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Stavka kot farsa

Bo morala IMV zapreti vrata?

Krški elektrodistributerji so stavkali štiri dni

Če bodo adm inistrativni ukrepi še dolgo veljali, se rdečim številkam ne bo mo
goče izogniti — Opozorilno pismo številnim organom do zveze_______

KRŠKO — Preteklo sredo so se
v krškem delavskem domu zbrali
delavci krške Elektrodistribucije,
da bi na ta način zaključili štirid
nevno stavko. Toda stavka in zbor
sta bila bolj podobna farsi o našem
socialističnem samoupravnem sis
temu kot pa resni obravnavi, čeprav
so zboru prisostvovali tudi najvišji
predstavniki slovenskega elektro
gospodarstva.
Stavka 230 delavcev Elektrodis
tribucije se je začela že v soboto.
Povod zanjo pa je bil v tem, da de
lavci zaradi prepovedi krške SDK
niso dobili za 40 odst. višjih no
vembrskih plač. Negodovanje de
lavcev je bilo po tej strani deloma
tudi upravičeno, saj sta ostala dva
tozda iz Elektra Celje, prav tako pa
tudi vsa ostala elektrodistributerska
podjetja, dobila za toliko višje
plače, ker jim je SDK to pač dovoli
la. Vendar paje lahko vsakemu jas
no, da bodo vsi, ki so preveč po
večali osebne dohodke, le-te vrnili.
Ob tem seveda ni treba omenjati
nesmisla, da bi po zakonu o sanaciji
delavcem lahko izplačali višje oseb
ne dohodke, kot jih dovoljuje lastni
samoupravni sporazum.
Na koncu koncev so se delavci le
sprijaznili, da bodo imeli še naprej
enake plače kot doslej, vendar pa so
dali pobudo za enotno obračuna
vanje osebnih dohodkov v elektro
gospodarstvu Slovenije. Kako bodo
to dosegli glede na to, da so tudi na
zboru delavcev ugotovili popolno
»razhajkanost« elektroenergetskega
sistema, je seveda vprašanje zase.
Vendar pa bi take zahteve lahko
pošiljali tudi po drugi poti in zaradi
tega ne bi bilo treba organizirati šti
ridnevne stavke. Pa kaj, delavcem
je šiht tekel povsem normalno, saj
so za nemoteno dobavo električne
energije skrbeli dežurni, tako da sis
tem ni razpadel. Take stavke, tako
rekoč brez posledic za proizvodnjo,
pa si seveda v kateri drugi dejavnos
ti prav gotovo ne bi mogli privošči
ti. Tam za sedaj še vedno velja pra
vilo, da brez dela ni proizvodnje,
brez te pa tudi ne dohodka.
J. SIMČIČ

NOVO MESTO — Vse kaže, da bo dolenjski in slovenski industrijski
gigant IMV po kratkem vzponu zopet padel na kolena. Tja ga tokrat ne bo
spravilo lastno megalomanstvo, kot seje zgodilo v preteklosti, temveč pos
ledice protiinflacijskih ukrepov, ki zaradi cenovnih nesorazmerij kolektiv
dobesedno silijo v razprodajo družbenega premoženja. Če se bo tako stan
je nadaljevalo, IMV ne bo dočakal pomladi, ampak bo moral že prej zapre
ti vrata.
Take črnoglede napovedi so posluša
li člani delavskega sveta DO na pone
deljkovi izredni seji, na katero so pova
bili tudi novinaije. Član poslovodnega
odbora Franci Borsan je v analizi gos
podarjenja v prvih enajstih mesecih le
tos navedel sicer spodbudne rezultate:
letni plan v avtomobilski proizvodnji
presegajo, do konca leta pa računajo, da
bo dosežen tudi v prikoličarski dejav
nosti, preskrba z materiali je zadovolji
va, zmanjšane so zaloge, izboljšala seje
kvaliteta dela, močno se je povečal iz
voz in ob koncu letošnjega leta bo ust
varjen čisti prihodek v višini 25 milijo
nov dolarjev.
Kot hladen tuš za vse prisotne pa je
bila analiza predsednika KPO Maijana
Anžurja, v kateri je poskušal strniti pos
ledice, ki jih bodo imeli najnovejši
ukrepi vlade za prihodnje gospodarjen
je v IMV. Poudaril je, da inflacija ni no
benemu v prid in podpirajo prizadevan
ja za njeno zajezitev, vendar tega, kar se
je zgodilo sedaj, nobena ekonomija ne
prenese. Dosedanji problemi so postali
še večji, nov velik problem paje postala
kooperacijska proizvodnja, in če smo se
odločili, dajo bomo spravili na kolena,
bi morali to jasno povedati. Vse dose
danje uspehe so ukrepi ZIS postavili na
glavo. Zaradi cenovnega nesorazmeija
ima IMV samo pri proizvodnji ene
»katrce« za domači trg 2 milijona izgu
be. Taka proizvodnja je seveda brez
vsakega smisla, hkrati pa postaja brez
smisla celotna proizvodnja IMV, saj ce
lotna reproveriga tudi v izvozu ne bo
dajala pravih rezultatov Temu botruje
jo tudi spremembe pri izvoznih stimu
lacijah in spremembe kurza.
Ker tudi v resoluciji za gospodarjenje
v prihodnjem letu ni videti pozitivnih
sprememb, postaja vsako načrtovanje
brez smisla. Kljub temu v IMV ne na
meravajo stati križemrok. Ustanovili so

BERITE DANES
BREŽICE — Za kulturni pro
gram na posavski proslavi v počas
titev dneva JLA so letos poskrbeli
Brežičani. Prireditev je bila v pone
deljek na predvečer praznika. Nas
topili so pevci mešanega zbora
društva bratov Milavcev iz Brežic in
tamburaški orkester iz Artič pod
vodstvom Elizabete in Dragutina
Križaniča. Slavnosti govornik je bil
Franc Pipan. Sekretar medobčin
skega komiteja ZKS je menil, da
nam je v sedanjih težavah zelo po
treben optimizem in da Slovenci
vidimo izhod iz krize v znanju in
resnični, ne samo besedni demokra
tizaciji. »Negativno pisanje o JLA,
predvsem manipulacije z obiskom
generala Branka Mamule v Krškem
moramo zavrniti,« je dejal, »vključ
no s špekulacijami o skominah JLA
po skrivnem orožju ter razlaganjem
o šok terapiji kot odrazom pučističnih teženj.« Ponedeljkovo sloves
nost so združili s podelitvijo števil
nih priznanj, plaket in pohval
občanom posavskih občin in pri
padnikom JLA.

Delavski svet DO in družbenopoli
tične organizacije v IMV so na zvezno
skupščino, ZIS, republiško skupščino in
občine, v katerih deluje IMV, naslovili
pismo z zahtevami po takojšnjih ukre
pih, ki bi omogočili IMV in drugim de

NASTOP ZA DAN JLA
RIBNICA — V ribniški občini so v
več krajih pripravili prireditve v počas
titev dneva JLA. Zvrstile so se razstave,
glasbeni in recitatorski nastopi, obiski
ipd. Osrednja prireditev je bila v rib
niškem Domu JLA, kjer so nastopih
učenci glasbene šole, pevski zbor OŠ
Dr. France Prešeren, plesna skupina
pod vodstvom Dijane Drobnič in drugi.

»KATRCE« SO IN JIH NI — Dnevno se s tekočega traku v IMV zapelje
dvesto še vedno popularnih »katrc«, vendar sijih sedaj domači kupci lahko
ogledujejo le od daleč, saj gredo trenutno vse v izvoz. Pri vsaki bi po sedan
ji ceni, ki jo lahko uveljavi IMV na domačem trgu, imel proizvajalec 2 mili
jona novih dinarjev izgube, torej bi s tako prodajo lahko kmalu zaprl to
varniška vrata. »To je razprodaja družbenega premoženja,« pravijo v
IMV. (Foto: J. Pavlin)

V sedanjih zajetjih je
večinoma oporečna
JESENICE, VELIKA DOLI
NA — Ljubljanski Geološki zavod
že dve leti načrtno raziskuje vire
pitne vode na Gorjancih. Z lani
opravljenimi hidrološkimi raziska
vami se je dokopal do ugotovitve,
da so na gorjanskem območju vodonosniki kraškorazpoklinskega ti
pa v jurskih in miocenskih plasteh,
v katerih so sedanja zajetja, in vodonosniki razpoklinskega tipa v do
lomitskih plasteh.
Voda v obstoječih zajetjih je bak
teriološko oporečna in zato nepri
merna za ljudi in živino. Geologi
predlagajo, naj si krajani v bodoče
uredijo črpališča v domolomitskih
kamninah. V ta namen bodo po
drobneje raziskali tri lokacije: prvo
v bližini Jesenic, drugo pri zaselku
Krči in tretjo desno od magistralne
ceste Ljubljana — Zagreb na ob
močju od Podgračenega do Ribni
ce. Vrtali bodo 120 m globoko, da
bi temeljiteje spoznali značilnosti
dolomitnega vodonosnika in pred
videli lokacijo 200-metrske vrtine.
Če bodo rezultati ugodni na vseh
treh mestih, bodo kraj za črpalno
končno vrtino izbrali prebivalci je
seniške in dolinske krajevne skup
nosti v dogovoru z investitoijem.
T udi na Cerkljanskem bodo mo
rali hitro poiskati nove vodne vire
za napajanje gorjanskih vasi. Me
dobčinska sanitarna inšpekcija in
Zavod za zdravstveno varstvo sta
opozorila na to, da ne bi še kje iz
bruhnila epidemija nalezljive zlate
nice, za katero je letos zbolelo pre
cej ljudi prav na območju Cerkelj in
Mrzlave vasi.
J. T.

Kriv je sistem, in ne ljudje
Posavski direktorji so kritično spregovorili o gospodarskem položaju

na 2. strani:

KONCERT
V DOMU JLA

poseben štab, ki bo ažurno spremljal
dogajanja in poskušal vplivati na spre
membe. Do teh pa mora priti, kajti
IMV se z naglico bliža rdečim števil
kam.

lovnim organizacijam, ki so zaradi pro
tiinflacijskih ukrepov ZIS prišle v
težaven položaj, normalno tržno poslo
vanje.
T. JAKŠE

Na Gorjancih
iščejo zdravo
pitno vodo

• Malodušje se širi z
vrha
na 4. strani:

• Zmeda na tržišču
konfekcije
na 5. strani:

• Vedno več dela za
enak denar
na 11. strani:

• S pšenico je manj
izgube kot z živino
na 12. strani:

• »Boj za uničenje ve
re je vedno doživel po
lomijo«

DR. MATJAŽ KMECL
OBISKAL KOČEVJE
KOČEVJE — Pisatelj, dramatik in
publicist dr. Matjaž Krnele je v sredo
prejšnji teden obiskal Kočevje in na pri
reditvi, ki so jo pripravili v knjižnici,
predstavil svojo knjigo Slovenska post
na premišljevanja. Na srečanju z obi
skovalci je pisatelj odgovarjal tudi na
njihova vprašanja.

KRŠKO — Medobčinski svet ZK za Posavje je pretekli teden sklical
aktiv direktorjev komunistov, ki so pred bližnjo sejo CK ZK Slovenije, na
kateri bodo obravnavali sedanje kritične razmre v gospodarstvu, lahko
povedali svoje mmenje o sedanjem gospodarskem položaju. Ta pa prav go
tovo ni samo kritičen in do kraja zavozlan, ampak se na trenutke kaže
smešen in tragičen obenem.
Zato je temeljno vprašanje, kaj storiti
v sedanjih dramatičnih razmerah, ki so
ga naslovili na direktoije z obljubo, da
bodo vse tehtne pripomve in vprašanja
posredovali naprej, naletelo na dober in
polemičen odmev. Direktorji so se
strinjali z ugotovitvijo, izrečeno v
uvodni razpravi, da bo 150 do 200 tisoč
delavcev krepko prizadetih zaradi ukre
pov zvezne vlade. V težave so prišle celo
tiste delovne organizacije, za katere je
bila večina prepričana, da dobro poslu
jejo in delajo. K splošni anarhiji prispe
vajo tudi številne stavke, kjer delavci
zahtevajo povečanje plač, denar, ki ga
prej ni bilo nikjer, pa se v takih primerih
vedno najde. Marsikdo se je na sesta
nku vprašal, kakoje to mogoče. Če pus
timo ob strani kritike, ki so letele na

Le luknje krpajo, nič več
V Posavju bodo zmanjšali razlike pri intervencijah
kmetijskih skladov — Slaba volja zaradi neenotnosti
BREŽICE — V skladih za pos
peševanje in intervencije v kme
tijstvu kmetijci ne vidijo prave
rešitve zase. Krpanje lukenj je pre
malo, pričakujejo nekaj dolgoroč
nega. Tudi v Posavju menijo, da
kmetijstvo ne potrebuje miloščine,
ampak tržno gospodarstvo.
Občine, ki so velike pridelovalke
hrane, morajo dajati več v sklade za in
tervencije kot občine porabnice v razvi
tih območjih, kar ni logično. Poleg tega
se občinski skladi bolj ali manj podreja
jo splošni politiki, ki za kmetijce doslej
ni bila kdove kako zanimiva. Repu
blika je tista, ki dirigira in skladi delajo
pod pritiskom tudi v primerih, ko se
občinski dinar oplemeniti z republi-

SEDAJ JE ČAS ZA SREČANJA Z DEDKOM — Zadnje dni iztekajoče
ga se leta se še najlepše godi otrokom. Mnogi niso toliko pozornosti delež
ni vse leto. Še največjim pomenijo srečanja z dedkom, seveda pa so veseli
tudi daril, k i jih dedek Mraz vsako leto prinaša s seboj kot nagrado p
pridnost. Zadnia leta sta tudi njegov koš prizadeli inflacija in devalvacija,
in če bo šlo tako naprej, bo nasiednje ieto v košu nosii le še bombončke in
pomaranče. Če bo mani v vrečki, bo pa zato več programa, kot je bilo to
minulo soboto in nedeljo v novomeškem Domu JLA, od koder je tudi pos
netek. {Foto: J. Pavlin)

zvezno raven, pri čemer so direktorji
opozorili, da se zvezna resolucija bere
kot pismo dedku Mrazu, ker pač ne
upošteva realnosti, v kakršni smo, po
tem lahlo rečemo, daje največ kritik le
telo na račun bank in monetarnokreditne politike.
Tako je bil na sestanku med drugim
navedenh podatek, da LB-Temeljna
posavska banka vsak dan razpolaga z
10 do 17 milijardami presežkov, ki pa
jih ne more plasirati, ker je zvezana z
limiti. Seveda vsote v slovenskem meri
lu narastejo za desetkrat ali še večkrat.
Skratka, banka ne more uporabiti svoje
ekonomske moči v prid domačega
združenega dela. Kritično so govorili
tudi o obrestih na vloge na vpogled, ki
so že dolgo enake, medtem pa so

EfeL
Nadaljevalo se bo suho vre
me z meglo po kotlinah.

škim. Povedano je lepo, v dejanjih pa
tak način v naprej preusmetja denar po
želji od zgoraj.
S tem ni rečeno, da upravljalci občin
skih skladov o ničemer ne odločajo. V
Posavju sicer spoštujejo ključ, po kate
rem gre del sreidstev za intervencije pri
pridelavi hrane, del za preskrbo in del
za rezerve, merila za pomoč pa so raz
lična in odvisna od tega, katera panoga
je v večjih težavah (vinogradništvo,
poljedeljstvo).
Neenotnost povzroča slabo voljo na
stičnih točkah, na občinskih mejah. So
sedje vedo drug od drugega, koliko
premije kdo dobi za kak pridelek in po
tem se tisti, ki imajo manj, čutijo priza
dete in oguljufane. Odbor za kmetijstvo
pri medobčinski gospodarski zbornici
Posavja je na ponedeljkovi seji v Breži
cah predlagal, da bi plane skladov za
naslednja leta vsaj nekoliko poenotili in
zmanjšali razlike, ki zdaj begajo ljudi.
Hkrati naj bi jih seznanili s številkami o
letošnji porabi skladov v vsaki občini
posebej.
J. TEPPEV

obrestne mere za kredite narasle na 140
odst. Seveda to ljudi sili, da denar takoj
in sproti zapravijo, prav lahko pa bi ta
denar uporabljali tudi za spodbujanje
gospodarskega razvoja. Podobno je tu
di z deviznim varčevanjem, ki se je
močno zmanjšalo prav zaradi nezau
panja ljudi v bančni sistem. Ta tuja
akumulacija, ki leži v nogavicah, pa se
veda na tak način ni uporabljiva. Zato
so direktorji terjali spremembe na tem
področju in tudi spremembe deviznega
zakona, zlasti pa ukinitev vseh limitov,
tako da bo denar spet v funkciji razvoj
nih programov. Po mnenju enega iz
med razpravljalcev so limiti naredili več
škode kot vsi agrokomerci skupaj. Zato
so se zavzeli za to, da banka ni več aso
ciacija združenega dela ali dom onemo
glih občanov, ampak gospodarska eno
ta, ki bo na trgu denar prodajala. Zlasti
kritično pa so govorili o zamrznitvi cen,
kjer sedaj niti ni mogoče predvideti
vseh negativnih posledic. Govor je bil
tudi o prezapletenem obračunskem sis
temu, ki se kar naprej spreminja, pa ga
zato le makokdo pozna, o tem, da se vsi
ukvarjajo z vsem, o preobsežni samou
pravi, ki žre čas in denar itd. Skratka,
sprejeto je bilo soglasno mnenje, da
brez sprememb v sistemu ne bo mogoče
potegniti gospodarskega voza iz blata.
J. S.

Slovesno
za dan JLA
Osrednja prireditev ob
prazniku Jugoslovanske
ljudske armade je bila v
novomeški vojašnici
NOVO MESTO — V novomeški
vojašnici Milana Majcna je bila 22. de
cembra slovesnost, ki so se je udeležili
poleg starešin in vojakov vojašnice še
predstavnik komande ljubljanskega ar
madnega območja Miroslav Stankovič
ter številni predstavniki organizacij in
ustanov iz novomeške občine.
Stanokovič je v pozdravnem nago
voru med drugim poudaril pomen sode
lovanja med JLA in občani. Izhajal je iz
Titovih besed o nujnosti nenehnega

• V okvir slovesnosti ob dnevu
JLA sodi tudi prireditev, ki so jo
pripravili 18. decembra v novomeškem
domu JLA. Na proslavi, ki so jo
popestrili z nastopi pevci »Krke«
ter vojaki, so med drugim podelili
več priznanj aktivistom zveze re
zervnih vojaških starešin.
pripravljanja na morebitno vojno in
graditve družbe na tak način, kot da
vojne nikoli ne bo.
Živimo sicer v krizi, vendar ne bi
smeli pozabiti povojnih uspehov Jugos
lavije. Da bo teh še več, moramo poi
skati še neizkoriščene možnosti, je me
nil slavnostni govornik in se zavzel za
vključevanje ljudi v graditev družbe, to
rej tudi v obrambne priprave.
V vojašnici so pripravili tudi sprejem
za osnovnošolce, ki so čestitali za dan
JLA komandantu novomeške garnizije
Stanislavu Gajiču. Slednji je na sloves
nosti, ki so seje udeležili poleg starešin
in vojakov tudi pedagoški delavci in
predstavniki vodstva novomeške obči
ne, poudaril vlogo JLA pri graditvi
miru.
Na slovesnosti v vojašnici, na kateri
je zbrane pozdravil med drugimi še
Jože Florjančič, so izročili vrsto priz
nanj in odlikovanj vojaškim osebam,
delovnim organizacijam in ustanovam
v občini. Organizacijski odbor 19. zleta
bratstva in enotnosti je podelil posebno
priznanje predstavnikom starešinskega
kolektiva novomeške vojašnice za ve
liko pomoč pri izvedbi zleta.
L. M.

UČINKOVIT SPOPAD
Z EPIDEMIJO
BREŽICE — Zavod za socialno
medicino in higieno v Celju je
ugodno ocenil izvajanje ukrepov
proti širjenju nalezljive zlatenice, ki
se je konec avgusta pojavila na ob
močju Cerkelj in sosednjih krajev
nih skupnosti. Največja veijetnost
je, da je okužbo povzročila voda,
zato so na ogroženem območju iz
boljšali higienske navade pri preskr
bi z vodo in okrepili zdravstveni
nadzor nad možnimi žarišči za na
daljnje širjenje bolezni v družinah,
šolah, varstvenih ustanovah in obra
tih družbene prehrane. Doslej je za
zlatenico obolelo 41 ljudi, zaradi
dolge inkubacijske dobe in kasne
jšega kontaktnega širjenja pa priča
kujejo posamezna obolenja vsaj še
nekaj mesecev. Protiepidemijski
ukrepi veljajo še naprej, med njimi
pa je na prvem mestu povečana
skrb za pitno vodo.

Gospod Suzuki p ri nas
Gospod Suzuki seje v Tesnilih na Veliki Loki sklonil in začel
pobirati obrobke po tleh, ker se mu je zdelo škoda, da bijih kdo
pohodil, hkrati pa je tudi pokazal, kaj bi bilo treba ukreniti, da
ne bi več padali na tla. Gospod Suzuki, predsednik in lastnik
firme Suzuki, ki zaposluje 13.800 delavcev in naredi milijon avtomobilo v ( njen model Swift so nameravali delati tudi v IMV) in
milijon moticiklov na leto. V poslovnem pogovoru je še rekel, da
je njegova tovarna zrasla na samih takih majhnih izboljšavah in
prihrankih. Velikih stvari po njegovem tako in tako ni, vse je
sestavljeno iz malih. Tudijaponskega gospodarskega čudeža ni,
obstaja kvečjemu jugoslovanski čudež, da ob takem nedelu in
razmetavanju materiala sploh še živimo. Že kar vidim, kako bo
kdo na vse to rekel demagogija, slepljenje ljudi Kot so govorili,
da je zgolj demagogija dosluženi spaček nekdanjega zunanjega
ministra Koče Popoviča ali stari bicikel soustanovitelja OF.
pokojnega Jožeta Rusa. Seveda, pri nas smo širokokopotezni,
ne malenkostni pri nas se politiki in drugi vodilni ljudje ne
sklanjajo k tlom, da bi pobirali koščke odpadlega pertinaksa,
kot je to storil gospod Suzuki. K ugledu spada po našem sploš
nem prepričanju vse kaj drugega. Tudi zato smo tam, kjer smo.
M. LEGAN

PRIPOMBE SINDIKATA
NA RESOLUCIJO

Malodušje se širi z vrha
Črnomaljski komunisti o možnostih prihodnjega razvoja — Neodgovornost
ČRNOMELJ — Kljub krizi se
ozrimo vase, saj najbrž ni okolja,
kjer ne bi bilo mogoče delati bolje,
je med drugim menil Uroš Dular na
seji OK ZKS Črnomelj 15. decem
bra. Najbrž je kot eno od notranjih
rezerv omenil nepovezano dolenj
sko regijo, v kateri bi po njegovem
morali določiti nosilce razvoja. O
tem naj presodijo strokovnjaki,
medtem ko Zveza komunistov la

hko da načelne usmeritve.
Bolj od regijske nepovezanosti so
razpravljalce na seji skrbele težave čr
nomaljske občine. O stanju kmetijstva
je spregovoril Niko Požek, ki je v pov
zemanju občinskih razprav o stališčih
CK ZK Slovenije med drugim poudaril
nujnost odprave nesorazmerja cen in
uvajanja tržnega gospodarjenja v kme
tijstvu. Menil je, da bo prispevna stopn-

Kulturno žarišče kraja
V ribniškem Domu JLA se zbirajo predvsem mladi —
Pogovor z upravnikom Nikolo Radičem
RIBNICA — Pred dvema letoma je
tukajšnji Dom JLA proslavil 10-letnico
obstoja in uspešnega delovanja. Jubi
lant je dobil številna priznanja in pohva
le za dobro opravljanje poslanstva, tudi
zato, ker je postal resnično stičišče kra
janov vse ribniške doline, še posebej
mladih.
»Dom je vseskozi ostal zvest smo
trom in nalogam, za katere je bil zgra
jen. Bil je in bo tudi v prihodnje most za
povezovanje vsega prebivalstva, zlasti
pa kraj za druženje mladine s pripadniki
ribniške garnizije. Obiskovalci te lepe
zgradbe se lahko vsak dan prepričajo,
daje v domu čedalje več civilistov, kar
pomeni, da ta ustanova ni izključno vo
jaška. Slednje pa potrjujejo tudi najraz
ličnejše manifestacije, ki so potekale v
Domu JLA v minulih dvanajstih letih,«
pravi upravnik Nikola Radič.
V domu se ne hvalijo s »praznimi
dejstvi«, vse, kar smo slišali in videli,
temelji na otipljivih ugotovitvah. Tako
si je nekaj deset tisoč mladih ogledalo v
tem domu kakih pet tisoč filmskih
predstav, v dvorani je bilo okoli tisoč
koncertov in najrazličnejših drugih pri
reditev. Nimajo pa posebne evidence o

jši

Nikola Radič

i

plesnih večerih, ki so jih priredili in jih
še prirejajo. Veliko pozornost obisko
valcev je pritegnilo nekaj sto razstav.
Marljive so bile likovna, glasbena in fo
to sekcija ter sekcija za kegljanje, šah in
namizni tenis, ki delujejo v domu.
»Posebej bi rad poudaril stalno sode
lovanje z ribniško kulturno skupnostjo,
kije zadnje čase nosilka in preporoditeljica kulturnega življenja v tem kraju,«
pripoveduje Radič. »Za to, daje postal
Dom JLA prizorišče številnih kulturnih

ljubljansko
pismo

Odpoklic za
nesposobne
in nepoštene
Veliko ljudi ni na pravih mestih
LJUBLJANA — Odstop, od
poklic oziroma načelo zamenljivo
sti so nedvomno pomembne prido
bitve in elementi politične prakse
demokratične družbe. Tako kot že
pre'šnje ustave, tudi ustava SFRJ iz
leta 1974 določa pravico člana sle
hernega organa in nosilca javne
funkcije do odstopa. Prav tako je
kot ustavno načelo potrdila načelo
volitev vseh organov in nosilcev
javnih funkcij oziroma možnost, da
je lahko vsak član organov in nosi
lec javne funkcije odpoklican ozi
roma odstavljen. A namesto da bi
se uveljavili kot sestavni del demo
kratične prakse, so bili odstopi in
odpoklici doslej prava izjema.
Praksa, da nosilcem funkcij, ki bi
jih morali odpoklicati ali odstaviti,
pustijo možnost, da odstopijo —
kar pa ima povsem drugačen politič
ni značaj in pomen — je dokaz več,
da se osebna odgovornost zmanjšu
je, hkrati je to tudi dokaz nepriprav
ljenosti, da bi pojave v družbi ime
novali s pravimi imeni oziroma
odkrito in konkretno go . orili o od
govornosti in napakah posamezni
kov. Natančneje rečeno: odstop v
politični praksi običajno ni tisto,
kar bi moral biti, namreč samostoj
no politično in moralno dejanje po
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manifestacij, seje treba zahvaliti predv
sem veliki predanosti kulturni skupnos
ti. Zelo dobro pa je razvito sodelovanje
z OŠ dr. France Prešeren, glasbeno šolo
in otroškim vrtcem Majde Šilc. Ponov
no pa naj omenim, da je dom prijetno
zbirališče mladih, zlasti še, ker imajo tu
nadomestilo za lastne klubske pro
store.«
Upravnik Nikola Radič dodaja, da
želi dom tudi poslej ostati nosilec kul
turnih dogajanj v Ribnici. »Glede na
sredstva, ki so nam dodeljena, pa se
bomo še bolj obrnili k čistemu amate
rizmu, in to na vseh področjih delovan
ja. Ob tem pa bomo še naprej sodelova
li z najrazličnejšimi dejavniki v občini
in zunaj nje.«
M. GLAVONJIČ

ja v SIS za pospeševanje proizvodnje
hrane oslabila kmetijstvo v občini.
Glede industrije v občini je Jože
Mrzlak omenil bojazen, da bodo neka
teri ozdi zaključili leto brez akumulaci
je. To kliče po zmanjšanju občinske
družbene porabe in najbrž bo v njej tre
ba izbrati samo najvažnejše izmed tiste
ga, kar je bilo že prej izbrano za najpo
membnejše. Združeno delo ima čisto
občinske težave, kot je prepočasno kra
tko — iq dolgoročno načrtovanje raz
voja, malo dohodka od sicer precejšn
jega izvoza, pomanjkanje dela, česar se
bojijo gradbeniki, ter premalo strokov
njakov. Razen tega sta na črnomaljsko
občino pozabili Dolenjska in Slovenija.
Sploh pa je v zdajšnji družbeni krizi
po oceni Bojana Vipavca zelo težko de
lati, saj za nekaj mesecev naprej ne ve
mo, kaj bomo počeli. Vendar vse
slabosti niso zunanje, čeprav bi nekateri
tako najraje razložili vse težave, je ugo
tavljal Lojze Šterk. Po njegovem mnogi
ocenjujejo razmere mimo dejanskega
stanja, namesto da bi se vključili v raz
reševanje problemov z znanjem, če ga
imajo.
Razpravljala so na seji, misleč zlasti
na prekinitev dela, nastopili proti delitvi
osebnih dohodkov mimo rezultatov de
la. Glede nezaupanja v politični sistem
so omenjali tudi krivdo pomembnejših
republiških funkcionaijev, češ da ti vča
sih z neodgovornimi izjavami na račun
družbenih razmer silijo ljudi v maloduš
je in jih vznemirjajo.

Med obupom in upanjem
Vedno slabši gospodarski rezultati v regiji, za kar pa
ni kriv le B. Mikulič — Zgubarjev ne oproščati
prispevkov
LJUBLJANA — Rezultati gos
podarjenja v ljubljanski regiji so iz
meseca v mesec slabši, kar velja tu
di za zadnje letošnje trimesečje.
Edina svetla točka je konvertibilni
izvoz, ki rahlo narašča. S tem je
seznanil podpredsednik Gospodar
ske zbornice ljubljanske regije Jože
Drnovšek člane Medobčinskega
sveta ZK Ljubljana-okolica 17.
decembra.
Jože Drnovšek je poročal članom
sveta tudi o »doti« za leto 1988, kot jo
vidijo jugoslovanski strokovnjaki za
gospodarska vprašanja. Ta pogled na
prej tudi ni spodbuden. Omenim naj le
podatek, da bomo v leto 1988 prenesli
60 odstotkov inflacije, medtem ko smo
jo lani prenesli v leto 1987 »le« 29
odstotkov.
Po tem »rdeče podčrtanim črnim
uvodom«, kot je dejal Jože Drnovšek,
se je začela razprava, ki je bila najprej
tudi precej črnogleda, saj ukrepi ZIS ne
spodbujajo dobrega gospodarjenja, obe
tajo se težave v družbenih službah,
pričakovati je še več štrajkov in protes
tov, delo funkcionarjev na občinski
ravni je praktično onemogočeno.
Matjaž Nosan iz Ribnice je dejal, da

sameznika, ^katerim ta vantje svo
jo osebno nedotakljivost in lastna
stališča do posameznih problemov.
Odstop se ne uporablja kot orožje
političnega boja, s katerim posa
meznik da vedeti, da ne soglaša s
politiko organa, katerega član je, ali
pa da ni pripravljen uresničevati te
politike.
Zakaj v politični praksi jugoslo
vanske družbe ne uresničujemo po
litičnega bistva odstopa? Lahko
domnevamo, da je na to vplival
predvsem boljši materialni in druž
beni položaj nosilcev političnih in
poslovodnih funkcij. Po odhodu s
funkcije si vodilni najpogosteje ne
morejo zagotoviti takšne življenjske
ravni, kakršno so imeli, ko so
opravljali to dolžnost. In naposled
je že tako, da družbena zavest in po
litična praksa odstop vrednotita kot
kazen, saj funkcionar, ki odstopi,
izgubi dotedanji družbeni položaj.
Odstopa torej ne pojmujemo kot
moralno dejanje posameznika, ki
naj temelji na njegovi moralni moči
in dostojanstvu, kar bi moralo biti
bistvo odstopa kot demokratične
pridobitve.
Odstopi in odpoklici bodo v naši
družbi dobili drugačno veljavo le,
če se bo spremenil tudi odnos ZK
do uveljavljanja odgovornosti nje
nih članov pri opravljanju po
membnih družbenih funkcij. Tudi
danes so med komunisti ljudje, ki se
z nezaupanjem spotikajo ob bese
dah, kot so: moderna družba, mo
derna partija, stik s civilizacijskimi
ter kulturnimi pridobitvami in po
dobnim. Vendar morajo biti v de
mokratični družbi razlike v mišlje
njih tudi med komunisti normalna
stvar. Ce se kdo znajde s svojim sta
liščem v manjšini, ni nikakršne po
trebe, da ga privežemo na sramotil
ni steber, kot se žal še dogaja. Zato
je nujno treba v ZK še najprej odloč
no razvijati notranjo demokracijo,
ki so ji takšne metode tuje.
V.BLATNIK

niti v delovnih organizacijah niti občin
ski organi še ne vedo, kaj bodo novi
ukrepi prinesli ali odnesli. Povedal je še,
da ribniška občina dolguje Univerzitet
nemu kliničnemu centru Ljubljana 530
milijonov dinarjev, zaradi česar so mo
rali zvišati prispevno stopnjo za zdravst
vo nad dovoljeno mejo. Ob tem je do
dal, da UKC zaračunava tudi storitve,
ki jih ni opravil, ali pa eno storitev
dvakrat.
Lado Lenassi iz Kočevja je menil, da
za vse naše težave ni kriv Branko Miku
lič. Na zadnjem kolegiju direktorjev v
Kočevju je bilo res splošno jamranje,
vendar so sprejeli le trezne zaključke in
se dogovorili, kaj bodo sami naredili za
izhod iz težav. Čeprav kočevsko gospo
darstvo ne dosega dobrih rezultatov, je
tudi tu le nekaj tudi dobrega in ne vidijo
vsi vsega le črno.
Soglasni so bili, da zgubarjev ne kaže
oproščati prispevkov za družbene služ
be, saj bi to pomenilo socializacijo sla
bega gospodarjenja. Menili so tudi, naj
Slovenija pripravi svoj program izhoda
iz krize, ki pa mora biti hkrati jugoslo
vanski, se pravi tak, da bo sprejemljiv za
VKP

J. PRIMC

SEVNICA — Na ponedeljkovi seji
sevniške občinske skupščine so sprejeli
osnutek občinske resolucije za leto
1988. Tehtne pripombe je imelo na os
nutek listine zlasti predsedstvo občin
skega sveta Zveze sindikatov, kije pou
darilo nujnost kadrovske prenove in da
v sevniški občini potrebujejo nove,
produktivne programe. Glede vzgoje in
izobraževanja pa se sindikat zavzema,
da se v resolucijo zapiše tudi v kakšni
obliki bodo v občini drastično krčili
njegove programe, pri čemer je treba
videti celotno racionalizacijo šolstva v
občini.

PRAVNA POMOČ
SEVNIŠKEGA
SINDIKATA
SEVNICA — Občinski sindikalni
svet v Sevnici je pripravil pravno po
moč, ki jo delavcem vsak četrtek od 16.
do 17. ure nudi diplomirani pravnik
Silvester Tihole, zaposlen na Javnem
tožilstvu v Trbovljah. Prve izkušnje
kažejo, da to pomoč v tej uri povprečno
poiščeta dva delavca na teden.

PRISPEVKI ZA DRAGE
MEDICINSKE
INSTRUMENTE
V sklad za drage medicinske instru
mente v Splošni bolnici Novo mesto je
prispeval kolektiv DSSS Zdravstvene
ga centra Dolenjske iz Novega mesta
54.500 din namesto venca ob smrti
Karoline Matjašič. Splošna bolnišnica
Novo mesto se toplo zahvaljuje za
prispevek.

NOVOLETNI KONCERT
V SEVNICI
SEVNICA — Delavska pihalna
godba sevniškega gasilskega društva
prireja v nedeljo, 27. decembra, ob 16.
uri v kulturni dvorani GD Sevnica tra
dicionalni novoletni koncert. Gost kon
certa bo mešani pevski zbor Jutranjke
pod vodstvom Cirila Udovča. Pa še ob
vestilo obiskovalcem novoletnega sej
ma v Sevnici: v petek, 25., in soboto, 26.
decembra, bo obiskal sejem tudi dedek
Mraz s spremstvom, igrala pa bo tudi
sevniška godba. Med novoletnim sej
mom bodo za prijetno razpoloženje
skrbeli tudi ljudski godci.

VSAKO POPOLDNE
ŽIVŽAV
BREŽICE — Pred prosvetnim do
mom bo od jutri naprej vsako popoldne
od 16. do 18. ure otroški živžav, ki ga
prireja Zveza prijateljev mladine. Med
okrašene smreke bodo postavili stojnice
s pisano novoletno ponudbo za najmla
jše. Postregli jim bodo tudi s toplimi
napitki in drugimi dobrotami. Skupine
otrok se bodo dedku Mrazu vsak dan
predstavile z igricami, s petjem in lu
tkovnimi prizori, vzdušjev pa bodo
poživljali zabavni ansambli. Živžav bo
do 30. decembra zaključili s povorko
dedka Mraza in njegovega spremstva
ob zvokih pihalne godbe skozi mesto.
Danes se začenjajo tudi obhodi dedka
Mraza in obdaritev otrok po krajevnih
skupnostih, ki niso v varstvenih ustano
vah.

RAZPIS ZA SREDNJE
VOJAŠKE ŠOLE

SREČANJE INVALIDO V

LJUBLJANA — Konec novembra
je zvezni sekretariat za ljudsko obram
bo izdal razpis za vpis kandidatov v
srednje vojaške šole za leto 1988. Izbira
šol za vse rodove in službe ter za delavce
v vojaških tehniških poklicih je velika,
podrobne informacije v zvezi z razpi
som pa kandidati lahko dobijo pri re
publiškem sekretariatu za ljudsko ob
rambo SR Slovenije, telefon (061)
223-11, na Splošni srednji vojaški šoli
Franc Rozman-Stane v Ljubljani, pri
upravnem organu za ljudsko obrambo
v domači občini ali na skupnosti za
zaposlovanje.

SEVNICA — Društvo invalidov
občine Sevnica prireja v soboto, 26. de
cembra, ob 12. uri na Blanci v okrepče
valnici Medvešek tovariško srečanje s
silvestrovanjem. Za člane in svojce je
cena 6.000 din na osebo. V programu
srečanja bodo poleg malice in kosila
poskrbeli tudi za prijetno presenečenje.
Z Blanco so zelo dobre vlakovne zveze
iz Loke in z Brega. Društvo invalidov
obvešča svoje člane, da sebodo z novim
letom preselili v novo pisarno na obči
no, poleg inšpektorata na Glavni trg 21
a. Uradne ure ostanejo še naprej od 15.
do 16. ure ob torkih in četrtkih.

lista št. 247

državi

valuta

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

šiling
FrankC
frank F
krona
marka
frank
gulden
lira
krona
escudo
marka
pezeta
frank
krona
funt
jen
kv. dinar
dolar
dolar
a. dolar
F.CU
drahma
funt

Grčija
Irska

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
100
1
1
1
1
1
100
1

Naša anketa

Pomemben napredek
Do nedavnega so bile najhujši in skoraj tudi edini nasprotniki jedrske
obrožitve države (z državljani je nekoliko drugače), ki nimajo
»bombe«. Kljub vsem njihovim naporom se razmete niso spremenile.
Obe velesili sta se naglo oboroževali, vsaka zase ima orožja za nekajk
ratno popolno uničenje človeštva, pri tem pa sta ves čas zatrjevali, da sta
za mir na svetu. Morda je o nedavnem sporazumu, ki sta ga podpisala
Reagan in Gorbačov, težko govoriti kot o zgodovinskem, dejstvo pa je,
da gre za bistven preobrat v miselnosti. Prvič v zgodovini je bil sprejet
sklep o uničevanju orožja in to je pomembno, čeprav gre le za 4 odsto
tke vse jedrske oborožitve. To daje upanje za še kaj več. In to je torej
pomembno, za vse človeštvo, »bombe« se bojijo tako tisti, kije nimajo,
kot tisti, ki jo imajo.
M !

JOŽE SMOLIČ, SŠTZU Boris Kidrič,
Novo mesto: »S podpisom sporazuma sta
Reagan in Gorbačov precej pridobila na
ugledu v očeh svetovnejavnosti, svet pa os
taja še naprej razdeljen. Medcelinske rakete
bodo še vedno ostale, vojaški strokovnjaki
obeh držav zagotovo tudi razmišljajo o no
vih orožjih. Mislim, da bi se morala oba
predsednika še kdaj sestati, prijateljstvo
obeh držav bi precej pripomoglo k miru na
našem planetu.«

STANE ZLOBKO, sekretar OK ZKS
Brežice: »Srečanje obeh državnikov je go
tovo napredek, ne pa tudi razlog za prevelik
optimizem. Pripravljenost za nadaljnje spo
razumevanjeje le izkazana. Žal je odprtih še
veliko vprašanj, ki ne zadevajo le ZDA in
Sovjetsko zvezo, ampak tudi njune zavez
nike. Začetek miroljubne akcije na vrhu
ljudje nasploh dobro sprejemajo, ker si vsi
želijo, da bi bilo na svetu več miru.«

M

JOŽE MAVRETIČ, strojnik iz Drašičev: »Vsekakor je pametno, da se Reagan in
Gorbačov pogajata. Če se bo vse izpolnilo,
bo na svetu več miru in varnosti. Pameten
človek najde rešitev brez orožja, če bi danes
spregovorilo orožje, bi bila katastrofa za
človeštvo, verjetno bi bila to zadnja vojna
za svet in človeštvo. Kljub različnim poli
tičnim sistemom in pogledom se dajo najti
stične točke in najbolj primerna rešitev.
Upam, da to srečanje ni bilo samo eno od
mnogih.«
FRANC PAVLAKOVIC, kmet s Preloke: »Pozorno sem spremljal obisk Gor
bačova v Ameriki. Če bosta voditelja obeh
velesil uresničila, kar sta se dogovorila, bo
to dobro za cel svet. Se naprej bi se morala
dogovarjati o zmanjševanju oboroževanja.
Za orožje gre ogromno denaija, velik na
predek za človeštvo bi bil, če bi ga namenili
za kaj pametnejšega. Gorbačov je pameten
človek, v primeijavi s prejšnjimi sovjetski
mi voditelji je precej popustil. Tudi v SZ
hočejo ljudje živeti bolj svobodno.«

A

ROBERT ROŽMAN, profesor na sred
nji šoli Krško: »Podpis sporazuma o zman
jšanju jedrske oborožitve je po mojem
mnenju skromen začetek, zaradi katerega
bomo lahko malo bolj mirno spali, a pre
pričan sem, da se bodo pojavili novi pro
blemi. Poleg tega ne verjamem kaj dosti ne
Reaganu ne Gorbačovu in v tem smislu ne
delim navdušenja z ostalimi ljudmi. Svet ne
bo nikoli brez orožja, ker je na njem nako
pičenih preveč različnih problemov.«
JURE ŽLAJPAH, sekretar sekretariata

NOVI DEVIZNI TEČAJI 127, decembra 1987
tečaj
velja za

C

za devize, efektivo, čeke. kreditna pisma
in poštne nakaznice
nakupni
srednji
prodajni
11006,10
3704,19
3685,21
20108.13
31283,76
22815.81
68828,31
105.30
19796.66
942,97
77513,93
1142.86
95430,76
21293,47
2302,68
995.16
4615,47
962.07
1258,88
901,53
1599,52
975,12
2062,03

11022.63
3709,75
3690,75
20138.34
31330.76
22850.09
68931,71
105.46
19826.40
944.39
77630,38
1144,58
95574,12
21325,46
2306.14
996,65
4622.40
963.52
1260,77
902,88
1601,92
976,58
2065.13

11039,16
3715.31
3696,29
20168,55
31377,76
22884.37
69035.11
105,62
19856.14
945,81
77746.83
1146,30
95717,48
21357.45
2309.60
998.14
4629,33
964,97
1262.66
904,23
1604.32
978.04
2068,23

ta LO občine Trebnje: »Dokler se politiki

in diplomati pogovaijajo, ne bo vojne.
Vedno je nevarno zlovešče zatišje. Stiki
med ZDA in SZ ter pobude za izboljšanje
medsebojnih odnosov so gotovo v prid sve
tovnega miru. Glede zadnjega srečanja
Reagan-Gorbačov pa to, da sta s podpisom
sporazuma storila premalo za uničenje
orožij. 70 kilogramov uničujočih orožij na
glavo vsakega Zemljana sebo zmanjšalo za
2,5 kilograma.«
ZDENKO KUS, upravnik pošte v Sev
nici: »Srečanje obeh voditeljev se mi zdi
dobra poteza, podpis sporazuma o delni ra
zorožitvi prav tako, čeprav gre v veliki meri
za propagandne učinke. Ljudje se nasploh
morda še vse premalo zavedamo nevarnos
ti, ki nam grozijo zaradi oboroževalne tek
me. Zdi pa se mi, da smo pri nas ta čas bolj
zavzeti z vprašanjem, kako se izvleči iz kri
ze, in da si večina Jugoslovanov bolj od
takega prednovoletnega darila velikih želi,
da ne bi bilo več takih škandalov, kot je
Agrokomerc, ki nas utegnejo povsem po
tegniti pod vodo.«
MARICA KRAUS, uslužbenka na so
dišču v Kočevju: »Ves svet si je oddahnil,
ker sta se začela predsednika velesil končno
le dogovarjati, in to z rezultatom. Upam, da
bosta nadaljevala s takimi razgovori in spo
razumi in z razoroževanjem, saj sta se doslej
dogovorila za uničenje le manjšega dela
orožja. Taki dogovori so vsemu svetu v
korist.«

m

MARINKA VESEL, uslužbenka obrtne
zadruge Prevoz, Ribnica:»Pričakujem, da
bo mir na svetu, da se bodo pogajanja na
daljevala in da bodo zajela še druge države,
tudi Jugoslavijo. Tako privarčevani denar
naj bi uporabili za bolj koristne in človekol
jubne namene, tudi za odpravo lakote in re
vščine. Želim si, da bi postopoma prišlo do
popolne razorožitve.«
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Belokranjsko vino kot adut

rs

Pogovor med Društvom vinogradnikov Bele krajine in gostinci — V gostilnah in
___________ na veselicah naj bi točili le najboljša belokranjska vina

I

PODZEMELJ — Prejšnji četrtek je Društvo vinogradnikov Bele kraji
ne povabilo belokranjske zasebne in družbene gostince na pogovor v Veseličevo gostilno v Podzemlju. Namen pogovora je bil spodbuditi gostince,
da bi v svojih lokalih točili res najboljša belokranjska vina, kar bi gotovo
pripomoglo k uveljavitvi kakovostnih belokranjskih vin, k boljši gostinski
in turistični ponudbi in ne nazadnje prispevalo tudi h kulturi pitja in vred
notenju dobrega vina. Društvo bi rado doseglo, da bi tudi na veselicah in
podobnih prireditvah, kjer se zbere veliko ljudi, točili najboljša domača
vina.
Žal se je od okoli 35 povabljenih
gostincev pogovora udeležila le slaba
tretjina, od zasebnih gostilničarjev v
metliški občini le eden, Slavko Brunskole s Hrasta, medtem ko sta iz črno
maljske prišla o_ba največja gostilničar
ja, Mueller iz Črnomlja in Stefanič iz
Dragatuša.
IZSUŠEVALI ZEMLJO
Društvo belokranjskih vinogradni
kov obstaja 10 let in šteje že prek 800
VELIKE POLJANE — Lani in letos
so ob potoku Zastavi, ki teče nedaleč od
članov, v tem času je med drugim prire
ceste Ribnica — Škofljica, marljivo iz
dilo tudi 11 razstav belokranjskih vin in
prav strokovne ocene vin s teh razstav,
suševali močvirnata zemljišča. Rezulta1 so že vidni: zdaj raste na travnikih
je poudaril predsednik društva Jože
valitetnejša trava za živalsko krmo, pa
Vidmar-Nace, bi bile lahko za gostince
udi njive bodo bolje rodile. Dela izvaja
pravi kažipot za nakup dobrih vin.
odna skupnost Sava — Ljubljana.
Mag. Julij Nemanič, direktor metliške
Vinske kleti, je dejal, da bi bilo tesnejše
sodelovanje med društvom in gostinci
zelo plodno in koristno za uveljavljanje
kakovostnih belokranjskih vin. »Naše
dobro vino je preslabo izkoriščeno, la
hko pa bi bilo pomemben adut. K do
bremu vinu pa sodi tudi primerno znan
O
'
• v v
je in pravilna postrežba. Prepričan sem,
da bi dobrega in primerno postreženega
vina prodali precej več. Nam gre še pre
dobro, da bi se morali potruditi?«, seje
Br e ž ic e — zadnjo soboto
vprašal.
so na sejem prašičev rejci pri
Gostinci so društvu očitali, da na
peljali 180 pujskov, starih do 3
razstavi nagrajenih vin ne morejo kupiti
mesece, in 27 starejših živali.
ali vsaj ne v zanje zadostnih količinah,
Lastnika je zamenjalo 153 pujdaje med nagrajenci veliko vikendašev,
skov, in sicer po 1.600 din za
ki nimajo dovolj vina. »Osemsto vasje,
kilogram žive teže, enak znesek
pa nimate 10.000 litrov vina za proda
Pa so morali kupci odšteti tudi
jo!« je dejal eden od gostincev. »Meda
za kilogram žive teže prašičev,
lje dobijo tudi taki, ki imajo svojega kle
katerih je bilo prodanih pet
tarja, pridelajo pa komaj 300 litrov
najst.
vina,« je dejal drugi. Tisto o komaj
10.000 litrih vina za prodajo ne drži, saj
so na letošnji Vinski vigredi v treh dneh
KMETICE SE
prodali 10.000 litrov samo vin, ki so

oejm/sca

IZOBRAŽUJEJO

BREŽICE — Zimske mesece bo
ktiv kmečkih žena TOK Kooperacija
. reziške Agrarie izkoristil za predavan
ju in druge oblike izobraževanja. Na
Prvem predavanju se bodo članice zbrae v četrtek, 26. decembra, nato pa spet
■januarja. Skupaj z mentorjem Franf enJPribožičem so si kmečke ženske iz, eza zimsko šolanje več področij, na
aterih jim pri vsakdanjem delu pri
manjkuje znanja.

dobila zlato medaljo. Predstavniki društ
va so obljubili, da bodo zaostrili določi
la iz svojega statuta, po katerem moram
imeti vsak vinogradnik, ki sodeluje na

VINOGRADNIKI IN GOSTINCI - —Sodelovanje med Društvom vinogradnikov Bele krajine in gostinci bi lahko veliko prispevalo k uveljavitvi
kakovostnih belokranjskih vin.

SREČA IN NESREČA
PO KOČEVSKO
KOČEVJE — Sreča za Kočevskoje,
da slovipo mlečniproizvodnji in da torej
ni bojazni, da bi bili Kočevci lačni mle
ka. Nesreča pa je v tem, da te dni v
Kočevju ne dobiš mleka, ker ga v trgo
vinah ni, saj ga dobijo premalo. Sreča v
nesreči za Kočevje paje, da ne slo vijo še
po kakšni drugiproizvodnji, sicer bi zač
elo primanjkovati še tistega.
P-c

Jože Križan iz prave mesarske družine je v Podzeml
ju odprl novo in dobro založeno mesnico

pOBRO ZALOŽENA MESNICA — Mesnica v Podzemlju je dobro za
tožena z vsemi vrstami mesa, živino pa Križan kupuje v glavnem na sejmih.

Kmetijski

Trihofitija spet straši
Če lahko sklepamo po javnem pozivu Živinorejsko-veterinarskega za
hoda Gorenjske, naj rejci prijavijo obolele živali, grozi spet trihofitija, tr
dovratna nalezljiva bolezen številnih vrst živali pa tudi človeka. Povzročajo
■toglivice iz rodu trihofitov. Gospodarska bolezen sicer ne povzroča večje
s*tode, je pa lahko zelo nevšečna in dolgotrajna.
Za trihofitijo ali lišaj, kot bolezni tudi pravimo, je najbolj dovzetno mlagovedo, staro do dve leti. Najprej se pojavijo, zlasti na glavi in vratu, pa
todi hrbtu in repu, manjše ali večje okrogle lise. Ta mesta kasneje prekrijejo
bele sivkasto bele kraste, ki po določenem času sicer same odpadejo,
vendar pustijo opazne sledi, ki zmanjšajo kakovost kože, namenjene za
Predelavo v usnje.
_ Trihofitija ponavadi izbruhne, ko so živali v hlevu, torej v zimskem času.
olezen se hitro prenaša z bolne na zdravo žival, k temu pa pripomore tudi
pOvek, ki skrbi za čredo, ne poskrbi pa za razkuževanje rok. Pri tem se
ahko tudi sam okuži. Treba je povedati, daje zdravljenje pri ljudeh često
Zeto težavno in vključuje tudi bolnišnico.

Zadnje leto v Podzemlju ni bilo mesni
ce, prej pa jo je imela 14 let metiška
kmetijska zadruga in tudi v tisti je delal
Križan. »Mesnica je bila v naši stari hiši,
kjer je imel predtem mesnico moj oče.
Jaz sem iz prave mesarske družine, saj
je bil mesar moj oče in vsi trije bratje
smo se izučili tega poklica,« je povedal
Križan.
Ko je Jože začel graditi novo hišo, je
ves spodnji del namenil za mesarijo in
mesnico. »Vse je narejeno po načrtih in
zahtevah inšpekcije: predelava mesa,
hladilnica, lokal. Lahko rečem, daje to
najbolje opremljena mesnica ne samo v
Beli krajini, ampak tudi v novomeškem
koncu.« Poleg Križana delata še dva
mesarja, dela paje že prvi mesec toliko,
da razmišlja, da bi zaposlil še enega. Po
leg strank, ki prihajajo iz cele Bele kra
jine pa tudi z druge strani Gorjancev,
Križan z mesom oskrbuje tudi razne
menze. »Zanimanje je tolikšno, da na
začetku še ne zmorem vsega prevzeti.«
Živino Križan sam nabavlja, v glav
nem po sejmih, največ na Hrvaškem in
v Bosni, delno pa jo dobi od črnomalj
ske zadruge. »Vedno imam na zalogi
vse vrste mesa, suhomesnate izdelke,
piščance, kure, čreva vseh vrst, doma
delamo pečenice in kranjske klobase,
imamo tudi urejeno sušilnico, tako da
bodo čez čas na voljo tudi šunke, pleče
ta, rebra, suhe klobase in drugo.«. Med
tem ko je sedaj Križanova mesnica ob
nedeljah in ponedeljkih zaprta, pravi,
da bo od spomladi do jeseni, ko pride
na Kolpo veliko ljudi tudi od drugod,
odprta tudi ob nedeljah.
A. B.

ZNOVOMEŠKETRŽNICE

, • Veterina pozna učinkovito zdravilo proti Trihofitiji. Ko so učin
ek'*. antibiotik fulcin iznašli, so pisali, daje to izum desetletja in pravo
Odkritje v zdravljenju glivičnih bolezni, da pa je žal to zdravilo tako
drago, da za dravljenje živalj pri nas še ne pride v poštev. (S. Arko: V
Zdravstveno varstvo živali). Časi se seveda spreminjajo in vsaka stroka
Napreduje. Zdaj je tako, daje mogoče z dvakratnim vbrizgavanjem ceS
P'va doseči ozdravitev in 4-letno imunost živali.

5
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Seveda je treba storiti vse, da ne bi bolezni prenašali. Mnogo pomeni že
^trezna higiena hleva, če pa seje bolezen že pojavila, morajo oskrbovalci
tolnih živali pri delu razkuževati roke, nositi gumen predpasnik, narokavn,ke in gumijasto obutev.
Inž. M. L. %
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Izkoristimo
znanje
drugih!
Bardolino pri Skarskem jezeru

Mesnica v Podzemlju
PODZEMELJ — Pred dobrim me
secemje Jože Križan v Podzemlju odprl
edino zasebno mesnico v Beli krajini.

razstavi belokranjskih vin, naprodaj
najmanj 400 litrov vina, in izrazili pri
pravljenost, da posredujejo med vino
gradniki in gostinci v obojestransko
korist in zadovoljstvo. Gostinci želijo
tesneje sodelovati tudi z Vinsko kletjo,
zlasti pri nakupu odprtih vin, kijih klet
lahko kupuje od kmetov.
Društvo belokranjskih vinogradni
kov in gostinci so zainteresirani, da se ti
pogovori nadaljujejo in sodelovanje
okrepi.
A. B.

I
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V ponedeljek je bila tržnica srednje
založena in tako tudi obiskana. Na
stojnicah so imeli precej lepih hreno
vih korenin, katerih kilogram je stal
3.000 din, in kar nekaj solate po
2.000 in radiča po 2.000 do 3.000
din. Čebulo so prodajali po 900 din,
korenje in kolerabo po 500, fižol po
2.000 in krompir po 300 din. Spet je
bila naprodaj kisla repa, kilogram je
stal 300 din. Med so prodajali po
3.500 din kilogram, medtem ko je
veljal lonček smetane 1.500 do 1.700
din. Jajca so prodajali po 180 do 200
din in na stalnih stojnicah po^ 30 din.
Pri teh prodajalcih je stal kilogram
grozdja tisočaka, mandarin 2.000 in
česna 5.000 din. Sicer je bilo napro
daj na tržnici precej novoletnih okra
skov ter oblačil in suhe robe.

Veterinar je
kot gasilec
Izguba v črnomaljski
veterinarski enoti —
Stalna pripravljenost
ČRNOMELJ — Črnomaljska
enota Dolenjskega veterinarskega
zavoda, v kateri je zaposlenih 9 lju
di, ob devetmesečju ni dosegla
predvidenega dohodka. »Mi na
poslovanje in na količino dela ni
mamo nobenega vpliva. Smo kot
gasilci: gremo, ko nas pokličejo, in
si ne moremo sami iskati ali izmišl
jati dela, kot gasilec ne bo šel pod

je kraj kjer kljub visokemu hribovju
v bližini uspevajo tudi južne, sredo
zemske rastline. Precej je oljčnih
dreves, na katerih pa so bile vidne
poškodbe zaradi mraza v zimi
1985. Zmrznile so tudi trte nekate
rih sort. Kraj ima malo padavin za
normalno uspevanje trte. Prideluje
jo istoimensko vino iz več sort
grozdja.
Na večjem posestvu s 30 ha vi
nogradov z imenom »Collo di ci
prese« je videti značilnost tamkajš
njega vinogradništva. Vinogradi so
na ravnem zemljišču pa tudi na
zemljišču z manjšim nagibom in v
večjih strminah. V ravnini so bile
poškodbe trt zaradi zime (1985)
vidne, zmanjšan je bil pridelek
grozdja.
V ravnini so trte speljane na
oporo z lastniki v obliki široke črke
»Y« oziroma tako, kot bi držali raz
prte nekoliko dvignjene roke. Raz
dalja med vrstami, z nosilnimi ste
bri, je 3,20 do 5 m. Višina »rok« oz.
»strehe«je na stebrih 160 cm, višina
slemena pa 2 m.
Na nagnjenem zemljišču so 3,5
m široke terase, na njih pa trte z
enostransko dvignjenimi strehastimi latniki. Na gornji strani se prične
»streha« na stebrih v višini 170 cm,
na stebrih nižje terase pa konča za
110 cm višje (skupaj 2,8 m). Osvet
litev je mogoča od zgoraj in delno
od spredaj oz. spodaj. Za obe opori
je značilno, da je pod latniki mo
goče opravljati vsa dela s traktorji.
Vse mladike so razporejene na
vzdolžnih žicah.
' Pri večjih medvrstnih razdaljah
so trte sajene v vrstah bolj gosto.
Razprostirajo se po večji površini
latnika in imajo zato večjo asimila
cijsko površino.

Zaradi suše imajo v vrstah spe
ljane plastične cevi za kapljično
namakanje. Ta sistem troši malo
energije, potreben je le nizek pritisk
(do 2 atmosferi) in tudi voda se bo
ljše izkorišča.
Trte vzgajajo tudi po sistemu
»cazarsa« (glej opis v knjigi Vino
gradništvo). Medvrstna razdalja je
3,2 m, stebri so dolgi 2,8 m. Vkopa
vajo jih 70 cm globoko, preostali
del stebra je nad zemljo. Nosilne
žice so debele 4 mm in so napete v
višini 170 do 210 cm. V vrstah so
stebri v razdalji 5 m, med njimi pa le
3 trte. Rodni les in mladje trt z
grozdi visi prosto navzdol. Na hek
tar pridelajo okrog 13000 kg grozd
jaPoleg glavne sorte, korvina (corvin), sta v tamkjašnjih vinogradih
sorti schiave, terbiano, ki ima po
dobno gorzdje kot modri burgun
dec, in še nekaj drugih sort. Vino
grade obnavljajo po 20 do 25 letih.
V kleti s premakljivimi beton
skimi cisternami in prostornino 50
vagonov smo videli naprave za pre
delavo grozdja in stekleničenje vi
na. Cena odprtega vina je okrog
400 lir za liter (1985. leta), vendar
se s stekleničenjem poveča za 85 pa
tudi do 100 odstotkov.
Vinogradniki niso zadovoljni s
ceno grozdja, zato se trudijo po
večati dohodek vinograda z lastno
predelavo grozdja v vino. Vina z
oznako »Bardolino« so pod kontro
lo združenja vinogradnikov in zaš
čitena glede porekla. Za vino upo
rabljajo največ sorto korvin (corvin), katere je v vinogradih 35 do
65 odst., sorte randinella je 10 do
40 odst., sorte malinara je 10 do 20
odst. Poleg teh so še sorte negrara,
rosignola, roseta, sangiovese, bar
bera in druge. Za barvo vinje znač
ilna rubinasto rdeča, sicer pa tudi
roza — klaret. Vina so sveža, s kis
lino 6 do 7 promil in do 10,5% al
kohola. Zanimivo je, da sta sorti
corvin in rondinella precej podobni
naši žametni črnini. Bele sorte ima
jo pretežno v nižjih legah.
(Dalje prihodnjič)

Kako do dedinega deleža
Spremeniti kaže dedni dogovor o zaščiteni kmetiji

taknit požara zato, da bo lahko gasil
in za to dobil plačo,« pravi vodja
črnomaljske enote Ivica Šinjor.
Črnomaljska enota s sedmimi ve
terinarji in veterinarskim tehnikom
— štirje veterinarji delajo v Čr
nomlju, trije v Metliki — pokriva
celo Belo krajino. »Pravzaprav je
tako, da manj ko nas kličejo, boljše
je, vendar naša služba mora obstaja
ti in denar za pokrivanje izgube bo
pač treba najti. Res pa je, da se je
število plemenic v Beli krajini
zmanjšalo in da je tako manj ose
menjevanja in s tem tudi manj do
hodka. Cenik za naše storitve je
enak v vsej Sloveniji in jasno je, da
gremo povsod, kamor nas kličejo,
in to ob katerikoli uri dneva in noči,
ob delavnikih, nedeljah in praz
nikih. Imamo stalno dežurstvo ozi
roma stalno pripravljenost, ob po
poldnevih in ponoči je stalno dežu
ren en veterinar. Seveda je naša
služba tudi zato draga pa zaradi
voženj, draga so tudi zdravila,« pra
vi Šinjor.
Znajo pa delo veterinarjev ceniti
ljudje. »Ljudje so prijazni in hva
ležni, v sedmih letih, kolikor sem v
Črnomlju, nisem imel glede tega
nikoli težav. Za veterinarja pa je
največja nagrada, če vidi, da je
kmetu rešil in pozdravil žival. Naj
težje nam je pisati račune, vse je
drago, a ljudje kljub temu brez ner
ganja plačajo. Splača se zavarovati
živali. Sedaj je v Beli krajini zava
rovanih okoli 2.300 živali; v glav
nem kmetje zavarujejo velike živali,
se pravi krave, bike, vole, prašiče pa
bolj redko.«
Zaradi izgube ob devetmesečju
belokranjski veterinarji dobivajo
sedaj četrtino manjše osebne doho
dke kot v drugih dveh enotah Do
lenjskega veterinarskega zavoda.
A. B.

VPRAŠANJE: Po pokojnem očetu
ste dediči uredili dedovanje zaščitene
kmetije tako, da ste sklenili dedni dogo
vor, s katerim ste se dogovorili, da boste
vsi živeli in delali na tej kmetiji, ne da bi
se izvršil prepis samo na enega gospo
darja oz. prevzemnika kmetije. Pro
blem je v tem, ker sedaj en dedič hoče
kljub takšnemu dogovoru uveljaviti
svoj dedni delež. Ali ima pravico to
izposlovati?

