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NAGRADA
OBLIKOVALCU ERGA
LJUBLJANA — Ob otvoritvi Bie
nala industrijskega oblikovanja, ki po
teka kot ena spremljajočih prireditev ob
svetovnem kongresu industrijskih obis
kovalcev v Ljubljani, so v Jakopičevi
galeriji prvič podelili Delovo mednaon110 nagrad° za oblikovanje za leto
1992. To pomembno nagrado, kije po
vezana s samostojnostjo države Slove
nije, njen namen pa je nagrajevati do
ji0 ^'kovane izdelke, ki so hkrati
tržno uspešni, kot je povedal glavni in
odgovorni urednik Dela Tit Doberšek,
je žirija pod predsedstvom dr. Staneta
Bernika dodelila oblikovalcu Maijanu
Gašperšiču za servirni mizici servus in
butler. Ti mizici izdeluje podjetje Ergo
na Dvoru, oblikovalec Gašperšič pa je
zunanji sodelavec tega uspešnega in po
vsem izvozno usmerjenega podjetja, ki s
svojimi proizvodi na najzahtevnejših
evropskih trgih sodi v najvišji kako
vostni razred.
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v GORNJI RADGONI
INPAK 92
GORNJA RADGONA — V času
L do 5. junija bo v tem mestu ob
slovenskoavstrijski meji 8. medna
rodni sejem embalaže, transporta in
tehnike pakiranja — INPAK 92.

Predsednik Kučan je povedal, da
je manevrska struktura narodne za
ščite izvirna slovenska obrambna
enota nastala v času, ko je celotno
slovensko obrambno organizacijo ob
vladovala generaliteta JLA, edina
možnost, da si Slovenija zavaruje su
verenost in svobodo mimo vednosti
in vpliva JLA. Orisal je pregled do
godkov, ki so privedli do ideje o njeni
ustanovitvi in pri tem poudaril, da
smo že v jeseni 1989, ko je Sloveniji
nenadoma zagrozil napadalec v pre
obleki srbskih mitingaijev, ki jih je
varovala JLA, spoznali, kako ne
močne nas dejansko dela tedanja
obrambna organizacija. Ko je spom
ladi 1990 postal razkorak med mlado
slovensko demokracijo in unitariz
mom velikosrbske politike osrednjih
ustanov nekdanje skupne države še
bolj izrazit in je JLA pričela prikrito
premeščati orožje iz enot TO v vojaš
nice, da bi razoročila teritorialno
obrambo Slovenije, je prišlo do za
upne odločitve o ustanovitvi nove in
posebne oborožene strukture.
»Ob stalnih grožnjah jugoslovan
skega vojaškega vrha je poleti 1990
tako rekoč na skrivaj nastala močna
in razvejena bojna organizacija slo
venskih teritorialcev in pripadnikov
ministrstva za notranje zadeve,« je de
jal predsednik Kučan in dodal, da so
bili vanjo izbrani le najbolj zanesljivi
in predani, takšni, na katere seje bilo

APRILA NORMALNO
KRŠKO — Vpliv Nuklearne elek
trarne Krško na okolje, računan po
tekočinskih in plinskih emisijah v
okolico, je bil v aprilu v okviru za
konsko dovoljenega. Elektrarna je
proizvedla 427.976 megavatov elek
trične energije (neto). Nuklearna
elektrarna Krško je v omenjenem
mesecu dosegla 99,97-odstotno raz
položljivost in 95,87-odstotno izko
riščenost.

Danes v Dolenjskem listu
na 2. strani:

• Dramatičen poziv predsi
na 3. strani:

• Krški izbor presenetil vinar]
na 4. strani:

• Uspešna hči uspešne matere
na S. strani:

• Sporno pravilo o članstvu v KZ
na 7. strani:
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NOVI LAZI — V soboto je bila v Novih Lazih pri Kočevski Reki pro
slava v počastitev druge obletnice organiziranja manevrske strukture na
rodne zaščite, prve bojne organizacije, ki seje organizirala na Slovenskem
potem, ko je bila po drugi svetovni vojni razpuščena slovenska partizanska
vojska. Svečanosti je’ prisostvovala večina članov nove vlade na čelu s
predsednikom dr. Janezom Drnovškom, slavnostni govornik pa je bil
predsednik predsedstva Slovenije Milan Kučan.
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Proslava ob dnevu začetka organiziranja manevrske strukture narodne zaščite
—• Podelitev priznanj najzaslužnejšim — Slavnostni govornik predsednik Kučan
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• V Videm prihajajo drugi ljudje
na 8. strani:

• Novinarji Dolenjskega lis
na 9. strani:

• Z bienalom si krepimo ugled _
• Menedžerstvo — nevaren nači

moč zanesti. Pri tem je omenil le ministra Igorja Bavčatja in Janeza Jan
šo ter Toneta Krkoviča in Vinka Bez
nika, ki jim je tako kot ostalim preko
tridesetim najzaslužnejšim za organi
ziranje manevrske strukture narodne
zaščite in uspešno obrambo v času
agresije tudi podelil odlikovanja.

