o časih izpred desetletij, stvari,
o katerih govori, niso še pokrite s prahom
preteklosti in odprte za izgovor, češ da je
tako morda res prej bilo, zdaj pa kaj takega
ni več mogoče — ne, Šeksova knjiga govori
tako rekoč o današnjiku. A vtorju je za njego
vo pisanje služila osebna in izkušnja drugih
izpred dveh let, ko je v zaporih Stare Gra
diške prestajal zaporno kazen, na katero je
bil obsojen zaradi političnega prestopka.
Šeks začenja svoje pisanje s stavkom, ki
njegovo knjigo takoj lo či od dosedanje
»jetniške« literature — »Vsa imena, vse ose
be in vsi dogodki, k ijih omenjam v teh spo
minih in razmišljanjih, so resnični,« je zapi
sano. Knjigo je torej treba brati kot dokument
in njena osnovna vrednost je prav v tem, da
razkriva dejanski položaj političnih zapor
nikov p ri nas, hkrati ko seveda razkriva

splošne razmere v naših kazensko-poboljševalnih ustanovah, kot lepše rečem o zapo
rom. A vtor izhaja iz osebnih izkušenj, dobl
jenih v zaporih Stare Gradiške, ki so po

T

J l a f i i r ŠEKS

J:

'jlNTIMNI DNEVNIK 1~
IN RAZMIŠLJANJA

NAČRT R
ZA JETN1SKE SPOMINE
prepričanju kaznjencev samih (ti pa zadevo
najbolj poznajo) najhujši v vsej Jugoslaviji.
To je »mesto, kjer obsojenci fizično m psihič no hudo trpijo že zaradi osnovnih značilnosti
kaznilnice«, politični zaporniki, ki jih po ne
napisanem pravilu na Hrvaškem pošiljajo
prav v to kaznilnico, sicer namenjeno za
prestajanje kazni najbolj zakrknjenih krim i
nalcev, pa je prestajanje kazni v S tari G ra
diški še »dodatna kazen in najhujša obre

menitev«. Osebno izkušnjo in razmišljanja
avtor dopolnjuje z izkušnjami drugih sotrpi
nov.
Tako se njegov zaporniški dnevnik razširja
v pričevanje o »nekem času, o nekem zlo
hotnem kraju — kaznilnici kot mlinu člo
veških usod, o trpljenju, mukah, dvomih, iz
gubljenih mladostih, uničenih življenjih«. Vse
to z namenom, da pokaže na »korenine m e
hanizma zla«, da jih dvigne v luč, k ije to zlo
ne more prenašati in ki ga lahko ugonobi, to
pa je luč javnosti.
Naša javnost ima o tem kaj zvedeti. Za
razliko od številnih držav p o svetu pri nas
nimamo priznanega statusa političnih za
pornikov. Ljudje, obsojeni zaradi političnih
deliktov, so izenačeni z ostalim i zaporniki.
Šeks pa v svoji knjigi dokazuje, da v penološki praksi prihaja do občutnih odm ikov od
proklamirane enakosti. P olitični zaporniki
uživajo manj pravic kot ostali, m nogokrat pa
doživljajo tudi očitne kršitve mednarodnih
norm, ki jih je naša država sprejela in
podpisala.
S tem ko Šeksova knjiga seznanja javnost
z razm erami v enem od jugoslovanskih za
porov, opozarja na podobne razmere v dru 
gih zaporih in kliče po odpravljanju nepravil
nosti. Knjiga poziva k večji pravnosti in s tem
posredno pom aga p ri napornem stopanju
na višjo stopnjo družbenega razvoja, ki jo
danes predstavlja civilna družba.
M. MARKELJ

P ričujoči zapisi tem eljijo na resničnih d o 
godkih, ki so pred trem i in več desetletji ra z
burjali dolenjsko javnost, le osebe in kraji v
njih so, ker so glavni ju naki povečini že po šte 
no odslužili svojo kazen, izm išljeni.

gori. U rno se je oblekel in bil m ed prvim i g a s il
ci na m estu požara. P ridno je polival vodo in
vneto reševal, kar se je rešiti dalo.
M iličnikom in preiskovalcem , ki so sum že
prej vrgli na Petka, pa je bilo to kra t le dovolj.
Dejstvo, da so P etka m ed zadnjim i videli ho d i
ti po vasi, in to, d a je bil pijan, je bilo dovolj, da
so ga sklenili pripreti. K odkritju in kasnejšim
p rizn a n je m pa jim je pom agalo še eno n a k l
jučje. oanko P etek je nam reč m ed zaslišanji

skušal dom ačim pretihotapiti pismo, v kate
rem jim piše, d a je v skrbeh, kaj so oni p o ve da
li m iličnikom . Pravi, da se je sam zlagal in izja
vil, d a je šel spat ve liko prej, kot je bilo to v
resnici, in d o m a če prosi, naj oni govorijo
enako. P reiskovalcem je to le še potrdilo su 
m e in km alu so na dan prišla tu di ostala
priznanja.
S oparen poletni ve če r je bil 22. avgusta
1955, ko je P etka prvič p rijela neustavljiva sla

POŽIGALEC
JE NAJBOLJ
GASIL
M ir in idila m ajhne belo kra n jske va sice sta
bila v noči na 9. m arec 1957 vnovič zm oteni,
že devetič v poldrugem letu je ob uri strahov iz
ene od s slam o kritih streh siknil rdeči petelin.
Ta, deveti požar v tako kratkem razm iku pa je
bil za neznanega po žig alca usoden. Še tisto
noč se je za zapahi znašel 2 3-letni vaščan,
prostovoljni gasilec, ki je bil vselej med prvim i
na m estu požara, Janko Petek.
T iste g a 9. m arca je P etek pom agal pri p o s
tavljanju kolja v vinogradu svojega zn a n ca
A lojza Kolenca. D elo je šlo do bro od rok, žeja
pa je tudi bila precejšnja, saj so de la vci v tis 
tem času popili kar okoli 10 litrov vina. Po
končanem opravilu jih je g o spodar z vozom
odpeljal dom ov, kjer so sedli k večerji in kle p e 
tu. Zu naj je bila že tem a, ko se je P etek skupaj
z A ntonom Brodarjem odpravil še k sosedu,
kjer je bilo več fantov iz vasi. Povedali so si
kakšno, vm es pa so sklenili, da bodo prih o d n 
jo nedeljo odšli na ve se lico v A dlešiče. K a za l
ci na uri so kazali 21 uro, ko sta P etek in B ro 
dar za pustila hišo, se zunaj p o slo vila in se
razšla vsa k na svoj dom . P etek je do m a le
odložil sekiro, nato pa se je po glavni vaški p o 
ti od pravil nazaj. Ko je prišel do skednja, krite 
ga s slam nato streho, je nanjo neopazno
odvrgel tleč in razžarjen cigaretni ogorek, n a 
to pa se je m irno odpravil d a lje do seseda
Ja ko b a Janežiča, s katerim sta skupaj zvrnila
še po liče kvin a . P etek se je zatem vrnil dom ov
in se spravil v postejo, že okoli polnoči pa ga je
p reb udilo o če tovo vpitje, da v vasi p o novno

»SELILI
SMO SE
KOT ZAJCI«
»Pintarič, pred vam i se bodo vrata zaprla,« je
pričel groziti župnik, ko je videl, da rd e če g a knapa ne do m ogel pridobiti za svo jo stvar. S tem je
notel seveda poudariti, da im a tako m očan vpliv

pri ru d a rski družbi, da o d lo ča tudi o tem , koga
bodo odpustili. Pintarič pa se ni ustrašil. O dločno,
kot vedno, s e je postavil k vratom , tja potisnil žu p 
nika in mu rekel: »Pred vami, gospod župnik, se
bodo Da odprla!« In je res od p rl vrata in ga vrgel
ven. Č ez štirinajst dni je bil Polde Pintarič na cesti
in n jegova d ru žin a brez kruha. T o je bilo še m ed
obem a vo jnam a tam nekje v rudarskih naseljih v
H olandiji. Precej slovenskih fantov je takrat ruda
rilo po tistih krajih, saj so ogrom ni rudniki kar
požirali ljudi. Tudi po tri tisoč se jih je spustilo
n a enkrat v ja m o , se sp o m in ja A n a Pintarič, k ije s
svojim m ožem pet let živela v Holandiji. Župnik, ki
ga je njen m ož vrgel iz hiše, je bil Slovenec. V H o
landijo so ga izgnali iz Belgije, m enda zaradi ne
m ora lne g a življenja, tukaj pa je ustanavljal
nekakšno sekto m ed slovenskim i rudarji ter ru
d arski d ru žb i ovajal tiste, ki so bili aktivni v s in 
dikalnih gibanjih in organizirali štrajke.
M ož je bil spet brez službe in A na se je zopet
p ripravljala na pot. Kot tolikokrat že. Ko sta se leta
en a ind va jse t v K očevju vzela, so jo dom a v Prim či vasi svarili, naj ne vzam e k n a p a Za n jo se že
im eli p rjp ra vlje n o partijo, ve n d a r jih A na ni po s
lušala. Ž iveti je hotela s P oldetom in deliti z njim
d obro in zlo. Kaj hitro se je zlo pričelo. Kom aj je
Ana zanosila, že je prišel poziv, da m ora P olde v
vojsko. »Srbom že ne bom služil!« je dejal mladi
knap in pob e g n il na N em ško. A na pa za njim . Na
očetovo prigovarjanje, češ da mu bo dal kmetijo,
se je P olde vrnil d o m o v na Rako.
A n a je
rodila, oce pa o b ljube ni držal, kajti m edtem si je
že sam našel družico. Prišli so orožniki, m enda
na oče to vo prija vo , in P olde je m oral v vojsko. Ko
je odslužil, je nekaj ča sa delal v K rm elju, potem

so se vsi skupaj, d ružin a je takrat štela že pet
o dpravili v H oland ijo . Zdaj so im eli v Hop ripravlipne kovčke. Bilo jih je že
najm lajša, Štefka, je bila rojena tukaj.
S ice r pa tudi A n a sam a ni bila rojena v d o m o 
vini in je bila že od m alega va je n a dolgih poto
vanj. Z ib ka ji je stekla v D enverju v A m eriki. Tam
sta njena starša posku ša la srečo, venda r tudi
n jim a ni šlo najbolje. Mati je bila bolehna, hotela
je dom ov. In tako jo je oče s sedem letnim sinom
in štiriletno hčerko A no z ladjo poslal dom ov. Mati
je bila takrat že ta ko bolna, da so jo m orali nositi,
k m a lu po vrnitvi dom ov je um rla in otroka sta to 
liko časa, d o kle r se oče ni vrnil, živela pri teti v
V išnjem . D vanajstega leta, po devetih letih, je
o če k o n č n o le prišel. Kupil je km etijo in se po 
novno oženil. Tudi m a čen a je p ripeljala s sabo
nekaj otrok. Bili so m ed sabo dobri prijatelji. Prav
zato je bila A na proti, ko so zahtevali od nje, da bi
njih.
»Kaj, s fantom , ki m ije
se p o ro č ila z enim od n
jih .»...................................
estra
s fronte p is a l,d raga se
stra 1
',, naj bi se poročila? To
pa ze nei« je ae ja ia A n a in se o d lo čila za svojega
knapa Poldeta. D om a so bili seveda razočarani,
najbolj pa vaški župnik v A m brusu: »Za pošteno
p u n co sem jo im el, pa ste jo dali na knape,« qe
očital očetu.
Z A no se po g o va rja m na njeni do m a čiji na T a 
nči gori. D ružina je končno pristala v Beli krajini in
3lokranjskem rudniku trdno zasidrala.T
zasidrala. Tu
se v belokranjskem
u j*e
Polde po težki nesreči, v kateri je dobil hudo
poškocdbo na hrbtenici, dobil penzijo in se za
.......................... .......—
— ' “ jle t
>ob
i prejšnjega stoletja fn da ji v življenju nikoli
ni b ilo ravno z ro žica m i postano, je še so ra zm e r

po požiganju. S prehodil se je m im o stoga
slam e, ki je stal v neposredni bližini g o sp o 
da rske g a in stan ovanjske ga poslopja Janeza
S taniča. N eopazno je v slam o vrgel gorečo
vžigalico, toda ogenj je na srečo stanovanjski
hiši prizanesel. D om ala leto dni je P etek nato
m iroval, svojo serijo pa nadaljeval prihodnje
leto, ko je zanetil kar pet požarov, enega od
njih ponoči 9. m arca. M ed nočnim sprehodom
skozi vas je z vžig a lico prižgal seno pri vratih
ske d n ja Štefke Janežič. O genj je pogubil se 
nik in v njem še okoli 10 tisoč kilogram ov sena
ter 6 tisoč kilogram ov slam e. N ajveč škode pa
je P etek prizadejal va ščanu Zoranu Kalinu. V
noči na 25. ja n u a r se je pritihotapil v njegov
skedenj, tam prižgal svečo in jo pustil goreti,
sam pa pobegnil. Požar, ki je izbruhnil sredi
noči, je bil eden največjih v Beli krajini. O genj
je upepelil skedenj, hišo in vsa pom ožna po s
lopja; škoda je bila v tistem času ocenjen a na
d o m ala poldrugi m ilijon dinarjev. Še drugič pa
se je P etek spravil nad K alina v noči na 30. ju 
nij istega leta. Z vžig alico je zažgal slam nato
streho njegove stanovanjske hiše.
D vakrat se je še tisto leto pojavil ogenj v v a 
si, obakrat sredi m rzlih novem brskih noči. V
noči na 7. novem ber je Petek vrgel gorečo
vžig a lico v kup slam e ob seniku Ja n e za K le
parja. R deči zublji so upepelili senik in ko zo 
lec, enako kot dve noči kasneje, ko je za g o re 
lo v seniku M artina Stariča. P etek je med
svojim ve če rn im obhodom vasi vrgel prižgani
vžigalici v kup zdrobljene slame.
D olgo se je izm ikal roki pravice. Na roke mu
je šlo to, da je požigal ponoči. Sum je dolgo
č a s a o d vra ča l tudi s tem , ker je bil zm eraj na
m estih požara m ed najpridnejšim i gasilci, ob
svojem prvem požigu si je privoščil celo to, da
je bil on tisti, ki je, potem ko se mu je zdel ogenj
dovolj velik, poklical gasilce. P ravzaprav g a je
izdalo pism o dom ačim , kajti km alu zatem je
vsa dejanja odkrito priznal, jih opisal in tudi
navedel vse notranje stiske, ki so ga privedle
do takšne ga početja. Še najbolj nazorno je to
pojasnil ob zadnjem požigu, po katerem so ga
tudi prijeli. Predno je zažgal skedenj M arice
Barič, ga je v prsih neznansko tiščalo, potil se
je, in šele, ko se je znašel na požarišču, ko je
gasil, mu je odleglo. V tem zadnjem požaru je
do tal zgorel senik, ob njem pa še hlev, več
sena in slam e ter raznega orodja.
Povsem pa je P etek svojo zgodbo sp re m e 
nil, ko je 20. septem bra 1957 sedel pred so d 
niki. V sa svoja prejšnja priznanja je zanikal,
trdil je, da si jih je m ed p reiskavo izm islil, češ
d a so ga tako »navijali«, da je m oral vse p riz
nati. Pod težo d okazov pa je ve ndarle klonil.
O b sojen je bil na 4 leta zapora, še prej pa na
obvezno zdravljenje.
RRMni.

no čvrsta ženska. Še vedno kaj postori pri hiši, pa
prebere tudi kaj rada, zlasti »Dolenjca«, ki ga
zvesto prebira že od sam ega za četka izhajanja.
Z anim a jo vse: novice iz dom ačih krajev, življenj
ske zgodbe drugih ljudi, predvsem pa zgodovina.
T o je m ed vojno pom agala tudi sam a oblikovati.
M oz P olde je bil v vsej svoji knapovski dobi revo
lucionarno usm erjen, zato s e je takoj po začetku
vojne vključil v osvobo dilno fronto. Ko je bila iz
rudniških skladišč vzeta večja količina razstreli
va, ga je o ku p a to r aretiral in usm rtili bi ga, če se
m edtem ne bi izkazalo, da je bilo v skladišče
v lom ljeno od zunaj. Sin P olde je odšel v partiza
ne že s šestnajstim i leti, v partizanih so bili ali pa
so z njim i so d elovali tudi drugi otroci. A na je pom agafa po svojih m očeh. Prala, šiva la in kuhala
je za partizane te r bežala, kad ar je bilo prevroče.
Izbrana je bila tudi za poslanko na kočevskem
zboru in tam tri dni pom agala krojiti usodo slo
ve nskega naroda. M nogokrat se je vrn ila dom ov
v čisto opustošen dom , saj so sovražniki pobrali
vse, kar se je pobrati dalo.
A nina d ružina je postala z leti velika in razve
jena. O trok je im ela štiri. Rodili so se na različnih
krajih v do m ovini in tujini, ko so se še, kot Ana
pravi, »selili kakor zajci«, sedaj pa im a že d va 
najst odraslih vnukov, pravnukov pa toliko, da jih
sam a kar prešteti ne more, če prav ji, kljub letom,
spom in še o d ličn o služi. T eža ve im a le s sluhom ,
ki ji je skoraj čisto odpovedal. Pa im a A na pri roki
pom oč. Za p revajalca s sogovornikom se takoj
ponudi šestletni p ravnuček, ki s svojim tankim
glaskom še najlaže seže v prababičin sice r sko
raj popolni svet tišine.
TO N E JA KŠ E

NAGRADI v SEVNICO
IN NOVO MESTO
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Načelo, da je boljše zma
gati kakor izgubiti, še ne
pomeni, da dosežemo isti
učinek s tem, da poraz pro
glasimo za zmago.
J. NEDELJKOVIC
Laskalci so vselej v veči-

ni.
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Večja romska skupnost v Rimu buri kri — Večina
Romov je jugoslovanskega porekla
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Upor zaradi naselja Romov

NAGRADNA KRIŽANKA

Žreb je tokrat izmed reševalcev
naše male nagradne križanke izbral
kar dva reševalca ozirom a reševaIki, ker po praznikih ena številka
D olenjskega lista ni izšla in se je
tako iztekel tudi rok za drugo
križanko. Tokrat gresta knjižni na
gradi v Sevnico in N o v o m esto.
D A M JA N C A S T O JS iz Sevnice
bo prejela knjigo Smiljana R ozm a
na D ruščina, v kateri pisatelj s p os
luhom razkriva m ladostnikovo du
ševnost, T A T JA N A TO M C pa bo
Prejela knjigo Petra G otovina M oja
ljuba Slovenija, v kateri piše svoje
spomine ruski baletnik in koreo
graf G olovin, eden od tistih, ki so
na noge postavili slovenski balet.
^Rešite današnjo križanko in p o
šljite rešitev najkasneje do 21. de
cembra na naslov: U redništvo D o 
lenjskega lista, G erm ova 3, 68000
N ovo m esto, s pripisom K R IŽA 
NKA 48.
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Kdaj dostojno in častno umreti?
Življena ostarelih naj ne bi podaljševali za vsako ceno — Prebivalstvo se stara,
stroški pa silovito rastejo — Pada življenje kot vrednota?_________
D olgo in srečno življenje je tisto
največ, kar je človeku dano na tem
svetu, bi lahko sklepali iz sporočil
številnih pravljic, v katerih so ute
lešene človekove sanje in hrepenenja.
Toda ali je dolgo življenje res že tudi
srečno in ali je dolgo življenje že samo
po sebi vrednota? To vprašanje posta
ja dandanes, ko se prebivalstvo razvi
tih predelov sveta stara, kar velja tudi
za Slovenijo, vse bolj odprto.
Ameriški vodilni strokovnjak za
niedicinsko etiko Daniel Callahan je
pred kratkim izdal knjigo Zamejitve,
v kateri se loteva prav tega spornega
in v mnogočem neprečiščenega pro
blema. Izhaja seveda iz razmer v
ZDA , kjer je staranje prebivalstva vse
bolj očitno in kjer hkrati medicina
dosega fantastične uspehe, ki omo
gočajo podaljševanje življenja m no
gim ostarelim ljudem, ki bi sicer brez
najsodobnejše pomoči medicine že
veliko prej umrli.
Ljudje bi morali ustvaijalno in
častno sprejeti staranje in smrt, ne pa
se boriti, da bi ju premagali, sodobna
medicina pa bi se morala odpovedati
svojemu nepopustljivemu hotenju po
podaljševanju življenja ostarelim.
Ljudi sicer reši smrti, toda pahne jih v
hude in težke kronične bolezni, kot je,
denimo, Alzheimeijeva bolezen, ki
postaja vse bolj pogosta med ostare
limi Američani. Čas je, da začnemo
spoštovati naravno življenjsko mejo,
kije postavljena v osmo ali za nekate
re v deveto desetletje.
Tako razmišlja Callahan. In na os
novi takšnega razmišljanja lahko pos
tavi provokativno vprašanje: »Koliko
let razmeroma spodobnega življenja
Pa potrebujemo, da si ustvarimo
družino, da delamo, da ljubimo?«
Daljše življenje ni tudi boljše življen
je! To je osnovna Callahanova misel.
Seveda z njo strokovnjak za medi
cinsko etiko ne oije ledine. N a tak
način so v novejšem času razmišljali
nekateri drugi strokovnjaki, med
njimi pokojni dr. Rene Dubois, ki je
poudarjal, da moramo dajati več na
kakovost kot na dolgost življenja.
Njegova razmišljanja in podobna
razmišljanja drugih so jemali za
ekscentrična.
Jasno je, da so takšna razmišljanja
zares problematična. Zgodovinski
spomin nam kaj hitro prikliče na dan
fašistična razmišljanja in ravnanja, po
katerih za ostarele, hudo bolne,
duševno zaostale in pripadnike neka
terih narodov ali etničnih skupin ni
mesta v družbi. V sodobnih družbah

so takšna stališča zavržena, vendar pa
je opaziti prikrito izrinjanje ostarelih
iz družbe, »odstranjujejo« jih v so
dobne azile, dom ove za ostarele, bol
nišnice. Že to izrinjanje je za nekatere
strokovnjake rušenje človečnostnih
norm, zdaj pa naj bi še začeli do
puščati oziroma kar siliti ostarele, da
se pravi čas »dostojno« poslovijo?
Kako? Naj bi jim odtegnili medicin
sko pomoč? Jih prepustili boleznim,
da jih spravijo s sveta?
To so seveda zelo kočljiva vprašan
ja, na katere Callahan, odgovaija
odločno in brez strahu, da bi ga naro
be razumeli. Po njegovem naj bi za
ostarele omejili nekatere medicinske
postopke, kot so presajanja organov,
določene srčne operacije in dialize.
Država naj bi omogočila ostarelim,
da uveljavijo »oporoko življenja«, se
pravi, da imajo pravico zahtevati, naj
jih v primeru smrtnih bolezni ne oh
ranjajo pri življenju s sodobnimi na
pravami. V bolnišnicah naj bi zanje
ne uporabljali respiratoijev, umetne
ga hranjenja, dragih antibiotikov in
podobnega. Callaham je sicer proti
aktivni evtanaziji, zavzema pa se za
pasivno.
M edicina naj bi se pri bolnih osta
relih posvetila predvsem lajšanju bo
lečin in ustrezni negi, vse sile pa naj bi
usmerila v zdravljenje bolnikov, ki še
niso dosegli življenjskih meja. Avtor
knjige vneto zagovarja dosledno me
dicinsko skrb za bolnike, ki zdaj vel
jajo za neozdravljivo bolne, kot so
aidsaiji. Zavzema se tudi za kar naj
bolj sodobno in popolno pom oč lju
dem, ki se rodijo defektni. »Morda se
bo našel kak raziskovalec, kijih bo še
pravi čas rešil,« meni Callaham.
V ozadju njegovih razmišljanj stoji
ameriška stvarnost. V tej državi, po
dobno kot v drugih visoko razvitih
državah po vsem svetu, narašča sku
pina ostarelega prebivalstva. Statis
tični podatki kažejo, da najhitreje na
rašča število ljudi, ki so v povprečju
stari okrog 85 let. Otroci, ki se rojeva
jo letos, bodo po statističnih izračunih
živeli v povprečju že preko sto let. To
so znamenja, ki kličejo k preplahu.
Ostarelo prebivalstvo zahteva velika
sredstva iz državnega proračuna. Leta
1981 je šlo za plačilo zdravstvene
oskrbe ostarelih okrog 80 milijard
dolaijev, ob koncu tega stoletja se bo
vsota povzpela na 200 milijard. To so
ogromni denarji, ki bi jih po Callahamovem mnenju lahko mnogo ko