PRAVNI NASVETI
ODGOVOR: Ne. Svojo pravico la
hko uveljavlja s tožbo pred sodiščem
samo v primeru, če dokazuje, daje bil
pri podpisu omenjenega dednega do
govora v zmoti glede dejstev, ki so ga
vodila v to, daje podpisal dedni dogo
vor. Ob podpisu tega dogovora pa,
kakor je razbrati iz vašega pisma, take
zmote ni bilo. To, daje prizadeti dedič
že prejel po materi svoj dedni delež,
vendar se ta pogodba ni realizirala, ni
pomembno, saj če ima v rokah pogod
bo o tem, se še vedno lahko realizira,
kar pa je stvar čisto drugega postopka.
Sklenitev dednega dogovora je sodišče
dovolilo prav zaradi tega, ker z njim nis
te razdelili kmetije na solastninske de
leže, temveč je v smislu zakona o dedo
vanju kmetijskih zemljišč ohranjeno
pravno varstvo pred drobitvijo kmetij.
Gre namreč za to, da se zaščitena kmeti
ja pod nobenim pogojem ne more deliti
v naravi in da tisti, ki prevzame kmetijo
ali, tako kot v vašem primeru, tisti, ki
ostanejo in delajo na kmetiji, ne da bi si
jo razdelili,, morajo izplačati dediče, ki
so izven tega kroga oseb, le v primeru,
če se niso tem deležem že poprej odpo-

PRIZNANJE
ČEBELARJU
J. LEVSTIKU
SEVNICA — Na občnem zboru
sevniškega čebelarskega društva pretek
lo nedeljo so prizadevnemu članu Ja
nku Levstiku podelili priznanje Antona
Janše 3. stopnje. Precej so se pogovarja
li o širjenju medovitih rastlin v letu
1988, okoli 50 čebelarjev paje po zboru
z zanimanjem poslušalo predavanje
Franca Zagorca o zatiranju varoze s
prekinitvijo zaleganja matice.

vedali. Torej čeje v dednem dogovoru
dovolj jasno napisano, da se nekdo od
poveduje dednemu deležu, se to šteje
kot dana dedna izjava, ki je nepreklic
na, razen če se dokaže, da je bila dana
pod silo ali grožnjo oz. daje bila dana v
zmoti. Vse to pa v vašem primeru ne
pride v poštev. Prizadeti dedič v tem
primeru ne bo upravičen izločevati svo
jega dednega deleža iz zaščitene kmetije
niti v naravi niti v denarju, razen če se
zopet dediči ne odločite, da spremenite
svoj dedni dogovor.
MARTA JELAČIN, dipl. iur.

Koruza se spet
uveljavlja v
tekmi s sojo
V 5 letih v Italiji skoraj
dvajsetkrat več zase
jane soje
V Italiji je v zadnjih letih med
vsemi industrijskimi rastlinami
prav soja doživela največji razmah.
V petih letih seje površina polj, za
sejanih s sojo, zvečala od 23.000 na
450.000 ha, pri čemer je zlasti iz
stopala Furlanija—julijska krajina,
kjer je soja zavzela nadpovprečen
delež med poljščinami. K temu je
pripomogla tudi posebna denarna
nagrada, ki jo je pridelovalcem za
gotovila Evropska skupnost.
Izkazalo se je, da je širjenje soje
najbolj prizadelo koruzo. Površina
pod to poljščino seje namreč zma
njšala od nekdanjega milijona hek
tarjev na le 750.000 ha, pridelek pa
je padel na 5,5 milijona ton. Itali
janski živinorejci so primorani uva
žati vse več koruznega zrnja in vse
kaže, da bo zavoljo tega pridelova
nje koruze spet postalo bolj zanimi
vo. Govorijo o novi »konverziji« v
korist koruze, posebno še, ker daje
ta čas večjo vrednost hektarskega
pridelka kot soja. Tržaški list Gos
podarstvo, ki piše o tem, celo napo
veduje, da bo koruza spet zavzela
nekdanje mesto.
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Z novostmi bliže času

Stroje ustavile nizke plače

Medobčinski svet ZKS za Dolenjsko razpravljal o
idejnopolitičnem usposabljanju svojega članstva

Zakaj stavka v Novoteksu — Dogovorjeno povečanje
osebnih dohodkov nima podlage v ustvarjenem
dohodku

NOVO MESTO — V nekaterih
pogledih je idejnopolitično uspo
sabljanje komunistov na Dolenj
skem v zadnjem obdobju nazado
valo, čeprav se po drugi strani kaže
tudi večje zazimanje za izobraže
valne seminaije. K še večjemu za
nimanju naj bi prispevalo nekaj
sprememb v pripravi in izvajanju
različnih oblik usposabljanja komu
nistov.
Odpovedali smo pri organizaciji
politične šole in 3-mesečnih tečajev,
medtem ko smo z večjim uspehom izva
jali specializirane seminarje, je menil
Boris Dular. Interes za izobraževanje je
po besedah Jožeta Škufce najmanjši v
šolah, čeprav bi pričakovali tam ravno
nasprotno. Videti je, da člani ZK ne
čutijo potrebe po izobraževanju.
Vendar se po oceni Staneta Vlaja
stanje v idejnopolitičnem usposabljanju
popravlja, saj se večata število slušatel
jev rednih seminarjev in zanimanje za
različna priložnostna usposabljanja. Po
trebno bi ga bilo še več in tej želji pri
merne naj bi bile tudi novosti v izo
braževalnih oblikah. Udeleženci seje so
se zavzeli za okrepitev aktivov predava
teljev, ki naj bi se med drugim dodtno
usposabljali tudi na ljubljanski FSPN.
Zdaj v regiji deluje le majbna skupina
predavateljev. Več veljave naj bi dobilo
tudi idejno-teoretično delo, ki naj bi ga

vključili v funkcijo prenove Zveze
komunistov. Če naj bo tako, je menilo
več razpravljalcev, naj prihajajo pobu
de za idejno-teoretično delo in za vsak
ršno usposabljanje v večji meri kot dos
lej iz neposredne politične prakse.
Ker je izobraževalnih oblik dovolj,
saj jih je po besedah Staneta Vlaja v
Sloveniji že preveč, so se udeleženci seje
zavzemali za vsebinsko svežino. Opusti
li naj bi nekatere stare in uvedli v pre-

• Medobčinsko študijsko sre
dišče Novo mesto sodi po besedah
Staneta Vlaja med boljše podobne
ustanove v republiki. Do 15. ja
nuarja naj bi dobil novega vodjo,
ker je dosedanji, Boris Dular spre
jel novo delovno dolžnost.
davanja nove teme. Ravno tako naj bi z
vključitvijo sodobnih tehničnih poma
gal v predavanja posodobili metode
dela.
Glede dolenjskega medobčinskega
študijskega središča je dejal Boris Du
lar, da bi bilo ukinjanje nesmiselno,
čeprav v zadnjem času prihaja na dnev
ni red tudi to. Še bolj naj bi postalo re
gijska izobraževalna oblika in usklaje
valec izobraževanja po občinah.
M. LUZAR

ZA BOLJŠI TELEFON
ZA DRAGE
MEDICINSKE
INSTRUMENTE
NOVO MESTO — Za drage medicin
ske instrumente so prispevali: Štefan
Gorše, Ragovo 18, Novo mesto — names
to članarine ZKS za oktober 1987 16.099
din. Cestno podjetje Novo mesto — na
mesto osmrtnice za upokojenega delavca
Jožeta Prhneta 170.000 din. Osnovna or
ganizacija sindikata Splošne bolnice Novo
mesto — namesto venca na grob očeta
Eme Valenčak 30.000 djn. Osnovna or
ganizacija VVO Oton Župančič, Črno
melj — namesto venca na grob očeta so
delavke Zore Prhne 30.000 din. Ludvik
Murgelj, Bučna vas 32 a, Novo mesto —
namesto cvetja na grob očeta Ludvika
Murglja 30.000. Osnovna organizacija
sindikata TOZD Metraža-Beti Metlika —
namesto venca na grob očeta Gorazda
Prhneta 25.000 din. Osnovna organizaci
ja sindikata Doma starejših občanov No
vo mesto — namesto cvetja na grob
pokojnega Ferdinanda Škaija, očeta sode
lavke Angelce Jakše, 20.000 din. Sosedje
iz Adamičeve in Kristanove ulice — na
mesto venca za pokojnega Lada Forška
50.000 din. Elektronabava Ljubljana —
namesto venca za pokojnega Urbas Vik
torja 50.000 din. Do sedaj je bilo zbranih
za atomski absorber 8,787.450 din. Vsem
darovalcem iskrena hvala!

Proti uravnilovki
Novomeški izvršni svet
o tem, kako ravnati v
kriznih razmerah
NOVO MESTO — V torek je
novomeški občinski izvršni svet
razpravljal o nekaj zadnjih preki
nitvah dela. Ob tem je sprejel več
stališč.
Menil je, da morajo ustrezne službe
in vodilni delavci v vsaki delovni orga
nizaciji sproti seznanjati delavce, sa
moupravne organe in družbenopolitič
ne organizacije z rezultati poslovanja in
njihovim vplivom na gibanje osebnih
dohodkov. Težiti morajo k samou
pravnemu reševanju morebitnih zaos
trenih razmer. Še posebej naj bi bili po
zorni na to, da delavci z nižjimi
osebnimi dohodki bolj občutijo sla
bšanje gospodarskega položaja in dajih
različn: ukrepi za racionalizacijo dela in
proizvodnje praviloma bolj neposredno
prizadenejo.
Izvršni svet meni, da bi morali pri
razreševanju nezadovoljstva delavcev
upoštevati naslednje usmeritve. Delav
cem s podpovprečnimi osebnimi doho
dki, ki dosegajo načrtovane delovne re
zultate, bi morali zagotoviti socialno
varnost; to je treba urediti v aktih. To
naj bi bila začasna pravica in rešitev.
Osebni dohodki ostalih delavcev in de
lavcev ozdov, kjer dohodek omogoča
osebne dohodke, ki pokrivajo življenj
ske stroške, se morajo oblikovati v
skladu z delovnim prispevkom in rezul
tati dela. Na ta način naj bi zagotovili
socialno varnost vseh delavcev, ohranili
pa delitvena razmerja po aktih in pa
nožnih sporazumih.
Splošna usmeritev k uravnilovki tudi
po mnenju izvršnega sveta ni sprejeml
jiva, prav tako ni mogoče pristajati na
splošne ocene, da so za nastale krizne
razmere v celoti odgovorni vodilni in
vodstveni delavci. Take ocene je treba
preveriti in šele potem ukrepati.
Z. L.-D.

DOLENJSKI UST

HINJE — Zaradi izredno slabih tele
fonskih zvez si v krajevni skupnosti Hi
nje prizadevajo, da bi že prihodnje leto
povezali svoje zaselke s svetom z zane
sljivejšo telefonsko napeljavo. Poleg
projekta imajo nared lokacijsko dovo
ljenje za celotno omrežje, medtem ko še
niso zbrali soglasij lastnikov zemljišč.
Bojijo se same napeljave, saj načrtova
lec predvideva precej podzemnega ka
bla, ki bi ga zaradi kamnitih tal težko
položili. Zdaj imajo v KS Hinje 6 pri
ključkov, kijih povezuje ena sama lini
ja, tako da so medkrajevni pogovori ze
lo oteženi.

V soboto, 26. decembra, bodo do
19. ure odprte naslednje prodajalne
živil:
• v Novem mestu: KZ Krka
Blagovnica Žabja vas
• v Šentjerneju: Dolenjkin
Market
• v Dolenjskih Toplicah: Mer
catorjeva prodajalna Rog
• v Žužemberku: KZ Krka
• v Strrži: Dolenjkin Mrrket
Ostale prodajalne živil bodo od
prte do 13. ure.

• Na dan pred novim letom,
31. decembra, bodo vse prodajalne
živil odprte do 16. ure.
• V nedeljo, 3. januarja, bodo
od 8. do 11. ure odprte naslednje
prodajalne živil:
• v Novem mestu: vse proda
jalne živil
• v Šentjerneju: Market Dole
njka
• v Dolenjskih T oplicah: Stan
dard Mercator
• v Smolenji vasi: Emona-Dolenjka
• v Škocjanu: Standard Mer
cator
• v Žužemberku: Market Do
lenjka
• v Straži: Market Dolenjka

AVTOBUS VOZI
HINJE — Za zdaj inf bojazni za uki
nitev suhokrajinske avtobusne proge
Žužemberk—Gradenc—Prevole—Hi
nje— Dvor—Novo mesto, čeprav »Gor
janci« s prepeljanimi potniki na tej
medkrajevni liniji ne morejo pokriti
vseh stroškov prevozov. Ekonomsko
neupravičenost te medkrajevne avto
busne povezave so ugotavljali vse od
aprila, ko je bila proga uvedena, zato so
razmišljali tudi o njeni ukinitvi.

NOVO MESTO — D aje okrog
tisoč delavcev novomeškega Novoteksa na izplačilni dan 15. decem
bra za nekaj ur prekinilo delo, ker
so bili nezadovoljni z osebnimi do
hodki, smo že poročali, prav tako o
problemih in zahtevah, ki sojih de
lavci bolj ali manj posamezno ali
soglasno razlagali in postavljali na
shodu po prekinitvi dela v menzi
tovarne. Obljubili smo več infor
macij v današnji številki. Samo mi
mogrede povejmo, da z njihovim
pridobivanjem ni šlo povsem brez
zapletov.
Dejstva so taka. Vzrok za prekinitev
dela so bili nizki osebni dohodki, ki so
bili ob tem izplačilu sicer večji za 10
odst. Drži, daje skoraj 51 odst. od 263
delavcev v tozdu Konfekcija dobilo le
do 200 tisočakov. V tozdu Tkanina so
zadeve nekaj boljše, nekaj na račun na
dur. Do 200 tisočakov je brez nadur
dobilo 22 odst. delavcev, do 250.000
din pa 56 odst. od skupaj 893 delavcev.
Pri tem seveda ne moremo mimo dejst
va, da je v novembru kar 41 odst. de
lavcev tozda Konfekcija in 31 odst. de
lavcev Tkanine bilo na bolniškem
dopustu, kar seveda že v osnovi pomeni
precej nižjo plačo (posebno, ker gre pri
treh četrtinah bolniške za nego otroka,
ki je plačana le 75-odstotno), delavke
pa so v tem primeru tudi ob 10odstotno stimulacijo na gospodarnost.
Novoteks je kot tekstilna tovarna tipič
no ženski kolektiv, žensk je okrog 80
odst., to pa seveda pomeni, da nosi
kolektiv veliko večje breme biološke
reprodukcije družbe od drugih. Žal ne
morejo prodreti Z že starimi zahtevami,
da bi morala družba pravičneje razdeliti
to breme, morda z zmanjšanjem da
vkov takim kolektivom, kar sicer poz
najo povsod v svetu.
Seveda ta neenakopravnost, ki po
meni več delovne sile zaradi potrebnih
rezerv in s tem večje stroške, ni edini
razlog za težave in razmeroma nizke

Delu povrniti čast in oblast
Programsko-volilna seja OK SZDL Metlika — Ljudje sprašujejo, funkcionarji ne
morejo odgovoriti — Z demokracijo in toleranco proti več strankam
METLIKA — Ko je dosedanji in novi predsednik OK SZDL Metlika
Franc Kočevar prejšnji četrtek sklenil programsko-volilno sejo tega orga
na, je dejal: »Čaka nas težak mandat. Delo nima več ne časti ne oblasti in
Socialistična zveza mora narediti vse, da ju bo spet imelo! Če bomo pome
tali, moramo vsi vzeti v roke metle, ne pa da bomo, tako kot do sedaj, po
metali samo v občinah.«
V poročilu o delu OK SZDL, uvodni
besedi predsednika in v razpravi so
ocenili delo Socialistične zveze v tej be
lokranjski občini, se pohvalili z uspehi,
priznali pomanjkljivosti, pokazali na
neuresničene naloge in tudi kritično
spregovorili zgrešenih in celo škodljivih
ukrepih, ki nastajajo zunaj občine, nan
je nimajo tako rekoč nobenega vpliva,
njihove slabe posledice pa še kako
občutijo, ne nazadnje kot nezadovoljst
vo ljudi, ki občutijo, da imajo vedno
trše zvezane roke. Seveda se splošna
krizna situacija in tako razpoloženje
ljudi mora odražati pri delu Socialistič
ne zveze in pri njeni učinkovitosti.

• Za podpredsednika OK
SZDL Metlika so za naslednje
mandatno obdobje izvolili Antona
Žuniča, za sekretarja pa Jožeta
Gerkšiča.
»Vedno smo se v naši občini naslan
jali na lastne sile in to je tudi naše
vodilo za prihodnost,« je dejal predsed
nik Kočevar.« Če pa nas bodo razni
ukrepi potisnili v tak položaj, da si s svo
jim delom ne bomo mogli več pomaga
ti, bo gotovo tudi pri nas prišlo do ne
zaželenih posledic.« Vsekakor so metli
ški občani še vedno pripravljeni zase in
za napredek svoje majhne občine veliko
sami prispevati, kar se ne nazadnje kaže
tudi v tem, da so pred časom izglasovali
že šesti zaporedni samoprispevek. Ven
dar v sedanjih težkih časih ljudje funk
cionarjem postavljajo vprašanja, na
katera marsikdaj ne morejo odgovoriti,
kar slabi moč in zmanjšuje zaupanje. In
takih vprašanj je vedno več: Zakaj kljub
stabilizacijskim programom narašča in
flacija? Kdaj bo imel kmet enake pravi
ce kot delavec? Zakaj je gospodarstvo
vsako leto bolj obremenjeno, čeprav
obljubljajo drugače? Zakaj so sprejeti
taki ukrepi, ki prizadevajo dobrega

gospodarja? Zakaj država vse bolj po
sega v samoupravo, hkrati pa zahteva
več samouprave? Zakaj je odgovornost
potisnjena na stranski tir? Zakaj pri nas
ni svobodnega trga? Zakaj smo iz leta v
leto več dolžni tujini? Zakaj ni razlik pri
osebnih dohodkih med uspešnimi in
neuspešnimi? Visoka inflacija, padanje
življenjske ravni, neučinkovitost spreje
tih ukrepov povzročajo med ljudmi ma
lodušje, ljudje ne zaupajo ukrepom
ekonomske politike, v sposobnost vods
tev. Zato je tudi konkretne akcije v

Eden od razpravljalcev je na koncu
rekel, da si morajo prizadevati še za več
jo demokratizacijo v SZDL in s tem v
celotni družbi. »V okviru SZDL lahko
vsak pove, kaj si misli, Socialistična
zveza mora biti tolerantna in mora ime
ti širok posluh za različna mnenja in
poglede, sicer bo vedno več zahtev po
večstranskem sistemu.«
A. BARTELJ

EVIDENTIRANI DOLGI
PRSTI
METLIKA — Metliški trgovci so
povedali, da so se zelo povečale kraje po
trgovinah. Različne predmete si nedo
voljeno prisvajajo tako otroci kot tudi
odrasli. Mularijo hitro razkrinkajo, jo
primerno opozorijo in stvar je urejena.
Težje pa je z odraslimi. Marsikateremu
trgovcu je nerodno obračunati z dolgoprstneži, ki so nemalokrat sicer spoš
tovane krajanke in krajani Odkritje
kraje bi povzročilo v majhnem kraju
škandal in hkrati sramoto za vso druži
no. Pri omenjenih krajah gre seveda za
izmikanje predmetov, ki niso tako dragi,
a prestopekje kljub temu prestopek. Ti
hi dogovor trgovcev je takšen: če bodo
posamezniki, že večkrat opaženi pri
krajah, še nadaljevali s svojo »dejavnost
jo«, jih bodo neusn.lljeno obelodanili
Naj se zanislijo nad svojim početjem.
Zakaj bi se s tem obremenjevali
prodajalci?
T. G.

Zmeda na tržišču konfekcije
Vremenska šoka zmanjšala prodajo Betine konfekcije — Usmeritev v izvoz, kjer
je dohodek manjši, prodaja in plačilo pa sta zagotovljena
METLIKA — Po številu zaposlenih, vseh je 1200, je konfekcijska skup
nost Beti, ki združuje vseh pet Betinih konfekcijskih temeljnih organizacij,
največji sklop te metliške delovne organizacije. Ker pa gre pri konfekciji za
delovno intenzivno panogo, kjer je udeležba živega dela zelo velika, kon
fekcijska skupnost po ustvarjenem dohodku ni na prvem mestu v Beti.
Poleg tega konfekcijska skupnost
ustvari kar dve tretjini Betinega konver
tibilnega izvoza, od tegaje večina dode
lavnih poslov. Od klasičnega izvoza je
največ kopalk in telovadnih dresov, se
pravi izdelkov iz sintetičnih materialov,
kajti bombaž je v Jugoslaviji predrag,
povrhu vsega pa še ni dovolj kakovos
ten, da bi z izdelki iz tega naravnega ma-

NOVA DISKOTEKA
HRAST — Novomeščan Drago
Predovič bo danes dopoldan na Hrastu,
v neposredni bližini gostilne Brunskole,
odprl diskoteko. Menda bo to prva di
skoteka na Dolenjskem, ki bo odprta
tudi podnevi od 14. pa do poznih
večernih ur. V ponedeljek bo zaprto.

občini vedno težje organizirati in uspeš
no izpeljati. »Tudi sedanje krizne raz
mere nas opozarjajo, da težav ni več
mogoče učinkovito reševati samo prek
upravnih organov in Zveze komunis
tov, če ta deluje na star način, namesto
znotraj SZDL in delegatskega sistema,«
je med drugim zapisano v poročilu.

osebne dohodke. Težave ima vse naše
gospodarstvo, tekstilci jih občutijo še
bolj. Tudi Novoteks je močno prizadet
zaradi padanja kupne moči, visokih
obresti, dražje energije, tečajnih razlik,
pa zamrznjenih cen in nestimuliranega
izvoza, ki gaje v Tkanini povprečno 43,
v Konfekciji pa celo nad 70 odst. proiz
vodnje. Vsi ti vplivi so tako močni, da
so izničili vsa notranja prizadevanja in
se dohodek zmanjšuje, so v svoji oceni
po stavki zapisale družbenopolitične
organizacije, komite za SLO in vodstvo
tozdov ter delovne organizacije. V tej
oceni je tudi ugotovljeno, daje bila sta
vka neorganizirana, ideja le nekaj neza
dovoljnih posameznikov v tozdu Tka
nina, ki pa so potem potegnili za sabo
ostale delavce, ki seveda čutijo proble
me delovne organizacije. Vse seje odvi
jalo brez sindikata.
V naslednjih dneh je bil v Novoteksu
dosežen dogovor, da bodo do konca le
ta razdelili 300 milijonov din, dejansko
naj bi šlo za nekakšen draginjski doda
tek. Vrednost točke pa naj bi bila za de
cember, torej ob januarskem izplačilu,
večja za 20 odst. Družbenopolitičnim
organizacijam, predstavnikom delav
cev, samoupravnim organom in delav
cem je bilo pojasnjeno, da povečanje
osebnih dohodkov nima osnove v že
ustvarjenem dohodku, da bodo morda
ob zaključnem računu veliki problemi
in izgube. Nasprotovanj sklepom ni bi
lo, jasno pa je, da vodstvo ne bo moglo
samo nositi odgovornosti za morebitne
še hujše probleme. Dosežen je bil tudi
sklep, da bodo zamujene ure nadokna
dili, o.vseh problemih, ki so bili izpos
tavljeni ob prekinitvi dela (posebno
okrog nagrajevanja, kjer ne bi smeli
podleči zahtevam po uravnilovki), naj
bi se pogovorili na posebni javni tribu
ni. Vsekakor je utemeljena zahteva po
boljšem in temeljitejšem stalnem in
formiranju delavcev in očitno tudi po
tesnejših stikih vodilnih z njimi.
Z. LINDIC-DRAGAŠ

Marjan Hutar: »Ker je vedno več
medsezonskih artiklov, se mora
konfekcija hitro prilagajati zahte
vam tržišča.«

teriala lahko konkurirali na zahtevnem
zahodnoevropskem tržišč".. Beti na
konvertibilna tržišča proda skoraj po
lovico vsega jugoslovanskega izvoza
kopalk.
Še vedno pa je domači trg največje
Betino tržišče, kjer ustvarijo tudi največ
dohodka. »Letos je prišlo na domačem
tržišču do zastoja v prodaji, za kar je več
vzrokov,« pravi Marjan Hutar, vodja
komerciale konfekcijske skupnosti. »Za
radi spremembe obračunskega sistema
se trgovci branijo zalog; padec kupne
moči se kaže zlasti pri izdelkih, ki sejih
potrošnik prvih odpove, to so artikli za
prosti čas, šport in rekreacijo, na do
mačem tržišču se je zelo povečala ponudoa konfekcijskih izdelkov, ker je
Sovjetska zveza skoraj za polovico
zmanjšala nakupe konfekcije v Jugos
laviji, močno povečana ponudba na
domačem tržišču pa je vnesla zmedo.
Poleg tega smo letos doživeli še dva
vremenska šoka: mrzel maj in junij, ko
se sicerTiajbolje prodajajo poletni artik
li, in zelo topel september, ki je naju
godnejši mesec za prodajo jesenskozimske kolekcije.« Vse to jim je prineslo
težave pri prodaji, povečale so se zalo

ge, ki vežejo draga sredstva.
Zato so se v drugem polletju pos
pešeno usmerili v izvoz na konvertibil
no tržišče, kjer sicer dohodek ni tak kot
doma, vendar za tuje kupce delajo le po
naročilu in vse, kar je narejeno, je tudi
prodano in tudi plačilo je gotovo. Del
proizvodnje so usmerili tudi na vzhod
noevropska tržišča. S tem so ustavili na
raščanje zalog, še več pričakujejo do
konca leta, ko naj bi nadoknadili velik
del izgubljenega dohodka iz prejšnjih
mesecev. V zadnjih dveh letošnjih me
secih šo se lotili tudi posebnih prodajnih
akcij na domačem tržišču, tako da sedaj
prodaja normalno poteka. Kljub temu
načrtovane prodaje na domačem trži
šču letos ne bodo dosegli, kar sicer ne
bo usoden udarec, še ena taka sezona pa
bi lahko konfekcijski skupnosti in stem
celi Beti prinesla hude težave. Zaradi
vse večje finančne nediscipline gledajo
tudi, katerim kupcem robo sploh pošil
jajo. Osebni dohodki so v konfekciji vi
soka kalkulativna postavka, ker je ude
ležba živega dela velika. Težko pa je
vkalkulirati visoke osebne dohodke
izdelke, kijih prodajajo na tižišču, kjer
je nizek osebni dohodek. V enajstih me
secih znaša povprečni osebnhi dohodek
v Betini konfekcijski skupnosti brez
skupnih služb nekaj manj kot 180
tisočakov.
A. BARTELJ

Novomeška kronika
SPREMEMBA — Te dni so v našem
mestu razpravljali, da bi bilo zaradi dru
gačnega vetra, ki je zapihal v slovenskem
zgodovinoslovju in delno tudi politiki, kar
primerno eno od ulic od ulic imenovati po
zaslužnemcerkvenem možu Janezu Evan
gelistu Kreku. Med razpravo je prišlo na
dan, da smo v Novem mestu že imeli uli
co, ki seje imenovala po njem, vendar je
bil rajnki ob njo, ker v tistih časih ni imel
pravih političnih točk.
SMETI — Prejeli smo kartico s podpi
som: krajani Jerebova 8. Pišejo, da se
oglašajo zato, ker naše pisanje večkrat za;
leže. Njihova težavaje, da tako imenovani
vojaški blok kljub 18 strankam nima niti
ene posode za smeti. Zato morajo svojo
nesnago ali tihotapiti v tuje smetnjake, kar
seveda ni lepo in prav, ali pajo odnašati v
na srečo bližnjo Krko. Odgovorni za
smetnjake si lahko omenjeni dopis ogleda
jo v uredništvu DL.
NOVICE — V novomeškem podjetju,
kjer imajo za branje časnikov kar precej
časa, je vrstni red, kdo bo prvi na vrsti za
branje Dela, zelo pomemben, saj določa
bralčev položaj v firmi. Zatoje bil delavec,
ki običajno dobi ta dnevnik na mizo med
zadnjimi, več kot presenečen, ko so mu
časnik ponudili kot prvemu. Potihemježe
sklepal, da ga gotovo čaka kak višji ppložaj, nato pa seje zatopil v branje novic.
Po več kot pol ure poglobitve je na zadnji
strani ugotovil, daje tečaj marke sumljivo
nizek. Pogledal je še na prvo stran in ugo
tovil, davso mu podtaknili mesec dni star
časnik. Se danes prisega, da se mu je vse
irebrano zdelo tako novo oziroma staro
cot vsak dan. Iz tira ga je lahko vrgel le
devizni tečaj.

Ena gospa je rekla, da zadnje
čase vsak po svojih tolče. Peed
dnevom republike je z ukrepi udaril
premier Branko Mikulič, pred boži
čem pa je (sredi zime) treščilo v
kapitelj.

V času od 10. do 16. decembra so v no
vomeški porodnišnici rodile: Milena Hoče
var iz Pijavice — Blaža, Andreja Cirnski z
Dobenega — Timoteja, Anica Kastelic z
Malega vrha — Katjo, Vera Sime z Rateža — Majo, Zdenka Jeršin iz Dol. Dobravice — Petro, Ivanka Banovec 'z
Črnomlja — Matejo. Mira Dular iz Zavinka — Janeza, Catiba Kadič iz Semiča
— Denisa, Anica Tori z Malega C irnika
— Miha, Ivanka Hočevar iz Ciija pri Rak]
— Gorana, Alojzija Sirk iz Dobravic pn
Šentjerneju —vGašperja, Tanja Kump lZ
Stolovnika — Žiga, Zelina Adrovič iz So
teske pri Straži — Adisa, Anica Cener S
Trške gore pri Krškem — Mateja, Marin
ka Kovačič iz Žabjeka — Valentina, Janj2
Klobučar iz Plemberka — Darjo. Tatjana
Guštin z Vrškovca pri Vivodini — Željko.
Marta Pavlin s Pahe pri Otočcu — Rožleta, Jožica Bukovec iz Petan — Antona.
Ana Trlepjz Biča pri Vel. Gabru — Deja
na, Vida Žnidaršič iz Dol. Stare vasi -j
Mitja, Sibilija Oberč iz Smečic pri Kp'
kem — Tadejo, Polona Kralj-Zupančifl»z
Mokronoga — Nejca, Irena Škedelj 12
Dol. Vrhpolja — Janjo, Doroteja Šiško 5
Sel pri Raki — dečka, Žvezdana Sajko tl
Belašič pri Vivodini — deklico, Slavica
Kopina iz Radovlje — dečka. Martina
Urbančič z Vel. Cirnika — deklico, Jožica
Škarja iz Ravnika — deklico, Anica G0lobič s Krvavčjega vrha — deklicoČestitamo!
IZ NOVEGA MESTA so rodile: Mir
jana Skok, K Roku 82 — Tanjo, Milena
Košmrlj jz Adamičeve 43 — Gašperja.
Andreja Šeremet iz Šegove 11 — Davida.
Jela Filipovič, Slavka Gruma 3/a — Ja'
no, Marija Željko iz Kristanove 36 — de
klico. Čestitamo!

Sprehod poMetliki
„ V NEDELJO, 27. decembra, BO PR1'
ŠEL na metliški Trg svobode dedek Mra1
v spremstvu snežne kraljice, palčko'1’
snežink in živali. Trg bo primerne
okrašen, igrala bo godba na pihala, toča'
bodo čaj, nastopali bodo osnovnošolce
smešni in manj smešni ansambli, kot go5
pa se bo pojavil tudi ljubljanski čarovni*
Miran Čanak — Mirani, ki ga sicer otrod |
poznajo s TV ekranov. Vse skupaj se b°
pričelo ob 16. uri, zaključilo pa ob 17. 1
baklami, lampijončki in bonboni, kijih W
v velikem košu prinesel dedek Mraz. Phj
reditev spravlja vkup Društvo prijateljev
mladine iz Metlike.
METLIŠKI ALTERNATIVNI BENP
INDUST BAG je izdal v nakladi 6&>
kosov kaseto V obdobju zločina. Kupiti fi ,
je mogoče pri članih ansambla po 3506
dinarjev. Besedila — fantje sojih izdali *
knjižici — pa prodajajo v Bartusovi go5]
tilni. Indust bag sestavljajo Jarnevič
Pečarič, Vraničar in Kukman, kaseta P2
gre dobro v prodajo.
t e l e s n o k u l t u r n a s a m o u p R; !
AVNA SKUPNOST je podarila metliŠk1 i
knjižnici petdeset knjig o športu. Kogar t0
zanima, si bo lahko knjige izposodil in 52
pobliže seznanil s športom, ki mu je na)"
bolj pri srcu. Knjižnica pa je trenutnov j
akciji zbiranja denarja za nakup televizO(" 1
ja in videorekorderja. Prošnje za denarfl2
pomoč je knjižni svet poslal delovnim o<’
ganizacijani kot tudi posameznikom. N2
kakšna ušesa so naleteli dopisi, seše ne v*-
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Črnomaljski drobir
GOLOBI — Najštevilnejši »uslužben
ci« v stavbi črnomaljske občine so golobi,
ki so zasedli podstrešje te nadstavbe. S teh
višin se podelajo na občinske skrbi, rezul
tati pa so dobro vidni na zunanji strani šip
na hodniku, ki obroblja grajsko dvorišče.
VOZNI RED — Nekdo se je znesel
nad omarico z voznim redom na črno
maljskem avtobusnem postajališču, razbil
je šipo, premešal in pobral precej črk in
številk. Morda avtobus ni pripeljal po
voznem redu ali pa seje z njim pripeljala
razbijalčeva punca s svojim fantom.
. SILVESTROVANJE — Črnomaljce
številni plakati vabijo na silvestrovanje v
gostinske lokale v Črnomlju, v Semiču,
Dragatuš, Nerajec in še kam. Pri obetu ve
sele najdaljše noči pa manjka poglavitna
informacija: koliko bo vsa zadeva stala in
kaj bo gost za ta denar dobil. Večina pa si s
jemsploh ne beli glave, saj so že plačali te
levizijsko naročnino, čeprav tudi ne vejo,
kaj bodo za to dobili. Je pa vsaj postelja
bhzu.
ROŽICE — Novomeška PTT je pred
kratkim adaptirala svoje prostore v Vini
ci- Viniška pošta je sedaj res lepo urejena
tudi po zaslugi upravnice Katice Strmec,
ki z veliko ljubeznijo skrbi za cvetice v
Pošti in pred njo. Kdor hoče biti v rožicah,
uaj napiše pismo.

Drobne iz Kočevja
PRAZNIKI SO TU — V Kočevju je že
tradicionalno predpraznično vzdušje, se
pravi, da v trgovinah ne dobiš tistega, kar
si najbolj želiš. Tudi delovni kolektivi so
ze začeli s silvestrovanji, in to kar sredi
meseca. Gotovo bodo ta praznovanja le
tos bolj vesela in uspešnejša, a ne po Bra
nkovi zaslugi, pač pa zaradi plesnih vaj, ki
so sezačele že v novembru, namenjene pa
so bile starim in mladim.
SVEČANO ZA DAN JLA — Za dan
JLA je bila svečana akademija v Šeškovem domu. Na njej so podelili priznanja
zaslužnim starešinam in vojakom ter pre
orali, kdo je napredoval v višji čin.
ZA ULTRAZVOK — 17 kočevskih
delovnih kolektivov in političnih organi
s t ) je doslej prispevalo skupno za nakup
aparata za ultrazvok milijon 862.538 din,
med njimi največ Itas (500.000 din), Metaminovi tozdi, osnovna organizacija sin
dikata Tekstilane in Oprema. Prispevke
zbirajo na posebnem računu Zdravstve
nega doma Kočevje št. 51300-743-22022.
rivala vsem, ki so prispevali, za prispevke
ostalih pa se priporočajo.
ZBIRAJO PREDLOGE — Predloge
za podelitev priznanj OF v vsej občini že
?0irajo. Razpis predvideva, da bo podelJenih do 5 srebrnih (občinskih) priznanj
OF, po posameznih krajevnih konferen
cah SZDL pa po največ 3 do 4 bronasta
Poznanja.

Ribniški zobotrebci
LISICA v VASI — Na Velikih Polja
nah je prišla 14. decembra lisica v vas.
Jedla seje nekoliko nenavadno, zatojo je
domači lovec Franc Prijatelj položil na
ulako. Zaradi suma, daje stekla,jo je vete
rinarska služba poslala 15. decembra v
analizo v Ljubljano.
PREDPIS ŠEPA — Pravzaprav ne
sepa predpis (odlok o urejanju in varstvu
okolja), saj natančno določa, da je treba
Pločnike in hodnike za pešce pozimi red
no čistiti, za kar so dolžni poskrbeti upravIjalci in uporabniki zgradb in zemljišč ob
pločnikih. Šepajo torej le pešci, ki si na le
du lomijo noge, nekateri tudi roke.
PRVI SNEG POVZROČA GLAVO
BOL — Najprej tistim, ki morajo skrbeti
za vzdrževanje cest v ribniški dolini, po
jem pa čedalje večjemu številu voznikov
jn pešcev. Glede na to, daje meja območ
i j ’ 1A katerega skrbi Cestno podjetje iz
Novega mesta, blizu, na »vahtnici« pri Veukih Poljanah, se mnogim zdi čudno,
kako to, da je cesta od »vahtnice« proti
Ljubljani bolj čista. Razlog za to pa je
vendarle zelo preprost: zato, ker Cestno
Podjetje iz Ljubljane prej naredi to, kar je
Pač treba postoriti v zimskem času, ima
več soli ipd. Kdo ve, morebiti se bodo
zganili tudi Novomeščani, ko bo zapadlo
več snega...

Trebanjske iveri
TUDI SPODNJICE — Prebivalci tre
banjske občine so v zadnjih letih ogromno
naredili in prispevali za ceste, komunalne
naprave in telefonijo. »Ljudje so dali tudi
gate dol, ne le hlače,« je ponazoril veliki
Prispevek in žrtve krajanov Ciril Pungart
nik na programsko-volilni seji OK SŽDL
v Trebnjem in dodal: »To bi bilo lepo
slišati, saj je lažje delati med ljudmi, če so
te zadeve urejene. Poročilo za to sejo pa s
tem opravi z enim stavkom!« Zakaj Socia
listična zveza razprave o avtocesti ni spre
jela za svojo in je ne vodi?« je vprašal
Pungartnik, in ko je kratko razpravo skle
nil z oceno, da tudi zadnji svežnji ukrepov
ZIS pomenijo popolno nezaupanje gos
podarskim strokovnjakom in delavcem,
"če pa ne morejo odločati o ničemer,« je
bil edini deležen rahlega, a spontanega
aplavza.
PLOČNIK — Lani narejeni pločnik od
Laboda do Novolesaje že precej načet. Pri
Trimu naj bi ga poškodoval nakladalec,
sicer pa niso prav nič nedolžni niti lastniki
tovornjakov, ki parkirajo svoje težke
mrcine kratkomalo na pločniku. Za pešce
jim je malo mar, tako kot cestni službi po
zimi, ki magistralno cesto spluži tako
učinkovito, da pločnik, na katerega pozi
mi vsi pozabijo, postane bolj podoben
snežnim zametom in seveda — nepreho
den. Številni delavci so pozimi spet na ces
ti in pričakujejo otoplitve.
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Za otroke
vedno manj
denarja
Skupnost otroškega var
stva bo imela izgubo
ČRNOMELJ — Čeprav so progra
me črnomaljske skupnosti otroškega
varstva med letom krčili — gre za ma
njši obseg male šole, cicibanovih uric in
nevalorizirane denarne pomoči otro
kom — bo imela ta skupnost ob koncu
leta izgubo, ki bo seveda vplivala že na
tako majhna sredstva za prihodnje leto.
Skupaj z republiško solidarnostjo se
je za to skupnost v devetih mesecih
zbralo nekaj manj kot 418,5 milijona
dinarjev. Za družbeno pomoč otrokom,
po starem za otroške doklade, so delov
ne organizacije v devetih mesecih svo
jim zaposlenim izplačale nekaj več kot
173 milijonov dinaijev, skupnost pajim
je vrnila le dobrih 110 milijonov, tako
da že pri tej postavki znaša primanjklaj
skupaj z nepokrito lansko izgubo do
brih 67 milijonov dinaijev.
Družbeno pomoč prejema v črno
maljski občini 619 družin, in to za 1421
otrok, kar je 4 odst. manj kot lani. Za
radi stalnih finančnih težav skupnosti te
pomoči niso mogli sproti valorizirati,
tako da ob koncu leta znaša povprečna
pomoč 14.000 dinarjev na mesec za
otroka, medtem ko je to povprečje v
Sloveniji nekaj več kot 22 tisočakov na
mesec. Letos skupnost doplačuje oskrb
ne stroške za 410 otrok v vrtcih, in sicer
v devetih mesecih povprečno 18.000
din na otroka. Realno daje skupnost za
to manj denaija kot v preteklih letih.
A. B.

PLES DEDKA MRAZA
KOČEVJE — Prireditve ob letošn
jem dedku Mrazu so se v Kočevju zače
le že 19. decembra. Danes bo v dvorani
SŠTUD ponovitev igrice Osmi škrat,
vstop bo prost. 26. in 27. decembra bo
do v kinu Jadran v Kočevju predvajali
risanke Popajevp vragolije, 28. decem
bra pa bodo v Šeškovem domu igrice
Trije snežaki, Lissinski se zaljubi in Pri
dedku Mrazu. Sprevod dedka Mraza
po Ljubljanski cesti in do ploščadi sredi
mesta bo v torek, 29. decembra, ob 16.
uri. Na ploščadi bodo spremljevalci de
dka Mraza izvedli program za najmla
jše. Po zaključku tega nastopa bo ob 17.
uri v restavraciji Name še otroški novo
letni ples, na katerega vabi dedek Mraz,

Dobro delo,
dobre plače
V tozdu Kompresorji
mirno čakajo konec le
ta — Malo bolniških,
nič zalog, brez nadur
ČRNOMELJ — V črnomalj
skem Gorenjevem tozdu Kompre
sorji bodo letos naredili okoli
650.000 kompresoijev za hladil
nike, hladilne skrinje in omare in s
tem izpolnili plan. Njihove kapaci
tete pa niso povsem izkoriščene, saj
bi lahko naredili 800.000 kompre
soijev na leto.
Polovica proizvodnje črnomalj
skega tozda gre za potrebe Gorenja
v Velenju, druga polovica pa za de
lovno organizacijo Bira iz Bihača,
ki tudi dela v okviru sozda Gorenje.
Za prihodnje leto načrtujejo sicer
tako proizvodnjo kompresorjev, da
bi bile zmogljivosti povsem zasede
ne, vendarje glede na to, da imajo v
Bihaču težave, da se proizvodnja us
tavlja in da poslujejo z izgubo,
vprašanje, če bodo dosegali načrto
vano proizvodnjo. Gorenje se do
govarja za izvozne posle, s čimer naj
bi nadoknadili morebitni izpad
proizvodnje v Bihaču.
Pripravljen je tudi investicijski
elaborat za uvedbo novih tipov
kompresoijev, pogovori s tujim
partneijem so v zaključni fazi. Ko
bo naložba končana, se bo proiz
vodnja v črnomaljskem tozdu po
večala na milijon do 1,2 milijona
kompresoijev na leto.
Sicer pa proizvodnja v črnomalj
skem tozdu poteka nemoteno, v
svoji delovni organizaciji Gospo
dinjski aparati imajo najmanj bol
niških, delajo tako rekoč brez nadur
in skoraj nimajo zalog ne vhodnih
materialov ne končnih izdelkov.
Skratka, v tozdu Kompresorji pov
sem mirno pričakujejo konec leta.
Tudi njihovi osebni dohodki so so
lidni, na ravni delovne organizacije.
Povprečni osebni dohodek za zadn
je tri mesece znaša 319.000 din, pri
tem pa je od 164 zaposlenih okoli
100 nekvalificiranih, priučenih de
lavcev.
A. B.

Bolj kulturno z odpadki
Nov avto za odvoz odpadkov — Drugačni smetnjaki,
novo smetišče — Podražitve zaradi tega ne bo
KOČEVJE — Te dni je Komunala
Kočevje dobila vozilo za odvažanje od
padkov in ga tudi pokazala občanom
Kočevja na ploščadi sredi mesta. Velja
lo je 35 milijonov din, kar za Komunalo
ni malo. Direktor Komunale Lado Lenassi je ob tej priložnosti odgovoril na
nekaj vprašanj tako:
»Sedanji način zbiranja in odvoza
odpadkov iz gospodinjstev ni ne sodo
ben in ne kulturen. Iz velikih kontejner
jev smrdi, okoli njih pa so raztresene
smeti medtem ko se manjši (okrogli)
smetnjaki pri rokovanju poškodujejo.
Naš novi avto pa je primeren za tako
organizacijo odvoza, kot je v Ljubljani,
se pravi, da naj bi sedanje velike kontej
nerje in manjše smetnjake zamenjali z
zabojniki na kolesih s prostornino 500,
700 ali 900 litrov, ki jih je v primeru po
trebe tudi lažje prestavljati, zahtevajo
pogostejši odvoz (zato bo manj smradu

ali pa ga sploh ne bo), lažje bo zimski
službi itd.
Sedanje velike kontejnerje bi popra
vili in jih ponudili vaškim krajevnim
skupnostim ali vasem, ki že zdaj prosijo
zanje, da si bodo uredile kulturnejši od
voz odpadkov.
Zaradi novosti odvoz smeti ne bo
dražji. Tudi za nakup novih zabojnikov
naj bi predvidoma občani mesta ne
plačali, saj bi del denarja za nakup del s
prodajo sedanjih kontejneijev, del pa iz
amortizacije, ki se zbira pri stanovanjski
skupnosti.«
V občini Kočevje iščejo tudi primer
no zemljišče za novo odlagališče od
padkov. V iskanje lokacij za skupno od
lagališče sta se vključili tudi občini
Ribnica in Črnomelj, se pravi, da bodo
skušali za vse tri občine urediti le eno
odlagališče.
J. P.

Vedno več dela za enak denar
Gok gradi v Beli krajini in sosednji Hrvaški — Zaradi krize vse manj dela — Če bo
to trajalo, bo družba nazadovala — Prizadeti zlasti mladi
ČRNOMELJ — S 570 zaposlenimi sodi črnomaljski Gok, delovna or
ganizacija za gradbeništvo, obrt in komunalo, med večje v tej belokranjski
občini. Ze štiri desetletja ta delovna organizacija oziroma njena predhod
nica gradi zlasti v Beli krajini in sosednjih hrvaških občinah Dugi Resi,
Ozlju in Vrbovškem. Za gradnjo večjih objektov se povežejo s kooperanti.
Dejavnost Goka je visoka in nizka gradnja, zaključna dela, industrija
gradbenega materiala, v njihovem sklopu pa je tudi tozd Komunala.
»Približno polovico dela imamo v
Beli krajini, polovico pa v sosednji
Hrvaški,« je povedal direktor Goka
Pankracij Zupanc. »Letos smo zgradili
stanovanjski blok v Črnomlju in Se
miču, črnomaljski dom počitka, adapti
rali hotel Lahinja, gradili vodovod za
semiški konec, v Starem trgu delamo
prizidek šole in širimo proizvodne pros
tore Kometovega obrata, v Dugi Resi
dokončujemo blok, pri Ozlju pa za kar
lovški Kordun gradimo tovarno.« Dela
v glavnem dobijo tako, da sejavljajo na
natečaje. »Za pridobivanje del v grad
beništvu že veljajo tržni mehanizmi,«
pravi direktor. »Konkurenca je vedno
večja, pojavljajo se tudi ponudniki s
precej nižjimi cenami, po 15 konkuren
tov je za eno delo, večkrat pa mi dobi
mo delo tudi, če nismo najcenejši. Po
gosto odloča solidnost izvajalca, se
pravi roki, kakovost in dober odnos.
Vsekakor pa se kriza v gradbeništvu ze
lo pozna, za isti finančni rezultatje treba
vedno več narediti.« Skoraj pri vseh de
lih morajo investitorja tudi kreditirati.

S seje črnomaljske občinske skupščine — Težki časi
za načrtovalce — Komu koristi prazen stol? — Na
graditi inovatorje
ČRNOMELJ — Osnutek črno
maljske občinske razvojne resoluci
je za leto 1988 je nastajal pod bre
menom »neznanih« pogojev za
gospodarjenje v letu 1988.
Zato tudi ocena gospodarjenja v le
tošnjem letu, ki je podlaga prihodnjih
načrtov, temelji le na predhodnih poda
tkih delovnih organizacij in nekaterih
sisov. Uvodno poročilo, ki med drugim
ugotavlja to, so sprejeli skupaj z osnu
tkom občinske resolucije delegati sku
pščine občine Črnomelj na zasedanju
21. decembra.
V občinskem zboru združenega dela
so sicer še ocenjevali delavnost in nede
lavnost občinskih delegatov na vseh
ravneh. Slišati je bilo pohvale za razme
roma dobro udeležbo in aktivnost dele
gatov na sejah, a tudi kritike na račun
premajhnega števila zavzetih razprav.
Posamezne dokumente so zlasti v zboru
združenega dela prevečkrat sprejemali
brez razprav, kar naj bi potijevalo, da

protju, resolucija pa je le spisek želja, je
dejala Marica Skoda.
Lojze Ratajc je zelo kritično ocenil
gradivo za programsko-volilno sejo
OK SZDL in je dejal, da obeh doku
mentov, poročila in programa, v kra
jevni konferenci SZDL Trebnje ne
sprejemajo, ker sta slaba. Manjka glo
balna ocena uresničevanja temeljnih
nalog SZDL, opredeljenih tudi po usta
vi; kako je SZDL uresničevala svojo
vlogo, da ljudje lahko povedo svoje
mnenje, in kako sije prizadevala, da bi
to mnenje tudi prodrlo v delegatskem
sistemu, itd. Trebanjci menijo, da kaže
program OK SZDL konkretizirati vsaj
za leto 1988 in za razprave, od kme

strokovne službe in delegacije premalo
sodelujejo. Ena od slabosti naj bi bila
dvoličnost delegatov, ki v č iih kot
predstavniki krajevnih skupnosti zagovaijajo eno, kot delegati združenega de
la pa drugo. Glede organizacij združe
nega dela, katerih delegati ne prihajajo
na zasedanja skupščine, so se razpravl
jala spraševali o smiselnosti njihovih
delegatskih mest.
Na seji so opozarjali na preskromno
inovativno dejavnost, kar naj bi veljalo
za večino organizacij združenega dela v
občini, še najmanj za Iskro. Za stopi
canje na mestu v tem pogledu je kriva
prenizka izobrazba, a tudi zakonodaja.
S slednjo bi morali med drugim pustiti
strokovnjakom, da zaslužijo tudi z ino
vacijami, ki so rezultat opravljanja del
in nalog po službeni dolžnosti. Profe
sionalno razvoj no-raziskovalno delo pa
bo šibko, dokler inovacija ne bo postala
v celoti tržno blago, so menili delegati.
M. LUZAR

Končno pogovor
Izkušnje ob razlaščevanju zazidalnih zemljišč
RIBNICA — Poročali smo o zaple
tih, do katerihje prišlo med dosedanjimi
razpravami o odloku za prenehanje
lastninskih pravic na zazidalnem območ
ju Mlaka v Ribnici, in da bo pripombe
občanov, delegatov in vse zadeve okoli
tega raziskala občinska komisija za
druženi nadzor.
Ta komisija seje pred kratkim sesta
la v razširjeni sestavi Predstavniki
občinske skupščine so na njeni seji ute
meljevali upravičenost sedanjega zazi
dalnega načrta za Mlako, ki je bil spre
jet leta 1975 in dopolnjen leta 1982
(zavrnjen pa je bil že nekajkrat predlog
odloka o prenehanju lastninske pravice
— razlastitvi — zemljišč, ki jih zajema
ta oblok). Na drugi strani pa so pred
stavniki KS Ribnica ponovno zahtevali,
naj se obravnava območje Mlake kot ce
lota. Sedanji zazidalni načrt namreč za
jema le 7,5 ha zemljišč, območje Mlake
pa je kar okoli 5-krat večje.
Komisija dela še ni dokončala. Predsta vniki krajevne skupnosti so obljubili,
da se bodo o vseh teh in drugih spornih
zadevah pogovorili s krajani Mlake.
Ta zapletje končno lepripomogel, da
so se odgovorni v krajevni skupnosti in
občini prikopali do spoznanja, daje tre
ba ljudem prisluhniti in tudi upoštevati
njihovo mnenje. To dokazuje tudi pri
mer iz KS Sodražica, kjer so se pred
stavniki KS že pred sprejemanjem od
loka o prenehanju lastninske pravice na
območju novega zazidalnega načrta v
Sodražici o vsem natančno pogovorili z
občani, zatoje bil tudi ta predlog odloka
na isti seji zborov občinske skupščine
Ribnica sprejet, za območje Mlaka v
Ribnici pa zavrnjen.
J. PRIMC

Delovna skupina CK ZKS v Ribnici
Obiskali Eurotrans, komuniste dveh ribniških OO ZK in se pogovarjali z občin______ skim vrhom — Pogovor tudi o mladih in njihovem prostem casu
RIBNICA — Delovna skupina
CK ZKS, v kateri so bili Slavko So
ršak, Robert Čeme, Jože Žunič,
Jože Mišigoj in sekretar medobčin
skega sveta ZK Ljubljana-okolica
Andrej Ambrožič, je bila 15. de
cembra na obisku v ribniški občini.
Najprej so se pogovarjali s člani
občinske koordinacije in OK ZK,
nato so prisostvovali razširjeni seji
OO ZK v Eurotransu, za zaključek

Zaprta lista in javne volitve dvignile temperaturo na programsko-volilni seji OK
SZDL Trebnje — KK SZDL Trebnje ne sprejema poročila in programa

Predsednik OK SZDL Pavel Žagar
je v uvodnem poročilu zatem poudaril,
da je SZDL delovala mobilizacijsko,
njena uspešnost paje opazna tudi v kra
jevnih skupnostih, kjer je fronta precej
doprinesla, da so uspeli številni krajevni
referendumi za samoprispevke. Žagar
je dejal, da pa se še preveč ukvarjajo s
forumi in premalo z ljudmi.
Okrepiti kaže sekcijsko delo, oživiti
delo potošniških svetov, še vedno pa je
prešibka vez z delegatsko bazo.
SZDL naj zahteva odgovornost tis
tih, ki predlagajo izredno strokovno
nepripravljene listine, kakršni sta tudi
protiinflacijski program in osnutek le
tošnje zvezne resolucije, ki sta si v nas

Posamezni tozdi so to letos že občuti
li, saj so imeli motnje v poslovanju,
kljub temu pa delovna organizacija ni
imela izgube in je tudi ob koncu leta ne
bo. S štipendiranjem in spodbujanjem
izobraževanja ob delu se skušajo stro
kovno čim bolj okrepiti, kolikor jim
skromna akumulacija dopušča, obnavl-

Kdor zna, naj bo plačan

SZDL še vse premalo med ljudmi
TREBNJE — Že uvod v programsko-volilno sejo občinske konference
Socialistične zveze v Trebnjem je obetal živahen potek, ko je Tone Glogo
všek predlagal tajne volitve, »če se že gremo neko demokracijo, in če so
sploh še smiselne ob tem, daje na kandidatni listi le po en kandidat, se pra
vi, daje zaprta,« kot je dejal Glogovšek. Večina seje vendarle opredelila
zoper njegov predlog.

Kriza se v gradbeništvu pozna že
nekaj let. Delaje vse manj, kar posebej
občutijo pri zaključnih delih pa tudi pri
industriji gradbenega materiala. »Novi
ukrepi so prizadeli zlasti stanovanjsko
gradnjo; nesprejemljivo je, da je treba
čakati na poslovne rezultate, če kaj os
tane za stanovanjsko gradnjo. S tem so
prizadeti zlasti mladi ljudje, s tem pa
družba v celoti. Če bo to trajalo, ne bo
mo mogli niti zadržati sedanjega stanja,
ampak bo družba nazadovala,« je pre
pričan Zupanc. Seveda so ti ukrepi
močno prizadeli tudi gradbeno operativo, na katero paje vezan velik del ostale
industrije.

jajo tudi mehanizacijo. V zadnjem času
se število zaposlenih ni povečalo.
»Prizadevati se moramo v prvi vrsti za
večje učinke našega dela. Poslovne re
zultate v gradbeništvu v naši republiki
celo presegamo, z osebnimi dohodki pa
kljub temu zaostajamo, so tudi med niž
jim i v občini.« Devetmesečno povpreč
je je znašalo okoli 190.000 dinarjev,
povprečje za november pa 260 tisoča
kov.
Za prvo polovico prihodnjega leta
imajo že nekaj sklenjenih pogodb, kako
bo naprej, pa ne vedo. »Kot zdaj kaže,
se bo še manj gradilo. Gradnje za trg pa
zaradi velikih vlaganj sami ne bi zmogli,
edino če bi se vključilo združeno delo.«
A. B.

tijstva preko avtoceste pa do odlaganja
smeti, določiti roke in nosilce razprav.
V prihodnje pa pričakujejo bolj vsebin-

• Tako kot KK SZDL Trebnje so
tudi KK SZDL Mirna, OK ZSM in
OS ZSS menili, da bi morala biti
kandidatna lista za novo vodstvo
OK SZDL odprta. Kljub temu so z
večino glasov z javnim glasovan
jem potrdili zaprto listo za pred
sedstvo, nadzorni odbor ter za žiri
jo za podeljevanje priznanj OF in
soglasno
za predsednika OK
SZDL ponovno Pavla Žagarja, za
novega poklicnega sekretarja pa
Toneta Perparja, direktorja motela
Putnik v Trebnjem.
ski pristop pri pripravi gradiv, da bo v
pomoč krajevnim konferencam Socialistčne zveze.
P. PERC

pa še skupni seji dveh osnovnih or
ganizacij ZK v Ribnici.
Na razgovoru s člani občinske koor
dinacije so domačini seznanili goste s
poslovanjem gospodarstva, katerega
uspehi So v primerjavi z regijskim dobri,
na nekaterih področjih pa že prihaja do
težav (zadolženost, premalo denaija za
investicije itd.). Seznalili sojih tudi s po
ložajem družbenih dejavnosti. Opozori
li sojih na dolg občine Univerzitentemu
kliničnemu centru, zaradi česar so mo
rali v občini prispevno stopnjo za
zdravstvo dvigniti nad dovoljeno mejo.
Nadalje sojih seznanili s pripravami na
novi samoprispevek ter delom in pro
blemi družbenopolitičnih organizacij.
V Eurotransu so goste seznanili razen
s poslovanjem še z odnosi med do
mačimi prevozniki, nujnostjo poslov
nega povezovanja, odnosi s tujino, iz
razili pa so tudi nezadovoljstvo z delom
združenja cestnih prevoznikov. Opozo
rili so na težave, ki jih imajo z repu
bliško in zvezno administracijo. Ugoto
vili so, da je cestni transport zapostav
ljen. Prevelike so tudi razlike v taksah
med republikami, daleč najvišje so se-

SISI NA ENEM MESTU
RIBNICA — Strokovne službe rib
niških občinskih interesnih skupnosti
družbenih dejavnosti so dobile prostor
pod isto streho, medtem ko so pred ne
davnim še gostovale v različnih stavbah
v mestu. Tako sisi zdaj uporabljajo bi
vše prostore Eurotransa v ribniškem
Zadružnem domu. Do strokovnih služb
je mogoče priti skozi stranski vhod v
stavbo.

veda v Sloveniji. Pogovorili pa so se tu
di o delu in težavah OO ZK.
Na sestanku obeh ribniških OO ZK
pa so govorili le o mladini in izkoriščan
ju prostega &tsa. Ugotovili so, da je
mladina uspešna, ko gre za konkretno
delo; nerada pa poseda po sestankih,
kjer jih starejši posiljujejo z raznimi
preživelimi metodami dela.
Komunisti v Ribnici ugotavljajo, da
so obiski skupin CK ZK redni, pogosti
in spodbudni in da tak način sodelovan
ja ne more ostati brez rezultatov.
J. P.

RADODARNI DEDEK
MRAZ V TREBANJSKI
OBČINI
TREBNJE — Občinska zveza prija
teljev mladine je tudi letos pripravila
obdaritev otrok ob novem letu. Ob
pomoči zlasti združenega dela, skup
nosti otroškega varstva, občinske kul
turne skupnosti in obrtnikov ter krajev
nih skupnosti naj bi zbrali blizu 8,5
milijona dinarjev za obdaritev okrog
1400 otrok od 2. do 6. leta starosti. De
dek Mraz bo s spremstvom obiskal
otroke v vseh krajevnih skupnostih, sta
rše pa prosijo, naj pripeljejo otroke tja,
kamor sojih povabili, da ne bi zmanjka
lo darilnih paketov. Vsak paket je vre
den okrog 3200 din. OZPM je 21., 22.
in 23. decembra pripravila za učence od
1. do 4. razreda OŠ gostovanje Mestne
ga gledališča ljubljanskega, ki se je
predstavilo v trebanjskem kulturnem
domu z igro Medvedek Pu. Za učence
od 5. do 8. razreda pa so organizirali
brezplačne filmske predstave, ki se bo
do zvrstile v začetku januarja 1988.

IZ NKŠIH OBČIN
Učitelji
se lahko

šolajo

NA PODSTREŠJU SKLADIŠČE
OROŽJA — Ko je načelnik občin
skega štaba za civilno zaščito Trebnje
Dušan Mežnaršič predaval mladim o
obrambi in zaščiti, se je oglasil mla
denič, rekoč: »Ja, eno tako bombo
imamo pa tudi mi doma.« To je bil
dovolj močan razlog, da so se s štaba
odločili za obisk domačije v Krški re
bri pri Čatežu. Pridružil se jim je tudi
pirotehnik Tone Povhe, ki se je z Na
cetom Hribarjem izkazal že pri ods
tranjevanju mine iz zidu trebanjske
cerkve in pa trebanjski miličniki. V
gozdu, predvsem pa v zapuščeni
kovačnici na podstrešju, so našli pra
vi arzenal delov različnega trofejnega
orožja, tako originalne polnilce za av
tomat thomson, naboje za italijansko
mavzerico, cev in zapiralo težke bre
de, šleme, bajonete, čutarice, zaščitne
maske ter več protitankovskih in mi
nometalskih min. Te so bile še hudo
»žive«. Na oddelku za ljudsko obram
bo v Trebnjem nam je Nace Hribar
pokazal nekaj orožja iz Kriške rebri,
ki ni za igračkanje.

ČAS ZA VARSTVO
OTROK
NAJ SE NE SKRAJŠUJE
BREŽICE — V skupnosti otroškega
varstva ugotavljajo, da bi sprememba
delovnega časa od 10 ur varstva na 9 ur
dnevno prizadela predvsem najbolj
revne družine. Racionalizacija torej ne
pride v poštev. Tudi zmanjšanje števila
ur v celotni mali šoli ne pride v poštev.
Imela bi več slabih kot dobrih posledic,
torej za varčevanje ni nujnih razlogov.
Doslej jim je uspelo prihraniti naj večjo
vsoto z omejevanjem denarnih pomoči.
Ukinili sojih 297 otrokom, kar pomeni
prihranek 70 milijonov dinaijev. V
skupnosti uveljavljajo namreč načelo,
naj dobi pomoč le tista družina, ki si z
delom ne more zagotoviti socialne
varnosti.

IM AJO KAJ POKAZATI
SEVNICA — Sevniški radioamater
ji so med najuspešnejšimi po dosežkih
na raznih republiških in zveznih tek
movanjih. Prizadevnemu klubu YU
3DHP kronično primanjkuje denarja
za izpopolnjevanje že precej izrabljene
opreme. Kar pet let pa so čakali, da so si
lahko privoščili nakup računalnika
Commodore 128 k s tiskalnikom in di
sketno enoto. To pridobitev, ki bo ve
liko olajšala učenje telegrafije, so minu
lo soboto z največjim veseljem predsta
vili sevniškim občinskim možem. Ob
činski oddelek za ljudsko obrambo je
pomagal pri opremljanju računalniške
učilnice.

BREŽICE— N a srednji šoli
že tri leta ne vpisujejo učencev
v pedagoške oddelke. Prekini
tev kontinuiranega izobraže
vanja vodi v kadrovsko sušo v
učiteljskih vrstah posavskih
občin.
Bodo šole potem uvažale učitelje?
Si bodo nakopale kopico novih sta
novanjskih problemov, ki jim zago
tovo ne bodo kos? V kislojabolko bi
morale ugrizniti, če doma ne bi imeli
mladine za ta poklic. A ni tako. Do
volj sposobnih učencev od Sevnice
do Brežicje po oceni v posameznih
občinah pripravljenih za šolanje v
pedagoških oddelkih, če bi jim ga
omogočili v Posavju. Dokler pa vpi
sa za to smer ni, se v želji, da bi se
šolali čim bliže doma, mladi zažene
jo drugam, predvsem vekonomskokomercialno smer. S temi poklicije
regija zasičena in želje po zaposlitvi
se razhajajo s potrebami.
Toda napaka ni nepopravljiva in
šolanje posavske mladine bi lahko
hitro uskladili s potrebami po
kadrih vprosveti in si zagoto vili izo
braževanje domačega naraščaja na
domačih tleh. Konferenca delegacij
brežiške, sevniške in krške občin
ske skupnosti potemtakem v svojem
amandmaju na samoupravni spora
zum o temeljih planov posebne izo
braževalne skupnosti za pedagoško
smer ne zahteva nič nemogočega ali
prevratniškega, če predlaga, naj
brežiška srednja šola še naprej izo
bražuje učitelje.
J. TEPPEY

JI

IZ NKŠIH OBČIN

Prihrani, kdor prej ukrepa
V brežiški občini preventivna zdravstvena dejavnost ni prikrajšana
BREŽICE — Del racionalizacije v zdravstvu izhaja iz prepričanja, daje
bolezen laže preprečevati kot zdraviti, zato omejitveni ukrepi občinske
zdravstvene skupnosti ne prizadevajo preventivnovzgojne dejavnosti. Z
njenimi izvajalci je zdravstvena skupnost podpisala sporazum za petletni
program, ki ga zdravstveni delavci uresničujejo ob rednem sodelovanju s
šolami, otroškimi vrtci, starši in organizacijo Rdečega križa.
Zobovje so letos pregledali 1100
otrokom. V šolah nadzorujejo umivan
je in želiranje zob, učencem pa dajejo
tudi tabletke, ki naj bi jih obvarovale
pred zobno gnilobo.
Pomemben del preventivnega pro
grama so sistematski pregledi mladine.
Predšolskih otrok so letos pregledali

ZA KNJIŽNICO GRE
Matična knjižnica Brežice je zaradi
pomanjkanja knjig prosila osnovne šole
in delovne organizacije, da bi ji poma
gale s knjigami, kijih več ne rabijo, ali z
denarjem. Naša razredna skupnost je to
prošnjo vzela resno in vsak učenec je
prispeval 500 din, kar je pomenilo sku
paj 9.500 din. Če bodo tudi druge šole
naredile podobno ob tej prošnji, upam,
da naše občinske matične knjižnice za
radi pomanjkanja knjig ne bodo ukinili.
JASMINA ŠULER
OŠ Globoko

JUBILEJ
SENOVO — Preteklo soboto seje v
Delavskem kulturnem domu 14. divizi
je spet predstavila domača folklorna
skupina, ki v teh dneh praznuje peto
obletnico delovanja. Ob tej priložnosti
so plesalci predstavili slovenske folk
lorne plese. Naj še povemo, daje ta folk
lorna skupina trenutno najbolj delavna
v krški občini. V njenih vrstah seje dos
lej izmenjalo že 87 članov, sedaj pa v
njej sodeluje 32 plesalcev.