'Silit

MILAN KUČAN V KRŠEKM NA LABODOVI SLOVESNOSTI — Vsoboto
so v Labodu Libni v Krškem proslavili 10-letnico sodelovanja z nemško tekstil
nofirmo Erfo in slovesnosti seje udeležil tudipredsednik predsedstva Slovenije
Milan Kučan. Direktor Laboda Libna Edo Komočar in vodilni mož družbe
»Erfo« Guenter Schmidt sta na slovesnosti poudarila, da je sodelovanje obeh
tekstilnih tovarn uspešno. Labodov nemškipartner seje nekako obvezal, da bo
naredil vse za nadaljevanje poslovnih stikov. Sodelovanja slovenskih podjetij s
tujino seje dotaknil tudi Milan Kučan. V nagovoru udeležencem slovesnostije
dejal, da pomeni preteklo sodelovanje z zahtevnimi tujimipartnerji koristno iz
kušnjo za današnje težke gospodarske razmere. Za Slovenijo je menil, da bo
lahko uspešna, vendarje potrebno Slovence postaviti v okolje, ki nanje deluje
spodbujevalno. Omogočiti jim mora, da so taki, kakršni so: delavni, pridni in
odprte glave.

Z lestvice narodnega
dohodka leta 1990
LJUBLJANA — Po najnovejših
uradnih statističnih podatkih, zad
njič obdelanih po jugoslovanskem
vzorcu za računanje narodnega do
hodka, je v letu 1990 sorazmerno
na prebivalca na območju širše Do
lenjske največ pridobila metliška
občina, najmanj pa sosednja črno
maljska. Metlika se je po novo
ustvarjeni vrednosti — narodnem
dohodku uvrstila na 7. mesto med
slovenskimi občinami, Črnomelj pa
na 62., torej na zadnje. Z nezavidlji
vega repa je tako izrinil celo dolga
leta najbolj zaostale občine, kot so
Lenart, Šmarjepri Jelšah in Šentjur
pri Celju, nad tem pa se mora občin
sko vodstvo še kako zamisliti
In kje so pristale druge naše
občine? V letu 1990je bila občina
Novo mesto na 9. mestu, karje so
razmerno visoko, saj je bila še leta
1984 na 27., leta 1988 pa na 12.
Kot tretja najboljša naša občina se
je Ribnica predlanskim uvrstila na
13. mesto, kar pa je precej slabše
kot leto poprej, koje bila šesta Po
sebej močno je nazadovala občina
Krško, ki je bila predlanskim 21.,
leta 1986 pa četrta.
Vse druge občine širše Dolenj
ske, kamor prištevamo tudi Posavje
in Belo krajino, so v drugi polovici
slovenske lestvice. Kočevje je 41.,
Sevnica je napredovala za 15 mest
inje bila leta 1990 solidna 44., Bre
žice so bile 48., Trebnje 57., in kot
že rečeno, Črnomelj zadnji, na 62.
mestu. Povprečni slovenski narodni
dohodek je predlanskim znašal
70.400 dinarjev, črnomaljski po
komaj dobro tretjino tega —27.500
din. Druge občine so dosegle na
slednje zneske: Metlika 89.100,
Novo mesto 88.400, Ribnica 78.800,
Krško 68.700, Kočevje 52.600,
Sevnica 50.400, Brežice 46.300 in
Trebnje 41.300 din
M. L.

V Adrii Caravan delo le steklo
Stavka le prekinjena — V torek dobili tudi aprilske plače — Denar zanje in za pro__________izvodnjo od Adriinih podjetij v tujini, ki so zdaj v lasti Adrie_________
NOVO MESTO — V preteklem tednu je novemu direktorju Adrie Ca
ravan Danilu Plesničarju uspelo zagotoviti potreben denar za redno pro
izvodnjo in za izplačilo aprilskih plač. Delavci sojih dobili ta torek, ko je
proizvodnja, ki seje v posameznih službah začela že v ponedeljek popol
dne, spet redno stekla. Čaka jih trdo delo, kompleiiranje preko 900 nedo
končanih prikolic in proizvodnja 2 tisoč prikolic, da letošnje prodajne se
zone vendarle ne bi povsem izgubili. V ta namen so delavci pripravljeni
delati tudi ob sobotah, če bo treba. Stavke še vedno niso zaključili, ampak
le ponovno prekinili, saj vse njihove zahteve še niso uresničene.
Proizvodnja v Adrii je po besedah
direktorja Plesničaija na ponedeljko
vem zboru delavcev v glavnem stekla
z lastnim denarjem. Tako za plačilo
mnogih zapadlih obveznosti dobavi
teljem repromateriala, kije takoj spet
začel prihajati v tovarno, kot za plače
ga je dobila predvsem od svojih po
djetij v tujini. Delavci so bili tudi ob
veščeni, da je PO IMV kot večinski
lastnik Adrie International po sklepu
svoje izredne seje že prenesel v last
Adrie Caravan Novo mesto vsa njena
podjetja v tujini skupaj s tovarno v
belgijskem Dainzeju. To je bila ena
od zahtev stavkovnega odbora Adrie.
Čeprav so na zboru delavcev v
Adrii Caravan v ponedeljek ugotovi
li, da so se razmere v podjetju začele