ABC POMURKA
GOSTINSKO PODJETJE SEVNICA
objavlja prosta dela in naloge:

1. 2 natakarjev (nedoločen čas)
2. 2 kuharjev (nedoločen čas)
Pogoji pod 1 in 2: končana gostinska šola IV. stop. zahtevnosti,
1 leto delovnih izkušenj, 2-mesečno poskusno delo.
Prijave pošljite na gornji naslov — komisiji za delovna razmerja,
v 15 dneh po dnevu objave. Obvestila o izbiri bodo kandidatom
poslana v 15 dneh po izbiri.
902/49-87

ristneje uporabili drugje, ne pa da z
njim nerazumno podaljšujejo življen
je ljudem, ki so že prestopili mejo,
onkraj katere življenje ni več vredno
življenja.
A kje je ta meja? Callaham se v
knjigi izogiba odgovora na to vpraša
nje. D oločalo naj bi jo splošno počut
je človeka, njegova volja do življenja,
želje njegovih svojcev, presoja zdrav
nikov.
Sodobna medicina in novi biome
dicinski postopki tako vdirajo v spre
jeta načela zdravniške etike z novimi
problemi in zahtevami. Možnost po
daljševanja življenja na umeten na
čin, posegi v izbiro spola otroka pred
rojstvom, možnosti poseganja v gen
sko sestavo zarodkov, odkrivanje na
ravnih nagnjenosti k srčnim bolez
nim, shizofreniji in podobnim drugim
težkim boleznim že pri nerojenih
otrocih, vse to ima tako široke druž
bene posledice, da vprašanja zdrav
niške etike ne morejo ostati omejena
le na odnos zdravnik — bolnik. Cal
laham meni, da gre za vprašanja, ki
tako ali drugače zadevajo milijone
ljudi in cele generacije.
Nekaj odgovorov, ki jih je ponudil
v zvezi s podaljševanjem življenja os
tarelih, je že takšnih, da rušijo ustalje
no zdravniško etiko. Na nek način pa
rušijo tudi splošne vrednote, predv
sem nedotakljivost človekovega živl
jenja. Ali sodobna medicina s svojim
nezadržnim razvojem, ki načenja tudi
njeno etiko, odpira Pandorino skri
njico?
MiM

Umazani telefoni
Vsakdanji, a koristen
in za nekatere potreben izum______
Telefon je dandanes nekaj tako
vsakdanjega in potrebnega, da se
meri celo razvitost nekega okolja
po tem, koliko je telefonskih na
ročnikov na prebivalca. To po
meni, da po telefonih sega veliko
število rok in da so javni telefoni
najveijetneje tisti predmeti, kijih
prime v roke največ ljudi. In ker
je pri telefoniranju človek blizu
telefonski slušalki z usti, ušesi in
obrazom sploh, se marsikdo boji,
da se lahko preko javnega telefo
na okuži z najrazličnejšimi bolez
nimi. Je zato odrezan odjavne te
lefonske mreže? Nikakor.
Britanec Anthony Oliver, ki ga
poklic sili pogosto telefonirati iz
javnih telefonskih govorilnic, je
izumil preprosto in učinkovito
zaščito pred okužbami. Gre za
zaščitno ploščico, ki jo uporabnik
pritisne na telefon, po uporabi pa
odlepi in shrani za naslednji klic.
Zaščita je uporabna za približno
sto telefoniranj, potem pa je treba
seveda kupiti novo.
Oliverjev izum sicer ni nekaj
povsem novega. Prve zaščitnike
za telefonske slušalke so izdelali
že prvo leto po vojni, vendar so
bili razmeroma dragi. Nato je sle
dilo kar pet podobnih patentov,
vendar se noben ni obnesel v vsak
danji praksi. Oliverjev izum pa je
poceni in zaradi tega izumitelj
upa, da bo njegov končno le
prodrl v splošno uporabo ter da
bo konec umazanih telefonov.

Pri nas na Dolenjskem bodo ljudje
zaradi lastnih izkušenj nemara nekoliko
bolj kot drugje po Sloveniji razumeli
nenavadno »vojno revežev«, kot je itali
jansko časopisje označilo upor in pro
teste prebivalcev nekaterih rimskih
predmestij. Ljudje vzhodnih rajonov
predmestja Rima so se uprli, da bi pri
njih zgradili novo naselje in vanj naselili
rimske Rome. Ne marajo jih imeti za
sosede, imajo jih za vsiljivce, kriminal
ce, umazance in sploh nadlego. Svojo
voljo so pokazali tako, da so z barika
dami zaprli vse prometnice, ki vodijo v
središče Rima, celo na železniške proge
so postavili barikade in tako za nekaj
dni temeljito ohromili promet. Rimska
oblast je seveda, da bi pomirila ljudi,
preklicala svojo odločitev.
Spor se je začel rojevati pravzaprav
pred dvema letoma, ko je deželni zakon
predpisal, da so v rimski občini dolžni
poskrbeti za ustrezne higienske in so
cialne razmere Romov. V večnem mes
tu se je namreč romska skupnost močno
povečala. Podatki, ki pa seveda niso
povsem zanesljivi, govore, da jih v div
jih taboriščih na bregovih Tibere prebi
va kakih 4000. Njihovo število se je v
zadnjih dveh letih podvojilo, še poseb
no, ker je v Rim pribežalo več Romov iz
nekaterih zahodnoevropskih držav, od
koder sojih izgnali. Večina jih je jugos
lovanskega porekla. Ukvarjajo se s tra
dicionalnimi romskimi opravili, kramarstvom in obrtništvom, vendar tudi z
beračenjem, prekupčevanjem, krimina
lom in drugimi nezakonitimi početji.
Njihova taborišča so brez tekoče vode,
elektrike, skratka nehigienska in ne
primerna za bivanje.

Ko so izbirah lokacijo za novo rom 
sko naselje, so izbrali tista predmetja,
kjer žive najbolj revni sloji rimskega
prebivalstva. Siva in enolična naselja,
kamor so nameravali naseliti Rome, so
nastala brez urbanističnih zasnov, ceste,
voda, elektrika in ostala infrastruktura
je le za silo urejena. Življenje v teh
predmestjih ni lepo, z Romi pa se goto
vo ne bi polepšalo, so menili prebivalci
in se uprli. Zadeva ima seveda močno
rasistične tone, je pa odpor ljudi, ki žive
že tako revno in težko življenje,
razumljiv.
Rome naj naselijo pred Vatikan ali v
bogata predmetja! Tako so demonstra
tivno menili prebivalci prizadetih ob
močij, ko so se uprli, da bi na njihovi re
vščini zidali še novo.
O b vesteh o dogajanju v Rimu lahko
obsojamo rasistično ravnanje Rimlja
nov, žal pa ni mogoče spregledati tudi
tega, da naši Romi že nekaj let skrbe po
zahodnoevropskih državah za poseben
»ugled« Jugoslavije. S svojim ravnan
jem (prodaja otrok, beračenje, prostitu
cija, kriminal) pa, naj so tega objektiv
no krivi ali ne, najbolj škodijo sebi.
MiM

»Hudi« taksiji

Kruta, a ne enako

»Vroči sedeži« za varnost voznikov taksijev

Aids je smrtna bolezen, a
ne za vse enako ostra

Med nevarnejšimi poklici je tudi
voznik taksija. Taksisti v velikih mes
tih so pogosto žrtve roparjev in tero
ristov. Statistika beleži, dp število na
padov na taksiste raste. Šoferji taksi
jev v nekaterih državah se poslej ne
bodo več bali preveč nasilnih in tatin
skih potnikov, varuje jih namreč tako
imenovani vroči sedež.
Gre za napravo, ki je vgrajena v
zadnji sedež, na katerem se vozijo
potnrki in seveda tudi tisti, ki sedejo v
taksi s kriminalnimi naklepi. Če pos
tane potnik nasilen in prične ogrožati
in izsiljevati voznika, taksist pritisne
na poseben pedal in nasilnež doživi
pravi električni šok, ki sicer ni smrtno
nevaren, je pa skrajno neprijeten in
umiri še tako razboritega in nasilnega
potnika.
Novinarji, ki so na lastni koži pre
skusili delovanje vročega sedeža, trdi
jo, daje zadeva zares učinkovita in da
je šok tako močan, da te mine kar koli
še storiti.
Vroči sedež sta lani izumila nek
danja izraelska vojaka. V tej državi je
bilo že več primerov terorističnih na
padov na voznike taksijev, zato se ni
so branili takoj preskusiti novost. Z
napravo so opremili 300 taksijev. Za
Izraelci so izum odkupili še Avstralci,
Zahodni Nemci, Saudijci in Am e
ričani. Ta čas pa ga preskušajo v pa
riških taksijih.
Kaj pa, če je taksist nagnjen k nes
lanim šalam, pa strese nedolžnega
popotnika sebi v zabavo?

Za aids velja po vseh dosedanjih
medicinskih izkušnjah in ugotovit
vah, da je v vsakem primeru, ko se
bolezen razvije, smrten. Prav to je
txdi etr od najhujših plati te strašne
bolezni, ki bo zanesljivo v nekaj pri
hodnjih desetletjih nezaželena sprem
ljevalka ljudi in bo po svoje obračala
in odmerjala pota njihovega življenja.
Najnovejši statistični podatki, ki so
jih objavili ameriški epidemiologi o 6
tisoč obolelih za aidsom, pa kažejo,
da so tako trdne ugotovitve morda le
preveč stroge. Aids je sicer nezaus
tavljivo smrten, vendar imajo ljudje
različne možnosti, da z boleznijo živi
jo od enega do več kot pet let. Statis
tika kaže, da ima vsaj 15 odstotkov
obolelih možnost, da po začetku bo
lezni živi še pet let. Ostali umrejo že v
prvem ali naslednjih nekaj letih.
Študija, ki so jo opravili ameriški
epidemiologi, je pokazala, da so
možnosti za daljše preživetje po razvi
ti bolezni odvisne od več činiteljev:
od okolja, etničnih osnov in življenj
skih navad.
Najmanj možnosti živeti nekoliko
dlje z aidsom imajo narkomani črn
skega in južnoameriškega porekla,
medtem ko je do belcev bolezen
nekoliko bolj prizanesljiva. Manj ko
ima človek tako imenovanih rizičnih
življenjskih navad, med katere spada
jo tako homoseksualni odnosi kot na
rkomanija, več možtiosti ima, da bo z
boleznijo živel dlje. Zal pa je zaenkrat
neovrgljivo smrtna.

Miselnost, da razkroj po
sameznih narodnih teles
krepi državno celoto, je sad
nesrečne iluzije.
IB. PAHOR
Samo ena stvar je, ki
vznemirja živa bitja bolj
kakor užitek, in to je bole
čina.
E. KOCBEK

M
»Dober večer, teta!« je pozdravil kratko.
»Ati si? Tomaž iz doline. So mi pravili, ja, da
rad rineš sem gor.« Imela je raskav, suh in ža
losten glas. Obraz pa kot izsušena poletna
struga. Babica je večkrat rekla, če vse izgine
iz duše, izgine tudi z obraza. Micin je bil res
bolehen, bel. Posejan je bil z gubami, med
njimi so se prelivale potne kaplje, oči so se
vročično bleščale, kot bi se vanje ujela vsa
svetloba večera, obrvi so bile sivkaste, a raz
redčene kot gozd na strmini, ki gaje bil prejšn
jo zimo zmlel snežni metež. Ustnici sta bili
tanki, bledikasti črti, brez krvi. Med gubami je
bilo posejanih še nekaj peg. Preletel je njeno
postavo: velika, napihnjena žoga.
Spomnil se je babičnih besed, da Se njeno
življenje suši. To ne more biti res, se mu je vsil
il pomislek. Za hipec mu je čez obraz šinil
zbegan nasmeh. V sebi se je glasno prerekal
z mislimi, da bi lahko iz tete Mice napravil dve
babici, pa bi je še malo ostalo,
j V rokah je vrtela zagozdo kruha, na klopi je
bila steklenica z vodo.
»Rad! Rad!« je po dolgem premolku spravil
iz sebe.
Teto Mico je že večkrat videl, a nikoli se je ni
ogledal s tako pozornostjo. Res je morala
skozi križe in težave, da jo je takole razrah
ljalo.
»Greš spet v naš pekel?« Bolj stokala je, kot
govorila. Dihanje je bilo sunkovito, trgalo se je,
hlastno je lovila sapo; roki je pritiskala na prsi.
»Na moč mora biti utrujena,« si je mislil.
Zakaj si roke tako tišči na prsi? Česa se bo
ji? Da se ji raztrešči srce? To je že nekje slišal,

da srce lahko poči. Uboga reva, se je zganilo v
njem.
Med prsti so ji polzele kruhove drobtine, os
tajale so na predpasniku ali pa so zdrknile na
gozdna tla. Vsa klop jo je bila polna, nogi sta ji
tičali v prevelikih čevljih kot dva kratka, zajet
na stebra. Predpasnik, sonce mu je zdavnaj
izpilo barve, jo je ovijal, kot bi visel na velikem
sodu; izpod rute so silili beli, štrenasti lasje.
Roka je bila obložena z mastnimi blazinicami;
prsti so bili široki, na roki je bilo kar premalo
prostora zanje. Ves čas je nekaj drobila v us
tih. Z okorelimi prsti je lomila kruh in ga tlačila
v usta.
»Teta, že večerjate?« Vprašal je veselo, z
nasmehom, saj je videl, koliko ima opraviti s
seboj, s svojimi mislimi.
Premaknila se je; nekaj zbeganega, nejas
nega je bilo v njej, kot pri človeku, ki ne ve ne
kod ne kam.
»Kaj vem? Saj se je vse pomešalo: kosilo,
večerja, zajtrk... Vse je en velik obup, ena ža
lost, ena počasna smrt, ena...« Umirila se je,
čisto je obmirovala, le roka v žepu se je pre
mikala. Ne samo v roki, tudi v žepu je imela
kruh. Drobila ga je in nosila v usta.
Potem se je tudi roka ustavila. Stresel se je
v strahu, da seji ni ustavilo srce. Po vasi so kar
naprej govorili: zalilo jo bo, zalilo... Ni se
vpraševal, kaj naj bi jo zalilo; vedel je, da to
pomeni smrt. Zagledal se je vanjo, ves se je
zvrtinčil v bojazni, da jo je zalilo. Kako zalilo?
Ali to res pomeni smrt? Z vso ostrino se je
zavedal vprašanja. Najraje bi zbežal stran.
Ne, tega ne sme napraviti, se mu je uprla

druga misel. Tako se je kregal sam s seboj v
tem avgustovem večeru, ko je bila tišina ujeta
v mogočno krošnjo hrasta; počasi je lila iz nje.
Zakašljal je, s strahom se je dotaknil roke.
Topla je bila; to je sreča, ga je prešinilo, ni je
zalilo.
Pogledala ga je in zmajevala z glavo. Čud
na je bila, kot bi se nenadoma vrnila z neke po
ti. S poti, ki je bila speljana med sencami in
meglo.
»Teta, na kaj ste mislili? Nekam ste se izgu
bili,« je govoril z olajšanjem.
»Kje da sem bila? Veš, človeka potegne
nazaj. Pa nisem imela nič lepega, vse se je
zadušilo. Pravijo, da mora biti vsaj ena pom
lad v vsakem življenju. Figo! Laž je to, laž!«
Tisto o pomladi se mu je zdelo nerazložlji
vo. Rekel je, da bi jo potolažil: »Teta, naša bab
ica pravi, kar še ni, je še lahko. T udi s tisto v ' šo pomladjo je tako, se mi zdi. Ali ne?« T
rekel kar tako, da bi jo razveselil; tako obupa
na je bila videti. Potrtosti ni prenesel.
»Eh, s pomladjo ne bo nič... Pa pustiva to!
Pravijo, da znaš vse izvrtati iz duše; pravijo, da
je potlej človeku laže...« Smrknila je, z velikim
robcem je šla po čelu. Za trenutek se je ujela z
njegovim pogledom.
»Rad poslušam.«
Zamaknila sta se v ptičje petje. Pod večer
so bili še bolj razposajeni. Poletje je dozoreva
lo, ptiči so se oglašali v polnejšem zanosu.
Nekaj lepega, po svoje otožnega je bilo v tem:
slovo od dneva, od razigranosti sonca. Za
seboj je zaslišal močno, odsekano plahutanje
kril: ptica se je vračala v svoj domek.

POTA
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Nakit zasežen, vlomilci prijeti
Uspešna sreda kriminalistov novomeške UNZ — Pojasnjeni vlomi v kleti,
stanovanja in blagovnico — Zaenkrat osumljeni 35 vlomov

dežurni
poročajo
- NADLEGOVALA IN IZZIVALA
GOSTE — Metliški miličniki so 23. no
vembra pridržali do iztreznitve vinjena
30-letnega Stjepana Čuriča iz Trebnjega
in 22 letnega Nebojšo Rističa iz Novega
mesta. Oba sta se zadrževala v gostilni
Metličana Milana Grubača in tam na pre
cej majavih nožicah nadlegovala goste in
jih izzivala k pretepu. Ko se na njune izzi
ve nihče ni odzval, sta se spravila na nič
krivo steklenino. Čuriča in Rističa čaka še
pot k sodniku za prekrške.
NA VAGONU VLOMIL V AVTO —
V noči na 24. november je neznani storilec
vlomil v osebni avtomobil R-25, ki je bil
naložen na železniškem vagonu na želez, viški postaji IMV. Neznanec je iz vozila
ukradel avtoradio znamke Philips stereo,
tako da je IMV s tatvino in vlomom
oškodovana za 2,200.000 din. Predrzneža
še iščejo.

Pešca
končala v
bolnišnici
Dve prometni nesreči na
novomeških ulicah
NOVO MESTO — Minule dni sta se
na novomeških ulicah pripetili kar dve
prometni nesreči, v katerih so bili ude
leženci pešci. Obe sta se na srečo končali
brez najhujšega, čeprav posledice niso niti
malo nedolžne.
26. novembra ob 7.45 je 49-letni Vinko
Stanjkovič iz Novega mesta peljal traffic
kombi iz Bršljina proti mestu. Pred zgrad
bo občinske skupščine je kaka 2 metra
pred prehodom za pešce na cesto nena
doma stopil 15-letni Metod Gradišar iz
Novega mesta. Stanjkovič vozila ni mogel
pravi čas ustaviti, tako daje trčil v pešca in
ga zbil po tleh. Gradišar je bil hudo ranjen
in so ga odpeljali na zdravljenje v novo
meško bolnišnico. — Le dan poprej je do
nesreče prišlo na prehodu za pešce pn cve
tličarni na Glavnem trgu. 48-letna Ruža
Zupanc iz Novega mesta je s preveliko hi
trostjo pripeljala do prehoda za pešce, po
katerem je cesto prečkal 60-letni Božo
Djukanovič iz Nove Gorice. Zupančeva
ga je zadela in zbila, možakar pa se je na
srečo le laže poškodoval in so ga odpeljali
v novomeško bolnišnico.

PRIJELI VLOMILCA
KOPRIVNICA — V noči na 2. de
cember je neznani storilec vlomil v prosto
re osnovne šole Koprivnica pri Senovem.
Vlomilec je odšel praznih rok, krški kri
minalisti pa za dejanje sumijo 19-letnega
Ferdinanda R. iz Vefika Kamna.

NAŠLI MRTVEGA
V POTOKU
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU —
2. decembra so v potoku v Loki pri Zida
nem mostu našli mrtvega 83-letnega
oskrbovanca tamkajšnjega doma počitka
Janeza Keržljina. Mož je 30. novembra
zvečer odšel iz doma, med hojo ob potoku
pa mu je spodrsnilo. Padel je v 2 metra
globoko vodo in se utopil.

N O V O M ESTO — Letošnji 25.
november bo ostal zapisan kot eden
uspešnejših v delu kriminalistov no
vomeške UNZ. Tega dne je bila s pri
jetjem četverice — gre za 35-letnega
Vinka H., 28-letnega Senada K., 23letnega Vojka P. in 27-letnega Draga
K. (vsi so doma iz Novega mesta) —
razvozlana serija skrivnostnih vlo
mov v novomeški občini, čeprav spi
sek dejanj, ki naj bi jih storili imeno
vani, še zdaleč ni zaključen.
Po podatkih, s katerimi te dni raz
polagajo na novomeški UNZ, je
omenjena četverica v zadnjem letu
dni izvršila okoli 35 kaznivih dejanj,
največ vlomov. Nekaj teh so storili
bodisi posamično, bodisi v dvojicah,
največ, kar 23, pa v skupini. Spom
nimo se na kratko nekaterih dejanj.
Tako so lani v noči na 29. november
vlomili v več kleti v Kristanovi ulici v
Novem mestu in iz njih pobrali
smučarsko opremo. Slednjo so kasne
je pridnov prodajali na smučarskih
sejmih v Škofji Loki in Domžalah.
Prav tako imajo na vesti vlom v sta
novanje Stanislava Beca v Muzejski
ulici v Novem mestu, od koder so od
nesli zlato uro in zlato zapestnico, ob
njih pa še 1.150 švicarskih frankov.
D a ne bom o naštevali v nedogled,
povejmo, da so s skupnimi vlomi na
redili škode za kakšno staro milijardo
dinaijev.
Vinko H. in Senad K. pa tudi s
takšnim izkupičkom očitno nista bila
zadovoljna, pač pa sta se v pustolo
vščine prodajala še sama. Pri svojem
delu sta bila izredno uspešna. Spom
nimo se samo vloma v stanovanje
Novomeščana M atjana Stokanoviča,
iz katerega je izginilo za okoli milijon
din zlatnine in deviz, pa vloma v
društvo upokojencev v Novem mes
tu, vloma 21. novembra v prostore

ODNESENO VEČ
ZLATNINE
KRŠKO — Neznani storilec je 2. de
cembra med 7. in 22.45 vlomil v stano
vanjsko hišo Albina Simončiča v Krškem
Vlomilec je iz hiše odnesel več zlatega
nakita in 200 tisočakov gotovine, tako da
je Simončič oškodovan za 5 milijonov
din.

Strel v
glavo ni
bil smrten
NOVO MESTO — Gostje, ki so se
minuli četrtek okoli 18. ure zadrževali
v exspress bifeju novomeškega hotela
Metropol, so bili priča nenavadnemu
krvavemu obračunu, ki se je začuda
srečno iztekel.
V lokalu sta se tisti večer zadrževala
24-letni M. B. iz Stranske vasi, in 31letni K. B. iz romskega naselja Žabjek.
Oba sta bila že dalj časa v sporu, do
prepira pa je prišlo tudi tisti večer v
hotelu Metropol. Očitala sta si veliko
tega, med prepirom pa je K. B. vrgel
polno steklenico piva v glavo M. B. O
prepriru so bili obveščeni tudi milič
niki in eden od njih seje odprav il v bi
fe po K. B. Ko sta zapuščaia exspress
bife, je za njima s pištolo v roki pri
tekel M. B. in iz neposredne bližine us
trelil v glavo K. B. Slednji se je hipo
ma zrušil na tla, storilec pa je zbežal.
Neveijetnemu naključju gre zahvala,
da strel ni bil smrten. M. B. so odpelja
li v novomeško bolnišnico in je izven
življenjske nevarnosti, medtem ko so
K. B. že prijeli. Privedli so ga k prei
skovalnemu sodniku novomeškega
sodišča, ki je zanj odredil pripor.