KRŠKO — Sekretar predsedstva OK ZK Krško Franc Dular zagovarja
mnenje, da Zveza komunistov ni več tisto, kar je bila nekoč. Med člani, pa
ne sami med njimi, ampak tudi med vodilnimi kadri v organizaciji, je zavla
dala apatija, kiji sedaj še ni videti konca. Vzrok za tako stanje so seveda
razmere, v katerih člani ZK živijo in delajo, neuresničevanje odgovornosti,
zlasti pa vse skrbi, kaj bo prinesla prihodnost.
zem, a drugačen, bolj odgovoren, manj
birokratski, bolj prilagodljiv, kot je se
danji. Velika večina članov namreč
meni, da tako ni več mogoče naprej.

SEVNICA — V raznih resolucijah in izvajavah ugotavljamo, kako bo
končno treba pri nas krčiti družbeno režijo, skupno in splošno porabo, v
praksi se pa nič ne spremeni. Tako razmišljajo tudi v sevniškem občinskem
sindikalnem svetu, zato niti ne preseneča, daje prav sindikat dal pobudo,
da bi proučili smotrnost opravljanja poklicnega političnega dela z dvema
funkcionarjema.

DOLENJSKI UST

in jih prično takoj zdraviti. Učiteljem te
lesne vzgoje in vzgojiteljicam dajejo
napotke za korektivno telovadbo, da bi
z njo izboljšali telesno držo in preprečili
napravilen razvoj otroških stopal. To
vrstnih deformacj je pri otrocih danda
nes veliko več kot včasih. Zdravstveni

PO NOVEM LETU
KOMUNALNO-CESTNA
SKUPNOST
TREBNJE — Prejšnji teden sta se
zvrstili zadnji skupščini samoupravne
interesne skupnosti za ceste in samou
pravne komunalne interesne skupnosti
občine Trebnje, ki sta se združili v sa
moupravno komunalno-cestno skup
nost. Predsednik skupščine občinske
skupnosti za ceste Ciril Pungartnik seje
zahvalil delegatom.

program deprofesionalizacije. Predsed
nik medobčinskega sveta SZDL za Po
savje Slavko Šribar meni, da bi bilo bolj
prav, če bi naredili seznam nepotrebnih
del, šele potem bi lahko govorili o (ne)
potrebnosti določenih poklicnih funk
cij.
Zdaj smo pri vprašanju, kdo naj tak
program deprofesionalizacije oz. sez
nam nepotrebnih del pripravi. Čeprav
se SZDL te nehvaležne naloge na moč
otepa, češ da naj bi v vsakem okolju za
se proučili, kako se da smotrneje in ce
neje organizirati delo, ji kot fronti vseh
subjektivnih sil to težavno delo le naj
bolj pritiče. Verjetno večina soglaša, da
je ta družba strahovito potratna in se

sposobni zamenjati tistega, kar ne ustre
za več. Zato bo treba čimprej te ljudi
zamenjati. Žal pa se diferencijacija v
smislu izvajanja sklepov in stališč CK
ZK Slovenije še ni začela. Različne raz
lage ključnih vprašanj, ki smo sejih loti
li v slovenski partiji, ljudi begajo in jih
spravljajo v dvome,« meni Dular.
V organizaciji ZK v občini Krško pa
se zavzemajo tudi za večjo javnost dela,
saj se ne dogaja tako redko, da ZK nas
topa kot tajna organizacija. ZK pa bi
morala s svojimi stališči v javnost in se
konfrontirati z drugimi. Le tako bo spet
pridobila ugled, ki gaje imela. Sicer pa
bodo v Krškem o spoznanjih, ki sojih
pridobili v osnovnih organizacijah, go
vorili tudi na seji občinskega komiteja
23. decembra.
J. S.

delavci zaradi njih aktivno sodelujejo s
šolami in otroškimi vrtci, rezultati bodo
vidni šele čez nekaj let, ker je to dolgo
ročna investicija.
Med dobro organizirano preventiv
no dejavnost sodi tudi dispanzer za žen
ske bolezni, v katerega prihajajo pacien
tke zaradi zgodnjega odkrivanja raka. V
okviru dispanzerja deluje še materinska
šola za nosečnice. Dispanzer za zdravl
jenje sladkorne bolezni ima sedež v
bolnišnici in je prav tako nepogrešljiva
oblika preventive. Preslabo je obiskan
edino dispanzer splošne medicine, kjer
na preventivnih pregledih nadzorujejo
predvsem krvni tlak, da bolnikom la
hko pravočasno predpišejo zdravljenje.
Zanj so se ogrevali starejši občani. Zdaj
zavarovance kličejo na preglede, ven
dar se ti zelo slabo in neredno odzivajo,
dokler ne občutijo resnih posledic. Na
več kot 1000 pozivov je na primer letos
obiskalo dispanzer komaj 400 povablje
nih.
J. T.

Na SZDL še
poklicni
predsednik
Tako se je odločila
občinska konferenca
BREŽICE — Na glasovanju, če
naj v novem mandatu opravlja do
lžnost predsednika občinske konfe
rence SZDL poklicni funkcionar ali
neprofesionalec, je danes teden na
seji OK SZDL obveljala prva
varianta.
Na čelu SZDL v brežiški občini
bo tudi vnaprej poklicni predsed
nik. Za to seje od 32 prisotnih izrek
lo 27 delegatov, pet pa jih je glaso
valo proti.
Prevladalo je mnenje, da bi dru
gačna rešitev oslabila Socialistično
zvezo prav zdaj, ko prevzema nase
nove naloge. Razen tegaje brežiška
občina po številu prebivalcev in
številu krajevnih skupnosti med
večjimi v Sloveniji, to pa pomeni,
da mora predsednik posvetiti članst
vu in organizacijam več svojega
časa.
Udeleženci so menili, da sicer ne
gre za povečano administriranje,
ampak za pogostejše stike z občani,
za poznavanje njihovih problemov
in s tem v zvezi za pripravo gradiv
in uresničevanje sprejetih nalog.
Samo zaradi dobrega zgleda dru
gim DPO, sisom in upravi naj bi
tokrat ne okrnili organizacije, ki bi
zelo težko dobila ljudi z dovolj volje
in časa za učinkovito vodenje.
J. T.

Surovina sedaj v Krškem
Poslovna enota Surovine v Krškem namerava pod
vojiti odkup odpadnih surovin — Očiščevalne akcije

Franc Dular, sekretar P OK ZK
Krško
Prepričani so, da ljudje, ki so desetletja
ustvarjali ta družbenopolitični in eko
nomski sistem, v njem objektivno niso

Sevniški občinski sindikalni svet obnovil pobudo o deprofesionalizaciji politič
nih funkcionarjev — SZDL naj pripravi program — Občutljiva naloga
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• V delovnih organizacijah ima
jo možnost, da se z zdravniki in
drugimi zdravstvenimi delavci dogovaijajo za predavanja ali razgo
vore s področja preventive, vendar
iz delovnih kolektivov doslej ni bilo
takih pobud. Ljudje postanejo ob
čutljivi za svoje zdravje šele tedaj,
ko zbolijo, takrat pa preventiva ne
pomaga več. Zamujenega ni mo
goče z ničimer nadoknaditi.

V občinski organizaciji ZK Krško menijo, da je treba zamenjati ljudi, ki so dese
tletja ustvarjali sistem, a niso sposobni odpraviti slabosti_________

Bo manj poklicnih funkcionarjev?

Seveda ni skrivnost, da ima od druž
benopolitičnih organizacij v občini le
Socialistična zveza dva profesionalca,
in sicer predsednika in sekretarja. Pred
sedstvo občinske konference SZDL je
zatorej obširneje spregovorilo o depro
fesionalizaciji nasploh. Svet za organizi
ranost in razvoj pri OK SZDL je o po
budi razpravljal in menil, naj bi zadevo
proučili in razrešili najpozneje do nas
lednje programsko-volilne konference,
to je čez dve leti. Kot rečeno, je pobuda
mišljenja tudi širše, za deprofesionalizacijo druge družbene nadstavbe.
In tako se v Sevnici le nekaj premika
tudi pri tej pobudi. Najprej o tem so si
skoraj vsi enotni — je treba pripraviti

1292, šolarjev 3620. Varstvene ustano
ve in starše zdravniki sproti obveščajo o
odkritih boleznih in razvojnih napakah

Za nove čase nove metode dela
»Seveda se s takim stanjem ne sme
mo sprijazniti, zato smo se že sedaj
odločili, da menjamo naše metode dela.
Prav zdaj potekajo zadnje programsko
volilne seje osnovnih organizacij ZK in
mislim, da bodo vse opravljene do roka.
Odločili smo se za to, daje na vsaki seji
prisoten član občinskega komiteja, za
dolžen za to osnovno organizacijo. Pri
kasnejšem delu pa se bomo posluževali
novih oblik posvetovanja s sekretarji
osnovnih organizacij. Predvsem se bo
mo odločali za taka posvetovanja, ki
bodo hkrati tudi izobraževalna, kjer
bomo lahko izmenjavali stališča, in
formacije in sekretarje seznanjali z na
logami. Take razgovore bomo organizi
rali za manjše skupine, za različne
aktive komunistov iz izobraževanja,
kmetijstva ipd. Takih metod dela se že
poslužuje že CK in mi tem zgledom sle
dimo. Hkrati moram tu poudariti, da si
želimo še več stikov s CK, zato bomo k
temu delu pritegnili člane tega telesa z
našega območja. Zdaj vsekakor živimo
v takih razmerah, da puške ne'smemo
metati v koruzo. Če ne bo ZK strnila
svojih vrst, potem bo tu nastal prostor
za neko drugo silo. Dejstvo pa je, daje
velika večina za samoupravni sociali-

Novo v Brežicah

mora smotrneje organizirati. In če bivši
in še aktualni družbenopolitični funk
cionarji še tako na široko poudarjajo,
da je njihovo delo kot vsako družbeno
delo izredno zahtevno, bi se vsaj za hip
morali zazreti v barometer javnega
mnenja. Zato realisti priznavajo, da je
nujno ustvariti večje zaupanje med
ljudmi.
P. PERC

PODELILI PRIZNANJA
SEVNICA — Ob dnevu JLA, ki so
ga v Sevnici praznovali prejšnjo soboto
v povsem zasedeni kulturni dvorani
GD Sevnica družno s prvo posavskozasavsko pevsko revijo, je bil slavnostni
govornik predsednik OK ZRVS Sevni
ca Leopold Žbogar, kije izročil priznan
ja Zveze vojaških rezervnih starešin;
najvišje, zlato značko ZRVS Jugoslavi
je, je prejel Mirko Ognjenovič.

KRŠKO — V skladu z družben;Ti planom občine Krško je pos
lovna enota mariborske Surovine,
tozda Celje, postala nosilec dejav
nosti zbiranja in odkupovanja od
padnih surovin. Zaradi tega je Su
rovina svojo poslovno enoto iz
Brestanice preselila v Krško, da bi
bila tako bližje industriji in obča
nom. Poslovna enota sedaj deluje v
novih prostorih približno mesec
dni.
Poslovodkinja Stanka Vahčič je po
vedala, daje Surovina v občini prisotna
že 25 let. Doslej je delovala v Brestanici,
kjer pa ni bilo pravih možnosti za delo.
V Surovini so se glede na to, da so pos
tali nosilec te dejavnosti v občini,
odločili za naložbo v nove prostore. Se
daj Surovina deluje v Stari vasi ob
železniški progi, streljaj dalje od Agrokombinatove hladilnice. »Tu smo zgra
dili novo poslovno stavbo, novo skla
dišče ter asfaltirali dvorišče, kjer na
odprtem skladiščimo odpadne surovi
ne. Seveda smo sedaj zgradili najnujne
jše, kasneje pa so predvidene še nove
naložbe, med drugim tudi v opremo.
Zdaj so naše naloge večje, saj moramo
kot nosilec dejavnosti organizirati oči
ščevalne akcije na divjih smetiščih, zbi
rati tudi blago, ki sicer ni posebej zani
mivo. Vendar pričakujemo, da bomo
skupaj s Kostakom in krajevnimi skup
nostmi rešili tudi te probleme. Letos se
veda še ne pričakujemo bistvenega po
večanja odkupljenih količin. Ob koncu
leta bomo v bilanco zapisali, da smo
odkupili okoli 2400 ton surovin, predv
sem papirja in železa ter seveda tudi

nekaj barvnih kovin. Prihodnje leto
nameravamo povečati odkup za 400
ton, v naslednjih letih pa bomo odkupl
jene količine povečali na 5000 ton,« je
povedala Stanka Vahčič.
Seveda pa teh količin ne bodo dose
gli brez navezave poslovnih stikov z in
dustrijo, ki imajo največ odpadnih
surovin. Pričakujejo, da se bodo potem
izboljšali tudi poslovni rezultati, s kate
rimi pa se sedaj ne morejo pohvaliti.
Tudi Surovino namreč prizadevajo raz
like med cenami, saj so mnenja, da dra
go plačujejo in poceni prodajajo. Kljub
170 milijonom prihodka bodo za skla
de v tem devet članskem kolektivu na
menili najmanjše možne vsote.
J. S.

Stanka Vahčič, poslovodkinja PE
Surovina v Krškem

ŠOLO V NAJEM — Krajani Bojsnega
mladim sicer privoščijo disko v šolskih
prostorih, še raje pa bi učilnice odstopili za
kako gospodarsko dejavnost. Toda kdo
ve, če ljudje potem ne bi spet protestirali,
kot to delajo v Mrzlavi vasi. Dokler je bila
šola prazna, jim ni bilo prav, in odkarjo je
zasedel obrtnik, spet godrnjajo.
VSAK NEKAJ ZA LUKNJO V
STREHI — Etažnim lastnikom stanovanj
v blokih vsi zavidajo. Zapro sev polžje lu
pine in se sploh ne zmenijo za svet okoli
sebe. Toda njihov mir ne bo trajen. Skalila
jim ga bo zahteva stanovanjske skupnosti
za soudeležbo pri popravilih kotlovnic,
streh, dimnikov in drugih skupnih naprav.
FIRBEC JIH ŽENE DRUGAM —
Brežičani, ki so sicer ponosni na svoje
mesto, se v drugi polovici decembra radi
odpravijo zdoma. Puste ulice jih narav
nost spodbujajo na pot, če že ne čez mejo,
pa vsaj v Novo mesto, Zagreb ali Ljublja
no. Kaj zato, če zapravijo za čokolado,
igračko ali kos otroške obleke, več kot
doma, predpraznično vzdušje v odblesku
pisanih luči, vesele melodije in živahnost
množiče ljudi tudi nekaj veljajo.

jwa»waw;
V času od 12. do 18. decembra 1987_so
brežiški porodnišnici rodile: Marija Še
petave iz Župelevca — dečka, Majda
3odvinski iz Brežic — Tino, Darinka
Ogorevc iz Brežic — Katjo, Jožica Petan
iz Krškega — Simona, Dragica Kelhar iz
Vitne vasi — Jasmino, Darja Blažinč iz
Dobove — Marka, Slavica Blatnik iz Lo
ga — Vanjo, Jožica Lazanski iz Nove vasi
— Luka, Jagoda Horvat iz Varaždina —
Danijela, Julijana Godler iz Brežic — An
jo, Dragica Zibert iz Sevnice — Natašo,
Miroslava Požar iz Brežic — Majo, Zlata
Bogovič iz Pečic — Valerijo, Elizabeth
Uzelac iz Obrežja — Simono. Čestitamo!

Krške novice
STAVKA BREZ TV — Eden izmed
delavcev krške Elektrodistribucijeje hkra
ti tudi honorarni snemalec za ljubljansko
TV. Ker pa so imeli stavkajoči veliko
opravka sami s sabo in tudi z vsemi osta-limi obrobnimi problemi, je moralo nekaj
delavcev hočeš nočeš dežurati za napra
vami. Tako seje v vlogi dežurnega znašel
tudi snemalec ljubljanske TV, ki tako prek
svojih ekranov ni mogla predstaviti ene
retjkih stavk na posavskem območju. Pa
se na TV niti niso pritoževali, saj so zaradi
prave poplave stavk že sprejeli nekakšno
mero, po kateri stavk, kjer je manj kot
4000 stavkajočih, sploh ne »šmirglajo«
več.
ČAKAJOČ NA SREČO — Čeprav še
nihče iz krške občine ni zadel na novi TV
loteriji, ki seimenuje 3x3, je povpraševan
je po teh srečkah iz dneva v dah večje.
Najbolj vztrajni optimisti so namreč pre
pričani, da se bo sreča, potem ko je že to
likokrat obiskala Gorenjsko, pripeljala
tudi po Savi navzdol. Žal pa se po Šavi
pripelje samo umazanija. Kljub temu pa si
je treba v Krškem te srečke rezervirati vsaj
tri tedne naprej. Ko bo zadel prvi srečnež
iz krške občine, ga bomo poiskali in preds
tavili, kdaj se bo to zgodilo, pa ne vemo.
BOGATA PARTIJA — Naj občinski
forumi ZK še tako opozarjajo republiško
pa tudi zvezno vodstvo, daje članarina za
ZK previsoka, teh opozoril partijski birok
rati nočejo in nočejo slišati. Slišati pa
nočejo niti tega, da bi vsaj del denarja,
zbranega na ta način, ostal v uporabi os
novnih organizacij. In tako se dogaja, da
denar leži na občinskih komitejih, kjer pa
ga inflacija, ki očitno ni prav ideološko
zgrajena, prav tako žre. Kaj narediti v
takih razmerah? To je vprašanje, s katerim
se ubadajo (poleg vseh ostalih nalog) tudi
v krškem občinskem komiteju ZK.

Sevniški paberki
(NE)SREČNEŽ — Ko so zadnjič v
ljubljanski televizijski oddaji Zdravo ob
javili, da je v igri 3 x 3 imel največ sreče
nekdo iz Sevnice, je po vsej vesoljni pres
tolnici občine završalo, češ kdo neki je
srečnež, ki je zadel nagrado več kot 16 mi
lijonov dinarjev. Srečnež s poldrugo mili
jardo v žepu pa je očitno želel ostali ano
nimen in z imenom ni bilo nič. Na danje le
pricurljalo, da dela v Zidanem mostu. Ker
je tamkaj največ Sevničanov zaposlenih
na železnici, so lovci na senzacijo zožili
krog »osumljenih« na Sevničana, ki živi
pod Vrtačo. Bolj koje zatrjeval, da ni pra
vi srečnež, manj so mu verjeli. In zdaj seje
naposled vdal v usodo nesojenega milijo
narja in s skrivnostnim nasmeškom lažje
prenaša napade. Upa pa, da se mu bo res
nično nasmehnila sreča, kajti kakšna po
dobna finančna injekcija bi njemu kot ver
jetno večini navadnih smrtnikov precej
razvedrila obraz ob pogledu v denarnico
ali bančni račun.
NESPOSOBNI? — Zadnjič smo v
predsedstvu OK SZDL ob razpravi o re
organizaciji in problemih sevniškega Za
voda za kulturo in prosveto slišali mar
sikaj tudi na rovaš skrhanih medsebojnih
odnosov delavcev, kar še zapleta in pos
labšuje razmere. »Pri vsaki s’vari se zalo
mi pri ljudeh in očitno na zavodu niso
pravi ljudje. Če gledamo vsa leta nazaj, na
zavodu pravzaprav nikoli nismo imeli
pravega direktorja. Jelerje dober mojster,
veliko je naredil za prenovo gradu, toda
kot direktor ni sposoben, saj ga na Zavodu
za kulturo in prosveto nihče ne, žmirgla,«
je menila predsednica vlade Marija Jaz
bec.
GLASNOST — Če bi bili sevniški ra
dioamaterji tako glasni pri zbiranju soldov
za svoje delo, kot so prodorni in uspešni
na številnih republiških in zveznih tekmo
vanjih, bi dobili vsaj toliko denarja kot
rokometaši.
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Merilo naj bo slika, ne diploma

Spominska
razstava

V Dolenjski galeriji na ogled 8. republiška razstava Združenja likovnih skupin
Slovenije pod naslovom Iz likovnih delavnic — Na otvoritvi govoril Marjan Gabri
jelčič, predsednik Zveze kulturnih organizacij Slovenije__________

V Študijski knjižnici Mi
rana Jarca ob 100-letnici
smrti Frana Levstika

NOVO MESTO — V Dolenjski galeriji so v soboto, 19. decembra, dopoldne
odprli tradicionalno, že 8. republiško razstavo Združenja likovnih skupin Slo
venije. Na njej so pod naslovom iz likovnih delavnic na ogled skice, risbe, krokiji, študije, kolaži in že kar »prave« slike, nastale v začetnih in nadaljevalnih
likovnih kolonijah, ki jih je omenjeno združenje skupaj z republiško ZKO pri
redilo lani in letos, nekatere tudi v Novem mestu. Razstava, ki bo odprta nekaj
tednov, torej ne prikazuje bolj ali manj kvalitetnih dosežkov posameznikov,
marveč načine dela, kakor je v teh izobraževalnih kolonijah teklo pod vodst
vom mentorjev, priznanih akademskih slikarjev ali kiparjev in pedagogov.
Na otvoritvi razstave je o pomenu
likovnega amaterizma govoril Maijan
Gabrijelčič, predsednik republiške
ZKO. Med drugim je menil, daje težko
in hkrati nesmiselno iskati ločnico med
profesionalnim in ljubiteljskim slikarst
vom, med akademsko izobraženimi
ustvarjalci in tistimi, ki se trudijo s
čopičem v roki brez ustrezne diplome.
»Pravo in edino merilo je njihovo delo,
ki ga vrednotimo skozi razumevanje
umetnosti,« je poudaril in dodal, da se

BLEŠČEČA BILANCA
SLOVENSKEGA
OKTETA
LJUBLJANA — Slovenski oktet je
letos nastopal na mnogih koncertnih
odrih, tudi največjih.v Gostoval je v
ZDA, Kanadi, Italiji, Španiji, Avstriji,
na Slovaškem in v Franciji. Zadnji kon
cert na tujem, izveden pred kratkim v
okviru evropskega glasbenega festivala
v Lilu z Nicolaiem Geddo, je nadvse
dobro uspel. Kakih tisoč poslušalcev je
navdušeno ploskalo. Na festivalu so so
delovali English Chamber Orchestra,
Gevvandhausorchester iz Leipziga, dr
žavni simfonični orkester iz Sovjetske
zveze in drugi. Oktet bo imel do konca
leta še več koncertov v raznih krajih
Slovenije. To bodo nastopi, na katerih
bodo pevci ob orgelski spremljavi Hu
berta Berganta prepevali božične pesmi.

to razumevanje nenehno spreminja,
dograjuje in dopolnjuje. Toda s spre
minjanjem razumevanja se podirajo tu
di umetne pregraje med »posvečenimi
in izobčenimi, med uradno priznanimi
in formalno zapostavljenimi likovnimi
ustvaijalci«. »Še vedno pa se najdejo
samozvani razsodniki,« je nadajeval,
»ki trdijo, da so statusne razlike med
profesionalnimi in ljubiteljskimi kul
turnimi delavci avtomatsko tudi razlike
v kvaliteti. Čeprav je teh ljudi vse manj,
postajajo v zadnjem času spet glasnejši
in izkoriščajo siromašenje materialne
osnove kulturnega razvoja kot orožje
proti razširjanju in razvijanju ljubitelj
ske kulture.«
Maijan Gabrijelčič je še poudaril, da
je bilo v zadnjem desetletju in pol v
okviru ZKO Slovenije veliko narejene
ga, še posebej na likovnem področju.
»Danes imamo 83 likovnih skupin s
približno 1500 člani. Večinoma imajo
bogate programe in so odprte za nove

pobude. Združujejo poklicne in ljubi
teljske ustvarjalce, ki so hkrati animatoiji in posredniki likovne kulture v svo
jih okoljih. Z vse večjim poudarkom na
različnih oblikah izobraževanja, predv
sem pa s sodelovanjem s priznanimi
umetniki smo začeli kvantiteto prevaja
ti v kvaliteto. Naš cilj ni nepregledna
množica likovnih ustvarjalcev, marveč
to, da bi vsak od njih znal prisluhniti
likovni govorici in si ustvaril lasten od
nos do nje.«
Tako je zaključil svoje razmišljanje v
Dolenjski galeriji predsednik ZKO
Slovenije in vse navzoče povabil na po
govor o izobraževanju likovnikov, kije
po otvoritvi razstave potekalo v mali
dvorani Dolenjske galerije.

NOVO V GALERIJI
ZDSLU
LJUBLJANA — Galerija Zveze
društev slovenskih likovnih umetnikov
v Ljubljani (Komenskega 8) je pripravi
la novo razstavo. Od včeraj so v njej na
ogled dela akademskega slikarja Janeza
Pristavca. Razstava bo odprta do 11.
januarja prihodnje leto.

Uspešen zagovor
METLIKA — Pred dnevi smo
bili v Metliki zopet priča zanimi
vemu dogodku. Tokrat je namreč
Marjetka Balkovec, zdaj že diplo
mirana etnologinja iz Črnomlja, v
Ganglovem razstavišču uspešno za
govarjala svojo diplomsko nalogo z
naslovom »Etnološka topografija
slovenskega etničnega ozemlja —
občina Metlika«. Na predstavitvi
smo se zbrali študenti in profesorji
oddelka za etnologijo Filozofske
fakultete v Ljubljani, med katerimi
omenjam le dr. Vekoslava Kremenška in dr. Janeza Bogataja, delavci
Belokranjskega muzeja in še nekaj
posameznikov iz Ljubljane in Me
tlike, med njimi tudi prof. Jože
Dular.
Potem ko nas je avtorica najprej
seznanila z načinom dela in z glav
nimi ugotovitvami, ki jih prinaša
naloga, smo si za popestritev besedi
la ogledali izbor diapozitivov. Na
koncu se je razvila zanimiva raz
prava, ki seje končala z družabnim
srečanjem.
Pogovor je tekel tudi o tem, da si
bomo v Metliki v prihodnjem letu
prizadevali izdati omenjeno delo v
tiskani obliki. Če nam bo to uspelo,
bo Bela krajina prva v Sloveniji
imela obdelano svoje območje v
projektu Način življenja Slovencev
v 20. stoletju. Po etnološki topogra
fiji občine Črnomelj avtoija Andre
ja Dulaija, ki je izšla leta 1985, si
torej čimprej želimo še etnološko
topografijo občine Metlika, katero
je Marjetka Balkovec s pomočjo
redakcijskega odbora obljubila pri
praviti za objavo.
ANDREJA BRANCEU

OD RISBE DO SLIKE — Letošnja, 8. republiška razstava Združenja
likovnih skupin Slovenije, ki sojo minulo soboto odprli v Dolenjski galeri
ji, se bistveno razlikuje od vseh dosedanjih. Na ogled niso gotove stvaritve,
temveč gradivo, ki je udeležencem likovnih izobraževalnih kolonij in tako
imenovanih likovnih delavnic nastalo med »šolanjem oziroma delom pod
mentorskim vodstvom. (Foto: I. Z.)

Ažbetova plaketa
Alenki Gerlovič
Slovesna podelitev
NOVO MESTO — Ažbetovo
plaketo, najvišje priznanje ZKO
Slovenije za dosežke na likovnem
področju, je letos dobila akadem
ska slikarka Alenka Gerlovič. Priz
nanje ji je minulo soboto pred otvo
ritvijo 8. republiške razstave Zdru
ženja likovnih skupin Slovenije v
Dolenjski galeriji slovesno izročil
predsednik Maijan Gabrijelčič.
V obrazložitvi so poudarili, daje
Gerlovičeva prav gotovo eden tistih
slovenskih kulturnih delavcev, ki so
svoje življenje posvetili likovnemu
izobraževanju širokega kroga ljudi,
predvsem mladine, in napravili
največ, kar je sploh mogoče pri šir
jenju likovne kulture. Na področju
likovne umetnosti je začela delovati
že kot mlada intelektualka v OF in
kasneje v partizanih. Čeprav bi se
po osvoboditvi lahko predala izkl
jučno lastnemu ustvarjanju, za kar
je tudi imela možnosti, pa je dala
prednost svoji vlogi pedagoške de
lavke in mentorice.
Kot profesorica na šoli je bila
Alenka Gerlovič vse do upokojitve
vključena v izobraževalni proces
mladine in je s svojimi številnimi
razpravami, pogovori in priročniki
veliko prispevala ne le k razvoju,
ampak tudi h kvaliteti likovnega
pouka na osnovnih in srednjih
šolah v Sloveniji. Zdaj pa si med
drugim v okviru razstav tako ime
novanih didaktičnih zbirk, ki so kot
stalne zbirke postavljene tudi v No
vem mestu in Ribnici, prizadeva iz
dati učbenik o vseh tehnikah v
likovni umetnosti. Ko bo učbenik
izšel, bo to prvi tovrstni pripo
moček v Sloveniji, pomemben tudi
zato, ker bo Slovence seznanjal z
deli njihovih največjih umetnikov.

Ljubiteljstvo bo preživelo
Podatki o kulturnih društvih, skupinah in oblikah dejavnosti v Sloveniji povedo,
da je ljubiteljska kulturna dejavnost pri nas dosegla zavidljivo množičnost, razvejenost in tudi kvaliteto — Ljubiteljstvo marsikje ze zdaj temelj______
• Pravijo, da statistiki ne gre vselej verjeti, zlasti ne takrat, kadar se poigra
va z odstotki in s primerjavami ali kadar se naslanja na zastarele podatke. Ce že
ne daje popolnoma točne slike stanja na nekem področju, je moč uporabiti vsaj
nekatere številke, ki jih zbira po svojih metodah. Denimo vsaj tiste, ki kažejo
količino, množičnost.
In kakšno je kulturno ljubiteljstvo v
vseh številkah? Po dve leti starih
podatkih deluje v Sloveniji okoli 1.300
kulturnih društev. V njih je nad 4.000
različnih skupin, s skoraj 100.000 ak
tivnimi člani. Od tega je največ glasbe
nih skupin (pevskih zborov, pihalnih
orkestrov, oktetov, tamburaških sku
pin, zabavnih ansamblov itd.), ki pove
zujejo blizu 50.000 članov.
Na drugem mestu so gledališke, na
tretjem pa folklorne skupine, kar kaže,
da še vedno prevladujejo tako imeno
vane tradicionalne dejavnosti. Ponekod
je več teh, drugod več drugih skupin,

Pomembno odkritje v Gostečah
Nekaj časa že tečejo vzdrževalna in
sanacijska dela v podružnični cerkvi sv.
Andreja v Gostečah. Dela vodi Ljubl
janski regionalni zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine ob mate
rialni pomoči kulturnih skupnosti ter z
dejavno pomočjo župnijskega urada v
Sori in krajanov.
Restavratorski center SR Slovenije
ima nalogo konservirati in restavrirati
leseni poslikani, kasetirani strop s konca
17. stoletja, kije v zelo slabem stanju.
Zaradi priprave ustreznega projekta
smo odstranili eno kaseto tega stropa in
pri tem odkrili zelo lepo ohranjen šesta
rejši leseni poslikani strop. To prijetno
presenečenje pomeni nov kamenček v
mozaiku naše bogate kulturne dedišči
ne.
V razvoju poslikanih lesenih stropov
iz zgodnjega 16. stoletja kaže dokaj he
terogeno podobo in edino skupina
spomenikov, znanih po fragmentih z
Dola pri Sori in Setnika ter poslikavi v
Sv. Juriju v Bistrici nad Tržičem, je
kazala samosvoj izraz in izstopajočo
kvaliteto. Zaznamovalo jo je, monu
mentalno krogovičje, naslikano s tenkončutnim stopnjevanjem barv, ki je
ustvarilo pretanjeno iluzijo arhitektur
nih členov, pa fantazijsko bogata vegetabilna ornamentika v živih barvah.
Kot kaže, je gosteški strop, poslikan
okoli leta 1515, odličen, mogoče os

Alenka Gerlovičeva

rednji spomenik te skupine. Po delu fi
gure, ki jo sedaj zvečine zakriva baročni
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in škofjeloškemu podobarju Jamšku
pripisani strop iz leta 1699, sicer ne mo
remo predvideti, kakšna figuralna kom
pozicija je zavzemala osrednji del
stropne ploskve, vidimo pa, da je pred
nami delo odličnega slikarja, ki se bo
uvrstil ob bok slikarju prezbiterija na
Križni gori ali slikarju pri Sv. Primožu
nad Kamnikom.
Poslikani leseni strop, ki pripada
predrenesančni stopnji, je tudi prvi
spomenik, ob katerem doživljamo iz
virno barvno podobo.
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kar lahko ugotovimo tudi za Dolenj
sko, Belo krajino in Posavje. Razvese
ljivo paje, da seje tudi tu, tako kot velja
za vso Šlovenijo, povečalo število netradicionalnih skupin. Tako deluje v
Sloveniji že prek 270 literarnih, približ
no toliko tudi plesnih, pa nad 170 lut
kovnih in zabavnoglasbenih skupin.
Porajajo se tudi fotografske skupine, v
Sloveniji jih je še prek 80, medtem ko za
kulturne klube ni natančnih podatkov.
Močno je razvita tudi ljubiteljska li
kovna dejavnost, kar kažejo podatki
Združenja likovnih skupin Slovenije, ki
sicer samostojno deluje v okviru Zveze
Zveze kulturnih organizacij Slovenije.
Z likovnim ustvaijanjem se ukvarja ne
kaj tisoč Slovencev, vendar niso vsi po
vezani v skupine, društva ali klube, ka
kor jih imenujejo. Na našem območju
sta močnejši središči tovrstne ustvarjal
nosti Brežice in Novo mesto, likovniki
pa delujejo organizirano tudi v Kočevju.
Na podlagi prej omenjenih podatkov
lahko ugotovimo, da pride na občino
povprečno 19 društev, skoraj 80 članov

• Pričakovati je, da se bo pomen
ljubiteljstva v kulturi še povečal, in to
že prav kmalu. Zasluge za to gredo
intervencijskim, protiinflacijskim in
drugim ukrepom, ki spravljajo kultu
ro pred eksistenčnega roba tako, da ji
ne privoščijo denaija niti za preživet
je. S temi ukrepi je seveda najbolj
prizadeta tako imenovana profesio
nalna institucionalizirana kultura od
muzejev do gledališč in založb, ki po
trebujejo neprimerno več denaija kot
pa ljubiteljstvo. Slednje je namreč že
dokazalo, daje zmožno preživeti celo
kaj hujšega kot nerazumne ukrepe
proti kulturi, zato njegove perspekti
ve niso tako črne.
na posamezno društvo oziroma kakih
1.500 članov na občino. To so ne
dvomno razveseljivi podatki, ki kažejo,
kako široko bazo ima pri nas kulturno
ljubiteljstvo. V mnogih občinah, zlasti
gospodarsko šibkejših, predstavlja lju-

biteljstvo temelj kulturnega snovanja in
življenja, zato so mu v prenekateri kul
turni skupnosti dali tudi prednost v
razvoju.
I. Z.

NOVO MESTO — Spominu na
znamenitega in velikega Slovenca, pes
nika, pisatelja, kritika in urednika Fra
na Levstika se je Študijska knjižnica
Mirana Jarca ob 100-letnici njegove
smrti oddolžila s knjižno razstavo, ki jo
je pripravila prof. Nataša Petrov v raz
stavni avli knjižnice in je bila odprta ta
teden. V steklenih vitrinah so na ogled
Levstikova izvirna literarna dela v raz
nih izdajah in prevodih, primerki pu
blikacij in listov, ki jih je Levstik urejal
ali vanje dopisoval, ter bogata literatura
o njem. Razstavo bogatijo ilustracije
nekaterih Levstikovih del, predvsem
ilustracije Martina Krpana. Razstava
bo na ogled do konca januarja prihod
nje leto, tako da si jo bo lahko ogledalo
kar največ obiskovalcev, predvsem
učencev novomeških osnovnih in sred
njih šol.

DAROV A L Q KNJIG SE
DOBRO ODZIVAJO
BREŽICE — Občinska matična
knjižnica je bila zaradi izgube ob pollet
ju prisiljena omejiti nakup knjig in je do
konca septembra nabavila skoraj za
tretjino manj knjig, kot je planirala.
Zbiralna akcija med bralci, delovnimi
organizacijami in drugimi občani us
pešno poteka in so do zdaj knjižnici pok
lonili že precej nad 300 dobrih knjig.
Vodstvo se bo obrnilo na vse tiste usta
nove, kjer knjige leže mrtve na policah,
kot na primer v bolnišnici. Tam bi la
hko ponovno organizirali izposojo, saj
bi knjižnica poskrbela za sprotno men
javo oziroma prenovo knjig, če bi ji ods
topili sedanjo zalogo.

F ILM I IN DRUGO
ZA NAJMLAJŠE
RIBNICA — Prednovoletne prire
ditve za otroke so se tu začele v nedeljo,
20. decembra, pripravili pa sojih skupaj
društvo prijateljev mladine, občinska
kulturna skupnost in ribniški dom JLA.
Malčki so si do zdaj lahko ogledali film
Učna leta izumitelja Polža, glasbenodramski prikaz, danes pa bo na sporedu
film Kekec. Program se bo nadaljeval
tudi prihodnje dni. Jutri bo na sporedu
glasbena pravljica Markova čudežna
ura, 27. decembra film Palčica, 30. de
cembra pa bo ribniške otroke obiskal
dedek Mraz.
M.G.-č

kultura
in
izobra
ževanje
Zakaj izostajajo?
Na republiških posve
tih ZKO Dolenjci in
Posavci kar pogosto
krat manjkajo
LJUBLJANA — Republiška zve
za kulturnih organizacij prireja
vsako leto delovna srečanjr pred
sednikov in tajnikov občinskih in
mestnih ZKO. To niso sestanki, na
katerih bi zapravljali čas s premle
vanjem že znanega in dorečenega,
temveč teče na srečanjih beseda tudi
o tem, kako obogatiti kulturno po
nudbo, ki jo lahko pripravijo ljubi
teljske skupine.
Na zadnjem srečanju, ki je bilo v
Kotljah na Koroškem in ga je vodil
predsednik Marjan Gabrijelčič, so
med drugim gomorili tudi o raz
raščanju tako imenovane alterna
tivne kulture. V okviru tovrste raz
praveje bilo slišati zanimive ugoto
vitve, o katerih pa tokrat ne namera
vamo pisati, ampak bi se radi
obregnili ob udeležbo na teh sreča
njih.
Udeležba ni zgledna, zagodejo pa
jo izostankarji tako rekoč vedno iz
istih občin. Na seznamu neudeleževaicev teh srečanj, ki so nedvomno
obvezna, so tudi predstavniki neka
terih občinskih ZKO iz dolenjske in
posavske regije. Takoje moč v zad
njem Kulturnem poročevalcu, glasi
lu republiške ZKO, prebrati, da se
predstavniki ZKO iz Metlike niso
udeležili še nobenega od dosedanjih
srečanj, na osmih ali več srečanjih
pa so manjkali tudi predsedniki in
tajniki ZKO iz Krškega, Sevnice in
Novega mesta.
Zakaj toliko izostankov, bo naj
brž ostalo nepojasnjeno, sajje malo
verjetno, da bi o tem govorili na pri
zadetih občinskih ZKO. Toda ker
se že poimensko navajanje izosta"karjev bere kot kritika, upajo, da bo
na naslednjem republiškem delov
nem posvetu bolje. Ta bo prihodnje
leto v Žalcu.
I. Z.

PRVA SKUPNA REVIJA
SEVNICA — Tu je bila v soboto,
19. decembra, prva zasavsko-posavska
pevska revija. Nastopili so vsi prijavlje
ni zbori, zmagovalci občinskih revij v
obeh regijah. Prireditev, posvečena
dnevu JLA, je bila zelo dobro obiskana.
Posamezni zbori so se dogovorili za na
daljnje sodelovanje, izmenjavo obiskov
in skupne nastope. Zapišimo še to, daje
želja vseh, naj bi zasavsko-posavska re
vija postala tradicionalna in bi jo vsako
leto priredili v drugi občini.

EVROPSKI MOJSTRI
LJUBLJANA — V Narodni galeriji
v Ljubljani bo do 21. januarja na ogled
zanimiva razstava Evropski slikarji iz
Ermitaža v Leningradu, odprta pred
dvema tednoma. Razstavljenih je sto
umetnin raznih mojstrov, ki so ustvarja
li od 16. do 18. stoletja, med drugim de
la Diirerja, Parmigiania, Tiziana, Veroneseja, Rubensa, van Dycka, Rembran
dta, Bouchera, Fragonarda in drugih.

Tri ure o kočevski kulturi
Kako v težkih časih, ko je malo denarja za kulturo, ohraniti kakovostno kulturno
delovanje? — Vstopnice razprodane, dvorana pa prazna__________
KOČEVJE — »Kulture imamo toliko, kot je sami hočemo,« je dejal med ne
davno razpravo o položaju in razvoju kulture v kočevski občini akademski ki
par Stane Jarm. Razpravo v okviru SZDL je pripravil posebni iniciativni od
bor, ki gaje vodila Irena Trobentar, direktorica Kulturnega centra Kočevje. Iz
razprave, ki je trajala tri ure, naj omenim le nekaj misli.
Za razne abonmajske gledališke pred
stave vse karte odkupijo in razdelijo
delavcem delovni kolektivi (sindikalne
organizacije), dvorana pa je med prire
ditvijo kljub temu skoraj prazna. Neka-

RAZSTA V A NA
TRI NAČINE
Na novomeškem Glavnem trgu
je vedno vse polno obvestil Ti
skanih ali napisanih z roko. Oz
nanjajo dogodke in vabijo obi
skovalce. Večkrat na razstave.
Ljudje se odzivajo, prirediteljem
je zadoščeno. Vsemuje zadoščeno
razenh slovenskemu pravopisu.
Kajti besedila, čeprav kratka, so
skoraj dosledno sprta z jezikov
nimi pravili Zadnje čase je bilo
moč na lepakih prebrati kar tri
različne načine pisave besede
razstava. Tako je obvestilo za
ogled ma/ih živali vabilo na rastavo, v razstavišče gostišča Pri
slonu so vabili na raztavo, nekaj
drugih obvestil za tovrstne ali po
dobne prireditve pa je bilo na le
pakih naslovljeno pravilno —
razstava. Kdor tudi poslej ne bo
vedel, kako je s tem, naj odpre
Slovenski pravopis. Na 735. stra
ni te debele knjige, ki jo imajo tudi
v Študijski knjižnici Mirana Jar
ca (če ni pri roki kje drugje), bo
našel to in še druge besede, iz ve
dene iz glagola v nedoločniku —
razstaviti

teri so menili, daje vzrok v tem, da ljud
je ne cenijo tistega, kar dobe (vsaj
navidez) brezplačno (to velja tudi za
časopise, op. pis.). Zato so predlagali,
naj vstopnice delovni kolektivi še na
prej sofinancirajo, a le delno, del pa mo
ra plačati tudi tisti, ki si želi na predsta
vo. Kdor bo karto plačal, bo gotovo
prišel tudi na predstavo, in tako dvora
na ne bo prazna. (Podobno velja za
časopis: kdor ga kupi ali naroči, ga bo
gotovo tudi bral. Op. pis.) Poudarjeno
pa je bilo, da raznih vodilnih in odgo
vornih tovarišev in tovarišic na kulturne
prireditve ni, zato ni čudno, če pride do
takega primera, kot je prišlo v Maribo
ru.
Nadalje je bilo ugotovljeno, da ima
knjižnica premalo prostora za svoje
delo (140.000 njig je na 150 kv. m).
Poudarjeno je bilo tudi, daje v Sloveniji
precej manj pomembnih objektov, kot
je kočevski Seškov dom (Zbor odpo
slancev slovenskega naroda leta 1943),
proglašenih za kulturne spomenike, za
kar je gotovo krivda tudi med premalo
prodornimi Kočevci. Govor je bil še o
kadrih, ki naj bi vodili kulturno delo, in
če naj bodo to amaterji ali profesionalci,
pa o njihovi vzgoji, vztrajnosti nrprotovanjih kulturnim načrtom in prc-de-

KNJIGE FILMSKE
PUBLICISTIKE
NOVO MESTO — Minuli četrtek
to v Študijski knjižnici Mirana Jarca
predstavili tri nove knjige s področja
filmske publicistike. To so dela: Lepote
prevare, Lekcija teme in Montaža.

vanjem, delu in organizaciji kulturnega
centra itd. Vendar ne kaže kulture dehti
na amatersko in profesionalno ali še
kako drugače, ampak le na dobro in
slabo.
Spomnili so se na nekdaj uspešno de
lo kluba kulturnih delavcev, ki je zdaj
povsem zamrlo. Ob tem so poudarili,
da v drugih občinah, tudi v novomeški,
delajo kulturne dejavnosti pod približ
no enakimi pogoji kot v Kočevju, ven
dar je drugod uspelo pridoboti delovne
organizacije za mecene kulture (Krka v
Novem mestu, Riko v Ribnici itd.).
Predsednica skupščine kulturne skup
nosti Dragica Gornik je med drugim de
jala, da se ta skupščina v glavnem uk
varja s finančnim položajem kulture, ki
je izredno slab, zato pa mnogo premalo
z vsebinskimi predlogi za kulturno delo.
Sklenjeno je bilo, da bo SZDL še na
dalje zbirala zamisli in predloge, kakšno
kulturno delovanje si ljudje žele, kaj so
pripravljeni delati in tudi financirati.
Menili pa so, da kultura niso le knjige,
predstave, koncerti, razstave itd., am
pak tudi odnos ljudi do mesta, do nje
gove čistoče, urejenosti, pa odnosi med
ljudmi na cesti in v lokalih.
J. PRIMC

STARA GLASBA
NA KASETI
RADOVLJICA — Društvo ljubitel
jev stare glasbe v Radovljici je izdalo
prvo glasbeno kaseto v seriji Musiča da
camera. Na njej so posnetki z avtentič
nimi (baročnimi) glasbenimi instru
menti iz del Naudota, Vivaldija in Telemanna. Izvajalci so priznani domači
in tuji umetniki: Klemen Ramovš
(kljunasta flavta), Paolo Faldi (baročna
oboa) Irena Pahor (viola da gamba) in
Miklos Spany (čembalo).
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LUKNJA (V STREHI)
Dokler ni bilo denarja za kaj boljše
gaJe bila tudi nadstropna hiša na Ljubl
janski cesti 1 v Novem mestu dobra za
razne službe in drugo rabo. Čas seje za
sukal tudi za omenjeno stavbo. S ceste
ni opaziti zaves na njej, drži pa, da se vi
di skozi neko okno luknja v strehi, kar z
ometom vred preprečljivo dokazuje, da
je objekt, zapuščen, kakršen je vsaj na
videz, dan na uporabo zobu časa. Kaže,
da ljudje mirno gledajo tako podobo,
mirno kot leva ob stopnicah, ki kamni
to hladno zreta na cesto. Zapuščena
stavba da misliti, da v Novem mestu
nimajo stanovanjskih problemov. Če
ne k stanovanjem, bi šla morebiti zra
ven k razvoju malega gospodarstva.
Poglejte priložnost na Ljubljanski cesti!
Za kaj, bi zlahka ugotovil kdo od občin
skih ljudi, ki bržčas vedo, kakšnih obrt
nih storitev in drobnih dejavnosti man
jka mestu.
FRAN VODNIK

Ugovor okradenega občana smmmhmž
»Odtujene mi predmete sem sam odkril«
K pisanju me je spodbuda zadnja
številka Dolenjskega lista, ki je na
»kriminalni« strani objavila notico, v
kateri (!?) avtor obvešča dolenjsko sren
jo o »pomembni« zadevi. Govori nam
reč, da so mi bili 9. marca (gre za tiskar
sko napako, op. uredništva) odtujeni
pred športno dvorano določeni pred
meti. Avtor s polno mero cinizma ter
privoščljivosti opisuje zadevo, kar ver
jetno ni popolnoma v skladu z novinar
skim kodeksom in etiko poročanja
(dopuščam tudi možnost, da se motim).
Iz tega pisanja lahko človek marsikaj
sklepa, porodijo se mu lahko takšne ali
drugačne misli. Moja opažanja gredo
lahko tudi v smer avtorjevega odobra
vanja takšnih in podobnih dejanj obča
nov. O takih stvareh pa so moralne in
pravne norme dovolj zgovorne.
Ne mislim polemizirati s takšnim
piscem. Vsekakor pa čutim dolžnost, da
mu, na njegovo žalost, sporočim nas
lednjo novico. Odtujene mi predmete
sem odkril sam, brez pomoči za tovrst
ne podvige verziranih služb. Ne nazadn
je, ko avtor že omenja moj osebni avto
ter ga povezuje z mojim počitnikovan
jem, še ena opazka: za vse podrobnosti

Še: Neupravičeni protesti

TRIK Z NEDRČKOM
Na kulturnem dnevu smo govorili o
magiji, in da nam je bilo lažje, sta nas
obiskala Bogdan Fras in Roman Frelih,
oba poklicna iluzionista in otroška
čarovnika. Pokazala sta nam zelo za
nimive trike, nekatere sta tudi razložila.
Največ smehaje zbudil Bogdanov trik z
nedrčkom, sicer paje delal iz goloba za
jčka in iz ene žogice štiri. Ko smo videli
to, smo v rokah kuhali jajca, brali iz
zaprtih kuvert in drugo. S kulturnim
dnevom smo bili zadovoljni.
Literamo-novinarski krožek
OŠ Grm

KOT PRAVI NOVINARJI

Avti so v nevarnosti, vožnja s kolesom prava muka
— tako zatrjuje bralec o kakovosti ceste v Leskovcu
Prvič so bili (neobjavljeni) protesti,
ko so krajani Leskovca sporočili (ko
mu?), daje novomeško Cestno podjetje
izredno malomarno opravilo asfaltna
dela na cesti proti leskovški osnovni
šoli. Že tu jenapaka: cesta je namreč
precej dolga, saj poteka od Trga borcev
v Leskovcu do Stadiona Matije Gubca
oz. do Gubčeve ulice.
Drugič so bili zares objavljeni v Do
lenjskem listu dne 10. decembra, ko
nekdo omenja, »da je ogorčenje kraja
nov Leskovca povsem nepotrebno, saj
smo iz dobro obveščenih krogov izve
deli, da so bila opravljena šele prva iz
ravnalna dela«.
Predlagam, da pisec omenjene ne
podpisane vesti pride v Leskovec, pri
pelje naj tudi dobro obveščene kroge, za
overitelja naj pa določijo kar prvega
mimoidočega, pa ni treba, da je iz
Leskovca.
Vsi vijaki na avtomobilih morajo biti
dobro priviti, sicer ga lahko na tem delu
ceste izgubiš, vožnja z kolesom je pa
prava muka, toliko je »skakalnic«. Med
dežjem voda velikokrat »prečka« cesto,
predno najde primerno odtočno luknjo.
Zanimiv je tudi most pri šoli. Ograje pa
so sploh zanimivost, ko teče voda
»mimo« potoka dalje po cesti. Lepo je
videti neenakomerno razrinjen asfalt,
tudi po travi in po terenu, ki ni primer
no utrjen. Posebnost je luknja ali jama
pod Plutovo hišo, »gibanje« avtomobi
la mora biti prilagojeno terenu, sicer la
hko kaj poči.
Če bodo imeli čas, naj si ogledajo ces
to od leskovškega gradu do Goleka.
Zanimive so videti bankine, ki so na
ovinkih kar dovolj visoke, občudovali
pa bodo tudi kupčke peska, k ijih mora
nekdo razgrniti. Poskrbeli so tudi za
»pravilno« zgrajen jašek, ki ga voda
zdaj le opazuje z razdalje dveh metrov,
nato pa krene prek ceste do vhodnih
grajskih vrat. Poglavje zaseje obnašanje
izvajalcev, saj so se prestavljali z delo

(kraj dopusta, pot, cena, itd.) se zainte
resirani lahko obrne na novomeško
poslovalnico Kompasa, kjer mu bodo
lahko (upam, da tudi z veseljem, ker to
niso nikakršne skrivnosti) postregli z
vsemi pravimi informacijami o mojem
aranžmaju.
MARJAN RISTIČ
Novo mesto

višča na delovišče, stroški teh potovanj
pa dela le dražijo. Tudi zapora ceste bi
bila lahko na »delovne« dni popolna,
smo pa vozili po sveže nasutem vročem
materialu, zato imamo od spodaj
»primerno« zaščitene avtomobile.
LOJZE ŠRIBAR
Leskovec
Trg borcev 3

Bil sem novinar, čeprav res samo na
kulturnem dnevu, posvečenem 29. no
vembru. Vsi, ki smo se prijavili v novi
narsko skupino, smo opravili krajše in
tervjuje z borci in pripravili anketo o
svobodi, ob koncu pa še razstavo z litararnimi ustvarjalci. Obiskali smo tudi
razstavo slik, risb in izdelkov iz gline po
drugih razredin. Tega dne smo na šoli
pripravili proslavo in sprejeli prvovošolčke med pionirje.
v PRIMOŽ MORAVEC
OŠ Vinko Paderšič-Batreja
Brusnice

Nemalo meje pretekli četrtek presene
tila vsebina odgovora na moj prispevek v
pismih bralcev, objavljen v Dolenjskem
listu 10. decembra, v katerem sem grad
beni odbor za kabelsko televizijo v No
vem mestu opozoril, da naročnikom
kabelske televizije, ki so se odločili za
obročno odplačilo obveznosti, zaračuna
vajo previsoke obresti, višje od določenih
v pogodbi.
Odgovor je v imenu gradbenega odbo
ra podpisal Alojz Pucelj, v njem pa seje v
prvi vrsti spotaknil ob to, daje bil prispe
vek podpisan le s.kraticami. Videti je, da
muje bilo to pomembnejše od samih dejs
tev. Naj torej najprej razložim, zakaj se ni
sem podpisal s polnim imenom in prii

mkom. Razlog je v tem, da izračunavanja
obrokov po matematično pravilni metodi
nimam za posebno umetnost. Gotovo to
obvlada še marsikdo od bralcev (z izjemo
članov gradbenega odbora). Po drugi
strani s svojim mnenjem, da namje grad
beni odbor zaračunal previsoke obresti in
obroke, nisem osamljen. S polnim ime
nom in priimkom ter naslovom (vse je v
uredništvu DL) se torej nisem podpisal,
vendar je članek moj. Iz istih razlogov se
tudi to pot podpisujem le s kraticami.
Sedaj pa naj se dotaknem argumentov
o višini obrokov in obresti. V odgovoru
gradbenega odborajih sicer ni zaslediti oz.
naj bi bili izraženi v razglabljanju o
okoliščinah, v katerih dela, in o finančnih

i

GRUZINEC V KOČEVJU IN RIBNICI — Dimitrije Davidovič Ra/ntadze iz Tbilisija v Gruziji, SSSR, je bil te dni na obisku v Sloveniji kot gost
borcev 18. divizije NOV, 9. (kočevske) brigade in jurišnega bataljona te
divizije, katerih borec je bil v letu 1944. V Kočevju so ga v ponedeljek do
poldne sprejeli borci 9. (kočevske) brigade, popoldne pa še borci v Ribnici.
Dimitrije Davidovič je med drugim sodeloval tudi pri napadih te divizije na
Kočevje in Ribnico. V raznih bojih je bil kar 8-krat ranjen. Po končani voj
ni seje vrnil v rodno Gruzijo. Ob vrnitvi po 43 letih pa je med drugim dejal
tudi, da mu je Slovenija tako rekoč druga domovina, ki jo ima prav tako
rad kot svojo Gruzijo. Na fotografiji: s sprejema v Kočevju, kjer so mu po
delili med drugim tudi spominsko plaketo občine Kočevje. (Foto: J. Primc)

Pomisleki o odklonitvi kandidata za predsednika OK SZDL Kočevje_____
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POGOVORI Z BORCI
ZA DAN JLA
V počastitev dneva JLA smo v Do
mu učencev Majde Šilc pripravili spo
minsko uro z borci X. SNOUB, Ljubl
janske. Borci so obudili spomine na
vojne in povojne čase, pri čemer se niso
ognili perečih vprašanj naše družbe.
Pogovoru je sledil kulturni program.
Na športnem področju pa smo dan JLA
počastili s košarkarsko tekmo med vo
jaki in domskimi fanti. Na koncu smo
imeli še ples.
IVANKA VESELIČ
DUMŠ Novo mesto

BODRILNI APLAVZ

27.
novembra so stopili med pionirje
tudi naši prvošolci. Na oder so prišli bo
ječe, ob ponavljanju pionirske zaobljube
SOBOTA, 26. X II.
so sejim tresli glasovi in plaho so pogle
dovali svojo tovarišico. Vsi prisotni, med
7.45 — 23.20 TELETEKST
katerimi so bili tudi starši novih pionirjev,
8.00 VIDEO STRANI
so jim glasno zaploskali. Prvošolci so si
8.10 RADOVEDNI TACEK
ogledali tudi risanke.
8.25 PAMET JE BOLJŠA KOT ZA
SABINA ZUPAN, 7.a
MET
.
OŠ Mirna peč
8.30 KLJUKCEVE DOGODIVŠČINE
8.45 POHORSKI STEKLAR
9.05 UTONILO JE SONCE, 5. del
TORTE ZA PIONIRČKE
9.40 PRAVLJICA O CARJU SALTA7.
aje za naše prvošolčke, novopečeneNU, ponovitev 5. dela
pionirje, spekel in okrasil torte. Najprej se 9.55 PERISKOP
je zamisel rodila v glavi naše razredniča
11.10 ČEZ TRI GORE: Slovenski oktet
rke, potemje dobila zeleno luč v zbornici
poje slovenske narodne
in naši oddelčni skupnosti, nakar smo dva
11.40 AKTUALNO: SAMO Z IZVI
dni mešali, sejali, sladkali in pekli biskvit.
JAČEM V 21. STOLETJE?
Ob koncu smo bili ponosni, saj so kar
12.20 ŠOPEK DOMAČIH
deževale pohvale. Presrečni smo opazova
12.50 KAREL GOTT, češkoslovaški
li zadovoljne obraze pionirčkov, ki smo
dokumentarni film
jim v šoski jedilnici pripravili sladko
14.15 PRAVLJICE OD VČERAJ, risani
presenečenje.
film
DUŠANKA„COLARIČ
15.20 SAKRALNI KONCERT DUKA
OŠ Mirna peč
ELLINGTONA, ponovitev
17.10 POZDRAV GNU KELLYJU,
ameriški dokumentarni film
18.25 NA ZVEZI
18.45 RISANKA
19.00 KNJIGA
19.25 ZRNO, VREME

22.10 DNEVNIK
22.25 TEKMOVANJE, ameriški film
00.25 REZERVIRAN ČAS
00.55 VIDEO STRANI

DRUGA TV MREŽA
17.10 Dnevnilr— 17.30 Otroci in čas —
18.00 Znanost— 18.30 Risanka — 18.40
Številke in črke — 19.00 Domači ansam
bli: Ansambel Vlada Sredenška — 19.30
Dnevnik — 20.00 Zabavnoglasbena od
daja — 20.45 Včeraj, danes,jutri — 21.00
En avtor, en film — 21.25 Lrmontov (sov
jetski film)

TV ZAGREB
8.20 Poročila — 8.25 Otroci in čas —
8.55 TV v šoli — 10.30 Poročila — 10.35
TV v šoli — 12.30 Poročila — 15.00 TV v
šoli — 16.00 Dober dan — 17.10 Kro
nika Reke — 17.30 Otroci in čas — 18.00
Znanost — 18.30 Risanka — 18.40 Števi
lke in črke — 19.00 TV koledar — 19.10
Risanka — 19.30 Dnevnik — 22.20 Kul
turni magazin — 23.50 Bis — 01.20
Poročila
19.30 DNEVNIK
19.50 ZRCALO TEDNA
20.15 AMERIKANEC V PARIZU, ame
riški film
22.15 DNEVNIK
22.40 VRNITEV V PARADIŽ, 9. del
nadaljevanke
23.10 VIDEOSTRANI

DRUGA TV MREŽA
14.20 Kako biti skupaj — 14.50 Zbogom,
gospod Chips (angleški film) — 16.40
Pusta zemlja (drama) — 17.40 Dan pio
nirjev — 18.40 Dallas — 19.30 Dnevnik
— 20.15 Sobotni glasbeni večer — 21.45
Poročila — 21.50 Copičeva humornost in
resnost, na tV (feljton) — 22.20 Jazz —
22.50 Športna sobota

TV ZAGREB
9.00 TV v šoli — 10.30 Poročila — 17.00
Poročila — 17.10 TV koledar — 17.15
Narodna glasba — 17.45 Sedem TV dni
— 18.30 TO — 19.30 Dnevnik — 20.15
Človek, imenovan hrabrost (ameriški
film) — 22.45 Dnevnik — 23.05 Nočni
spored

Še o višini obrokov za kabelsko TV v Novem mestu

Za predsednika premalo glasov
Pobudo za razmišljanje mi je dalo
loročilo o volitvah predsednika SZDL
’ Kočevju. K temu želim dodati nekaj
vojih misli v obliki pisma, namenjene;a članom programsko-volilne konfeence OK SZDL Kočevje,
ipoštovani člani!
Na četrtkovi programsko-volilni kon
ferenci ste odklonili človeka, kije prišel
; svojim izdelanim programom in po
raza! dovolj volje in vztrajnosti za nje
govo izvedbo. Pred seboj ste imeli kanlidata, kije vedel, kaj hoče, gospodarst
venika z dolgoletnimi izkušnjami, revoucionarja, ki se upa pogledati resnici v
>či, človeka, kije voljan delati, se nenetno izpostavljati in žrtvovati. Takemu
lloveku ste rekli NE. Vaš NE mi da misiti, da ste se ustrašili revolucionarnih in
rčinkovitih sprememb, ustvarjalnega

liu jta /

PETEK, 25. X II.
TV MOZAIK
10.00 TEDNIK
11.00 SVET NA ZASLONU
11.40 PORTRET: Dr. Miha Potočnik
MATINEJA
12.20 ČAROBNA GORA, ponovitev 1.
dela nadaljevanke
14.45 — 01.05 TELETEKST
15.00 VIDEO STRANI
15.15 TV MOZAIK, ponovitev
17.35 PRAVLJICA O CARJU SALTANU, 5. del
17.50 SUPER STARA MAMA, 8. del
nadaljevanke
18.15 SVET ŽUŽELK
18.45 RISANKA
18.55 VIDEOSTRANI
19.00 OBZORNIK
19.25 ZRNO, VREME
19.30 DNEVNIK in POROČILO Z ZA
SEDANJA SKUPŠČINE SR SLOVENI
JE
20.20 PLANET ZEMLJA: ZEMLJINA
USODA, 7. oddaja
21.20 SEVER IN JUG, 13. del nadalje
vanke

Pravilen je samo en izračun

ŠE: »KREDITE D ELIL
NA SVOJO PEST«
SEVNICA — Pod tem naslovom
je bil v Dolenjskem listu objavljen
prispevek, ki je govoril o nepravilsnostih pri dodeljevanju kreditov rej
cem živine. Mwd imeni tistih, ki so
take kredite neupravičeno dobili, je
bil tudi Ivan Vintar, ki pa ima očitno
soimenjaka, kateremu se za nevšeč
nosti, kijih zategadelj imel, opraviču
jemo. Gre za Ivana Vintarja iz Pri
moža, zaposlenega v TOK Gozdarst
vo Sevnica, ki seveda s kreditiranjem
živine iz republiških rezerv nima nič.