V PETEK DEMOKRATSKI
VEČER

INOVATIVNA SLOVENIJA — V organizaciji DruStva ekonomistov Dolenj
ske in Bele krajine, društva Manager za Dolenjsko in Območne gospodarske
zbornice Novo mesto je bil 14. in 15. maja na Otočcu dvodnevni seminar o po
slovnem napovedovanju in učinkovitem odločanju v zaostrenih gospodarskih
rozmerah na temo Inovativna Slovenija. Uvodni govorje imel slovenski minis\er za znanost in tehnologijo prof. dr. Peter Tancig (prvi z leve), kije poudaril,
oa inovativnost pri nas postaja neizbežen imperativ in da se bo vse do sedaj do
seženo z osamosvojitvijo preobrazilo v poraz, če se ne bomo tako obnašali V
dveh dneh je bilo na temo inovativnosti kot pogoju za razvoj naše države iz ust
s<evilnih strokovnjakov na Otočcu slišati še marsikaj. Celo pesnik Tone Pavček
(Prvi z desne) seje z govorom o inovativni Sloveniji in kulturi odlično vključil v
°kvir seminarja. (Foto: Z. Lindič-Dragaš)

V imenu dobitnikov odlikovanj se
je zahvalil Igor Bavčar, Janez Janša
pa je izročil diplome prvim diplo
mantom slovenske podčastniške šole.
Slovenija ima tako danes svoje obo
rožene sile, ki bodo morale biti naši
velikosti in položaju primerne, a do
bro izutjene in učinkovite, saj, kakor
je dejal v zaključku svojega govora
predsednik Kučan, »zaradi tega, kar
se dogaja na ozemlju nekdanje Jugos
lavije, še dolgo ne bomo mogli priča
kovati, da bi se lahko posvetili samo
delu, gospodaijeni blaginji«.
M. LESKOVŠEK-SVETE

Po dohodku
Metlika prva,
Črnomelj zadnji

KOČEVJE — Igor Bavčar in Spo
menka Hribar, prvaka Demokratske
stranke Slovenije, bosta gosta »demo
kratskega večera«, ki ga v petek, 22.
maja, ob 19. uri organizira odbor De
mokratske stranke Kočevje. Srečanje
demokratov, na katerega organizatorji
vabijo simpatizerje stranke in tudi dru
ge, bo v zgornjih prostorih kočevske
Name.

ISj
V drugi polovici tedna bo še
spremenljivo, vendar nekoliko
toplejše vreme

počasi urejati, daje novo vodstvo na
dobri poti za ozdravitev podjetja, in
čeprav je proizvodnja spet stekla, so
delavci stavko le prekinili. Stavkovni
odbor je na novega direktoija naslo-

* Na ponedeljkovem zboru delavcev
je bilo zastavljeno tudi vprašanje, kaj
bo z obstoječo vodilno garnituro,
predvsem z ljudmi, ki so do konca
podpirali Marjana Anžurja. Posebej
je bila postavljena in z aplavzom
podprta zahteva po odstopu direktor
ja kadrovske direkcije Franca Šenice,
ki da je bil ves čas na strani Anžutjeve
politike. Direktor Danilo Plesničarje
odgovoril, da se s kadrovsko politiko
v tem tednu ni imel časa ukvarjati, ker
je vse moči usmeril v zagotovitev po
novnega začetka proizvodnje, da pa
namerava v nadaljevanju preverjati
in ocenjevati uspešnost vsakega po
sameznika v vodilni strukturi.
vil vse tiste zahteve, ki so ostale ne
uresničene, upravni odbor Adrie in
PO IMV pa je spomnil, da do 30. ma
ja pričakuje izpolnitev zahtev, ki so v
njihovi pristojnosti. Gre za vprašanje
organizacije Adrie, lastništva v prikoličarski dejavnosti in moratorija na
izvajanje lastninjenja do uveljavitve
lastninske zakonodaje, za vprašanje
razmejitve premoženja matične IMV,
za zagotovitev vodenja vseh poslov
nih funkcij in odločitev v zvezi s prikoličarsko dejavnostjo v Novem me
stu. Gre tudi za vprašanje imenovanja
novega upravnega odbora Adrie Ca
ravan, za katerega je predlog občin
ske vlade zbor delavcev podprl že
prejšnji teden, seveda pa ga mora
imenovati skupščina Adrie Caravan.
Podobno je z vprašanjem imenova