OŠ Milke Šobar-Nataše, Njun naj
donosnejši podvig pa sega v noč na
letošnji 4. november. V nočnih urah
sta se sprehodila po Mercatoijevi bla
govnici na Glavnem trgu in iz nje odš
la bogatejša za okoli 2 milijona dinar
jev raznega nakita, največ srebrnine.
O b tem dodajm o še, da naj bi imel
Vinko H. na vesti še tri vlome, ki jih je
zagrešil letošnjega oktobra v Ljublja
ni, prav tako pa kriminalisti ta čas ra
ziskujejo še serijo drugih kaznivih de
janj, ki naj bi jih omenjeni storili med
letošnjim poletnim pohajkovanjem
ob jadranski obali.
Kot že rečeno, so vsi štirje že na
varnem, D rago K. že od prej, saj je
sodeloval le pri krajah smuči in vlo
m u v stanovanje Stanislava Beca, po
tem pa je moral na sojenje in v zapor
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HINCE PRI KRMELJU — Minu
lo soboto, 5. decembra, je prišlo na
kmetiji v Hincah 18 pri Krmelju do
družinske tragedije, ki so ji botrovali
družinski nesporazumi.
Tega dne ob 18.30 so bili sevniški
miličniki obveščeni, da je bila v vasi
Hince umorjena 55-letna Frančiška
Martinčič. Miličniki in kriminalisti
krške UNZ so med zbiranjem obvestil
in preiskavo ugotovili, d a je bila M arti
nčičeva um oijena med 12. in 15. uro v
kuhinji, morilec pa ji je smrtne poškod
be prizadejal s sekiro.
Km alu se je zagonetni klobčič do
konca odmotal. Umora je po ugotovit
vah kriminalistov krške UNZ osumljen

VOZNIKA REŠILI
GASILCI

JUGA IZGINILA

ZASEŽEN NAKIT NA VARNEM — Kriminalisti novomeške UNZ so ob
prijemu skupine vlomilcev zasegli tudi več nakita, ki ga vidimo na posnetku.
Zvečine gre za srebrnino, k ije bila ukradena ob vlomu v novomeško bla
govnico na Glavnem trgu, zraven pa je tudi nekaj plena z ostalih vlomilskih
pohodov. (Foto: B. B.)

ČRNOMELJ — Istega dne, 28. no
vembra, je z istega parkirnega prostora
pred Dolenjkino samopostrežno trgovino
v Kolodvorski ulici v Črnomlju izginilo
dvoje osebnih avtomobilov. Obakrat je
šlo za juga. Prvi, ki je bil ukraden med
8.50 in 9.05, je bil last 24-letne Martine
Tomec iz Jerneje vasi in je imel registrsko
številko NM 117-384, drugi, ukraden
okoli 14. ure, z registrsko številko NM
134-714, pa je bil last 24-letne Majde Šušter iz Črnomlja. Obe sta pustili v avtomo
bilu kontaktne ključe.

Kredite delil na svojo pest
V Mecatorjevem kmetijskem kombinatu Sevnica delili kredite za rejo živine kmetom, ki živali niso imeli — Samovolja direktorja, ki še čaka na sojenje
SEVNICA, NOVO M ESTO — Tokrat lahko pišemo le o epilogu enega dela
nenavadne zgodbe, ki se je v predlanskem letu pletla v Sevnici, saj sojenja bi
všemu direktoiju Mercatorjevega kmetijskega kombinata — tozd Kooperaci
ja, 43-letnemu Alojzu Flotjančiču, ki je bil na tem položaju do konca oktobra
1985, še ni bilo. Kajti prav Florjančič naj bi bil tisti, ki je samovoljno svojim
sodelavcem in sorodnikom dodelil kredite za rejo živine, čeprav ti sploh niso
imeli živali. Sicer pa je vsa zgodba takšna:
sevniške enote novomeškega temeljne
Omenjeni tozd Mercatoijevega kme
ga sodišča.
tijskega kombinata je 8. septembra pre
dlani sklenil pogodbo z republiškim za
Florjančič je obtožen zlorabe položa
vodom za rezerve o oblikovanju stalne
ja in pravic odgovorne osebe, ker naj bi
blagovne rezerve, v tem primeru mesa
kot direktor brez ustreznih sklepov or
ali, bolje rečeno, živine. Na podlagi te
ganov odločanja in brez ustreznih so
pogodbe je bilo moč lastnikom goveje
glasij dodelil svojim sodelavcem in so
živine izplačati 40.000 din kredita za
rodnikom omenjene kredite iz sredstev
vsako žival ob vsega 4-odstotni obrestni
republiških rezerv, pri tem pa jim om o
meri. Kot je videti iz obtožnega predlo
gočil za najmanj 1,036.000 din proti
ga, naj bi v kmetijskem kombinatu brez
pravno pridobljene premoženjske ko
dovoljenja zavoda SRS za rezerve odo
risti. T ako bi moral na primer Flor
brili in izplačali Antonu Florjančiču,
jančič ob odobritvi prvega kredita imeti
Antonu Jazbecu, Matiji Seničaiju, Iva
nu Vintarju in M arku Zabukovcu za 74
glav goveje živine kar 2,960.000 din
kreditov, čeprav ti niso imeli živine.
Na obravnavi pred senatom gospo
darske enote novomeškega sodišča je
bilo jasno ugotovljeno, da gre za gospo
darski prestopek, saj je bil denar iz
plačan, ne da bi imeli kmetje zanj kritje
v živini. Zm anjšanje bil le znesek, tako
d a je bil kombinat, ker je neupravičeno
razdelil 2,040.000 din kreditov za 51
glav goveje živine, kaznovan s plačilom
600 tisočakov. Ta sodba še ni pravno
močna, poglejmo pa, kaj stoji v obtož
nici zoper direktorja Alojza Florjančiča, bi bo moral v kratkem pred senat

Zaradi neprimernega vzdrževanja dolenjske magistrale novomeško Cestno podjetje obsojeno na 600.000 din kazni — Nepravilne bankine in nepokošena trava
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V Hincah pri Krmelju je v soboto med 12. in 15. uro
prišlo do družinske tragedije — Potem ko je umoril
ženo, si je Jože Martinčič sam sodil

METLIKA — 25. novembra ob 2.30
seje 36-letni Mile Zdjelar iz Kestonovca,
začasno na delu v ZRN, peljal z osebnim
avtom iz Novega mesta proti Metliki. Ko
je pripeljal na Cesto 15. brigade in zaradi
utrujenosti v blagem desnem ovinku za
peljal na levo bankino, je trčil v tovornjak,
parkiran izven vozišča. Udarec je bil tako
silovit, da so hudo ranjenega voznika,
ukleščenega v zvito pločevino, rešili šele
novomeški poklicni gasilci. Zdjelar se
zdravi v novomeški bolnišnici, materialne
škode pa je za 5 milijonov dinaijev.

Tokrat na zatožno klop cestarji
NOVO MESTO — Malce nenavandna za javnost je novica, da sta morala
pred dnevi na zatožno klop novomeškega sodišča Cestno podjetje N ovo mesto,
tozd Vzdrževanje in varstvo cest, in vodja omenjenega tozda, 43-letni Miroslav
Keber. Nenavadna zato, ker so izredno redki primer, ko zaradi slabega vzdrže
vanja cestišč pred sodnike stopijo tudi cestarji.
Največ zaslug, daje do tega vendarle
kaj napisati. Na odseku ceste med Karprišlo, ima republiški inšpektor za ceste,
teljevim in Mačkovcem, koder so ces
ki si je letošnjega 29. julija v družbi s
tarji v maju položili novo asfaltno plast,
predstavnikom novomeškega Cestnega
bankine niso bile v isti ravnini kot vo
podjetja podrobneje ogledal del magis
zišče. Bankine bi morali ob asfaltiranju
tralne ceste Ljubljana — Zagreb med
dosipavati in jih zravnati s cestno po
Bičem in Bregano. V beležnico je imel
vršino, tako pa so predstavljale veliko
nevarnost za voznike. Kdorkoli je z vo
zilom zapeljal na takšno bankino, ni
mogel več zaviti na cestišče. A to ni bila
PEŠEC TAKOJ MRTEV
edina pomanjkljivost, med Bičem in
Karteljevim je bila trava na bankinah
NOVO MESTO — 27-letni Tomislav
tako visoka, d a je ne le zakrivala smer
Košak iz Bugojna je 24. novembra zvečer
nike, pač pa tudi preglednost ceste in s
ob 20.30 hodil po levi strani magistralne
tem zmanjševala tudi varnost.
seste med Ljubljano in Zagrebom. Tik
pred srečanjem z osebnim avtomobilom,
Predstavniki Cestnega podjetja so se
ki ga je iz zagrebške strani pripeljal 26na sodišču izgovarjali, da del ob asfalti
letni Stojan Petrovič iz Maoč, je Košak
ranju niso mogli dokončati zaradi dežja
nenadoma stopil na vozišče, tako da Pe
trovič nesreče ni mogel preprečiti. Košak
(!), drug njihov izgovor pa je temeljil na
je hudim poškodbam podlegel na mestu
tem, d a je stroj za košnjo trave pokvar
trčenja, o moči udarca pa priča podatek,
jen. Seveda takšni izgovori niso mogli
daje na avtomobilu škode za poldrugi mi
prav v ničemer zmanjšati odgovornosti
lijon dinarjev.
cestaijev za povzročene nevarnosti na

KPD Dob, kjer prestaja kazen zaradi
uboja. Iz vsega zapisanega je razvid
no, da so Vinka H., Senad K. in Vojko
P. najraje kradli nakit in devize.
Slednje so zamenjevali preko raznih
posrednikov na bankah, medtem ko
so nakit prodajali ali posojali, nekaj
so ga velikodušno tudi podarili, po
vejmo pa ob tem, d a je bil nakit, ki so
ga ukradli ob vlomu v blagovnico,
skoraj v celoti zasežen. Dodajmo za
za konec še, da so vsi štirje nezaposle
ni in da so se preživljali le s tovrstnimi
dejanji, prav tako pa so že stari kršilci
zakonov in so bili že večkrat pred
sodniki. Vinko H. je celo specialni
povratnik, po podatkih, s katerimi
razpolaga novomeška UNZ, pa tudi
tisti, ki je bil pobudnik dom ala vseh
dejanj.
B. BUDJA

S sekiro umoril ženo

cesti, nasprotno, delati se da tudi v dež
ju, kositi pa, če drugače ne, tudi ročno.
Senat novomeškega sodišča je ob vsem
tem omenjeni tozd Cestnega podjetja
Novo mesto obsodil na 600.000 din
kazni, Miroslava Kebra kot odgovorno
osebo pa na plačilo 15 tisočakov. Sod
ba še ni pravnomočna.

PONOČI OPUSTOŠIL
TRGOVINO
ZVIRČE — V noči na 1. december
je neznan storilec vlomil v trgovino
Krke, tozd Žužemberk v Zvirčah, in
se dobro založil z raznimi predmeti. Z
neznancem je odšla blagajna (k sreči
prazna!) v velikosti 40 krat 40 cm, 20
kilogramov sladkorja, 70 zavitkov
kave Maerx po 10 dag, 5 zavitkov ci
garet F-57,10 zavitkov bonbonov, 10
zavitkov riževe čokolade, 20 zavitkov
lešnikov, 7 kg stiške salame, 2,5 kg
vikend salame, 1 kg posebne salame,
poldrugi kilogram pečene slanine in 5
kg gavda sira. Po prvih ocenah je v
trgovini najmanj za 700.000 din
škode.

Štor s
koreninami
pokopal sina

Tragedija med žagan
jem drevesa v gozdu
Bukovača_____
VRHOVCI — Majhna neprevid
nost je botrovala hudi družinski tra
gediji, do katere je prišlo v soboto, 28.
novembra, dopoldne v gozdu Buko
vača blizu Črnomlja.
37-letni Anton Križan iz Vrhovcev
pri Črnomlju je šel tistega dopoldneva
skupaj s svojim 11-letnim sinom To
mažem v gozd Bukošek, kjer naj bi ra
zžagala bukovo drevo, ki ga je pred
kakimi štirinajstimi dnevi podrl sneg.
Križan seje drevesa polotil z motorno
žago, in ko je deblo premera 45 cm
skoraj že prežagal — ostalo mu je
vsega še kakih 5 cm — se je deblo
odlomilo, korenine pa so s štorom in
zemljo vred udarile nazaj vjamo, kjer
je stal Križanov sin Tomaž. Močan
udarec, poleg tega pa še zasutje z
zemljo sta povzročila, da je Tomaž
hudim poškodbam podlegel na mestu
nesreče.

CESTA IN MI
ČRNOMELJ — Ob 40-letnici AMD
Bela krajina so razpisali likovni natečaj na
temo »Česta in mi«. Likovne izdelke so
ustvarjali vsi učenci vseh belokranjskih
osnovnih šol, 12 najboljših je dobilo
knjižne nagrade. Likovne izdelke so razs
tavili v črnomaljskem kulturnem domu, v
centru srednjih šol in v izložbah trgovin. V
počastitev 40-letnice AMD Bela krajina
so pripravili tudi prometni kviz, ki se gaje
udeležilo 9 ekip iz belokranjskih osnovnih
šol. Na kvizu je zmagala ekipa OŠ Črno
melj — Župančičeva ulica, druga je bilg
ekipa OŠ Črnomelj Loka, tretja pa OŠ
Stari trg. Vsaka šola je dobila pony kolo,
darilo AMD Bela krajina, knjižne nagrade
pa sta prispevala AMZŠ in Avto-moto
revija.

v hlevu vsaj 41 glav živine, a ni tega ni
hče preverjal, pač pa je dobil še kredit za
dodatnih 20 glav živine, ki pa naj bi ga
porabil v druge namene. Podobno naj
bi bilo tudi z ostalimi, vendar bo kaj več
moč zapisati šele, ko bo vsa stvar tudi
na sodišču. Zaenkrat je, kot smo zapisa
li že uvodoma, končan le en del zgodbe,
v katerem je na račun direktoijeve sa
movoljnosti potegnila krajšo delovna
organizacija.
B. BUDJA

VLOMLJENO V ŠEST
STANOVANJ
TREBNJE — Prav na praznični
dan je nekdo vlomil v šest stanovanj
skih hiš v Trebnjem in iz njih odnesel
za okoli 1,775.000 din raznih pred
metov. Neznanec je premetaval po
predalih iin omarah, kjer je iskal zlat
nino in denar. Za storilcem še poizve
dujejo.

OTROKA ZANETILA
POŽAR
KOBILA PRI KRŠKEM — Minuli
četrtek, 3. decembra, je prišlo do požara
na stanovanjski hiši Petra Božiča v Kobili
pri Krškem. Preiskava je pokazala, da sta
ogenj zanetila domača otroka med igro z
vžigalicami, požar pa seje hitro razširil še
na ostrešje. Ogenj so pogasili krški poklic
ni in leskovški prostovoljni gasilci. Na hiši
je za kar 4,5 milijona din škode.

Frančiškin mož Jože, star 57 let. Slednji
je po dejanju odšel v bližnje gospodar
sko poslopje in tam s pištolo za ubijanje
živine storil samomor.
Vzroki te tragedije še niso docela po
jasnjeni, skoroda zanesljivo pa soji bo
trovala nesoglasja v družini.

PO DOLENJSKI
DEŽELI
• Resda naša električna stiska še ni
takšna, kot je ta čas v sosednji Romu
niji, kjer lahko štiričlanska družina
mesečno porabi le nekaj več kot 35
kilovatnih ur električne energije, ven
dar se nekateri na Dolenjskem za vsak
primer pripravljajo tudi na takšne
čase. Mednje sodi tudi A. B. iz
Koroške vasi, kije električno napelja
vo v svoji stanovanjski hiši priključil
kar mimo števca na zunanji električni
vod.
• 30-letniZburjanMarjanM.jedan
pred prazniki trpel hudo žejo. Potre
bam po pijači kar ni hotelo biti konca,
tako da je navzlic mehkim in kleca
jočim nogam precej časa vztrajal za
šankom Žurove gostilne v Šmaijeti.
Da ga noge ne držijo najbolje, je opa
zila tudi natakarica in mu odrekla pi
jačo, to pa je bojevitega Zbuijana
tako razkačilo, da seje fizično polotil
ženskega bitja onkraj šanka. Začuda
pa Marjan ni kazal prav nikakršnih
znakov žeje, ko so ga obstopili možje
v modrih uniformah.
• V samskih sobah SGP Pionir pre
biva tudi 23-letni Stipan A. Mladenič
je neki dan v prejšnjem tednu v svoji
sobi navezal tesne stike z več stekleni
cami alkoholnih pijač. Prijateljstvo se
je končalo z medsebojnim obraču
nom. Stekelnice so obležale razbite.
Stipan pa mrtvo pijan. Zatočišče so
mu ponudili miličniki.
• Na tem mestu smo prejšnjikrat pi
sali o skrivnostnem izginotju 100kilogramskega teleta iz hleva Alojza
Mežana v Kamnem potoku in dodali,
da še ni znano, pod kakšnimi pogoji je
pohlevna živalca zapustila topli do
mek. Pa se je oglasil gospodar in po
jasnil, da tele ni ušlo samo, pač pa so
mu ga ukradli Romi. Povedal je še, da
ga je tačas že dobil vrnjenega, le da
crknjenega, medtem ko o usodi psa, ki
so mu ga prav tako ukradli Romi, še
ni nič znanega.

ODNESLI LE PUŠKO
BREŽICE, KRŠKO — V času med 30.
novembrom in 4. decembrom je bilo v
Rajcu pri Brežicah vlomljeno v vikend
Zagrebčana Slavka Maroniča, kateremu
je storilec odnesel malokalibrsko avto
matsko puško, vredno 150 tisočakov. Tis
tikrat je bilo vlomljeno tudi v vikend Za
grebčanke Edite Varlen, a je storilec odšel
praznih rok, enako kot iz hiše Angele
Korez v Krškem, kamor je bilo vlomljeno
med 30. novembrom in 3. decembrom.

KOLESAR HUDO
RANJEN
KRŠKO — V petek, 4. decembra, ob
6.45 je prišlo do hude nezgode na lokalni
cesti med Krškim in Vrbino. 52-letni kole
sar Djuro Mucko iz Sudovca pri Reki,
začasno stanujoč v Krškem, je neprevidno
zapeljal s stranske ceste pri krškem
Agrokombinatu na glavno pot, po kateri
se je z osebnim avtom pripeljal 31 -letni
Franc Kuntarič iz Boršta. Ta je zadel in
zbil kolesarja, ki so ga hudo poškodova
nega prepeljali v bolnišnico.

V.

S CESTE V DREVO - 35-letni Ivan
Marčun iz Beretinca se je 23. novembra
ob 20.40 peljal s tovornjakom po cesti iz
Zagreba proti Ljubljani. Pri Ždinji vasi je
pričel prehitevati avtobus, takrat pa je z
osebnim avtom pripeljal nasproti 34-letni
Kadri Velii iz okolice Tetova. Slednji seje
umaknil na desno in zaviral, pri tem pa ga
je pričelo zanašati, tako da je zapeljal v
gozd, tam trčil v drevo, nakar gaje odbilo
nazaj na cesto. V nezgodi seje poškodova
la Veliijeva sopotnica. Odpeljali sojo na
zdravljenje v novomeško bolnišnico. Ma
terialne škode je za 4 milijone dinarjev.
Z AVTOM SE JE PREVRNIL — 30.
novembra ob 12.40 seje 26-letni Branko
Kočevar iz Nove Loke peljal z osebnim
avtom iz Črnomlja proti Dragatušu. Tam
ga je zaradi neprimerne hitrosti pričelo
zanašati, dokler ni zletel s ceste in se
prevrnil. Sopotnik Branko Ivičič iz Čr
nomlja seje huje ranil in so ga odpeljali na
zdravljenje v novomeško bolnišnico. Ma
terialne škode je za 500 tisočakov.
TRIJE RANJENI — 1. decembra ob
13.45 seje 30-letni Zuhdija Hirkič iz No
vega mesta peljal z osebnim avtom iz Me
tlike proti domu. Ko je v Dolnji Težki vo
di zapeljal iz ostrega levega v blagi desni
ovinek, gaje zaneslo na bankino, od koder
je vozilo zdrselo po nasipu in se zarilo v

zemljo. Pri tem se je hudo poškodovala
sopotnica Hasiba Hirkič, laže pa še Arif in
Meho Hirkič. Vse so odpeljali v novo
meško bolnišnico, materialne škode pa je
za poldrugi milijon dinarjev.

»KOPENSKA« KONTROLA —
Da miličniki na kršitelje ne čakajo le
v avtomobilih ali pri radaijih, kaže
tudi ta posnetek. Darka Ašiča vidi
mo, v kontroli prometa, skritega za
grmovjem na karteljevskem nad
vozu, od koder je o kršiteljih —
največkrat je šlo za prehitevanje v
škarje ali čez polno črto — obveščal
patruljo ob cesti.
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Kdo bo športnik leta?

Ustrašili so se presenečenja

Odgovor na to vprašanje bo znan prihodnji te
den — Zabavno-sportna prireditev bo prihodnji
petek ob 19. uri v športni dvorani pod Marofom

Pionirjevi odbojkarji na pragu podviga v Osijeku — V soboto ob 19. uri večni der________ bi s Salonitom — Po zmagi v derbiju Kočevke same na vrhu

NOVO MESTO — Prihodnji petek od 19. ure naprej bo v novo
meški športni dvorani pod Marofom veselo in slavnostno. Na zabavnošportni prireditvi, katere organizatorji so novomeška TKS in ZTKO ter
koordinacija invalidskih organizacij občine N ovo mesto, bodo podelje
ni nazivi najboljšemu p"športniku, športnici in športnemu kolektivu
občine za letošnje leto.
Ponedeljek je bil zadnji rok za od prireditvijo, kateri namepjamo nekaj
dajo glasovnic in reči je treba, da jih je besed v nadaljevanju.
v naše uredništvo prispelo kar precej.
Cisti dobiček prireditve bo, kot
preteklo leto, namenjen razvoju inva
Kot smo zapisali že zadnjič, lahko za
lidskega športa v občini. Za zabavo
laskave nazive konkurirajo le šport
obiskovalcev v športni dvorani bodo
niki ali športnice klubov, ki so
prihodnji petek skrbeli ansambla He
vključeni v novomeško ZTKO, ena
nček in Čudežna polja, kiju verjetno
ko velja tudi za športne kolektive. Po
ni treba posebej predstavljati, humo
sebna komisija, ki jo je imenovala
rist Matjan Roblek-Matevž, nastopila
občinska TKS, bo te dni preštela gla
bo še plesna skupina za jazz balet
sove bralcev, tem pa prištela tudi re
Mojce Hočevar iz Novega mesta, pri
zultate ankete med novomeškimi
reditev pa bo vodil Janez Češnovar.
športnimi delavci, trenerji in novinar
Gledalcem se bodo vmes predstavili
ji, ki bodo prav tako pridodali svoj
tudi najboljši novomeški športniki,
glas pri izbiri letošnjih športnikov leta.
posebnega zanimanja pa bo zagotovo
Izide bomo objavili v prihodnji števi
deležna podelitev letošnjih nazivov
lki Dolenjskega lista, dan pred veliko
športnikov leta.

Ze 14. turnir
v počastitev
dneva JLA

Odbojkarji novomeškega Pionirja so bili v sobotnem 6. kolu prvenstva v II. zvez
ni ligi — zahod na pragu največjega presenečenja letošnjih bojev za točke. Osi
ješkemu Željezničarju, ekipi, ki je doslej na prvenstvu še neporažena in je izgubila
vsega en niz, so odvzeli kar 2 seta in bili celo na pragu zmage. Žal jim je za podvig
prav v odločilnem petem setu zmanjkalo moči.
»Fantje so se očitno ustrašili priložnosti,
Rogoze in Kočevja. Gostje so tokrat zmoki se nam je ponudila,« je v ponedeljek
gle dovolj moči in po maratonski borbi v
komentiral razplet srečanja trener Novopetih setih zasluženo osvojile obe točki.
meščanov Lojze Babnik. »Sicer pa za
Najzanimivejši je bil zagotovo peti set, v
točkama ne gre jokati, najpomembnejše
katerem so igralke Rogoze vodile že z
je, da smo pokazali letos verjetno najbol
10:8, a so Kočevke vendarle zmogle do
jšo igro in da ekipa prihaja v formo. To je
volj moči za preokret. S to zmago so po 8.
pred sobotnim večnim derbijem, ko nam
kolu same na vrhu lestvice, in če jim bo
v goste prihaja ekipa Salonita (srečanje bo
uspelo obe točki osvojiti tudi v soboto, ko
ob 19. uri — op. p.) izredno spodbudno.«
Toliko Lojze Babnik, dodamo lahko le še,
da so igralci Pionirja tudi v petem,
odločilnem nizu povedli že s 3:0, nato pa
so se očitno, kot pravi tudi njihov trener,
TURNIR TROJK
ustrašili priložnosti za zmago in močno
NA DRSKI
popustili. Do konca tega seta so osvojili še
vsega 2 točki. Najboljšo igro v sicer zelo
dobri novomeški vrsti sta pokazala Povšič
NOVO MESTO — OO ZSMS Drska
in Brulec.
organizira v petekv 18. decembra, ob 18.
Izredno razburljivo pa je bilo tudi v
uri v telovadnici OŠ Dragotin Kette tradi
derbiju ženske prve republiške lige v Ma
cionalni košarkarski turnir trojk. Prijave
riboru, kjer sta se pomerili vodilni ekipi
sprejema Stane Rozman, Partizanska 23,
Novo mesto, do vključno 15. decembra.
Kasnejših prijav organizator ne bo upoš
teval. Prijavnina znaša 2.000 din in jo je
potrebno poravnati ob prijavi, dodajmo
pa še, da na turnirju lahko sodelujejo le
neregistrirani igralci.