Jk
U /n d /n ju ^ b o c

TELEVIZIJSKI SPORED

nemira, neposrednejše in prodornejše
oblike dela. Kaže, da ste s starim nač
inom dela zadovoljni, čeprav nam ne
prinaša nič dobrega. Se vam ne zdi, da
je tak odnos že dovolj preživet, konzer
vativen in zna biti celo nevaren prave
mu socialističnemu samoupravljanju?
Zamerim vam, ker obstoječi sistem or
ganiziranosti tako slepo branite, nočete
spoznati in vrednotiti hotenj človeka, ki
so drugačna, napredna in ki razbijajo
klasično shemo doteganje organizira
nosti naše socialistične zveze.
In šeto. Za tako odgovorno funkcijo,
kot je predsednik SZDL, ste glasovali z
metodo preglasovanja, torej z metodo,
ki smo jo pred kratkim vsi Slovenci kri
tizirali. Kdaj bomo torej sposobni spoz
nati človeka, za katerim se skrivajo res

nična hotenja po pravem poštenem
delu, človeka, ki je s svojo ustvarjalnost
jo in smelostjo sposoben tudi kaj spre
meniti, ne samo ponavljati že izpete
pesmice v starih tonalitetah?
S svojo nezaupnico ste tako izgubili
kandidata, ki ima dolgoletne izkušnje
pri delu v gospodarstvu in družbenopo
litičnih organizacijah. Kot upokojenec
bi imel sedaj dovolj časa, da bi svojo
energijo, znanje in izkušnje uspešno
uporabil pri odpravljanju vse večjih na
pak v naši družbi.
Člani programsko-volilne konferen
ce če bo Jože Košir ponovno kandidi
ral, predlagam, da o zadevi dobro pre
mislite in ne ponovite že storjene
napake.
IVE STANIČ
Kočevje

problemih, s katerimi se srečuje gradbeni
odbor pri pripravah na gradnjo omrežja za
kabelsko TV, o devalvaciji, o cenah, ki da
so v enem letu porasle kar za trikrat ter o
špekulantih, ki so tudi prispevali svoje k
inflaciji ipd. Vseh teh navedb in ugibanj ni
moč sprejeti v odgovor in jih je bilo odveč
navajati, saj nimajo prav nobene zveze s
pogodbami, ki smojih podpisali z gradbe
nim odborom in ki morajo imeti svoje
jamstvo.
Utemeljevanje, češ da smo naročniki
podpisali pogodbe prostovoljno in da nam
nihče ni mogel obljubiti obrestovanja po
obrestno obrestni metodi, me preseneča.
Gradbeni odbor nasje spodbujal k obroč
nemu odplačevanju, ki naj bi bilo zelo
ugodno in nam pri tem posebej zagotavljal
strokoven izračun obrokov. Takšne so bi
le tudi obljube v drugi številki Obvestil
gradbenega odbora v sestavku »Mesečna
odplačila vznemirjajo naročnike«. Citi
ram: »Zato so mesečne obveznosti za od
plačevanje pogodbenega zneska spodbu
dile živahno računanje po novomeških
kavarnah in pisarnah. V proizvodnih dvo
ranah menda za to ni bilo časa! Nenado
ma imamo celo vojsko spretnih računar
jev obrestno obrestnih načinov odplačeva
nja glavnic. Vsak seveda v svojo korist.
Tako je računal tudi gradbeni odbor, po
magali pa so mu strokovnjaki in računal
nik Ljubljanske banke.« Odbor namje to
rej jamčil za pravilen izračun mesečnih
obveznosti. Jalovoje vsakršno izgovarjan
je in sprenevedanje, da nam izračuna po
obrestno obrestni (oz. pravilni) metodi ni
mogel nihče obljubiti, saj je pravilen samo
en izračun. Matematika je eksaktna veda.
Matematična pravila za pravilno iz
računavanje obrokov so naslednja. Za iz
računavanje konformnega mesečnega
obrestovalnega faktorja se uporablja for
mula: K = dvanajsti koren iz 1 + (o: 100),
faktorja, s pomočjo katerega se izračuna
va višina mesečnega obroka, pa:
k" (k—1)
k"—1
Upoštevaje šestmesečno
obročno odplačevanje 330.000 din poso
jila (takšno pogodbo sem sam sklenil), je
po vstavitvi podatkov v navedeni formuli
pravilna višina obroka po 110-odstotni
obrestni meri 67.908 din (po 390-odstotni
obrestni meri pa 85.250 din, kolikor
plačujemo obročni odplačevale)).
Zanimivo je, da tovariš Pucelj dopušča
možnost drugačne obrestne mere, ne več
pogodbenih 110, ampak 170 odstotkov.
To je obrestna mera, ki jo dobimo do de
cimalke natančno, če po obrnjenem
vrstnem redu iz višine obroka 85.250 din
izpeljemo obresti iz formule
k = 1+°
1 2 . 100

— namesto iz navedene for
mule z dvanajstim korenom, iz katere sle
dijo 390-odstotne obresti. Iz tega razloga
imam občutek, da nam je gradbeni odbor
zavestno zaračunal višje obresti od po
godbenih. To dejstvo je še bolj žalostno
kot pa sama toliko višja obrestna mera.
O pridevkih, s katerimi je avtor obkla
dal skozi ves članek (»pogumni« obrestnoobrestni strokovnjak, mojster, naivnež,
ki se je usekal in podobno), ne namera
vam razpravljati. So svojevrstno spričeva
lo etike in odnosa avtorja članka, pred
sednika gradbenega odbora, do naročni
kov. Naj zaključim stem, da nikakor ni bil
in ni moj namen metanje polen pod noge,
navsezadnje sem eden od naročnikov za
kabelsko televizijo.
\ k.
Novo mesto

riški film
18.45 RISANKA
19.00 KINO
19.25 ZRNO, VREME
19.30 DNEVNIK
20.05 VUK KARADŽIČ, 8. del nadalje
vanke
21.10 ZDRAVO
22.40 VIDEO STRANI

NEDELJA, 27. X II.

8.15 — 22.55 TELETEKST
8.30 VIDEO STRANI
8.45 ŽIVŽAV
9.40 SUPER STARA MAMA, ponovi
tev 8. dela
10.05 VRNITEV V PARADIŽ, ponovi
tev 9. dela
10.50 DOMAČI ANSAMBLI: ANSAM
BEL STOPARJI IN SLAVČEK
DRUGA TV MREŽA
11.20 NA ZVEZI
8.55 Poročila — 9.00 Danes za jutri in
11.45 KMETIJSKA ODDAJA
12.45 PLANET ZEMLJA, ponovitev 7. igrani film — 12.00 Anglunipe — 12.15
Oddaja resne glasbe — 18.45 Oddaja iz
dela
13.40 VRTNICA LIGNIANA, posnetek kulture — 19.30 Dnevnik — 20.00 Žgodovina izumov — 20.45 Včeraj, danes,ju
glasbene prireditve
tri — 21.05 Maupassantove novele —
15.05 HIŠA, 7. del nadaljevanke
22.00 Liki revolucije o 22.45 Mali kon
16.45 PRISLUHNIMO TIŠINI
17.25 ALI JE PILOT V LETALU?, ame cert — 23.05 TV galerija

PONEDELJEK, 28. X II.
TV MOZAIK
10.00 ZRCALO TEDNA
MATINEJA
10.20 MAČKA NA VROČI PLOČE
VINASTI STREHI, ameriški film
17.05 — 23.25 TELETEKST
17.20 VIDEO STRANI
17.35 TV MOZAIK, ponovitev
17.55 RADOVEDNI TAČEK
18.10 PAMET JE BOLJŠA KOT ŽA
MET
18.15 BRAHMSOVE LJUBEZENSKE
PESMI
18.45 RISANKA
19.00 OBZORNIK

TOREK, 29. X II.
TV MOZAIK
10.00 ŠOLSKA TV
11.00 JEZIKOVNI UTRINKI
11.05 TUJI JEZIKI: Angleščina XXIX
Francoščina XII
15.40 — 22.20 TELETEKST
15.55 VIDEO STRANI
16.10 TV MOZAIK — ŠOLSKA TV,
ponovitev
17.15 PRIREDITEV ZA UNICEF
18.15 PEHAR JE PRIPRAVLJEN —
PEHAR JE NASTAVLJEN
18.45 RISANKA
19.00 OBZORNIK
19.25 ZRNO, VREME
19.30 DNEVNIK

SREDA, 30. X II.
TV MOZAIK
10.00 INTEGRALI
MATINEJA
10.40 KO SE TO ZAČNE, NE ODNE
HA, komedija
12.35 — 23.20 TELETEKST
12.55 Oberstdorf: SMUČARSKI PO
LETI
16.00 ANGLEŠČINA

19.25 ZRNO, VREME
19.30 DNEVNIK
20.05 USODNA KRIŽANJA, zadnji del
nadaljevanke
21.00 AKTUALNO
23.00 DNEVNIK
23.15 VIDEO STRANI

DRUGA TV MREŽA
17.10 Dnevnik — 17.30 Otroška oddaja
— 18.00 Beograjski TV program —
19.00 Indirekt — 19.30 Dnevnik —
20.00 Meridiani — 20.30 Znanstveni gra
fiti — 21.15 Včeraj, danes, jutri — 21.35
Iz megle (ameriški film) — 23.00 Mali
koncert
20.05 KO SE TO ZAČNE, NE ODNE
HA,komedija TV Titograd
21.20 OPERNE ZVEZDE NA DUNA
JU: ALFREDO KRAUS
21.50 DNEVNIK
22.05 VIDEO STRANI

DRUGA TV MREŽA
17.30 Angleščina XXIX — 18.00 Fran
coščina XII — 18.30 Risanka — 18.40
Številke in črke — 19.00 Rezerviran čas
— 19.30 Dnevnik — 20.00 Pokrajinski
muzej Maribor — 20.45 Žrebanje lota —
20.50 Manjšine, bogastvo Evrope: Rusini
v Jugoslaviji — 21.20 Narodna glasba —
22.00 V senci groze (nanizanka) — 22.25
Likovna akademija v Zagrebu

16.30 FRANCOŠČINA
17.00 AIDS, 3. oddaja
17.30 KLJUKČEVE DOGODIVŠČINE
17.45 UTONILO JE SONCE
18.15 PEHAR JE PRIPRAVLJEN —
PEHAR JE NASTAVLJEN
21.45 PO SLEDEH NAPREDKA
22.25 DNEVNIK
22.40 REZERVIRAN ČAS
23.10 VIDEO STRANI

GRAM JRT
18.15 PEHAR JE PRIPRAVLJEN, PE
10.30 — 04.00 TELETEKST
HAR JE NASTAVLJEN
10.45 VIDEO STRANI
18.45 RISANKA
11.00 LINDBERGOV POLET ČEZ 20.05 SILVESTRSKI SPORED
20.10 S. Makarovič: MALI KAKADU
ATLANTIK, ameriški film
13.10 TA LJUBKA ZELENA TRAVA, 21.05 LOJTRCA DOMAČIH
22.30 PODARIM—DOBIM
madžarski risani film
00.00 ČESTITKA
14.30 MOJ BRAT TOM, 1. del avstral
00.02 NOVOLETNI ROPOT
ske nadaljevanke
15.15 NOVOLETNI OTROŠKI PRO 01.00 V ŽIVO PREK SATELITA

ČETRTEK, 31. X II.

Št. 51 (2002) 24. decembra 1987

m

m

V!

SitSfe

1?;>v
'A . A

m g * ::*

*$& «& % £$*
$**

■ ■■-->,> j r
.•

ž*r

-

’

-*z

■
•

r * - *"

--’'••• - 1 ■ ■■•

•■•

• .,

,>

*

,

i f f f

'BS-.V' •

.. ,
■

,.^ c
..

: \ . y - ’^ ;
'^■vv--1i-\;>?jr,,^•;

-.;>•-•■’• t

•'K \< >
M m

■V,.-:

R. ' " .

JS &

' 'V/VV

>*i-,vs<*
v'-:-"

**■. '*4*»

V"

v ,^ '

... -#*»~. V"->.

v-

***ru ■%
3(*\

* •#*

•• •••$

' ■*c'£-::.. '*r
* '«., Vij'. ^ • • i V . V
r •■* - • -v. •>

v - : ^ .*. ‘

•55^

NESREČA „
NA NESREČO!

Družbene dejavnosti v vsej Sloveniji, in
tako tudi v novomeški občini, že vse leto za 
devajo nesreča za nesrečo, če lahko tako re
čemo težavam , v katerih so vse leto v glav
nem ves čas le zaradi rešitev in ukrepov
zvezne vlade, za katere sicer ta vedno
poskrbi, da že nekako izsiM blagoslov zvez
ne delegatske skupščine. Že takoj v začetku
leta je v te dejavnosti treščil intervencijski
ukrep o omejevanju porabe, ki naj bi zagoto
vil racionalizacijo, pocenitev družbenih de
javnosti z odpravo nepomembnih ali manj
pomembnih stvari, medtem ko tako im eno
vani osnovni programi ne bi bili ogroženi.
Rezultat so bila dokaj velika blokirana
sredstva združenega dela v sisih, hkrati pa
so vsaj nekateri izvajalci v družbenih dejav
nostih najemali draga posojila tudi za po
ravnavanje nujnih stroškov in osebnih do
hodkov, kar seveda pomeni podražitev de
javnosti. O balansiranju med sisi in dodat
nim delom zaradi tega sploh ne kaže
izgubljati besed, saj gre povsod v nič na ti
soče in tisoče dragocenih delovnih ur za
brezkoristno preračunavanje.
Druga velika nesreča je obračunski zakon.
Ne gre le za zahteven nesmisel o obvezni re

valorizaciji tudi v družbenih dejavnostih, ki
je le-te prav tako podražila za nekaj o dsto
tkov, česar povsod niso zmogli pokriti (n aj
huje je v šolstvu), pa jim zaradi tega celo
grozijo kot izgubarjem nižji osebni dohodki.
Se hujša domislica obračunskega zakona je
sama ureditev plačevanja prispevkov za
skupno porabo, ki meče kaj čudno luč na
sestavljalce zakona in njihove predstave o
življenju. Predsednik slovenskega izvršne
ga sveta Dušan Šinigoj je na ponedeljkovi
seji CK ZKS dejal, da sedaj veljavne razm ere
za družbene dejavnosti pomenijo razpad
sistem a. Zakon namreč določa, da ozdi, ki
poslujejo z izgubo, lahko zahtevajo vrnitev
že vplačanih prispevkov za te dejavnosti.
Kolektivi se tega sedaj^ bolj ali manj brez
sramu pač poslužujejo. Šinigoj je v že om en
jenem govoru povedal, da so ozdi sedaj po
tegnili nazaj 25 milijard, zaradi česar je v
nemogočem položaju predvsem zdravstvo.
Prav res se lahko sprašujemo o predstavah,
vesti in tudi o privilegijih sestavljalcev
zakona, ki določijo, da slabim gospodarjem
ni treba prispevati za zdravstvo, izobraže
vanje in drugo, medtem ko seveda enako
pravno uporabljajo vse pridobitve družbe

nega standarda. Dodatni nesmisel je, da gre
za vračilo sredstev, ki so bila seveda vsa po
rabljena. In vnaprej bo še težje, saj se vse de
javnosti niti ne bodo več financirale kot
doslej.

Protiinflacijski program s spremljajočimi
ukrepi je spet udaril s počeznim omejevan
jem in družbene dejavnosti bijejo plat zvo
na. Omeniti velja tudi bolj ali manj selektivno
zam rznitev osebnih dohodkov izvajalcev in
njihovih cen. Raziskovanje in znanost sta
neomejevani, čeprav je vprašanje, kako to
izpeljati ob zmanjšanih prispevkih zaradi iz
gubarjev, izobraževanje in zdravstvo se
smeta usklajevati z gospodarstvom, delavci
v otroškem varstvu in socialnem skrbstvu
imajo zam rznjene osebne dohodke. Ti de
javnosti sta že vseskozi na repu in res ni
mogoče razumeti, na kakšni osnovi so takš
ne odločitve. Izvajalce v teh dveh dejavnos
tih so postavili pred zid še enkrat: ker upo
rabniki del cene plačujejo neposredno (del
pa zaspoleni s prispevki za omejevano
skupno porabo), so le-te pod nadzorom in
se seveda smejo povečevati bistveno manj
od rasti cen energije, hrane in drugega.

*Kf

V Novem mestu je izvršni svet, ki mora
tako kot vsi občinski strogo bdeti nad dekla
rativno, sicer samoupravno dogovarjano ce
lotno skupno porabo, smel dovoliti uporab
nikom in izvajalcem v družbenih dejav
nostih, da »se dogovorijo« za letošnje celotne
programe vseh družbenih dejavnosti v višini
slabih 28,6 milijarde din. Uporabniki, ki imajo
pač določene (in stalno večje) potrebe po
dejavnosti in storitvah zdravstva, izobraže
vanja, otroškega varstva, socialnega skrb
stva, pa tudi kulture in telesne kulture, so
kljub vseskoznemu žuganju, da je treba za
tegniti pas, razbrem eniti gospodarstvo 'td.,
dvignili roke za 2,36 milijarde din večje pro
grame, kot se je zdelo tistim , ki v državni
prestolnici načrtujejo te stvari in odločajo o
njih, da bi smeli biti. A brez strahu, denar pri
teka v blagajne precej počasneje oz. v man
jših količinah, kot so bila predvidevanja, in
na osnovi zadnjih ukrepov bo šlo v trezorje
(to pot menda kar nepovratno) »le« slabih
393 milijonov din prispevkov zaposlenih v
novomeškem združenem delu.
Za družbene dejavnosti je seštevek pod
črto seveda porazen. Ves december ne bodo
izvajalci poravnavali nobenih materialnih
stroškov, čeprav obveznosti seveda nasta
jajo, problem je celo denar za osebne doho
dke. Hrano, energijo, zdravila in vse te stva
ri, brez katerih družbene dejavnosti pač ne
morejo delati, bo treba enkrat plačati, ne
plačane decembrske račune bodo prišteli k
programom za leto 1988, ki bodo verjetno
morali biti za ta del manjši. Poleg tega je ju
goslovanska gospodarska politika neizpros
na in že tako in tako v prihodnjem letu zah
teva zmanjšanje letošnje skupne porabe za
desetino. Kako to narediti in kakšne bodo
posledice, je, žal, očitno ne zanima in skrbi
preveč. V Novem mestu pravijo, da takšnih
rezerv ne vidijo, pa če še tako selekcionirajo
programe.
Ni težko razumeti, da je po vseh eksperi
mentih gospodarskih politikov ali političnih
gospodarstvenikov in po vseh zavoženih
vlaganjih pri nas gospodarstvo tako rekoč
na sm rtni postelji. Ni težko razumeti, da za
radi tega težko plačuje ali sploh ne more več
plačevati dosedanjega obsega inj ravni
družbenih dejavnosti. Če je tako, da gospo
darstvo ne more plačevati ali lahko plačuje
manj kot doslej za zdravstvo, izobraževanje,
otroško varstvo in vse drugo, brez česar ne
more biti normalnega preživetja in napre
dka, to je menda jasno, se bodo morali upo
rabniki in izvajalci zelo odgovorno zmeniti,
čez kaj narediti križ. Delavec, ki prispeva in
njegov delegat pa morata vedeti, da bo le to 
liko in nič več milijonov dovolj le za 5, ne pa
za 10 oddelkov vrtca; le za na primer 50-, ne
pa 80-odstotno bolniško; le za določeno
količino določenih zdravil, tisti ki bodo zbo
leli nad to količino, pa naj se predajo božji
volji; le za določeno število zdravnikov, ses
ter, šolnikov, vzgojiteljic in drugih, kar se
veda pomeni manjšanje obsega in kakovost
ne ravni vseh teh storitev. Dogovori o
krčenju programov in pravic ne morejo biti
kaj dosti drugačni, kot kaže malo preje opi
sani način. Če smo res tako daleč, potem se
je pač treba dogovoriti — kot rečeno, zelo
pretehtano in odgovorno — koliko otrok
bomo nagnali dom ov iz vrtca, kakšna bo la
hko šola, koliko bolnikov se bo lahko zdravi
lo v bolnišnici in kaj bodo lahko dobili itd.
Toda kot ni težko razum eti, da bo morda
treba storiti nekaj korenitega in bolečega na
področju skupne porabe, je težko ali celo
nemogoče razum eti in sprejeti, da se gos
podarstvo in delavci ne morejo in ne smejo
prosto odločiti, koliko bodo dali za »svoje«
družbene dejavnosti in kakšne družbene de
javnosti hočejo. Toliko težje je to razumeti in
sprejeti, če gre za delavce, ki hkrati redno in
brez nasprotovanj poravnavajo vse obvez
nosti do svojih bratov v nerazvitih in manj
razvitih območjih države, pridno polnijo ne
nasiten zvezni proračun in še kaj. Bodo m o
rali izvajalci vsi na cesto, da se bo pristojnim
morda začelo svitati, da vse skupaj ni več
igra? Bomo morali na cesto kar vsi, da bomo
v našem samoupravnem socialističnem de
legatskem sistemu lahko povedali, kakšna je
naša volja, volja ljudstva? Ni mogoče verjeti,
da bi bil kdo mirno za to, da kar likvidiramo
družbene dejavnosti, kljub vse večji krizi,
vse težjemu položaju gospodarstva (m arsik
je spet predvsem zaradi vladnih ukrepov),
kljub velikim stiskam in vse težjem u življen
ju in preživetju.
Z. LINDIČ-DRAGAŠ
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V neobvezen premislek

MAJHEN KORAK ZA
ČLOVEŠTVO, VELIK
ZA ČLOVEKA
Televizija je od vseh medijev
najbolj nasilna in samozavestna,
čeprav tudi tu ni mogoče odgovoriti,
kdo je bil prej, jajce ali kokoš,
sprašujem se namreč, kdo je tako
negativno vplival na koga, televizija
na svoje tvorce ali tvorci na svojo te
levizijo. Najbrž je bilo oboje. To
vprašanje se mi je zastavilo, ko sem
v našem časniku bral uradni odgo
vor, ki ga je bralcu A. K. iz Novega
mesta v imenu gradbenega odbora
za novomeško kabelsko televizijo
napisal Alojz Pucelj. Greh nesreč
nega A. K. je bil, da si je upal pod
vomiti v izračun višine obrokov, ki
jih morajo odšteti tisti, ki si žele do
datno okence v svet. Občana odbor
oziroma Pucelj razglaša za »po
gumnega«, ker se je skril za začet
nice, potrjuje mu, da je res naiven,
kot sam pravi. V razpravo da se z
njim ni mogoče spuščati, da A. K. ne
bo tožen (!), se ima zahvaliti samo
dejstvu, da gradbeni odbor za kaj
takega nima časa. V post scriptumu
čaka A. K. še milostni udarec v obli
ki trditve, da ne obvlada obrestno
obrestnega računa.
Mogoče najprej nekaj o tem. A. K.
se ni zmotil. Gradbeni odbor za
KATV v Novem mestu v 5. členu
pogodbe z naročniki določa, da bo
330.000 din izplačanih v šestih
enakih mesečnih obrokih s 110odstotno letno obrestno mero. Naiv
ni občan je izračunal, da je to
67.908 din, gradbeni odbor pa me
ni, da je obrok 85.250 din. Zadevo
smo dali izračunati finančnemu
strokovnjaku, ki pravi, da je obrok
67.909 din, torej le dinar več, kot je
izračunal možak, ki menda obrestnoobrestnega računa sploh ne ob
vlada. Metodo, kije bila pri tem upo
rabljena, se imenuje izračun po
tabeli. Toliko zaradi resnice in čistih
računov.
Vse skupaj torej pomeni, da
gradbeni odbor za novomeško
KATV ni držal člena pogodbe, ki
zagotavlja 110-odstotno letno obre
stno mero. Tega se, tako kaže, tudi

zaveda, saj je v pismu, ki je A. K.
dobesedno pokopalo pod pepelom
in žveplom, nekako skrit tudi stavček: »Obrestovanja obveznosti po
obrestnoobrestnem računu jim ni
mogel nihče obljubiti«. Ta stavek pa
je v popolnem nasprotju z duhom
in dejansko vsebino 5. člena pogod
be.
Resnica je torej samo ta, da se A.
K. ni zmotil in da se gradbeni odbor
za KATV v Novem mestu ne drži
pogodbe. Vse drugo so okraski,
dvigovanje dimne zavese in blaten
je človeka. Če bi že moral kdo tožiti,
bi bil to lahko samo A. K., ki ga tele
vizija že v svojih zametkih proglaša
za bedaka in nevedneža. To ni ra
ven, celo če pisec, ki se je podal v
žerjavico, ne bi imel prav, ga nihče
nima pravice žaliti. To, da se je skril
za začetnice, pa je njegova osebna

odločitev, televizija bi že morala
vedeti, da je v časnikarstvu mogoč
tudi tak dialog. Uredništvo DL nam
reč ve, kdo je pisec pisma, začetni
ce je pustilo zato, ker je A. K. sino
nim za vse tiste, ki v Novem mestu
in na Dolenjskem kar dobro obvla
dajo obrestnoobrestni račun. Takih
pa je veliko.
Sicer pa gradbenemu odboru za
KATV v Novem mestu vsa čast in
slava. Dela zagnano, prostovoljno
in, kot pravijo poučeni, tudi strokov
no. T udi obresti so res majhne. Zelo
važno je, da dela tudi javno. Prav
zato pa ne bi smel biti tako nestrpen
do takšnih ali drugačnih pripomb,
odgovarjati bi moral dostojanstve
no in v mejah dobrega okusa.
Predvsem pa nam zagrizeni fantje
ne bi smeli tako militantno dokazo
vati, da je človek, ki nima v spalnici
vsaj dveh računalnikov, na vrtu pa
gozd takšnih ali drugačnih anten,
nazadnjakar, sovražnik napredka
itd. Človeštvo je prišlo, kamor je
prišlo, pretežno brez televizije. Tu in
tam je bilo tudi srečno. In ker nas
srečne delajo predvsem majhne
stvari, moram povedati, daje ugaša
nje televizorja vse bolj osrečujoč
korak. Majhen za človeštvo, velik
za človeka.
MARJAN BAUER

SALON POHIŠTVA
NOVO MESTO

AKCIJSKA
PBODAJA
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 kolposori
— kuhinjski pomivalniki
— plovila

NAOBBOKB
IH BBBZ OBBBSTB

n

PRODAJNI POGOJI
Obročno odplačevanje
do 6 obrokov brezobrestno
do 9 obrokov 25% letne obresti
do 11 obrokov 45% letne obresti

t r g o v s k o

p o d j e t j e

NOVOTEHNA
6 8 0 0 1 novo mesto, glavni trg 11

SATELITI
ZA NEPOSREDNO SPREJEMANJE
Za boljše razumevanje vsega,
kar v smislu radiodifuzije iz vesol
ja že sprejemamo in kaj v najbližnji prihodnosti še lahko priča
kujemo, moramo razlikovati vsaj
dve vrsti satelitov:
1. KOMUNIKACIJSKI SATE
LITI: po zasnovi in prvotnem
namenu so služili komunikacij
skim potrebam: medcelinskemu
prenosu sporočil po ptt zvezah.
Velike rezerve, predvsem pa na
predek tehnike, so omogočile tudi
vključitev radiodifuzije v te sateli
te. Komunikacijske satelite stro
kovno imenujemo tudi LPS (low
power satellite), saj oddajajo s so
razmerno majhno močjo — 20 W,
za sprejemanje njihovih signalov
pa je treba uporabljati antene s
premerom 120 cm v območju
najmočnejšega snopa, oziroma
do 3,5 m za slabše pogoje spre
jema. Najbolj znan predstavnikte
družine satelitov je prav gotovo
EC S 1 (EUROPEAN COMMUNICATION SATELLITE) imeno
van tudi EUTELSAT 1 - F1. Ta
oddaja vrsto programov: SAT 1,
RAI, TV 5, RTL-PLUS, TELENETVVORK, MUSIC-BOX, FlLAM-NET. Njegove antene odda
jajo en vzhodni in en zahodni
snop.
Malo manjšo oddajno moč (10
W) imata satelita INTELSAT V A
— F12 (programi v nemščini:
WDF, M USIC-BOX MUENCHEN, ARD EINS PLUS, 3. BAYERlSCHES FERNSEHEN) in
INTELSAT V A - F11 (s progra

mi v angleščini: PREMIERE,
CHILDRENS CHANNEL, CNN,
SCREN ŠPORT, MIRORR-VISION).
Francoska satelita TELECOM
1A in TELECOM 1B oddajata
precej radijskih in TV programov,
sovjetski satelit HORIZONT 7 pa
oddaja celodnevni TV program
MOSKVA I. Vse to — skupno že
precej čez dvajset različnih TV in
približno deset radijskih progra
mov je danes mogoče sprejemati
s komunikacijskih satelitov v frek
venčnem razponu od 10,5 —
11,7 GHz (tudi nad 12,5 GHz), le
HORIZONT 7 dela na 4 GHz.
2. SATELITI ZA NEPOSRED
NO SPREJEMANJE: Nova druži
na satelitov, ki je namenjena sa
mo prenosu TV in radijskih signa
lov bo oddajala s precej večjo
oddajno močjo (preko 200 W).
Strokovno se imenujejo HPS
(high power satellite) ali tudi DBS
(direct broadcasting satellite).
Prav zaradi večje oddajne moči
bo mogoče programe s teh sateli
tov sprejemati s precej manjšimi
antenami — 60 do 90 cm, odvis
no od oddaljenosti glede na os
snopa.
Prvi predstavnik te generacije
je nemški TV-SAT, ki so ga 14.
novembra letos izstrelili v geos
tacionarno orbito iz raketne baze
KOUROU v Francoski Gvajani.
Raketa nosilka ARIANNE je sate
lit vtirila v predvideno orbito, žal
pa se ena «roka« s številnimi so
nčnimi zbiralniki ni odprla. Od

dajna moč je tako komaj ena četr
tina predvidene in ni kaj dosti
večja kot pri LPS satelitih. Po na
povedih lahko pričakujemo nas
lednje programe: 1 PLUS, 3-SAT,
RTL-PLUS, SAT 1 in še dodaten
program. Radijski programi bodo
v digitalni tehniki na kanalu ARD
in sicer v času brez TV signalov
med 00.00 in 18.00. Vseh pro
gramov bo 16. Kakšna bo usoda
tega satelita še nihče ne ve, težko
pa je verjeti, da bi varčni Nemci
pustili vnemar projekt, ki je men
da v celoti vreden 3 milijarde
zahodno-nemških mark. Pro
blem verjetno ne bo rešen prej
kot v dveh letih, razen morda po
kakšnem čudežu!?
Tudi druge države pripravljajo
svoje (DBS) satelite: Francija
TDF-1 z močjo 230 W, Luxemburg pa satelit ASTRA MPS (medium power satellite), ki je zani
miv predvsem zato, ker bo imel
kar 16 TV kanalov.
Kdaj bo vtirjen prvi jugoslovan
ski satelit (DBS, MPS?) še ni zna
no, razveseljivo pa je, da ima
SFRJ že od konference WARC
(VVORLD ADMINISTRATION RA
DIO CONFERENCE) 1977 zanj
določenih deset kanalov. Vtirjen
bo na položaj 7 stopinj zahodno s
krožno desno polarizacijo.

NOVOTEHNA NOVO MESTO
VAM OMOGOČA UGODEN
PREDNOVOLETNI NAKUP
v poslovnih enotah
Novo mesto, Trebnje, Kostanjevica, Krško in Metlika
— bele tehnike in akustike
plačilo: 4 obroki brezobrestno, do 20. decembra
— električno ročno orodje ISKRA
3 obroke brezobrestno z gotovinskim plačilom 15 odstotni po
pust od tovarniške cene.
V PRODAJALNI Z GRADBENIM MATERIALOM V BUČNI
VASI
vam nudimo stavbno pohištvo INELS-BLED s 15 odstotnim
popustom od tovarniške cene.
POSLOVNA ENOTA GLAVNI TRG 11 vas vabi, da si kupite
EMO POSODO z 20 odstotnim popustom pri nakupu v vred
nosti nad 50.000 din.
Se priporočamo!

Signali z vseh DBS bodo po
najnovejših poročilih modulirani
po D2-MAC načinu o tem pa kdaj
drugič.
MARJAN HRIBERNIK

priloga dolenjskega lista

Intervju Dolenjskega lista

S PŠENICO JE
MANJ IZGUBE
KOT
Z ŽIVINO
Kljub vsem maratonskim sejam in kljub vsem goram
stališč in sklepov okrog kmetijstva, njegovega na
predka in izboljševanja njegovega ter kmetovega po
ložaja v zadnjih letih se dejanski položaj te panoge
gospodarstva in kmetov pri nas nič ne izboljšuje, am
pak le še slabša. Kmetijstvo, posebno živinoreja, ki je v
Sloveniji, v novomeški občini pa še bolj, v prevladi, je
tako rekoč pred katastrofo, propadom. Nedavni protiin
flacijski program cenovnih neskladij ni odpravil, am
pak jih je celo poglobil. Načrtovalci ekonomske politike
pa kljub temu tudi za prihodnje leto niso ponudili reši
tev, ki bi pospešile, ne pa zavirale razvoja kmetijstva.
Pri nas naglo upada zanimanje za intenziviranje kme
tijske proizvodnje, kar vsem nam obeta vse prej kot le
po prehrambno prihodnost. Oblast pa nič. O položaju
in problemih kmetijstva v novomeški občini se je z di
rektorjem novomeške Kmetijske zadruge Krka, Jože
tom Staričem, za Dolenjski list pogovarjala Zdenka
Lindič-Dragaš.
DL: Za letos je bila v novomeški občini predvidena
3-odstotna rast kmetijske proizvodnje. Kakšno je de
jansko stanje? Kakšni so problemi?
Starič: »Letošnje leto je bilo dobro za kmetijsko pridelavp, vsaj glede naravnih pogojev. Dober je bil pridelek pše
nice, kjer smo iz kooperacije oddali 1.186, iz lastne kmetij
ske proizvodnje pa 1.217 ton. V lastni kmetijski proizvodnji
smo dosegli plan, v kooperacijski proizvodnji pa ne, odda
ne količine so 71 odstotkov plana, v zadrugi ugotavljamo,
da smo glede pridelave pšenice uvrščeni v žitno območje
Slovenije, kar pa velja dejansko le za ravninski del, za
Sentjernejsko polje, ne pa za Suho krajino, kjer je skoraj
četrtina površin. Glede na to smo z letošnjo tržnostjo za
dovoljni. Kmetje niso zadovoljni z odkupnimi cenami pše
nice. Ugotavljajo, da so bili ogoljufani, ker so bile v času
odkupa spremenjene cene moke in kruha, ne pa tudi cene
pšenice. Kljub temu smo za prihodnje leto že sklenili pogodbe s 600 kmeti za 403 hektare, za 1.203 tone pšenice.
To si razlagamo tako, da je s pridelavo pšenice vendar
manj izgube kot z živinorejo. Letos smo dosegli tudi dobre
rezultate v pridelavi krompirja, do sedaj smo odkupili 2.900
ton. Ravno tako je bila dobra letina sadja, kjer smo v druž
beni proizvodnji pridelali 395 ton. Povprečna je bila letina
hmelja, pridelali smo ga 52 ton, ki pa je bil izjemno dobre
kakovosti.
Za kmetijsko pridelavo v občini pa je značilno, da je us
merjena predvsem v živinorejo. Delež živinoreje, mleka in
mesa, je v tržnosti v občini 87 odstotkov, v Sloveniji pa 70
odstotov. Donosnost živinoreje pa je od vseh panog naj
nižja, zato je tudi gospodarsko stanje našega kmetijstva v
povprečju slabše kot sicer v Sloveniji. To je tudi vzrok, da v
skupni produktivnosti novomeško kmetijstvo zaostaja za
Slovenijo kar za 20 odstotkov, v skladu s tem zaostankom
je tudi zaostanek v tehnološki razvitosti kmetijstva. V živi
noreji je bila letos prireja mleka in mesa do konca septem
bra ugodna, prireja mleka je bila večja od lanske za 11,
goveda za 25 odstotkov. Pričakujemo, da bo skupna rast
kmetijske proizvodnje do konca leta večja za 3 odstotke. V
živinoreji se je začela zaradi cenovnih neskladij, ki so se
povečevala vse leto in so izredno velika predvsem od sep
tembra naprej, prireja zmanjševati. Beležimo padec prire
je mleka v septembru za 3, v oktobru za 15 in v novembru
za 11 odstotkov. Kmetje so prenehali dokupovati krmila,
manjši rejci pa so prenehali oddajati mleko, ker ugotavlja
jo, da se jim ne izplača. V tem obdobju se je začela močno
zmanjševati oddaja pitne živine. Kritično stanje kmetijske
pridelave se v tem trenutku kaže predvsem v močno
zmanjšanem interesu za intenziviranje pridelave. Lani sv i
y tem času so imeli kmetje doma 3.000 ton mineralnih gno
jil, letos jih imajo le 270 ton in ni nobenih naročil. Lani smo
uspeli pridobiti posojila za brezobrestno kreditiranje gnojil
bo aprila, letos te možnosti ni, poleg tega pa so se cene
gnojil bistveno bolj povečale kot cene pridelkov.«

poizkušali pred leti, vendar nismo uspeli za to pridobiti ba
nčnih sredstev in smo od akcije odstopili.«

DL: Kakšne so izgube v kmetijski proizvodnji?
Starič: »Okrog obračuna kalkulacij proizvodnih cen
menim, da so najkakovostnejše informacije Kmetijskega
inštituta Slovenije, ki jih pridobivajo iz knjigovodstva vzo
rčnih kmetij v Sloveniji. Izbor teh kmetij odgovarja tudi
našemu kmetijstvu in lastne evidence v naši hiši niso po
trebne. Iz teh podatkov izjaja, da v živinoreji v najboljšem
primeru ne pokrivamo veliko nad 70 odstotkov proizvod
nih stroškov, to pa je premalo in proizvodnja nazaduje.
Trdim, da proizvodnja še raste, če je pokritih 90 odstotkov
stroškov, saj je kmet pripravljen delati za manj kot v
združenem delu.«
DL: Kakšna je bila v kmetijski proizvodnji vloga
občinskega sklada za intervencije v kmetijstvu in po
rabi hrane? Prinaša letošnje preoblikovanje v sis za
pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje os
novne preskrbe spremembe še na boljše ali morda ce
lo na slabše?
Starič: »Dokaj ugodna pridelava v letošnjem letu je tudi
posledica večjih občinskih intervencijskih sredstev od tis
tih v prejšnjih letih. Samoupravno preoblikovanje v skup
nosti v republiki in v občinah ter nov način zbiranja inter
vencijskih sredstev iz dohodka, ne pa od osebnih
dohodkov, pa koncentracija teh sredstev v republiški
skupnosti zmanjšuje skupno realno vrednost ten inter
vencij in namene interveniranja. Tako bomo v zadrugi v
prihodnjem letu realno dobili manj teh sredstev, priliv pa
tudi časovno ne bo usklajen s potrebami proizvodnje. Naj
več teh sredstev, ki naj bi jih kmetje uporabili za nakup mi
neralnih gnojil, bo pritekalo ob oddaji mleka in živine, ki je
precej enakomerna skozi vse leto, morali pa bi jih pred
začetkom vegetacije. Ni predvidenih regresov za seme
koruze in krompirja. Tako ugotavljamo, da bo spomladan
ska setev glede uporabe kakovostnih semen slabo opravl
jena, kmetijska pridelava pa v prihodnjem letu hudo zman
jšana. Načeloma nisem proti koncentraciji sredstev.
Preprečila naj bi Ljubljani oz. velikim centrom, ki zberejo
največ teh sredstev, da bi jih delili čisto po svoje. Sem pa
proti temu, da prejemajo kmetje intervencije za mleko in
meso k nizki prodajni ceni, zaradi česar jih tudi niso pri
pravljeni porabiti za repromaterial. Če bi dobili ta denar v
začetku leta namensko za gnojila in semena, bi bil učinek
interveniranja bistveno večji. Tu bi rad povedal še nekaj.
Letos ustanovljena skupnost za pospeševanje proizvodn
je hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe je administra
tivna, finančna, strokovna dela zaupala delovni skupnosti
SIS stanovanjskega in komunalnega gospodarstva. Skup
nost ima sredstva v banki, kjer se obrestujejo kot sredstva
na vpogled. Želeli smo, da bi bila pri nas v hranilno-kreditni
službi. S tem bi zagotavljali boljšo likvidnost kmetijstva in
cenejši kapital zanj. Če je združeno delo namenilo sredst
va za kmetijstvo, zakaj jih ne bi to dobilo takoj? Zdaj jih do
bimo šele po opravljenem delu, vmes pa zagotavljamo
draga obratna sredstva. To je škoda za kmetijstvo. A se ne
moremo sporazumeti. Drugje je ta denar pri zadrugah.«
DL: Investiranje v kmetijstvu se zadnja leta zman
jšuje še bolj kot nasploh v gospodarstvu. Kako je z
investicijami v kmetijstvu v novomeški občini?
Starič: »Ni treba posebej poudarjati, da investicij zadnji
dve leti ni, predvsem ne v živinorejo. Letos smo dosegli do
ločen napredek v vinogradništvu in sadjarstvu, za kar so
pri nas dobre naravne danosti. Ti dve panogi želimo po
večevati zaradi tržnosti, da se poveča rastlinski del kmetij
ske proizvodnje. Letos smo obnovili 17 hektarov sadovn
jakov in 10 hektarov vinogradov. Za to je bila pomembna
pomoč občinskega intervencijskega sklada, ki je polovič
no regresiral nabavo sadik. Enak obseg obnove bomo iz
peljali do spomladi. V bodoče pa občinskih intervencijskih
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sredstev v te namene ne bo več in bo to delo najbrž zasta
lo. V rastlinskem delu se trudimo povečati pridelavo vrtnin,
povečujemo pridelavo rdeče pese in kumaric. Gre pa
dokaj težko zaradi tradicionalne naravnanosti v živinorejo
in standardne poljščine.«
DL: Zadnja leta je bilo v občini izpeljanih precej
akcij za izboljšanje kmetijskih površin in za rentabilnejšo proizvodnjo. Kaj vse je bilo narejeno? Kako gre
s komasacijami, ki so bile vsaj včasih problematične?
Starič: »Lani in letos smo precej postorili na področju iz
boljšanja rodovitnosti zemljišč. Izvedli smo hidromelioraci
je na 900 hektarih na Šentjernejskem polju, agromelioraci
je na območju Kala, Karteljevega in Suhe krajine na 1.560
hektarih, komasacije na Mokrem polju na 220 hektarih, v
Globodolu na 270 hektarih, sedaj pa je v teku komasacija
Šentjernejskega polja na več kot 1000 hektarih. Sterni deli
smo precej nadoknadili zaostanek iz prejšnjih let, ko smo
štiri leta izgubili z Mokrim poljem, ker se zaradi trme neka
terih ni dalo prej narediti. Menili smo, da ne smemo odsto
piti pri prvem objektu, ker bi imeli potem težave pri vseh.
Sedaj intenzivno izvajamo priprave za hidromelioracijo
območja Radulje na 600 hektarih. S komasacijami so pro
blemi, a niso neobvladljivi. Na Mokrem polju so rešeni sko
raj vsi sporni primeri, v Globodolu zaradi nestrinjanja letos
ni bilo obdelanih okrog 7 hektarov. Na Šentjernejskem pol
ju je trenutno v javni razpravi predlog razdelitve. Problemi
bodo, a upamo, da jih bomo z izkušnjami od prej obvladali.
Za boljši položaj kmetij se trudimo organizirati dopolnil
ne dejavnosti na njih. Nekaj uspehov je na območju TZO
Suha krajina z domačo obrtjo. S kmečkim turizmom smo
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DL: Koliko razmere vplivajo na stalež živine na tem
območju?
Starič: »Stalež živine se zmanjšuje tudi na našem ob
močju, vendar manj kot v povprečju, kar kaže na ekstenzivnost reje. Trenutno je veliko huje, da se zmanjšuje in
tenzivnost reje. Če se pogoji ne bodo spremenili, se bo
začelo zmanjševanje staleža intenzivneje kazati v prihod
nosti.«

ENA POSTAJA
NE
PRINESE
POMLADI
Z jeseniške železniške postaje je ob 12.47 odpeljal eks
presni tovorni vlak št. 44930. To ne bi bilo nič izjemnega,
če ne bi vlak odpeljal 17. decembra 1987. Tako pa gre za
posebnost, saj je odhod kompozicije tega dnega simbo
lično označil zaključek skoraj desetletje trajajočega poso
dabljanja največje jugoslovanske mednarodne želez
niške postaje Jesenice.
Prenova in razširitev postajnih zmogljivosti sta se zaradi
velikega pomanjkanja denarja zavlekli od predvidenih šti
rih na dejanskih devet let. 1978. leta so uradno začeli z de
li, ki so pomenila drugo povojno obnovo železniške posta
je Jesenice. Narekovalo jo je dejstvo, da je imela postaja
vsega 45 tirov skupne dolžine 11.862 metrov in je na njej
že v letu 1975 primanjkovalo okrog 3.000 metrov tirov. Kot
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pomanjkljive so se kazale tudi zastarele mehanične
signalno-varnostne naprave.
Po devetih letih so se razmere toliko izboljšale, da je
čutiti zadovoljstvo celo v praviloma kritičnih železničarskih
vrstah. Predsednik poslovodnega odbora Železniškega
gospodarstva Ljubljana je na priložnostnem sprejemu za
novinarje — poleg predsednika predsedstva CK ZK Slo
venije Milana Kučana so se ga udeležili med drugimi še
član predsedstva SFRJ Stane Dolanc, predsednik izvrš
nega sveta Slovenije Dušan Šinigoj ter predsednik repu
bliškega komiteja za promet in zveze Milan Jelenc — na
dan otvoritve postaje menil, da je z naložbo sicer storjen
tudi velik korak v mednarodne prometne tokove. Vse gre
na račun dejstva, da so se na postaji Jesenice z
najnovejšo posodobitvijo zmogljivosti, kar zadeva dolžino
tirov, povečale za 55 odstotkov in po številu tirov za 90
odstotkov. Tako zdaj številke govorijo o 86 tirih skupne do
lžine 18.418 metrov, od česar je namenjenih 27 tirov v
skupni dolžini 10.133 metrov za potniški in tovorni promet
ter ranžiranje, 59 tirov, ki premorejo skupaj 8.285 metrov
dolžine, pa bodo namenili za skladiščenje tovorov. Več kot
polovico naložbe v jeseniško železniško postajo pomenijo
nove signalnovarnostne in naprave za zveze. Za postavl
janje, zavarovanje in vodenje vlakovnih in premikalnih
voženj so namreč zgradili osrednjo postavljalnico za re
lejne signalno-vamostne naprave.
Srce postavljalnice, torej stavbe, kjer delujejo večina
služb, ki bdijo nad dogajanjem na postajnih tirih, je
komandni prostor s pregledno ploščo celotne tirne mreže.
Z njeno pomočjo prometnik nadzoruje stanje na celotnem
spletu tirov vse od postaje Javornik do avstrijske Podrožce. Zamotana naprava v praksi med drugim pomeni tudi
to, da en vlakovni odpravnik lahko krmili celotno postajo,
razen ob konicah, ko so potrebni trije. Takšen z elektroniko
podprt sistem nadziranja in usmerjanja vlakov so na jese
niški postaji vgradili prvič v vsej mreži jugoslovanskih
železnic.

priloga dolenjskega lista

DL: Kaj bi za to območje pomenila odprava zeml
jiškega maskimuma?
Starič: “Maksimum je povzročil velik zaostanek v razvo
ju kmetijstva. Odprava v prvem trenutku ne bi bila
pomembna, dolgoročno pa bi bila velika priložnost. Do
ločeno število usmerjenih kmetij bi se začelo krepiti, kar bi
imelo dvojno funkcijo: vzorčne kmetije in večjo pridelavo.
Zaradi zemljiškega maksimuma je Jugoslavija ogromno
izgubila, zaostanek bo težko nadoknaditi. Sodobna tehno
logija zahteva velike površine, obdelovalne skupnosti pa
ne zaživijo, so bolj vzorec kot praksa.,,
DL: Stališča in ukrepi najrazličnejših organov in or
ganizacij dajejo podporo čistim kmetijam. Kaj to po
meni za dolenjsko območje, ki je v veliki meri
polproletarsko?
Starič: “Polkmeti so za nas stvarnost. Treba je vedeti, da
smo najprej preusmerjali največje kmetije, te pa so po
preusmeritvi večinoma že postale mešane. Na 10 hektarih
pač ni dveh delovnih mest. Mešana kmetija je reprodukcij
sko sposobnejša, manj je odvisna od naše ekonomske po
litike, v zaostrenih pogojih je tudi to vzrok hitrejšega padca
intenzivnosti proizvodnje. V prihodnosti vidim v občini ma
lo čistih kmetij. Računati bomo morali predvsem na meša
ne kmetije, v odločanju bomo morali upoštevati obnašanje
teh kmetij, ki niso tesno odvisne le od kmetijstva, kar hitro
pomeni zmanjšanje intezivnosti.«
DL: Kakšni so odnosi med zadrugo in kmeti?
Starič: »Zadruga ima težek položaj. Smo posrednik med
družbo in kmetom, na ekonomsko politiko, ki jo družba do
loča, pa nimamo vpliva. V tistem delu, kjer mi lahko vpli
vamo na odnose, so ti dobri. Kmetje se v zadnjem času
vse bolj aktivno vključujejo v delo zadruge, zanimajo jih
naši problemi, na zborih, sejah pomagajo pri razreševanju
problemov, a vsi skupaj ugotavljamo veliko nemoč. Za
druga se trudi, da v okviru teh družbenih razmer pridobiva
in usmerja vsa možna sredstva v ta prostor, okrepili smo
kmetijsko pospeševalno službo, s tem dajemo svoj pris
pevek na področju najpomembnejšega tvorca proizvodn
je — znanja. Na področju vzpostavljanja dohodkovnih od
nosov pa smo brez moči, ker je vse od zgoraj določeno,
vsaj v živinoreji, ki je pri nas glavni del. Kmetje vse bolj ugo
tavljajo, da je zadruga njihova organizacija in da bi bil brez
nje njihov položaj še težji.«
DL: Omenili ste kmetijsko pospeševalno službo.
Koliko vam jo je uspelo okrepiti?
Starič: »V zasebnem delu kmetijstva je zelo pomembno
delo pospeševalne službe, čeprav je znanje le eden od
proizvodnih tvorcev intenziviranja. To službo v zadnjih
letih kadrovsko krepimo. Leta 1978 je delal le en pospeše
valec, danes jih imamo 17, od tega sedem z visoko, sedem
z višjo in tri s srednjo izobrazbo. Trenutno dela 14 pos
peševalcev, tri pospeševalke — ta služba ni le mlada, am
pak tudi precej feminizirana — so na porodniškem dopus
tu. Ravno zato, ker gre za dokaj mlad kadrovski sestav
efektivnost glede na zapletenost problematike, ki jo mora
jo reševati, še ni največja. Res pa je, da je ta služba pri
kmetih in za družbo pogosto kriva tudi za stvari, za katere v
resnici ni.«

DL: So zadnji ukrepi zvezne vlade res kaj prinesli
kmetijstvu, kot so zagotavljali pripravljalci? Se bodo
razmere izboljšale?
Starič: »Novembrski ukrepi niso nič popravili velikih ce
novnih neskladij. Nekaj malega so dali mleku, močno pa
so poslabšali razmere v prireji mesa.«

Železnica

DL: Koliko je v občini uspešno varovanje kmetijskih
zemljišč pred spremembo namembnosti in pred
drobitvijo?
Starič: »Zakonodaja okrog varovanja je v načelu dobra,
vendar se praksa v glavnem poslužuje izjem, tako da je
pozidava na najboljših zemljiščih še vedno velika. Varstvo
kmetijskih zemljišč ni doseženo. Kmetijci ugotavljamo, da
so treutno od vseh kategorij zemljišč najmanj varovane
njive, ki jih je relativno najmanj in so za pridelavo najpo
membnejše. To kažejo podatki o pozidavi zemljišč tudi v
novomeški občini. Morali bi ponovno proučiti izjeme, ki v
dolgoročnem planu republike dovoljujejo spremembo
namembnosti in omogočajo skoraj vsako pozidavo na va
rovanih zemljiščih prvega območja. Po sprejetju varoval
ne kmetijske zakonodaje noben od potencialnih porab
nikov prostora ne razmišlja o preselitvi na slabša
zemljišča, ampak le zmanjšujejo obseg površin. Izjema je
tu le organizirana stanovanjska gradnja, ki je šla na slabša
zemljišča. Menim, da so bila glede na učinke za varovanje
porabljena prevelika sredstva. Dejansko ni družbene pri
pravljenosti za varstvo zemljišč. Kmetijci smo zaradi zaos
trenih gospodarskih razmer v kmetijstvu tudi neuspešni v
naporih za boljšo obdelavo slabo obdelanih zemljišč.
Varstvo zemljišč pred drobitvijo je delno doseženo, na
predek pa je preskromen. Zaščitene kmetije — teh je v
občini 2.180, imajo pa komaj polovico vseh obdelovalnih
zemlj'šč — se sicer ohranjajo, se ne drobijo, vse drugo pa
se drobi naprej. Glede na potrebe je tu storjeno mnogo
premalo. Vsako leto se na novo razdrobi okrog 60 kmetij
na najmanj dva, pa tudi na pet, šest lastnikov. Tu je še en
problem, namreč, da zaščitenost kmetije ni trajnost. Ved
no se lahko da pobuda za spremembo statusa. Morali bi
doseči, da zakonodaja ne bi vsa slonela na izjemah.«

O uporabnosti novih Iskrinih signalno-varnostnih na
prav govori tudi podatek, da z njimi na jeseniški železniški
postaji povečujejo zmogljivosti za 55 odstotkov ali na

DL: Kako gledate na leto 1988?
Starič: »Za Teto 1988 sem zelo zaskrbljen, ker bo izredno
slabo opravljena setev, kmetijstvo pa mora biti odvisno od
njive. Živinoreja je nadgradnja rastlinske proizvodnje, v
kateri smo že sedaj šepali, drugo leto pa bo še slabše. Iz
partijskih dokumentov izhaja — s tem se strinjam — da
smo na nekaterih kmetijah dosegli tehnološko razvitost
Zahoda, v pridelkih pa zaostajamo. Nismo dovolj dobri v
pripravi zemlje in še v čem, zato so težave. Optimist bi bil,
če bi kmetje imeli sedaj doma 4.000 ton gnojil, tega pa ni.
Prav res se ne obeta nič dobrega s pridelavo hrane.«

okrog 6,5 milijona ton tovora in zmanjšujejo čakanje
vlakov tako na Jesenicah kot na postajah avstrijskih
železnic. To naj bi dosegli z manj delavci, saj je računalnik
prevzel delo kar petdesetih dosedanjih kreditov. Bolje bo
celo živalim, ker so posodobili možnosti napajanja in
krmljenja živine ter veterinarskih pregledov. Celoten pro
met na postaji naj bi bil poslej varnejši, ta in drugi dosežki
pa vodijo železničarje v napoved, da se je povečala
konkurenčnost vse proge sever-jug.
To gre torej razumeti kot dosežek, zlasti ob dejstvih, ki
jih navajajo železničarji v poročilu o uresničevanju pro
grama za varen in urejen železniški promet. Kot je zapisa
no, je Železniško gospodarstvo Ljubljana zmoglo v letu
1986 le 47 odstotkov načrtovanih naložb, v letu 1987 najbi
se delež uresničenih investicij znižal na 39 odstotkov. To
pomeni, da morajo železničarji redno klestiti načrte vla
ganj celo tam, kjer motnje v prometu povzročajo nesreče.
Vse se da pojasniti s pomanjkanjem denarja.
Zmanjkovalo ga je, kot rečeno, tudi pri omenjeni jese
niški naložbi, ki je po sedanjih cenah vredna 4.261 milijo
nov dinarjev. Prav zato bi se mogoče dalo vprašati, kolikok
rat po devet let se bo zavrtelo, da bodo v železniškem
gospodarstvu zgradili načrtovani drugi tir na odsekih od
Jesenic do Slovenskega Javornika in od Lesc do Podnar
ta, prenovili postaje v Kranju in Škofiji Loki, zgradili ljubl
jansko vozlišče in hkrati novo postajo, uredili ranžirno pos
tajo Zalog, izdelali potniške podhode na postajah med
Ljubljano in Zidanim mostom, posodobili postaje na progi
Ljubljana—Trebnje—Sevnica za razbremenitev magis
tralne proge, sodeč po načrtih, je takih želja še več. Očitno
ena sodobna postaja (več) železničarjem še ne prinese
pomladi.
, ..
Vseeno velja, da načrti niso le spisek želja, kajti poleg
domačega denarja naj bi bili na voljo tudi posojili Medna
rodne banke za obnovo in razvoj in Evropske investicijske
banke, skupaj bi obe znesli okrog 80 milijonov dolarjev.
L. M.
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Življenje za ljudi

---------------------------------------------------------»Ko sem služboval v Beogradu, me je prijetno pre
senetila korajža, s katero je Slovenija načela vprašan
ja praznovanja božiča. V tako rekoč popolnoma nekatoliškem okolju sem občutil, da so to odprtost v veliki
večini zelo pozitivno ocenili, negodovanje je bilo sliša
ti, zlasti kasneje, le iz nekaterih političnih krogov in od
sektašev, ki se boje vsakega resničnega koraka na
prej in se trdovratno in slepo drže parol, da je socialni
in vsakršen napredek mogoč samo z izločitvijo vere in
Cerkve iz javnega življenja,« je za naš časnik povedal
monsignor Alojzij Turk, beograjski nadškof v pokoju, ki
živi zdaj v Novem mestu, v proštiji na Kapitlju.
„

-r

»Zgodovina, in to tisočletna, je dokazala,« je nadaljeval
nadškof Turk, »tudi to zakonitost življenja, da je boj za
uničenje vere absurden in da je vedno doživel polomijo.
Ob tem je bil vedno najbolj na škodi ravno resničen gos
podarski, socialni in kulturni napredek. Ni se treba bati
konkurence, nevarnost je monopol, ta eksluzivnost najbolj
slabi pozitivne sile razvoja in napredka. Tako na material
nem kot tudi na duhovnem, zlasti humanističnem področju
bo ostalo do konca sveta ne samo dovolj, ampak celo pre
več prostora za delovanje in zaposlitev! Človeštva ne bo
rešilo zatiranje s katerikoli strani in v imenu katerekoli ideo
logije, ampak iskreno sodelovanje. Zavedati se moramo,
da bo vsak od nas dajal odgovor pred zgodovino, vernik
pa se zaveda tudi svoje odgovornosti pred večno Resnico.
Zgodovina in resnica kaj slabo priznavata parole in pro
pagandne teorije. Parola o ateizmu kot pogoju za gospo
darski ali katerikoli drugi napredek je definitivno preživela.
Vodilo bi morali biti zdrava pamet in sadovi dialoga in so
delovanja. Tragična sodobna ekonomska in duhovna kri
za dovolj jasno govori, da je rešitev samo v medsebojnem
spoštovanju in sodelovanju. Ob zavesti svobode in oseb
ne odgovornosti!«
Alojzij Turk je bil rojen 21. novembra 1909 v Bršljinu, ob
novomeški železniški postaji. Starša, oče Anton in mati
Marija, rojena Potočar, sta bila kmeta, oče je bil v hudih
časih prve svetovne vojne in po njej župan prečenske
občine. V družini je bilo 8 otrok: dve sestri in šest bratov.
Prva dva brata sta umrla v zgodnji mladosti. Osnovno šolo
in gimnazijo je Alojzij Turk končal v Novem mestu. Po ma
turi se je odločil za teologijo. Zaključne izpite je z odliko
opravil leta 1934, mašniško posvečenje je prejel v Ljublja
ni, nova maša pa je bila 15. julija 1934 v domači Prečni.
Mladi novomašnik ni (kljub nasprotovanjem) dovolil nobe
nega razkošja.
Se kot gimnazijec se je Alojzij Turk dodatno učil tuje je
zike (italijansko, češko in rusko), ukvarjal se je tudi z zgo
dovino in naravoslovjem. Rad je raziskoval kraške jame —
v eni je odkril celo človeške ribice — iskal je botanične za
nimivosti in zbiral metulje. Med počitnicami je delal v skla
dišču kočevske žage na novomeški železniški postaji,
zaslužek je porabil za izvenšolski študij. Med študijem teo
logije je prosti čas posvečal predvsem študiju vzhodne
teologije, problemu edinosti kristjanov in širjenju evange
lija. Pri prof. dr. Nahtigalu je obiskoval tečaj staroslovan
skega jezika, kot bogoslovec je sodeloval na znanih med
narodnih ciril-metodovskih kongresih na Velehradu. Ti
kongresi so bili predniki sodobnega ekumenizma, v teh
časih se je alojzij Turk ukvarjal z mislijo, da bi po konča
nem bogoslovju odšel na pomoč državam v razvoju,po
sebej ga je privlačila Indija. Toda usoda je odločila dru
gače. V času priprav na diplomske izpite je preko
ljubljanskega škofovskega ordinariata iz Beograda prišla
prošnja za duhovnika, ki zna češko. Prevzel naj bi katehezo na beograjski češki šoli. Za to nalogo so zaradi znanja
češkega jezika in drugih oblik predlagali Turka. Pristal je. Z
dekretom za Beograd pa seje nekaj zataknilo. Ravno tak
rat se je v Ljubljani mudil skopski škof dr. Janez Gnidovec
(doma iz Ajdovca pri Žužemberku), ki je bil dolga leta rav
natelj škofijske gimnazije (prve slovenske!) v Šentvidu nad
Ljubljano. Gnidovec je iskal duhovnika-prostovoljca za
pastoralno delo med katoličani, ki so bili zaradi »potreb
službe« ali pa »po kazni« poslani v najbolj zapuščene kraje
države, ki so bili šele v balkanskih vojnah osvobojeni izpdd
turškega jarma.

so imeli kakšno možnost, so takoj ušli, drugi pa so ostali in
preklinjali svoje odrešenike izpod fašizma. Ljudje so imeli
uteho in pomoč samo v katoliškem škofu dr. Gnidovcu. Ta
se je zanje zavzemal na vse mogoče načine, celo pri kral
ju Aleksandru je nekajkrat interveniral in protestiral zaradi
laži in nasilja nad zapeljanimi in ogoljufanimi doseljenci.
Kralj je vedno vse obljubil, banovina v Skopju pa je delala
po svoje. Tam ni veljal noben ukaz in zakon. Poleg sloven
skih doseljencev je bilo na podoben način ogoljufanih in
zapeljanih tudi nekaj deset družin iz okolice Pulja in števil
ni ljudje iz revnih krajev Like, Dalmacije, Bosne in celo iz
Vojvodine in Moravske.«
Pod težo odgovornosti za te uboge žrtve politikanstva in
laži je gorečni škof Gnidovec, ki je osebno obiskal vse na
seljence (!), iskal pomoč — duhovnike, ki bi te ljudi obisko
vali in jim pomagali. Prišel je tudi do Alojza T urka, ki se je
pripravljal na mašniško posvečenje. Mladenič je pristal.
Kljub dobronamernim opozorilom škofa dr. Rožmana, ki
mu je podrobno opisal, med kakšne ljudi in v kakšne kraje
gre. Turk se je odpravil v neznano 14 dni po novi maši v
domači Prečni. Večer pred odhodom so mu pod oknom
zapeli železničarji. Čez dva dni je bil Turk v Skopju, ko se
je na železniški postaji nemočen oziral okoli, se mu je pri
bližal star Cigan ter njega in njegovo prtljago hitro in za
majhen denar spravil do škofije.