nja novega vodstva PO IMV.
Z. LINDIČ-DRAGAŠ

Uspeh Pionirja
V Krakovu na Poljskem je
zgradil prvi zasebni ho_______ tel Demel________
KRAKOV — Slovenska gradbena
operativa z novomeškim Pionirjem na
čelu se je še enkrat izkazala z delom na
tujih trgih. V petek, 15. maja, je bil v
tem lepem poljskem mestu v navzočno
sti pomembnih krakovskih političnih in
gospodarskih osebnosti slovesno odprt
hotel Demel, za katerega je bila podpi
sana pogodba in položen temeljni ka
men ob otvoritvi hotela Piast 22. junija
lani.
Gradnja seje pričela v lanskem avgu
stu, na gradbišču pa je delalo povprečno
40 delavcev. Hotel Demel je peti hotel,
ki ga je na Poljskem zgradila mešana
družba Wawel-Imos, v kateri sta tudi
ljubljanski Imos inženiring, ki je delo
pridobil, in GIP Pionir, kije hotel sezi
dalo. Gradili so za zasebnega investitor
ja Mariana Demla, njegov hotel pa je
prvi zasebni hotel sedanje Poljske. Od
ločitvi gospoda Demla, da izgradnjo
hotela zaupa Imos Inženiringu in Pio
nirju, je botroval sloves o kakovosti in
hitrosti gradnje, ki sta si ga podjetji
ustvarili na poljskem tržišču s pretekli
mi gradnjami.
Demel je hotel s tremi zvezdicami, v
katerem je 180 ležišč, na 3.400 kva
dratnih metrih skupne površine pa so
tudi trim kabineti, savna, masaža,
manjši bazen, pralnica, gril bar, proda
jalna, turistični biro in banka. Vrednost
projekta je 8,3 milijona mark. Za lepo
in sodobno podobo zgradbe je kot v
prejšnjih primerih hotelske gradnje na
Poljskem v veliki meri zaslužna arhi
tektka Jelka Kupec, kije tokrat imela
poljskega sodelavca, arhitekta Ryszarda Frankovvicza. Pri gradnji so uporab
ljali pretežno poljske materiale, notra
nja oprema pa je slovensko delo.
et ?■ L-D.
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KONCERT
V LUTROVSKI KLETI
SEVNICA — V soboto, 23. maja, bo
v Lutrovski kleti pod sevniškim gradom
koncert okteta Boštanjski fantje in
združenega moškega pevskega zbora
Simon Jenko-Miško Kranjec iz Nmberga in Erlangena. Koncert, ki ga pri
rejajo Boštanjski fantje in.se na ta način
oddolžijo za gostoljubje, izkazano jim
med lanskoletnim gostovanjem pri Šlovencih na tujem, bo povezovala Mojca
Blažej-Cirej.

BIENALE SLOVENSKE GRAFIKE OTOČEC
BIENNIAL OF SLOVENE GRAPHIC ARTS OTOČEC
i SKUPŠČINA OBČINE 68000 NOVO MESTO, LJUBLJANSKA C. 2

20. 5. - 15. 9. 1992

Častna gosta bienala
JOHNNY FRIEDLAENDER Pariz
JASPER JOHNS New York
Gosti bienala
HRVAŠKA GRAFIKA

Utrip z grafiko "\
2. Bienale slovenske grafike Otočecje od sinoči odprt in letos
največja pa tudi najpomembnejša grafična prireditev v Sloveniji
seje začela. Središče vsega, ne samo glavnega dogajanjaje No
vo mesto, kije v ta namen ponudilo vsa razpoložljiva razstavišča
in druge kulturne prostore. Toliko razstav naenkrat v Novem
mestu še ni bilo kot tokrat in na njih ni samo grafika. Pozornost
sicer velja vsem, sajje na vsaki kajposebnega in vznemirljivega,
najprej in predvsem pa tistim, kjer so na ogled grafični listi
Osrednja razsta vaje v Dolenjski galeriji Toje razsta va z razpi
som zbranih grafičnih listov, ki kaže utrip, smeri in dosežke so
dobne slovenske grafike. Ta prav gotovo vzdrži soočenje s tujo
grafiko, nemara tudi s Friedlaenderjevo in Johnsovo, ki razstav
ljata kot častna gosta. Bienale bo odprt do srede septembra in
poskrbljeno je, da v tem času ne bo kulturnega mrtvila.
Grafični bienale, ki je pognal iz zamisli novomeškega aka
demskega slikarja in grafika Branka Suhyja, se torej predstav
lja že s svojo drugo »letino«. Čeprav ni šlo brez dodatnih napo
rov, še posebej pri zagotavljanju finančnih sredstev, je vseeno
treba reči, da so 2. Bienale pripravili laže kot prvega. Veliko po
meni že to, da je prireditev pravno vzela pod streho novomeška
občinska skupščina. Zdaj se ve, kjeje sedež Bienala, kjeje voz
lišče vseh niti in dogovarjanj, da se naposledpride do končnega
uspeha Brez Branka Suhyja, ki je že od vsega začetka najbolj
vprežen, seveda ne bi šlo. Tudi ne brez Borisa Dularja, ki vodi g
organizacijski odbor, in številnih drugih znanih in neznanih lju- r
di, ki so v kakršnemkoli svojstvu zraven injihje vedno več.
*■ ■
I. ZORAN
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Dramatičen poziv predsednika
S sobotne seje predsedstva Zelenih Slovenije — Dr. Dušan Plut pod grožnjo od
stopa zahteval jasnejšo levosredinsko usmeritev brez skrajnosti
LJUBLJANA — Zeleni smoizgubili vsaj pol leta, ker smo živeli v iluziji,
daje možen nedoločen pluralizem. Šli smo preveč na široko in ostali praz
ni. Če želimo biti stranka in ne le gibanje, se moramo politično opredeliti.
Brez tega ni dobre taktike in prav slaba taktika nam je v preteklosti rušila
ugled.
priporočila nikogar ne obvezujejo. V
bodoče ne želim več pristajati na
kompromise, še manj pa posojati svo
je ime za anarhično, nepredvidljivo in
politično programsko nedefinirano
stranko ter na stalne osebne žalitve,«
pravi dr. Plut v tem pozivu, kije očit-