STRELJANJE ZA DAN
REPUBLIKE
ČRNOMELJ — Občinska telesnokulturna skupnost je v počastitev dneva re
publike pripravila tekmovanje v streljanju
z zračno puško za člane in članice. Pri
moških je ekipno zmagala semiška Iskra I
s 716 krogi, sledita pa Iskra II (669) in
rudnik Kanižarica (550). Med posamez
niki je bil vrstni red takšen: Pavlovič 182,
Stanič 182, Ivanetič (vsi Iskra I) 179 kro
gov. V ženski konkurenci je ekipno zma
gala Iskra s 478 krogi, posamično pa
Rauhova s 173.

SEMIČ IN STARI TRG
ČRNOMELJ — V športni dvorani
Loka je bilo pred dnevi odigrano občinsko
pionirsko prvenstvo v namiznem tenisu,
ki so se ga udeležile vse vrste z izjemo
Dragatuša. Med pionirkami je zmagala
COS Semič ored OŠ Stari trg in OŠ Mi
rana Jarca Črnomelj, posamično pa Semičanka Eričeva. Med pionirji je ekipna
zmaga odšla v Stari trg, druga je bila COŠ
Semič in tretja OŠ Otona Župančiča Čr
nomelj, posamično pa je zmagal U. Kobe
iz Starega trga.
-ob

TRDO TRENIRAJO ZA NOVO SEZONO — Kolesarji novomeškega KD
Krka se že nekaj časa pridno pripravljajo za novo sezono, od katere veliko
pričakujejo, želje pa so tesno povezane tudi z olimpijskimi igrami v Seulu. Na
posnetku vidimo Branka Bojanca med vadbo v športni dvorani, tekmovalci pa
treninge izpopolnjujejo še s plavanjem in ciklokrosom. Prav s slednjim se
vsakič tudi pričenja nova kolesarska sezona. N ovo mesto pa je letos med kan
didati za organizacijo državnega prvenstva v ciklokrosu. Prav tako naj bi v
Novem mestu letos startala tudi tradicionalna mednarodna dirka Po Jugoslavi
ji. (Foto: B. B.)

RIBNICA, KOČEVJE — Zaključen
prvi del tekmovanja v ženski in moški
republiški ligi je v veliki meri odgovoril
na vprašanje, kje je danes mesto igral
cev Inlesa, republiških prvakov iz minu
le sezone, in igralk kočevskega Itasa, ki
so vseskozi veljale za enega vodilnih
ženskih rokometnih kolektivov v Slo
veniji.
Končna jesenska uvrstitev vse pove.
Ribničani so se z močno pomlajeno vrsto
uvrstili celo bolje od pričakovanj, njihovo
5. mesto s 13 točkami je pred nadaljevan
jem zelo spodbudno. Seveda pa je ob tem
potrebno dodati še nekaj. Ribničani so se
po nekaj nepričakovanih porazih, predv
sem s Črnomljem na svojem parketu, s
Prulami in Ajdovščino okrepili z 39letnim Zdenkom Mikulinom, 38-letnim
Stanetom Kersničem in 31-letnim Brane
tom Ambrožičem. Z njihovo pomočjo so
v zadnjih štirih kolih osvojili vseh 8 točk,
kar po svoje govori tudi o kvaliteti sloven
skega rokometa. Po dokaj preprostem
računu bi bili Ribničani, če bi zanje vso
sezono igral Mikulin, zanesljivo jesenski

Novoles ostal brez trenerja
Trener Jože Splichal odstopil - V Celje odpotovali igralci sami klubske uprave - Prihodnje leto 40-letnica kluba
Šele po osmem kolu prvenstva v I. republiški košarkarski ligi so se igralci novo
meškega Novolesa z drugo zmago odlepili z dna prvenstvene lestvice. V soboto so
namreč v Celju prepričljivo ugnali tamkajšnjega Zelezaija, kar pa seveda še zdaleč
ne more odtehtati prejšnjih neuspehov novomeške vrste. Ti so resno omajali klub
ske vrste in nič čudnega, če so novolesovci v soboto v Celje odpotovali krepko
zaskrbljeni.
nih obljubah klubskih funkcionaijev. Re
Trener Jože Splichal je po seriji
zultat je znan. Novolesovci so v soboto
neuspehov že pred prazniki odstopil z
brez trenerja odpotovali v Celje — na
mesta treneija prve ekipe, tako da je No
srečo je šlo za nasprotnika precej slabših
voles trenutno brez vaditelja. Vzrokov za
kvalitet od Novolesa — sami pa trenirajo
takšno Splichalovo odločitev je zagotovo
več, na prvem mestu pa so neurejeni od tudi ta teden. Pravzaprav žalostna usoda
nosi v klubu, nedelavnost klubske uprave,
kluba, ki v prihodnjem letu praznuje 40ki igralcem ni mogla zagotoviti niti najos
letnico delovanja, kluba, v katerem so še
novnejših pogojev za delo in tekme, ne
pred dvema mesecema z zanosom govori
nazadnje pa tudi nedisciplina nekaterih
li, kako dostojno bodo ta jubilej proslavili.
igralcev. Vse to je seveda pustilo vidne
posledice na igri novomeške vrste, ki seje
pred pričetkom prvenstva postavljala celo
med ekipe, ki bodo krojile vrh prvenstve
ne lestvice. Takšen optimizem je temeljil
na dokaj dobrem igralskem kadru, okre
pitvah Stojkoviču in Vukosavljeviču (sled
njemu klub še do danes ni priskrbel zapos
litve, tako da skoroda zanesljivo že v
kratkem odide iz Novega mesta) in praz

Športne igre delavcev zaposlenih v štabih TO, posta
ja milice in JLA — Ribničanom zmaga v malem
nogometu

V skupnem seštevku so imeli največ us
peha športniki Grosupljega, ki jim je pri
padel tudi veliki prehodni pokal. Preden
pogledamo razultate, pa zapišimo, da bo
do prihodnje igre v Cerknici. Sicer pa je v
malem nogometu slavila ekipa ribniške
garnizije pred Grosupljem in Ribnico, v
šahu je zmaga pripadla Kočevski Reki,
drugo je bilo Grosuplje in tretji VičRudnik. V kegljanju so slavili domačini
pred Cerknico in Kočevsko Reko, v strel
janju pa Delnice pred Grosupljem in VičRudnikom. Še ekipni vrstni red: 1. Gro

NOVO MESTO — V soboto seje
končal jesenski del republiških na
miznoteniških lig. V slovenski ligi I A
igrata tudi ekipi Kočevja in Novega
mesta. Kočevje je z zadnjim in doslej
edinim porazom v Hrastniku izgubilo
naslov jesenskega prvaka, ekipa No
vega mesta pa je v soboto najprej iz
gubila tekmo z Gornjo Radgono
(posnetek je s tega srečanja), potem
pa premagala mariborski Branik in je
po končanem jesenskem delu na 5.
mestu s petimi zmagami in štirimi po
razi. Najboljši igralec jesenskega dela
je Gregor Komac iz Kočevja.

Pomlajeni rokometni vrsti Inlesa in Itasa pred težki
mi preizkušnjami v republiških ligah

Skupna zmaga Grosupljemu
G R O SU P L JE — V počastitev
dneva republike in dneva JL A so
bile pred dnevi v G rosupljem tretje
tradicionalne igre športnikov, za
poslenih v štabih teritorialne ob
rambe, postajah milice in pripad
nikov JL A ljubljanskega obm očja.
Nastopile so ekipe Cerknice, VičRudnika, Grosupljega, K očevja,
Ribnice in vrsti iz sosednje H rva
ške, D elnice in Čabar.

KOČEVJE
OB NASLOV

Mladi niso kos bremenom

Sodelujejo 4 ženske in 4
moške ekipe_____
NOVO MESTO — Prizadevni
novomeški rokometni delavci pri
pravljajo za 19. in 20. december tra
dicionalni, že 14. rokometni turnir v
počastitev dneva JLA. Novost letošn
jega turnirja je, da bo potekal v treh
krajih, poleg Novega mesta še v Šent
jerneju in Metliki.
Na letošnjem turniiju bodo v ženski
konkurenci nastopile vrste Iskre, Beti, za
grebškega Josip Kraša in Novega mesta,
pri moških pa ekipe Krke, reprezentance
U A O , IMV in Novega mesta. Spored
turnirja je tak. V Soboto, 19. decembra, se
bosta v Šentjerneju ob 17.45 po predtek
mi pionirskih ekip pomerili vrsti Iskre in
"Josipa Kraša«, v Metliki ob isti uri ekipi
Beti in Novega mesta, medtem ko bo v
Novem mestu po odigrani predtekmi ob
18. uri srečanje veteranov in reprezentan
ce LJAO. V nedeljo bodo v Novem mestu
med 8. in 9. uro propagandni nastopi
najmlajših selekcij, po svečani otvoritvi ob
9. uri pa najpreje tekma članic za 3. mesto,
nato srečanje ekip Krke in IM V, ob 1 L uri
bo tekma žensk za 1. mesto, za zaključek
pa še tekma članov med Novim mestom
in reprezentanco LJAO. Pokrovitelj tur
nirja je komanda ljubljanskega armadne
ga območja.

doma gostijo ekipo tretjeuvrščenega Kri
ma, potem jim naslov jesenskih prvakinj
skoroda zanesljivo ne more več uiti iz rok.
Težko bitko pa so bili tudi igralci Kočevja
v Kranju proti ekipi Triglava, ki doslej še
ni okusila slasti ligaške zmage. Dobri dve
uri je trajalo merjenje moči, zmagovalca
pa je odločil šele peti niz, v katerem so
Kranjčani po razburljivi končnici vendar
le prišli do prvih točk, Kočevcem pa je bil
to četrti poraz na prvenstvu.
B. B.

Nedelavnost

Že zdavnaj pa so orožje v boju za mo
rebiten obstanek v prvi republiški ligi po
ložila Labodova dekleta. Po osmih kolih
so še brez zmage, njihove dosedanje igre in
visoki porazi — Novomeščanke imajo
negativno razliko kar 222 košev — pa ne
dajejo kaj dosti upanja, da bodo do konca
prvenstva le okusila slast zmage.
B. B.

TURNIR V MALEM
NOGOMETU
RIBNICA — Nogometni klub Ribnica
organizira 18., 19. in 20. decembra tradi
cionalni turnir v malem nogometu. Pri
javnino 15.000 dinje potrebno nakazati
na Nogometni klub Ribnica, Kolodvor
ska 17, do 12. decembra, plačati pa jo je
moč tudi ob žrebanju, ki bo v ponedeljek,
14. decembra. Vse informacije dobite na
telefon (061) 861-075 ali 861-624.

PO TRDINOVI POTI
NA FRATO
NOVO MESTO — Planinsko društvo
Novo mesto vabi v soboto, 12. decembra,
na izlet po Trdinovi poti na Frato. Zbor
udeležencev bo ob 8. uri na avtobusni pos
taji. Hoje je pet ur. Vabljeni!
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ODLOČILO
VLEČENJE VRVI
BREŽICE — V počastitev dneva re
publike je bilo v Brežicah že 24. tradicio-,
nalno športnorekreativno srečanje občin-*
skih sindikalnih reprezentanc Brežic in
hrvaškega Samobora. Boji so bili v vseh
disciplinah izredno izenačeni: vsaka vrsta
je zmagala po štirikrat, skupnega zmago
valca pa je odločilo šele dodatno meijenje
moči v vlečenju vrvi. Tehtnica seje tokrat
nagnila v prid gostom, ki bodo tudi gosti
telji naslednjega srečanja prihodnje leto.
E. SEČEN
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II. ZVEZNA LIGA, moški, za
hod, 6. KOLO: ŽELJEZNIČAR —
PIONIR 3:2 (-13, 8. 6,-12, 5)
Pionir: Vernig, Peaši.iovič, Brulec,
Prah, Berger, Travižan, Černač, Pov
šič.
LESTVICA: 1. do 3. mesto Jedinstvo Interplet, Željezničar, Reka
po 10 točk... 7. Pionir 4.
V prihodnjem kolu igrajo Novomeščani doma s Salonitom.
I. SOL, moški 8. KOLO: TRI
GLAV — KOČEVJE 3:2 (13, -4, 11,4,12)
Kočevje: Bradač, Miklič, Pavlovič,
Levstik, Marič, Planinc, Hvala, Pa
pež, Turk.
LESTVICA: 1. Partizan Narodni
dom 14 točk... 8. Kočevje 8.
V naslednjem kolu igrajo Kočevci
doma z Agroplodom Ljutomer.
I. SOL, ženske, 8. KOLO: RO
GOZA — KOČEVJE 2:3 (-13, -8,
16, 8,-13)
Kočevje: Uran, Levstik, Turk,
Klun, Doj-nik, Drobnič, Ahac, Ibra
himovih, Škufca.
LESTVICA: 1. Kočevje 14 točk, 2.
Rogoza 12, 3. Krim 12 itd.
Kočevke igrajo v soboto z ekipo
Krima.

košarka
L SKL, moški, 8. KOLO: ŽELEZAR — NOVOLES 99:120 (53:63)
Novoles: Stojkovič 7, Vučkovič 28,
Lučev 4, Bajc 34, Kek 23, Bordelius 2,
Župevec 18, Plantan 4.
LESTVICA: 1. Maribor 15 točk...
9. Novoles 10.
V soboto igrajo Novomeščani do
ma s Postojno.
I. SKL, ženske, 8. KOLO: CI
MOS — LABOD 87:59 (40: 30) —
srečanje odigrano že pred 14 dnevi.
Labod: Srebrnjak 24, D. Versto
všek, 2, Bratož 12, Čavlovič 4, Dragman 4, Smrke 13.
LESTVICA: 1. Slovan 16... 12.,
zadnji. Labod 8 (še brez zmage).
V 9. kolu igrajo Novomeščanke
doma s Kladivarjem.

INLES V POLFINALU
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V

ŠENTJERNEJČANKE NAPREJ — V
novomeški športni dvorani je bil v ne
deljo republiški polfinale odprtega roko
metnega prvenstva za mladinke, ki so se
ga udeležile ekipe Itas Kočevje, Drava
iz Ptuja, Partizan iz Ruš, Beti iz Me
tlike, Iskra iz Šentjerneja in ekipa No
vega mesta. V finale se je uvrstila ekipa
Iskre iz Šentjerneja, kije v zadnji tekmi
(na sliki) s 13:9 premagala ekipo Nove
ga mesta. (Foto: J. P.)

RIBNICA — V predtekmovanju roko
metnega mladinskega prvenstva Slovenije
za igralce, rojene leta 1968 in mlajše, so
zmagali igralci Inlesa in se tako uvrstili v
polfinale, ki bo v nedeljo. Rezultati: Inles
— Itas 21:6(10:3), Ponikve — It^s 20:16
(11:7) in Inies:Ponikve 21:8 (12:4y
M. G-č.

NOVEMBRSKI TURNIR
MESOJEDCU
SEVNICA — Zvonko Mesojedec je
zmagovalec tradicionalnega hitropotez
nega turnirja ŠK Milan Majcen iz Sevnice
za mesec november. Zbral je 9 točk, sledi
jo pa Povalej 6,5, Kolman 4,5 idr.
J. B.

PO IZENAČENEM
BOJU GOLEŠ
ČRNOMELJ — Na kegljišču Kaniža
rica seje pred dnevi končala tradicionalna
revija kegljačev v počastitev dneva repu
blike. Med 38 tekmovalci je po izenačenih
bojih zmagal Trebanjec Niko Goleš z 857
podrtimi keglji, sledjjo pa: Popovič (Me
tlika) 855, Popit (Črnomelj) 851, Turk
(Metlika) 850 itd.

ZMAGA IN NASLOV
METLIČANOM
ČRNOMELJ — V počastitev me
tliškega občinskega praznika in dneva re
publike je bil pred dnevi v Kanižarici kegl
jaški turnir, na katerem so nastopile vse
štiri dolenjske ekipe. Zmagali so gostitelji,
kar jim je s skupaj 3224 podrtimi keglji
prineslo tudi naslov letos najboljše kegl
jaške ekipe na Dolenjskem. Še vrstni red
na turnirju: 1. Metlika 857, 2. Rudar 781,
3. Mercator 758,4. Novo mesto 638.

suplje, 2. Cerknica, 3. Kočevska Reka, itd.
M. G-č.
MALO PRILOŽNOSTI — Mladi Novolesovi igralci, med katerimi je tudi
Lučev (na posnetku), bodo morali v
prihodnje dobiti več priložnosti za
igranje, kajti zagotovo je, da bo nekaj
starejših standardnih igralcev prve pos
tave še to sezono prenehalo igrati.

prvaki, vendar je opredelitev kluba, da v
ogenj pošlje mlade igralce, pravilna. Kajti
nedvomno gre za perspektivno mlado
ekipo s poprečno starostjo 15 let, ki lahko
na svoj vrh računa šele čez dve, tri ali celo
več let.
V veliko težjem položaju pa so se našla
dekleta Itasa. Pomlajena vrsta je v enajstih
kolih osvojila vsega 2 točki, dres nosijo še
včerajšnje pionirke, tako da jesenski izku
piček ne preseneča. Odhod Jeričeve,
Križmanove, Zalaijeve in Milešičeve je bil
očitno nenadomestljiv in na dlani je, da bo
s katero od njih, v prvi vrsti Jeričevo, po
trebno najti skupni jezik, da klubu v spom
ladanskem delu prvenstva vendarle skuša
pomagati splavati iz nevarnih voda. Raz
like pri dnu namreč niso velike, štiri zadnjeuvrščene ekipe ločita vsega dve točki.
M. GLAVONJIČ
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DOLENJSKI LETALSKI
CENTER

R A Z P IS U JE
Š O LA N JE
JA D R A LN IH
IN M O TO R N IH
PILO TO V
Prijavo pošljite do 22. 12.
1987 na DLC LETALSKA
ŠOLA Novo mesto p.p.9

Š PO RT NI K O M E N T A R

Prvakom
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Sporna odločitev predsedstva ZTKO — Ogo
rčeni kolesarji
NO VO M E STO — Novomeški
kolesarji so ogorčeni, za to imajo
danes vsaj tri razloge. In to dovolj
tehtne.
Ob odločitvi predsedstva ZT K O
Novo mesto, sprejeti te dni, se upra
vičeno zastavlja vprašanje, po ka kš
nih kriterijih ta organ sprejema svo
je sklepe. Nesporno je — in to so
potrdili tako zbori skupščine TK S
kot tudi Z T K O — da je kolesarstvo
na vrhu prioritetnih športov v obči
ni. Taisti kolesarji pa so od Z T K O
sprejeli v torek sklep, da se jim v
športni dvorani pod Marofom vza
me termin za vadbo mlajših mladin
cev in pionirjev, ta dodeli smučar
jem, kolesarje pa se napoti treniral
drugam, ena od možnosti je Bajnof,
kjer so doslej vadili sm učarji Ob
dejstvu, da so kolesarji predtem že
sami prostovoljno in velikodušno
sami odstopili en termin vadbe mla
jših mladincev v športni dvorani
drugim športom, so nad to odločitvi
jo, k i jim j e vzela še drugi termin,
razumljivo, ogorčeni. Povejmo v
ilustracijo, da so taisti mlajši mla
dinci nosilci kar osmih naslovov
državnih prvakov iz minule sezone,
od tega šestih posamičnih in dveh
ekipnih. Si v> Novem mestu tako
predstavljamo odnos do vrhunskega
športa?
Drugi razlog za slabo voljo so
novi prostori na stadionu bratstva in

enotnosti, bolje rečeno, njihova se
danja izkoriščenost. Kolesarji, k i ta
čas vadijo tudi na planem, imajo za
50 tekmovalcev, kolikor jih je
vsakodnevno na kolesih, zdaj le en
prostor, velik 3 krat 4 metre, k i je
hkrati kopalnica, slačilnica in pros
tor za masažo, zraven pa v tem času
samevajo tri velike garderobe.
In še tretji razlog. Novomeščani
so dobili ponudbo, da v dolenjski
metropoli naslednje leto starta tra
dicionalna mednarodna dirka Po
Jugoslaviji. Gre za dirko, k i sodi v
najvišjo, A kategorijo svetovnega
pokala, za organizacijo tovrstnih
prireditev se drugod dobesedno puli
jo, v Novem mestu pa smo j i očitno
hladno zaprli vrata. Bojda za to ni
sredstev, v kar lahko verjamemo, a
naj potem takšni kriteriji veljajo za
vse. Nehote se nam namreč pred oči
vnovič prikrade tista smotra Parti
zana letos, k i je v Novo mesto prišla
skozi mala vrata in po privatnih po
teh, a smo navzlic temu v občinskem
proračunu zanjo le našli dovolj de
narja. Da ne govorimo o raznih
ekonomskih, propagandnih in dru
gih učinkih, k i jih prinaša organi
zacija takšne prireditve, kot j e start
dirke Po Jugoslaviji, na kateri tra
dicionalno nastopajo reprezentance
kar petnajstih držav.
B. BUDJA
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Na podlagi 51. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRŠ, št. 18/84) ter 8. člena odloka o stavbnih zemljiščih na ob
močju občine Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 17/86)

OBJAVLJA
Sklad stavbnih zemljišč občine Trebnje na podlagi sklepa
komisije za <
je stavbnega zemljišča, sprejetega na

DO Avtopromet, gostinstvo in
turizem GORJANCI,
Vavta vas
—
Delavski svet TOZD Gostinstvo Novo mesto
razpisuje prosta dela in naloge

DIREKTORJA TOZD
Poleg splošnih pogojev in pogojev iz 511. člena ZZD mora kan
didat izpolnjevati še naslednje pogoje:
— da ima visoko (VII. stopnjo) strokovne izobrazbe gostinskoturistične, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri ali z
delom pridobljene delovne zmožnosti,
— da ima 5 let delovnih izkušenj na ustreznih delih in nalogah,
— da izpolnjuje pogoje po družbenem dogovoru o kadrovski
politiki.
Prijave z dokazili, tudi po 511. členu ZZD, naslovite na DO
GORJANCI, Vavta vas, p. Straža — za razpisno komisijo TOZD
Gostinstvo, v 8 dneh po objavi razpisa.
Izbrani kandidat bo imenovan n za dobo štirih let.
Kandidate bomo obvestili v desetih dneh.po izbiri.
901/49-87

Delegacija delavcev
Osnovne šole Jožice Venturini,
Vavta vas,
razpisuje dela in naloge

UČITELJA matematike—fizike ali
tehnične vzgoje—fizike
SNAŽILKE
Pogoji: Kandidati za učitelja morajo imeti ustrezno izobrazbo.
Kandidati za snažilko morajo imeti končano osemletko.
Delo je za nedoločen čas, s polno zaposlitvijo.
Prošnje pošljite v 15 dneh po objavi na OŠ Jožice Venturini,
Vavta vas 1, Straža pri Novem mestu.
895/49-87

Delavski svet
ELMA
—TOZD PROIZVODNJA ELEKTROMATERIALA,
CATEZ
razpisuje prosta dela in naloge

INDIVIDUALNEGA POSLOVODNEGA ORGANA
Pogoji za opravljanje razpisanih del in nalog:
— visoka ali višja šolska izobrazba tehnične, ekonomske ali
organizacijske smeri
— pet let delovnih izkušenj
— moralna neoporečnost
Izbrani kandidat bo izbran za štiri leta.
Kandidati za opravljanje navedenih del in nalog naj pošljejo pri
jave z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
TOZD PROIZVODNJA ELEKTROMATERIALA ČATEŽ, p.
68212 VELIKA LOKA, s pripisom »Za razpisno komisijo«.
Kandidati za opravljanje razpisanih del in nalog lahko oddajo
prijave v 15 dneh po objavi razpisa.
O imenovanju bomo kandidate obvestili v 15 dneh po
imenovanju.
892/49-87

Razpisna komisija Doma kulture v ustanavljan
ju Novo mesto
razpisuje prosta dela in naloge

Vodenje delovne organizacije (direktorja
Doma)
Pogoji:
— visoka ali višja izobrazba družboslovne usmeritve
— pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri na podobnih de
lih in nalogah
— da izpolnjuje pogoje iz družbenega dogovora o kadrovski
politiki v občini Novo mesto.
Ob prijavi naj kandidati priložijo tudi koncept dela in razvojni
program delovne organizacije.
Prijave z dokazili o izobrazbi, o dosedanjem delu in program naj
pošljejo kandidati v roku 15 dni po objavi na naslov: Dom kulture
Novo mesto, Prešernov trg 5, z oznako »ZA RAZPISNO
KOMISIJO«.
O izbiri bomo kandidate obvestili v roku 30 dni po preteku ob
javljenega roka.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let.

emona dolenjka
Cenjene potrošnike obveščamo, da v soboto,
12. decembra 1987, preneha s poslovanjem
prodajalna Samopostrežba na Glavnem trgu 16
(pri mostu).
Prodajalna se bo preselila v nove poslovne
prostore na Glavnem trgu 23 (bivša stavba
SDK). S poslovanjem prične prodajalna v torek,
15. decembra 1987, z delovnim časom od 7. do
19. ure, v sobpto od 7. do 13. ure.
SE PRIPOROČAMO ZA NAKUP.
903/49-87
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GOZDNO GOSPODARSTVO
NOVO MESTO___________

13. seji dne 4 .1 2 .1 5

JAVNI RAZPIS
za oddajo stavbnih parcel za gradnjo indivi
dualnih stanovanjskih hiš, in sicer:

GOZDNO GOSPODARSTVO
NOVO MESTO

I. NASELJE ZAGORICA PRI BIČU

javno prodajo naslednjih osnovnih sredstev in večje število
rabljenih motornih žag:

1.
2.
3.
4.
5.

pare.
pare.
pare.
pare.
pare.