ŠKOF, KI ŠE ZNA MINISTRIRATI
»V škofijski zgradbi sem našel škofa Gnidovca,« pripo
veduje nadškof Turk. »Bil je sam v hiši, škof sam mi je po
magal pri pripravah za mašo in je tudi ministriral. Bilo mi je
zelo neugodno, a me je z zanj značilnim mirom potolažil,
da še zna ministrirati. Ker ni bilo najavljeno, da bom prišel,
sva si razdelila skromno kosilo, ki so ga za škofa pripravile
slovenske sestre usmiljenke iz doma sv. Marte. Takoj po
kosilu je Gnidovec začel pogovor o mojem bodočem de
lovanju. Da moram za dva meseca takoj v Bitolj, ker je ta
mkajšnji vojaški duhovnik, ki skrbi tudi za nedeljske maše
v župnijski cerkvi in za verouk v zavodu francoskih usmil
jenk, na bolniškem dopustu. To je bil zame pravi šok, ven
dar sem kljub utrujenosti že naslednji dan šel na pot. Bitolj
(danes Bitola) je bil v turških časih važno trgovsko in kul
turno središče. Bogato in lepo urejeno mesto je imelo več
popolnih gimnazij (grško, srbsko, bolgarsko, romunsko, tu
rško in katoliško-francosko) ter turško vojaško akademijo,
kjer se je šolal tudi poznejši reformator in ustanovitelj mo
derne Turčije Kemal Ataturk. V katoliški cerkvi na glavni
ulici sem našel patra jezuita, ki je že nekaj dni nadomeščal
obolelega vojaškega duhovnika. V pol ure me je vpeljal v
vse skrivnosti mojih dolžnosti, še zavod francoskih usmil
jenk mi je pokazal in takoj odpotoval.. Na srečo je bila v
Bitolju tudi Slovenka, starejša učiteljica — usmiljenka, ki
mi je pomagala v zapletenih začetnih težavah. Kako sem
se znašel? Ni bilo lahko. Ko sem že v Skopju potožil škofu
Gnidovcu, da se bojim samostojnega dela, ker nimam
prakse, mi je odgovoril v šali, čeprav za šale ni imel po
sebnega smisla, daje v mornarici navada, da novinca, ki
ne zna plavati, preprosto vržejo v morje, pa se nauči. Hitro
sem spoznal, da je škof Gnidovec upravičeno vzdihoval
nad položajem naših vernikov v teh krajih. A naših ver
nikov, tudi Slovencev, je bilo povsod: na orožniških in
železniških postajah, med profesorji, oficirji in uradništvom, med obrtniki in v ohridski mornarici. Tudi na odgo
vornih mestih je bilo precej katoličanov, le med generali
nismo imeli zastopnika. V mnogih krajih so na naseljence,
posebej na begunce iz Italije, pritiskali, naj katoliško vero
zamenjajo s pravoslavno in zamenjajo narodnost. Raču
nali so, da bodo pri tistih, ki so okusili fašizem, lahko uspeli

ČLOVEKOVA GLAVA VELJA TOLIKO
KOT KROGLA
»Ljudem iz naših krajev,« se spominja Alojzij Turk,« je
bilo tam izredno težko tudi zaradi bolezni (malarija in tifus),
podnebja, še zlasti pa zaradi osebne nevarnosti. Atentati
so bili nekaj povsem vsakdanjega. Veljal je rek, »da velja
človeška glava samo dva dinarja, toliko kot ena krogla«. V
Makedoniji so bili posebno aktivni bolgarski, na Kosovu pa
albanshi komiti. Oblast je spoznala, da z nasiljem teh kra
jev ne bo mogoče pokoriti, ubralaJe drugo metodo, koloni
zacijo in zamenjavo uradništva. Tako se je začela velika
jugoslovanska selitev na nemirna območja. Naseljenci so
bili res potrebni moralne opore in tolažbe, pogosto pa tudi
gmotne pomoči. Tja so že od vsega začetka pošiljali služit
vojsko naše fante, mnogi so izgubili življenja. V vsej
Makedoniji je bila ena sama katoliška župnija — v Skopju.
Pastoralni center je bil v Bitolju, vojaški duhovniki pa v
Skopju, Bitolju in štipu. Po uboju kralja Aleksandra se je
število kazenskih premestitev v te kraje še povečalo, zlasti
so bili na udaru orožniki in nižji oficirji. Tako so komandirja
orožniške postaje s svetovljanskega Bleda premestili na
malo postajo v Prokletijah, dve uri pešačenja po strmih po
teh iz Gusinja pri Plavu. Ker ni bilo poti, je moral pohištvo
pustiti na Cetinju. Žena učiteljica ni dobila službe, za
otroke ni bilo šole. Takih primerov je bilo veliko. Vendar so
državni uslužbenci ob vseh nesrečah le imeli upanje, da
bodo nekoč dobili premestitev v domače ali vsaj bolj civili
zirane kraje. Popolnoma brez možnosti pa so bili nasel
jenci, ki jih je oblast v te kraje zvabila z lažnimi obljubami o
odlični zemlji, ki kar sama rodi, o velikem zaslužku z
makom in tobakom, o davkih, ki jih ne bodo plačevali. Ta
propaganda je bila najbolj uspešna med primorskimi Slo
venci v okolici Gorice, ki so veliko trpeli pod fašisti. Zato so
se ob tako lepih in velikih obljubah zlahka odločili za prese
litev v Makedonijo, kjer da bodo imeli svojo slovensko vas,
slovensko šolo in cerkev z duhovnikom. Ubogim žrtvam
sta najbolj pihala na dušo veliki župan ljubljanski Baltič in
tržaški advokrat Čok. Ko so Slovenci iz okolice Gorice
prišli v Makedonijo, so jim dodelili napol zrušeno turško
vas (večina Turkov se je po balkanskih vojnah izselila v
Turčijo). Šole in cerkve seveda ni bilo, malaričnih komar
jev in stenic pa na milijone. Naseljenci niso vedeli ničesar
o gojenju maka in tobaka. Prišlo je kakih 50 družin, tisti, ki

Alojzij Turk s kolesom in konjičem na makedonskih brezpotjih

Nadškof Alojzij Turk

z obtoževanjem, daje papež Italijan. Prvo pastoralno prei
zkušnjo sem doživel, ko sem se dogovoril za krst v orož
niški družini v vasi Vevčani na albanski meji pri Strugi ob
Ohridskem jezeru. Dan krsta smo določili po telefonu. Do
Ohrida sem nameraval z avtobusom, naprej pa peš, saj je
bilo rečeno, da je samo 30 km pota. V Ohrid je vozil samo
en avtobus na dan, zato sem se s šoferjem dogovoril, da
me bo zanesljivo vzel s sabo. Prav pred odhodom avtobu
sa pa je potrkala na vrata orožniška družina iz Starevine
pod Kajmakčalanom. Prišli so za krst. Nismo mogli poprej.
Mati in novorojenček sta bila na planinskem konjičku. Po
tovali so več kot 6 ur. Medtem ko smo krščevali, je avtobus
odpeljal. Kako naj zdaj pridem pravočasno v Vevčane? S
pomočjo orožniške postaje sem končno dobil telefonsko
zvezo z orožniško postajo v Vevčanih. Prosil sem, da krst
odložimo za en dan, vendar se je izkazalo, da je to nemo
goče. Boter prihaja s 50 km oddaljene službene postaje in
je že na poti. Dobil je samo tri dni dopusta, datum je nemo
goče spremeniti. Botra da ne morejo zamenjati. Pri sosedu
sem si sposodil staro kolo in z vsem potrebnim v nahrbt
niku hitro krenil na pot. Makadamska cesta, polna jam in
grobega gramoza, preko dveh večjih hribov mimo Prespanskega jezera do Ohrida. 70 km in še 30 za dodatek.
Pozneje sem ugotovil, da nisem imel s seboj niti tlačilke niti
lepila za zračnico. Na veliko začudenje vseh na orožniški
postaji sem še pred mrakom prispel v Vevčane. Nasledn
jega dne je vse šlo po načrtu. Zapisniki, pouk in spovedo

vanje ter maša s krstom. Nato obvezni skupni zajtrk. Drugi
so nadaljevali s slavjem, meni pa se je mudilo nazaj, mi
mogrede sem imel še mašo v Ohridu, v mraku pa sem bil
na veliko začudenje izposojevalca koles že doma, in to
brez defekta. Takrat sem prišel do spoznanja, da si bom
moral čimprej nabaviti lastno kolo s potrebno opremo.
Tako bom neodvisen in vsak trenutek pripravljen na pot.
Po dveh mesecih sem se vrnil v Skopje, kjer me je škof
Gnidovec že željno pričakoval. Še bolj sem spoznal,
kakšen idealist in poštenjak je škof. Vsak dan je obiskal
kakega bolnika ali revno družino in povsod delil pomoč,
čeprav je bil samo večni revež. Razdal je vse, kar je imel.
Njegovo lastno perilo smo morali pred njim skrivati, sicer
bi ga razdal in ne bi imel kaj obleči. Nikdar ni imel svojega
avta, vedno je hodil peš.«

NA VRHU OBLJUBE, SPODAJ POLE
NA POD NOGE
Ko je Turk malo uredil pisarno v Skopju, je na škofovo
željo odšel med slovenske doseljence v Bistrenico pri
Demir Kapiji. Oblasti so jih maltretirale na vse mogoče
načine. Grozili so jim celo, da jih bodo, če ne prevzamejo
pravoslavja in druge narodnosti, pregnali nazaj v Italijo.
T udi šole jim niso hoteli dati. škofu Gnidovcu je uspelo od
nekega orožnika, ki se je odselil, kupiti dve zgradbi. Prvo
so preuredili v kapelico, drugo pa v šolo. Ker oblasti niso

hotele dati učitelja, je škof sam za svoj denar dobil zaseb
nega slovenskega učitelja, ki je začel zelo lepo, nakar pa
so ga oblasti pregnale in šolo zaprle, češ da je zasebna.
Gnidovec je, hoteč pravice tamkjašnjih Slovencev in kato
ličanov javno manifestirati, sklenil zgraditi pravo cerkev.
Dobil je načrte in kupil primerno zemljišče. Tamkajšnji
musliman (Primorci so z muslimanskimi družinami živeli v
najlepši harmoniji) mu je dal celo brezplačno v uporabo
svoj kamnolom. Komaj so pričeli graditi, so oblasti prepo
vedale zidavo. Gnidovec je protestiral na banovini in mi
nistrstvu. Povsod je dobival lepe obljube, na kraju samem
pa so vedno zmagovali mestni oblastniki. Da bi dokazali,
kdo je vlada, so tistemu muslimanu, ki je dal škofu brez
plačno na voljo kamnolom, tega odvzeli brez sodbe ozi
roma utemeljene odločbe.
Na nenavaden način pa je škof Gnidovec končno le do
segel, da so v Bistrenici (danes Bistrenci) dovolili graditi
cerkev. Po uboju kralja Aleksandra so bile žalne komemo
racije z molitvami tudi v katoliških cerkvah. Po predpisih
pravoslavne liturgije so posebne molitve za pokojne razen
ob smrti in pogrebu še deseti in štirideseti dan ter ob polletnici ter obletnicah smrti. V katoliški cerkvi je tak obred za
pokojne na 30. dan po smrti. Katoliški škofje so se dogovo
rili in javili oblastem, da bodo na ta dan predpisane molitve
po vseh katoliških cerkvah v državi. Tako je tudi bilo. V
Skopju je bila na 30. dan komemoracija samo v katoliški
cerkvi, obreda so se morali hočeš nočeš udeležiti najvišji
predstavniki civilnih in vojaških oblasti. Bilo je veliko gene
ralov in najvišji predstavniki banovine. Obrede je vodil škof
Gnidovec, asistiral je tudi Turk. Ko je v cerkvi zavladala res
smrtna tišina, je škof z mitro na glavi in pastoralom v roki z
resnim in povišanim glasom govoril najprej o vrednosti
življenja in tragediji nasilja. Potem pa je, gledajoč srepo v
najvišje zastopnike oblasti in vojske, dejal, da ravno oni ve
liko govore o kralju, njegovi veličini in njegovih besedah, ki
Jih je treba izvrševati. Tako se sicer govori, dela pa se nas
protno. Podrobno je opisal težave naseljencev v Povardarju in zaplete s cerkvijo v Bistrenici. Končal je s klicem:
»Ko govorite o spoštovanju spomina na pokojnega kralja,
spoštujte in izvršujte tudi njegove obljube. Tudi glede
naših katoliških naseljencev in sploh katoličanov v teh kra
jih!« Ceremonija je bila končana s kratko molitvijo in pesmi
jo, nakar so se navzoči molče in hitro razšli. V Bistrenici pa
so zares lahko začeli graditi novo cerkev, končana je bila v
rekordnem času. Nasilje nad tamkajšnjimi verniki pa ni bi
lo končano, trajalo je vse do tragične okupacije. Takrat so
prav vsi Slovenci, ki so prisiljeno odpadli od vere in prešli
na pravoslavje, spet prosili za sprejem nazaj. Po osvobo
ditvi pa so se kmalu odselili prav vsi, nekateri v Banat, dru
gi v Slovenijo. Cerkev v Bistrenici še stoji, čeprav služi
drugim namenom. Škof Gnidovec je dal zgraditi cerkev
tudi za naseljence-begunce iz Pulja, ki so se naselili v
Dušanovcu pri Dojranskem jezeru. Nekaj družin je bilo tu
di v naseljih Nikolič, Furka in v Starem Dojranu. Bolgari so
po okupaciji vse te ljudi pregnali, hiše in cerkev pa zrušili
do temeljev. Sedaj se niti ne pozna, kje je bila vas. Grmov
je prerašča nekdanje tragedije, trpini in njihovi potomci pa
so raztreseni po vsem svetu. Podobna tragedija je doletela
tudi druge naseljence v Makedoniji. Komaj so uredili nova
ognišča, že so jih morali zapustiti.
Nadškof Alojzij Turk se spominja zlasti obiskovanja
vernikov na res velikanskem prostranstvu, še posebej, če
upoštevamo tedanje prometne zveze. Po cel mesec je bil
[ja terenu okoli božiča in velike noči. Vsak dan v drugem
kraju, 30 do 50 km na dan s kolesom po slabih cestah in
gorskih stezah, noseč v nahrbtniku vse potrebno za bo
goslužje in zase. V burji, snegu, dežju in tropski vročini.
Škofu Gnidovcu pa kot da se je zdelo, da ima Turk prema
lo dela v Makedoniji, naslednje leto mu je dal v oskrbo še
del Črne gore in Sandžak. Mimogrede je moral Turk vča
sih razen za vernike v diaspori skrbeti tudi za hrvaški žup
niji Janjevo in Letnica na Kosovu, ki ju je kot svoji postoja
nki v davnih časih ustanovila duborniška republika. Druge
številne dubrovniške postojanke v teh krajih so propadle in
•zginile med večstoletno turško zasedbo, a razvile so se
albanske iz vrst novih naseljencev.

VOLKA STA ŠLA ZA OVCAMI
Med svojim dolgoletnim pastirjevanjem v Makedoniji in
na Kosovu je Alojzij Turk dožvivel nešteto srečnih in še
več nesrečnih dogodkov in prebil marsikatero nevarnost.
Naj bo v ilustracijo njegovega dela in poslanstva dogodek,
ki ga je naš sogovornik podrobneje opisal.
»Bilo je pred božičem. Gozdni delavec, liški katoličan, je
bil zaposlen v gozdu nad izvirom Ibra med Tutinom in
Rožajem. Rodil se je otrok in želeli so krst. Do spomladi
niso mogli čakati, v gozdni samoti bi se lahko otroku mar
sikaj zgodilo. Na pot sem krenil kljub neprijetnemu vreme
nu, ljudje ne smejo misliti, da so odpisani. Ze od Raške
sem moral gaziti nov sneg do Novega Pazara. Tamkaj
sem imel mašo v lepi cerkvici, ki pa danes seveda ni več v
rabi. Zbrali so se vsi, tudi otroci. Že večer poprej sem pro
sil, naj povprašajo po trgu, če gre v smeri moje poti še
kakšen popotnik. Pot mi je bila namreč neznana, po bližn
jicah je bilo do cilja kakšnih 8 do 10 ur hoje. Prinesli so mi
neprijetno novico, da so v tistih hribih prejšnje dni volkovi
raztrgali vojaka, ki je šel na dopust. Zato mi v to smer kljub

Ko se je našim mejam približala vojna, so Turka vpoklicali
za vojaškega duhovnika 46. pehotnega polka, ki je imel
sedež v Bitolju. Polk je bil na položajih na albanski meji
nad Ohridskim jezerom. T urk je na meji zbiral in skrbel za
ranjence, jih previjal in pošiljal v bolnišnico v Ohrid. Spo
minja se, da je bil pred umikom v karavli nad Vevčani. Imel
je polne roke dela, ker je bilo mnogo ranjenih in mrtvih,
zdravnikov pa nikjer. Sam je vlačil ranjence na šotorskem
platnu, za mrtve je kopal vsaj zasilne grobove. Pomoč je
nudil tudi večjemu številu italijanskih vojnih ujetnikov. Ge
neral, ki je bil poveljnik tega območja, je Turku obljubil, da
bo, ker je do zadnjega ostal z ranjenci, po vojni dobil naj viš
je vojaško odlikovanje, če bo seveda Jugoslavija obstala.
Bilo je strašno. Ko se je zvedelo, da so Nemci že globoko v
državi, so se sovražniki države oborožili z odvrženim orož
jem ter ubijali in ropali osamljene vojake.
Po raznih dogodivščinah — T urk je med drugim stal tudi
pred eksekutorskim vodom — je končno prišel v Skopje.
Tam je našel od bomb razrušeno cerkveno poslopje,
škofa dr. Čekada pa ranjenega. Škof mu je izročil vsa poo
blastila generalnega vikarja in odpotoval zaradi zdravja.
Med okupacijo je bila škofija tisto pribežališče, kjer so
mnogi preganjani, ne samo katoličani (tudi Judje in mnogi
Srbi), iskali in našli pomoč in rešitev. Veliko življenj je bilo
rešenih. Marsikatera obljuba je bila izrečena, po vojni pa
se je vse pozabilo. Vendar nadškof Turk pravi, da ni važno,
takrat se ni delalo za priznanja in nagrade, ampak po Kris
tusovi zapovedi ljubezni do bližnjega.
Po 20 letih nelahkega službovanja v skopski škofiji je
Alojzij T urk sklenil, da se bo vrnil v Slovenijo, saj je vendar
nekoč davno prišel samo začasno »na pomoč«.
Škof dr. Čekada je T urku ponujal, naj si izbere katerokoli
mesto službovanja. Iz grkokatoliške škofije Križevci, se
dež je imela v Zagrebu, so prosili preko Čekade, naj vsaj
začasno prevzame skrb za maloštevilne katoličane
vzhodnega obreda.
»To je bil majhen ostanek,« se spominja Turk,
»nekdanjih številnih vzhodnih (zedinjenih) katoličanov v
Egejski Makedoniji, posebej v okolici Soluna in Zejtenlike,
pa vse do Bitolja in Prilepa pa celo preko Ohrida do odda
ljenih Makedoncev v Albaniji, Piškopeji in izza Debra, kot
so mi oni sami pripovedovali, saj nisem o tem našel nič
napisanega. To so bili pač nemirni časi balkanskih in prve
svetovne vojne, v kateri so kot narod najbolj trpeli ravno
egejski Makedonci. Morali so se odpovedati narodnosti ali
pa pobegniti čez mejo. Prevzel sem skrb za maloštevilne
vernike v okolici Gevgelije in Strumice. To pa so imeli ne
kateri za greh, na novo leto 1955 so me povabili od maše v
strumiški cerkvi, me službeno spremili do Niša in povedali,
da ni vrnitve. Po zapletih, ki bi se zaradi moje trme in iska
nja pravice lahko končali tudi zelo slabo zame, sem se
znašel v Beogradu, kjer sem kmalu moral prevzeti v upra
vo glavno župnijo Kristusa kralja.

POSEBNA PAPEŽEVA ŽELJA

Skopski škof dr. Janez Gnidovec

najboljši volji ne morejo najti spremljevalca, proti kavciji da
lahko dobim le konja za prtljago. Pokazali so mi smer in
krenil sem v neznano. Povsod samo sneg, od mesta vse
manj shojenih poti. Globoko v gozdu ni bilo več nobene
sledi. Končno sem pritaval do potočka. V upanju, da bo ob
potoku tudi kakšna hiša, sem krenil kar po potoku. Kon
jiček ni hotel hoditi pred menoj, glavo mi je potisnil v hrbet
in tako sva skupaj potovala. In res se je kmalu prikazala z
visoko ograjo obzidana hiša, v bližini je bila tudi džamija.
Klical sem na pomoč, vendar so ostala vrata trdno zapahn
jena, ljudje si ponoči ne žele nepovabljenih gostov. S kon
jem sva šla naprej po potoku, druge poti ni bilo. Od suknje
so mi visele ledene sveče, v čevljih je bila voda. V poltemi
se je pokazalo, da so ob potoku napajali živino, šla sva za
sledjo. In res, izza hriba se je pokazala vasica. Iz mnogih
hiš se je kadilo. Ko so me domačini videli obloženega z
ledom, so mi takoj ponudili »šumadijski čaj«, torej žganje.
Obljubili so tudi prenočišče zame in konjička. Pa ni bilo
treba, na srečo je prišla mimo orožniška patrulja, orožnika
sta me povabila s seboj. Orožnik Slovenec je moral nas
lednje jutro zaradi urejanja pokojnine v Tutin, z njim sem
šel do Tutina, od koder da bom že našel pot do cilja. Na
orožniški postaji v Tutinu je bilo zelo malo oddiha, potem
pa naprej po nevarnih zaledenelih stezah globoko v dolino
Ibra, potem pa spet po drugi strani navkreber. Srečno sem
prispel do gozdarskega naselja. Družina je bila neizmerno
vesela, boter je bil seveda katoliški orožnik z bližnje posta
je. Prava betlehemska atmosfera. Srečni oče me ni mogel
spremljati na poti nazaj, naprosil in seveda plačal je do
mačina, ki naj bi me spremljal in pokazal bližnjico do No
vega Pazara. Ko sva s spremljevalcem v prvem mraku
prispela v gozd, sva videla veliko sledov divjačine in tudi

volkov. Ko se je v bližini zaslišalo še volčje zavijanje, je
spremljevalec rekel, da nima več korajže. Poslovil se je,
jaz pa s konjičkom naprej. Konj je čutil nevarnost, tesno se
me je držal. Nisva naredila 200 korakov iz gozda, ko sta
planila iz goščave po najini sledi dva volka. Zakrival naju je
zasneženi grm. Velika sreča je bila, da so prav tistega dne
po isti poti s planine gnali veliko čredo ovac. Volka sta jo
udrla po ovčji sledi, konjiček in jaz sva bila rešena.«

POZABLJENE OBLJUBE
Alojziju Turku so grozili tudi s smrtjo, komaj ji je ušel, ko
se je na bolgarski meji zavzel za slovensko učiteljico, ki so
jo na silo poročili z nekatoličanom in prevedli v drugo vero.
Življenje katoliškega duhovnika je bilo v tistih časih in
razmerah pestro in zanimivo, a tudi polno nevarnosti, ne
prijetnih presenečenj in bolezni, ki jih je Turk okušal vse po
vrsti. A je vse minilo. Prišla je nesrečna druga svetovna
vojna in z njo razbitje in okupacija Jugoslavije. Politikanti
so širili sovraštvo med ljudstvi in verami in pripravili pot
mnogim tragedijam. »Vendar se zdi,« pravi nadškof Alojzij
Turk, »da se od vsega tega mnogi niso prav nič naučili. Se
naprej so nekateri prepričani, da je zgodovinske zakoni
tosti mogoče zrušiti in kanalizirati po ozkosrčnih idejah in z
nasiljem.«
Tik pred začetkom vojne je škof Gnidovec Alojzija Turka
oprostil odgovornosti za večji del Makedonije in ga imeno
val za župnika v Bitolju. V Ohridu naj bi osnoval samostoj
no župnijo, v Bitolju pa se je T urk lotil zidave zvonika, da bi
cerkev na glavni ulici prišla bolj do izraza. Oboje je uspelo,
škof tega veselja ni dočakal, umrl je 3. februarja 1939 v
Ljubljani, kamor se je prišel zdravit brez upanja na uspeh.
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Svet je tako majhen, da na njem ni več kotička, kamor bi
se človek varno skril pred posledicami lastnega ravnanja
Zaradi tega spoznanja postajajo ljudje vedno bolj občutljivi
za okolje, vedno močneje prodira vanje zavest, da morajo
sebe in naravo obvarovati pred škodljivimi posegi, da je to
njihov dolg do mladih generacij. Torej ne bi smeli več ne
premišljeno uničevati plodnih površin, gozdov, vode,
zraka, ampak iskati kompromise, sožitje z naravo, da bo
človeški rod učakal več od prihodnosti ali sploh preživel.
Po vsem tem je razumljivo, da Brežičane in druge prebi
valce, ki živijo z jedrsko elektrarno na pragu, predvsem po
Černobilu skrbi, kakšen zrak dihajo, kakšno vodo pijejo in
kakšno hrano pridelujejo. V skrbeh pa niso le zaradi jedr
ske elektrarne, ampak tudi zaradi bližajoče se gradnje hi
droelektrarn na Savi, če se investitorji ne bodo ozirali na
njihove zahteve po pretočnih objektih. Zajezitev tako
umazane reke, kot je Sava, lahko povzroči okolju ogromno
škodo, zato brežiški občani zahtevajo, naj načrtovalci so
delujejo z roko v roki z ekologi, kajti čiščenje voda je dolg
in drag postopek, zato ga ni mogoče izpeljati čez noč. Celo
v gospodarsko visoko razviti in bogati Nemčiji si česa
takega ne upajo načrtovati kratkoročno.
V JE Krško vidijo ljudje predvsem možno nevarnost, ki
bi jih ogrozila v primeru nesreče, razen tega jih moti, da v
Krškem še vedno shranjujejo radioaktivne odpadke, za
katere bi že zdavnaj morali najti ustreznejšo lokacijo.
Vpliv elektrarne na okolico redno merijo in nadzorujejo.
To nalogo opravlja Inštitut Jožef Stefan. Nekatere meritve
je izvajal že pred obratovanjem, v letih 1979 do 1981, le da
metode niso bile tako natančne kot od 1982 naprej. Pod
rednim radiološkim nadzorom je 12-kilometrski pas okoli
elektrarne, reko Savo in podtalnice pa kontrolirajo tudi na
večji oddaljenosti, tja do Jesenic na Dolenjskem in naprej
proti Zagrebu.

Iz pogovora s fizikom dr. Urošem Miklavžičem, usklaje
valcem nadzornega programa okoli JE Krško na Inštitutu
Jožef Stefan v Ljubljani, povzemam ugotovitev, da se v
Savi veča delež naravnih radionuklidov iz industrijskih
odplak. Vsaka množična predelava surovin jih koncentrira
bodisi v izdelkih, bodisi v odpadkih.
Meritve so pokazale, da je izvor radioaktivne ones
naženosti Save med jedrsko elektrarno in med savskim
mostom v Krškem, torej v iztekih iz tovarne Djuro Salaj. V
odpadnih vodah Celuloze opažajo zadnji dve leti tudi pre
cejšnjo množino svežih umetnih radionuklidov iz ones
naženih surovin. To si lahko razlagajo tako, da prihajajo
občasne pošiljke lesa z območij, ki so bila ob jedrskih eks
plozijah v ozračju radiološko kontaminirana. Vsebina od
plak se do jezu pred nuklearko le slabo premeša.
Prisotnost cezija 134 in
cezija 137, ki sta pri jedrskih elektrarnah razen joda 131
najpogostejša, je namreč nad Krško JE večja kot pri mostu
v Brežicah. Delež jedrske elektrarne zato izračunavajo iz
razmerja v rečnih usedlinah.
V poročilu Inštituta Jožef Stefan za 1985 je najbrž mar
sikoga presenetil podatek, da so v sedimentih savske
struge pri Zagorju našli sedemkrat večjo koncentracijo jo
da 131 kot pri Brežicah. Ugibannje, odkod radioaktivni jod,
ni bilo težko. Poglavitni onesnaževalec je verjetno klinični
center in z njim vred druge bolnišnice. To potrjuje tudi le
tošnje odkritje joda 131 v kolektorju Zalog.
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Ko smo že pri Savi, ki Brežičane močno vznemirja, ne
smemo zamočati, da dobijo s podtalnico, ki jo pijejo, tudi
malenkostne doze tritija, ta pa lahko zaide vanjo samo iz
nuklearke. To dejstvo spreminja predstave hidrologov o
podatalnih tokovih in potrjuje domnevo o povezavahSave
s podtalnico na različnih oddaljenostih in globinah. Voda iz
osrednjega brežiškega vodovoda se torej zagotovo meša
s savsko, kar je zadosten razlog za prestavitev na novo
črpališče.
Brežiški vodovod vsebuje od 1982 naprej, ko je začela
nuklearka redno obratovati, povprečno dvakratno kon
centracijo tritija kot krški vodovod in vrtine na brežiškokrškem polju. Za odraslega prebivalca, ki vodo pije, po
meni to desetinko mikrosiverta letne obremenitve, od tega
polovicao iz JE. T ritij predstavlja le en odstotek obremenit
ve prebivalstva zaradi uživanja vode iz brezinskega
črpališča.
Dr. Uroš Miklavžič meni, da je zadnji čas za opustitev
brezinskega zajetja, saj je nova vrtina v Globogem brogu
pri proizkusnem merjenju vsebovala tako malo tritija kot
doslej še nobena v Sloveniji. Seveda ni mogoče napove
dati, kaj bo potem, ko bo črpališče začelo polniti brežiški
vodovod.
Vzorci vode iz Brežine so v minulih dveh mesecih
strokovnjake na inštitutu znova presenetili. Pokazali so, da
Brežičani zdaj nenadoma pijejo deževnico, v deževnici pa
je po černobilskih dogodkih več obeh cezijev. Za zdaj še

Z mirno vestjo lahko povem, da na imenovanje za nadš
kofa v Beogradu nikoli nisem računal niti si ga želel. Sem
pač predobro poznal vse probleme in težave te službe.
Moj predhodnik kot nadškof v Beogradu je bil dr. Gabrijel
Bukatko. Zadnjih pet let je bil precej bolan in se je želel
umakniti. Iskanje naslednika se je precej zavleklo. Končno
so položaj preko nuncijature ponudili meni. Najprej sem
odklonil zaradi razmer in let. Končno sem pristal na izrec
no papeževo željo in na prigovarjanje apostolskega nunci
ja. V škofa sem bil posvečen 20. aprila 1980 v največji be
ograjski katoliški cerkvi sv. Antona, monumentalnem delu
našega Plečnika. Obred je bil zelo svečan, navzoči so bili
predstavniki civilnih oblasti in srbske pravoslavne Cerkve.
Vsi so me zelo lepo sprejeli.«
Nadškofu Alojziju T urku je uspelo navezati dobre odno
se tako z oblastmi kot tudi s pravoslavno Cerkvijo. Težji so
bili notranji problemi v nadškofiji, kjer se zahteva specifič
na formacija klera in delikatno delovanje. Res je, da so
predstavniki zveznih in republiških organov pogosto po
udarjali, da so odnosi zelo dobri, vendar se nadškof Turk
ne more pohvaliti, da so rešili nekatere važne probleme
cerkvenih poslopij, kljub najboljši volji ljudi na vrhu. Opozi
cija je bila namreč na terenu. Nadškof Turk pravi, da so si
to tudi odkrito povedali. Ko se je Turk bližal za upokojitev
predpisanim letom (75), je napisal demisijo, da bi imeli v
Rimu več časa za iskanje naslednika. Sporočili pa so mu,
naj ostane, dokler mu to omogoča zdravje. Kmalu pa je
prišla bolezen s težko operacijo, na Turkovo prošnjo so
začeli pospešeno iskati naslednika in ga končno našli v
sedanjem beograjskem nadškofu dr. Francu Perku. Sled
nji je med pravoslavnimi dobro znan z ekumenskih simpo
zijev in po sodelovanju s pravoslavno teološko fakulteto
»Da bi bil naslednik čimbolj neoviran v organizaciji po
svoji zamisli,« pravi Alojzij Turk, »sem pohitel z izselitvijo
ter brez posebnega ceremoniala zapustil Beograd. 12.
marca 1987 sem srečno prispel v Novo mesto, kjer mi je z
dovoljenjem ljubljanskega nadškofa monsignora dr. Aloj
zija Šuštarja mestni prošt, gospod Jože Lap, odstopit dve
sobi za stanovanje. Tu se pripravljam za odhod v večno
domovino.«
Zapisal: M. BAUER
ne vedo, na kakšen način vdira deževnica v pitno vodo.
V tolažbo ljudem, ki pijejo kapnico, je dr. Miklavžič po
vedal, da filtri iz apnenca zelo dobro zadržujejo cezij. To
se je pokazala v vzorcih, ki so jih prinašali na inštitut po
Černobilu. Za pitje je slaba predvsem deževnica, ki je s
strehe speljana naravnost v cisterno in se nima kje očistiti.
Filtri so torej investicija, ki se vselej obrestuje, četudi je vo
da namenjena samo živini.
Toliko za razmišljanje o vodi, njenih onesnaževalcih in
posledicah ob morebitnih zajezitvah kemijsko in radioak
tivno zamazane Save. Popolnoma jasno je, da nuklearka
ni kriva za vse, čeprav bi ji to mnogi radi naprtili. Zdaj vemc
za veliko večje grešnike, za industrijo in zdravstvene usta
nove, ki bi morali za radioaktivne odplake imeti svoje za
drževalnike, da bi radionuklidi v njih razpadli, preden b
odpadne vode spustili v reko.
Onesnaževanje okolja, ki ga prispeva JE Krško, je
primerjavi z naravnim sevanjem zzanemarljivo, ugotavl
v poročilih Inštitut Jožef Stefan. To velja tudi za plinaste iz
teke, ki jih preverja v nadzorovanem pasu. Dokler elek
trama obratuje brez nevarnih okvar, lahko ljudje brez skrt
uživajo kmetijske pridelke, ki zrastejo v njeni bližini, cel>
jabolka iz tamkajšnjih nasadov Agrokombinata. V inštitut
jih redno pregledujejo tudi zaradi izvoza in do zdaj z njir
ni bilo nič narobe, zato večina delavcev inštituta kupuje ja
bolka ravno v Krškem.
Razen naravne radiacije, ki povzroča na svetu 76,6 ods
sevanja, najbolj obremenjuje ljudi medicina. Iz njenih viro
dobimo 30,7 odst. sevanja, pri nas pa računajo, da ga jdosti več. Sevanje izvira predvsem iz rentgenskih aprato.
in čim starejši so, tembolj so nevarni. Praviloma bi moral
doze, ki jih dobijo bolniki, meriti in zapisovati, a tega v Ju
goslaviji še nihče ne dela.
Pri pregledih bi kazalo bolj paziti na omejitev obsevani!
površin in pred nepotrebnim sevanjem zavarovati predv
sem nosečnice in otroke. Tako je na primer slikanje zob
potem, ko otrok preneha nositi aparat za njihovo ravnanje,
odveč. Dokaz potrebuje samo zdravnik, otroku ne koristi
zato so taki postopki po mnenju dr. Mlklavžiča nemoralni
Po svetu so primeri, ko pacientu vbrizgajo radioizotop
znanosti na ljubo, prizadetemu pa zamolčijo, da mu ne
koristi.
Medicina si pri preiskavah pomaga pogosto z odprtimi
viri sevanja, z radioaktivnimi izotopi. V Sloveniji delajo z
njimi največ v kliničnem centru, ki je tudi eden večjih
onesnaževalcev reke Save. Jod 131, na katerega so nale
teli v Zagorju in v Krškem, uhaja po mnenju strokovnjakov
samo od tam. Nimajo ustreznih zadrževalnih kontejnerjev,
iz katerih bi izpustili odpadke šele po razpadu radioaktiv
nega joda.
Kako dolgo bo še Sava kanal za slovensko umazanijo' Ljudje ob njej se prebujajo, osveščajo in niso več pripravl
jeni še naprej mirno sprejemati vso industrijsko in drugo
nesnaqo, ki ogroža življenje v reki in na njenih bregovih.
JOŽICA TEPPEY

V šolskem letu 1973/74 je bilo v radatoviški šoli samo
41 učencev. Pouk je potekal v treh kombinacijah: 1 ., 3. in 4.
razred v eni, 5. in 6. v drugi ter 7. in 8. razred v tretji kombi
naciji. To je bilo zadnje leto osemletke v Radatovičih. »Nas
lednje leto so se začeli učenci višjih razredov voziti v šolo
v Žakanje. To je bilo za otroke zelo naporno, od doma so
odhajali ob pol sedmih zjutraj, vračali pa so se ob dveh po
poldne.« Tako je Carjeva ostala edina učiteljica v Radato
vičih. »Število učencev pa se je še vedno manjšalo; 1 7,14,
10, v prejšnjem šolskem letu jih je bilo 6, sedaj pa, kot
rečeno, le še tri deklice. V višje razrede v Žakanje pa se iz
teh krajev sedaj vozi 12 učencev. Šolski okoliš obsega kar
18 vasi in zaselkov vtem delu Žumberka. Tri vasi, Gaj, Rajakoviči in Popoviči, pa so povsem prazne.« Maričin so
prog Janko je povedal, da je bilo v teh krajih med vojno
1200 glav živine, partizani so imeli tukaj kožarno in delav
nico čevljev. »Prej je bilo pri vsaki hiši najmanj po pet otrok,
v vsaki štali po tri, štiri krave, sedaj pa so od cerkve v Rada
tovičih do Sekuličev, se pravi v petih vaseh, vsega skupaj
štiri krave.«
Vse otroke iz teh krajev, ki so v zadnjih 31 letih hodili v
radatoviško šolo, je učila Marica Car. »Učila sem v vseh
razredih in vse predmete. Učiti smo morali, kar je bilo
treba. Ljudje teh krajev so izredno dobri in gostoljubni,
otroci pa bistri, pridni in dobri učenci. To so revni kraji in
otroci so bili od nekdaj prisiljeni, da so se dobro učili, če so
hoteli priti kam naprej in si pomagati do boljšega življenja.
Tako rekoč vsi so se ali izučili ali študirali naprej. Moji nek
danji učenci so danes zdravniki, znanstveniki, oficirji,
inženirji, ekonomisti, eden je bil vojni ataše, raztreseni pa
so po vsej Jugoslaviji in skoraj po celem svetu. Zelo radi se
vračajo v domače kraje in kdorkoli pride domov, se oglasi
tudi v šoli.«
Pred leti so nameravali šolo v Radatovičih zapreti. »Te
ga pa ljudje ne dovolijo. Zavedajo se, kaj šola pomeni in da
bi, če bi jo zaprli, veliko izgubili. Na srečo je pred tremi leti
Novoles v Radatovičih odprl svoj obrat, kjer so mladi dobili
zaposlitev, in tako se je izseljevanje ustavilo. Novoles je od
prvega dne tudi pokrovitelj naše šole in nam ogromno po
maga pri obnovi in opremi. Matična šola iz Ozlja tako s tem
nima nič stroškov. Res, Novoles je za te kraje prišel pet
minut pred dvanajsto. Če bi tovarno postavili pred desetimi
leti ali še prej, bi bila podoba teh krajev drugačna. Novoles
bi za šolo dal še več, a kaj, ko tega ne bi imel kdo
porabiti...«
Če bi pred 31 leti kdo Marici, mladi učiteljici, ki je svoje
prvo delovno mesto dobila v Radatovičih, rekel, da bo os
tala toliko časa, bi mislila, da se mu je zmešalo. »Pa je priš
lo tako, da je to moje prvo in zadnje delovno mesto.« V pri
hodnjem šolskem letu se bo število otrok v šoli v
Radatovičih povečalo točno za tretjino. V 1. razred se bo
vpisal en učenec, na šoli bodo tako skupaj štirje. In učitelji
ca Marica Car.
A. BARTEU

Nenavadnosti

ŠOLA
S TREMI
UČENCI
Tudi letos so za dan republike v osnovni šoli v
Radatovičih učence prvega razreda slovesno sprejeli v
pionirsko organizacijo. Kakor vsa desetletja je bila sloves
nost tudi letos lepa in prisrčna, čeprav je bila v pionirsko
organizacijo sprejeta samo ena učenka, Marija Rajakovič,
ki je edina učenka prvega razreda v tej šoli. Mala Marija je
v učilnici s še dvema učenkama, s svojo sestro Gogo.in
Ljiljano Malič, ki hodita v tretji razred. In to je cela šola. Že
31. leto teče, kar neprekinjeno na šoli v tej gorjanski vasi
uči Marica Čar, zadnjih 13 let pa je Carjeva tudi edina
učiteljica na šoli v Radatovičih.
Čeprav pravijo, da se Žumberčan že rodi z ekonomsko
šolo — trdo življenje v teh skopih krajih je v stoletjih primo
ralo te ljudi, da so razvili svoje trgovske sposobnosti — so
zelo zgodaj spoznali, da jim je potrebna tudi prava šola.
Ustanovili so jo leta 1837, in to kar v neki kmečki hiši v Pilatovcih. Kasneje se je šola preselila v Dučiče, 1841 pa v
Radatoviče, v prostore, kjer je sedaj krajevni urad, in tej
stavbi še sedaj rečejo stara šola. Takrat je šola spadala
pod kapetanijo v Kostanjevcu. Vendar je bila šola že od
samega začetka pretesna, na voljo je bila le ena velika
učilnica, zraven pa je bilo stanovanje za učitelja. Proti
koncu prejšnjega stoletja je bilo v teh krajih okoli 500
šoloobveznih otrok, v učilnici pa je bilo prostora samo za
60 učencev. Zato so leta 1300 v Radatovičih zgradili novo,
veliko šolo, ki je postala ne samo hram učenosti za žumberško mladež, ampak tudi kulturno in drugo središče Radatovičev in okoliških žumberških vasi. Poukje potekal tu
di med zadnjo vojno, saj je bilo območje Zumberka od
kapitulacije Italije osvobojeno ozemlje, ti kraji pa so bili do
zadnje hiše povsem partizanski. Med drugimi se je med
vojno v radatoviški šoli zadrževala partizanska kulturna
skupina, ki je uprizorila igro. Namesto kulis je znani
hrvaški slikar in sedanji akademik Zlatko Priča na steno v
šolski učilnici naslikal fresko. Kasneje so steno prebelili in
fresko prekrili. Vso stvar pa so si že ogledali restavratorji iz

Bioenergija

ČLOVEK JE
NEIZPOLNJENA
MOŽNOST
Svet in človek v njem sta še vedno uganka in bosta to
ostala. Ko skrivnosti ne bo več, ne bo ne sveta ne človeka,
ampak bo nekaj drugega. Do tedaj pa je še dolga pot Naj
bo svet oziroma Zemlja tisočkrat prevrtana in preslikana, v
svoji notranjosti še vedno skriva stvari, o katerih lahko sa
mo sanjamo. Še več je skrivnosti v človeku, ki je še vedno
ena sama neizpolnjena možnost. Nekateri, ki se ukvarjajo
s spoznavanjem in proučevanjem človeka, so odkrili, da
poprečno fizično močan človek in tudi poprečno pameten
v vsakdanjem življenju uporablja samo petino svoje fizič
ne in mentalne energije. Nekateri imajo toliko energije v
sebi, da lahko pomagajo drugim. Tak človek je Stjepan
Šepat iz Šenkova pri Zagrebu.
Štjepan Šepat je povsem običajen človek srednje viši
ne, srednjih let, s srednjo izobrazbo tehnične smeri. Toda
v njem je moč, ki se ji pravi bioenergija. Kot piše magister
Drago Pleško v svoji knjigi Zdravje — bioenergija — joga,
doslej še niti ena znanstvena ustanova ni potrdila obstoja
bioenergije kot fizikalno merljivega zračenja, prenesene
ga z enega na drugo telo brez dotika in z določenim zdra
vilnim učinkom. Toda o bioenergiji so bile napisane števil
ne razprave, celo knjige, organizirana predavanja, znan
stveno, dokazane teorije o bioenergiji pa za sedaj še
nimamo. Toda obstajajo številne izjave ljudi, ki šo se
podvrgli terapiji z bioenergijo. Tudi sam sem prisostvoval
taki terapiji, ki jo je izvajal Stjepan Šepat, in moram reči, da
nekaj obstaja, čemur bi lahko rekli bioenergija.
Na vprašanje, kdaj je prvič začutil tako sposobnost, Še
pat odgovarja, da nekako pred tremi leti. Šam je namreč
imel težave s hrbtenico, pa je odšel k nekemu bioenerge
tiku v Igalo. Že tedaj je pomislil, da bi se lahko tudi sam
ukvarjal s tem. In tako je prvič poskusil na sosedi, ki so jo
mučile težave v hrbtenici. Uspelo mu je, soseda se je po
terapiji veliko bolje počutila, sam pa je bil po terapiji do kra
ja izmučen. Šele kasneje je v sebi odkril novo energijo, ki
lo Italijani imenujejo »vesoljska«. Kadar uporablja to ener
gijo, se ne utrudi tako močno, učinki pa so enaki. Toda
'rve izkušnje oziroma spoznanja o svojih sposobnostih, ki

Zagreba. Morda so bo kdaj našel denar, da bodo fresko
odkrili in restavrirali. Med vojno je bil v teh krajih tudi slikar
Nikola Reiser, o čemer priča tudi njegova risba partizana v
šolski kroniki.
Po vojni so bile te gorjanske vasi še polne ljudi, o čemer
govori tudi podatek, da je v šolskem letu 1947/48 šolo v
Radatovičih obiskovalo 212 učencev. Težje pa je bilo z
učitelji, saj sta za vso to množico učencev skrbela samo
dva učitelja, ki sta poleg tega vodila še tečaj za nepisme
ne. Nekaj let zatem v teh krajih ni bilo več nepismenih ljudi.
Leta 1949 je v šoli začela delati šolska kuhinja, leto kasne
je so dobili šolsko knjižnico, v šolskem letu 1952/53 je šola
dobila še 6. razred, kasneje pa je postala osemletka. Velik
dogodek za Radatoviče je bila napeljava elektrike pred 33
leti. Pri tem so prebivalcem pomagali njihovi rojaki iz Ame
rike, kjer je akcijo vodil žumberški klub iz Chicaga.
Leta 1956 je naravnost z učiteljišča iz Karlovca v Rada
toviče prišla mlada učiteljica Marica Car. »Takrat je bila
šola sedemletna, imeli pa smo okoli 240 učencev, tako da
je bil pouk za višje razrede dopoldne, za nižje pa popold
ne. Na šoli je učilo šest učiteljev, pouk pa smo imeli cel
dan,« se spominja Carjeva. »Vsi razredi so bili polni pa še

večerno šolo smo imeli. V tistih letih je bilo v vsaki vasi za
razred učencev. Ko sem učila prvi razred, jih je bilo 36.«
Danes jih je v celi šoli dvanajstkrat manj: ena deklica v
prvem in dve v tretjem razredu. To je najmanj v 150-letni
zgodovini te šole. V šestdesetih letin so se ljudje začeli na
veliko izseljevati iz teh krajev, delo in boljše življenje so si
poiskali v večjih mestih, veliko jih je odšlo na delo v tujino.
»Tudi tisti, ki so se iz tujine vrnili, so si s prihranki zgradili
hiše drugje, v mestih. Kdor je odšel, ni za stalno prišel niko
li več nazaj. Odhajali pa so mladi.« Otrok v šoli je bilo iz leta
v leto manj, zaradi tega so morali uvajati kombinirane
odelke. V šolskem letu 1967/68 je bilo v vseh osmih raz
redih le še 98 učencev, od tega v prvem razredu samo 7.
Tudi z učitelji so bile težave, mladi so prihajali za leto, naj
več dve, potem so si delo poiskali drugje. Učitelji so se pri
toževali nad slabimi plačami. Učiteljska plača je bila takrat
85 starih tisočakov »Manj ko je bilo učencev, manj je bilo
učiteljev,« je povedala Carjeva. Tudi ona je prvih deset let
živela v Radatovičih, v učiteljskem stanovanju v stari šoli.
Potem pa sta se z možem veterinarjem, domačinom, ki ie
prav tako hodil v radatoviško šolo, preselila v Metliko, od
koder se že 20 let vsak dan vozi v Radatoviče.

sicer za ljudi niso običajne, je pri sebi zaznal še kot otrok.
Tedaj se je seznanil z nekim bajaličarjem — to so bili med
ljudstvom znani ljudje, ki so lahko z navadno plaličico
odkrivali vodo v podzemlju — in odkril, da lahko tudi sam
najde vodo. T udi kasneje je še tu in tam odkrival vodo, na
kaj drugega pa ni pomislil.
»Spoznanje, da imam bioenergetske sposobnosti, je
prišlo nekako samo od sebe in iznenada. Toda kasneje
sem moral svoje sposobnosti in sto in stokrat preveriti na
samem sebi. V pomoč pa mi je bilo grezilo,« pripoveduje
Šepat in pokaže zidarski svinčnici podoben kovinski
predmet, ki visi na kratki vrvici. Taka grezila menda proda
jajo v Ljubljani pred Metalko tako uspešno kot sveže žeml
je. A žal vsakemu le ni dano, da bi z njimi odkrival vodo.
»Toda jaz sam ne zmorem in ne znam definirati, kaj bioenerggijaje, in mislim, da je tudi povsem nepomembno, kdo
bo prvi prišel do definicije bioenergije. Lahko rečem le to,
da s pomočjo rok (ne da bi se dotikal bolnika) pošiljam
energijo v tisti del bolnikovega telesa, kjer je ravnovesje
porušeno. Bistvo je namreč v tem, da mora biti energija v
telesu v ravnovesju, kar so pred 4.000 leti odkrili že Kitajci.
Gre za to, da človeško avro (sij, ki obdaja vsakega člo
veka) s svojo energijo dopolnim.«
Za sedaj opravlja Šepat svojo dejavnost v hotelu
Mokrice, kjer se vsako soboto in ponedeljek zbere kar

precej ljudi iz vseh koncev Slovenije. Prihajajo z najrazlič
nejšimi težavami, večinoma so med njimi taki, ki so bre
zuspešno iskali pomoč pri zdravnikihih. V resnici gre za
manjše težave, razlilčne bolečine ipd. Toda terapija Stjepana Šepata je v večini primerov zelo uspešna. Če bolnik
pride prvič k njemu, ga Šepat vpraša, kako se počuti,
kakšne volje se prebudi. In potem z grezilom preveri, ali je
položaj njegove postelje pravšnji. Tisti, ki so bili pri Šepatu
že večkrat, so večinoma spremenili položaj svojih postelj
in večina pohvali spremembo. Toda pravi učinki se
pokažejo šele po nekaj mesecih. Potem vpraša bolnika,
kaj ga boli, kakšne težave ima, za čim se je že zdravil. In pri
tem se drži železnega pravila vseh bioenergetikov, da
nikoli ne svetuje prekinitev terapije, ki jo je predpisal
zdravnik. »Ves čas se zavedam, da nisem zdravnik, zato
tudi ne dajem diagnoze. Tudi ne rečem, da zdravim to ali
ono bolezen ali pa sploh vse. Učinki bioenergije so sicer
večinoma ugodni, včasih so rezultati nad vsemi pričako
vanji, lahko pa se tudi zgodi, da je terapija brez uspeha ali
pa se njen učinek pokaže šele čez mesece. Najpogosteje
pomagam ljudem z revmatičnimi težavami, z migrenami,
pri depresivnih stanjih.«
Terapije pri Stjepanu Šepatu se redno poslužuje tudi
Tatjana Podgoršek iz Krškega. Letos poleti je bila operira
na zaradi raka na dojki in po opraciji je imela strahotne bo

V skladu z določili 7. in 8. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj OF
slovenskega naroda in o delu žirije ter na podlagi sklepa 1. seje žirije z
dne 17.12.1987 razpisuje Žirija za podeljevanje priznanj OF sloven
skega naroda pri OK SZDL Novo mesto
PRIZNANJA OF ZA LETO 1988
Priznanje OF je namenjeno posameznikom in organizacijam za nji
hovo delo in prispevek k pomembnim dosežkom trajnega pomena pri
razvoju socialistične samoupravne družbe, zlasti:
— pri uveljavljanju delovnih ljudi in občanov kot nosilcev odločanja na
vseh ravneh
— za dosežke pri uveljavljanju, krepitvi in razvoju SZDL kot fronte de
lovnih ljudi in občanov ter njihovih organiziranih socialističnih sil
— pri uresničevanju družbenoekonomskih in družbenopolitičnih od
nosov na vseh ravneh, še posebej pri razvoju delegatskega sistema
in odnosov, pri razvijanju in spodbujanju demokratičnih oblik dela
delovanja organiziranih socialističnih sil tako v temeljnih samou
pravnih organizacijah in skupnostih kakor v družbenopolitičnih in
drugih družbenih organizacijah in društvih.
Predlog lahko oblikujejo krajevne konference SZDL, organizacije
združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti,
družbenopolitične in druge družbene organizacije in društva.
Vsak predlog je predlagatelj dolžan posredovati preko krajevne
konference SZDL v KS, kjer predlagani kandidat živi. V takih primerih
se mora KK SZDL o predlogu izreči in svoje mnenje posredovati skupaj
s predlogom Žiriji za podeljevanje priznanj OF pri OK SZDL Novo mes
to. Žirija neutemeljenih in neobrazloženih predlogov ne bo obrav
navala.
Predloge je potrebno dostaviti žiriji najkasneje do 15. februarja
1988 na obrazcih, ki so na voljo pri OK SZDL Novo mesto
Žirija za podeljevanje priznanj
OF pri OK SZDL Novo mesto
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Lesni kombinat
Novo mesto — Straža, n.sol.o
TOZD BOR Krško

lečine. Po terapiji z bioenergijo pa teh bolečin ni več,
počutje je veliko boljše in Podgorškova je prepričana, da
je bolezen premagala. Njene besede potrdi tudi njen mož
Jure. Vendar oba poudarjata, da je zdravnica iz Krškega
tako terapijo priporočila. Hkrati pa se Tatjana Podgoršek
še naprej podreja vsem pravilom in terapiji strokovnjakov
iz ljubljanskega kliničnega centra. V Mokrice je že enajstič
prišla nekdanja prodajalka iz Šentjerneja, ki je zbolela za
multiplo sklerozo. Pravi, da se počuti bolje in da ji Šepat
vliva novo voljo do življenja. Pogovarjata se tudi o zdravi
lih, ki jih jemlje, in Šepat pove, da se z nekaterimi krv kra
tkem času dosežejo izjemni učinki, potem pa telo pade
skupaj kot prazna vreča. Prihodnjič bo prodajalka prinesla
s sabc zdravila, da bo z grezilom ugotovil, kako delujejo
nanjo. K Šepatu je že drugič prišla pacientka celjskega
konca, ki boleha za epilepsijo in nevrozo. Terapijo z bioe
nergijo ji je priporočila njena psihiatrinja dr. Petrušičeva.
Jožica Močnik iz Štor je prišla k Stjepanu z berglami, po
kratki terapiji pa se je postavila na svoje noge. Toda Šepat
opozarja na to, da je lahko to izboljšanje samo trenutno.
Mlada mamica je pripeljala na terapijo tudi petletnega fan
tka, ki je zelo težko shodil in so bili zdravniki prepričani, da
bo ohromel. To se sicer ni zgodilo, toda otrok hodi nekako
čudno, ker je v kolkih negibljiv. Ko je Šepat s pomočjo svo
jih rok vanj usmeril bioenergijo, je fantek začutil, kakor bi
ga nekdo suval. Toda Šepat se ga ni niti dotaknil. Taka iz
java otroka seveda ovrže možnost špekulacije. Spet drugi
pacient čuti stalne bolečine v nogah in Šepat odkrije; da jih
čuti zaradi skrivljene hrbetnice. Šepat vpraša njegovo
podzavest, ali bo mogoče hrbtenico poravnati. Podzavest
»je odgovorila,« da bo mogoče, in potem sem lahko s svo
jimi rokami zatipal gibanje mišičja, ki je uravnavalo hrbte
nico. Takih primerov bi lahko naštel še in še, za vse pa je
značilno, da pacienti, če jim lahko tako rečemo, čutijo
predvsem prelivanje toplote, gomazenje po telesu, ki je
podobno, kot bi po telesu lezli mravljinci. K Šepatu je prišla
tudi ženska, ki si želi zanosti. Tak primer je tudi že imel in
medicinska sestra, ki dvanajst let ni mogla zanositi, je že
po tretji ovulaciji srečno zanosila in je sedaj pred porodom.
Alternativna medicina, kamor sodi tudi uporaba bioe
nergije, je v svetu postala predmet znanstvenega prouče
vanja. Večina se sicer zaveda, da akupunktura, akupresu
ra, zdravilna zelišča ne morejo nadomestiti znanstvene
medicine, lahko pa vse te metode precej olajšajo marsikaj
tero bolezen, ne da bi bila pri tem uporabljena kirurški nož
in farmakologija. Pri nas pa se je za sedaj domala nihče ne
zanima za take metode. Zato je Šepat meritve svoje bioe
nergije opravil v ZR Nemčiji, kjer so instrumenti izmerili
precejšnje odklone, vendar bo moral Šepat meritve pono
viti. Želi pa si sodelovanja z našimi medicinskimi strokovn
jaki, ki bodo lahko sami preverili, kakšni so učinki na bol
nike. In ti so v veliki večini presenetljivi, čeprav Šepat ne
govori rad o njih. Pa saj reklame niti ne potrebuje, zanj je
največja nagrada, kadar lahko pomaga ljudem.
J. SIMČIČ

.

N

PROIZVODNJA IIN TRGOVINA

\AB|

E xport — Im po rt

BREŽICE
N.SOL.O.

Delavski svet razpisuje javno licitacijo osnovnih sredstev:

KOMISIJA ZA DR TOZD-a CVETJE ČATEŽ
AGRARIA BREŽICE

1. LADA 1200 KARAVAN,

objavlja prosta dela in naloge

letnik 1982, izklicna cena 600.000 din

TEHNOLOGA za PE Vrtnarija Čatež

2. BOČNI VILIČAR IRION,
tip LG 401440
JSD, letnik 1964
(nosilnost 4000 kg), izklicna cena 600.000 din

3. TRANSPORTNI TRAK,
delovna dolžina 10 m
širina 1 /2 metra, izklicna cena 100.000 din
Licitacija bo v ponedeljek, 28.12.1987, ob 12. uri vT O Z D BOR,
Krško. Ogled možen 1 uro pred pričetkom licitacije. Pred licitaci
jo mora vsak udeleženec položiti 10-odst. varščino.
V izklicni ceni ni zajet prometni davek. Rok plačila osnovnih
sredstev je 5 dni po licitaciji, sicer zapade varščina. Informacije
po telefonu 71 -069 ali 71 -325.
926/51-87

Pogoji: visoka ali višja agronomska šola — smer vrtnarstvo z
najmanj 2 leti delovnih izkušenj za visoko izobrazbo oziroma 4
leti za višjo izobrazbo.
V primeru, da kandidatov, ki bi izpolnjevali objavne pogoje, ne
bo, je možna tudi zaposlitev pripravnika zahtevane izobrazbe
za določen čas enega leta.
Dela in delovne naloge tehnologa se objavljajo za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in poskusno dobo 3 mesecev.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba poslati
v 8 dneh po objavi KOMISIJI ZA DELOVNA RAZMERJA
TOZD-a CVETJE ČATEŽ AGRARIA BREŽICE.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 30 dneh po po
teku objavnega roka.
925/51/87
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TIPA KAR
GREŠ
Svet, v katerem živi in deluje ju
nak novega romana Marjana To
mšiča Ti pa kar greš (izšel je ne
dolgo tega pri Založbi Borec), je
opuščavljen svet, svet brez zele
nečih oaz ljubezni, brez hladnih iz
virov pristnih vrednot. Človek v
njem je popotnik, ki sicer ve, kaj bi
rad, a tega ni sposoben doseči. Ju-

nakova zvezda vodnica je ljube
zen, zato bi lahko zapisali, da je
roman pripoved o nemožnosti lju
bezni, o vse večji odtujenosti mo
škega in ženske, ki hrepenita, da bi
premagala razdvojenost in se zdru
žila v celoto, a je njuna usoda, da
ostaneta razklano nekdanje Eno.
Pripovedni lok romana je razpet
med izhodiščno Perojevo mislijo
(»Rodimo se z enim samim name
nom: da se naučimo ljubiti. Če nam
uspe, smo rešeni, če ne, smo po
gubljeni.«), ki jo je avtor postavil kot
moto na začetek knjige, in junako
vim odkritjem, da je med njega in
njegovo žensko prodrlo »zlo kakor
železen klin«, se zarinilo v njuno
dušo in jo razklalo. Potem sta hote
la biti »vsak zase popolna, toda to je
nemogoče, kajti šele oba skupaj
sta Eno«. Ljubezen kot človekova
nedosegljiva samouresničitev os
taja zanju nepresegljiva danost, ne
spremeni je ne poroka in ne rojstvo
otroka, le še hujše je.
Ta človeška drama se odvija v
družbenih okvirih, ki jih prepozna
mo kot šestdeseta leta na Sloven
skem, torej čas, ko je k nam pljusk
nil val potrošniške miselnosti in
uporništva med mladimi. S kritič
nimi in prav nič zadržanimi razmis
leki o takratni družbeni stavarnosti,
pri čemer avtor ne izbira rahločut
nih besed, pa se pripoved navezuje
tudi na današnji čas.

TROJICA
Zbirka Sinji galeb, ki izhaja
pri Mladinski knjigi že lepo šte
vilo let, se je letos povečala za
tri nove knjige (četrta je tik pred
izidom j, tako da jih zdaj šteje že
266 številk. Bera najstniški
mladini namenjenih knjig je iz
jemna ne samo po številu, tem
več tudi po svojem vsebinskem
bogastvu, saj med knjigami
Sinjega galeba najdemo naj
boljša mladinska dela svetovne
in domače književnosti. Zbirka
je razgibana tudi tematsko, v
pisani pahljači zvrsti najdemo
vse tiste, ki mlade privlačijo, od
avanturističnih do ljubezenskih
pripovedi.
Med najbolj zanimivimi je v
trojici letošnjih novosti gotovo
knjiga SKRIVNI DNEVNIK JA
DRANA KRTA angleške pisa
teljice Sue Tovvnsend. Knjiga je
v Veliki Britaniji kaj hitro postala
uspešnica, enako pa se ji obeta
tudi na našem knjižnem trgu.
Njena privlačnost je predvsem
v mojstrskem pisanju, s katerim
je uspelo pisateljici zadeti ton
pubertetniškega dnevnika v ta
ki meri, da deluje po eni strani
kot pristen dokument, po drugi
pa vendar prinaša globlja m
zrelejša življenjska spoznanja,
ki jih pisateljica med vrsticami
vnaša v mladoletnikovo pripo
ved. Mezoljasti fantič, ki ima
najresnejši namen, da postane
intelektualec in pesnik, je pravi
mali junak našega časa, saj
skozi njegovo smešno-resno
pisanje vdira v mladostnikove
sanjarije svet odraslih, svet, ki
ni vedno prijazen in lep. Skrivni
dnevnik z enakim, če ne še več
jim zanimanjem prebirajo tudi
odrasli.
Bolj žalostna kot vesela je
tudi zbirka kratkih zgodb MARCOVALDO izpod peresa ene
ga najpomembnejših povojnih

SIGA — ZBIRKA
DOLENJSKIH
USTVARJALCEV

U

Roman je napisan v dokaj svoj
skem slogu, z natrganimi, kratkimi
stavki, med katere se mešajo deli
citatov iz literature, naslovi knjig, iz
reki ipd., in je kot tak v skladu z vse
binskimi tokovi pripovedi.
M. MARKELJ

RAZGRAJEVANJE
JEZIKA
Nedavno je pri Državni založbi
Slovenije izšla nova zbirka sloven
skega avantgardističnega pesnika
Francija Zagoričnika. Zbirka s po
menljivim naslovom A na nas? je
nekakšna rekapitulacija njegovega
pisanja v zadnjih dveh desetletjih,
vendar je ne sestavljajo samo
pesmi, izbrane iz dosedanjih pes
nikovih knjig. Več pesmi je namreč
zdaj prvič objavljenih v knjižni
obliki, vse pa ostajajo v zarisu av
torjevega dosedanjega dela in eks
perimentiranja.
Knjiga A na nas? je od začetka
do konca dosledno in sistematično
posvečena raziskovanju in razgra
jevanju jezika. Osnovni namen te
ga je, da bi se pesnik dokopal do tis
tih elementarnih sestavin pesniške
govorice, ki ostajajo na dnu poetič
nega »pomenjanja«, kot piše v
spremni besedi. Zagoričnikovi eks
perimentalni postopki odkrivajo ve
liko vztrajnost in temeljitost, tako da
imamo zelo pogosto opraviti z ra
dikalnimi operacijami. Kombinator
na in razgrajevalna fantazija sta
brez meja, vse poteka brez pred
sodkov. S tem pesnik dosega, da
se razberljivost pomenov, ki jih
predstavljajo »besede«, otežkoči,
zamegli.
Zagoričnik je prav gotovo najdoslednejši, najradikalnejši in tudi
najvztrajnejši mejni rob slovenske
ga pesniškega modernizma in avantgardizma, ki je dosegel vrh v
šestdesetih letih. Preizkusil je širo
ko »klaviaturo« najrazličnejših ava
ntgardnih ali novoavantgardnih »izmov«, od vizualne in topografske
poezije do konkretizma, letrizma,
fotoprojektov, grafitov idr. — vse do
skrajnosti: opusa nič. V tem pogle
du je kot je zapisal Niko Grafe
nauer, »prvi na Slovenskem, ki je
poezijo privedel do samomora«.
Sledove ali ponovitve vseh teh
preizkušenj je seveda moč najti tu
di v pričujoči zbirki A na nas?, tako
da tovrstne stvaritve v knjigi preds
tavljajo že skoraj antologijske pri-

IZ SINJEGA

italijanskih pisateljev Itala Calvlna. To je njegovo edino mla
dinsko delo. V njem pisatelj riše
drobna doživetja mestnega de
lavca Marcovalda, ki s svojo
številno družino prebiva v
enem od večjih italijanskih
mest in to okolje doživlja na
drugačen način kot ga običaj
no meščani. Marcovaldo vidi
mesto z očmi, »ki sploh niso
primerne za življenje v mestu«.
Zato občuti in vidi ter doživlja
mesto kot okolje, ki je močno
odtujeno naravi in po svoje tudi
človeku, čeprav je človeško
mravljišče. Tudi za to delo velja,
da bo prepričljivo tudi za odras
le bralce.
Pravzaprav je še najbolj mla
dinsko delo v klasičnem pome
nu te besede zgodovinski ro
man OLIMPIJSKO SONCE fra
ncoskega pisatelja Jeana Seve
rina. Pisatelj v romanu oživlja
staro grčijo v obdobju Periklesa, kot jo doživlja med olimpij
skimi igrami 16-letni deček.
Vrednost knjige je predvsem v
tem, da mlademu bralcu s po
močjo privlačne zgodbe pos
reduje nekaj vedenja o staro
grški civilizaciji, o zibelski evro
pske omike. Slednjega v šoli,
še posebno v usmerjeni, ne zve
dovolj.
MiM

priloga dolenjskega lista

A rta nas
merke polpretekle slovenske pes
niške izkušnje. V nekaterih pesmih
ali kar v posameznih ciklih pa je
pesnik segel čez do zdaj sklenjeni
krog in poskusil nanovo formulirati
poetiko v najrazličnejših pomenih.
Zagoričnikova knjiga torej ne
prinaša poezije, kakršne smo vaje
ni, zato je to razgrajevanje jezika in
eksperimentiranje z njim bolj kot za
bralca, ljubitelja »čiste« poezije,
zanimiva za raziskovalce pesniške
ga jezika, literarne teoretike.
I. ZORAN

SVET
GUERMANTSKIH
V Swannovem svetu, prvega od
osmih romanov, ki tvorijo znameniti
cikel Iskanje izgubljenega časa, je
moral francoski pisatelj Marcel Pro
ust tiskati na lastne stroške. Le kdo bo
kupil in bral knjigo, katere prvih šest
deset strani ne pove nič drugega ko
to, da se je nekdo zbudil! Tako se ga
je menda odkrižal Gallimard, ki se
kasneje, ko je pisatelj prejel Goncourtovo nagrado, Proustovih romanov
kajpak ni več branil. Raziskave kaže
jo, da je Proust med najbolj branimi
pisatelji pričujočega stoletja, ob Kafki
in Joyceu velja za utemeljitelja so
dobnega pripovedništva.
Slovenskemu bralstvu Proust naj
brž še dolgo ne bo na voljo v celoti;
Iskanje izgubljenega časa je pri
Državni založbi resda ena glavnih na
log, toda slovenjenje tolikanj zahtev
nega pisatelja ni preprosto opravilo.
Trd prevajalski oreh bo skušala streti
Radojka Vrančič, ki je za Swana
prejela Sovretovo nagrado, za pre
vod V senci cvetočih deklet nagrado
Prešernovega sklada, pred kratkim
pa je v prevodu Vrančičeve izšel tretji
roman iz omenjenega cikla, Svet
Guermantskih (v dveh knjigah). Na
predstavitvi za novinarje je prevaja
lka povedala, da je sicer že na koncu
s Sodomo in Gomoro, pot do zadnje
ga romana (Ponovno najdeni čas) pa
bo še dolga.
Svet Guermantskih se po pripo
vednem izhodišču v ničemer ne raz
likuje od preostalih romanov iz cikla
(mnogi o Iskanju izgubljenega časa
govorijo kot o enem samem romanu s
posebej naslovljenimi deli): sreča
mo vrsto junakov in njihovih usod, pi
satelj pa jih pred bralca pospremi z
neštetimi estetskimi razmišljanji, ra
zčlembami, kulturnozgodovinskimi
opombami. Stvari in ljudje so minljivi,
z njimi minejo raznovrstne vrednosti.
Krivec za to je čas — in tega je treba
premagati. Za Prousta je edini način,

V pestri in bogati beri knjig za
otroke in mladino, ki jih je letos pos
lala na knjižni trg založba Mladin
ska.knjiga, so še posebne pozor
nosti vredne knjige iz programa
tako imenovane stvarne literature.
To so knjige, s pomočjo katerih naj
bi se otrok učil, srkal iz njih nova
spoznanja in vedenja, dopolnil šol
sko znanje, poglobil znanja, ki ga
zanimajo poleg obveznih, in se
hkrati ob njih navadil ustvarjalne
uporabe knjig in pisanih virov, brez
česar si pač ni mogoče predstavl
jati učinkovitega učenja, še manj
pa kasnejšega študija.
Značilnost letošnjih knjižnih no
vosti iz programa stvarne literature
za otroke in mladino je predvsem
ta, da so vse knjige plod domačih
pisateljskih in ilustratorskih moči.
To je še toliko bolj pohvalno, če
vemo, da spada pisanje takšnih
knjig med težke naloge. Ni namreč
lahko preprosto in jasno povedati
strokovne stvari ali otroku na nje
mu primeren način razložiti, deni
mo, spočetje in rojstvo.
Ker smo nekatere od knjig iz teh
programov že predstavili, si tokrat
na kratko oblejmo štiri knjige, dve
za mlajše šolarje in dve za starej
še.