Tako je na sobotni seji predsedstva
Zelenih Slovenije utemeljeval potre
bo po jasnejši programski usmeritvi
in nujno politično identifikacijo pred
sednik stranke dr. Dupan Šlut in v
posebnem pozivu članom vodstva
dodal, da brez tega ne more več voditi
stranke. »Osebno sem več kot leto
dni skušal uveljaviti nazorsko popol
noma pluralističen značaj Zelenih in
pristaja! očitno na gnile kompromise
pa tudi na osebne diskvalifikacije, kot
je javno pismo Jožeta Horvata, na
stopi Žareta Preglja v skupščini,
skratka, na skrajno ponižujočo vlogo
predsednika stranke, v kateri sklepi in

Zdravo staranje
12. maj — mednarodni
dan medicinskih sester
NOVO MESTO — Društvo
medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov, kijih uspešno vodi pred
sednica upravnega odbora Zvonka
David, je ob 12. maju, mednarod
nem dnevu medicinskih sester, pri
pravilo v Domu starejših občanov
srečanje svojih članov v družbi z
oskrbovanci doma in gosti.
Mednarodno združenje je za le
tos izbralo geslo »Zdravo staranje«.
Ta organizacija naj bi si prizadevala
za hitrejši razvoj zdravstvene nege.
»Soočamo se s pojavom staranja
prebivalstva zato, ker se podaljšuje
življenjska doba ljudi. Medicinske
sestre naj bi bile tiste, ki bi prevzele
skrb za zdravo staranje. Starostni
kom je potrebno nuditi, kar potre
bujejo in podpirati tisto, kar lahko
in so še sposobni sami narediti. Skrb
za ostarele se prične z aktivnostmi,
ki vodijo h krepitvi in ohranjanju
zdravja do pozne starosti. Medicin
ske sestre bomo vse to lahko oprav
ljale — sprašujemo pa se, kako naj
se ubranimo pred stresi, ko se pri
delu soočamo z bedo, bolečino,
obupom in smrtjo. Ne nazadnje se
sprašujemo, kako na medicinske
sestre vpliva troizmensko delo in
slabo nagrajevanje. Tu ostajamo
nemočne, zato je dobro vedeti, da
so za zdravo in srečno staranje od
govorni tudi tisti, ki oblikujejo
zdravstveno in socialno politiko«, je
v pozdravnem govoru povedala
Zvonka David.
O zdravem staranju je zatem go
voril dr. Tone Starc, direktor no
vomeške bolnišnice, zatem pa je
oskrbovancem in gostom spregovo
rila še socialna delavka Ema Luzar.
Razkrila je nekaj oblik pomoči sta
rejšim občanom v domu. Kulturni
program so izpeljali učenci osnovne
šole iz Bršljina in oskrbovanci
doma.
J. P.

Dr. Dušan Plut — Stranke, kakršna
je bila doslej, ne bi želel več voditi.

NOV REKREACIJSKI
CENTER
OSILNICA — Čist zrak in neokr
njena narava predelov ob Kolpi, ki po
nuja vrsto možnosti za najrazličnejše
oblike rekreativne dejavnosti na vodi,
so naravno dane ugodnosti za razvoj tu
rizma. Da pa je to premalo za pritegni
tev, predvsem tujih turistov, se ljudje iz
osilniške doline zavedajo. To dokazuje
ta novozgrajeni kajakaški center in
dom, ki bo bistveno pripomogel k širitvi
in bogatitvi turistične ponudbe celotne
Kolpske doline.

no zalegel in pripomogel do natan
čnejše politične opredelitve Zelenih
Slovenije, kar naj bi dokončno potr
dila tudi skupščina, ki bo 13. junija na
Ptuju.
Po dolgotrajni in za Zelene ne
vedno značilni umirjeni in strpni raz
pravi so v soboto določili naslednje
• ČETRTA NAJMOČNEJŠA
STRANKA — Ker v preteklosti
stranka Zelenih ni bila politično do
volj profilirana, je izgubljala zlasti ob
konkretnih političnih odločitvah. Ko
je odrekla podporo kandidatu za
mandataija mag. Marku Voljču, jo je
po ugotovitvah ankete podpiralo le še
2 odst. volilcev. Zdaj, ko je podprla
dr. Janeza Drnovška, se je njen »ra
ting« spet močno dvignil, tako da v
vodstvu računajo, da bi stranko zdaj
podprlo 6 odst. volilcev, to pa pome
ni, da so četrta najmočnejša parla
mentarna stranka.
tri temeljne programske usmeritve:
pluralnost, ki pa ne pokriva več poli
tičnih skrajnosti, ekološko radikal
nost in, kot tretje, zmerno liberalnost.
Prvotno predviden poudarek na za
hodnoevropski levi socialdemokrat
ski usmeritvi je bil na zahtevo desne
ga krila stranke črtan, četudi je med
člani približno dvakrat več levo us
merjenih kot desno, vsaj po tem, kar
so pokazali rezultati raziskave o slo
venskem javnem mnenju. Zmagalo je
mnenje, da v osnovnih programskih
usmeritvah ni potrebno posebej po
udarjati levosredinske pozicije, saj sta
za stranko, ki po mnenju dr. Petra
Tanciga »ne jaha na veliki ideologi
ji«, vendarle najpomembnejša njena
ekološka usmeritev in njen naravo
varstveni program.
M. LEGAN