št.
št.
št.
št.
št.

96/6,
96/7,
96/8,
96/9,
97/5,

pašnik,
pašnik,
pašnik,
pašnik,
pašnik,

II. NASELJE MIRNA -

4.b.r„
4.b.r.,
4.b.r.,
4.b.r.,
4.b.r.,

v
v
v
v
v

izmeri
izmeri
izmeri
izmeri
izmeri

razpisuje
679
613
690
609
763

m2
m2
m2
m2
m2

ROJE II

1. pare. št. 1725/51, njiva, 4.b.r., v izmeri
515 m2
pare. št. 1725/67, travnik, 4.b.r., v izmeri
67 m2
Skupaj
582 m2 — ena lokacija
2. pare. št. 1725/22, njiva, 2.b.r„ v izmeri 606 m2
1. Odškodnina za zemljišče iz točke I. znaša na dan 30. 10.
1987 1.353 din/m 2.
Cena priprave zemljišča na dan 3 0 .1 0 .1 9 8 7 pa znaša 842
d in/rrr.
Navedena zemljišča niso komunalno opremljena.
Vsak ponudnik bo moral še posebej plačati:
— prispevek za spremembo namembnosti kmetijskega
zemljišča v gradbeno za površino lokacije,
— na svoje stroške izvesti priključke na komunalne napra
ve (cesta, vodovod, elektrika),
— sofinancirati izvedbo oz. razširitev obstoječih dostopnih
poti do kompleksa,
— urediti okolico objekta v skladu z lokacijskim in gradbe
nim dovoljenjem ter tehnično dokumentacijo.
2. Cena komunalno opremljenega zem ljišča iz točke II znaša
na dan 30.10 .1 9 8 7 :
— zemljišče
1.579 din/m 2
— priprava zemljišča
1.796 din/m 2
— komunalna opremljenost (150 m2)
31.695 din/m 2
Pod komunalno opremo je zajeto nizkonapetostno električ
no omrežje brez javne razsvetljave, kanalizacija, vodovod in
cesta v asfaltni izvedbi.
Vsak ponudnik bo moral še posebej plačati:
— prispevek za spremembo namembnosti kmetijskega
zemljišča,
— elektroenergetski prispevek v odvisnosti od moči vhod
ne varovalke,
— prispevek za priključitev na javno vodovodno omrežje,
— na svoje stroške zgraditi priključke na komunalne na
prave (cesto, vodovod, kanalizacijo, elektriko),
— urediti okolico objekta v skladu z lokacijskim in gradbe
nim dovoljenjem,
— sofinancirati manjkajoče komunalne naprave, ki še niso
zgrajene (dograditev cest s pločniki v asfaltni izvedbi,
zgraditev javne razsvetljave, telefonskega omrežja).
Če organizacija združenega dela, v kateri ponudnik dela, ne
združuje sredstev za komunalno opremo po posebnem sa
moupravnem sporazumu, bo ponudnik dodatno plačal še
vrednost nepovratnih vlaganj v komunalno opremo v višini
1.148 din za 1 m2 stavbnega zemljišča.
Razlika med ceno, določeno na dan 30.10.1987 in dnevom
prispetja vloge, se bo obračunala po veljavnih indeksih za
obračun razlike v ceni gradbenih storitev ter porastom cen
indeksov na drobno.
Ostali pogoji:
1. Odškodnino za zemljišče ter stroške priprave in delne
komunalne opreme je ponudnik dolžan plačati v roku 15 dni
po podpisu pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča, po tem
roku tečejo veljavne zamudne obresti.
2. Ponudnik je dolžan zgraditi objekt do III. gradbene faze v
roku 5 let po pridobitvi zemljišča.
3. Ponudnik je dolžan plačati varščino v znesku 10% od celot
ne vrednosti zemljišča za naselje Zagorico in 10% od celot
ne vrednosti komunalno opremljenega zemljišča.
4. Varščino je potrebno nakazati na račun Sklada stavbnih
zemljišč občine T rebnje št. 52120-654-65123 in potrdilo o
vplačilu priložiti prijavi. Varščina se uspelemu ponudniku
vračuna brezobrestno v ceno zemljišča, neuspelemu pa se
varščina vrne brez obresti najkasneje v roku 30 dni po izbiri
najugodnejšega ponudnika.
5. Rok za vložitev prijav je 8 dni po objavi tega razpisa. Prijave
morajo biti zapečatene, na ovojnici pa oznaka »javni razpis«.
Prijavo je potrebno nasloviti na Sklad stavbnih zemljišč
občine Trebnje, Goliev trg 5.
6. Ponudnik, ki najbolj izpolnjuje razpisne pogoje, mora na
jkasneje v roku 30 dni po prejemu obvestila skleniti s Skla
dom stavbnih zemljišč pogodbo o oddaji stavbnega zem l
jišča, ker bo sicer zemljišče oddano naslednjemu najugod
nejšemu ponudniku.
7. Ob odpiranju prijav bo komisija za oddajo stavbnih zemljišč
zahtevala od ponudnika dodatno dokumentacijo, če bo ta
potrebna za ugotovitev najugodnejšega ponudnika.
8. Če se bo za posamezno zemljišče prijavilo več ponudnikov,
ki izpolnjujejo pogoje razpisa, bo komisija izdelala pred
nostni vrstni red na podlagi meril, določenih v odloku o
stavbnih zemljiščih na območju občine Trebnje.
9. Dokumentacija in ostali razpisni pogoji so ponudniku na
razpolago pri Skladu stavbnih zemljišč občine Trebnje,
Goliev trg 5, Trebnje.
Številka: 465/03-86-3
Datum: 7 .1 2 .1 9 8 7
SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ
OBČINE TREBNJE
909/49-87

SAMOUPRAVNA STANOVANJSKA SKUPNOST
OBČINE BREŽICE
Zbor uporabnikov skupščine samoupravne stanovanjske
skupnosti občine Brežice
objavlja

IZKLICNA CENA
1) Kombi zastava 850 AK (letni 1981,1982,1984)
v voznem stanju
4 kom. od 250.000 — 800.000 din
2) zastava 750 (letnik 1980) nevozen
1 kom. 200.000 din
3) R 4 TLS (letnik 1981) vozen
1 kom. 800.000 din
4) motorne žage Stihi in
Husquarna
od 10.000 — 150.000 din
— Prodaja osnovnih sredstev bo 26. 12. 1987 ob 8. uri na
sedežu GG Novo mesto, Gubčeva 15.
— Prodaja motornih žag tudi 26.12.1987 ob 10. uri na sedežu
GG Novo mesto, Gubčeva 15.
Ogled motornih vozil je možen 1 uro pred pričetkom licitacije.
Pred licitacijo je potrebno pod zap. št. 1 — 3 položiti 10%
varščino.
Prometni davek od vozil kupci plačajo v občini stalnega
bivališča.
Vsa vozila in motorne žage so prodane po sistemu vide
no— kupljeno. Poznejših reklamacij ne upoštevamo. Rok plači
la za mot. vozila je 3 dni, po tem roku se smatra, da kupec ods
topa od nakupa in mu zapade 10% varščina.
904/49-87

m

Krka, tovarna zdravil, Novo mesto
Komisija za cenitev in odprodajo

razpisuje javno licitacijo za odprodajo:

kombi IMV 1600 R, letnik 1980;
kombi IMV 1600 R, letnik 1975;
kombi IMV 2200 D, letnik 1977;
kovinske cisterna a’ 1 m3;
plastični silos, 12 m3;
računske in pisalne stroje ter drugo.
Licitacija bo v torek, 15. decembra, ob 14.30 v Krki v Ločni.
Informacije na tel. 22-441 int. 416 Rožič.
Ogled plastičnega silosa v Agrostroju, Ivančna gorica.
908/49-87

Socjalistična republika Slovenija
OBČINA NOVO MESTO
ODBOR ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA DRUŽBENEGA
DOGOVORA O SKUPNIH OSNOVAH IN MERILIH ZA SA
MOUPRAVNO UREJANJE ODNOSOV PRI PRIDpBIVANJU
IN DELITVI DOHODKA V SR SLOVENIJI V OBČINI NOVO
MESTO
Na osnovi določil družbenega dogovora o skupnih osnovah in
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in
delitvi dohodka v ŠR Sloveniji je odbor za spremljanje izvajanja
družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za sam ou
pravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v
SR Sloveniji v občini Novo mesto ugotovil:
— da so znašala razporejena sredstva za osebne dohodke na
delavca v obdobju l-IX 1987 v organizacijah združenega
dela gospodarstva občine Novo mesto (BODg) 3.037.661
din,
— da so se razporejena sredstva za bruto osebne dohodke v
organizacijah združenega dela gospodarstva občine Novo
mesto v obdobju l-IX 1987 povečala glede na poprečje leta
1986 za 94,5% in
— da so se razporejena sredstva za bruto osebne dohodke v
organizacijah združenega dela gospodarstva občine Novo
mesto v obdobju l-IX 1987 glede na december 1986 po
večala za 24%.
906/49-87

Z A H V A L A
V kom aj 60. letu starosti je prenehalo biti
srce drage žene, sestre in tete

OLGE
K O V A Č IČ
iz Grobelj pri Šentjerneju št. 8

RAZPIS
za uvrstitev na prednostni vrstni red upravičencev za do
delitev solidarnostnih stanovanj.
Razpis je objavljen v vseh delovnih organizacijah in delovnih
skupnostih v občini Brežice in na oglasni deski samoupravne
stanovanjske skupnosti Brežice in velja do vključno 15. januar
ja 1988.
Obrazci za prijavo se dobijo v strokovni službi samoupravne
stanovanjske skupnosti Brežice, Cesta prvih borcev 11.
Številka: 2421-1/87
. ..
Datum: 7 .1 2 .1 9 8 7
.
...
Z b °r uperabnik°v
skupscine SSS občine Brežice
907/49-87

O b boleči izgubi se najlepše zahvaljujem o vsem sorodnikom , prijatel
jem in znancem , ki so ob bridki in nenadni izgubi sočustvovali z m enoj
in izrekli sožalje, darovali cvetje in vence ter jo v tako velikem številu
posprem ili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala osebju novom eške
splošne bolnišnice, župniku za lepo opravljeni obred in vsem ostalim.
Vsem še enkrat najlepša hvala!
Žalujoči: m ož Janez, sestra M ici, nečaki in nečakinje ter ostalo
sorodstvo
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Tiho si odšla od nas,
v tvoji hiši ostala j e praznina,
a v srcih naših globoka bolečina.

ZAHVALA
M nogo prezgodaj nas je v 12. letu starosti tragično zapustil naš ljubi sinček, brat,
vnuk in nečak

Z A H V A L A
V 77. letu starosti nas je nenadom a zapustila naša draga m am a, stara m am a, p ra
babica, sestra in teta

TOMAŽ KRIŽAN

AMALUA UDOVIČ

Vrhovci 13, Adlešiči

roj. GLIVAR

iz R epč pri Trebnjem
Z ahvaljujem o se sovaščanom za izredno pom oč v najtežjih trenutkih, posebno M ihčevim , R adinovim in
Mariji M ikec, sorodnikom , prijateljem in znancem , ki ste z nam i sočustvovali, nam stali ob strani, izrazili
sožalje, darovali vence in cvetje ter pokojno posprem ili na zadnji poti, dr. Stanislavi Vilfan za dolgoletno
zdravljenje, gospodu župniku za opravljeni obred, pevskem u zboru in zastavonošema. Vsem še enkrat iskrena
hvala!

O b boleči izgubi se iskreno zahvaljujem o vsem sosedom , znancem in prijateljem , ki ste sočustvovali^ nam i v
najtežjih trenutkih, nam kakorkoli pom agali, darovali cvetje in izrekli sožalje. Posebna zahvala O Š Črnom elj
in podr. Adlešiči, gasilcem iz Adlešič, govornikom za poslovilne besede, pevkam iz Adlešič, oktetu iz O S
Črnom elj, T O N O S I iz Adlešič, G orenju iz Č rnom lja ter župniku za lepo opravljeni obred. Prisrčna hvala
vsem, ki ste našega T om aža tako številno spremili na zadnji poti.
Žalujoči: mam ica, ati, sestrica H elenca ter ostalo sorodstvo

Žalujoči: hči Marija, sinovi Lojze, V inko, Jože, France, C veto, T one in Janez z družinami ter sestra
Pepca in ostalo sorodstvo

Vrhovci, 28. novem ber 1987

Z A H V A L A
V 58. letu starosti nas je nepričakovano zapustil naš dragi mož, oči, dedi, tast, brat
in stric

Z A H V A L A
V 68. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari ata in pradedek

MATIJA KREN

IVAN HREN-ŽAN

upokojeni krojač
iz L ebanove 6, N o v o m esto

O b boleči izgubi se iskreno zahvaljujem o sosedom , prijateljem , znancem , bivšim sodelavcem , kolektivom
Pošte N ovo m esto, Iskre T E N E L STK N ovo m esto, obrtnem u združenju N ovo mesto, ter vsem, ki ste nam
stali ob strani, izrekli sožalje, darovali cvetje in kakorkoli pomagali. Posebna zahvala za vso pom oč v najtežjih
trenutkih najožjim sosedom , Cirilu H udoklinu, Župnijskem u uradu Šm ihel, novom eških pevcem in godbi,
govornikom a Jožetu M urnu in govorniku iz O brtnega združenja, dr. V odniku ter delavkam Skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja za vso skrb in požrtvovalnost. Ni besed za izkazano pom oč, zato
vsem še enkrat iskrena hvala!

Iskreno se zahvaljujem o sorodnikom , prijateljem in dobrim sosedom , ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob
strani, z nam i sočustvovali, pokojnem u podarili vence in cvetje in ga v tako velikem številu spremili na njegoW zadnji poti. Z ahvaljujem o se organizacijam SZ D L , K S in ZRV S Stopiče, ZB N ovo m esto, njegovim tova
rišem iz D ruštva m učenikov, K om unali N ovo mesto, posebno pa njegovim lovskim tovarišem . Največja
hvala Lojzetu H renu, ki m u je bil v pom oč v njegovih najtežjih trenutkih. Iskrena hvala vsem.
Vsi njegovi

V SI NJEG O VI

Privoščim m ir T i večni na dnu jam e,
končan j e boj, trpljenje j e minilo,
zdaj m im o spiš, več bol s Teboj ne
hodi.

Z A H V A L A
V 87. letu m e je nenadom a zapustil moj dobri dragi ata, dedek in pradedek

Z A H V A L A
V 74. letu starosti nas je po dolgi in težki bolezni zapustil naš dragi mož, oče, stari
oče, tast, brat, svak in stric

HM

ALOJZ ŠURLA
iz Gor. Lakovnic
O b boleči izgubi se toplo zahvaljujem o vsem sorodnikom , sosedom , prijateljem in znancem , ki ste nam v
težkih trenutkih stali ob strani, nam kakorkoli pom agali, izrekli sožalje, darovali cvetje in p okojnika pospre
mili na njegovi zadnji poti. Posebno zahvalo sm o dolžni dr. K ranjcu za pom oč in razum evanje m ed bolezni
jo , D O in sodelavcem tovarne zdravil K rka, D O IM V, Z apori N ovo mesto, gasilskemu društvu Lakovnice,
Stranska vas in Šm ihel za zadnji pozdrav, govorniku za poslovilne besede, pevskemu zboru R uperč vrhza
zapete žalostinke ter g. župniku za lepo opravljeni obred. Vsem še enkrat iskrena hvala!

PETER BAJEC
iz Trebnjega, Rimska 5

O b boleči izgubi se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom , sosedom , znancem in krajanom , ki ste m e v težkih
trenutkih tolažili, stali ob strani ter sočustvovali z m ano, mi izrekli sožalje, pokojnem u atu darovali vence in
cvetje ter ga posprem ili na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujem dr. Vilfanovi in osebju Z D T rebnje ter
zdravnikom in sestram v interni bolnišnici N ovo m esto za zdravljenje, D O R TV O ddajniki in zveze. D ruštvu
upokojencev, nosilcu prapora, govorniku za poslovilne besede, župniku za lepo opravljen obred ter Pepci
Z avrl za pom oč m ed njegovo boleznijo.
Žalujoči: sin Peter z družino

Vsi njegovi

Najlepša leta si živela,
k o kruta usoda
ti življenje mlado j e vzela.

Z A H V A L A

V SPOMIN
V

SPOMIN

9. decem bra m ineva žalostno leto, odkar
nas je zapustil naš dobri oče in stari oče

13. decem bra je m inilo žalostno leto, odkar
nas je za vedno zapustila

ANICA MUC
Gor. Lokvica

FRANC
OBERČ
iz Grmovelj 17

Vsem, k iji prinašate cvetje in ji prižigate svečke na njenem preranem
grobu, iskrena hvala!
Vsi njeni

Žalujoči: vsi njegovi

Z A H V A L A

ZAHVALA

O b boleči izgubi naše drage sestre in tete

V 79. letu nas je za vedno zapustila naša
draga m am a, babica, prababica, sestra in
teta

PAVLE
CUJNIK
iz R egerče vasi 54
se prisrčno zahvaljujem vsem sorodnikom , prijateljem in vaščanom za
izrečeno sožalje, podarjene vence in cvetje, zdravstvenem u osebju kiru
rškega oddelka bolnišnice v N ovem mestu in patronažni sestri ter vsem,
ki so kakorkoli pom agali v času bolezni. Posebna zahvala s. M alči, gos
podu župniku za obiske na dom u in lepo opravljeni pogrebni obred.
Vsem, ki so našo drago Pavlo spremili na zadnji poti, ponovno lepa
hvala!

ANTONUA
ŠTRASBERGER
roj. KOPINA

V 79. letu starosti je dotrpela naša dobra
m am a, stara m am a in prababica

JOŽEFA
GAŠPARAC,
roj. NOVAK
iz Vrhpeči pri M irni peči
Zahvaljujem o se sorodnikom , prijateljem in znancem , delovnim kolek
tivom in sodelavcem za podarjene vence in cvetje ter za pism ena in ust
na sožalja. Hvala vsem, ki ste se prišli poslovit od naše m am e in jo v
tako velikem številu posprem ili na zadnji poti, dr. Žnidaršiču za vso
skrb v času bolezni in obiske na dom u, M ajdi R ozm anovi za pom oč,
pevcem za zapete žalostinke in župniku za lepo opravljeni obred.
Žalujoči: otroci z družinami

Z A H V A L A
O b smrti dragega moža, očeta, starega očeta in brata

ANTONA BRODARIČA
iz Rosalnic št. 24

iz Orešja 19, Šmarješke Toplice
Zahvaljujem o se sorodnikom , sosedom , znancem ter vsem, ki ste nam
izrekli sožalje, darovali cvetje in našo m am o sprem ili na zadnjivpoti.
Hvala tudi kolektivom P ionir— Lesni obrat, IM K O L jubljana in ŠTSS
Ljubljana za podarjene vence, govorniku ob odprtem grobu in gospodu
župniku za m olitve in lepo opravljeni obred.

Žalujoči: sestra Marija in sorodniki

se zahvaljujem o vsem dobrim sosedom, sorodnikom in ostalim za
pom oč in izraze sožalja. H vala za podarjene vence in cvetje ter vsem, ki
so pokojnega posprem ili na zadnji poti, pevcem ter duhovniku za
opravljen obred.
Žalujoči: žena N eža, sin Tine in Toni z družino

Žalujoči: vsi njeni
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KRŠKO: 10. 12. nemški erotični
film Rifani. 11. 12. domača drama
Večerni zvon. 12. 12. ameriški film
Konan II. 13. 12. ameriški akcijski film
Črni mesec. 15.12. risanke ter angleška
drama Misijon. 16. 12. avstralski akcij
ski film IV. nora misija. 17.12. angleška
drama Misijon.
SEVNICA: 10. in 11. 12. ameriški
erotični film Mačji sindrom. 12. in 13.
12. italijanski avanturistični film Osva
jalci džungle. 17. 12. ameriški akcijski
film Polnočni svetnik.
TREBNJE: 12. in 13. 12. italijanski
akcijski film Stevardesa in gangsterji.