Če pojave iz narave primerjalno prenesemo v
človekov svet, potem bi literaturo in sploh
vsakršno duhovno snovanje lahko primerjali s
kristalizacijami mineralov, kapniškimi in dru
gimi sigastimi tvorbami, ki na kraškem svetu,
kot je Dolenjska, rastejo iz stoletnega proni
canja voda skozi zemeljske plasti in kristaliziranja v njih raztopljeni snovi. Tako se življenj
ska izkustva, doživetja in razmišljanja duhov
no kristalizirajo in preoblikujejo skozi ustvarjal
čevo osebnost v st-varitve, ki nam življenje in
čas pokažejo v prečiščeni, novi, a vendar pre
poznavni obliki.
iz takšnega premisleka lahko razumemo
naziv za novo knjižno zbirko, ki je s štirimi no
vostmi pred kratkim prišla na knjižni trg kot
plod založniških priznadevanj Dolenjskega
muzeja v Novem mestu. Zbirka namreč nosi
naziv Siga, to pa so v naravi kristalizacijske
mineralne tvorbe, ki jih lahko primerjamo s človeškovim dohovnim ustvarjanjem. V zbirki, ki
jo ureja Ivan Zoran, so se javnosti predstavili
štirje dolenjski ustvarjalci predvojne generaci
je, ki so se začeli literarno uveljavljati že pred
več desetletji, vendar, razen Dularja, ne v
širšem slovenskem prostoru.
Najstarejši in v slovenski javnosti najbolj
poznan ustvarjalec izmed omenjene četverice
je Jože Dular, ki se je s svojo prvo pesniško zbi
rko predstavil že leta 1941, vendar pa je danes
bolj kot pesnik poznan po svojih proznih delih,
kar je razumljivo, saj je zadnjo pesniško zbirko
izdal pred vec kot 40 leti, napisal in izdal pa kar
pet knjig proze. V Sigi je izšla zbirka peesmi, ki
jih je združil pod ^kupnim naslovom Dobra je ta
zemlja. Gre za »upesnjene drobce življenja«,
kot jih je na predstavitvi knjig označil urednik
Sige, sam avtor pa v knjigi zgolj kot »osnutke
pesmi«. Pesmi v zbirki so razdeljene na dva
sklopa: Bilo je in Novi časi. Vendar napetost
Dularjeve pesniške izpovedi ne izhaja toliko iz
različnosti tistega, kar je nekdaj bilo, in tistega,
v kar se je sprevrglo, ne iz sicer globoko obču
tenega minevanja in razpadanja preteklih vred
not, kot iz spoznanja o človekovi vraščenosti v
svet. Iz te vkoreninjenosti raste pomiritev nas
protij — posameznik se z njo staplja v splošni
tok življenja in tako preseže svojo minljivost,
napetosti in nasprotja.
Janez Kolenc, ki se je v nekaj zadnjih letih iz
pričal s samozaložniškimi izdajami številnih
pesniških listov kot plodovit pesnik »za odras
le«, se v Sigi predstavlja z zbirko pesmi Otrošt
vo v srcu (Silvester Mihelčič je pohitel in jih je

kako kljubuješ smrti, minljivosti, za
tekanje v lastno preteklost; ta ni
mrtva, le priklicati jo je treba, in če ti to
uspe, najdeš izgubljeni čas.
D. R.

20 uglasbil). Gre za Kolenčev ustvarjalni pre
mik v svet otroške pesmi, kar pa ne pomeni
umika v lažjo zvrst pesniškega ustvarjanja.
Otroške pesmi so kamen, na katerem hitro
spodrsne, kdor nima v sebi pristnosti občutja,
tako značilne za otroka, kdor nima na jeziku te
ga, kar ima v srcu. Kolenc je z otroškimi pes
mimi ustvaril svoje najbolj zanimive pesmi, z
veliko sugestivno močjo. Takšna mora biti pe
sem, ki naj živo spregovori otroku, odraslim pa
pričara izgubljeni sijaj otroštva. Knjiga je
opremljena z ilustracijami, ki so jih naredili
ucenci bršijinske osnovne šole.
Tretji pesnik iz Sigine četverice je Ivan Zoran
z zbirko Vpisi, tesnobe. To je že tretja njegova
pesniška zbirka. Kot nakazuje njen naslov, je
središčno žarišče Zoranovih pesmi tesnoba
kot osnovni bivanjski položaj, naj bo pesnika
samega v njegovih izpovedih ali kot upesnjena
izkušnja drugih. Rojeva se iz absurdnosti in
iracionalnosti sveta, ki pa ju pesnik premaguje
z ironijo, izrekanjem te resnice in pristajanjem
na tak svet, hkrati ko si v njem ustvarja svojo
pposebno svobodo, ki je svoboda pesnika —
ustvarjalca. V spremni besedi nekoliko širše
predstavlja in razčlenjuje Zoranovo poezijo
Marjan Brezovar.
Vinko Blatnik je s knjigo Visoko so zvezde
edini zastopnik proznega pisanja v tem paketu
Sige. V knjigo so zbrane spominske črtice, ki sc
nastale pred več kot 30 leti in so bile nekatere
že tudi objavljene v Dolenjskem listu. Raz
vrščene so v tri sklope: Tuji ljudje na naši zeml
ji, Kaj je sreča, ljubezen? in Kdo smo, kam gre
mo? Avtobiografske črtice govore o avtorjevih
izkušnjah in doživetjih iz vojnega časa, ki se
mu je kot otroku globoko zapisal v spomin in
srce, ter o študentskih letih, mukah dozorevan
ja in prvi ljubezni. Knjigo končujejo socialne
slike, ki so več kot to, saj zastavljajo nekatera
temeljna bivanjska in družbena vprašanja.
Blatnik svoje prozne drobce piše z občutkom,
z malo, a izbranimi besedami in z liričnimi toni.
»Če to drobno delce ni visoka literatura, je pa
dobrotno ob sijana od visokih, zvezd,« je v
spremni besedi zapisal Severin Sali (pisec kar
treh spremnih besed v Sigi).
Vsekakor moramo omeniti še oblikovalski
delež, ki ga ima pri novi zbirki Peter Simič.
Knjige so izbrano in enotno oblikgvane, z
občutkom za pomensko plat zbirke. Žal pa so
za tako ozko oblikovane notranje robove knjige
neprimerno vezane.
M. MARKELJ
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PRIROČNIK ZA
LJUBITELJE PSOV
Pes spremlja človeka že tisočlet
ja. Od lovskega pomočnika, čuvaja
kmetije in spremljevalca je s selitvi
jo ljudi v mesta postal predvsem
družabnik in ljubljenček. S spre
menjeno vlogo in spremenjenim
življenjskimi razmerami pa je se
veda postalo očitno, da pasme, kot
so bile primerne za lov ali na kmeti
ji, nikakor niso primerne za bivanje
v mestnih stanovanjskih blokih. Psi,
vajeni prostosti in gibanja, v takšnih
okoljih kljub vsej skrbi gospodarjev
le trpijo. Zato strokovnjaki pripo
ročajo, naj si ljudje v mestih priskr

bijo za družabnike primernejše
pasme psov, predvsem tako ime
novane male družne pse, ki imajo
sicer vse lastnosti pravega psa, a
so poleg prostorske ekromnosti tu
di za vzdrževanje in prehranjevan
je cenejši.
Kakšni psi so to, kakšnega zna
čaja so, kako zanje skrbeti in jih
negovati, kje jih dobiti, o vsem tem
govori knjiga Gorazda Gaveza Mali
družni psi, ki jo je nedolgo tega pos
lala na tržišče založba Kmečkega
glasa.

Z BRANJEM DO
Janez Bitenc, ki je s Tremi mu
cami dosegel lep uspeh pri mladih
bralcih, se letos predstavlja z no
vimi glasbenimi pravljicami, zbra
nimi v knjigi TELEFON V MESTU
TUTUKAJ. Posamezne otroške pe
smice so vpete v pravljično pripo
ved, s čimer a vtor doseže, da otro
ci pesmi bolje razumejo in se jih
igraje naučijo. Vsako od desetih
pravljic uvaja spremno besedilo, ki
otroke seznanja s telefonom in
njegovo uporabnostjo. In ker je
knjiga namenjena eudi najmaljšim,
je seveda bogato ilustrirana z
barvnimi slikami, kijih je prispevala
Marjanca Jemec-Božič.
o-Božič.
Prej ali slet se vsakdo sreča z
bolnišnico. Za otroka je to, če ga
doleti, zanesljivo bolj težka izkušn
ja kot za odraslega, še posebno
zaradi tega, ker je to zanj popol
noma nov in tuj svet. Bolnišnico in
vse, kar se v nji godi, na prijeten
način, v mešanici resničnega in
fantazijskega sveta, predstavlja

srnjad*

mladim bralcem Joža Oven v knjigi
MEDO, ALI SE MUHE BOJIŠ?
Pripoved o sedemletnem fantiču in
njegovih zgodbah in nezgodah v
srečanju z zdravniki in bolnišnico
je ilustriral Danijel Demšar.
Marijan Prosen je napisal mali
astronosmski priročnik o opazo
vanju Sonca in lune, torej nebesnih

Avtor priročnika je priznani med
narodni kinološki sodnik. Na po
dlagi zapiskov, ki si jih je delal, ko
se je pripravljal na sodniški izpit, se
je rodila knjiga o malih družnih psih,
ki bo gotovo razveselila številne
ljubitelje psov pri nas (v Sloveniji jih
je registriranih okrog 120 tisoč). Av
tor je knjigo razdelil na dva delš?V
splošnem delu se bralec pouči o
izbiri psa, nakupu, o opremi, preh
rani, negi in vzgoji štirinožnega pri
jatelja, pa nekaj o boleznih in prvi
pomoči ter zreji psov. V drugem
delu pa podaja pregled 34 pasem
malih psov. Vsako pasmo opiše po
zunanjosti, poda kratek pregled
zgodovine pasme in navede njene
najpogostejše hibe. V komentarju
avtor podaja lastnosti psa, podatke
o posebni negi, sodniških merilih
ipd.
Knjiga je bogato opremljena z
barvnimi fotografijami. K njeni prak
tični uporabnosti pa pripomore tudi
seznam zrediteljev posameznih pa
sem, seznam kinoloških organiza
cij in navedba strokovne literature.
MiM

teles, katerih gibanje in pojave,
povezane z njima, otroci lahko
spremljajo brez dragih naprav.
Knjižico OPAZUJEM SONCE IN
LUNO je zasnova tako da otroka
navaja k preprostim meritvam in
opazovanju. Četudi se ob igri in de
lu, ki ga predstavlja knjiga, ne bo
rodil nov Nevvton, pa bo s to knjigo
v roki otrok, ki ga zanima naravos
lovje, veliko pridobil. Nazorne, in
pojasnjevalne ilustracije so delo
Matjaža Schmidta.
Čisto »ta prava« knjiga o novi
narstvu in hkrati prvi slovenski pri
ročnik za mlade novinarje je knjiga
MLADI NOVINAR, ki jo je napisala
Manca Košir, profesorica na novi
narski fakulteti. Vanjo je zajela vse
najvažnejše modrosti novinarstva,
pri tem pa imela v mislih seveda
mlade, ki se po slovenskih osnov
nih in srednjih šolah trudijo s šol
skimi listi. Strokovno neoporečno,
vendar razumljivo in podkrepljeno
s številnimi zgledi razlaga novinar
ske zvrsti in osnove njihovega p i
sanja in urejanja. Knjiga je primer
na tudi za mentorje novinarskih
krožkov, z zanimanjem in s koristjo
pa bo pri nji listal vsak, kdor kda/
napiše kaj za časopis.
MiM

je v lužo pred Kmetčevo vrgla njene čevlje, za njo umivalno skledo, s čevlji pa je pred hišo naredila drsalnico.
Vse je skratka izgledalo tako kot da se je Kmetčeva, ki
je imela tistega dne koline, dobro najedla mesa in napi
la vina, na dvorišču pa ji je, ko je šla po vodo, spodrsni
lo in se utopila. Sledovi so bili tako prepričljivi, da jim je
nasedla celo komisija kriminalistov in miličnikov, ki so
v svoje poročilo zapisali, daje šlo za nesrečen slučaj.
Pričujoči zapisi tem eljijo na resničnih d o 
godkih, ki so pred trem i in ve č desetletji ra z
burjali dolenjsko javnost, le osebe in kraji v
njih so, ker so glavni junaki povečini že po šte 
no odslužili svojo kazen, izmišljeni.

LJUBOSUMJE
RAZKRILO
ZLOČIN

Kmetčevo so čez dva dni pokopali, dogodek pa je
pričel pcčasi toniti v pozabo. Vse bi se za storilce ver
jetno srečno izteklo, če bi ne bilo nekega nepredvidlji
vega naključja. Nesrečne ljubezni in ljubosumnosti so
privedle do sporov, med seboj so postajali nezaupljivi,
drug drugemu so pričeli škoditi in nagajati, pričeli so le
teti razni očitki, ki jih je bilo kmalu moč povezati v srhlji
vo celoto. Sicer pa je začetek zgodbe potrebno pomak
niti še v čase, ko sta bili Tankova in Kmetčeva dobri
prijateljici in sosedi.
Alojzija Tanko je svojčas rada videla Janeza Kmeta,
Maričinega sina, le da je tej zvezi pričela Kmetova, ki je
Alojzijo poznala kot lahkoživo dekle, željno zvez s fan
ti, nasprotovati. Uspelo jije prepričati sina, naj Tankovo
pusti, in ta si je v velikem razočaranju kmalu našla no
vo uteho. Na hitro je spoznala drugega fanta in se z
njim poročila. Kmalu zatem se je poročil tudi Janez
Kmet in se z izvoljenko preselil v sosednjo vas. Kme
tova je tako ostala sama na domačiji.
Nekega dne v letu 1950 se je pri njej oglasila T anko
va in jo prosila, naj ji posodi cev za pretakanje vina.
Kmetova ji je cev izročila, ko pa ji Tankova posojenega
dolgo časa ni hotela vrniti, ji je to očitala. Prišlo je do
prepira, v katerem je Alojzija znesla nad ženico ves
svoj gnev in jo krepko pretolkla z burklami. Kmetova je
dogodek prijavila miličnikom. Ti so sestavili ovadbo in
22. junija 1954 je bila T ankova pred sodniki obsojena
na 15 dni zapora, pogojno na dobo dveh let. Sovraškvo je ta dogodek le še poglobil, Alojzija ni premišljevala
več o ničemer drugem kot o tem, kako se bo Kmetovi
maščevala. V njej je dozorel sklep, da jo bo umorila,
potrebovala je le še pomočnike.

t

Zima je tistega 15. decembra 1954 že krepko stiska
la, snega je bilo do kolen. V topli kmečki izbi domačije
29-letne Alojzije Tanko so za mizo sedeli 21-letna
Sonja Bele, 18-letni Silvo Kranjc in gospodinja Tanko
va. Kovali so krvav plan: kako se znebiti sovaščanke
Marice Kmetec. S Tankovo sta imeli stare neporavna
ne račune, maščevanje je dolgo viselo v zraku, napos
led je padla odločitev.

V visokem snegu so se Kranjc, Beletova in Tankova
tisti večer odpravili na drugi konec vasi do osamljene
hiše, v kateri je prebivala Marica Kmetec. Tankova je
tolkla po vratih, Kranjc seje predstavljal za miličnika, a
ženica ni nasedla. Kot da bi slutila, kaj ji pripravljajo, ni
hotela odpreti vrat. Nasilneži pa niso odnehali. Zenski
sta se odpravili za hišo, tam razbijali po oknih, Kranjc
' pa je pograbil sekiro in jo zasadil v špranjo med pra
gom in vrati. Kmetčeva se je tega očitno ustrašila, za
hip je odškrnila vrata, to pa je bilo zanjo usodno. V tis
tem trenutku so jo vsi trije zagrabili in zvlekli pred hišo
ter vrgli v mlako. Glavo soji tako dolgo potiskali v vodo,
da je ženica utonila. Pustili so jo ležati, kraj zločina pa
priredili tako, kot da je šlo za nesrečen slučaj. T ankova

DEVETDESET LET
ŽIVLJENJA
IN RAZDAJANJA
Z metliškim profesorjem Jožetom Dularjem pos
lušava nenavaden koncert: devetdesetletna ženica
nama z jasnim in močnim glasom prepeva:
»Rojena sem ciganka,
nikjer m i ni obstanka...«
Nama nepoznano, tam iz mladosti nekje blizu
začetka tega stoletja obujeno pesem prepeva Fa

spravili na domu Alojzije Tanko, kjer so pogosto
veseljačili.
Vse pa le ni teklo tako, kot si je trojka predstavljala.
Svoje je naredila ljubezen. Beletova je v tistem času
navezala stike s 23-letnim Matohom Ferdom iz so
sednje vasi, Kranjca pa, ker se je bala, da bo kaj
čvekal, nagovorila, da se je za nekaj časa umaknil k
polbratu na Gorenjsko. Beletova je tačas uživala v
družbi z Matohom, rada pa je videla tudi druge fante.
To njeno početje je očitno prišlo na ušesa tudi Kranjcu,
ki se je kmalu vrnil z Gorenjskega. Z Beletovo sta bila
namreč svoje čase še kaj več kot le dobra prijatelja.
Vedoč za njene grehe, je pričel zahajati k njem sosedi.
Sonja Bele je ob tem postajala vse bolj ljubosumna in
med njo in Kranjčevo novo prijateljico je celo prišlo do
prepira. Med prerekanjem je slednja Beletovo zmerja
la s tatico in lopovko, Sonja pa je ob teh izrečenih be
sedah kaj pomislila, daje svoji priležnici Kranjc koj sčvekal o dogodkih v zvezi s Kmetčevo. T a misel ji poslej
ni dala miru, zato se je tudi njega hotela znebiti. Za
uresničitev novega krvavega načrta si je kot pomoč
nike izbrala vaške fante. Kdove s kakšnimi obljubami
in sladkimi besedami jih je pripravila do tega, da so
sklenili s Kranjcem, ki je veljal za izredno postavnega,
predvsem pa močnega fanta, obračunati. Za to sta se
odločila Alojz Matoh in Ankon Brcar. V ta namen sta
pripravila daljšo palico, ki sta jo ojačala s kovinskim
koncem. Dalj časa sta prežala na Kranjca, a ta se jima
je, ker je slutil, kaj mu fantje pripravljajo, spretno iz
mikal vse do 10. februarja 1957, ko ga je na poti z obi
ska pri novi prijateljici presenetil Alojz Matoh. Med na
padom jo je Kranjc hudo skupil, da je moral štiri dneve

Silvo Kranjc je potem, ko se je vrnil iz bolnišnice, mi
ličnikom prijavil napad in tudi navedel osumljence, ki
naj bi stali za dejanjem. Zaslišanja so za seboj potegni
la plaz. S pomočjo Kranjca, ki ni nič vedel za mero, kaj
in koliko povedati, da bi bilo njegovo maščevanje več
je in popolnejše, so prihajala na dan nova dejanja in z
njimi novi storilci. Tako se je pokazalo, da so Alojz Ma
toh, Anton Brcar in Anton Povh v nočeh na 8. in 9. ma
rec 1956 vlomili v hram vaščana iz sosednje vasi ter iz
njega odnesli 25 litrov vina. Večino ukradene pijače so
spili skupaj pri Beletovi. Alojz Matoh in Anton Brcar sta
februarja 1986 iz stanovanja v bližnji vasi ukradla
1.100 din, maja istega leta pa obiskala še drugo hišo, iz
katere sta vzela 12-litrski lonec, v katerem je bilo 4
kilograme ocvirkov. Anton Brcar je v približno istem
času še enkrat vlomil, tokrat se je založil z dvema
šunkama.
Vesela družba fantov in deklet je ob nakradenih do
brotah brezskrbno živela vse dotlej, dokler se po Kran
jčevi zaslugi zanje niso pričeli zanimati miličniki. Sle
dovi so privedli tudi do Beletove, kjer so fatje ukradene
stvari spravljali in jih pridno pokušali. Zasliševanja so
kmalu potrdila vsa dejanja. Očitno pa Kranjc tudi s tem
ni bil zadovoljen. Miličnikom je povedal tudi za vlom v
zidanico Janeza Kmetca, ki so ga storili skupaj z Bele
tovo in Matohovo. S tem je bila potrjena njihova med
sebojna zveza, ki so jo nekaj časa spretno prikrivali.
Zaslišanje Matohove pa je prineslo na dan tudi njene
odnose s Kmetčevo. Za kriminaliste je postajala stvar
čedalje zanimivejša, smrt Kmetčeve je znova pričela
porajati številne sume. Po nekajkratnih zaslišanjih jih
je potrdil samo Silvo Kranjc.
Povedal je, da sta ga tisto noč Matohovain Beletova
naprosili, naj gre z njima, da bodo opravili neko stvar.
Njega sta postavili na križišče poti, nekaj deset metrov
stran od hiše Kmetčeve. Miličnikom je zatrdil, da ni ve
del, kajse je tam dogajalo, njegova naloga je bila le, da
je stražil. Kako uro je stal v visokem snegu, ko sta se
zasopli vrnili Matohova in Beletova. Nič da mu nista
povedali, je pojasnil, le nemo so se vrnili vsak na svoj
dom. Šele naslednjega dne, bila je nedelja, ko je hodil
po vaškem sejmu, naj bi slišal vaščane govoriti, kako
se je ponoči Kmetčeva utopila pred svojo hišo.

Ko je leta 1954 dozorevala koruza, sta se na farovški njivi blizu vasi srečali Alojzija Tanko in Sonja Bele.
Prva je pričela Beletovo nagovarjati, kako ima Kmeto
va doma veliko denarja in kako bi se kazalo ženice
znebiti in tako priti do pravega bogastva. Enako je
pričela Tankova govoriti tudi Silvu Kranjcu. Predlagala
je tudi načrt: ženico naj bi pred hišo v mlaki utopili. No
vembra je zato oba povabila k sebi domov, načrt pa
dopolnila s tem, da bo najprimernejši čas takrat, ko bo
Kmetova klala prašiča. Beletova in Kranjc sta na pre
dlog brez pomislekov pristala.

Kriminalistom je sedaj marsikaj postalo jasno, do
godke so kmalu povezali med seboj in razgrnila se jim
je srhljiva zgodba. Glavne osebe so kmalu pričele go
voriti, sprva obtožujoče, bremenili so drug drugega,
kmalu zatem že skesano, priznavajoč dogodke. Sojen
je, ki je potekalo 3. in 4. oktobra 1957 pred velikim se
natom novomeškega okrožnega sodišča, je vzbudilo
ogromno zanimanje javnosti. Obravnava je v celoti
potrdila sume in ozadje grozljivega uboja Marice
Kemetec. Alojzijo Tanko je senat obsodil na 20 let za
pora, Sonjo Bele na 18 in Silva Kranjca na 13 let. Ob
teh treh je bil z 1 letom in 8 meseci zapora kaznovan še
Alojz Matoh, Anton Brcar je bil obsojen na 1 leto in 10
mesecev zapora, Anton Povh na 8 mesecev in Ferdo
Matoh ha 4 mesece in 15 dni zapora.
B. BUDJA

15. december 1954 je bil, ko so svoj krvavi načrt iz
polnili. Po dejanju so obiskali še hram Marice Kmetec
in iz njega odnesli 62.200 din, 37 litrov vina, 2 klobasi in
nekaj slanine. Ključ hrama so našli v stanovanju Kmetčeve. Medtem ko sta ženski kradli, je Kranjc stražil.
Kot že rečeno, je ogled posebne komisije pokazal, kot
da gre pri utopitvi Marice Kmetec za nesrečen slučaj.
Storilci so bili nad popolnostjo svojega dejanja seveda
navdušeni. Opogumljeni z ugotovitvami komisije, so
17. januarja 1955 ponovno vlomili v hram, potem ko so
razžagali vrata. Odnesli so še 250 litrov vina in ga

nika Pugelj, po domače Volkova iz Metlike. In med
tem ko se glasovi stare pesmi izgubljajo v zadnje
kotičke tople kuhinje, nama natoči kozarca kristalno
čistega belokranjca z Veselice, rekoč: »Le dajta ga
kozarček. Dobro je. Jaz sem svojega že prej.«
To je bilo pred enim tednom. Danes, prav na
božični večer, praznuje Fanika devetdeseti rojstni
dan in številne sorodnike, prijatelje in sosede, ki ji
prihajajo čestitat ob tem visokem jubileju, verjetno
prav tako razveseljuje z dobro kapljico in vedro
pesmijo. Kajti Volkova Fanika, gotovo ena od najs
tarejših in najbolj poznanih Metličank, ima prijatel
jev in vedrine na pretek. Čudno nasprotje pravza
prav, kajti njeno življenje je bilo vse prej kot lahkotno
in udobno. Prej bi lahko rekli, da je bilo ena sama
borba za obstoj. In iz te borbe je pri devetdesetih le
tih Fanika izšla neverjetno zdrava in čila. Še vedno
opravlja vsa gospodinjska dela, saj živi v svoji hiši
večidel sama, še vedno skrbi za svoje kure in vzor
no obdeluje vrt, ki daje številne darove njej in najbljižjim sosedom. Poleg tega pa si vzame še .veliko
časa za branje številnih knjig in časopisov. »Človek
mora slediti času,« pravi, »če ne, te čas povozi.«
Ta energična ženska je zaradi svojega dolgega
življenja in zaradi odličnega spomina na dogodke,
ljudi in datume živa metliška kronika. Pa ne samo to.
Kadar ima čas, sede za mizo in v velik zezek zapisu
je svoje spomine. In vsaka vrstica v tem debelem,
tenko popisanem zvezku, je pogled v že davno mi
nuli čas, v življenje in odnose med ljudmi, ki jih že
zdavnaj ni več med živimi.
Fanikin oče je bil znan metliški čevljar. Bil je do
ma iz Novega mesta, tam se je tudi spoznal z njeno
materjo, ki je bila doma iz Šentjerneja, in skupaj sta

preležati v bolnišnici. V tem času je tudi v njem dozorel
sklep za maščevanje. Kot se je kasneje pokazalo, je
bila ta njegova odločitev tista, ki je pomagala k razkritju
grozodejstva v noči na 15. december 1954.

se preselila v Metliko in si ustvarila družino. Postavi
la sta si hišo na nekdanjem »svinjskem placu«, kjer
Fanika živi še danes. Kar deset otrok je bilo v družini
in Fanika je bila deveta po vrsti. Od deseterice je
živa samo še ona. Dva otroka sta umrla razmeroma
mlada, en brat je našel grob med prvo svetovno voj
no v Doberdobu, ostali pa v neskončnih daljavah
Severne in Južne Amerike.
Sprvg, ko je oče še dobro služil s svojimi čevlji,
tudi metliški graščak je naročal pri njem, kar doka
zuje, d a je delal res kvalitetno, in je svoje dajalo tudi
polje ter vinograd, je bilo življenje še kar znosno.
Fanika je hodila na pašo, kjer je veliko brala, delala
na polju, v vinogradu in hodila prat v bližnji Obrh. Po
tem pa se je poročila in revščina je pokazala svoje
ostre zobe. Pri izbiri moža Fanika namreč ni imela
sreče. Mož je bil sicer dober tesar, vendar mu delo
ni dišalo. Tisto malega, kar je zaslužil, pa še tisto,
kar je mogel dobiti pri hiši, je pustil v gostilnah in na
veselicah. Doma pa se je morala žena sama ubada
ti s sinovoma Milanom in Viktorjem, ki sta medtem
privekala na svet. Ko pa je bil na poti še najmlajši,
Zvonko, je bilo Faniki dovolj. Iz Amerike je od bratov
dobila toliko denarja, da je imel mož za pot v Argen
tino. »Tam ne boš mogel postopati,« si je mislila,
»nekaj pa moraš le prispevati za družino.« Pa se je
kljub temu zmotila. Nekajkat se je od tam še oglasil,
potem pa se je za njim izgubila sleherna sled.
Življenje matere samohranilke je bilo v tistih časih
še bolj težko, kot je danes, zlasti, ker je bil srednji sin
Viktor že pri rojstvu nekoliko prizadet in je potrebo
val več pozornosti. Viktor s štirimi leti še ni dobro
spregovoril, zato ga je na prigovarjanje dala v ljubl
jansko zavetišče, kjer naj bi ga vzgajale nune. Ven

dar se je v materi kmalu oglasil občutek, da ž
otrokom nekaj ni v redu. Odšla je v Ljubljano in res
videla, da je ubožec ves shiran in prestrašen. Vzela
ga je domov, kjer je ob skrbni negi le dorasel in se
pozneje tudi zaposlil.
Beda in boj za golo preživetje sta se še stopnjeva
la, ko je prišla druga svetovna vojna. Že veliko prej
je Faniki umrla mati, oče, ki je bil rojen leta 1850, pa
tik pred vojno v enaindevetdesetem letu starosti.
Najstarejši sin je odšel v partizane, kmalu za njim še
najmlajši. Starejši, Milan, je bil s Tomšičevo brigado
na pohodu 14. divizije na Štajersko. Na Graški gori
g a je pokosil nemški rafal in mu razmesaril stegno.
Partizani so ga v boču le rešili in ga varno skrili, dok
ler ni prišel zdravnik in mu pri nekem kmetu kar na
mizarski mizi z navadnim mesarskim nožem pobral
iz že prisajenih ran nemške krogle. Mati za to seve
da ni nič vedela, šele pozneje je dobila sporočilo, da
je padel. Hudo je žalovala za njim in veliko je bilo
njeno veselje, ko je zvedela, da je ranjen, vendar
živ. Tudi v Metliki je razsajal okupator. Fani je v
požaru izgubila svinjak, skedenj in hlev s kravama
vred. Ena krava se je le strgala, vendar je bila zelo
opečena in komaj so jo vsaj za nekaj časa rešili.
Težko si je predstavljati, da ženska, ki ji je življen
je naprtilo toliko težav in preizkušenj, pri devetdese
tih letih še prepeva. Pa je le res. Pesem in vedrina
staji pomagala skozi življenje. P aše nekaj je m ora
lo biti: velika vera v življenje in prepričanje, da čloek
le z lastno voljo, delavnostjo in zagrizenostjo živi in
preživi. In če živi eako, kot živi Fani, ki že domala
devetdeset let dela bolj za druge kot zase, potem
ima tako življenje tudi velik in globlji smisel.
TONE JAKŠE

NAGRADA V NOVO
MESTO
Žreb je tokrat izmed reševal
cev naše male nagradne križa
nke izbral ANKO ŠUŠTERŠIČ
iz Novega mesta in ji dodelil za
nagrado knjigo^ Proti življenju
za zaveso Luja Šproharja, mla
dega in uveljavljajočega se slo
venskega pisatelja. V romanu
pisatelj opisuje težave in pre
magovanje mladega fanta, ki
mu v letih dozorevanja grozi
slepota. Zanimiva in aktualna
pripoved iz našega vsakdanji
ka.
Rešite današnjo križanko in
pošljite rešitev najkasneje do 4.
januarja prihodnjega leta na
naslov: Uredništvo Dolenjske
ga lista, Germova 3,68000 No
vo mesto, s pripisom KRIŽAN
KA.
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Kdor gleda le z vidika
raktične koristi, ni sposobien razumeti ničesar, kar
presega to korist.
J. MAKAROVIČ
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Pravi strokovni siromak
ostane, kdor se sam nada
lje ne izpopolnjuj
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Videofoni so postali resničnost — Drage naprave so
ze dobile cenejše sestrice
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Slika in glas po telefonu

Kozmodrom
na naših tleh
So na Kosovu pristajali
neznani vesoljci?
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Tudi v neredu odkrivajo red

Tatovi kaktusov

Nova znanstvena teorija o kaosu razkriva nekatere skrivnosti naravnih pojavov
— Računalniški modeli so pokazali na red v kaosu_____________

Pogoltnost pleni red
ke in zaščitene rast________ line________

Svet je poln pojavov, v katerih še
tako briljantni umi doslej niso mogli
odkriti zakonitosti in reda, čeprav so
mnogi veliki duhovi slutili, da tudi v
svetu naključij vladajo zakoni, po
dobno, kot odrejajo padec jabolka z
veje ali kroženje planetov okoli Son
ca. Koliko bistrih glav je izgubilo
Pamet, ko so skušali odkriti zakoni
tosti ustavljanja kroglice na številkah
Pri ruleti, ko so odkrivali zakonitosti
pri kartah, loteriji, srečkah. In kako
resni so poskusi, da bi odkrili zakoni
tosti v družbenih krizah, sesutjih
tržišča, borznih katastrofah! Se vre
menu nismo kos in vedno znova pre
senetijo človeštvo nenadni vihaiji,
nenadejane suše, deževna obdobja in
podobno.
Toda znanstveniki se ne dajo. Vse
večja je skupina tistih strokovnjakov,
ki iščejo zakone kaosa, red v neredu!
Z njihovimi prizadevanji se bogati
človekov pogled na resničnost. S
pomočjo teorij kaosa se znanosti svet
kaže v doslej nepredstavljivih razsež
nostih. Rojeva se nova znanost —
znanost kaosa.
»Teorija kaosa je spremenila naše
poglede na to, kako svet deluje,« pra
vi James Gleick, eden od kaologov
(tako se novi znanstveniki imenuje
jo). Gleick je napisal knjigo Kaos —
stvaritev nove znanosti, ki je postala
prava knjižna uspešnica in dokazala,
da je zanimanje za kaologijo zares v
porastu.
Premise teorije kaosa so prastar
vzorec znanstvenega razmišljanja: za
neredom se skriva nek red. Tudi za
pojavi, ki jih sprejemamo kot čista
naključje, delujejo zakoni, le da jih ne
moremo in jih najbrž tudi nikoli ne
boomo mogli povsem razkriti in
doumeti. Lahko pa odkrijemo vzorce
obnašanja. Ti vzorci predstavljajo red
v neredu, zakonitost v kaosu.
V direndaju vsakdanjika se nam
zdi, daje vrst nereda vse polno, ven
dar pa znanstveniki trdijo, da je v na
ravi le nekaj vrst kaosa. Isti matema

tični vzorec, s katerim je mogoče
označiti premikanje očesa shizofre
ničnega človeka, je veljaven tudi pri
določanju vzponov in padcev v popu
laciji posameznih živalskih vrst. In
prav v tem, da lahko zajame najraz
ličnejše pojave, je moč teorije kaosa.
Teorija ima svoje korenine v vremenoslovju. Leta 1960je meteorolog
Edward Lorenz uporabil enega od
takratnih računalnikov, ki pa je bil
seveda prgcej boren v primerjavi s se
danjimi. Želel je računalniško ugoto
viti, kako bi se spremenile svetovne
vremenske razmere, če bi prišlo do
malenkostnih sprememb v delovanju
vetrov. Program je vložil v računal
nik, nato pa je odšel na kavo. Raču
nalniki so takrat premlevali podatke
precej dlje časa, kot pa to počnejo
zdaj. Ko seje Lorenz vrnil v laborato
rij, je zagledal tisto, česar seje je kas
neje prijel naziv metuljev učinek.
Nalažje je metuljev učinek razložiti
tako, kot ga je povedal Lorenz. Me
tuljev utrip s krili nekje ob Amazonki
lahko povzroči tornado v Teksasu.
Drobni zračni vrtnici, nastali ob me
tuljevem utripu, potujejo tisoče kilo
metrov daleč, se spajajo in vplivajo
na druge sapice in sape ter sprožijo
kot končno posledico vihar, ki se kot
tornado razbesni daleč proč od sicer
povsem nedolžnega metuljčka.
Presenetljivo je bilo predvsem to,
daje računalniški model pokazal, da
že najmanjše in najneznatnejše spre
membe lahko povzročijo drastične
spremembe. To pa je hkrati pomeni
lo, da zaradi takšne narave vremena,
zanesljivih in točnih dolgoročnih na
povedi nikoli ni mogoče podati.
Lorenz se je potem lotil podobnih
raziskav na modelih drugačnih kom
pleksnih sistemov. Tudi pri njih je
odkril skrit red. Računalnik mu je iz
risal vzorce, značilne za nekatere za
pletene pojave, kot so vodni vrtinci
ali dviganje toplih zračnih tokov, na
milijarde točk je stroj razvrstil v vzor
ce, v katerih pa so se bolj ali manj

Sindrom bolnih zgradb
So stavbe krive pogostega obolevanja zaposlenih?
— Dobro zračenje in manj nevarnih snovi
Se v službi slabo počutite? Ste
nekoliko preveč pozabljivi in raztre
seni? Vas pogosto boli glava in imate
težave z želodcem? Ste doma zdravi
kot dren in dobrega počutja, nekaj
čisto, drugega kot na delovnem mes
tu? Če je tako in če niste grozovit delomrzneš, še posebno pa, če se po
dobno slabo počutijo tudi vaši sode
lavci, potem se kar oddahnite. Niste
vi skrivnostno bolni, marveč je bilna
zgradba, v kateri delate. Pot do vaše
ga boljšega počutja pa pelje le preko
ozdravitve stavbe.
EPA, Agencija za varstvo okolja
ZDA, je odkrila najnovejšo nadlogo
urbanega okolja, ki jo je nazvala sin
drom bolnih zgradb. Njeni strokovn
jaki ugotavljajo, daje okolje v neka
terih poslovnih zgradbah precej bolj
onesnaženo kot zunanje mestno okol
je. Slabo prezračevanje, neustrezna
izolacija, ki sicer varčuje pri energiji,
ovira pa naravno zračenje in dihanje
zgradbe, naprave za vlaženje in os-

veževanje zraka, plim, ki nastajajo pri
delovanju nekaterih pisarniških na
prav, kot so kopirni stroji, kemikalije
v umetnih snoveh. Takoj z v opremi,
talnih in zidnih oblogah, barve in po
dobno, vse to onesnažuje zrak in de
lovno okolje v taki meri, da povzroča
občasna obolenja zaposlenih. Se po
sebno nevarne so bakterije in glivice,
ki se naselijo v ventilacijskih napra
vah in v vlažilcih zraka, terazbestna
vlakna v nekaterih gradbenih in izo
lacijskih snoveh. Takoj za njimi pa je
na vrsti že tobačni dim, kjer se v zapr
tih prostorih veliko kadi.
Strokovnjaki pravijo, daje prva in
najboljša pot k ozdravitvi odpravljan
je sindroma, to pa pomeni odstrani
tev nevarnih snovi in dobro prezrače
vanje. Tudi kadilce je dobro postaviti
v posebne prekajevalnice, kjer se la
hko po mili volji nadihajo svojega in
sokadilčevega dima. Če pa vse to nič
ne pomaga, je najbolje stavbo pov
sem prenoviti.

Že več kot pol stoletja pisatelji in
filmarji v svojih fantastičnih delih sa
njarijo o videofonih, napravah, ki
prenašajo sliko in glas. A čeprav že
nekaj let take naprave niso več fanta
zija in jih v televizijskih studiih ter v
nekaterih velikih nadnacionalnih po
slovnih sistemih že uporabljajo za
medsebojno komunikacijo, pa so to
drage reči, daleč od navadnega
smrtnika.
Razvoj mikroelektronike in optoelektronike v zadnjem času ponuja
možnosti, da se bodo lahko tudi na
vadni državljani pogovarjali preko te
lefonskih linij in si hkrati izmenjali
vidna sporočila. Človek namreč ne
občuje le z zvočnimi znaki, besedami,
zelo veliko lahko povedo tudi kret
nje, drže telesa in izrazi na obrazu. To
je nezavedna govorica telesa, ki jo
človek razume in racbere le, če sogo
vornika tudi vidi.

redno pojavljale nekatere oblike. Pri
nekaterih vzorcih se je pokazalo, da
se oblike pojavljajo podobno, kot ena
v drugi stoje znane ruske lutke
babuške.
Tudi Benoit Mandelbrot iz IBM, ki
se je lotil podobnih raziskovanj na
računalniških modelih, je odkril isto.
Ustvaril je računalniški model, v
katerega je vložil podatke o gibanju
cen bombaža v zadnjih 60 letih. Vzo
rec, ki ga je računalnik izrisal, ni
sprva kazal nobenih izrazitih ponavl
jajočih se oblik, ko pa gaje strokovn
jak povečal, se je iza izkazalo, da so
krivulje dnevnega gibanja cen po
dobne krivuljam mesečnih cenovnih
sprememb za obdobja vojn ali gos
podarske depresije.
Nadaljnje raziskave na modelih
razporeditve potresov, bitja človekovaga srca, gibanj osebnega zaslužka v
razmerah prostega trga, labirinta člo
vekovih pljuč ipd. so pokazale, da se
v vzorcih določene oblike ponavljajo
na vseh nivojih, od največjega do
najmanjšega, od najvišjega do najniž
jega. V kaosu je nek red.
Fizik Mitchell Feingebaum je od
kril matematično pravilo, ki pojasn
juje vse to, in sicer je matematično
razložil, kako red ustvari nered.
Znanstvenikom sicer še ni uspelo
ugotoviti, kako splošno je Feigenbaumovo pravilo, vendar pa ga s pri
dom, tako kot druga odkritja kaolo
gov, uporabljajo pri raziskavah. Upa
jo, da bodo, oboroženi s temi novimi
spoznanji, prodrli še globlje v skriv
nosti sveta in človeka.
M iM

Mogočni saguari, veliki bo
dičasti kaktusi pušč na jugu
severno-ameriškega kontinenta
od Kalifornije do Teksasa, so
skupaj s še nekaterimi drugimi vr
stami tamkajšnjega redkega rast
linja ogroženi. Ne zaradi ekološ
kih razmer, temveč zato, ker po
njih sega vse preveč hitrega dobič
ka željnih rok. Tatovi kaktusov in
nekaterih drugih redkih puščav
skih rastlin plenijo divjino in pro
dajajo zaščitene rastline ljubite
ljem po vsem kontinentu. Lovke
tatinskega trgovanja pa segajo tu
di v Evropo in na Japonsko,
skratka povsod tja, kjer so ljudje
pripravljeni plačati dovolj denar
ja za rastline, ki postajajo v novih
okoljih okrasne.
Da gre za pravo ropanje divji
ne, zgovorno priča podatek o šte
vilu zalotenih tatov. Lani so samo
v Arizoni ujeli pri delu 200 rast
linskih tatov, ki so trgali zaščitene
in redke rastlinske vrste. Večina
puščavskih rastlin ima plitve ko
renine, njihova rastje počasna in
je zato vsakršno poseganje v
občutljivo ravnovesje uničujoče.
Saguaro potrebuje sto let, da doTatovi
seže velikost dveh metrov. Tatovi
jih prodajajo kar na metre. Celi
veliki kaktusi pa dosegajo zares
visoke cene. Tako so prodali 7
metrov visok saguaro za 15.000
dolarjev (19 milijonov dinarjev).

Za slovitim Daenikenom, ki je po
vsem svetu najdeval dokaze o obisku
zunajzemeljskih bitij na našem planetu
in sprožil vrsto podobnih razmišljanj in
»odkritij«, seje še enemu od strokovn
jakov za tovrstne zadeve razkrilo, da so
na ozemlju Jugoslavije dokazi o vesolj
skih obiskih.
Neki sovjetski geolog, čigar ime ni
navedeno v poročilu o letošnjem sreča
nju »Arheologov bodočnosti« na Reki,
je prepričan, daje bil v okolici znanega
samostana Dečani na Kosovu nekdaj
obsežen kozmodrom, ki je služil skriv
nostnim vesoljcem za pristajanje. Doka
zi o obstoju kozmodroma so po pre
pričanj u sovjetskega strokovnjaka skriti
v okolici, le poiskati bi jih bilo treba.
Med že odkritimi »dokazi« naj bi bile
freske v samostanski cerkvi. Cerkev je
bogato poslikana, saj skorajda ni ko
ščka zidu, na katerem ne bi bilo pos
likave. Med številnimi podobami je tudi
božični prizor s kometom, zvezdo repa
tico, kije Modre vodila v Betlehem. To
naj bi bilo seveda vesoljsko vozilo. Še
bolj prepričljiva pa naj bi bila podoba
angelov v žarečih kroglah. Že Daeniken
je videl v njih vesoljsko vozilo in vesolj
ce, sovjetski geolog pa ta predvidevanja
odločno podpira.
Po izkušnjah z jugoslovansko Trojo,
kije naredila nekaj sivih las zgodovinar
jem in razkrila jugoslovansko lahko
vernost, ni pravega navdušenja za razi
skovanje Dečanov in okolice. In tako
smo zaenkrat prikrajšani za epohalno
odkritje. Najverjetneje pa samo za novo
potegavščino.

Sila ne rodi ljubezni.
S. HRIBAR
Če ni svobode, bo ena
resnica ostala večno veljav
na.
T. KERMAUNER
Nikakršni podatki ne mo
rejo zamenjati pričevanj, ki
izvirajo iz človeških bole
čin.
B. STIH

Američani in Japonci so sicer v
živahnem preurejanju komunikacij
skih povezav in imajo v načrtu, da
bodo sedanje kabelske povezave za
menjali z optičnimi vlakni, vendar so
kljub temu izdelali nekaj videofonskih naprav, ki delujejo tudi preko
običajnih telefonskih napeljav.
Mitsubishijev videofon LU-1000,
ki ga prodajajo tudi v Evropi, se pri
ključi na sedanje telefonske linije,
prenaša pa glas in črno-belo sliko.
Vendar slika ni gibljiva. Videofon je
torej uporaben za ogled predmetov,
dokumentov, fotografij in podobne
ga. Nakupovanje po telefonu, po
slovni razgovori, a tudi družinsko
kramljanje ob fotografijah in slikah
sodelujočih je s takšnim videofonom
nedvomno lep napredek. Zaenkrat so
najbolj marljivi uporabniki tega vi
deofona policaji, ki napravo uporab
ljajo za hitro identifikacijo. Žal je na
prava precej draga, stane nekaj čez
1000 dolarjev (1.260.000 din).
Mitsubishi pa je že pripravil tudi
cenejšo izvedbo, namenjeno širšim
slojem. Videofon VisiTel je dvainpolkrat cenejši, vendar ni tako zmog
ljiv. Ne more prenašati več slik hkrati,
se pravi, da ne razdeli ekrana na več
delov, nima spomina za stotero šte
vilk ipd.
Tudi druge močne elektronske
družbe so najavile svoje inačice vide
ofonov. Kaže, da bodo kmalu tako
vsakdanji, kot so običajni telefoni. Za
nas seveda to ne velja, saj se še z na
vadno telefonijo nismo izkopali iz to
vrstne nerazvitosti. Morda je celo bo
lje, da se ne vidimo.
M iM
(Vir: Newsweek)

Krvava stoletnica
Prihodnje leto stoletnica
Jacka Razparača
Med najbolj slovitimi kriminalci
vseh časov, čeravno nima na vesti
največ žrtev, je Jack Razparač, mori
lec, kije leta 1888 v Londonu umoril
in pohabil najmanj pet prijateljic
noči. In ker ostaja slej ko prej skriv
nost, kdo je bil sloviti morilec, je raz
umljivo veliko zanimanje, ki še dan
današnji vlada za tega zločinca iz
prejšnjega stoletja. In zdaj, ko se bliža
stoletnica »jeseni groze«, je zanima
nje za Razparača toliko večje.
Kar osem novih knjig o Razparaču
je izšlo ta čas, Britanci pospešeno pri
pravljajo televizijsko serijo o njem, na
trgu je že tudi računalniška igrica o
skrivnostnem morilcu, prodajajo pa
tudi navadne igre, ubrane na strašlji
vo temo.
Roke si mane tudi lastnik gostilne,
ki jo poznajo po imenu Jack Razpa
rač. 230 let stari gostilni je to ime sicer
nadel šele leta 1974, vendar nima .
zato nič manj občudovalcev. V nji toč
ijo »krvavi koktajl«, katerega sestavi
ne so seveda skrivnost. Stene so obar
vane temno rdeče, na njih vise slike
prostorov, kjer so našli Razparačeve
žrtve, in fotokopij senzacionalističnih
člankov iz tistega časa. Gostov je
vedno dovolj.
V javnosti je sicer nekaj protestov,
s katerimi ženske opozarjajo na ne
okusnost takega turizma, vendar so
zaenkrat v manjšini. Skrivnosti, še
posebno najbolj mračne, so pač
mamljive.

ro s n
k a

Kar videla ga je: skesan in
zaupljiv se bo vrnil. Prihodnost se ji je prikazo
vala v svetlih barvah...
Ure in ure je drsela po rožnem vencu, iz
gorevala je v prošnji, da bi Tomo pognal kore
nine na hribu. V njej je glodalo veliko stvari,
temnih in bolečih: skrb za sina, strah, da se v
zaporu ne bi dovolj streznil in bi se potlej spet
predajal pregrešnim strastem. Potrtost se je
klatila po njej, vanjo se je zažirala še tesnob
nost. Da bi ji ušla, si je izbrala čudno pot:
posegla je po jedi. Jedla je za dva, za tri...
Drobna in čvrsta se je začela spreminjati,
strašno se je napela, kmalu je bila gmota zbit
ega mesa in maščobe. V njej se je tolkel boj
med srcem in vestjo. Sina je imela rada, rada
z vsakim vlakencem. Skušala si je dopoveda
ti, da so ga drugi zvlekli na slaba pota. Potegnil
je krajši konec, ujeli so ga v zanko, drugi so se
nekako oprali. Krivi sta mladost in mladostna
razposajenost, je šlo po njej. Čisto na dnu je
čutila, da je to slepilo. Da bi ubila zoprno misel
v sebi, je še bolj posegla po jedi. Kruh, kruh.
Drobila gaje po ves dan, zlasti pa se ga je loti
la pred spanjem.
»Kaj bo z Mico? T o kar počenja s kruhom, je
greh. Baše se in baše. Saj jo bo razneslo,« je
šlo med ljudmi.
Vanjo je vse bolj vdiral strah. Dolbel je
brazdo za brazdo, vsaka je bila globlja od
prejšnje, tiščale so jo k tlom, iz njih je silila bo
lečina. Nad to zamegljenostjo v duši je bilo še
drobno prgišče svetlega upanja: materina
ljubezen. Ta ga bo rešila.
Sin je prišel iz zapora. Z ničemer ga ni spo
minjala na ječo, ves čas je imela veder, nas

mejan obraz. Se na hrano je kar pozabila. Vsa
njena prizadevanja, čustva, hotenja so se zlila
v eno samo svetlo željo: spraviti sina na pravo
pot, da bi se čvrsto vgnezdil na hribu in delal.
Svojevrstna moč se ji je razlila po žilah. Šla je
med ljudi. Vsako stvar je spravila v denar:
prodajala je jajca, smetano, delala je maslo,
nabirala zdravilna zelišča... Vsak soldek je
skrbno shranila v staro šatuljo. Kupček se je
dvigal; čimbolj se je večal, tembolj se je bistrila
njena želja popraviti hišo, razširiti hlev...
Prosila ga je bolj z očmi kot z besedami.
Dom pa ga ni pritegnil. O koreninah, ki bi po
ganjale v hribovski svet, ni bilo sledu. Odtod
njena zaskrbljenost, napetost, čakanje in
upanje.
Delal je pri zidarjih, pozno se je vračal. No
benega nagnjenja ni pokazal do domačih
opravil. Mica se je vpraševala, kje so tiste
stare kreposti, ko je bilo delo ponos. V njegov
ih očeh je bilo vse kaj drugega: nekakšna
osuplost, še več, grabežljivost. Večkrat je os
tal v dolini. To jo je spravilo na rob obupa.
Poznala ni ne pravega obupa ne brezdelja,
poznala pa je strah, strah z veliko težo, ki jo je
pritiskal k tlom, strah za sina, da bi ga življenje
potegnilo kam drugam. Zdel se ji je tako čud
en, brezčuten in odmaknjen od nje. Strah se je
spreminjal v grozo. Zdelo se ji je, da sin kar iz
ginja, odhaja. Vsa omrežena je bila od tega
občutka.
Bil je večer. Čez zahodno nebo so bile raz
lite zarje; zarje so v tem hribovskem svetu
nekaj posebnega, spolzijo v dušo, po svoje jo
pregnetejo, da se zdi človeku ves svet ena
sama prijaznost, povsod sproščenost kot na
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poročni gostiji in popolnost, čudežna popol
nost z zdravim semenjem, iz katerega pogan
jajo koreninice v hribovski svet. V njej se je
zganila velika zaupljivost, kot bi stopila v drug
svet, kjer je veliko slepila. Vsa ljubezen se je
zvrtinčila iz nje z besedami: »Torno, na, vzemi
in začniva z delom.«
V roko mu je potisnila šatuljo s prihranki.
Sinov obraz se je v hipu spremenil: lesk je bil v
njegovih očeh, barva na licih, krčevita sunkovitost na obrazu, drhtenje v glasu, nemir v
prstih... Tudi mati se je vsa razgibala, samo
njega je še imela, življenje z njim je imelo
smisel. V njej se je spočelo prepričanje, da je
uspela, sin bo ostal tu, konec bo brezupnosti,
vredno je bilo stiskati in varčevati. Veselila se
je, tako zelo veselila, kot bi dosegla zvezde. Ni
videla črnih senc v njegovih očeh. Preveč je
bila zaposlena s prihodnostjo.
Naslednji dnevi so bili polni ostrine, nabiti s
temo, z obupom. Tomo je izginil z denarjem,
pobral je do zadnjega beliča, izginila sta po
ročna prstana, zlata ura, edini spomin na oče
ta. Jokati ni mogla, preveč trda je bila resnica.
Ne kletev in ne molitev ji ni šla z jezika. V njej
je bilo nekaj neizgovorjenega, dušilo jo je. Ra
da bi ga sovražila, pa ga ni mogla. Molk jo je
žgal, zapela je s hripavim altom, petje je bilo
bolj podobno joku, kriku, zamolklemu bučanju
sape, kadar se iztrga iz samotnih globač.
Slast po hrani se je okrepila. Spet kruh in kruh;
z njim je tešila stisko.
Izgubljala se je v trpko vdanost, ko ni pred
seboj videla nobene prave poti. Kri njene krvi,
pa taka izprijenost. Še bolj se je zagrizla v sa
motarsko življenje.

POTA

poročajo
KRADEL IZ GARDEROBNE OMA
RICE — 18. decembra med 6. in 7. uroje
neznan storilec obiskal garderobo tovarne
prikolic IMV v Novem mestu in iz omari
ce zmaknil 90 tisočakov gotovine. Denar
je bil last 20-letnega Martina Trščinarja iz
Gotne vasi, ki se skupaj z miličniki trudi
ugotoviti identiteto neznanca.
OB JEKLENKO IN KOMPOT —
Neznan storilec je v času med 12. in 19.
decembrom vlomil v zidanico Martina
Pavlina s Sel pri Straži. Neznanec je iz zi
danice odnesel 12-kilogramsko plinsko
jeklenko, za okrepčilo med potjo pa še 6
kozarcev kompota. Pavlinje tako oškodo
van za okoli 70 tisočakov, neznanega
predrzneža pa možje postave še iščejo.

Živel in zidal na račun zadrug
S pomočjo metliške in obrtne zadruge Gradnja do velikih vsot denarja — Šest let
zapora za 58-letnega Marka Lušiča — Kradel z naročilnicami________

OD 1 .1 . DO 30. 6 .1 9 8 8

METLIKA — 58-letni Marko Lušič je bil od leta 1980 naprej vodja ljubljanske
poslovne enote Obrtne zadruge Metlika, zadnjih nekaj mesecev, prednoje v začetku
ieta 1985 na predlog zaposlenih odpovedal delovno razmerje, pa referent za grad
beno mehanizacijo in avtoprevozništvo. Ko je prenehal delati v metliški zadrugi, je
postal vodja ljubljanske obrtne zadruge Gradnja v ustanavljanju, kjer je bil vse do
novembra 1986, ko so pričeli na dan kapljati številni njegovi grehi.

V NOVEM MESTU

Marko Lušič je na vseh omenjenih
delovnih mestih krepko zlorabljal svoj
položaj in si prilaščal precejšnje vsote
denarja. Z naročilnicami zadrug si je
nabavljal razno blago, z naročilnicami
je tudi plačeval gostinske storitve, po
pravila, prevoze, na končuje z njihovo
pomočjo gradil celo svojo počitniško
hišico na Gorenjskem. Nekatere teh na
ročilnic je označeval, kot da gre za
stroške reprezentance, z drugimi spet je
enostavno bremenil zasebne obrtnike,
člane zadrug.
Tako je Lušič kot vodja poslovne
enote metliške obrtne zadruge prišel do
jedilne garniture, raznih knjig, preh
rambnih izdelkov, lesa, z njenimi na
ročilnicami si je dal v avto vgraditi ra
dio, prepeljati čoln v Poreč, kjer ima
parcelo, popraviti avto itd. Obravnava,
ki je zoper Lušiča potekala te dni v
Ljubljani, je pokazala, daje stem počet
jem pričel septembra leta 1983 in si na

RANJENA SOPOTNIKA
SREDNJA VAS — 20. decembra ob
01.50 seje 29-letni Silvo Turk iz Rožnega
dola peljal z avtomobilom iz Srednje vasi
proti Uršnim selom. Med vožnjo ga je v
levem in nepreglednem ovinku zaneslo na
levo stran ceste, kjer je trčil v avtomobil, ki
ga je nasproti pripeljala 30-letna Marija
Pirš iz Semiča. Laže sta se poškodovala
sopotnika, 24-letna Marija Turk iz Rož
nega dola in 48-letni Anton Mavsar iz
Rožnega dola. Materialne škodeje za pol
drugi milijon.

AVTO OB TRČENJU
PREPOLOVILO
ČATEŽ — 40-letni Peter Predič iz Cel
ja se je 17. decembra ob 16.10 peljal z
osebnim avtom iz Zagreba proti Ljubljani
in nekje pri Čatežu pričel prehitevati
kolono vozil. Med prehitevanjem paje av
tomobil obrnilo pravokotno ob levi rob
ceste. V tistem trenutku je iz nasprotne
smeri z osebnim avtom pripeljal 47-letni
Milojko Mandič. Slednji je sicer zaviral, a
je vseeno prišlo do silovitega trčenja, pri
katerem je Predičevo vozilo prepolovilo
in zadnji del je odletel kar 29 metrov daleč
na njivo. Predanič se je v nezgodi hudo
poškodoval in se zdravi v brežiški bolniš
nici, prav tako hudo ranjena pa sta bila še
voznik Mandič in 37-letna sopotnica
Djurdja Vidas iz Zagreba. Materialne
škode je za kar 20 milijonov dinatjev.

V dveh nesrečah
poškodovani
kar trije pešci
Minuli ponedeljek je
bil črn dan za pešce
NOVO MESTO, METLIKA — V
ponedeljek, 21. decembra, je prišlo v
Novem mestu in Metliki do dveh
prometnih nezgod, v katerih so bili
poškodovani trije pešci.
26-letni Mirzed Hajrič iz Novega
mesta seje ob 16.15 peljal z avtom iz
Bršljina proti središču Novega mesta.
Zaradi prehitre vožnje gaje na Ljubl
janski cesti med zaviranjem na ovinku
pričelo zanašati, nakar se je vozilo
obrnilo na 360 stopinj. Prav takrat je
nasproti z avtom AMD. v spremstvu
inštruktorja pripeljala 23-letna Katica
Judež z Velike Cikave, katere vozilo
je Hajrič oplazil, nato pa gaje odbilo
na pločnik, kjer je zadel pešakinji, 52letno Jožico Starič in 66-letno Ivanko
Štrumbelj, obe iz Novega mesta.
Poškodovanki so prepeljali v novo
meško bolnišnico.
Istega dne ob 17. uri paje v Metliki
na Ulici 1. maja pred osebni avto 24letnega Marjana Gorščaka iz Metlike
nenadoma skročil 5-letni Jasmin Velagič. Avto je fanta zadel, a jo je Jas
min na srečo odnesel le z lažjimi
poškodbami.

račun metliške zadruge prilastil preko
366.000 din. V Metliki so ga zaradi
takšnega početja suspendirali in sprožili
disciplinski postopek, julija 1985 pa je
novomeška UNZ zoper njega že izroči
la kazensko ovadbo temeljnemu jav
nemu tožilcu. Lušiča to očitno ni prav
nič spametovalo. Po odpovedi delov
nega razmeijajc z nekaterimi zasebnimi
obrtniki, bivšimi člani metliške zadru
ge, ustanovil novo obrtno zadrugo

VLO M A V VRTEC
IN ŠOLO
DOBOVA — Med 12. in 14. decem
brom sta bila v Dobovi odkrita dva vlo
ma. Najprej je neznanec obiskal vrtec in
tam v prostorih brskal za denarjem. V
predalih je našel 26.000 din, ki jih je tudi
odnesel. V približno istem času pa je bilo
vlomljeno še v osnovno šolo. Storilec je
stikal po predalih, našel tudi ročno blagaj
no, a na srečo prazno, zatem paje iz pisar
ne tajništva in ravnatelja odnesel 50 ben
cinskih bonov po 2 tisočaka in še nekaj
drobiža. Vlomilca še iščejo.

OSUMLJEN ZA VLOM
V KIOSK
KRŠKO — 19. decembra ob 2. uri po
noči je bilo vlomljeno v kiosk na krški
železniški postaji, last Tobačne tovarne
Ljubljana. Neznanec je odnesel več zavi
tkov cigaret, nekaj vžigalnikov in baterij
skih vložkov, tako da je škode za 70.000
din. Hitra akcija miličnikov je kmalu pri
vedla do osumljenca. Vlom naj bi bil storil
23-letni Jože P. iz Krškega, delavec brez
zaposlitve.