Je izsiljevanje uspelo?
V Vinici so se znova sestali predstavniki obmejnih
obkolpskih občin ter obeh držav
VINICA — Pretekli teden so se v
Vinici znova zbrali predsedniki skupš
čin občin in izvršnih svetov občin, ki le
žijo na obeh bregovih mejne Kolpe, to
rej Vrbovškega, Ozlja, Duge Rese,
Kočevja, Črnomlja in Metlike. Pridru
žili so se jim predsedniki obmejnih kra
jevnih skupnosti. Z namestnikom slo
venskega ministra za notranje zadeve
Milanom Domadenikom, načelnikom
oddelka za mejne zadeve in tujce pri no
tranjem ministrstvu Brankom Celar
jem, načelnikom UNZ Novo mesto Bo
rutom Likaijem, namestnikom hrvaške
ga ministra za notranje zadeve Željkom
Tomljanovičem in vodjem urada za za
ščito ustavnosti Josipom Boljkovcem
naj bi se pogovorili o problemih ob dr
žavni meji in zaradi nje.
Najbolj žalostno pri vsem skupaj je,
da tisti, ki so pričakovali odgovore od-

REVOZ
Novo mesto, d.d.
objavlja prosta delovna mesta v vzdrževanju in proizvodnji —
lakirnica:

1. samostojni elektronik
2. tehnolog
3. upravljalec linije
Pogoji:
1. Zahtevana izobrazba:
tč. 1: dipl. elektro ing., smer digitalna avtomatika;
tč. 2: elektro ing., smer splošna elektronika;
te. 3: elektro ing., smer avtomatizacija in robotizacija
2. zaželene so delovne izkušnje, možnost za zaposlitev tudi za
zaCetnike
3. znanje enega tujega jezika
4. odslužen vojaški rok

govornih iz obeh držav, na koncu niso
vedeli, kaj so s sestankom dosegli. Kar
zadeva prekategorizacijo mejnega pre
hoda v Vinici iz meddržavnega v med
narodnega, so jim slovenski gostje po
vedali, da to pobudo proučujeta le še
ministrstvi za finance in za zunanje za
deve. Tudi Hrvatje tej spremembi niso
nasprotovali, jasno pa so povedali, da v
njihovi državi za te stvari ni denarja.
Podoben sestanek, kot je bil pretekli
teden, je bil v Vinici že 21. junija lani.
Od takrat se je marsikaj močno spre
menilo, predvsem pa se je nabrala cela
kopica novih težav. Gostje so jim sicer z
razumevanjem prisluhnili. Obljubili
tudi, da jih bodo rešili, o čemer pa so
ljudje ob Kolpi že bolj skeptični. So
namreč problemi, ki se v Zagrebu in
Ljubljani zdijo obrobni, a lahko še kako
zagrenijo življenje ljudem ob mejni
reki.
Toda predstavniki obmejnih občin
so tokrat dosegli svoj cilj že, če so izsilili
podpis sporazuma med državama o ma
loobmejnem prometu in mednarodnem
mejnem prehodu v Vinici. Vendar niso
prepričani, da jim je to zares uspelo, so
deč zlasti po reakcijah predstavnikov
hrvaške države. Da pa prihaja do mar
sikaterih težav in zapletov, ki bi se jim
lahko izognili, je vzrok tudi v tem, da še
vedno ni bilo resnega pogovora o ob
mejnih problemih med najvišjimi pred
stavniki obeh držav.

M.B.-J.

Jubilej Družine
V Ljubljani počastili
40-letnico izhajanja katoliškega tednika
LJUBLJANA — Z zahvalno
mašo v ljubljanski stolnici in slo
vesnostjo na Teološki fakulteti so
prejšnji teden počastili 40-letnico
katoliškega tednika Družine. Ljubljanski nadškof in metropolit dr.
Alojzij Šuštar je v nagovoru po
udaril. naj tako kot v družini
Družina med Slovenci goji kre
post, odpuščanje, ljubezen, hva
ležnost, poučevanje in opominja
nje. V slavnostnem govoru je dr.
Justin Stanovnik dejal, da je
zgodba tega časopisa zgodba
neke skupnosti. Družina je gojila
odgovornost do človeka in z vsa
kim svojim nastopom širila pro
stor svobode. Govornik je še de
jal, da je Družina, ki zdaj izhaja
tedensko v nakladi 70.000 izvo
dov, urejuje pa jo dr. Janez Gril,
vseskozi pogumno stala na strani
človekovih pravic in da bo tako
ravnala tudi v prihodnje, ko bo
osrednja skrb Družine usoda slo
venskega človeka.

PRECEJ VLOG
JE NEPOPOLNIH
LJUBLJANA — Na Stanovanjski
sklad Republike Slovenije je do 12. ma
ja prispelo 370 vlog za dodelitev posoji
la na osnovi prvega razpisa. Na osnovi
prejetih vlog so ugotovili, da znaša neto
zadolžitev prosilcev pri bankah na dan
31. marca 1992 skupaj 292,300.000 to
larjev, kar pomeni daje posamezni pro
silec bankam povprečno dolžan 790.000
tolarjev (15.200 DEM). Veliko prosil
cev je oddalo nepopolne vloge. Tako so
na Sklad prispele vloge brez matične
številke prosilca, brez podpisa, naslova
stanovanjske enote, za katero je prosilec
najel neugoden bančni kredit, ipd. Ne
kateri so v vlogi navajali celo več različ
nih naslovov. Pri Stanovanjskem skla
du opozarjajo, da višina zaprošenega
kredita ne sme presegati stanja posojila
na dan 31. marca 1992, zmanjšanega za
depozit.