Z 101, letnik 1978, prodam. Tel. 25449. (6621-MV-49)
126 P , registriran do 4. maja 88, letnik
Četrtek, 10. decembra — Smiljan
1979, obnovljen, prodam. Tel. 85-993.
Petek, 11. decembra — Danijel
(6622-MV-49)
Sobota, 12. decembra — Ivana
Z 750, staro tri teta, prodam. ^Martin
Nedelja, 13. decembra — Lucija
Andrejčič, Dol. Mokro polje 8, Šentjer
Ponedeljek, 14. decembra — Dušan
nej. (6623-MV-49)
Torek, 15. decembra — Kristina
OM , nosilnost 1,5 t, kason (3,6 m), s
Sreda, 16. decembra — Albina
cerado, dobro ohranjen, star jjet let, pro
Četrtek, 17. decembra — Lazar
dam. Praznik, Grmovlje 5, Škocjan, tel.
(068) 76-130. (6624-MV-49)
LUNINE MENE
PRO DAM rezervne dele za NSU
13. decembra ob 12.42 — zadnji krajec
PRINZ 1200 C (zimske gume, prvo in
zadnje steklo, prvo premo, menjalnik
itd.). Informacije: Petrič, Šegova 16, tel.
23-575. (P46-36 MO)
N O V O M ESTO — D O M KUL
R-4 TL, letnik 1977, prodam. Tel. 20TURE: 10. 12. filmsko gledališče —
BREŽICE: 10. in 11. 12. ameriški
501, popoldan. (6524-MV-49)
angleška dram a Pot v Indijo. O d 11. do
akcijski film D va vraga iz Chicaga. 12.
OPEL Ascona 1, 6D, letnik 1984,
13. 12. angleška komedija Dirka za
12. argentiska dram a Uradna verzija.
odlično ohranjen, prodam. Božo Vrlinič,
časom. 14. 12. gostuje ŠNG drama
13. in 14.12. francoska komedija Bratje
Podreber 1 a, Semič, tel. 56-189.
Ljubljana.
petarde. 15. 12. ameriška dram a Si(P49-8MO)
ikvvood. 16. in 17. 12. ameriški film
LADO 1300, letnik 1983, v dobrem
N O V O M ESTO — D O M KUL
Odiseja 2010.
stanju, prodam. Tel. 75-600. (6498TURE: 15.12. gostovanje drame SNG.
MV-49)
ČRN O M ELJ: 10. in 13. 12. ame
16.12. ameriška komedija Kdo mi ubi
Z 1C1 L, letnik 1977, registrirano do
riški akcijski film Rocky IV. 11. in 13.
je ženo?
oktobra 1988, prodam. Bukovec, Dvor,
12. ameriški avanturistični film Most, ki
tel. 84-270. (6496-MV-49)
ne pelje nikamor. 15. 12. ameriški film
NO VO M ESTO — D O M JLA: 9.
FIAT 126 P , letnik 1979, ugodno pro
Maskirani ubijalec. 17. 12. ameriški
12. ameriški erotski film Mlada lady
dam. Majda Beg, Gor. Sušice 3, Uršna se
akcijski film Zanka.
Chatterey. O d 11. do 15. 12. ameriški
la, tel. 65-143. (6514-MV-49)
GABRJE: 13. 12. ameriško-kanadfilm Moja Afrika. O d 15. do 17. 12.
FIAT 126 P, letnik 1982, ugodno pro
ski film Park je moj.
ameriška komedija Dirka Cannonball.
dam. Jože Medic, Verdun 4, Uršna sela,
tel. 65-159, popoldan. (6514-MV-49)
Z 750 v voznem stanju prodam za 45
M. Prodam tudi stebre (fosne), 3, in 5 cm,
peč. (6546-MV-49)
ter 25 a zemlje (k. o. Vel. Trn, voda, elek
DIANO, letnik 79, dobro ohranjeno,
trika, dostop z vsemi vozili). Martin To
89.000 km, prodam. Tel. 22-080, dopol mažin, Smednik 6. (6520-MV-49)
MLADIM komunikativnim osebam
dan ali 56-209, popoldan. (6610-MV-49)
nudimo honorarno, zaposlitev z izredno
A M I8 za dele prodam. Cena je 7 SM.
Z 750, letnik 1983, prodam. Tel. 72visokim plačilom. Če imate proste viken
Tel. 24-834. (6497-MV-49)
970. (P49-40MO)
de in lasten prevoz, oddajte ponudbo s
126 P, letnik 1980, prodam. Turk,
JUGO 45, letnik 1986, prodam. Rifelj,
kratkim življenjepisom pod šifro: »VIBrusnice 58 a. (6494-MV-49)
Ločna 47, Novo mesto. (6607-MV-49)
■SOK STANDARD«. (6624-SD-49)
126 P ugodno prodam. Tel. 26-002.
R-4, letnik 1979, prodam. Šime, CrMLADEGA FANTA z odsluženim
(P49-5MO)
mošnjice pri Stopičah 6. (6626-MV-49)
- vojaškim rokom sprejmemo v službo, kjer
ŠKODO 120 L, letnik 1978, registri
JU GO 45 A, 1/87, prodam. Tel. 42se lahko priuči za avtoličaija. TIPS, Stane
rano do julija 1988, prodam. Jože Mako
142. (6632-MV-49)
Pustavrh, Leskovec, MDB 15, tel. 71-367,
vec, Vinji vrh 43. (6479-MV-49)
Z 850, november 85, prodam. Tel. 22ali na 71-463. (P49-41MO)
R 4, letnik 1982, prodam. Prevoženih
198. (6634-MV-49)
ZAPOSLIM O KV kuharja—kuhari
52000 km. Telefon 51-814. (6483-MVR-4, obnovljen, prodam za 150 SM.
co in KV natakarico. Plača 35—40 SM,
49)
Jože Progar, Mirna peč 81, tel. 23-594,
delo v izmeni, nudimo tudi stanovanje.
3VARTBURG KARAVAN, letnik
dopoldan. (6639-MV-49)
Naslov v upravi lista. (P49-43MO)
1980, prodam. Udovič, Slavka Gruma 24,
Z 101, letnik 1976, in suhe hrastove de
tel. 26-953. (6485-MV-49)
_ NATAKARICO, KV ali NKV, sprej
ske (5 cm) prodam. Franko, Mršeča vas
R 4, letnik 1983, in traktor GULDmemo v službo. OD po dogovoru, nedelja
10, Šentjernej. (6640-MV-49)
NER (motor generalno obnovljen) pro
in ponedeljek prosta. Gostilna DRENIK,
126 P, letnik 78, prodam. Goršin, Vel.
dam. Dežman, Mačkovec 6, tel. 26-521.
Bršljin 29, Novo mesto. (6545-SD-49)
Slatnik 37. (6644-MV-49)
(6484-MV-49)
R-12, registriran in vozen, prodam za
PRODAM avtomatic A-3 MS, star tri
70 SM. Veliki Slatnik 34. (6645-MV-49)
mesece,za45SM .Telefon21-795,po 14.
Z 750, letnik 1978, prodam. Vidrih,
ZAPOSLENO dekle išče sobo v No
uri. (6486-MV-49)
vem mestu ali okolici do Mirne peči. Tele
Rdeči kal 22, Dobrnič. (6643-MV-49)
Z 101 GTL, letnik 1984, prodam. Tel.
fon 47-305 ali šifra »REDNA PLAČNI
Z 101 B, letnik 80, ugodno prodam.
82-905. (P49-6MO)
Tel. (068) 85-462. (6646-MV-49)
C A «. (6561-ST-49)
FIAT 126 P, letnik 1980, in levi predn
R-4, letnik 1978, prodam. Pot na Gor
Mlad zakonski par nujno išče stano
ji blatnik za LADO SL 1500 prodam. Te
jance 5, Novo mesto. (6647-MV-49)
vanje v Novem mestu. Naslov v upravi lis
lefon 23-867, od 18. do 20. ure. (6466PONY EXPRES, odlično ohranjen,
ta. (6626-ST-49)
MV-49)
prodam. Aleš Dimitrovič, Pod lipo 9,
Z 750 SC, letnik 1979, prodam. Preše
Raka. (P49-44MO)
ren, Pod Trško goro 4. (6467-MV-49)
LADO niva, letnik 82, ugodno pro
KARAMBOLIRAN BMW 318 i,
JUGO 46, letnik 1984 in ČZ 350 ne
dam. Tel. (068) 56-136, popoldan.
letnik 1981, z močno udarjenim spredn
registriran prodam. Udovč, Ob Težki
(P49-45MO)
jim koncem, prodam. Balaban, Ragovska
vodi 20. Tel. 27-293.
R-4 GTL, avgust 82, prodam. Ivan
10 a. Novo mesto, tel. 26-327. (6490Z 750, letnik 74, in VW 1300, letnik
Meleh, Gor. Straža 159, tel. 84-606, do
MV-49)
71, prodam. Tel. 27-646, dopoldan.
poldan. (6650-MV-49)
R-4 TL, letnik 1977, prodam. Jože
(6621-MV-49)
JUGO, prevoženih 28.000 km, pro '
Lešnjak, Šmaije 15, Šentjernej. (6614R-5 TL, letnik 78t popolnoma obnovl
dam ali zamenjam za nov 126 P. Tel. 23MV-49)
jen, prodam. Jože Šinkovec, Ob Težki
071, popoldan. (P49-47MO)
126 P, letnik 1979, registriran do de
vodi 90, Regerča vas. Tel. 27-143.
AUDI 80 CL diesel, z dodatno opre
cembra 1988, prodam. Kralj, Uršna sela
(6622-MV-49)
mo, prva registracija 1984, prevoženih
44.
(6550-MV-49)
JU GO 45, letnik 1983, prodam. An
35000 km, prodam. Tel. 57-309. (P49Z 101, starejši letnik, dobro ohranjena,
drej Kovačič, Vrh 10, Šentjernej. (661446MO)
prodam. Milena Božič, Šmihel 48, Novo
MV-49)
Z 101, let. 85, prodam. Režek, Bučka
mesto. (6554-MV-49)
126 P , letnik 81, in prašiča za zakol
27, Škocjan. (6651-MV-49)
ASCONO 16, letnik 75, z montirano
prodam. Gazvoda, Brusnice 42. (6615R-4 TLS, letnik 1981, prodarn za 220
ilinsko napravo, prodam. Ledeča vas 15,
MV-49)
SM. Benkovič, Ul. Majde Šilc 3.
tSeintjemej. (6559-MV-49)
R 12, letnik 1974, karamboliran, pro
(6652-MV-49)
APN 6, letnik 86, prodam ugodno, za
dam. Tel. 76-270. (6583-MV-49)
KADET 1200, letnik 1979, karoserijo
30 SM. Potov vrh 10. (6562-MV-49)
Z 101, letnik 83, prodam. Butalin, Ces
jugo in revolversko stružnico s konjičkom
R-4V letnik 1981, prodam. Franc
ta herojev 26, Novo mesto. (6584prodam. Tel. 33-659. (P49-51MO)
Jakuš, Šentrupert 3,68232. (P49-21MO)
MV-49)
Z 750 LE, letnik 81, prodam. Tel. 84Z 101, letnik 1977, dobro ohranjeno,
126 P, letnik 1982, dobro ohranjen,
622. (6615-MV-49)
registrirano do 12. oktobra 1988, prodam.
prodam. K Roku 6. (P49-38MO)
R-4 GTL, star eno leto, prodam za 480
Jožica Martič, Gostilna Jakše, Drska 44,
Z 126 P, letnik 80, prodam. Tel. 65SM. Tel. 26-647, popoldan. (P49-54MO)
Novo mesto. (6566-MV-49)
400 (sobota in nedelja). (P49-49MO)
JU GO 55, navaden, letnik 85, eno leto
Z 101, letnik 76, poceni prodam. Ivan
126 P, letnik 1979, prodam. Andrej
garažiran, prevoženih 24000 km, prodam.
Oberč, Grmovlje 17, Škocjan. (6568Divjak, Dol. Prekopa 19 a, Kostanjevica.
Tel. 27-703, od 16. do 18. ure.
MV-49)
(P49-35MO)
(6616-MV-49)
WARTBURG prodam. Vrhovo 14,
OPEL kadett, letnik 1973, karamobiR-4 GTL, letnik december 1985, do
Mirna peč. (6573-MV-49)
liran in Z 750, starejši letnik, obnovljen,
bro ohranjen, prodam. Franc Jeglič, Go
ŠKODO 120 L, 77, dobro ohranjeno,
registriran do junija 1988, ugodno pro
renja vas 56, Šmatješke Toplice. (6618prodam. Jože Selak, Log 81, Boštanj, tel.
dam. Marjan Matoh, Vrhpeč 22, Mirna
MV-49)
81-253 (dopoldan) ali 81-839 (popol
dan). (P49-27MO)
126 P prodam po delih. Boris Udovič,
Cegelnica 22. (6574-MV-49)
Z 101, letnik 75, v voznem stanju, pro
dam. Bukovec, Ljubljanska c. 15, Novo
mesto. (6576-MV-49)
R-4, letnik 79, prodam. Jože Stanič,
Izdaja: DIC, tozd Dolenjski list, Novo mesto.
Oražnova 21, Kostanjevica. (P49-29MO)
USTANOVITELJI: občinske konference SZDL Brežice, Črno
Z 101, letnik 80, prodam. Tel. (068)
melj, KršKp, Metlika, Novo mesto, Sevnica in Trebnje.
45-362. (6577-MV-49)
Z 101 in R-4, letnik 77, prodam. Tel.
SKUPŠČINA Dolenjskega lista je organ upravljanja tozda.
42-211, po 16. uri. (6578-MV-49)
Predsednik: Nace Štamcar.
Z 101 prodam. Franc Bevc, Gorenja
ČASOPISNI SVET je organ družbenega vpliva na programsko
vas 24, Šmarješke Toplice. (6580-MVzasnovo irj uredniško politiko. Predsednik: Anton Stefanič.
49)
UREDNIŠTVO: Drago Rustja (glavni urednik in vodja tozda),
Z 101, staro 10 let, dobro ohranjeno,
Marjan Legan (odgovorni urednik), Andrej Bartelj, Marjan Bauer
prodam po zelo ugodni ceni. Jože Kosec,
(urednik Priloge), Mirjam Bezek-Jakše, Bojan Budja, Anton
Vel. Brusnice 72. (6586-MV-49)
Z 750, letnik december 84, prodam.
Jakše (novinarski servis in EP), Zdenka Lindič-Dragaš, Milan
Tel. 27-265. (6587-MV-49)
Markelj, Pavel Perc, Jože Primc, Jože Simčič, Jožica
GOLF D, letnik 83, prodam. Mežič,
Teppey in Ivan Zoran.
Mali Podlog 13, Leskovec. (6624-MVIZHAJA ob četrtkih. Posamezna številka 400 din, naročnina
49)
za 2. polletje7.000 din, za delovne in družbene organizacije 22.000
Z 750, letnik 82, in traktorski obračal
din na leto; za tujino 40 ameriških dolarjev ali 70 DM (oziroma
nik, malo rabljen, prodam. Franc Sašek,
druga valuta v tej vrednosti) na leto.
Jugoije, Brusnice. (6588-MV-49)
TEKOČI RAČUN pri SDK Novo mesto: 52100-603-30624.
PRODAM LADO 1600 ccm, letnik
1980 (november). Tel. 23-907.
Devizni račun: 5 52100-620-970-257300-128-4405/9 (LB —
ZASTAVO 750, 81, ugodno prodam.
Temeljna dolenjska banka Novo mesto).
Hočevar, Mestne njive 7/17. (6589OGLASI: 1 cm v enem stolpcu za ekonomske oglase 6.000
MV-49)
din, na prvi ali zadnji strani 12.000 din; za razpise, licitacije
R-4 TLS, letnik 78, prodam. Ogled v
ipd. 6.500 din. Mali oglas do deset besed 3.000 din, vsaka
soboto in nedeljo. Višček, Stara gora 5 pri
nadaljnja beseda 300 din.
Mirni. (6595-MV-49)
NAŠLOV: Dolenjski list, 68001 Novo mesto, Germova 3, p.p.
126 P , letnik 1977, prodam. Tel. 25130. Telefoni: uredništvo (068) 23-606 in 24-200, novinarski
324. (6591-MV-49)
Z 750, letnik 1978, prodam. Kramarič,
servis 23-610, ekonomska propaganda, mali oglasi in naročniški
Grabrovec, Metlika. (6592-MV-49)
oddelek 24-006. Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo.
ŠKODO 110 R, letnik 1980, obnovl
Na podlagi mnenja sekretariata za informacije IS skupščine SRS
jeno, prodam. Tel. 27-570. (6594-MV(št. 421 -1 /72 od 28.3.1974) se za Dolenjski list ne plačuje davek
49)
od prometa proizvodov. Časopisni stavek, prelom in filmi: DIC,
126 P , letnik 1979, prodam. Lado Ve
tozd Grafika, Novo mesto. Tisk: Ljudska pravica, Ljubljana.
sel, Mali Podljuben 6, Novo mesto.
(6594-MV-49)
'L .
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ZASTAVO 750, letnik 1978, general
no obnovljen, nova registracija, prodam
za 90 SM. Tel. 62-987, Brežice. (P4931 MO)
Z 850, letnik november 1982, prodam.
Tel. 27-138. (6596-MV-49)
Z 750, letnik 79, prodam. Turk, Veliki
Slatnik 7. (P49-MO)
R -4 ,1977, in rezervne dele zavR-4 pro
dam. Tel. 25-178, Tone Špringer.
(6599-MV-49)
126 P , letnik 80, registriran, prodam.
Stane Ljubi, Koroška vas 32, Novo mesto.
(6600-MV-49)
OPEL ASCONA 1,6, letnik 78, pro
dam. Tel. 061 852-215. (P49-34MO)
JUGO 45 L, letnik 86, prodam. Gotlib,
Mirana Jarca 22. (6603-MV-49)
ODDAM VRSTNI RED ZA FIAT
126 P. Tel. 20-241. Kličite v četrtek, petek
in soboto samo med 19. in 20. uro
(P49-63MO).
PRODAM ali zamenjam ( doplači
lom) Z 750 LC 79, registriran do 10. 12.
1988, prenovljen, za večji avtomobil iz
programa Zastava ali škodo do 84, letnik.
Tel. 74-659. (6627-MV-49)
R 4, letnik 1980, prodam. Tel. 79-182,
popoldne, 71-910, dopoldne. (P4956MO)
ZASTAVO 750, letnik 1984,prodam.
Franc Lah, Armeško 49, 68280 Brestani
ca. (P49-57MO)
DIANO, letnik 1977, prodam za dele.
Telefon (068) 51-196. (P49-58MO)
ZASTAVO 750, S, letnik 1979, in
GOLFA JGL, letnik 1981, prodam. Tel.
52-343, po 19. uri. (P49-59MO)
MOTOR Tomos 14 M prodam zaradi
odhoda v JLA. Štefan Koncilja, Srednji
Lipovec 10,68361 Dvor. (6628-MV-49)
ŠKODO 110 L, letnik 1974, registri
rano do aprila 1988,prodam. Tel. 51-106.
(P49-60MO)
OPEK REKORD 20 S, september
1979, prodam. Prvi lastnik, dodatna
oprema, avto je odlično ohranjen. Kličite
po 18. uri na telefon 71-956. (P4962MO)
JUGO 55 lux, star dve leti, nanovo re
gistriran, prodam. Tel. (068) 23-301, popoldne. (P49-28MO)

prodam
BARVNI TELEVIZOR Gorenje pro
dam. Ogled popolnd.e Žiberna, Krško,
Zdolska 19. (P49-14MO)
GUMI, letni (145 x 13), novi, ter več
nekoliko rabljenih al. cevi (premer 80 x
1400 mm), primernih za stebričke vrtov,
bakrene cevi (premer 10 mm krat 27 m),
priključek za vleko prikolic za Z 101,
črno-beli televizor PANORAMA in pro
gramirani tečaj 2000 S (francoščina I.
stopnja) prodam. Informacije na tel. 84623. (6535-PR-49)
PRODAM kopač MF 50, letnik 1975,
in breji kobili, stari 3 in 8 let. Meglič, tel.
24-792. (6536-PR-49)
PRAŠIČA prodam. Gor. Kamence 4.
(6537-49-PR)
PRAŠIČA prodam. Savšek, Mokro
nog, tel. 49-596. (6542-PR-49)
PRODAM rabljeno spalnico in sedež
no garnituro. Telefon (068) 71-585, od
19. ure dalje. (6543-PR-49)
VEČ PRAŠIČEV za zakol in rdeče ter
belo vino poceni prodam. Tel. 84-996.
(6540-PR-49)
KONJSKI GNOJ prodam. Janez
Maznik, Na trate 1, Šentjernej. (6539PR-49)
ČE ŽELITE olepšati ali izdelovati
okrasni umetni kamen za fasade, takoj
prodam modele (kolupe) in vibracijsko
mizo. Pokličite na telefon (061) 226-864,
kadarkoli. Alojz Smodič, Krakovska 27,
Ljubljana. (Š49-16MO)
PEČ na olje poceni prodam. Tel. 22654, Falkner. (6470-PR-49)
ZAMRZOVALNO SKRINJO Go
renje (410 litrov) ugodno prodam. Tel.
(068) 62-904, Brežice. (P49-1MO)
BARVNI TV znamke Akvamarin
(okvarjen) prodam. Škufca, Regerča vas,
tel. 27-102. (6489-PR-49)
RADIOAMATERJI! Prodam IC02E in FT 207 R. Informacije osebno ali
na naslov: Drago Bojc, Dom starejših
občanov, 61330 Kočevje. (P49-3MO)
PEČ za centralno kurjavo, gorilec in
ladijski pod prodam. Ludvik Slak, Dol.
Ponikve 16. (6528-PR-49)
PRODAM novo diatonično harmo
niko Melodija. Uglasitev G, C, F. Jože
Novak, Volčje njive pri Mirni, tel. (068)
47-064. (6527-PR-49)
GRADBENO BARAKO »TRIMO«
elementi prodam. Cena po dogovoru. Tel.
47-477. (6526-PR-49)
PRODAM dva prašiča za zakol.
Vrhpeč 10, Mirna peč. (6501-PR-49)
STAREJŠO, ohranjeno spalnico, dva
kavča, električni štedilnik (2/2), štedilnik
na drva, hladilnik Bosch ugodno prodam.
Prodaja in ogled možna v soboto, 12. de
cembra in 19. decembra, po 9. uri na nas
lovu: Ob Težki vodi 12, Šmihel pri No
vem mestu. Za informacije pa kličite tel.
(061) 553-460. (P49-10MO)
AVTOPRIKOLICO (nosilnost 600
kg) prodam. Tel. 24-025, popoldne.
(6530-PR-49)
PRODAM priključek za lado samara
— 3 SM ter avtomatsko poteznico za plug
— 5 SM. Tel. 84-807, po 18. uri.
(6533-PR-49)
VITRINO za dnevno sobo prodam.
Škulj, Šegova 4, tel. 24-160. (6517PR-49)
REZERVNE DELE za R-4 TL in no
vo garnituro za nizko škropljenje, širina 6
m (št. šob 11), prodam. Tel. 52-197, Čr
nomelj. (6404-PR-47)
ELEKTRONSKO HARMONIKO
Elektrovox-Hohner, smučarsko vlečnico
Tomos in agregat (1,5 kW) prodam. Tel.
(068) 27-060, popoldan od 16. ure dalje.
(6495-PR-49)
STAVBNO POHIŠTVO, rabljeno,
dobro ohranjeno, prodam. Tel. (068) 51467. (P49-11MO)
PRALNI STROJ Gorenje PS 664 Bio
S (okvarjen) in čmo-beli televizor Goren
je (v okvari) prodam. Tel. 25-838. Čas
ogleda od 15. do 20. ure. (6512-PR-49)
POHIŠTVO za dnevno sobo in jedil