Najprej Črnomelj. Inšpektoiji so
pregledali 6 trgovin in dovzeli 59 bri
sov, ki so bili poslani v preiskavo no
vomeškemu Zavodu za socialno me
dicino in higieno. In rezultat? Le v
dveh trgovinah so bili brisi neoporeč
ni, obakrat gre za prodajalno Dolenjke-Emona: v marketu Cardak na Uli
ci 21. oktobra ter prodajalni Kaniža
rica. Za vse ostale trgovine je moč
preprosto zapisati, da so bile nesnažne
in temu primerne so bile tudi izdane
odločbe, svoje pa bo o tem moral reči
še sodnik za prekrške. Še posebej, ker
je bilo najti v brisih tudi fekalne strep- ■
tokoke, ki so lahko bodisi povzroči
telji zastrupitev s hrano, bodisi drisk.
Ob rezultatih obiska inšpektoijev v
črnomaljski občini dodajmo še, da so
v kanižarski prodajalni našli kar
preko 4 kilograme masla, kateremuje
rok uporabe presežen že za cela dva
meseca (!).
Kaj dosti bolje ni bilo tudi v Me
tliki. Od pregledanih treh trgovin in
odvzetih 26 brisov je bila higiensko
neoporečna le prodajalna jz bifejem,
last živilskega kombinata Žito. V os
talih dveh trgovinah je bilo narobe ve
liko tega, saj je analiza brisov tudi tu
pokazala prisotnost fekalnih streptokokov, medtem ko živil s preteče
nim rokom inšpektorji niso našli.
Ukrepi so bili podobni kot v Črnoml
ju: izdane so bile odločbe, hkrati pa
bosta podani prijavi sodniku za prek

rške zoper pravno in odgovorno
osebo.
In sedaj k Trebnjemu in Novem
mestu, kjer je bilo pripomb in očitkov
za celo knjigo. Na območju trebanj
ske občine je bilo pregledanih 10
prodajaln z živili, odvzetih pa 97 bri
sov. Kar 19 od teh je bilo nesnažnih
zaradi prisotnosti patogenih bakterij,
7 prodajaln bo zaradi tega kaznova
nih pri sodniku za prekrške. Ne bomo
naštevali vsake posebej, vendar si ena
med njimi le zasluži mesto v tem zapi
su. Gre za prodajalno Mercator Rož
nik, tozd Gradišče, št. 17, kjer je bilo
od desetih odvzetih brisov kar 5 opo
rečnih. Na polici za kruh ter prijemalki za slašičice, ki morata biti, razuml
jivo, popolnoma čisti, je bilo najti
fekalni streptokok in Escherichiae
colli, najčešča krivca raznih zastrupi
tev in obolenj, streptokok pa seje na
hajal tudi na mesoreznici, nožu za re
zanje salame in nožu za sir. V taisti
prodajalni je bilo ob pregledu živil na
polici hladilne vitrine najdeno tudi
surovo maslo I. kvalitete, ki mu je rok
uporabe potekel že pred mesecem
dni. Ob tej pa nemara velja omeniti
še prodajalno Mercatoija KZ Trebn
je, št. 3 v Veliki Loki, kjer so bili od
prav tako desetih odvzetih brisov štir
je nesnažni. Najdeni so bili povsem
enaki mikroorganizmi, ki so se naha
jali na nožu za kruh, nožu za sir, me

V OVINKU NA LEVO
_ BRŠLJIN — 45-letni Jože Grabnar iz
Ždinje vasi seje 18. decembra ob 17.30
peljal z osebnim avtom iz Novega mesta
proti Bršljinu. V desnem ovinku pri občini
ga je zaradi prevelike hitrosti zaneslo na
levo, takrat pa je nasproti prav tako z
osebnim avtom pripeljal Kranjčan Mirko
ožar. Prišlo je do trčenja, v katerem seje
poškodovala 40-letna sopotnica Vida
Požar, materialne škode pa je za 700.000
din.

Mercator — Standard
— Potrošniški center, Ločna
— Potrošniški center, Zagrebška

VOZNIK LAZE POŠKODOVAN —
27-letni Andrej Sever z Račjega sela seje
17. decembra ob 15.55 peljal z osebnim
avtomobilom iz Velikega Gabra proti
Biču. Ko je zapeljal iz Velikega Gabra, je
dohitel pešca in ga pričel prehitevati, tak
rat paje nasproti z osebnim avtom pripel
jala 27-letna Marija Rus z Doba. Med vo
zili je prišlo do trčenja, v katerem se je
Severjeva laže poškodovala, materialno
škodo pa so ocenili na milijon dinarjev.
PREHITEVAL KOLONO VOZIL —
18. decembra seje 28-letni Rešat Limani,
začasno zaposlen v Švici, peljal z osebnim
avtom po magistralki iz Ljubljane proti
Zagrebu. Pri Korenitki je pričel v levem in
nepreglednem ovinku prehitevati kolono
vozil, takrat muje nasproti s tovornjakom

soreznici in deski za rezanje salame.
Prav tako so inšpektoiji v tej trgovini
našli sadni jogurt, sladko smetano in
mleto meso s pretečenim rokom upo
rabe. Ob koncu inventure trebanjskih
trgovin je seveda prav, da omenimo
še tiste, kjer pripomb inšpektorjev ni
bilo: gre za prodajalno Mercator
Rožnik, tozd Gradišče, št. 14 v Šen
trupertu, Prodajni center Mercator
KZ Krka na Starem trgu in blagovni
co Emona Dolenjke v Trebnjem.
Novo mesto in njegovih 28 pregle
danih trgovin smo si prihranili za
konec. In za uvod v ta konec povej
mo, daje bilo od odvzetih 259 brisov
kar 66 nečistih, v njih pa najdene šte
vilne patogene bakterije. Da bo po
doba o čistoči v novomeških trgovi
nah popolna, dodajmo, da bo kar
zoper 22 prodajaln, bolje rečeno pos
lovodij, stekel postopek pri sodniku
za prekrške, izdanih pa je bilo tudi 22
inšpektorskih odločb. Predno pogle
damo nekatere najhujše kršitelje, po
vejmo, da so inšpektorji v šestih pri
merih odkrili v prometu živila s
pretečenim rokom uporabe, zaradi
česar bo sledila ovadba temeljnemu
javnemu tožilcu, zaradi kršitev os
novnih pravil higiene pri delu z živili
paje bilo na kraju samem izrečenih še
44 mandatnih kazni. In sedaj k naj
bolj vpijočim primerom. Med proda
jalnami Emona Dolenjke sta to prav
gotovo market na Drski in delikatesa
na Glavnem trgu. V marketu so bile
med trinajstimi odvzetimi brisi kar v
osmih primerih najdene patogene
katerije, fekalni streptokok in stafilokok. Največ na prijemalki za peci
vo, nožu za sir in deski za sir, meso
reznici, nožu in treh prijemalkah za
salamo. V delikatesi je bilo med dva
najstimi odvzetimi neprimernih 5 bri
sov s patogenimi bakterijami in
fekalnimi streptokoki, ti pa so se na
hajali na posodi za francosko solato,
na pladnju s suhomesnatimi izdelki,

pripeljal 24-letni Jože Jeler iz Dobrave.
Slednji je sicer pričel zavirati, a trčenja ni
mogel preprečiti. Voznik Limani in so
potnik Nezir Shaqiri sta bila laže ranjena
in so ju prepeljali na zdravljenje v novo
meško bolnišnico, materialne škode pa je
bilo za 10 milijonov dinarjev.
PRED KRIŽIŠČEM NI USTAVIL —
20. decembra ob 12.45seje 19-letni Niko
laj Galeša iz Novega mesta peljal z oseb
nim avtom po Kristanovi ulici proti
križišču sprednostno Trdinovo ulico. Av
tomobila pa ni ustavil, pač pa zapeljal v
križiče, ko je po prednostni cesti z avtom
pripeljal 28-letni Darko Potočar iz Goren
je Straže. Prišlo je do trčenja, v kateremje
nastalo za okoli poltretji milijon dinarjev
škode.

mesoreznici, vilici za salamo in nožu
za kuhano meso.
Med prodajalnimi Mercatorja, tozd
Standard, kaže omeniti novo, sicer
lepo opremljeno prodajalno v Gotni
vasi, kjer pa na čistočo očitno ne dajo
veliko. Med osmimi odvzetimi brisi
so bili štiije nesnažni z že tolikokrat
omenjenimi bakterijami in strepto
koki, ki sojih inšpektorji našli na de
ski za kruh, nožu za salamo, salamoreznici in deski za sir. Štiri nesnažne
brise od desetih odvzetih je bilo najti
tudi v prodajalni Vrelce Dolenjske
Toplice, last Mercator, KZ Krka No
vo mesto, nesnaga pa seje zadrževala
na salamoreznici, nožu za salamo, re
zilu za sir in celo na roki trgovke, ki je
prodajala kruh (!). Last Mercatoija,
KZ Krka, je tudi trgovina Dom v
Bršljinu, kjer so bili prav tako najdeni
štiije nesnažni brisi od enajstih odvze
tih, ter delikatesa na Cesti komandan
ta Štaneta, s prav toliko nehigienski
mi brisi od desetih odvzetih. Največ
na krožnikih za salamo in kuhano
meso ter nožih.
Prav je seveda, da ob takšni podobi
omenimo še tistih nekaj svetlih pri
merov, kjer pripomb inšpektorjev na
čistočo ni bilo. V celoti snažni so bili
brisi v samopostrežnih trgovinah
Emona Dolenjke v Mačkovcu in
Šmihelu, zatem v prodajalni Merca
tor, tozd Standard na Dvoru, proda
jalni Krke, tozd Zdravilišča v Šmar
jeških Toplicah, prav takoje bila, vsaj
kar zadeva brise, higiensko neopo
rečna trgovina Mercator, KZ Krka,
TZO Suha krajina, na Dvoru, kjer pa
so bila najdena živila s pretečenim
rokom uporabe.
Nimamo sicer podatkov o tovrst
nih akcijah — če so sploh bile — po
drugih regijah, a zagotovo bi bili kaj
slaba uteha vsemu naštetemu. Še po
sebej, če vemo, da za takšno raven
storitev plačujemo na Dolenjskem
cene, ki so zanesljivo v republiškem
vrhu. Prav je zato, da so inšpektoiji
sklenili stopiti na prste takšnemu
početju, še bolj prav pa bi bilo, ako bi
po vsem tem svoje odločno stališče s
potrebnimi ukrepi sprejeli tudi občin
ski izvršni sveti. Pa četudi za ceno
kakšne kadrovske spremembe.
BOJAN BUDJA

9.1., 19. 3., 28. 5.
16.1., 26. 3., 4. 6.

Emona Dolenjka, TOZD Engro-detajl
Market Drska
23.1., 2. 4 „ 11.6.
Samopostrežba, Glavni trg
30.1., 9. 4., 18. 6.
Market, Ljubljanska
6. 2., 16. 4., 25. 6.
Market, Ragovska
13. 2., 23. 4.
Market, Cesta herojev
20. 2., 30. 4.
Market, Kristanova
27. 2., 7. 5.
Samopostrežba, Šmihel
5. 3., 14. 5.
Mercator KZ Krka-TOZD
— Blagovnica, Žabja vas
V ŠENTJERNEJU
Mercator Standard
— samopostrežba

Emona Dolenjka
— Market

Oskrba
12. 3., 21. 5.

9.1., 2 3 . 1 6 . 2., 20. 2., 5. 3., 19. 3.,
2. 4., 16. 4 „ 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11.6.,
25. 6.
16. 1„ 30. 1., 13. 2., 27. 2., 12. 3., 26. 3.,
9. 4 „ 23. 4., 7. 5., 21.5., 4. 6., 18. 6.

V DOLENJSKIH TOPLICAH
M — KZ Krka
— prodajalna Vrelec 9.1., 23.1., 6. 2., 20. 2., 5. 3., 19. 3., 2.4.,
16. 4., 30. 4 ,1 4 . 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6.
Mercator Standard
— prodajalna Rog
V ŽUŽEMBERKU
Emona Dolenjka
— Makret
Mercator KZ Krka

Emona Dolenjka
— Market

Porazne ugotovitve sanitarnih inšpektorjev v dolenjskih trgovinah z živili
— Odvzetih 430 brisov — Skoraj povsod patogene bakterije
ČRNOMELJ, METUKA, NOVO MESTO, TREBNJE — Če bi sklepali in
se tudi ravnali po katastrofalnih ugotovitvah uslužbencev novomeške uprave
inšpekcijskih služb, potem Dolenjci, ki jim ni vseeno, v kakšnih in koliko čistih
trgovinah nakupujejo vsakdanja živila, malodane nimajo kje zapraviti v te na
mene pripravljenega denarja. Na prste lahko namreč preštejemo trgovine, kjer
inšpektorji o redu in čistoči niso imeli pripomb, pregledanih pa je bilo v vseh
štirih dolenjskih občinah kar blizu 50prodajaln z živili. Kako široka in temeljita
je bila akcija, pove dovolj že podatek, daje bilo odvzetih in poslanih v analizo kar
okoli 430 brisov, veliko teh paje, če verjamete ali ne, pokazalo prisotnost nevar
nih patogenih bakterij, ki so med drugim tudi povzročitelji številnih črevesnih in
drugih nalezljivih bolezni Akcija inšpektorjev že zaradi tega zasluži, da si jo
pogledamo nekoliko podrobneje.

Gradnja in postal njen vodja. Gradnja
je danes, seveda po Lušičevih zaslugah,
tik pred stečajem.
Na Gorenjskem je Marko Lušič
namreč pričel s pomočjo naročilnic
Gradnje graditi počitniško hišo, z na
ročilnicami je nabavljal razno blago,
kupoval gradbeni material, okna, vrata,
pohištvo, plačeval prevoze materiala in
celo svoje delavce. Po podatkih sodišča
sije prilastil kar 10,66 milijona dinar
jev, od tega za 2,1 milijona vrednostnih
bonov za gorivo. Prav tako je v začetku
leta 1986 odobril plačilo 2,45 milijona
dinarjev na žiro račun svoje žene, za
sebne zidarske obrtnice, kot plačilo za
opravljena dela na nekem gradbišču.
Kasneje se je izkazalo, da žena tega
gradbišča nikdar ni niti videla, kaj šele
na njem delala.
Senat ljubljanskega temeljnega so
dišča je Lušiča obsodil na 6 let zapora,
pri tem so mu v olajševalno okoliščino
šteli, ker je precejšen del škode že povr
nil, po drugi strani pa ga je bremenilo
to, da s kriminalom ni prenehal, čeprav
je vedel, da zoper njega že teče posto
pek, bil pa je zaradi podobnih kaznivih
dejanj že tudi večkrat obsojen. Sodba še
ni pravnomočna.
B. B.

V STRAŽI
Mercator KZ Krka

Z živili kupujemo bakterije

1 8 DOLENJSKI LIST

DEŽURNE PRODAJALNE OB SOBOTAH
DO 19. URE

16.1., 30.1., 13. 2., 27. 2., 12.3., 26. 3.,
9. 4., 23. 4., 7. 5., 21.5., 4. 6., 18. 6.

9.1., 23.1., 6. 2., 20. 2., 5. 3„ 19. 3., 2. 4.,
16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11.6., 25. 6.
16.1., 30.1., 13. 2., 27. 2., 12. 3.,
26. 3., 9. 4., 23. 4„ 7. 5., 21. 5.,
4. 6., 18. 6.
9.1., 23.1.6., 2., 20. 2., 5. 3„ 19. 3.,
2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11.6.,
25. 6.,
16.1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 12. 3., 26. 3.,
9. 4„ 23. 4„
5., 21.5., 4. 6., 18. 6.,

Trgovine z živili bodo ob delovnih sobotah, 9. 1., 13. 2., 20. 2.,
19. 3„ 9.4., 7. 5., 4. 6., odprte do 1,5. ure, ostale sobote pa do
13. ure.

Spet »suho tankanje«
Namesto goriva »tankal« v svoj žep denar — Tretjino
je razdelil za nagrado sodelavcem-črpalkarjem
KOČEVJE — Namestnik javne
ga tožilca Bojan Šobar je te dni
vložil obtožnico zoper bivšega voz
nika pri Avtu Kočevje, Milana J.,
starega 35 let, in 16 prodajalcev Pe
trola na bencinskih črpalkah v
Kočevju, na Otočcu, v Trebnjem,
Ljubljani, Mednem, Laborah in
Tržiču. Vsi so obdolženi goljufije
ter ponarejanja ali uničevanja pos
lovnih listin.
Milan J. je — kot je rečeno v obtož
nici — iz tovornih avtomobilov, ki so
bili na popravilu v delavnici Avta
Kočevje, jemal negotovinske bloke, s
katerimi so vozniki plačevali gorivo. V
sporazumu z delavci na bencinskih čr
palkah je nato od 12. marca do 11. sep
tembra 1985 izpeljal tako imenovano
»suho tankanje«, se pravi, daje namesto

KOLESAR PODLEGEL
POŠKODBAM
KRŠKO — Iz UNZ Krško so nam te
dni sporočili, da je v ljubljanskem Klinič
nem centru hudim poškodbam podlegel
52-letni Djuro Muchko, ki seje poškodo
val v prometni nesreči 4. decembra na
lokalni cesti med Krškim in Vrbino. Mu
cko je s kolesom pri krškem Agrokombi
natu neprevidno zapeljal na glavno' pot,
po kateri seje takrat z osebnim avtom pri
peljal 31-letni Franc Kuntarič iz Boršta. V
trčenju je Mucko dobil hude poškodbe.

ČELNO TRČIL V
TRAKTOR
SAJEVCI — 26-letni Bojan Božič iz
Prušne vasi seje 19. decembra ob 11.55
peljal z osebnim avtomobilom po regio
nalni cesti iz Cerkelj proti Kostanjevici. V
Sajevcihje prehiteval neznan osebni avto,
ko mu je nasproti pripeljal traktorist, 36letni Leopold Colarič iz Kostanjevice. Za
radi prehitre vožnje je Božič traktorista
prezrl in vanj čelno trčil. Colarič in sopot
nik v osebnem vozilu, 16-letni Igor Božič
iz Podbočja, sta bila ranjena, materialne
škode pa je za kar 6 milijonov din.

S. MAJERIČ
KOM ANDIR M ILIC E
RIBNICA — Na zadnji seji vseh
zborov občinske skupščine Ribnica, ki
je bila v ponedeljek, 21. decembra, so
imenovali za komandirja postaje milice
Ribnica Slavka Majeriča, kije bil doslej
vršilec dolžnosti komandirja te postaje.

količine bencina, na katero seje glasila
naročilnica, dobil na črpalki toliko de
narja, kot je bilo to gorivo vredno. S čr
palkarji sije tako pridobljeni denar delil
v razmeiju tretjina prodajalcem, dve
tretjini pa sebi v žep. Tako je razna pod
jetja oškodoval za skupaj milijon
143.800 din.
J. P-

D IM N IK KRIV
ZA POŽAR
PODGORJE — 14. decembra ob 4.
uri zjutraj je prišlo do požara na nenasel
jeni stanovanjski hiši Štaneta Kranjca iz
Titovega Velenja v Podgorju pri SevniciKranjc je, kot je pokazala preiskava, Pre'
jšnji dan prišel v hišo in zakuril, potem pa
odšel. Zaradi slabega dimnika je prišlo do
požara, ki so ga pogasili sevniški in zabukovški gasilci, materialne škode paje za
5 milijonov din.

Dve preloženi
Andrej A. obdolžen po
neverbe in ponarejanja, Anton Š. pa tatvine
KOČEVJE — Zaradi zaslišanja
dodatnih prič in predložitve n e k a t e r i h
novih listin sta bili pred sodiščem v
Kočevju 15. decembra preloženi kar
dve razpravi.
Andrej A. iz Jurjeviče, star 49 let,
bivši delavec na bencinski črpalki Pe
trola v Žlebiču, je obtožen, da je od
maja 1983 do avgusta 1984 predru
gačil več poslovnih listin in si tako
prisvojil blizu 80 tisoč din. Tako naj bi
bil — po obtožnici — zagrešil pone
verbo in ponarejanje listin. Tokrat je
prvič sedel na zatožno klop.
Zato paje komaj 35-letni Anton Š.
iz Velike Lešnice na Hrvaškem (obči
na Delnice), doslej prejel »nagrado«
kar za 9 tatvin in vlomov, zaradi česar
je prebil v zaporu (kjer je še zdaj) po
svoji izjavi 6 do 7 let. Tokrat je zaradi
velike tatvine sedel na zatožno klop že
desetič. Obtožnica ga bremeni, da je
21. oktobra 1985 vzel iz stanovanja
Viktorja Sušina v Kočevju radiokasetofonski televizor japonske znamke,
takrat vreden okoli 2000.000 din.
J. P.
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Sodnika ukradla četrto zmago
m

Pionirjev] odbojkarji pred uspehom v Zagrebu — V petem setu vodili že s 14:11
— Četrto mesto ni nedosegljivo — Kočevci še naprej v zlati sredini
Zagotovo ni naključje, daje dandanes domala že sleherno poročilo o tem ali onem
ligaškem športnem dogodku obarvano s komentarji o pristranskem in neobjektiv
nem sojenju. Takšni primeri so vse pogostejši v košarki, očitno pa se selijo tudi na
odbojkarska igrišča. Lep dokaz temu je sobotno srečanje 8. kola v II. zvezni odbo
jkarski ligi v Zagrebu med ekipama Pionirja in Novega Zagreba.

Novomeščani so z nekaj zadnjimi
igrami napovedali, da so v odlični formi in
sposobni presenečenja tudi na tujih igri
ščih. To jim je med drugim za las spodlete
lo proti vodilni ekipi lige, v soboto pa tudi
v Zagrebu. Le da tokrat predvsem po zas
lugi pristranskega sojenja Krišta in Paviča
iz Breze. Novomeščani so odlično igrali, še
posebej razigran je bil vnovič Bojan Brulec. Dobili so prvi set, ostala dva izgubili,
nato p? so vnovič prevzeli vajeti v svoje
roke. Četrti niz so dokaj gladko odločili v
svojo korist, v petem, odločilnem, pa so
bili na pragu četrtega para točk. Vodili so
žes 14:11, imeli zaključno žogo, prav tako
bili pred odločitvijo pri rezultatu 15:14, a
sta jim sodnika z nerazumljivimi odločit
vami in rumenim kartonom Brulcu dobe
sedno ukradla zmago. Ta uspeh bi bil še
kako pomemben za Pionirjevo vrsto! Ve
detije namreč treba, daje za prihodnjo tek
movalno sezono predvidena reorganizaci
ja ligaškega tekmovanja, vnovič bo uve
dena I. Bliga z dvanajstimi člani, do te lige
pa vodi tudi četrto mesto na končni lestvi
ci. Dve prvouvrščeni iz vsake skupine II.

S PRIZNANJI POPLAČAN TRUD — Na petkovi slovesnosti v novo
meški športni dvorani so bila podeljena priznanja najzaslužnejšim šport
nikom in športnim delavcem novomeške občine. Ob nagradah je bilo podel
jenih tudi petnajst Bloudkovih značk, šest bronastih, prav toliko srebrnih in
tri zlate. Med dobitniki najvišjih priznanj je bil tudi Avguštin Škrabec, ki ga
vidimo na posnetku, ko prejema priznanje iz rok predsednika novomeške
TKS Bojana Avbaija. (Foto: B. B.)

Priznanja za najboljše
Tradicionalen sprejem za najboljše novomeške
športnike in športne delavce — Podeljena
Bloudkova priznanja
NOVO M ESTO — Slavnostno
in prijetno je bilo minuli petek
zvečer v novomeški športni dvora
ni. Pred tradicionalno prireditvijo
»Športnik leta« so se namreč naj
boljši novomeški športniki, trenerji
in športni delavci zbrali na spreje
mu, ki sta ga pripravila podpred
sednik skupščine občine Stane Žunič
in Ivo Longar, predsednik IS SO
Novo mesto, ob tej priložnosti pa so
podelili tudi najvišja občinska priz
nanja in razglasili zmagovalce letošnih delavskih športnih iger.

Spominska darila — šlo je za pra
vkar izdano knjigo Janeza Pence
»Trideset tisoč korakov« —je prejelo
31 reprezentantov v različnih športih,
ob njih pa še 9 športnih kolektivov,
med njimi tudi 4 šolska športna društ
va. Občinska priznanja telesnokulturne skupnosti je prejelo 5 posamez-

SKUPNI ZMAGOVALEC KPD
DOB — Delavske športne igre v
občini Trebnje so letos postregle z
ogorčenim bojem za naslov skup
nega zmagovalca. KPD Dob sije z
zmago v moški konkurenci z 99
točkami nabral odločilno prednost
pred lanskoletnim zmagovalcem
Trimom (94), k ije v ženski konku
renci ugnal KPD Dob le za točko.
Skupni vrstni red: 1. KPD Dob 148,
2. Trimo 144, 3. VIO 111 točk itd.
Pri ženskah je zmagal VIO. Na sliki:
sekretar občinskega sveta ZSS
Trebnje Stane Novak izroča pokal
Bredi Hrovat oz. njeni ekipi VIO.

NEKAJ ŠAHOVSKIH

nikov: Momčilo Gordanič, Janez
Kermc, Jože Mlakar, Zvone Plani
nšek in Andrej Prah. Bronasta Blou
dkova odlikovanja so prejeli Jože
Auersperger, Jakob in Nežka Furlan,
mag. dr. Tatjana Gazvoda, Rudi
Kušer in Igor Primc, dobitniki srebr
nih Bloudkovih priznanj so Dušan
Božič, Alojz Hribar, Vinko Istenič,
Jože Majes, Sandi Papež in Miran
Zupančič, medtem ko so zlate značke
prejeli KD »Vseh 9«, Maijan Dobo
všek st. in Avguštin Skrabec.
Kot že rečeno, sobili tokrat objavl
jeni tudi rezultati najboljših v delav
skih športnih igrah. Vnovič je naslov
skupnega zmagovalca v moški in žen
ski konkurenci pripadel športnikom
tovarne zdravil Krka, ki so zbrali 614
točk, sledijo pa: Iskra Tenel 572, Novoles 525, Pionir 503, IMV 361, Elektro 244, Novoteks 228 itd. Upošteva
je samo rezultate v moški konkurenci,
je prvo mesto prav tako zasedla Krka
s 393 točkami, Iskra Tenel je druga
(324), tretji Novoles (305), četrti Pio
nir (295) in peta IMV (231). Med
ženskimi ekipami je prvo mesto pri
padlo Iski Tenel (248 točk), drugo
Krki (221), tretje Novolesu (220),
četrto Pioniiju (208) in peto IMV
(130).
Ob pregledu letošnjih rezultatov
delavskih športnih iger novomeške
občine pa smo dolžni še rezultate tra
dicionalnega športnega dne v novo
meški športni dvorani. V vlečenju vrvi
je zmagala Krka, skupni zmagovalec
v tej disciplini je Iskra Tenel, v žen
skem namiznem tenisu prav tako
Krka, medtem ko je končna zmaga
pripadla Iskri. V moškem delu na
miznega tenisa je zmagal Dolenjski
list, v seštevku spomladanskega in je
senskega dela pa Pionir. V ženski od
bojki je zmaga vnovič pripadla Krki,
medtem ko je skupni zmagovalec
Pionir, prav tako so Krkaši zmagali v
moškem delu in si skupaj z Novoieksom razdelili tudi končno zmago. V
pikadu so bili najboljši tekmovalci iz
Novolesa, ki so tudi skupni zmago
valci, med dekleti pa vrsta Iskre Te
net, ki je prav tako zmagala v skup
nem seštevku. Se pogled v streljanje,
kjer je med ženskimi ekipami slavila
vrsta PTT, skupni zmagovalec je
Ekipa SDK, medtem koje pri moških
zmagala ekipa Krke, končni uspeh pa
je pripadel Iskri Tenel.

• Pred dnevi je bil v Novem mestu hi
tropotezni turnir v počastitev dneva repu
blike. Med 18 šahisti je zmagal Kastelic s
15.5 točke sledijo pa: Picek 14,5, Pucelj
12.5, Božovič 12,5, Poredoš 11,5, Avsec
10.5, itd.
• Zmagovalec zadnjegaletošnjega red
nega mesečnega hitropoteznega turniija
ŠK Novo mesto za december je prav tako
Kastelic. Nastopiloje 16 igralcev, Kastelic
pa si je zmago priboril v zadnjem kolu z
zmago nad Stokanovičem, ki ga je tako
dohitel po številu zbranih točk. Vrstni red:
I. Kastelic 13,2. Stokanovič 13,3. Pucelj
II, 4. Brajkovič 10, 5. Avsec 9,5, itd. V
seštevku vseh turnirjev je prvo mesto prav
tako pripadlo Kastelcu, kije v desetih nas
topih zbral 508 točk, Pucelj jih ima 428.
Rudman 387, Milič 293, itd.
• V Slovenj Gradcu je bilo med 27.
novembrom in 4. decembrom 41. mošt
veno šahovsko prvenstvo Slovenije. No
vomeščani so kot novinci v I. republiški
ligi izpolnili zastavljeni cilj in se s 7. mes
tom med desetimi ekipami obdržali v ligi.
Zmagal je mariborski Kovinar. Še rezulta
ti Novomeščanov: premagali so Iskro s
7:3, Žalec s 5,5:4,5, Fram s6:4, igrali neo
dločeno 5:5 z Vrhniko, Domžalami in
Kranjem ter izgubili proti Kovinaiju s3:7,
Ptuju 3,5:6,6 in enakim rezultatom proti
Radenski Pomurje. Najboljša v novo
meški vrsti stabila Kastelic s7,5 točke in 9
partij in na mladinski deski Mesojedec s
6.5 točke in 9 partij.
• V počastitev dneva JLA je bil v no
vomeškem domu JLA moštveni hitropo
tezni šahovski turnir, na kateremje nasto
pilo 16 ekip. Zmagala je vrsta Sloge
Doma JLA II iz Ljubljane, sledijo pa:
JLA Novo mesto 25, Sloga 124, ŠK Novo
mesto 22, Cibona Zagreb 20, ŠK Brežice
20, ZRVŠ Novo mesto 17, Krka 16, Stari
trg ob Kolpi 14, Pionir 14, itd.

lige se v višji tekmovalni razred uvrstita
neposredno, tretje in četrtouvrščeno mo
štvo pa preko kvalifikacij, in te kvalifikaci
je so tudi tiha želja novomeških odbojkar
jev. S sobotno zmago bi jih do tega mesta
ločili le še dve točki, čeprav vojna tudi po
tem porazu šeni izgubljena. V boju za željeno 4. mesto imajo Novomeščani izredno
močno orožje: odlično formo, ki mora slej
ko prej prinesti tudi željene rezultate. Pra
va škoda le, da sta do koncajesenskega de
la prvenstva samo še dve koli. V obeh so
Pionirjevi igralci gostitelji in štiri nove
točke jim ne bi smele uiti.

NOVOLETNI TURNIR
NOVO MESTO — ŠD 13. maj orga
nizira 3.1.1988 tradicionalni umir v ma
lem nogometu, ki bo v ŠD Marof v No
vem mestu. Žrebanje bo v sredo, 30. 12.
1987, ob 18. uri v prostorih doma športov
na Loki. Pristopnino 40.000 din nakažite
na žiro račun 52100-678-14307 ali plačaj
te na dan žrebanja. Prijave in informacije
je moč dobiti na telefon 068 21-400 (Doljak, Novak). Prve štiri ekipe čakajo bogate
nagrade, enako tudi najboljšega igralca,
strelca in golmana.

ODPRTO PRVENSTVO
METLIKA — Tukajšnji kegljaški klub
organizira v soboto in nedeljo odprto
klubsko prvenstvo na kegljišču v Kaniža
rici. Nastopili bodo najboljši kegljači iz
vseh štirih dolenjskih klubov.

Pred koncem pa je tudi jesenski del
prvenstva v moški republiški ligi, Kočevci
so si po zadnji gladki zmagi privoščili za
nesljiv poraz, s katerim pa niso veliko iz
gubili. Kolo pred koncem je že na dlani,
da bodo zanesljivo prezimili v sredini
prvenstvene lestvice, svojo zalogo točk pa
lahko v sobotnem srečanju z Izolo še
popravijo.
g g

VSI NASLOVI
STAREMU TRGU
STARI TRG — Na tukajšnji osnovni
šoli je bilo pred dnevi šahovsko prvenstvo
črnomaljske občine za vse kategorije pio
nirjev. Nastopilo je 50 mladih šahistov,
naslovi pa so tokrat ostali doma. Pri stare
jših pionirkah je zmagala Golobaijeva, 2.
je bila Rauhova, 3. Maršeničeva; med
mlajšimi pionirkami je bila 1. Medvedo
va, 2. J. Kobetova, 3. Sterbenčeva; pri sta
rejših pionirjih 1. U. Kobe, 2. Horvat, 3.
Lindič; med mlajšimi pionirji 1. Koce, 2.
Šterbenc (vsi našteti so iz OŠ Stari trg) 3.
Šuštarič (SOŠ Semič). Tudi v ekipni
razvrstitvi je v vseh kategorijah prepričlji
vo zmagal Stari trg.
-ob

MOČNA ZMAGA
VEBROVE
NOVO MESTO — Na letošnji kegl
jaški reviji, ki je pred dnevi potekala v
domu JLA, je v ženski konkurenci pre
pričljivo zmagala Milena Veber iz Trebn
jega, kije podrla 408 kegljev. Sicer pa je
bil vrstni red najboljših med 14 tekmova
lkami takšen: 1. Veber 408,2. Dalmacija
380,3. Šoško (obe Novo mesto) 377 itd.

Pokal za zmago ostal doma
Uspešno sklenjen že 14. tradicionalni rokometni
turnir v počastitev dneva JLA — Zmaga Novomeščank
NOVO MESTO — V počastitev
dneva JLA so novomeški rokometni de
lavci skupaj s komandama Ljubljanske
ga armadnega območja in novomeške
garnizije pripravili že 14. tradicionalni
rokometni turnir ženskih in moških
ekip.

V uradni konkurenci so šteli le rezultati
deklet, ki so se pomerila za že 14. organi
zatorjev pokal, med štirimi ekipami paje
zmaga pripadla igralkam Novega mesta.
Slednje so v sobotnem polfinalnem sreča
nju odpravile Butjo iz Škofij z 32:20
(17:11), v drugem srečanju v Šentjerneju
pa je v soboto Iskra premagala solidno
vrsto Josip Kraša z 29:27 (16:14). V ne
deljskem srečanju v novomeški športni
dvorani pod Marofom za 3. mestoje ekipa
Josip Kraša brez težav opravila z Buijo z
21:11 (12:5), v odločilni tekmi za 1. mesto
na letošnjem turnirju pa je Novo mesto
premagalo Iskro kar s 27:13 (15:8). Naj
boljša igralka turnirja je bila Frčkova iz

ekipe Josip Kraš, najboljša strelka je bila
Silva Iličin in najboljša vratarka Tanja
Hočevar (obe Novo mesto). Pokal za fair
play je prejela vrsta Burje.
Poglejmo sedaj še k rezultatom moških
propagandnih nastopov. Reprezentanca
LJAO, za katero sta igrala tudi Ljublja
nčan Kalin in Jeršič iz Aera Celje, član
naše mlade reprezentance, kije pred dnevi
na Reki osvojila naslov svetovnih prva
kov, je bila pretrd oreh za nasprotnike.
Vojaki so najprej s 33:14 ugnali veterane
Novega mesta, nato pa še s 17:13 najbol
jšo novomeško ekipo. V tekmi Krke in
IMV so bili boljši slednji z rezultatom
17:16.
Dodajmo za konec še, da so bila ob tej
priložnosti podeljena tudi priznanja Ljubl
janskega armadnega območja. Veliko zla
to plaketo LJAO je prejel Janez Štrukelj,
zlati plaketi svet za SLO in DS skupščine
občine Novo mesto ter občinska ZKS,
srebrno plaketo je prejel Ivo Longar, bro
nasto pa novomeška Žveza telesnokulturnih organizacij.

ČRNOMELJ — V okviru delavskih
športnih iger črnomaljske občine so se
končala tekmovanja v maiem nogometu,
v katerih je sodelovalo 12 ekip. Zmagala
je ekipa semiške Iskre. Po prvem delu tek
movanja v kegljanju — nastopa 13
moških in 5 ženskih ekip — pri moških in
ženskah vodi Iskra. Iskra ima po prvem
delu tudi najboljše strelce, saj moška in
ženska ekipa vodita v ekipnem delu, pri
posameznikih pa prav tako iskraša Jože
Ivanetič in Nežka Rauh.

Se bo Labod dvignil z dna?
Tokratni košarkarski vikend novomeškima ligašema v L SKL ni bil naklonjen.
Igralci Novolesa so namreč v predzadnjem kolu jesenskega dela prvenstva ostali
praznih rok v Ljubljani v srečanju z Ilirijo, nesrečno pa so drugi par točk v letošnjem
prvenstvu izgubila Labodova dekleta. V Celju so bila namreč na pragu velikega pre
senečenja, a jim športna sreča v zadnjih sekundah ni bila naklonjena.

Čeprav rezultat srečanja med Ilirijo in
Novolesom kaže na gladko zmago Ljubl
jančanom, pa so se morali ti za novi točki
krepko potruditi. Novolesovci so si očitno
opomogli od šoka v prejšnjem kolu, ko je
bila njihova tekma s Postojno prekinjena,
zaigrali so dobro in prvi polčas celo
odločili v svojo korist. Izenačena borba je
bila tudi v delu drugega polčasa, gostitelji
pa so si odločilno prednost nabrali šele
proti koncu tekme. Novomeški košarkarji
so se tako kolo pred koncem jesenskega
dela prvenstva znašli v sila neprijetnem
položaju, ko jih v nadaljevanju čaka celo
borba za obstanek. Ta bo tolikanj težja,
ker je domala zanesljivo, da Župevca, Laliča in Cerkovnika zaradi obračuna s sod
nikom v prejšnjem kolu čaka visoka
kazen, tačas je poškodovan tudi Kek,
medtem ko Bajcu grozi kazen zaradi teh
ničnih napak. Novo vodstvo kluba bo
moralo v premoru prvenstva skupaj z
igralci krepko zasukati rokave, kajti sicer
selahko zgodi, da bodo Novomeščani 40letnico kluba pričakali v II. republiški ligi.
Pred pravim podvigom pa so bila v so
boto Labodova dekleta, ki so že s svojo
prvo zmago v prejšnjem kolu dokazale, da
ne mislijo kar tako kloniti v boju za obsta
nek v ligi. V srečanju z Metko v Celju, ki
sodi v gornji del prvenstvene lestvice, so z
borbeno igro izničile prednost gostiteljic,

ki so vodile že z 12 točkami, in ob koncu
celo izenačile rezultat. Ko je bil preobrat
že na pomolu, paje najboljša igralka Cel-

jank Juršetova iz prostega meta zagotovila
svoji vrsti nov par točk. Sicer pa za Novomeščanke navzlic temu porazu ni še nič
izgubljenega, dobro formo lahko potrdijo
v soboto v srečanju sCerknico in si v zadn
jem jesenskem kolu z drugo zmago prii
grajo lepe možnosti za nadaljevanje
prvenstva.

hemMlLL

ŠTIRINAJSTI TURNIR NOVOMEŠČANKAM — Posnetek je s petkove polfi
nalne tekme letošnjega rokometnega turnirja v počastitev dneva JLA, v kateri so
Novomeščanke (na sliki je uspešen prodor Kramarjeve) brez težav ugnale Burjo z
32:20, nato pa v nedeljo v borbi za prvo mesto še tradicionalno neugodno ekipo
šentjemejske Iskre kar s 27:13. (Foto: B. Budja)

odbojka
ZVEZNA LIGA — zahod,
moški, 8. KOLO: NOVI ZAGREB

OGORČEN BOJ TREH
EKIP

. /

z * '.

PODELJENA PRIZNANJA ŠPORTNIKOM LETA — Na petkovi zabavnošportni prireditvi v novomeški športni dvorani pod Marofom, ki si jo je ogledalo
kakšnih tisoč obiskovalcev, so bila podeljena letošnja priznanja športnikom leta. Pri
fantih je to Sandi Papež, pri dekletih Lavra Kastelic in .ned ekipami Kolesarsko
društvo Krka. Na posnetku vidimo pogovor televizijca Janeza Pezlja z nagrajenimi
in njihovimi trenetji. Naj omenimo, daje šel izkupiček prireditve za razvoj invalid
skega športa v občini, vsi nastopajoči pa so se odrekli honoratjem. (Foto: B. B.)
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TURNIR TROJK
NOVO MESTO — V telovanici OŠ
Dragotin Ketteje bil minuli petek, 18. de
cembra, tradicionalni turnir trojk v košar
ki, na kateremje nastopilo 24 ekip. Zma
gala je vrsta Centra v postavi Župane,
Pinter, Prešeren, drugaje bila ekipa Straže
II, tretji pa Union. Ža najboljšega igralca
je bil proglašen Boris Povše iz ekipe Straže
II. Organizator turnirja OO ZSMS Drska
se zahvaljuje vsem, ki so pomagali pri iz
vedbi tekmovanja, predvsem pa Novoteksu. Pionirju, OZ Hrast, Mercatorju, ZS
Triglav, Krki in Labodu.

SMUČARSKI TEČAJ
GAČE — SD Gorjanci organizira
petdnevni smučarski tečaj za šolarje in
odrasle med 25. in 29. januarjem prihodn
je leto. Cena tečaja za otroke do 10 let je
35.000 din, za ostale pa 50.000 din, vanjo
pa je vračunan avtobusni prevoz, enolo
nčnica, smučarska karta in šola smučanja.
Prijave z vplačilom sprejemajo v Novem
mestu v čistilnici Glavan, Žabja vas 47, v
Brusnicah Polona Medle in v Gabrju gos
tilna Hudoklin.

NOVOMEŠČANI NISO
USPELI
PREBOLD — Novomeški kegljači so
minule dni nastopili na kvalifikacijskem
turnirju za popolnitev vzhodne skupine II.
republiške kegljaške lige. V Preboldu so
bili Novomeščani neuspešni, tako da jim
ni uspel povratek v II. republiško ligo.

Skupna zmaga
športnikom
iz Sevnice
9. tradicionalno srečanje
športnikov za dan JLA

Sicer pa poglejmo, kaj seje dogajalo po
posameznih športnih zvrsteh. V streljanju
je zmagala Sevnica nad Krškim. Brežica
mi in letališčem Cerklje, v odbojki je prvo
mesto pripadlo Krškemu, druga je bila
Sevnica, tretje letališče in zadnje Brežice;
keglje so najbolje podirali športniki Bre
žic, za njimi so se uvrstile ekipe Krškega,
Sevnice in letališča Cerklje, v namiznem
tenisu je zmagala ekipa Sevnice in leta
lišča Cerklje, v namiznem tenisuje zmaga
la ekipa Sevnice, drugoje bilo Krško, tret
je letališče in četrte Brežice, končni
zmagovalci pa so bili najboljši tudi v šahu
in so zmagali nad Krškim, letališčem in
Brežicami. Končni vrstni red je takšen: 1.
Sevnica 17 točk, 2. Krško 16,3. Brežice 9
in 4. letališče Cerklje 8. Naslednje tovrst
no srečanje, že 10. po vrsti, bo prihodnje
leto v Sevnici.
J. BLAS

PLANINCI NA TISJU
LITIJA — Prek tisoč planincev iz Slo
venije in Hrvaške seje pred dnevi udeleži
lo spominskega pohoda na Tišje in tako
počastilo spomin na bitko 2. štajerskega
bataljona. Prevoz z avtobusi je bil organi
ziran do Litije, nakar so udeleženci poho
da do Tišja krenili peš.
B. H.
...
u.

v

LJUBLJANA — Minulo soboto
in nedeljo je bil v Ljubljani tradicio
nalni, že 11. spominski zvezni mladin
ski turnir Lovra Ratkoviča v namiz
nem tenisu. Nastopilo je 220 naj
boljših jugoslovanskih igralcev iz 48
klubov, med njimi tudi Novomeščan
Alan Vitezič. V tako močni konku
renci je zasedel 9. do 16. mesto, za
vstop med najboljšo osmerico pa je
moral priznati premoč kasnejšega
zmagovalca. Brez dvoma lep uspeh
mladega novomeškega namiznoteni
škega igralca.

CERKLJE — Komanda cerkljan
skega letališča je v soboto organizirala
tradicionalno, 9. srečanje športnikov iz
Sevnice, Brežic, Krškega in letališča
Cerklje v počastitev dneva JLA. Nasto
pilo je 120 športnikov, prvič pa je letos
skupna zmaga pripadla tekmovalcem
Sevnice.

• ISKRAŠI NA VRHU

Nesrečen poraz novomeških košarkaric v Celju — V soboto priložnost za drugo
zmago — Novolesov neuspeh v Ljubljani — Celo boj za obstanek______

VITEZIČEV USPEH
V IJU R IJA N I

SEVNICA — Že tako zelo izenačeni
boj treh ekip na vrhu lestvice 1. B sloven
ske namiznoteniške lige moških je zadnje
kolo jesenskega dela le še bolj zapletel.
Sevničani so namreč izgubili tekmo v Cel
ju ter tako prišli skupaj z Ingraadom in
Soboto v krog treh ekip s po enim pora
zom. Pravila določajo, da v tem primeru
veljajo medsebojni izidi vseh treh ekip.
Ker so bili tudi ti enaki, so morali šteti
dobljene in izgubljene igre med tremi tek
meci na vrhu lestvice. V tehje bil najboljši
celjski Ingrad s23 dobljenimi in 20 izgubl
jenimi nizi. Sevničani so imeli razmerje
22:23, Sobočani pa 22:24. Mrtvi tek treh
ekip seje tako končal z zmago Celjanov,
ki so jesenski prvaki pred d—ugouvrščeno Sevnico.

— PIONIR 3:2 (-10, 8,12, -9, 15)
Pionir: Vemig, Bralec, Kosmina,
Povšič, Prah, Černač, Pešainovič,
Gregurek, Berger, Travižan.
LESTVICA: 1. do 2. mesto Jedinstvo Interplet in Željezničar po 16
... 7. Pionir 6 itd.
V naslednjem kolu v soboto igrajo
Novomeščani ob 19. uri doma z
ekipo Bleda.
I. SOL, moški, 10. KOLO: TI
TAN KAMNIK — LIK KOČEVJE
3:0(2, 7, 11)
LIK Kočevje: Bradač. Miklič, Polovič, Levstik, Marinc, Kač, Planinc,
Hvala, Papež, Turk.
LESTVICA: 1. Partizan Narodni
dom 18 točk ... 7. Kočevje 10.
Vi l . zadnjem kolu jesenskega dela

prvenstva igrajo Kočevci doma z
Izolčani.

košarka
I. SKL, moški, 10. KOLO: ILIR1JA- -NOVOLES 116:102(52:53)
Novoles: Stojkovič 11, Vučkovič
25, Lučev 6, Bajc 40, Vukosavljevič 7,
Plantan 13.
LESTVICA: 1.do 2. mesto Mineral
Slovan in Maribor po 19 točk ... 11.,
predzadnji, Novoles 11.
V soboto igrajo Novomeščani do
ma z Rogaško.
I. SKL, ženske, 10. KOLO: ME
TKA — LABOD 78:77 (42:35)
Labod: Srebrnjak 14, Verstovšek 2,
Bratož 30, Čavlovič 10, Dragman 8,
Smrke 11.
LESTVICA: 1. Slovan 20 točk, 12,
zadnji. Labod 11.
V zadnjemjesenskem kolu v sobo
to igrajo Novomeščanke doma s
Cerknico.
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m SALON POHIŠTVA
NOVO MESTO
novoletna
akcijska prodaja

pohištvenega
programa
J H A IID
Jedilnice
in dnevne sobe

SK P P D

: jedilnica

Obročno odplačevanje
dnevna soba

sh

40%

pnd

po

Za gotovino še 25% popusta.
Od 14. 12. do 31. 12. 1987

novoles
SOZD PETROL
TOZD TRGOVINA BREŽICE
Tovarniška 2

PROIZVODNJA IN TRGOVINA AGRARIA
export-import BREŽICE
TOZD KMETIJSTVO BREŽICE

objavlja prosta dela in naloge:

objavlja prosta dela in naloge

gasilec — čuvaj v skladišču Brežice
POGOJI:
— končana osemletka — I. stopnja strok, usposobljenosti
— odslužen vojaški rok
— eno leto delovnih izkušenj
Dela in naloge se združujejo za nedoločen čas, s polnim delov
nim časom.

Poskusno delo traja dva meseca.
Lastnoročno napisane ponudbe s kratkim življenjepisom in
dokazili o izobrazbi naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
oglasa na naslov PETROL-TOZD Trgovina, Brežice, Tovar
niška 2, komisiji za delovna ramerja.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po izteku razpisne
ga roka.

VODJE PE SILOSI
Kandidati za ta ddela in naloge morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
— visoka ali višja izobrazba agronomske, ekonomske smeri
ali organizacije dela
— 3 leta oziroma 5 let delovnih izkušenj
Kandidati naj naslovijo pisne prijave v 8 dneh po dnevu objave
na AGRARIO BREŽICE, Šentlenart 72.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po poteku roka za
vložitev pisnih prijav.
924/51-87

929/51-87

ČRNOMELJ

INTEGRAL LJUBLJANA
TOZD Promet in delavnice
ČRNOMELJ
D elavskisvet INTEGRAL LJUBLJANA TOZD Promet in de
lavnice Črnomelj
razpisuje dela in naloge
delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi:

DO GOK ČRNOMELJ
TOZD KOMUNALA
Odbor za medsebojna razmerja
objavlja
prosta dela in naloge za nedoločen čas

direktorja TOZD
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev in pogojev
iz družbenega dogovora o kadrovski politiki izpolnjevati še nas
lednje pogoje:
— da imajo višjo ali srednjo izobrazbo strojne, prometne, or
ganizacijske ali druge ustrezne smeri,
— da imajo 5 let delovnih izkušenj pri ustreznih delih in
nalogah.
Mandat traja štiri leta.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljejo na naslov: INTEGRAL Ljubljana, TOZD Promet in de
lavnice Črnomelj, Belokranjska c. 22, v 15 dneh po objavi z oz
nako »Za razpisno komisijo«.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15 dneh po izbiri kandidata.
931/51-87

POSLUŽEVANJE OGREVALNIH NAPRAV —
KURJAČ
Pogoji: IV. stopnja, strojni ključavničar ali elektrikar — alternati
va: IV. stopnja, monter in upravljalec energetskih naprav (mon
ter ogrevalnih naprav). Delovne izkušnje: 1 leto na podobnih
delih.
Pisne prijave sprejema odbor za medsebojna razmerja TOZD
Komunala v 8 dneh po objavi razpisa. O izbiri bomo kandidate
obvestili v 7 dneh od dneva sprejetega sklepa o izbiri. Sklep o
izbiri bo sprejet v 15 dneh od dneva poteka 8-dnevnega roka
prijave kandidatov.
932/51-87

M LA D I O SVOJI USODI
r

OPEKARNA NOVO MESTO

p. o.

Zalog 21

68000 Novo mesto • Tel. n. c. (068) 21-403, 22-291 • direktor 84-643 •
komerc. vodja 84-644 • Telex 35852 openm yu • p. p. 10
STANOVANJSKA ZADRUGA ŠENTRUPERT] ( POSAVSKA STANOVANJSKA ZADRUGA
O SOL. 0 . 68232 ŠENTRUPERT, TELEFON
p. o. 68270 KRŠKO
\JTel.: (068) 72-741_____________________
>(068) 40-112, 4 0 -149,______ ^ _________

J

TRADICIJA, KI ŽIVI
Za člane stanovanjskih zadrug skupna akcijska prodaja opečnih izdelkov
od 25.12.1987 do 20.1.1988
modularni blok, horizontalni blok BH 7, horizontalni blok BH 8, porolit12, porolit 8,
dimna tuljava, vinotekar V-24.

&
$

Plačilo v 3 obrokih, brezobrestno, cena na dan vplačila prvega obroka in se ne
menja.
Za nečlane stanovanjskih zadrug, trgovske organizacije, DO inobrtnike nakup vopekarni. £
Na željo kupca možna dostava s časovnim zamikom.
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KOČEVJE — Uresničevanje skle
pov republiške mladinske konference v
Krškem poteka zelo počasi tako v obči
nah kot v republiki. Temu je kriva slaba
udeležba mladih na sestankih in pri delu
ZSM, premalo denarja za delo ZSM, pa
tudi nerazumevanje določenih okolij.
To je le nekaj misli iz razprave o delu
mladine kočevske občine v zadnjem le
tu dni na nedavni seji OK ZSM. Na seji
so sprejeli tudi program za delo v na
slednjem letu dni. Omeniti pa velja vsaj
še tri naloge, ki so sijih zadali kočevski
mladinci. Še letos bodo odprli svoj
mladinski dom (v prostorih bivše go
stilne Rog). Odgovorno delo čaka mla
de tudi ob razpravi o spremembi ustave.
Še posebno pomembna pa je za mlade
predlagana ustanovitev razvojnega cen
tra v Kočevju, v katerem naj bi zapo
slovali mlade strokovnjake, ki so doko
nčali študij, pa v Kočevju ne morejo
dobiti redne zaposlitve.
J. P.

KANDIDAT JE A. TURK
KOČEVJE — Na seji občinske
kandidacijske konference, kije bila 18.
decembra, so izglasovali za edinega
kandidata za bodočega predsednika
občinskega izvršnega sveta Antona Tu
rka, dosedanjega direktorja delovne or
ganizacije Lik Kočevje. Dokončna iz
volitev predsednika IS je predvidena na
naslednji seji zborov občinske skupšči
ne, ki bo v ponedeljek, 28. decembra.

UD

V skladu z določili 4. in 7. člena pravilnika o podeljevanju priznanj
Osvobodilne fronte slovenskega naroda in o delu žirije razpisuje
žirija za podeljevanje priznanj Osvobodilne fronte slovenskega na
roda občinske konference SZDL Brežice

8 PRIZNANJ OSVOBODILNE FRONTE ZA LETO
1988
Priznanje OF je namenjeno posamezniku in organizacijam za
njihovo delo in prispevek k dosežkom trajnega pomena pri razvoju
socialistične samoupravne družbe, zlasti:
— pri uveljavljanju delovnih ljudi in občanov kot nosilcev odločanja
na vseh ravneh;
— za dosežke pri uveljavljanju poslanstva SZDL kot naslednice
OF slovenskega naroda in kot mobilizacijskega dejavnika ce
lotne družbene skupnosti v prizadevanjih za uresničevanje
programa gospodarske stabilizacije ter krepitvi in razvoju SZDL
kot fronte delovnih ljudi in občanov ter njihovih organiziranih so
cialističnih sil;
— pri uresničevanju ustavno opredeljenih družbenoekonomskih
odnosov na posameznem področju družbenega življenja in de
la ter v družbi nasploh, še zlasti pri razvijanju delegatskega sis
tema, javnih obravnav posameznih družbenih problemov prek
demokratičnih oblik organiziranja in delovanja organiziranih
socialističnih sil, ki omogočajo demokratični in ustvarjalni dialog
in pri uveljavljanju in razvijanju temeljnih samoupravnih
skupnosti.
Predloge lahko oblikujejo krajevne konference SZDL, organiza
cije združenega dela in druge samoupravne skupnosti, vodstva
družbenopolitičnih organizacij ter družbene organizacije in
društva.
Vsak predlog za podelitev priznanj OF je predlagatelj dolžan
posredovati tudi žiriji za podeljevanje priznanj OF pri krajevni kon
ferenci SZDL, ki se mora o predlogu izjasniti in posredovati svoje
mnenje žiriji za podeljevanje priznanj OF pri občinski konferenci
SZDL Brežice.
Predloge z obrazložitvijo in utemeljitvijo naj predlagatelji pošljejo
žiriji za podeljevanje priznanj OF pri občinski konferenci SZDL
Brežice, Trg dr. I. Ribarja 14, najkasneje do 29. februarja 1988.
Predlogi morajo biti posredovani na posebnih obrazcih, ki so na
razpolago pri krajevnih in občinski konferenci SZDL.
Brežice, 15. decembra 1987
Žirija za podeljevanje
Priznanj OF pri OK SZDL
Brežice

CESTNO PODJETJE NOVO MESTO
NOVO MESTO, Ljubljanska 8
objavlja
javno licitacijsko prodajo za

TOVORNI AVTOMOBIL TAM 5500 DK, nevozen,
letnik 1978, izklicna cena 400.000 din.
Licitacija bo v petek, dne 8.1.1988, ob 10. uri v prostorih TOZD
Krško, Cesta krških žrtev 71, kjer je možen ogled.
Licitacijski polog znaša 10% izklicne cene.
Prometni davek plača kupec.
Informacije dobite po telefonu 068-71-145.

ZAHVALA
Ob prezgodnji smrti drage, dobre in skrbne žene, mame, tašče, babice
ter sestre

FANIKE MISLEJ
roj. Cvelbar, 22.10. 1938,
iz Gor. Gomile 7, Šentjernej
se zahvaljujemo vsem, ki so nam v težkih trenutkih stali ob strani,
posebej še najbližjim sosedom. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom,
znancem in sodelavcem kolektivov IM V Novo mesto, Iska ŠentjernejDO Varnost ter Zdravilišča Šmarješke Toplice za izrečena sožalja, da
rovano cvetje, vence in izkazano pomoč, pevcem šentjernejskega okte
ta, župniku za opravljeni obred ter vsem, ki ste jo pospremili na zadnji
poti.

Žalujoči: vsi njeni
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Naš pogum je trpeti,
preboleti temo,
z novo silo živeti,
z novo lučjo.

Lani ta čas smo zrli še v tvoj obraz,
a letos nikjer te več ni,
zaman te išče naše srce,
srce ljubeče v grobu zdaj spi,
nam pa rosijo se solzne oči.

ZAHVALA
Po težki in hudi bolezni nasje v 75. letu sta
rosti zapustil naš dragi mož, oče, stari oče in
stric

FERDINAND
ŠKARJA
iz Ravnika pri Šentrupertu

Mnogo prezgodaj nasje v 3,5. letu zapustil
naš ljubi sin, očka, brat, mož in stric
«

V SPOMIN
25. decembra mineva žalostno leto, odkar
je za vedno utihnilo srce našemu dragemu
možu, atu, staremu atu in bratu

SREČKO
JERIN

JOŽETU
TRPINCU

Mestne njive 2

Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu krasite grob s cvetjem in prižigate
sveče.

Ob boleči izgubi se prisrčno zahvaljujemo vsem prijateljem, sosedom in
znancem, ki ste v najtežjih trenutkih sočustvovali z nami, nam kakorko
li pomagali, darovali cvetje in izrekli sožalje. Posebna zahvala DO
Mercator, DO Pionir, Novotehni, Krovstvu Potočar, kegljaškemu klur
bu »VSEH 9«, pevcem, godbi, govorniku in proštu Lapu za lepo opravl
jeni obred. Hvala vsem, ki ste spremili našega Srečka na njegovi zadnji
poti.

Vsi njegovi

Vsi njegovi

iz Telčic 10
Najlepše se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in vaščanom za
pomoč, izrečeno sožalje, darovano cvetje ter vsem, ki ste pokojnega v
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se
kolektivoma HP Kolinska Mirna in DSO Novo mesto ter gospodu
župniku za lepo opravljeni obred in pevcem za zapete žalostinke.

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Zemljo si ljubila,
vedno si po njej hodila,
a, mama, ti nisi verjela,
da te ona bo zakrila

■#*

4l

Vinska trta spet je dozorela,
čeprav jesen je zakasnela.
Zakaj si moral nam umreti,
ko pa s tabo je bilo lepo živeti!

ZAHVALA

ZAHVALA

V 77. letu nasje zapustila naša skrbna ma
ma, stara mama, sestra in teta

V 73. letu starosti nasje nepričakovano za
pustil naš ljubi mož, oče, stari oče in brat

KRISTINA
BLATNIK

VINKO
ŠKOBERNE

roj. Zorko

Dol. Leskovec 4, Brestanica

z Jerman vrha 3 pri Bučki

Iskreno se zahvaljujemo vsem dobrim sosedom, sorodnikom in znan
cem, TOZD IMV-prikolice za podarjene vence in cvetje, ZB Bučka za
venec in govor ob odprtem grobu. Hvala g. župniku za lepo opravljeni
obred. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njeni

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

Prisrčno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sesedom in prijateljem za
izrečeno sožalje, podarjene vence in cvetje ter tako številno spremstvo
na zadnji poti. Iskrena hvala DO SOP OPREMA, Konf. LISCA Sev
nica, tov. Smodiču za poslovilne besede, g. župniku za opravljeni obred,
pevcem za zapete žalostinke in godbi na pihala. Vsem še enkrat hvala za
izazano pomoč!

Žalujoči: vsi njegovi

V domu našem je praznina,
v srcih naših bolečina.
En up nas še krepi,
da srečamo se v večnosti
ZAHVALA

ZAHVALA
V 52. letu starosti nasje zapustil dragi mož,
ata in stari ata

CIRIL
JERLAH
iz Martinje vasi 11

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste pokojniku poklonili cvetje, se
zadnjič poslovili od njega in ga v tako velikem številu pospremili na
njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Po težki bolezni nasje v 59. letu zapustila
dobra žena, mama, stara mama, sestra in
teta

ANA
ŽUPAN
Veliki Ban 1 pri Šentjerneju
Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, vaščanom, znancem in prijatel
jem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, kakorkoli pomagali,
pokojni darovali vence, nam pa izrekli sožalje. Zahvaljujemo se kolek
tivu Iskra-Upori Šentjernej, Tozd Krka-Izolacije, Hotelu Grad Otočec
za vence in denarno pomoč, Splošni bolnišnici Novo mesto, godbi iz
Šentjerneja, govorniku tov. Hudoklinu in gospodu kaplanu za lepo
opravljeni obred.

Žalujoči: vsi njeni

Zaprla trudne si oči,
spočila si
žuljave roke,
ostal boleč spomin bo nam,
za katere skrbela si noč in dan.
ZAHVALA
Po težki bolezni nasje v 65. letu starosti za
pustila naša draga in skrbna žena, mama in
stara mama

MARIJA ■
MURGELJ
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem,
ki so kakorkoli pomagali, podarili vence in nam izrekli sožalje.
Posebna hvala Tovarni zdravil Krka-TOZD Biokemija, DO Labod,
IM V ter župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni

Že leto dni v grobu spiš,
a v srcih naših še živiš.
V domu našem je praznina,
a v srcih huda bolečina
Ne mine ura dneva ne noči,
vsak čas si z nami, Mira Ti.
V SPOMIN
28. decembra mineva leto dni, odkar je
odšla od nas ljubljena žena in hčerka

MIRA
DERGANC
roj. Prhne
iz Orehovice 8, Šentjernej
Iskrena hvala vsem, ki obiskujete njen zadnji dom, j i prinašate cvetje in
prižigate sveče.

Žalujoči: mož Jože, mamica in ostali

ZAHVALA

ZAHVALA

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nasje v 15. letu starosti
tragično zapustila naša ljuba hčerka, sestra,
vnukinja in nečakinja

V 73. letu nas je nepričakovano zapustil
dragi ata, stari ata, dedek, brat in stric

V 83. letuje tiho odšla od nas draga mama,
babica, prababica, sestra in teta

NATAŠA
CINGERLE
Šalka vas, n. h., Kočevje
Ob boleči izgubi se najlepše zahvaljujemo vsem sosedom, znancem in
prijateljem, ki ste sočustvovali z nami v najtežjih trenutkih, nam karkoli
pomagali, darovali cvetje in izrekli sožalje. Posebna zahvala mladincem
Šalke vasi, gasilcem, centru poklicnih šol in osnovne šole Kočevje, pev
skemu zboru, godbi, Tekstilani, Kočevskemu tisku in Zdravstvenemu
domu Kočevje, govornikom za poslovilne besede. Prisrčna hvala vsem,
ki ste našo Natašo tako številno spremili na zadnji poti.

Žalujoči: mamica, ati, sestrica Sandra, stara mama, teta Pavla, stric
Franc in Jože z družinami ter ostalo sorodstvo

FRANC
HROVATIČ
Trkajev ata iz Stranske vasi 20

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali in izrekli sožalje v
teh težkih trenutkih in spremili pokojnega na zadnji poti. Posebna zah
vala organizaciji ZB Birčna vas, delovnim^ organizacijam LabodTOZD Ločna, IM V-TO ZD Proizvodnja 2, ŽTO-TOZD za promet
Novo mesto in GD Stranska vas, Lakovnice in Šmihel. Najlepša hvala
za poslovilne besede tov. Hrovatiču in tov. Roženbergaiju, pevskemu
društvu Ruperč vrh, godbi in zastavonošem. Vsem še enkrat hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

MARIJA
STARIHA
iz Črnomlja

Najlepše se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste nam pomagali, z nami sočustvovali, darovali vence in
cvetje in pospremili pokojno k zadnjemu počitku. Posebna zahvala
zdravnikom in osebju žilnega oddelka Splošne bolnice Novo mesto,
ZD Črnomelj, GOK-u, HE Zlatoličje, godbi, cerkvenim gospodom in
pevkam za obred ter tovarišici Jurajevčičevi za govor.