SONČNI VLAK
V SLOVENIJI
LJUBLJANA - Mednarodni
vlak solidarnosti in prijateljstva
med ljudmi in narodi bo letos od
28. do 31. maja pri nas v Sloveniji,
v Slovenskem primorju. Potniki
sončnega vlaka so predvsem telesni
invalidi in osamljeni ljudje iz Avs
trije, Nemčije, Madžarske, Čehoslovaške, Italije, Nizozemske, Luk
semburga, Hrvaške, Egipta, Izraela
in Slovenije. Pred več kot dvema
desetletjema, leta 1967, ko je bila
Evropa še daleč od tega, kar je da
nes, je Sončni vlak prestopil prve
državne meje. Nosilec poslanstva je
postal in ostal Rdeči križ Slovenije
in posamezniki. Vlak bo odpeljal z
Dunaja v četrtek, 28. maja, okrog 8.
ure, prepeljal bo avstrijsko-slovensko mejo, se ustavil v Mariboru, v
Ljubljani in nazadnje v Kopru. Po
tnike bodo nato z avtobusi prepelja
li v Portorož, v hotel Bernardin.
Vlak bo zapustil Koper v nedeljo,
31. maja, ob 9. uri in peljal prek
Ljubljane na Jesenice.

• So tatovi, kijih ne kaznujemo, če
prav človeku kradejo najdražje —
čas. (Napoleon)
• Javno mnenje je zlato tele našega
časa. (Irving)

Prijave sprejema kadrovska služba REVOZ 15 dni po objavi na
naslov: REVOZ, d.d., Kadrovska služba, Zagrebška 20,68000
Novo mesto.

Proizvodnja in trgovina d.o.o.

Iščemo nove sodelavce — KOOPERANTE za
vzrejo perutnine
Pisne vloge z opisom dosedanjih del in izkušenj pošljite na
naslov: LOKASTAR d.o.o., poštni predal 138, 61001
Ljubljana, s pripisom KOOPERANT.

.DOLENJSKI UST.

»ŠVABI NE BODO VKOČEVJU«— Takojevtorek, 12. maja, zatrjeval Ivan
Kramberger zbranim na ploščadi na Trgu Zbora odposlancev v Kočevju, koje
v svojem predvolilnem nastopu govoril o denacionalizaciji. Po že utečenem pro
gramu njegovih nastopov so bili »na udaru« predvsem komunisti, ki »niso vsi
slabi, kot tudi vsi verni niso dobri«, večine vodilnih slovenskih politikov in gos
podarstvenikov, ob tem pa močno poudarjana njegova skrb za revne in bolne
oziroma sve »ponižane in razžaljene«. V nekem smislu mednje sodi tudi celotna
kočevska občina, saj je po Krambergerjevem mnenju to občina, kije v repu
bliških merilih najbolj potisnjena ob rob družbenega dogajanja. (Foto: M.
Leskovšek-Svete)
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Naša anketa