nico prodam. Tel. 25-260. (P49-48MO)
PUJSKA ZA ZAKOL prodam. Bra
tkovič, Gornja Brezovica 26, Šentjernej.
(6620-PR-49)
BARVNI TV Gorenje prodam za 25
SM. Kralj, Lobetova 24, tel. 20-378.
(6549-PR-49)
HIŠNI SVET Nad mlini 27, 28 proda
13 ton premoga (Senovo) in 10 metrov
nažaganih bukovih drv. Informacije pri
Anici Jaketič, Nad mlini 27, Novo mesto.
(6608-PR-49)
DVA PRAŠIČA po 180 kg prodam.
Sake, Dol. Kamenje 4. (6605-PR-49)
JUNCA in brejo kravo prodam. Sreč
ko Franko, Gor. Vrhpolje 17. (6597PR-49)
ZAMRZOVALNO SKRINJO 2 5 0 1,
nerabljeno, v garanciji, ugodno prodam.
Tel. (068) 82-262. (P49-33MO)
BREJO KRAVO, s petim teletom,
prodam. Jože Malnarič, Nestoplja vas 5,
Semič. (6585-PR-49)
COM M ODORE 128, disketno enoto
in kasetofon prodam. Tel. (068) 25-046.
(6579-PR-49)
ŠTEDILNIK kueperbusch, rabljen
dve sezoni, ugodno prodam. Tel. 24-191,
popoldne. (P49-28MO)
KRAVO SIMENTALKO, brejo 7
mesecev, in ovce solčavske pasme pro
dam. Franc Jerele, Globočice 7, Kostan
jevica. (6572-PR-47)
BARVNI TV KORTING 701 KN
(Gorenje), letnik 1983, ekran 63, prodam.
Tel. 25-534. (6571-PR-49)
ELEKTRIČNI kombinirani štedilnik
prodam. Kuhar, Mokronog 86, tel. 49200. (6567-PR-49)
OTROŠKO SOBO s pisalno mizo,
posteljo in jogijem, pralni stroj, hladilnik
in plinski štedilnik ugodno prodam. Tel.
22-288. (6565-PR-49)
PRALNI STROJ, star dve leti, otroški
stolček chicco — visok, zibelko in motor
kolibri, prodam. Tel. 23-976. (P4923MO)
DOBERMANA, starega 4 leta, z ro
dovnikom, prodam dobremu gospodaiju.
Tel. (068) 62-662. (P49-22MO)
PRODAM kompletno železno novo
montažno ogrodje rastlinjaka, širine 5 m,
dolžina 12,5 m. Tel. (061) 444-571.
(P49-20MO)
500 L RDEČEGA VINA prodam.
Marija Fabjan, Dol. Gradišče 6, Šentjer
nej, tel. 42; 586. (6556-PR-49)
GARAŽO na Mestnih njivah prodam.
Tel. 26-803, po 18. uri. (6613-PR-49)
BARVNI TELEVIZOR loewe — opta prodam za 400.000 din. Tel. 26-570 ali
27-720. (P49-37MO)
PRALNI STRO J Gorenje, skoraj
nov, prodam. Štefka Šobar, Uršna sela
130, tel. 65-640. (6555-PR-49)
TRAJNO ŽAREČO PEČ — kamin,
skoraj novo, prodam. Milena Božič, Šmi
hel 48, Novo mesto. (6554-PR-49)
ŽENSKO POROČNO OBLEKO,
belo, prodam. Grubar, Vavta vas 57,
Straža. (6552-PR-49)
ŠTIRI LETA STAR črno beli televi
zor Gorenje prodam. Tel. 26-306.
(661 l-PR-49)
PRAŠIČA, 150 kg, prodam. Kal
Kalčič, Gotna vas 3, tel. (068) 20-582.
(6616-PR-49)
PEČ za centralno ogrevanje znamke
Zrenjanin, 25.000 kalorij, in zamrzovalno
skrinjo prodam. Kosale, Na tratah 3, No
vo mesto. (6618-PR-49)
ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK (4+2)
prodam. Tel. 23-964. (6619-PR-49)
SPALNICO prodam. Tel. 27-867.
(6625-PR-49)
FRANCOSKO PO ST EL JO pro
dam. Tel. (068) 26-762. (6627-PR-49)
AVTOMATSKI STROJ za izdelo
vanje vseh vrst PVC vrečk prodam.
Zmogljivost stroja je 2000 vrečk na uro.
Prodam tudi dobre konje vozce, stare 7
let. Slavka Gruma 15, Novo mesto. Ogled
ta teden dopoldne, drugi teden pa popold
ne. (6628-PR-49)
TV COLOR Gorenje, daljinsko uprav
ljanje, star 5 let, v brezhibnem stanju, pro
dam. Tel. 24-156. (6637-PR-49)
10 M 3 BUKOVIH DRV prodam. Tel.
24-309. (ček-PR-49)
PRAŠIČA, 150 kg, vzrejenega z do
mači krmo, prodam. Kirar, Stara vas,
Škocjan. (664l-PR-49)
ČRNO BELI TV ISKRA trim pro
dam. Tel. 25-890, zvečer. (6647-PR-49)
GLASBENI CENTER BENYTONE, 2 x 40 W, ugodno prodam. Tel. 27881, popoldne. (6649-PR-49)
BARNI in črno beli TV prodam. Tel.
23-071 ponoldne. (P49-47MO)
NOSEČNIŠKI PLAŠČ št. 40, modre
barve, ugodno prodam. Tel. 25-986.
(P49-29MO)
DVA prašiča, 130 kg, prodam. Mirko
Verbič, K Roku 72, tel. 26-191. (6653PR-49)
JO LA — sedežna garnitura (še zapaki
rana), štedilnik kiipperbusch in kavč s fo
telji, rabljeno, prodam. Tel. 25-155.
(6614-PR-49)
PRIKOLICO za osebni avto prodam.
Tel. 20-411. (6617-PR-49)
OVERLOG singer, 4 niti, 2 igli, pro
dam. Tel. 23-823, od 6. do 14. ure.
(6619-PR-49)
INDUSTRIJSKI šivalni stroj singer,
primeren za šivanje usnja in debelejših
tkanin, prodam. Prodam tudi večji nožni
knaker. Informacije na tel. (068) 26-678.
(6620-PR-49)
UGODNO prodam sedežno garnituro
štirised in dva fotelja. Vražič, Ul. 21. maja
25, tel. 61-525, popoldne. (P49-61MO)
PRALNI STROJ, hladilno skrinjo in
traktor Univerzal prodam. Pirc, Cučja
Mlaka 4, Škocjan. (651 l-PR-49)
OYNA in tri ovce prodam. Anton
Štrumbelj, Tor. Sušice 36, Uršna sela.
(6508-PR-49)
KOMBINIRANO OMARO (1,70
m), primerno za vikend, raztegljiv kavč,
mizo in stole poceni prodam. Štefka Cola
rič, Cegelnica 21, tel. 23-097. (6507PR-49)
HARMONIKO Hohner, novo, pro
dam. Tel. (068) 22-859. (6509-PR-49)
ŠTEDILNIK (4 plin, 2 elektrika), star
pet mesecev, ugodno prodam. Tel. 42375. (6506-PR-49)

stroji

-

HITACHI 3 D super woofer z dvojno
glavo 60 W, še v garanciji prodam. Tel.
26-416._____
NOVO TUŠ KABINO prodam. Mo
že, Belokranjska 57, Novo mesto. (6504PR-49)

kmetijski stroji
1'RAKTOR IMT 533 v voznem stanju
prodam. Martin Tomažin, Zabukovje 15,
Raka pri Krškem. (6472-KS-49)
TRAKTOR Univerzal 445 prodam.
Ivan Jazbinšek, Dol. Suhadol 1 a, Brusni
ce. (6488-KS-49)
TRAKTOR Steyer (18 KM) s koso
prodam. Martin Željko, Tribuče l/a , Čr
nomelj. (6468-KS-49)
MOLZNI STROJ Vitrex, enofazni,
nov, ugodno prodam. Franc Zore, Sela 7,
Hinje. (P49-7MO)
TOM O VINKOVIČ (18 KM, 50 de
lovnih ur) prodam. Tel. 67-545. (6531KS-49)
PRODAM traktorsko prikolico, enoos
no, nosilnosti 2 toni, primemo za traktor
Tomo Vinkovič. Franc Bebar, Dragovan
ja vas 2 b, Dragatuš. (6499-KS-49)
TRAKTOR Zetor 5011 (originalna
kabina) in mlatilnico s popolnim čiščen
jem prodam. Karol Miklavčič, Gor. Bre
zovica 20, telefon (068) 42-355. (6518KS-49)
KOMBAJN John dere v zelo dobrem
stanju prodam. Franc Goršin, Črmošnjice
21, Stopiče. (6516-KS-49)
TRAKTOR Štore 404 s kabino ugod
no prodam. Franc Kostrevc, Ratež 31.
(6515-KS-49)
GRABLJE za TV 523 prodam. Murn,
Obrh 12, Dol. Toplice. (6521-KS-49)
TV 418 s priključki (plug, kosa) ugod
no prodam. Tel. 58-173, popoldne.
(6532-KS-49)
TRAKTOR ferguson 35 IMT s kabi
no, koso in plugom prodam. Tel. (068)
42-431. (P49-50MO)
TRAKTOR IM T 535 in 3 t kiper
prikolico, izpravno, prodam. Traktor re
gistriran. Martin Kump, Kot 50, Semič.
(6617-KS-49)
TRAKTOR M F 35 KM, generalno
obnovljen, prodam. Franc Koren, Ob
Težki vodi 90, Regerča vas. (6622KS-49)
TRAKTOR Štore 402, star štiri leta,
prodam. Ivan Povšič, Čučja mlaka 6,
68275 Škocjan. (6623-KS-49)
SA M ONAKLADALKO mengele
prodam. Mežič, Mali Podlog 13, 68273
Leskovec. (6624-KS-49)
TRAKTOR Ursus 360 prodam. Stane
Banič, Hrvaški Brod 2, Šentjernej.
(6609-KS-49)
PRODAM traktor Zetor 4712 in kra
vo po izbiri. Janez Opara, Biška vas 5,
Mirna peč. (6558-KS-49)
TRAKTOR Zetor 4742 prodam.
Alojz Tršinar, Stara vas 17, Škocjan.
(6560-KS-49)
PRO DAM motokultivator (frezo)
Honda F 400, avtomobilsko prikolico, be
tonski mešalec in vodno črpalko. Tel. 40262. (6581-KS-49)

STAREJŠI barvni TV, lahko tudi v
manjši okvari, kupim. Tel. (061) 213-244.
(P49-30MO)
KUPIM leva vrata za 101 mediteran,
nova ali rabljena. Medvešek, služba 81026. (6625-KU-49)
KUPIM motor za škodo 120 LS. Po
nudbe na tel. 25-726. (6480-KU-49)

posest
PRODAM gradbene parcele pri Medulinu. Vse informacije na tel. (052) 76641, od 19. do 21. ure. (P49-53MO)
10 km iz Novega mesta prodam grad
beno parcelo (700 m2). Ugodno! Naslov v
upravi lista. (6554-PO-49)
PARCELO (33 arov) nad Semičem
prodam. Primerna za vikend in vinograd.
Tel. 58-763. (6593-PO-49)
Na Senovem prodam 1 ha gozda
(bukovine). Naslov v upravi lista v No
vem mestu. (P49-32MO)
GOZD, mešan (1,5 ha), prodam pod
Lokvico. Tel. 58-763. (6590-PO-49)
NA MALKOVCU prodam vinograd
(cca 950 m2). Možna zidava vikenda. As
falt do parcele. Škoporc, Tržišče 33.
(6473-PO-49)
STARO HIŠO z nekaj vrta na Volčjih
njivah pri Mirni prodam. Hiša je primerna
za vikend. Ponudbe pod šifro: »VOLČJE
NJIVE«. (6523-PO-49)
LEP VINOGRAD dam v najem pri
Metliki. Lovšin, Križevska vas 25,68330
Metlika. (P49-15MO)
PRODAM 1 ha njive in sadovnjak.
Ogled popoldne. Dohod iz Okiča. Jelo
vec 10, Boštanj. (P49-17MO)

razno
UPOKOJENEC, star 55 let, z novo
hišo, malo zemlje, gmotno preskrbljen,
živi sam, razvezan, ne po svoji krivdi, bi
rad spoznal mirno, zdravo žensko za
skupno življenje. En otrok ni ovira. Po
nudbe pod šifro: »NOVO MESTO«.
(6469-RA-49)
ČE STE tudi vi nesrečna zaradi bolezni
soproga, se oglasite 50-letnemu intelek
tualcu Ljubljančanu zaradi prijateljstva.
Šifra: »ZAUPAJVA, ČAS BEŽI!« (6478RA-49)
V ČETRTEK, 27. novembra zjutraj,
sem v smeri Mačkovec—Otočec izgubila
zlato uro znamke Lorvette. Najditelja pro
sim, da jo proti nagradi vrne na naslov:
Brigita Selak, Dobrava 56, 68275 Škoc
jan. (6494-RA-49)
V ČETRTEK, 26. novembra, sem med
16. uro in 16.30 našel moško švicarsko
uro pred restavracijo Metropola v Novem
mestu. Lastnik naj se javni na tel. 43-774.
(6500-RA-49)
POUČUJEM strojno pletenje. Naslov
v upravi lista. (6635-RA-49)
NUJNO potrebujem varstvo za 11mesečnega otroka. Veselič, Slakova ulica
6, Novo mesto. (P49-39MO)
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Življenje j e pot v smrt,
sm rt j e pot v življenje.

SPO M IN

24. novembra je minilo 20 let od smrti dragega očeta
ZAHVALA

JANEZA RUPARJA

O b nenadni in prerani smrti našega dragega moža, očeta in sina

JOŽETA SIMONČIČA

Z A H V A L A

iz C erovega Loga pri Šentjerneju
Ljubila si rože svoje,
ljubila si svoj dom.
V tihem jesen skem dnevu
odšla si v večni dom.

se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih pomagali. Posebno se zahvaljujemo gospodu
arhidiakonu Rafku Lešniku iz Ljubljane, domačemu župniku in vsej duhovščini za lepo pogrebno svečanost,
cerkvenemu pevskemu zboru iz Šentjerneja in Ribnice, Sentjernejskemu pihalnemu orkestru, govorniku To
netu Jakšetu in G D Cerov Log ter vsem, ki ste našega dragega očeta z molčtvijo in cvetjem v tako velikem
številu spremili k večnemu počitku.

V 74. letu starosti me je 24. novembra zapustila draga mama, sestra in teta

Žalujoči: vsi njegovi

JOŽEFA RUPAR
roj. Vidic,
iz Tom ažje vasi 21

D ragi ata, lepo j e bilo s tabo živeti,
vse bi dali, če še enkrat v tvoje oči
m ogli bi zreti K jerkoli p o svetu
si hodil, naš dragi ata, smeh, srečo
in ljubezen si delil, do zadnjih
izdihljajev s i bil vesel za nas
si skrbel in držal si pesti,
na žalost p a sm rt premagala
tvoje j e m oči

Iskreno se zahvaljujem vaščanom, sorodnikom in prijateljem, ki ste mi v težkih trenutkih stali ob strani. Zah
vala velja tudi gospodoma župnikoma Vinku Dragošu in Lojzu Bercetu za lepo opravljeni obred in poslovilne
besede, sosedom in vaščanom, sorodnikom in tovarni Strešnik iz Dobruške vasi za vence in denarno pom oč
ter Faniki Bregar za poslovilne besede ob odprtem grobu. Vsem, ki ste mi kakorkoli pomagali in pokojno
mamo pospremili na njeni zadnji poti, še enkrat iskrena zahvala.
V globoki žalosti: hčerka T ončka in ostalo sorodstvo

Z A H V A L A
V 63. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi mož, ata, stari ata, brat, stric in
tast

1

Grob zeva globok, globok in širok
sred mladih livad,
oh koliko sanj, p o k o p lje m vanj
in koliko nad!
(Sim on Gregorčič)

JOŽE URANA

#

Z A H V A L A

iz D rage pri Šentrupertu

V 68. letu nas je nepričakovano zapustila naša draga žena, mama in stara mama

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v neizmerno težkih trenu
tkih stali ob strani in pomagali, nam lajšali bolečine, izrekli sožalje in pokojnemu darovali vence in cvetje, ter
vsem tistim, ki so ga spremili na zadnji poti. Zahvaljujemo se govornikom Mariji Brezovar in tov. Hribarju in
Kurentu ter pevcem z Mirne, kolektivu D ane in Trima, še posebej pa Litostroju za godbo in vsem, ki ste nam
v trenutkih največjega trpljenja kakorkoli pomagali.

ANGELA HUMLJAN
roj. VRANIČAR

Žalujoči: vsi njegovi

z Boldraža 3 pri M etliki

razno

in bližnji god mama, brat z družino in sta
ra mama. (6491-ČE-49)
Dragemu možu, očetu, tastu in dedtju
ANTONU GORENCU iz Jablana pri
Mimi peči iskreno čestitajo za 50. rojstni
dan in mu želijo predvsem zdravja žena,
sinova Tone z Joži, Andrej, hčerki Milena
z Milanom, Betka, Adrijana Da pošilja dediju 50 poljubčkov. (6505-CE-49)

v PAKOŠTANIH oddajam 10 sob z
zajtrkom in večerjo. Hiša je v centru, 30 m
od moija-plaže. Edo Vujasin, Pakoštane,
57211 Pakoštane. (P49-24MO)

preklici
ANTONIJA ZAKŠEK, Krajna brda
3, Blanca, opozarjam ANTONA MIRTA
starejšega, Rožno 29, Brestanica, in AN
IONA HLEBCA starejšega, Krajna brda
7, Blanca, naj prenehata z lažnimi govori
cami. V nasprotnem primeru ju bom sod
no preganjala. (P49-13MO)
MARIJA SKODIČ, Goriška 65, Ljub‘Jana, preklicujem žaljive besede zoper
VIDO PRPAR, Svetinje 6, Dobrnič, in
obžalujem. (P49-12MO)

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

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste v težkih trenutkih sočust
vovali z nami, nam ustno ali pisno izrekli sožalje, pokojnici darovali cvetje in jo pospremili na njeni zadnji
poti. Hvala tudi mestni godbi na pihala iz Metlike, župniku za opravljeni obred, govornikom, organizatorjem
pogreba, D O Beti in KZ Metlika. Vsem še enkrat najlepša hvala!
Žalujoči: m ož Anton, sinovi z družinami, vnuki in vsi, ki so jo imeli radi

Z A H V A L A

Zam an Te iščejo moje oči,
zam an Te kliče m oje srce,
srce ljubeče zdaj v grobu spi,
m eni pa rosijo se solzne o či

V 59. letu nas je zapustila draga mama
V SPOMIN

obvestila

IZOLACIJE

Avtomehanika RENAULT BOG
DAN KRASNA, Škocjan, 22, obvešča
cenjene stranke, da ima spremenjeno tele
fonsko številko 76-270. (6583-OB-49)
CENJENE STRANKE obveščam, da
2. decembra odprla frizerski salon na
Grmu. Jelka Redek, Paderšičeva 12. Se
Priporočam! (6563-OB-49)
CANDY SERVIS Janez MOČNIK,
tel. 22-668, K Roku 17. (P42-23MO)
OBVEŠČAM o spremenjenem delov
nem času za stranke: vsak dan od 10. do
17. ure, sobota zaprto. TV-RADIO Vinko
Plankar, Novo mesto, Pod Trško goro 44.
(6247-OB-46)
KMETOVALCI, POZOR! Popravl
jamo vse vrste traktorje, kosilnice, motokultivatorje in druge kmetijske stroje.
Pridemo na dom. Naročila na telefon
(061) 647-155 med 16. in 20. uro, vsak
dan! (P46-3MO)
POPRAVILO skrinj, hladilnikov, pral
nih strojev. KASTELIC, H. Slaka 13,
Trebnje, tel. 44-140, cel dan. (6636OB-49)
Cenjene stranke obveščam, daje FRI
ZERSKI SALON Branka, Gor. Straža
186 odprt od 11. — 19, v soboto od 9. —
•4., nedelja in ponedeljek zaprt. Naročila
sprejemamo na tel. 84-595. Se pripo
ročamo. (P49-64MO)

čestitke
Dragi hčerki SILVI ZORE iz Nemčije
in sinu RUDIJU ŽABKARJU iz Straže

na mojega sina

če vam skrinja ali hi. omara ne
dela, slabo hladi, ob strani le
deni, spodaj curi, pokličite
24-314

TONČKA
BUCIK
iz Mihelje vasi 10, Črnomelj

FRANCETA
PRELOGARJA
iz Gabrijel 24

Dančulovič
Gl. trg 4
Novo mesto

za praznovanje vse lepo — mama.
(P49-25MO)

Vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem, ki so nam poma
gali v težkih trenutkih, darovali vence in cvetje in jo spremili na njeni
zadnji poti, se najtopleje zahvaljujemo. Posebna zahvala tudi D O Ti
skarna N ovo mesto, D O GOK Črnomelj, ŽTP N ovo mesto, Iskri Se
mič, pevkam in gospodu župniku za lepo opravljen obred.
Žalujoči: m ož T on e, hčerka Alenka in sinova N ande ter Boris z
družinami

. Dragemu JANEZU PROGARJU iz
Šmarjete iskreno čestitajo za njegov 50.
jubilej — brata in sestre z družinami.
(P49-55MO)
Dragi, dobri hčerki MINKI KLO
BUČAR z Uršnih sel za njen 55. rojstni
dan, ki ga je praznovala 7. decembra, vse
lepo, mnogo zdravja in srečnih let želi
mama. Čestitki se pridružuje tudi njena
družina, mož, otroci in deset vnukov, naj
bolj pa mali Tonček, ki jo toplo poljublja.
(6487-ČE-49)
Dragemu JANEZU DOLINARJU iz
Šmarja iskreno čestitajo za 30. rojstni dan

N aš dom j e prazen, dom j e tih,
a v naših srcih še živiš,
ljubezen naša še gori,
a tebe, ata, nič več n i

roj. ŠPORAR
iz Ribnice
se prisrčno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, delavcem
Inlesa-tozd Oknarna, pevcem, OOZK Ribnica in govornikoma za iz
rečene besede slovesa, kakor tudi vsem, ki so pokojni darovali vence in
cvetje ter jo pospremili na zadnji poti.
Žalujoči: m ož Zvonim ir, sin D ušan in hčerka Vesna z družinama ter
ostalo sorodstvo
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Za nas si skrbela in držala si pesti,
na žalost p a bolezen
premagala tvoje j e m oči
Z A H V A L A

Z A H V A L A

MARIJE
TRETINJAK

Neutolažljiva mama, brat M atjan, sestra Gmica in Blaž

ZAHVALA
V 66. letu starosti nas je za vedno zapustil
naš dragi mož, oče, brat, dedek, stric in tast

Ob boleči izgubi drage žene, mame, sestre
in tete

Z bolečino v srcih se spominjamo 2. decembra 1985, ko nas je v 52. letu
starosti zapustil dragi sin, brat in stric. Srce je tvoje dalo vse, kar je ime
lo, nobene bilke zase ni poželo. Spomini nate še živijo, zdaj solze naše
tvoj prerani grob rosijo. Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu krasite
grob s cvetjem in prižigate sveče.

ALOJZ
ROZMAN
strojevodja v pokoju, borec Cankarjeve
brigade
iz Trebnjega
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki
so nam pomagali v najtežjih trenutkih in sočustvovali z nami, pisno in
ustno izrazili sožalje, darovali vence in cvetje ter pokojnega v tako ve
likem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Posebno zahvalo smo
dolžni OOZB, ZRVS, društvu upokojencev, TO ZD za vleko vlakov
N ovo mesto, govornikom tov. Alojzu Simončiču, Alojzu Uršiču, Stane
tu Prijatelju, Antonu Žibertu in vsem zastavonošem, nosilcu odlikovanj
ter godbi na pihala in pevcem za zapete žalostinke. Vsem še enkrat pris
rčna hvala!