Žalujoči: vsi njeni

Šalka vas, dne 8. 12. 1987
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tedenski koledar
Četrtek, 24. decembra — Eva
25. decembra — Božidar.
Sobota, 26. decembra — Štefan
Nedelja, 27. decembra — Janez
Ponedeljek, 28. decembra — Živko
Torek, 29. decembra -— Tomaž
Sreda, 30. decembra — Branimir
Četrtek, 31. decembra — Silvester
LUNINE MENE
27 'decembra ob 11.02 — prvi krajec

kino
BREŽICE: 24. in 25. 12. ameriška
grozljivka Psiho — 111. del. 26. 12.
francoski erotični film Betty blue. 27. in
28. 12. ameriški akcijski film Hrup na
kolesih. 29. in 30. 12. angleški akcijski
film Dirka s smrtjo.
ČRNOMELJ: 24. in 27. 12. franco
ski film Pokvarjeni policaji. 25. in 27.
12. ameriški akcijski film Poklic kgmandos. 29. 12. hongkonški film Saolin
proti Nindži.

službo dobi
VESTNEGA DELAVCA sprejmem v
službo. Prednost imajo avtoličarji. Zaščita
vozil. Novo mesto, Pod Trško goro 90, tel.
iz-372. (P51-24 MO)

motorna vozila
AVTOMATIH A3Ms, letnik 1987, še
v garanciji, ugodno prodam. Tel. 42-258
ppnoldne. (P51-32 MO)
GOLF JX, 1985, prodam. Brulc, Smolenja vas 69 a. (6868-MV-51)
ZASTAVO 101 L, letnik 1979, ugod
no prodam. Ivan Vidic, Dobravica 22,
Šentjernej. (6850-MV-51)
Z 750 LE, letnik 1983, ter prikolico za
osebni avto prodam. Vegel, Kočarija 5,
Kostanjevica na Krki. (6851-MV-51)
J, 4 prodam. Perko, Kidričeva 5,
Brežice. (P51-15 MO)
JUGO 45 A, letnik 1986, in 126 P, let
nik 1987, prodam. Tel. (068) 42-117.
(6819-MV-51)
Z 101 GTL, letnik 1983, prodam. Tel.
84-869. (6817-MV-51)
Z 128, letnik 1986, prodam ali zamen
jam za golf. Zvone Grandljič, Hrastje 10,
Mirna peč. (6816-MV-51)
ZASTAVO 850, letnik 1984, v odlič
nem stanju, prodam. Albin Šral, Velika
Dolina, 68261 Jesenice. (P51-21 MO)
Z 101, letnik 1982 prodam. Tel. 25036 (068). (6853-MV-51)
MINI 1000, starejši letnik, dobro oh
ranjen, registriran do novembra 1988,
ugodno prodam. Slavko Smole, Gor. Do
brava 6, Trebnje. (6854-MV-51)
Z 101, letnik 1983, IMV kombi 1600
furgon prodam. Tel. 23-770 popoldne.
(6857-MV-51)
R 12 TL, prva registracija 1976 (prvi
lastnik), registriran do decembra 1988,
garažiran, prodam. Tel. 52-325. (P51-33
MO)
FIAT 126 P, letnik 1980, prodam. An
ton Zupančič, Stavča vas 20, Dvor pri
Žužemberku. (6859-MV-51)
'i 101 L, letnik 1978, prodam. Gor..
Kamence 1. (6862-MV-51)
Z 101 prodam po delih. Tel. 44-687.
(6873-MV-51)
FIAT 126 P.letnik 1982, z avtoradiom
prodam. Tel. 65-725. (6874-MV-51)
126 P, letnik 1979, ugodno prodam.
Tel. 72-503. (P51-34 MO)
PRODAM W F 1200, letnik 1975, po
ugodni ceni. Tel. 51-193 vsako dopoldne
(6876-MV-51)
126 P, letnik 1985, prodam. Kaferle
Roman, V Brezov log 27, Novo mesto.
KADET, letnik 1975, ugodno prodam.
Franc Škrbina, Mrtvice 66, po 16 uri
doma. (6914-MV-51)
GOLF, letnik 1982v prodam. Radkovič, Dol. Brezovica 2, Šentjernej. (6797MV-51)

TEDENSKI KOLEDAR - KINO - SLUŽBO ISCE - SLUŽBO DOBI - STANOVANJA - MOTORNA vozila - KMETIJSKI stroji
_prqdam — KUPIM — POSEST — ŽENITNE PONUDBE - RAZNO - OBVESTILA - PREKLICI - ČESTITKE - ZAHVALE

GABRJE: 27. 12. ameriški film
Stryker. 31. 12. ter 1. in 2. 1. ameriški
akcijski film Top gun.
KRŠKO: 24. 12. ameriški kriminal
ni film Surova odiseja. 26. in 27. 12.
ameriški akcijski film Ameriška ninja.
29. 12. (17. uri) risanke; (ob 20. uri)
ameriški film Ubijafec iz metroja. 30.
12. ameriški glasbeni film Strastno me
objemi.
SEVNICA: 24. in 25. 12. italijanski
avanturistični film Raš. 26. in 27. 12.
ameriška komedija Kolo sreče.
TREBNJE: 26. in 27. 12. ameriški
vestern Past v Montani.
NOVO MESTO — DOM JLA: Od
25. do 27. 12. ameriški avanturistični
film Čast Preslyjevih. Od 28.12. do 30.
12. komedija Nori dnevi.
NOVO MESTO — DOM KUL
TURE: 24., 25. in 26. (ob 16. uri) ter
27.12. (18. in 20. uri) ameriška grozlji
va komedija Strašni kosmatinci. Od 24.
do 26. 12. (ob 18. uri) ameriški spek
takel Ben hur. 28.12. komorni orkester
RTV Ljubljana.

ZASTAVO 750 in WV 1200 prodam.
Jože Škufca, Dol. Kamence 45, Novo
mesto. (6798-MV-51)
TRABANT, letnik 1984,prodam.Tel.
(068) 25-580. (6800-MV-51)
Z 750, letnik 1979, prodam. Jože
Premru, Gruča 1, Šentjernej. (6801MV-51)
PRODAM mali avto BMW ISETA

300 cm, dobro ohranjen, ali menjam za
harmoniko B, Es, As ali C, F, B. Peter
Kukovičič, Dolnji Leskovec 71, 68280
Brestanica. (P51-48MO)
126 P, letnik 1978, in centralno peč
prodam. Milena Deželan, Vel. Brusnice
70. (6911-MV-51)
VW 1200, letnik 1975, odlično ohran
jen, prodam. Dane Lozar, Brdarci 9, Dragatuš. (6910-MV-51)
FO RD ESKORT, letnik 1975, regis
triran za 1 leto, prodam. Tel. 43-748.
(6903-MV-51)
AUDI 80 diesel, letnik 1985, prodam.
Tel. (061) 783-137. (P51-42MO)
126 P, letnik 1980, prodam. Mežna
ršič, Gor. Polje 23, Straža. (P51-41MO)
GOLF DIESEL, letnik 1983, prodam.
Tel. 20-577. (6900-MV-51)
JU GO 55 A, letnik 1986, prodam.
Alojz Kočevar, Gradac 68, tel. (068) 56603 v službi od 6. do 14. ure. (6881 MV-51)
APN 6, dodatno opremljen, prodam.
Franc Penca, Dol. Mokro polje 9, Šent
jernej. (6883-MV-51)
OSEBNI AVTO NSU PRINC 1000,

letnik 1970, dobro ohranjen, registriran
do avgusta 1988, poceni prodam. Prodam
tudi razne rezervne dele za AUDI 80.
Alojz Srčič, Radovlja 16, 68220 Šmar
ješke Toplice. (6884-MV-51)
ZASTAVO 850 AK, 1982, prodam ali
menjam za manj vredno vozilo. Ivan Robek, Grmovlje 34. (6886-MV-51)
ZASTAVO 101 mediteran, 1979,
prodam. Turk, Velike Brusnice 58 A.
(6882-MV-51)
GOLF, letnik 1982, R 4, letnik 1984,
in zastavo 850, letnik 1982, zaprt tip, vse
v odličnem stanju,jtrodam. Martin Koc
jan, Mihovica 16, Šentjernej, tel. 60-263.
(6891-MV-51)
FIAT 125 PZ, prva registracija 1976,
registriran do avgusta 1988, z nadomest
nimi deli, prodam za 95 SM. Tel. 72-745
po 15. uri. (P51-37MO)
MERCEDES 200 D, letnik 1970, pol-

tovorni mercedes 206 (karoserijo) in
kosilnico, prodam. Marjan Hočevar, Go
renja vas 20 a, 68220 Šmarješke Toplice.
(6897-MV-51)
ZASTAVO 750, letnik 1980, prodam.
Lavrič, Loke 14, Straža, tel. 84-775.
(6896-MV-51)
OPEL KADET, letnik 1973, in fička
po delih prodam ter koze in diatonično
harmoniko, kupim. Tel. 42-527. (6904MV-51)

DOLENJSKI LIST
Izdaja: DIC, tozd Dolenjski list, Novo mesto.
USTANOVITELJI: občinske konference SZDL Brežice, Črno
melj, Krškp, Metlika, Novo mesto, Sevnica in Trebnje.
SKUPŠČINA Dolenjskega lista je organ upravljanja tozda.
Predsednik: Nace Stamcar.
ČASOPISNI SVET je organ družbenega vpliva na programsko
zasnovo in uredniško politiko. Predsednik: Anton Stefanič.
UREDNIŠTVO: Drago Rustja (glavni urednik in vodja tozda),
Marjan Legan (odgovorni urednik), Andrej Bartelj, Marjan Bauer
.(.■ rednik Priloge), Mirjam Bezek-Jakše, Bojan Budja, Anton
Jakše (novinarski servis in EP), Zdenka Lindič-Dragaš, Milan
Markelj, Pavel Perc, Jože Primc, Jože Simčič, Jožica
Teppey in Ivan Zoran.
IZHAJA ob četrtkih. Posamezna številka 400 din, naročnina
za 2. polletje7.000 din, za delovne in družbene organizacije 22.000
din na leto; za tujino 40 ameriških dolarjev ali 70 DM (oziroma
druga vajuta v tej vrednosti) na leto.
TEKOČI RAČUN pri SDK Novo mesto: 52100-603-30624.
Devizni račun: 5 52100-620 -9 7 0 -2 5 7 3 0 0 -1 2 8 -4 4 0 5 /9 (LB —
Temeljna dolenjska banka Novo m esto).
OGLASI: 1 cm v enem stolpcu za ekonomske oglase 6.000
din, na prvi ali zadnji strani 12.000 din; za razpise, licitacije
ipd. 6.500 din. Mali oglas do deset besed 3.000 din, vsaka
nadaljnja beseda 300 din.
NAŠLOV: Dolenjski list, 68001 Novo mesto, Germova 3, p.p.
130. Telefoni: uredništvo (068) 23-606 in 24-200, novinarski
servis 23-610, ekonomska propaganda, mali oglasi in naročniški
oddelek 24-006. Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo.
Na podlagi mnenja sekretariata za informacije IS skupščine SRS
(št. 421 -1/72 od 28.3.1974) se za Dolenjski list ne plačuje davek
od prometa proizvodov. Časopisni stavek, prelom in filmi: DIC,
7ozd Grafika, Novo mesto. Tisk: Ljudska pravica, Ljubljana.
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WARTBURG — limuzina, letnik
1986, prodam. Anton Kelhar, Vrhje 12,
Kapele pri Brežicah. (P51-38MO)
LADO 1300, letnik 1986, v odličnem
stanju, prodam. Ogled popoldne. Žunič,
Ob Težki vodi 1 (Šmihel), Novo mesto
(6894-MV-51)
Z 750, letnik 1977, prodam. Zagorc,
Dol. Kamence 49 a. (6842-MV-51)
Z 101 GTL 55, letnik 1986, prodam.
Štangelj, Slavka Gruma 62, Novo mesto.
(6845-MV-51)
Z 750, letnik 1978, registrirano do no
vembra 1988, ugodno prodam. Informa
cije na tel. 25-114, od 16. do 20. ure.
(6843-MV-51)
Z 750/81 prodam. Registrirano do docembra 1988. Korasa, Žabja vas 11, tel.
21-293. (6848-MV-51)
MOSKVIČA, letnik 1979, prodam.
Andrej Radešček, Jurka vas 6, Straža.
(6840-MV-51)
ZASTAVO 101, letnik 1980, garažirano, v dobrem stanju, prodam. Tel. (068)
67-623, popoldne. (P51-25MO)
ZASTAVO 101, letnik 1979, prodam.
Luzar, Dol. Suhadol 32, Brusnice. (6835MV-51)
FIAT 128, letnik 1985, in zastavo 101,
starejši letnik, prodam. Tel. 27-842.
(6827-MV-51)
Z 850, november 1985, prodam.
Kupim JUGO 45 A ali Z 128. Tel. 76067. (6822-MV-51)
VW hrošč, letnik 1975, in 128, letnik
1986, prodam. Zbure 5, Šmarješke Toplice. (6831-MV-51)
OPEL ASCONA, letnik 1979, pro
dam. Telefon (061) 852-215. (6784MV-51)
LADO KARAVAN, dve leti, prodam
ali zamenjam. Tel. 33-992. (6786-MV51)
LADO 1300 S, letnik december 1983,
prodam. Hiti, tel. 52-837. (6809-MV-51)
BT 50, letnik 1987, ugodno prodam
zaradi odhoda v JLA. Tel. 85-977.
(6791-MV-51)
ZASTAVO 101 GTL 55, 5 vrat, letnik
1986, prodam. Tel. (068) 27-384.
(P51-9MO)

prodam
v GUME (4 komade) 135-15 prodam.

Črnič, Mirana Jarca 18, Novo mesto.
(6867-PR-51)
DVA PRAŠIČA pov 150 kg prodam.
Šinko, Gor. Brezovica, Šentjernej. (6870PR-51)
HARMONIKO melodija, 96-basno,
novo, in audi 80 po delih prodam. Tel. 85404. (6852-PR-51)
NOVA BLATNIKA, praga in čelno
steno za Z 101 ugodno prodam. Tel. 26640. (6818-PR-51)
UGODNO PRODAM 6 let star pralni
stroj, otroško posteljico z jogijem (70 x
140), nov usnjen kostim št. 42 in krzneno
jakno št. 36-teliček. Tel. 24-426. (6855PR-51)
SNP 24-28 in etažno peč z bojleijem
prodam. Šiler, Prečna 20. (6849-PR-51)
KRAVO, staro 6 let, prodam. Franc
Judež, Vel. Orehek 29, Štopiče. (6844PR-51)
ČRNO-BELI TV (prenosni) prodam.
Tel. (068) 27-777. (6846-PR-51)
DIATONIČNO HARMONIKO, 4
aluminijasta platišča in bencinski motor
LA 300 prodam. Gorenje Kamence 23,
Novo mesto. (6861-PR-51)
ŽENSKE smučarske hlače št. 44 pro
dam. Tel. 24-368. (P51-31 MO)
FOTOAPARAT CANON T50 in ob
jektiv Cosina 35-70 mm, nov, v garanciji,
ugodno prodam. Tel. 65-087. (6865PR-51)
SUŠENO SENO prodam. Tel. 44687. (6873-PR-51)
ČEBELNJAK z 12 panji (dva naselje
na) z ustreznim orodjem prodam. Ugodno
za začetnika. Tel. 25-989 zvečer. (6875PR-51)
HRASTOVE PLOHE debeline 5 cm
prodam. Tel. 25-989 zvečer. (6875PR-51)
KOŠNJO TRAVNIKA (80 a) ter de
telje v Vrbini in starejšo dnevno sobo pro
dam. Babič, Novo mesto, Sure pravde 25.
(6877-PR-51)
ČRNO-BELI TV Ei Niš, star tri leta,
ugodno prodam. Tel. 72-503. (P51-35
MO)
PRAŠIČE, težke od 100— 130 kg,
prodam po 1.700 din. Jurca, Hruševec 18,
Straža, tel. 85-395 (6871-PR-51)
AVTOMOBILSKO

PRIKOLICO

nosilnosti 500 kg, kompresor 801, 8 atm,
prodam. Zvonko Planinc, Anovec 21,
Krško. (6879-PR-51)
KOSTANJEVE STEBRE, kolje, žico,
trte, stare tri leu, prodam. Tel. 20-245.
(6839-PR-51)
ŠIVALNI STROJ Singer s kovčkom,
malo rabljen, prodam. Cvetka Srpčič,
Gor. Skopice 37, 68262 Krška vas.
(6838-PR-51)
KRATKODLAKO ISTRIJANKO,
staro tri mesece, prodam ali dam za vrni
tev mladiča. Franc Gorenc, Ločna 39,
Novo mesto. (6837-PR-51)
PORDAM nerabljen plinski bojler
(Junkers) in dvojno pomivalno korito z
odcejalnikom. Tel. 75-6S7, popoldne.
(6836-PR-51)
PRODAM dva gospodinjska šivalna
stroja in Z 101, letnik 1976, registrirano
do 25. 5. 1988. Tel. 43-790. (6841PR-51)
KUHINJSKE ELEMENTE bele bar
ve prodam. Luzar, Dol. Suhadol 32,
Brusnice. (6835-RP-51)
TUŠKABINO , novo, ugodno prodam.
Može, Belokranjska 57, Novo mesto.
(6833-PR-51)
PRODAM malo rabljeno trajno ža
rečo peč. Janežič, Kristanova 34. (6832PR-51)
PRODAM novo zamrzovalno omaro
(135 litrov). Cena 250.000,— din. Martin
Viusovič, Kettejev drevored 38, Novo
mesto. (6770-PR-51)
OM ARO za šivalni stroj prodam. Tel.
26-978, petek od 16. do 18. ure.
(6778-PR-51)

CB posujo INTEK, registrirano, z an
teno in kablom prodam. Tel. (068) 24269. (P51-27 MO)
PRODAM skoraj nov kuepersbusch,
suro dnevno sobo in hladilnik. Informaci
je v popoldanskem času na tel. 27-109.
(6830-PR-51)
„ KOMBINIRANI OTROŠKI VOZI
ČEK Chicco in hojco prodam. Perko,
Kidričeva 5, Brežice. (P51-16MO)
TELEVIZOR Gorenje, barvni, brez
hiben, poceni prodam. Tel. 21-159.
(6812-PR-51)
DVA PRAŠIČA za zakol prodam.
Može, Daljni vrh 16, Novo mesto.
(6826-PR-51)
TELICO simeUlko, suro 10 mesecev,
prodam. Jože Ostanek, Sela 2 pri Mirni
peči. (6829-PR-51)
PRODAM štedilnik na drva (Kuepers
busch) in vlečno kljuko za z 101. Tel. 42572. (6820-PR-51)
PLEMENSKEGA KOZLA brez ro
gov, težkega 70 kg, prodam. Tel. 23-794.
(6823-PR-51)
GORILEC CTC prodam. Telefon 21826 int. 212. (6782-PR-51)
M OTORNO žago SACH DOLMAR,
popolnoma novo, prodam za 10%ceneje.
Tel. 23-717. (6789-PR-51)
BARVNI TV Gorenje v garanciji pro
dam. Tel. 23-260. (6793-PR-51)
ZREBICO, suro 8_mesecev, prodam.
Kosmač, Loka 21, Šentjernej. (6794PR-51)
ŽENSKI PLAŠČ, krznen, dobro oh
ranjen, številka 40, prodam. Cena 25 SM.
Telefon (068) 42-080. (6803-PR-51)
POCENI prodam kavč, fotelja in mizi
co. Emil Bajec, Smolenja vas 71, Novo
mesto, tel. 24-555. (6795-PR-51)
HARMONIKO VVeltmeister, 120-basno, prodam po zelo ugodni ceni. Tel. 25843. (6799-PR-51)
TELEVIZOR Gorenje, črno-beli, pro
dam za 20 M. Tel. 65-433. (6805-PR-51)
POCENI PRODAM nov stroj za izde
lavo betonskih blokov in tlakovanih kock,
vvartburg karavan, letnik 1980, malo
karamboliran, električni betonski mešalec
(300 1). Informacije v Sevnici na tel. 82011. (P51-12M9)
TRI PRAŠIČE za zakol prodam. Ma
rija Kaplar, Strelec 13, Šmarješke Toplice.
(6804-PR-51)
VIDEO REKORDER Phillips, nov,
prodam. Telefon 58-255, od 6. do 14. ure.
(6916-PR-51)
SEDEŽNO GARNITURO (kavč raz
tegljiv v zakonsko posteljo) prodam za 20
SM. Informacije v soboto na Trdinovi 11
a, Novo mesto. (P51-51MO)
SEDEŽNO GARNITURO, dobro
ohranjeno, prodam. Drago Vražič, 21.
maja 25, Brežice. (P51-49MO)
5001 kvalitetnega cvička prodam. Tel.
60-056. (P51-46MO)
PRAŠIČA za zakol prodam. Šeruga,
Sela pri Ratežu, tel. 85-959. (6901PR-51)
UGODNO prodam otroško posteljico
in črno-beli TV. Kovačič, Groblje 4, Novo
mesto. (6908-PR-51)
TV Korting, barvni, rabljen eno leto,
ali TV Nordmende, novi, prodam. Kova
čič, Mestne njive 19, Novo mesto.
(ček-PR-51)
PEČ na olje, novo, prodam. Telefon
23-597. (6888-PR-51)
GUME 12/155, 2 kom, nove, poceni
prodam. Gornik, Dol. Vrhpolje 25, Šent
jernej. Oglasite se od 25. 12. do 31. 12.
1987. (6889-PR-51)
ŠTEDILNIK IT PP kueppersbusch,
nov, s pečico, prodam. Tel. (068) 26-435.
(6895-PR-51)
KOBILO, suro 4 leta, prodam. Šunko
Hribar, Tolsti vrh 8, Šentjernej. (6898PR-51)
DELE za R 4 prodam. Tel. (068) 62710. (P51-45MO)
PRODAM prašiče za zakon in ste
bričke za vinograd in količke (kostanje
ve). Červan, Goriška vas 5, Mirna peč.
(6917-PR-51)
PRAŠIČA, 145 kg, prodam. Nagelj,
Smolenja vas 22, tel. 27-807. (6892PR-51)
AM ORTIZERJE za R 4, obloge
zadnjih zavor ter gume 175/13, malo
rabljene, prodam. Informacije na tel. 65474, popoldne. (6905-PR-51-)

kmetijski stroji
TRAKTOR UNIVERZAL (prvi po
gon) v zelo dobrem sUnju prodam. Tel.
(068) 67-623, popoldne. (P51-25MO)
TRAKTOR TV 521, dobro ohranjen,
ugodno prodam. Alojz Poje, Mlaka 20,
61332 Stara cerkev, tel. 851-626. (P5123MO)
TRAKTOR Vladimirec prodam. Tel.
(068) 77-235. (P51-18MO)
TRAKTOR Ferguson 533, letnik
1978, prodam. Tel. (068) 67-478. (6838KS-51)
KABINO za traktor prodam. Ivan
Brudar, Daljni vrh 26, tel. 23-674.
(6847-KS-51)
TRAKTOR FENDT, letnik 1961, 24
KM, skoso in plugi, ter zasUvo 750, letnik
1983, registrirano do 9. 12. 1988, pro
dam. Franc Skerbinek, Černelčeva 19, pri
bolnišnici. (6915-KS-52)
TRAKTOR UNIVERZAL 445 TD,

sprednji pogon, skoraj nov, in motorno
žago Štihi 051 prodam. Tel. 65-680.
(P51-44MO)
TRAKTOR IMT 542 prodam. Pirh,
Podgora 43, Straža. (6902-KS-51)
TRAKTOR FAR-D 140 26 PS s
kosilnico prodam. Plug za dve brazdi.
Ogled od 6. do 22. ure do 10.1.1988. Šte
fan Ferenac, Stranska vas n. h. 4, 68000
Novo mesto. (6890-KS-51)
PRODAM zetor 4718,1200 delovnih
ur, rotacijsko koso fahr 175, oboje v zelo
dobrem stanju, in 80 t hlevskega gnoja,
skupaj s prevozom. Martin Kocjan, Mi
hovica 16, Šentjernej, tel. 60-263.
(6891-KS-51)
BCS KOSILNICO (petrolej) prodam.
Janez Jaklič, Šahovec 5,68211 Dobrnič.
(6785-KS-51)

TRAKTOR Univerzal 45 (prednji
pogon) prodam. Anton Kastelic, Gor.
Podboršt, Mirna peč. (6807-KS-51)
PRODAM traktor IMT 539 s kabino,
kompresorjem in vsemi hidravličnimi
priključki, letnik 1985, z 230 delovnimi
urami, in traktor goseničar znamke SA
ME, letnik 1982, 35 KM s planirano de
sko. Informacije na telefon (068) 22-074,
vsak dan od 18. do 21. ure. (ček-KS-51)
FERGUSON 35 in HANOMAG 19
prodam. Drago Žabkar, Dobruška vas 5,
Škocjan. (6866-KS-51)
KOSILNICO in snopovezalko BCS
prodam. Alojz Jurak, Dolenje Kamence
33, Novo mesto. (6856-KS-51)
TRAKTOR URSUS C 335 v dobrem
stanju prodam. Tel. (068) 40-187.
(6880-KS-51)
TRAKTOR FIAT ŠTORE 502 pro
dam. Tel. 85-051 popoldne. (6858KS-51)

kupim
KUPIM leva vrau za zasUvo 101 me
diteran. Martin Mohar, Krka 8, tel. 27396. (6828-KU-51)
KUPIM diferencial za traktor Deutz
DE 30, surejši letnik. Tel. (063) 786-103.
(P51-22 MO)
KUPIM gumi voz 16 col. Matija Go
lob, Praproče 3a, Straža. Tel. 84-883.
(6918/51)
KUPIM TAUNUS (12 M, 15 M), la
hko nevozen. Tel. 27-531. (6802-KU-51)

posest

OBVESTILO
Bralce obveščamo, da bo zadn
ja letošnja številka izšla že v sre
do, 30. decembra, zato bomo
pred zaključkom redakcije spre
jemali male oglase, osmrtnice in
druge prispevke samo do 9. ure v
ponedeljek. Manj časa kot obi
čajno bomo imeli zaradi praz
nikov tudi za pripravo prve števi
lke v letu 1988, ki bo izšla 7.
januarja. Morebitne oglaševalce
prosimo, naj ne čakajo do zadnje
ga hipa, ampak se v oglasni, na
ročniški službi ali pri novinaijih
Dolenjskega lista zglasijo že letos.
Uredništvo DL

MARIJA STRAHMAN, Gabrje 11,
prepovedujem vsako vožnjo, hojo, pašo
živine in kokoši po našem zemljišču v
Gabrju. Kdor tega ne bo upošteval, ga
bom sodno preganjala. (6779-PRE-51)
Podpisani JANEZ MRGOLE, Zbure
32, Šmarješke Toplice, izjavljam, jla ni
sem avtor preklica in opravičila JOŽETU
DOVŠAKU iz Radovlje, Šmarjeu, ob
javljenega v 50. številki Dolenjskega lisU
z dne 17. 12. 1987, 18. stran, ter daje U
preklic in opravičilo dala objaviti meni
neznana oseba.
(6814-PRE-51)

čestitke

PRODAM ali zamenjam manjšo hišo
4 km od_Novega mesu. Informacije se
dobijo v Šegovi, blok 11, sunovanje 8.
(6837-PO-51)
V SEVNICI prodam polovico sUrejše
hiše — Dobra lokacija! Tel. (061) 347742. (6834-PO-51)
HIŠO v Brežicah prodam. Tel. (068)
33-111. (P51-26MO)
STANOVANJSKO HIŠO v Krškem,
primemrno tudi za mirno obrt, prodam
Šifra: »GOTOVINA«. (P51-29MO)
PRO DAM do 3. faze zgrajeno stanovanjsko hišo v Brežicah, pri Agroservisu.
Tel. (068) 62-671, po 19. uri. (P5117MO)
PRO DAM O nedograjeno sUnovanjsko hišo v vasi Hrast št. 10 s sUvbnim
zemljiščem 378 m2med Jugoijem in Me
tliko ter zemljišče v skupni izmeri 15.290
m2. Cena po dogovoru. Interesenti, javite
se na naslov: Slavica Hvala, 62319 Pol
jčane, Kajuhova 7. (P51-19MO)
STAREJŠO HIŠO z vrtom in garažo
v Novem mestu prodam. Informacije pod
šifro »UGODNA LEGA« (6843-PO-51)
VINOGRAD (840 trt), 4 km iz Krške
ga, na lepi sončni legi, ob asfaltu, s sUvbo
do prve plošče, vodo in elektriko, prodam.
Tel. 33-730 po 20. uri. (P51-36 MO)
KRŠKO — V centru mesta CKŽ 36
prodamo lokal, pekarno s pečjo ali brez.
Je 159 m2 in cca 70 m2 sunovanjskih
prostorov. Franc Vodopivec, Ul. 21. maja
28, 68250 Brežice. (P51-20MO)
HIŠICO z vrtom na Dolenjskem pro
dam ali zamenjam za ADRIA-CAMP
prikolico. Ponudbe pod šifro: »MALI
BAN«. (6768-PO-51)
STAREJŠO HIŠO z gospodarskim
poslopjem in vrtom v izmeri 24 arov pro
dam. Hrvaški Brod 12, Šentjernej. Infor
macije: Rabzelj, Gor. Sura vas 17, Šent
jernej. (6790-PO-51)
KOMUNALNO urejeno parcelo v
bližini Dolenjskih Toplic, z začeto gradn
jo, prodam. Tel. (052) 20-399. (6899PO-51)
NA VIDMU (naselje Nova Resa) pro
dam večjo novo stanovanjsko hišo, pri
merno za tiho obrt. Šifra: SONČNA LE
GA. (P51-39MO)
VINOGRAD in zidanico na Uršnih se
lih prodam. Naslov v upravi lista.
(6885-PO-51)
GOSTINSKI LOKAL, zgrajen do 3.
gradbene faze, telefon, voda, elektrika,
primerno tudi za drugo obrtno dejavnost
na zelo prometni točki v Semiču v Beli
krajini, ugodno prodam. Tel. (061) 441714. (P51-47MO)
PRO DAM lepo domačijo — večje
prostore, primerno za valilnico ali obrt.
Oddaljeno 10 minut od avtobusne in
železniške postaje v občini Sevnica. Nas
lov v upravi lisU. (P51-50MO)

razno
IŠČEMO inštruktorja matematike za
8. razred osnovne šole. Tel. 25-679.
(6906-RA-51)
IZGUBIL se je pes pasme hanovrski
barvar s kratko tigrasto dlako. Rodov
niška št. v ušesu 60326. Najditelj naj javi
lovski družini Smuk Semič ali Martinu
Kumpu, Kot, Semič, ali na telefon 56252. (P52-43MO)
INŠTRUKTORJA za 6. razred iščem.
Tel. 21-737, int. 23. (6893-RA-51)
NAJAMEM ali kupim garažo v Bršljinu ali njegovi okolici. Pokličite na tel.
23-686, int. 325! (6909-RA-51)

V VARSTVO vzamem otroke. Pok
ličite na tel. 42-080 v petek od 15. do 17
ure. (6863-RA-51)

preklici
ANTON RAPUŠ, Gorenja vas 31,

68220 Šmarješke Toplice, prosim vse
občane Novega mesu, naj prenehajo z
lažnimi govoricami, kajti v nasprotnem
primeru se bo to spremenilo v reveževo
resnico. (6860-PK-51)
IVANKA JAKŠE, Otočec 45, opozar
jam tov. Antona Jakšeta, Rakovnik 1,
Novo mesto, naj preneha prodajati pre
mičnine in nepremičnine do delitve pre
moženja. (6872-PK-51)

Dragi mami OTILIJI LUKMAN iz
Bučne vasi, ki bo v ponedeljek praznovala
90. rojstni dan, iskreno čestiujo in ji želijo
vse najboljše, predvsem pa zdravja, hče
rka Vida in vsi, ki jo imajo radi.
(6825-ČE-51)

VESELE božične praznike in srečno
novo leto želiva vsem Angela in Bogo LI
LIJA iz Kopra. (P50-2MO)

obvestila
CENJENE STRANKE obveščamo,
da sprejemamo naročila za enodnevne
piščance. Že v januarju bomo imeli bele
težke, grahaste in rjave piščance — nesnice. Naročate lahko v Cegelnici 20 ali v
Muzejski 3 v Novem mestu. Informacije
po telefonu 23-385. (ček-OB-51)
VODNO INŠTALATERSTVO -

delam hitro in kvalitetno. Tel. (068) 67085. (P51-7MO)
KMETOVALCI, POZOR! Popravl
jamo vseh vrst traktorje, kosilnice, motokultivatorje in druge kmetijske stroje.
Pridemo na dom. Naročila na telefon
(061) 647-155, vsak dan med 16. in 20.
uro. (P50-11MO)
CANDY SERVIS Janez MOČNIK,
tel. 22-668, K Roku 17. (P42-23MO)
POPRAVILO skrinj, hladilnikov, pral
nih strojev. KASTELIC, H. Slaka 13,
Trebnje, tel. 44-940 od 7. do 9. ure ali 44140 ves dan. (6636-OB-49)
POCENI obnavljam in izdelujem kotle
za svinjekuho. Telefon 69-213. (P5130MO)
ALARMNE NAPRAVE za zašči
to sUnovanjskih in poslovnih prosto
rov izdelujemo in montiramo. Tel.
(068) 23-918. (P51-40MO)
OBVEŠČAM cenjene stranke, da sem
odprl v Metliki, Ulica Na trg 9, zlatarsko
delavnico. Opravljam vsa zlaUrska dela,
obenem pa vam želim uspešno novo leto
1988. Se priporočam! Zlatarstvo Tone
MUHIČ. (6907-OB-51)

ELEKTRIČNE OMARICE, zu
nanje in notranje, kompletno opreml
jene, prodam do 30% ceneje. Tel.
(061)213-244. (P50-13MO)

GOSTILNA
ZUPANČIČEV HRAM
iz Dragatuša

a

SILVESTROVANJE
IN NOVOLETNI PLES.
Zabaval vas bo narodno
zabavni ansambel VERDI.
Rezervacije na tel.: 57-309.

POPRAVEK
V zahvali JOŽETA PUG
LJA iz Kočevja je prišlo do
pomote v besedilu, kjer se zah
valjujejo nefroološkemu odde
lku Kliničnega centra, in ne ne
vrološkemu oddelku, kot je
pisalo. Za napako se opravičuje-

NOVOLETNI KONCERT
V NOVEM MESTU
NOVO MESTO — V ponedel
jek, 28. decembra, bo ob 19.30 v
tukajšnjem Domu kulture nastopil
komorni orkester RTV Ljubljana.
Komorniki bodo na celovečernem
koncertu pod taktirko Antona Na
nuta izvajali Locatellijeva, Bacho
va in Ipavčeva dela. Kot solista nas
topila violinistka monika Skalar in
oboist Božo Rogelja. Vstopnice za
ta koncert so že v prodaji pri bla
gajni Doma kulture.
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Ljubil si svoj dom,
ljubil si nas vse,
a prezgodaj ugasnilo
tvoje je srce.

V

V SPOMIN

25. decembra mineva žalostno leto dni,
odkar nas je zapustil naš dragi mož, oče,
brat, stric, zet in svak

V SPOMIN
6. decembra sta minili dve leti, odkar nas je
za vedno zapustil naš dragi mož, oče, stari
oče

* iji£ Š

NIKOLA
BADOVINAC

JOŽE
HRIBAR

CIRIL
KOVAČ

£ 24

gostilničar
iz Metlike
24.12. 1980 — 24.12.1987

Dolnja Težka voda 22
Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu krasite grob s cvetjem in prižigate

SPOMIN

iz Kettejevega drevoreda 47, Novo
mesto
Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate, mu krasite njegov prerani
grob s cvetjem in prižigate sveče.

Žalujoči: mama, oče, hčerki Petra in Danica, brat in sestra

sveče.

Žalujoči: žena Danica in hčerka Sonja v imenu sorodstva
Žena Nežka in otroci

ZAHVALA
V 87. letu starosti nasje zapustila naša dra
ga mama, babica in prababica

MARIJA
KOLENC

ZAHVALA

ZAHVALA

V 77. letu starosti nasje zapustila naša draga mama, stara mama, sestra
in teta

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, tasta in dedka

LEOPOLDA HRIBARJA

ALOJZIJA GRIČAR

iz Šalke vasi 125

iz Dolenjih Dol pri Škocjanu

iz Prečne
Najlepše se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in znancem za
izrečeno sožalje, ciarovane vence in cvetje ter za spremstvo na zadnji
poti, DO Novoteks-TOZD Tkanina in ŽTP Novo mesto ter gospodu
župniku iz Mirne peči za lepo opravljeni obred.

se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem, znancem in
sodelavcem iz RLV Titovo Velenje za pomoč, darovano cvetje in izraze
sožalja ter spremstvo na zadnji poti. Prisrčna hvala vsem tistim, ki so ga
obiskovali in mu pomagali na domu v času bolezni. Hvala delavski
godbi, govorniku, rudarski straži in duhovniku za opravljen obred.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prija
teljem in sodelavcem za podarjene vence, cvetje in izrečeno sožalje. Po
sebna zahvala za poslovilne besede ob odprtem grobu, pevkam, gospo
du duhovniku za lepo opravljeni obred in vsem, ki ste pokojno
pospremili na njeni zadnji poti. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: žena Kati, sin Ludvik z Roziko, vnuka Vlasta in Dušan

Žalujoči: sinovi, hčerki in ostalo sorodstvo

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Tiha in skromna odšla si od nas,
ostala j e velika praznina in bolečina.

V 81. letu starosti nasje 6. decembra zapus
tila draga mama, stara mama in prababica

ZAHVALA

NEŽA
GRDEŠIČ

V 62. letu nas je zapustila naša draga

ANA MAVSAR

roj. Jankovič

z Gore pri Krškem

ZAHVALA
I

Ob boleči izgubi našega dragega moža,
očeta, tasta, starega očeta in brata

-
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iz Doblič 43, Črnomelj

Prisrčno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste nam v težkih trenutkih pomagali, nam lajšali bolečino,
izrekli sožalje in pokojni darovali cvetje. Se posebej se zahvaljujemo
družinam Levičar in Mavsar za veliko pomoč, govornikoma za ganljive
besede slovesa, gospodu župniku za lepo opravljeni obred in pevcem za
lepo petje. Iskrena hvala vsem, ki ste našo ženo in mamo tako lepo
spremili k večnemu počitku.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem, še posebej družini Matkovič za pomoč, ki so nam ustno ali
pisno izrekli sožalje, pokojnici darovali cvetje in jo pospremili na njeni
zadnji poti. Hvala tudi pevcem iz Doblič, Domu počitka iz Metlike za
nego pokojne ter župniku za opravljeni obred. Vsem še enkrat iskrena
hvala!

Vsi njeni

Žalujoči: sin Jože z ženo Magdaleno

ALOJZA
ERJAVCA
iz Mahovnika pri Kočevju

se prisrčno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in soborcem, ki
so ga 13. decembra spremili na zadnji poti na pokopališče v Kočevju.
Posebna zahvala govornikoma Nacetu Karničniku in Matiji Jerbiču ter
gasilcem. Hvala tudi osebju zdravstvenega doma Kočevje, predvsem
patronažni sestri Francki Rupnik, ter vsem, ki so nam izrekli sožalje,
podarili cvetje, godbi in ostalim, ki so pokojnega spremili na zadnji poti.

Vsi njegovi

1
ZAHVALA
V 93. letu starosti nasje za vedno zapustila naša draga mama, babica, prababica,
sestra in teta

Ostali so sledovi Tvojih pridnih rok,
a v naših srcih bolečina je in jok.

ZAHVALA
V 70. letu starosti nasje po težki bolezni zapustil naš dragi mož, ata, stari aia, brat,
stric in svak

MARIJA RADOJČIČ

VLADIMIR FORŠEK

iz Črnomlja

iz Adamičeve 32, Novo mesto

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in vsem, ki so nam izrekli sožalje, darovali
pokojnici cvetje in vence in jo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti, organizaciji ZZB in tov. Enici
Škof za organizacijo pogreba, DO Belt Črnomelj, govornici tov. Jožici Burazer za besede ob odprtem grobu,
godbi za žalostinke in župniku za opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni
Črnomelj, Bojanci, St. Louis

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v
težkih trenutkih stali ob strani, vsestransko pomagali, izrekli sožalje, darovali cvetje in vence ter pokojnika
tako številno spremili na njegovi zadnji poti. Zahvala ZD Novo mesto, posebno dr. Mijočevi, patronažni
sestri Bradačevi, D O Kovinar, LB TDB Novo mesto, sodelavcem ekspoziture Kandija, Obrtnemu združenju
Novo mesto, Društvu upokojencev Novo mesto, pevcem in gospodu župniku za lepo opravljeni obred. Vsem
še enkrat iskrena hvala!

Draga ata in mama,
vse bi dali, če bi še enkrat
lepo je bilo z vama živeti, v vajine oči mogli zreti
ZAHVALA
Ljubezen, delo, skrb, trpljenje,
draga mama, Tvoje je bilo življenje.
ZAHVALA
V 82. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama in tašča

TEREZIJA ŽNIDARŠIČ
iz Čuril pri Metliki
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki so nam v težkih trenutkih stali ob
strani in izrekli sožalje, darovali vence ter spremili pokojno na zadnji poti. Posebno se zahvaljujemo patro
nažni sestri Anici Vraničar, DO TKO Novoles Metlika, TO ZD Kodranka in volna, Beti Metlika, pevcem iz
Metlike ter gospodu župniku za lepo opravljeni pogrebni obred.

Žalujoči: sin Slavo, hčerka Martina z družino, hčerka Ivanka ter ostalo sorodstvo
Čurile, Metlika, Aarau, 14. decembra 1987

V 57. letu starosti nas je zapustil naš dragi ata in stari ata

JOŽE MARTINČIČ
V 55. letu starosti nas je zapustila naša draga mama in stara mama

FRANČIŠKA MARTINČIČ
rOJ. JeniC iz Hinje pri Krmelju
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki so nam pomagali v najtežjih
trenutkih, izrekli sožalje, darovali vence in cvetje ter naše ljube in nepozabne starše posremili na zadnji poti.
Posebej se zahvaljujemo TLK Metalna Krmelj, Stillesu Sevnica, IM V Črnomelj, govornikoma za poslovilne
besede, godbi na pihala iz Sevnice in gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: sin Jože z ženo Cvetko, sin Slavko z družino, hčerka Marinka z družino in ostalo sorodstvo
2
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K o je ravnatelj Srednje šole
K rško letos sprejemal jubilejno
nagrado za trideset let dela v
prosveti, je dobesedno žarel od
svežine in ne v njegovi drži ne na
obrazu ni bilo videti znakov utru
jenosti ali celo naveličanosti Kot
mi je povedal kasneje, pa to seve
da ni v zvezi s težkim stanjem, v
kakršnem se je znašlo šolstvo,
ampak posledica njegovih z boga
timi izkušnjami pridobljenih živl
jenjskih nazorov. Vse življenje je
optimist in pravi, da je to tista
vrednota, ki se je je naučil pri delu
z mladimi. »Naučil sem se, da je
treba ljudem zaupati in v njih
iskati dobro, potem ni težko dobiti
prijateljev in sodelavcev. Brez teh
pa je življenje in delo^ena sama
pustota,«pravi Lojze Štih.
Njegova vedrina in sproščenost
sta tako nalezljivi, da tudi težave, s
katerimi se j e moral Štih že v mla
dih letih spopasti, izgubijo malo
svoje težavnosti In če je tako, tudi
sedanjost, k i nam vzbuja tako čr
ne misli, ne more biti tako breziz
hodna, kakor si jo ponavadi
slikamo. »Ne zakrivam si oči pred
realnostjo in z vso odgovornostjo
se zavedam položaja, v katerem je
šolstvo. Šolniki smo vedno delali
pošteno, a nikoli niso bili osebni
dohodki tisti najočitnejši in najhu
jš i problem. Bolj nas je vedno
skrbelo, kako bo z opremo, kako
z gradnjo šol, kaj bomo dali mla
dim generacijam. In lahko rečem,
da smo v skromnih razmerah v
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V METROPOLU BO
VESELO
IN ZABAVNO
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naših šolah veliko naredili Toda
čas terja svoje, mi bi radi, da bi v
šolah imeli boljše razmere za delo,
sodobnejšo opremo, pa kaj, ko za
nas vedno zm anjka denarja. Ob
tem pa bode v oči, da se v gospo
darstvu še vedno veliko zapravlja.
M ed drugim tudi na ta način, daje
še vedno preveč zaposlenih ljudi
K ot pa vemo, vsak delavec stane
na leto najmanj 10 milijonov di
narjev. A vprosveti smo bili vedno
pesimisti na kratek rok, zato smo
tudi sedaj prepričani, da bomo v
družbi našli izhod iz stiske in bo
potem tudi šolsko delo drugače
ocenjeno. K ajti ne bi mogel reči,
da j e sedaj kriza hujša kot pred le
ti Tedajje bilo veliko hujše, saj ni
bilo sodobnih šol, plače so bile ni
zke, o sodobni opremi se ni niti
govorilo.«
Lojze je bil doma iz skromne
rudarske družine, in če bi ne imel
velike želje po učenju, spoznavan
j u novega, bi se pač zaposlil v
krmeljskem rudniku. No, pa se je
odločil, da bo mehanik. K o pa se
je v>Ljubljani na veličal z nafto čis
titi motorje, se je vrnil v Krmelj in
odšel na šolanje v nižjo gimnazijo
v Mokronog. Tam pa so ga kar
določili za to, da bo šolanje nadal
jeval na novomeškem učiteljišču.
»To je bila dobra šola, kjer smo
imeli dijaki izjemno dobre stike s
profesorji Bolj kot učitelji so bili
naši sogovorniki svetovalci in ja z
sem se pri svojem delu kasneje še
velikokrat spomnil njihovih, nas
vetov, k i so mi prišli pri vsakdan
jem delu zelo prav.
Prvo zaposlitev je dobil v Kos
tanjevici, kasneje je odšel v K r
ško, kjer j e delal tudi v socialistič
ni zvezi, pred dvajsetimi leti pa je
postal ravnatelj Srednje šole
Krško. Vmes si je vzel še toliko
časa, da je diplomiral na visoki
šoli za politične vede, kjer so se
mu odkrila povsem nova obzorja.
Tudi to mu je pomagalo, da ni
samo ohranil ugleda Srednje šole
Krško, ampak ga je celo povečal
»Zdaj pa si želim le to, da bi do
odhoda v p okoj položili vsaj te
meljni kamen za novo šolo.«
J. SIM ČIČ
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PODTURN — Majhni vasici ob
razpotju cest pri gradu Hmeljnik pravi
jo domačini kar Jagodnik. Tudi na le
seni, s slamo kriti hišici 60-letne Marije
Ljubi stoji tablica z napisom Podturn 8,
a Ljubijeva kaj hitro pridoda, daje Ja
godnik za te kraje ime, ki se mu tamka
jšnji prebivalci ne bodo zlepa odrekli. In
Ljubijeva je v Jagodniku že celih 6 de
setletij, v majhni, odročni hiši, kjer živi
sama daleč od vasi in ljudi, družbo ji de
la le nekaj štirinožnih prijateljev.
Nemogoče se je sedaj po blatni in
kolovozni poti z avtom prebiti do njene
hiše, kaj šele pozimi, ko je tu vsaj kak
decimeter več snega kot v dolini. A za
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pred leti umiral zagrizen klerikalec, je
na smrtni posteji zaprosil, naj ga sprej
mejo v partijo. Zadnji želji so seveda
ugodili, potem pa so ga klerikalni prija
telji le pobarali, zakaj je to storil. Odgo
voril jim je, da samo zato, da bo na oni
strani enega manj.«
Med žrebanjem parov si je sedanji
predsednik izvršnega sveta OS prižrebal za nasprotnika prav Antona Turka
(direktoija Lika), kije edini kandidat za
njegovega naslednika, se pravi bodoče
ga predsednika občinskega IS. Seveda
je to vzbudilo med publiko vsesplošen
smeh.
Igraje bila napeta. Igralci obeh moš
tev niso spregledovali le kmetov in la
hkih figur, ampak celo dame in kralje.
Nasprtniki so to včasih opazili, včasih
pa ne.
Publika je bila (pre)strog kritik, saj je
bilo slišati komentarje kot: »Šah je za
inteligentne« ali »Oboje bi delavska
ekipa krepko namlatila. Slednja misel
gotovo ne drži, saj je splošno znano, da
kljub naši najbolj humani socialistični
samoupravni zakonodaji delavci vedno
potegnejo krajšo.
J. PRIMC

nekaj jih bo pred snegom še treba zvleči !
domov, pa bo šlo.«
Sicer pa Ljubijevo nekateri Novo
meščani dobro poznajo tudi iz mestn^l
tržnice. »Z nečim je pač treba živeti, če.
drugega ne, dobim tako vsaj povrnjen

Ljubijevo to navsezadnje sploh ni po
membno, zanese se le na svoje noge. In
te ji morajo dobro služiti, kajti edina vez
s svetom j i je avtobusno postajališče v
Karteljevem, do koder pa ima dobro
uro hoda.
»Čez leto še gre,« pravi, »huje je po
zimi, ko sem kar odrezana od sveta. V
dolino zaradi visokega snega največkrat
ne morem, tiste tedne preživim na peči.
Na takšne časeje pač treba pripraviti, le
da bo sedaj malo huje. Dolgo let sva
tukaj živela skupaj z očetom, aje v zače
tku letošnjega novembra umrl, in tako
sem ostala sama. Saj se samote človek
sčasoma navadi, a lahko mi le ni pri
srcu.«
Dolgi bodo zimski dnevi za Ljubije
vo. Televizije nima, radio, kot sama
pravi, prižge le takrat, kadar seji ura us
tavi, ostane še Dolenjski list. »Rada ga
berem, a kaj mi pomaga, ko poštarja ni
nikoli sem gor! Časopis dostavljajo kar
v trgovino v Karteljevem, včasih ga do
bim, včasih ne. Najhuje bo sedaj pozi
mi, ko zaradi snega ne bom mogla v do
lino. Na srečo pa imam vsaj dovolj drv.

Marija Ljubi pred svojo leseno, s
slamo krito hišico, kjer bo v družbi
svojih štirinožnih prijateljev preživ
ljala dolgočasne in turobne zimske
tedne.

DEDEK MRAZ V
M E TLIK I
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Zanimiv šahovski dvoboj je bil v Kočevju — Zm ago
valci so dobili za nagrado aspirine, saj jih bo zaradi
tega lahko še glava bolela

Igra se je začela že pred dvobojem,
ko je direktor Tekstilane Alojz Petek
(dosedanji predsednik OK SZDL) iz
ekipe direktorje dezertiral v ekipo poli** tikov, kar je utemeljil takole: »Ko je

Marija Ljubi živi sama v leseni in odročni hišici na Jagodniku — Poštarja še ni
videla v svoji hiši — Po Dolenjski list mora uro hoda v dolino

4

Direktorji nabili politike
KOČEVJE — Šahovski dvoboj
""♦med direktorji in politiki je divjal 18.
decembra v Kočevju. Pripravil ga je
znani organizator kulturnih, zabavnih
in kultumo-zabavnih prireditev Ive
Stanič.
Na dvoboju na 10 deskah, ki je bil
dvokrožen, so zmagali direktoiji z
11,5:8,5. Zmagovalci so dobili za na
grado aspirine, ker jih bo zaradi zmage
lahko še glava bolela, poraženi politiki
pa obljubo, da bodo imeli na podob
nem dvoboju čez leto dni na razpolago
žive figure.
Dvoboj je potekal po strogem pra
vilniku, kije med drugim določal, daje
med igro prepovedano kritizirati sistem
in državo (133. člen); da morajo biti
igralci strpni do kmetov (šahovskih, se
veda); da ni nujno v drugem krogu po
noviti napake, ki so jo storili v prvem;
da mora igra potekati brez prekinitev
dela, itd.

NOVO MESTO — Tisti, ki sebpdo odločili, da najdaljšo noč v letu in
potem še naslednji večer preživijo v
hotelu Metropol, zagotovo ne bodo
razočarani. Goste bo namreč 31. de
cembra in 1. januarja zabaval trio
Novina, fantje imajo pripravljen za
nimiv glasbeni program v treh delih.
Na Silvestrovo pripravljajo v Metropolu tudi posebno žrebanje, dan kas
neje pa igro na srečo, tako da gostom
res ne bo dolgčas. Vstopnina z dobro
došlico znaša oba dni 5.000 din, pri
jave pa sprejemajo na hotelski recep
ciji. Pohitite! V Metropolu pa so za
prihodnji petek in soboto poskrbeli
tudi za mlade, ki se bodo lahko pove
selili v diskoteki. Prvih pet deklet ima
1. januarja 1988 prost vstop!

Do časopisa dobro uro hoc a

ROJSTNI DAN STUDIA D — Prvo oddajanje dolenjskega radia so vodi
li (od leve proti desni): Jože Splichal (novinar), Darja Damjanovič (tajni
ca), Uroš Dular (direktor radia v ustanavljanju), Vera Marušič (voditelji
ca), Lea Šobar (voditeljica), Silvester Mihelčič (glasbeni redaktor),
Jasmina Rastoder (sodelavka), Sandi Pirš (urednik radijskega programa)
in tehnika Rasto Božič in Tomaž Zorko (zadaj). Foto: J. Pavlin)

Dolenjci imamo svoj radm
Dolenjski radio Studio D se bo na frekvenci 97,7 MHZ
oglašal vsako popoldne med 16. in 19. uro in ob
nedeljah med 9. in 15. uro. — Do novega leta le s ho
norarnimi sodelavci — Manjka še veliko opreme
NOVO MESTO — Danes je že peti
dan, odkar se oglaša dolenjski radio, s
popularnim imenom Studio D. Po to
liko letih dogovarjanj in ugibanj je
končno le prišla nedelja, 20. decembra,
ko se je ob deveti uri oglasil glasbeni
znak Studia D, ki gaje po znani dolenj
ski pesmi Mi smo dolenjski furmani
pripravil Zdravko Hribar s sodelavci iz
novomeške glasbene šole.
Treme pred začetkom prve oddaje
niso imeli le novopečeni radijci v gasil
skem domu temveč tudi vsi, ki so bili
prek valov priča, kako se »rodi« radio.
Spodrsljajev prvega dne oglašanja
amaterskim radijskim delavcem ne gre
zameriti, saj se je radijska ekipa prvič
sešla šele pred štirinajstimi dnevi. Razen
odgovornega urednika Sandija Pirša še
nihče ni sedel v studiu pred rdečo lučjo.
Vera Marušič, ki smo jo prvi dan slišali
kot voditeljico informativnega progra
ma, je doma s Preloke pri Vinici, zapos-

ZDOMCE VABIJO NA
OBČINO
SEVNICA — Občinska konfe
renca SZDL se je glede na slabe
izkušnje (slab obisk) odločila opus
titi običajna vsakoletna srečanja z
našimi delavci na začasnem delu v
tujini. Ne le, daje bilo običajno več
tistih, ki naj bi dajali informacije
našim zdomcem kot vabljenih ro
jakov, ampak so se tudi že pojavljali
le nekateri isti obrazi, družine.
SZDL seje odločila presekati brez
plodno prakso prav letos. Zdaj bo
do za naše zdomce na stežaj odprta
vrata na sevniški občini 28. in 29.
decembra od 7. do 15. ure, na
komiteju za družbeni razvoj in gos
podarsko upravne zadeve, kjer la
hko dobijo vse informacije o mož
nostih za odprtje različnih obrtnih
delavnic, o davčni politiki, carini in
še o čem.

lena pa je v turističnem biroju Integrala
v Črnomlju, kjer tudi stanuje: »Vodila
sem že na desetine proslav in prireditev
po Beli krajini in drugje, pa do nedelje
nisem vedela, kaj je trema. To dopoldne
pa se me je dodobra lotila. Tudi Lea
Sobar, ki jo mnogi novomeščani pozna
jo kot pevko ansambla Korg v Šmar
jeških Toplicah, ni bila brez treme in
napak, ko seje pogovarjala s poslušalci.
Glas je nekoliko drhtel tudi Urošu Du
larju, kije kot direktor radia v ustanavl
janju skupaj z Antonom Šporarjem,
Kristino Progar in še nekaterimi delavci
skupščine občine Novo mesto v »eliki
meri prispeval, daje ta dolgoletna želja
Novomeščanov, Metličanov, Črnomalj
cev in Trebanjcev uresničena.
Kljub smučarski nedelji je imel radio
veliko poslušalcev. Na telefonski števi
lki 28-160 in 28-155 so v uredništvo in
neposredno v studio sprejeli preko 100
klicev. Oglasila sta se celo poslušalca z
Jesenic in iz Zagreba, kar da vedeti, da
je oddajnik na Trdinovem vrhu napra
vil svoje, pa tudi program ni bil slab, si
cer ga tam ne bi poslušali.
Sandi Pirš je v Studiu D edini
»prekaljeni maček«, saj ima za sabo
dolgoletne izkušnje z radia Glas Ljubl
jane, poslušali smo ga na Valu 202, se
daj pa je urednik slovenskega radijske
ga dopisništva na Radiu.
»Ta čas je naš radio še velik nebogl
jenček, ki nima niti enega svojega mag
netofona, od opreme pa mu še marsikaj
manjka. Ima pa ljudi, ki želijo delati.
Upam si trditi, da bo program Studia D
tak, kot si ga vsi želimo: živ, aktualen in
odprt. Obveščajte nas po telefonu ali
kako drugače, kaj seje novega zgodilo v
vašem kraju, pošljite nam zanimivost in
še kaj,« je po koncu prve odaje Studia
D povedal Sandi, ki se mu že pozna do
lenjska pripadnost, v začetku novega le
ta se bo v Novo mesto tudi preselil.
Skupaj z Darjo Damjanovič bosta red
no zposlena na radiu in skrbela, da bo ta
živel in delal. To mu želimo tudi mi!
JANEZ PAVLIN

METLIKA — Metliške predšolske
otroke bo dedek Mraz obiskal in obda
ril v ponedeljek, 28. decembra. Do
poldne bo prišel v vrtec, ob 15. uri pa bo
program in obdaritev v metliškem kul
turnem domu za tiste otroke, ki ne hodi
jo v vrtec ali ta dan ne bodo tam. Te dni
pa dedek Mraz s svojim spremstvom
obiskuje in obdaruje otroke tudi v osta
lih krajevnih skupnostih v metliški
občini.

denar za avtobus. Pokojnine nimam,
preživljam se s prodajo bodisi sadja,
fižola, bodisi smetane. Saj sta v štali dve
kravi, lako bi morda oddajala mleko, A
kaj, ko je do zbirališča v Karteljevem
spet ura pešačenja. Tačas pa lahko do
ma že marsikaj koristnega postorim,«
zaključi in se urno podviza ven po drva,
kajti ogenj v krušni peči je jel pojemati.
Vmes nekajkrat pogleda v sive oblake
na nebu, kot da bi hotela reči: »Kaj je
sploh potrebno te zime in snega!«
B. BUDJA

NAČRTI ZA VINIŠKI
KAMP
VINICA — Urbanistični zavod iz
Ljubljane je izdelal idejne načrte za po
sodobitev kampa na Vinici. Načrt
predvideva razširitev kampa za 100 bi
valnih enot, novo recepcijo z manjšo
trgovino, posodobitev restavracije in
razširitev kuhinje, bungalove, ureditev
športnih igrišč ter dostopov do Kolpe.
Sedaj se začne lov na denar, kar je pri
nas vedno bolj naporna in tudi nevarna
panoga.

SE ŠTIRI HISE
BREZ ELEKTRIKE
VELIKE POLJANE — Malokdo
ve, da so v ribniški občini le še štiri hiše
brez električne razsvetljave. Te domači
je, kijih še ni osvetlil napredek, so v za
selku Sv. Tomaž v krajevni skupnosti
Velike Poljane. Marljivi krajani te naj
manjše krajevne skupnosti v ribniški
občini so se odločili, da bodo prihodnje
leto elektrificirali tudi omenjeni zaselek.
Pri tem pričakujejo pomoč širše druž
bene skupnosti.

BOGAT PROGRAM
PRIREDITEV ZA
DEDKA MRAZA

ORTNESKI GRAD
PROPADA

KRŠKO, SENOVO — Zveza prija
teljev mladine in Delavski kulturni dom
Edvarda Kardelja sta tudi letos pripra
vila bogat program prireditev za dedka
Mraza. S prireditvami in predstavami
bodo pričeli že danes, 24. decembra.
Predstave in prireditve bodo večinoma
v Delavskem domu v Krškem, del
predstav pa bo tudi v delavskem domu
na Senovem. V okviru prireditev bodo
predvajali filme Ti loviš. Ljubezen nam
je vsem v pogubo, Sončni krik ter risa
nke. Na prireditvah bo sodeloval tudi
dedek Mraz, ki je za otroke pripravil
obdaritev. Zadnje prireditve bodo v
sredo, 30. decembra.

ORTNEK — Ortneški grad, kije bil
še pred tremi desetletji daleč naokoli
znana turistična točka, sameva in pro
pada. Pred leti je grad res dobil novo
streho, to pa je bilo tudi vse, kar se je
naredilo. Notranjost zgradbe ni več
uporabna in najbrž vsi čakajo, da se
grad sesuje. Krajane Ortneka in Velikih
Poljan skrbi, kaj bo, saj se za grad nihče
ne zmeni. Pač, nedavno se je razširila
novica, da so pristojni v ribniški občin
ski skupščini pripravljeni nekemu za
sebniku dovoliti, da si pri ortneškem
gradu postavi hišo.
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DISKOTEKA 0T0CE

Majico z znakom Diskoteke Otočec bo ta teden prejel IGOR STARE
ŠINIČ Ikot nagrado za sodelovanje pri oblikovanju naše in vaše lestvice.
Zreb gaje namreč izbral izmed tistih, ki so prejšnji teden poslali enega ali
več predlogov za top lestvico. Lestvica je ta teden nekoliko spremenjena, in
sicer sta se z nje poslovila hita Personal touch in Just Can;t stop loving you;
zamenjala pa staju hita Billyja Idola in Ricka Astleyja. Tako je lestvica ta
teden takšna:
1. Unchain my heart — JOE COCKER
2. Money money — BILLY IDOL (novost)
3. You win again — BEE GEES
4. Dance little lady — T. CHARLES
5. Little lies — FLETWOOD MAC
6. Faith — G. MICHAEL
7. Never gonna give you up — RICK ASTLEY
8. Bad — M. JACKSON
9. La Bamba — LOS LOBOS
10. Whenever you need somebody — RICK ASTLEY (novost)
Predloge za lestvico pošiljajte na naslov: KRKA — Zdravilišča, Disko
teka Otočec, 68222 Otočec, s pripisom LESTVICA.
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COF ZA OTftOKE — V prednovoletnem času so cofovci zagotovo naj
bolj zaseden narodno-zabavni ansambel. Poleg rednega igranja ob sobo
tah zvečer v Dolenjskih Toplicah in na novoletnih zabavah, kijih v tem
času ne manjka, so pripravili novoletni program pesmi o zimi in dedku. Z
.a ?j*m so kot »muppetki« osemkrat nastopili za skoraj 3000 otrok novo
meških krajevnih skupnosti v Domu JLA. V tem času z dedkovim kamio
nom potujejo po krajevnih, skupnostih novomeške občine, v soboto in ne
deljo ob 16. uri pr jih bomo lahko slišali na tradicionalnem novoletnem
živžavu na Glavnem trgu. (Foto: J, Pavlin)

Repičani so z odlaganjem od
padkov na neprimernih mestih že
dodobra zasvinjali: Zeleno reko,,
lepe steljnike, gozdove, travnike,
rodovitno zemljo in nekaj potokov.
Ko jim je že primanjkovalo pitne
vode, je končno kapnilo tovarišu
Županu. Rekel je:
— M isliti bi bilo treba na pri
merno deponijo, dokler še nismo
gagnili. K tej misli so ga prisilili tudi
Repičani, ki so že glasno negodova
li in grozili, da bodo šli s transparen
ti na ulice. To pa vodilnim v Repičevi dragi ne bi biio pogodu, kajti
demonstracije bi lahko omajale
njihove stolčke.
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— Odlagališče bi bilo lahko v
Zgornji Repičevi dragi, je brez ana
liz in raziskovanj predlagal tovariš
Izvršnik. Ta je imel sploh navado
govoriti tja v tri dni, govoril je samo
zato, da ni molčal.
Po vzorcu ljudske pesmi je prišel
predlog med repiško ljudstvo. Prva
seje v časopisu Zapozneli glas ogla
sila ravnateljica osnovne šole Zgor
nje Repičeve drage tovarišica Krednik. Dokazovala je, da so tla, kjer
naj bi bilo odlagališče, propustna,
daje Zgornja Repičeva draga kraško področje in zato neprimerno za
odlaganje občinskih odpadkov.

TELJICE
— Taje pa dobra, zdaj nam bo
do pa že šolniki solili pamet! se je
ob prebiranju članka posmehoval
tovariš Župan.
— Mulce in učiteljstvo naj pre
ganja po šoli, ne pa da vtika nos v
tako pomembne reči, kot je odlaga
lišče! je bil še ostrejši tovariš Izvrš
nik, ki je bil že od nekdaj jezen na
vse učitelje in učiteljice še posebej.
Prepričan je bil namreč, da so le-te
zapostavljale njegovega ne ravno
brihtnega sina.
— Resnico o propustnosti tal so
potrdili tudi strokovnjaki. Na tem
dejstvu je zgradila svoj drug: članek

v Zapoznelem glasu ravnateljica
Krednikova. Ob koncu pisanja je
poklicala krajanstvo, naj jo podpre
in naj se že končno upre nakanam
občinskih velmož.
— Morda pa bi res kazalo pred
log še enkrat proučiti, da ne bomo
naredili več škode kot koristi, je
podvomil o svojem prepričanju to
variš Župan.
— Menim, da bi bilo veliko eno
stavneje znebiti se ravnateljice Krednikove. Lažje bomo našli novo rav
nateljico kot primerno odlagališče,
je našel zvito rešitev tovariš Izvrš
nik.
Toni Gašperič