V 83. letu starosti nas je za vedno zapustila
naša mama, stara mama, babica in teta

JOŽEFA
PODRŽAJ
iz Rumanje vasi
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in vaščanom, ki so
nam v težkih trenutkih pomagali, nam izrekli sožalje, darovali vence in
cvetje ter našo ljubo in nepozabno mamo spremili na njeni zadnji poti.
Hvala govornici Marici, pevcem za zapete žalostinke, Tiskarni N ovo
mesto, IM V-TO ZD Commerce, gospodu župniku za opravljeni obred,
Dom u starejših občanov in medicinskemu osebju bolnice N ovo mesto.
Vsem še enkrat iskrena hvala!
Žalujoči: otroci A nica, Janez, Franci z družinami in ostalo
sorodstvo
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FANČI

D anašnja številka našega časo
pisa j e dvatisoča, k i j o bere Fanči
Sever iz B irčne vasi Severjeva j e
nam reč redna bralka D olenjske
ga lista od njegove prve številke,
k i j e izšla v p etek, 17. februarja
1950, in ena prvih naročnic.
<
» »Prve D olenjce so nosili še otroci
«
birčenske šole, p o n eka j številkah
» p a sem se naročila,« se spom inja
,«
Severjeva. V naši k a rto te kije vpi
I sana k o t osemintrideseta naroč
«
I
nica. »V sepreberem , najprej naj
% bolj dom ače stvari, potem p a še,
%
k a j se dogaja p o drugiih občinah.
Zanim ajo m e tako dogodki iz Po
savja p a trebanjske občine, Bele
krajine
in od drugje.
Čee bbii lbilo
..........................
ie. Č
' po
moje, bi D olenjski list pisal tudi iz
litijske občine, od tam sem ja z
doma, p a še iz Ivančne gorice in
grosupeljskega konca. Vsak četr
tek ga kom aj čakam , p o dve uri
sedim in berem, takrat m e nič
drugega ne zanim a in sem k a r ne
jevoljna, če kdo pride. V vsaki
številki najdem veliko zanim ive
ga. K a j p a bi bilo, če ne bi bilo D o 
lenjca p ri hiši? Vsi sosedje ga
imajo, tu n i hiše brez njega. Pre
beremo ga, potem se p a o tem p o 
govarjamo, ta pove to, oni ono in
pogovor se razprede. Počasi p o 
tem časopis prebiram cel teden,
do naslednjega četrtka in m i ni
nič prav, če ga poštar prinese šele
v petek, k a j šele, če k d a j vmes ne
izide, takrat j e teden tako dolg.«
S edaj Severjeva živi sam a v
hišici ob robu gozda. Včasih p a j e
bila hišica polna otrok, k a r sedem
sta j ih imela z možem, k i j e bil
dom a iz sem iškega konca. V te
kraje sta Severjeva prišla leta
1935, m ož j e delal p ri železnici tri
«
I
«
»
»
«
I
«

S

leta kasneje sta se nastanila v Birčni vasi M e d vojno so jih belo
gardisti izgnali iz stanovanja na
p o sta ji » S e dobro, da j e m ož p rej
ku p il staro leseno hišo, j o p o d rl in
postavil tukaj. Š e zdaleč n i bila
gotova, a 'sm o se m orali preseliti
vanjo. Pa še tisto so nam ta b e li in
to domačini, zažgali, m i p a sm o s
šestim i otroki zbežali v hosto in 0
potem v Radoho, o d tam p a na
Pristavo,« se spom inja hudih ča
sov. Leto dni p o vojni j e m ož p o  0
pravljal hišico, da so se lahko p re  *0
selili v svoje in tam j e neka j časa *0
živelo vseh devet, k ajti p o vojni se
j e Severjevim a rodila še ena hče
rka. M ož, invalid, j e km alu umrl,
ponesrečil se j e na lovu, in Fanči
j e ostala sam a s sedm ini otroki
Vse o troke j e izšolala in spravila
' kruha.
’
Če
do
Č eprav zd a j živi sama,
ni osamljena, saj j e večina otrok
ostala v domačih krajih in vsak
dan k d o pride k njej. » K o sm o bili
še vsi doma, sm o si v četrtek D o
lenjski list k a r trgali iz rok, vsak
g a je hotel p rvi p rebrati Sed a j ga
imajo tudi otroci naročenega, dva
sta že v poko ju .« P oleg D olenj
skeg a lista ima Severjeva še TV_
15 pa N edeljskega si sposodi
»Televizijo ne gledam, sem j o dala
k a r zapečatiti kilav radio p a j e
p ri hiši sam o zato, da j e še ka kšen
glas in da slišim, k a kšn o bo vre
me. Ž e od malega p a zelo rada be
rem, tudi romane. A se vanje tako
poglobim , da m i k a r škodi. Š e
najraje berem časopise, včasih jih
prebiram tudi ponoči, k o ne m o
rem spati N ikoli nisem niti pom is
lila, da bi D olenjca odpovedala,
toliko bom že imela, da bom še
naprej naročena nanj. Pokojnina
j e sicer skrom na, a sem skrom na
tudi sama, zato z njo k a r shajam.
O blek si ne kupujem , če ka m
grem, m e p a otroci peljejo, tako
da tudi čevljev ne strgam. D olenj
s k i list p a j e v teh 3 7 letih p ostal
m oj najboljši prijatelj. Z a eno leto
nazaj jih spravljam, p a izrezujem
iz njih in še potem , k o jih dam
šolarjem za star papir, jim ka kšn e 
ga izpulim. Poleti j e časopis res
bolj suh, se p a p o zim i zato zredi,
pa se izravna. Tudi pred m eseci
k o sem bila dalj časa v bolnici,
sem ga redno brala. K ateri od
otrok j e v četrtek p rv i p rišel na
0
obisk, m i ga j e p rin e se l«
0
To, dvatisočo številko, j e F anči 0
Sever začela brati danes ob p o l
devetih. »Sedaj imamo dobrega
poštarja in ga prinese že zjutraj.«
A. B A R T E U
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ŠM A R JETA — Na obm očju te
krajevne skupnosti so ves minuli
teden ponoči zaznali lažje potresne
sunke. Nekoliko močnejšega so v
četrtek ob 2.16 zaznali tudi seizmo
grafi na Golovcu. Ocenili so, da so
ti sunki, ki jih spremlja bobnenje,
posledica občasnega sproščanja se
izmične energije. Potresni sunki ni
so naredili škode, vzbudili pa so le
nekaj preplaha med_ prebivalci
;, Šmarješki!
Šmaijete,
Šmarjeških Toplic, Bele
cerkve in drugih vasi na območju te
krajevne skupnosti.

Smrt dijakinje
KO ČEV JE — Nataša Cingerle,
dijakinja prvega letnika poklicne
kovinarske šole v Kočevju, sicer pa
dom a iz Ša.......................................
Šalke vasi pri Kočevju, je
šla 5. decembra okoli 19,15 s sku
pino pešcev po pločniku iz Kočevja
proti domu. V bližini hiše na Roški
cesti 12 je prišla nasproti druga
skupina pešcev, Nataša je takrat
stopila s pločnika, da bi dala nas
proti idočim prostor, takrat pa jo je
odzadaj zadel osebni avto volkswagen 1300. Nataša je na kraju nes
reče podlegla poškodbam. Tudi hi
tra zdravniška pom oč ji ni mogla
pomagati. Voznik je po nesreči z av
tom pobegnil.
Miličniki so od očividcev in iz
sledov na kraju nesreče dobili poda
tke, da je bil volkswagen kovinsko
rdeče barve in da je avto poškodo
van na prednji desni strani. Prek
stalne službe UNZ Ljubljana-mesto
so bile takoj obveščene vse enote
postaj milice po Sloveniji in Hrva
ški. Že po približno uri iskanja so
miličniki v Kočevju odkrili dom 
nevnega voznika, lastnika avta in
povzročitelja nesreče. 34-letni Franc
S. iz Podgorske
Podgors ulice v Kočevju je
dejanje najprej zanikal in trdil, da so
mu avtomobil ukradli in je podal na
milici celo prijavo o tatvini avto
mobila.
Miličniki so nato iskali avtomo
bil in ga okoli 22. ure našli samo
okoli 100 m od hiše, kjer Franc Š.
Stanuje. Avto je bil res kovinsko
rdeče barve, bil je poškodovan na
desnem blatniku in imel razbito ve
trobransko šipo, imel pa je tudi
druge značilne poškodbe, ki so bili
skladni z najdenimi sledovi na kraju
nesreče. Franc S. je dejanje še tajil,
dokler miličniki niso zasegli njego
vih oblačil, ki jih je imel oblečene v
času nesreče. V žepih so namreč
našli drobce zdrobljenega vetro
branskega stekla njegovega volkswagna. Pod težo tega dokaza je
storilec dejanje priznal in tudi opi
sal. Zadevo bodo miličniki predali
javnem u tožilstvu, saj so med dru
gim ugotovili, d a je Franc S. vozil
preblizu desnega roba ceste, razen
tega pa je vozil tudi pod vplivom
alke'
kohola.
'

Lovci počastili svoj jubilej
80-letnica organiziranega lovstva na Slovenskem — Priznanja zaslužnim
FRATA — Na predvečer dneva re
publike je Zveza lovskih družin Novo
mesto že sedemintrideseto leto zapored
pripravila slavnostno sejo, posvečeno
spominu padlim lovcem partizanom,

USPEL ILEGALEC
V počastitev dneva republike je
O dred gotjanskih tabornikov 25. no
vembra organiziral akcijo Ilegalec, kije
že tradicionalna oblika preveijanja
znanj mladih tabornikov in zaradi svoje
dinamičnosti in iznajdljivosti posamez
nikov med njimi tudi najbolj priljublje
na. Taborniki so sklenili obroč okoli
Grma, naloga 13 ilegalcev pa je bila
prebiti obroč in »minirati« 3 objekte.
Obram ba je odkrila le pet ilegalcev,
osmim pa je obroč uspelo »prebiti« in
izpeljati končni del naloge. Uspela akci
ja, posebej pa veselje v očeh tabornikov
daje slutiti, d a je taborniška organizaci
ja prerasla v eno najbolj organiziranih
oblik združevanja mladih v novomeški
občini.
M. K.

N O V O M ESTO — Po zaslugi
peščice zanesenjakov, ki delujejo pod
okriljem Zveze prijateljev mladine, je
občina Novo mesto že nekaj let zgled
drugim slovenskim občinam, kako se
pripravi novoletno veselje otrok ob
pričakovanju dedka Mraza. Novoletni
Živžav na Glavnem trgu s tradicional
nim sprevodom, bo letos prvič prinesel
veselje tudi v vse krajevne centre obči
ne. Željo prirediteljev so pomagali
uresničiti v šolskem centni tehnične in
zdravstvene usmeritve v Šmihelu, kjer
učenci te šole že vneto pripravljajo in
krasijo svoj kamion s prikolico. Na
njem se bo dedek M raz s spremstvom
od torka, 22. decembra, do četrtka, 24.
decembra, popeljal v večino krajevnih
centrov novomeške občine. Novoletni
kamion bo s seboj pripeljal tudi pro
gram, kakršnega smo vsa leta lahko vi
deli le na Glavnem trgu. Na koncu pro

AGROPOP
V NOVEM MESTU!
NO VO M ESTO — O b izteku
leta bo prireditvena poslovalnica
Festival Ljubljana, k ije letos kot še
marsikje drugje na Slovenskem tudi
v Novem mestu poskrbela za vrsto
uspešnih kultumozabavnih priredi
tev, pripravila še en »vroč« koncert.
V športni dvorani M arof bo namreč
v petek, 11. decembra ob 19.30 svoj
najnovejši show prikazala trenutno
največja atrakcija slovenskega za

Krivolov divjadi
Krivolovci iz Ložin ustre
lili dva jelena in srno

RADO VEDNOST JE M ORILA —
Ko je elektrikar Albert Novšak šel
odpravljati napako na visokonape
tostnem delu transformatorja v Boštanju, se seveda ni niti najmanj nade
jal. da bo tam odkril veliko kuno
belico. Kuna, kije svojo radovednost
plačala z življenjem, je namreč zlezla
visokonapetostni del transformatoija in povzročila v napravi kratek
stik Na srečo je bila kuna z lepim
rimskim kožuščkom povsem nepo
škodovan« k bo verjetno kmalu kr -sik, vftii Novšakove /en e. Foto:
Franci Pavkovič)

K O ČEV JE — V revitju Lovske
družine Kočevje pri Ložinah je 3. decembra našel eden izmed člai
članov te
družine drobovje divjačine. Zadevo je
prijavil kočevski postaji milice.
Miličniki so na podlagi poizvedovanj
in sledov avtomobilskih gum odkrili av
to in storilce. To so bili: 37-letni Anton
L., 22-letni Anton D. in 28-letni D juro
T., vsi iz Ložin. Preiskava je pokazala,
daje Anton L. obsvetil z avtomobilskim
žarometom trop jelenjadi, Anton D. pa
je z očetovo puško ustrelil tele (mladega
jelena).
Miličniki, ki so zasegli najdeno meso
in puško, so ugotovili, da to ni bil prvi
krivolov te trojice. Na enak način, kot
smo opisali, so v začetku novembra
uplenili pri Mrtvicah jelena in si ga nato
razdelili Anton D. pa je sredi oktobra
med Gornjimi Ložinami in Jasnico
uplenil srno, pri čemer je uporabil moč
nejšo baterijsko svetilko, ki si jo je pritr
dil na puško.
Krivolovci so prizadejali Lovski
družini Kočevje za 340.000 di-t Škoti,;.
Miiičniiu „ zope: krivoiovce š t podari
prijavo javnemu tožilstvu

N O VO M ESTO — Novomeško
društvo rejcev malih živali je ob koncu
minulega tedna pripravilo v prostorih
športne dvorane razstavo čistokrvnih
živalskih pasem. Precej obiskovalcev si
je z zanimanjem ogledalo vrste kuncev,
pernate živali, akvarijske ribice in druge
male živali. Nekatere so na razstavi tudi
zamenjale lastnika, društvo, ki šteje nad
50 članov, pa je dobilo novega ljubitelja
malih živali. Največ zanimanja je bilo
pred kletkami, kjer je Jože Bašelj razs
tavljal dragocene južnoameriške čin
čile.

grama bo dedek Mraz obdaril tudi vse
otroke krajevne skupnosti. Prav ta po
sebnost bo največ prispevala, da se bo
do otroci v prednovoletnih dneh sreče
vali le z eno podobo dedka.
Za vse predšolske otroke novo
meških krajevnih skupnosti bo tudi le
tos obdaritev s programom v okrašeni
dvorana D om a JLA v soboto in nedel
jo, 19. in 20. decembra. Osrednja novo
letna prireditev bo tradicionalni Živžav
na Glavnem trgu. D a bi ga lahko obi
skalo čimveč otrok, je organizator po
maknil prireditve na soboto, 26., in ne
deljo, 27. decembra.
• Tako kot lansko leto bo tudi letos
novomeški Glavni trg v celoti okra
šen v enem dopoldnevu, in sicer v
četrtek, 17. decembra. Ta dan bo na
trgu veljala prepoved parkiranja od
5. do 15. ure, zapora prometa čez trg
pa od 8. do 15. ure. Učenci novo
meških osnovnih šol bodo krasili je
lke in obešali stiropome okraske,
električne nize pa delavci Elektra ob
pomoči vojakov iz vojašnice Milana
Majcna. Delavci Gozdnega gospo
darstva in tozda vrtnarstvo in hor
tikultura bodo brezplačno pripeljali
in postavili smreke, svoj prispevek k
prireditvi pa so kot vsako leto ponu
dili tudi v Labodu, Goijancih-tozd
tovorni promet Straža, Novoteksu,
GIP Pionir in v nekaterih drugih de
lovnih organizacijah.
Prednovoletno vzdušje bodo posku
šali pripraviti tudi v novomeškem Do
mu kulture. Tako že za drugo polovico
decembra pripravljajo lutkovno preds
tavo Psiček Tobi; 18. decembra pa bo v
gosteh celjsko gledališče z Andersenovo
pravljico »Alissa«. Zadnje dni decem
bra bodo vsako popoldne med 14. in
16. uro brezplačno vrteli risane filme, v
veliki dvorani pa bo za otroke na spo
redu tudi celovečerna risanka.

drugim posredovala mariborska Me
talna, Inštitut za metalne konstrukcije iz
Ljubljane pa je pripravljen izdelati pro
jekt. Občinska skupščina m ora do kon
ca leta odgovoriti na poslane ponudbe,
še prej pa poiskati vire za sanacijo obeh
mostov. Pri tem upravičeno računa na
pom oč republiške skupnosti za ceste.
J. T.

ZANIMANJE
ZA MALE ŽIVALI

METLIKA — V Beti računajo
na povečane prednovoletne naku
pe. Ze sicer dobro obiskana njihova
industrijska prodajalna je sedaj še
posebej dobro založena s številnimi
izdelki iz Betinega bogatega in pes
trega programa. D o konca leta so
kupci deležni še posebnega novo
letnega popusta.

Novost: novoletni kamion z dedkom — Živžav bo 26.
in 27. decembra — bogat tudi vzporedni program

Brežice: ohranitev starih južnih vrat ima tudi kulturni pomen
na mostova že leta slabo vzdiževana.
Toda občani zahtevajo, naj ju čimprej
usposobijo, saj imata za občino tudi
gospodarski, ne le kulturnozgodovinski
pomen.
Mostova sta kulturni in tehnični
spomenik II. stopnje. Zgradili so ju
1908 in tako odprli Brežicam dostop v
mesto z južne strani. Tudi dandanes, ko
je prom et preusmerjen na novi železnobetonski most čez Savo pri Budiču na
Čatežu, stari orjak še vedno lahko raz
bremenjuje druge dohode v mesto.
Strokovnjaki predlagajo sanacijo in
izvršni svet občinske skupščine je za
njeno izvedbo že imenoval komisijo.
Okvirno ponudbo za prenovo, je med

NOVOLETNI POPUST
V BETINI
PRODAJALNI

leti. Prireditev pred lovsko kočo so po
pestrili še rogisti novomeške lovske zve
ze in pevci lovske družine Studenec.
Na koncu so najzaslužnejšim lovcem
podelili odlikovanja. Znak za lovske
zasluge so prejeli: Franc Brajer (LDM irna peč), Franc Gole (LD Novo
mesto), Alojz Avbar, Alojz Pepel, An
ton Vovko, Belizar Keršič (vsi LD
Otočec), Drago Hadel, Ludvik Smre
kar, Dane Zupančič (LD Padež), Frac
Bukovec, Jože Lavrič, Leopold Suhorepec (LD Plešivica), Matija Zamida
(LD Toplice), Stane Gabrijel (LD
Dobrnič), Kristelj Bečaj (LD Trebnje),
Vojko Zefran, Stane Jarm (LD Vel.
Gaber), M atjan Kos (LD Brusnice).
Red za lovske zasluge III. stopnje so
prejeli: Anton Vovko (LD Brusnice),
Janez Orehek (LD M irna peč), Martin
Bele (LD Novo mesto),
isto), Tone Žnidaršič
Žnid
(LD Šentjernej), Franc Jakše (LD Ore
hovica), Franc Bevc (LD Otočec),
Franc Perpar (LD Dobrnič), Franc Borštnar in Franc Slak (LD Trebnje),
M artin Iskra (LD Plešivica). Najvišje

En dedek za vso občino

Mostova ne smeta propasti
BREŽICE — Stara mostova čez
Krko in Savo sta skupaj z veznim via
duktom že osem desetletij ponos mesta,
saj jim a po dolžini nikjer v Sloveniji ni
enakega. Brežicam sta vtisnila značilno
podobo, ki prevzame tudi vsakega tuj
ca. Ovekovečili so ju že v mnogih fil
mih, čeprav gledalci ne vedo, kje so fil
me snemali. Filmsko dogajanje je
postavljeno v druge kraje, toda režiserji
se tej privlačni sceni ne morejo upreti.
Brežičanom so se prizori z mostovoma
še zlasti vtisnili v spomin ob spremljan
ju ameriške nadaljevanke Vihre vojne.
Res škoda, da ta kulturni spomenik
tako propada. Za promet so ga zaprli na
začetku letošnjega leta. Zaradi stalnega
pomanjkanja denarja sta bila oba jekle

letos pa je bila namenjena tudi prazno
vanju 80-letnice organiziranega sloven
skega lovstva.
Zbranim lovcem je o naši revoluciji
in sedanjem političnem in gospodar
skem trenutku spregovoril predsednik
skupščine ZLD Franc Pirkovič, o zgo
dovini lovstva na Slovenskem pa pred
sednik IO ZLD Janez Bulc in Jože Falkner; le-taje ob tej priložnosti prebral za
nimiv spis o slovenskih lovcih pred 80

J. P.
,<yUCA gg;

priznanje, red lovskih zaslug II. stopnje,
pa je prejel Anton Merlin iz lovske
družine Otočec.
Naslednji dan so imelj lovci skupni
lov v lovski družini Šentjanž. Na
brakadi je sodelovalo 140 lovcev, izku
piček lova pa je bil: divja svinja, dve li
sici in en zajček.
J. P.

Z ELEKTRONSKO
HARMONIKO
PO POMURJU
LENDAVA — Na povabilo lendav
ske Zveze kulturnih organizacij in
njenega predsednika Rajka Stupaija,
gledališkega igralca, ki je doma iz
Krškega, je prejšnji teden od 2. do 4.
al v lendavski občim
decembra gostoval
solist na elektronski harmoniki Silves
ter Mihelčič iz Črnomlja. Mihelčič je
nastopil na osmih osnovnih šolah v tej
pomurski občini in na koncertih izvajal
lastne priredbe pomurskih ljudskih
pesmi in plesov ter skladbe, nastale po
belokranjskem ljudskem izročilu. Pov
sod so predstavili tudi zvezek Mihelčičevih priredb pomurskih melodij.

LOJTRCA DOMAČIH
CELJE — V dvorani Golovec bo 12.
decembra ob 20. uri zaključna priredi
tev Lojtrca domačih. Tega dne ob
16.30 bo javna generalka, v nedeljo 13.
decembra bodo pripravili še tretji nas
top narodnozabavnih ansamblov. So
botno sklepno prireditev bo neposred
no prenašal radio, v novoletnem spore
du jo bo predstavila tudi ljubljanska
televizija. Na celjski predstavitvi Lojtrce domačih, ki jo bo vodil Boris Kopi
tar, bo nastopilo več nasam blov— gos
tov, solist na harmoniki in folkloristi iz
Celja.

g j *

DISKOTEKA OTOČEC

Majico z znakom Diskoteke Otočec bo ta teden prejel TOMAŽ MAVRIN iz
Kočevja kot nagrado za sodelovanje pri oblikovanju naše in vaše lestvice. Žreb
ga je izbral izmed tistih, ki so poslali enega ali več predlogov za top lestvico. Na
lestvici tokrat ni novosti, le mesta so posamezni hiti nekoliko zamenjali. Na vrh
seje povzpel Joe Cocker, medtem ko na dnu lestvice vztraja še kar naprej S. Fox.
Lestvica je ta teden takšna:
1. Unchain my heart — JO E COCKER
2. Dance little lady — T. CHARLES
3. Bad — M. JACKSON
4. La Bamba — LOS LOBOS
5. Little lies — FLETWOOD MAC
6. Never gonna give you up — RICK ASTLEY
7. Just can’t stop lovin you — M. JACKSON
8. Personal touch — ERROC BROWN
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.

bavnoglasbenega prizorišča — sku
pina Agropop na čelu z neutrudno
Serbi. Sodeloval bo tudi humorist
Janez Vraničar — Luigi iz Metlike.
Nova LP plošča in kaseta skupine
Agropop gre dobro v prodajo,
skladba »Samo milijon nas je« pa je
že nekaj časa napriljubljenejša viža
radijskih programov. Vstopnice za
osrednjo prednovoletno prireditev
so naprodaj pri poslovalnici Globtoura v Novem mestu, kjer spreje
majo tudi naročilnice delovnih in
sindikalnih organizacij, (dv)

■kozerija■

PRIKAŽEJO
B ilje praznik in zastave so plapo
lale v vetru. M alem u se je zdela za
nim iva še godba na pihala. N a čelu
kolone, k ije pripeljala pred kultur
ni dom , kjer je bila osrednja repiška
proslava ob občinskem prazniku, je
bil m ercedes in v njem že m alce si
volas mož s šoferjem.
— jtd o pa je to? je vprašal Mali.
— Ž upan. Po funkciji je glavni
v Repičevi dragi.
K o je izstopil iz drugega avto
m obila tovariš iz rdeče hiše, je M a
lega spet zanim alo
— K do pa je to9

SE
— T ovariš rdečnik. Veš, on je
sekretar Zveze, k ije nad vsemi. K ar
sklene Zveza, m orajo vsi upošteva
ti, sem m u razložil. v
— T udi tovariš Ž upan?
— Tudi, čeprav je glavni.
Iz tretjega avtom obila s e je sko
bacal tovariš Sezdelejevič.
— K do pa je to? je M ali razširil
oči.
— T a črnolasec? T o je tovariš
Sezedeljevič Frontnik. Za božič
nam bo čestital praznik. Sicer pa se
bori za znižanje inflacije.
T ovariš Puškič še ni bil na pla
nem, ko je Mali že vrtal vame.
— K do
;c to?

SKUP

— T a striček pa je tovariš
Puškič. V šoli se boste učili o njem.
Prem agal je Nem ce in dom ače izda
jalce. Vidiš, na prsih im a odlikovan
ja. Č e ne bi bilo njega, ne bi bilo niti
banan niti čokolade, sem bil do m o 
vinsko zaveden.
T udi tovariša Izvršnika ni poz
nal. Brž k o je pokukal na svetlo, je
M ali planil vame.
— K do pa je to?
— T ovariš z očali je tovariš Izvršnik. Repiška oblast. T o je pred
sednik izvršnega sveta. Prem ajhen
si še, da bi razumel.
T ovariša Foteljčič in Kom olčič

sta se pripeljala skupaj. D ružno sta
tudi koračila po stopnicah, ki vodi
jo v kulturni dom.
— K do pa sta tadva strica? je
butnil Mali.
— T o sta uslužbenca repiške
občinske skupščine. K o boš potre
boval osebno izkaznico, ti jo bo iz
dal tovariš Foteljčič. Za potni list pa
se boš oglasil pri tovarišu K om olčiču.
— Ate, kje pa so vsi ti strici?
— V pisarnah.
— Zakaj pa pridejo ven samo
takrat, ko visijo zastave?
T O N I G A ŠPE R IČ