Bo Slovenija kos begunstvu?
V začetku tega majskega tedna je bilo v Sloveniji v zbirnih centrih
nastanjenih že prek 13 tisoč beguncev iz Bosne in Hercegovine. Status
begunca je imelo blizu 28 tisoč ubežnikov iz BiH, v kateri divja nedo
umljivo kruta vojna. Vseh beguncev iz BiH v naši državi je bilo prek 46
tisoč ali poltretji odstotek vsega prebivalstva Slovenije, ki že samo triče
trtinsko živi slabo oz. je skoraj na robu preživetja. Število beguncev je že
davno preseglo slovenske možnosti. Dnevno njihova oskrba stane do
brih 7 milijonov tolarjev, doslej pa so bile za pomoč ubežnikom iz BiH,
pred tem pa iz. Hrvaške, porabljene vse proračunske rezerve, prek 500
milijonov tolarjev. Enodnevni zaslužek, ki naj bi prispevali vsi zaposle
ni v Sloveniji, ne bo zadostoval za dolgo. Tuja pomoč za oskrbo begun
cev iz BiH je mnogo prepičla, naj gre za evropske in druge države ali za
Visoki komisariat OZN za begunce. Meje zahodnih držav pa so bile za
bosanske begunce do nedavnega tako rekoč hermetično zaprte. Da bi
Avstrija nosila enako begunsko breme, kot ga Slovenija, bi lahko spre
jela kar okrog 800 tisoč in Italija skoraj poldrugi milijon beguncev. Do
slej sojih po nekaj sto. Begunci pa še kar prihajajo, v glavnem otroci in
ženske, saj se vojni požar v BiH nezadržno širi. Takšni so podatki kot
kruta spremljava srce parajočih prizorov iz BiH in iz begunskih vlakov
nih in avtobusnih kompozicij, zaradi katerih so slovenske meje še ved
no na široko odprte za begunce. Do kdaj bomo zdržali, se ne ve.
VESNA BAJUK, dijakinja iz Metlike:
»Bojim se, da naša republika ne bo zmo
gla begunskega bremena, kajti veliko
Slovencev je brezposelnih in na meji pre
živetja. Razumljivo je, da beguncem, ki
se zatečejo k nam, moramo pomagati,
prav pa bi bilo, da bi kaj prispevale tudi
druge države, kijih sicer niso pripravlje
ne sprejeti. Če bi bil begunski val le pre
velik, bi morali tudi v Sloveniji najbrž
razmišljati o zaprtju meje zanje.«
VLADIMIRA POTOČAR, vodja čr
nomaljskega zbirnega centra za begunce:
«Prav je, da je Slovenija sprejela begun
ce, vendar bi jih morali bolj enakomerno
porazdeliti po občinah, na republiki pa
izračunati, do kdaj bomo zmogli to bre
me. Na račun delavcev, od katerih so
mnogi že socialni problem, v črnomaljski
občini beguncev ne bo moč vzdrževati.
Ce ne bo pomagal svet, bo morda po
trebno razmišljati o zavračanju beguncev
na naši meji.«
VLADO BAHČ, direktor Tovarne
posebnih vozil Novo mesto: »Begunci so
za mlado slovensko državo velika obre
menitev, še posebej, če bo tako stanje tra
jalo dalj časa. Za begunske otroke bo tre
ba postaviti in organizirati vrtce in šole,
materam pa najti kakšno delo. Slednje bo
težje, saj je veliko naših ljudi ostalo na ce
sti. Mislim, da bi Sloveniji že sedaj mora
la pomagati mednarodna skupnost, v
upanju, da se bodo begunci lahko čimprej vrnili na svoje domove, če jih sploh
še imajo.«
ANTONIJA MILAVEC, tajnica na
občini v Ribnici: »Ne vem, kako dolgo
bomo Slovenci še lahko sami skrbeli za
begunce. Zavedati se je treba, da je vse
več tudi naših ljudi, ki so potrebni pomo
či za preživetje. Le čimprejšnja in učin
kovita mednarodna pomoč za begunce
nas lahko razbremeni. Zaprtje meje se mi
zdi precej kruta rešitev, vendar se bojim,
da bo moralo priti do tega, če nam Evro
pa in ostali svet ne bosta takoj priskočila
na pomoč.«
MILENA ŠNEBERGER, obračunska
referentka v Nami Kočevje: »Beguncem
pomagamo, kolikor pač moremo, res pa
je, da tako ne bo šlo v nedogled. Osebno
sem proti temu, da bi zaprli meje, saj ves
čas razmišljam o tem, da bi se lahko tudi
nam zgodilo, da bi morali zapustiti svoje
domove. Vsekakor je to resno in prav nič
enostavno vprašanje. Mednarodna po
moč pa je nujno potrebna.«
KAREL KOŽUH, upokojenec iz
Sevnice: »Mislim, da je prav, da poma
gamo beguncem iz BiH, saj tam očitno
divja še precej bolj krvava vojna kot na
Hrvaškem, od koder smo pred meseci
tudi lepo sprejeli veliko ljudi v stiski. Tu
di zato se mi ne zdi pošteno od hrvaških
javnih občil, da trosijo laži o sebičnih
Slovencih, ki da so zaprli mejo za begun
ce, čeprav res ne bi smeli prekoračiti šte
vila, ki bi bilo za nas še znosno.«
MARIJA STARIČ, kmetica iz Or4
•
nuške vasi: »Pri nas smo običajno sode
lovali v raznih zbiralnih akcijah, prispe
vali smo tudi krompir in drugo. Na ta
način bi pomagali tudi ljudem, ki bežijo
pred vojno iz Bosne. Na dom pa jih ne bi
bili najbolj pripravljeni vzeti. Biojim se,
da bomo težko prenesli breme večjega
števila beguncev, ker je doma vse več re
vežev. Prav bi bilo, če bi nam pomagale
oogatejše evropske države.
JOŽE ABRAM, upokojenec s Seno
yp
vega: »Za te ljudi je res hudo. Slovenija
naj jih sprejme, ampak samo za določen
čas. Slovenija je majhna država, ki ni bo
gata, kako bo vse to preživela? Narobe bi
bilo, če bi begunce kdo vzel za poceni de
lovno silo, medtem ko najbrž ne bi imel
nihče nič proti, če so begunci v Sloveniji
nekako solidarni z gostitelji. Da bi se ob
našali kot nekakšni izletniki, ne bi bilo
prav.«
MIHAEL KOVAČIČ, upokojenec iz
Brežic: »Ne bi bil za to, da se slovenske
meje zapro beguncem. Ti ljudje morajo
nekam na varno. Ne ve se, kaj še pride,
kako se politika obrne in če ne bomo še
mi prisiljeni kam bežati. Sloveniji pa bi
morale pomagati druge države, saj nismo
dovolj bogati, da bi preživeli toliko ljudi.
Pomoč bi politiki morali zahtevati od
tujine.«
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Krški izbor presenetil vinarje

EN
HRIBČEK
BOM
KUPIL...

Na »Prerezu letnika 1991« v Mariboru so Krčani za laški rizling—izbor 91 dobili
_________ višjo oceno (19,3) celo kot nekatera ledena vina — Filtriranje
MARIBOR, LESKOVEC PRI KRŠKEM — Posavski vinorodni rajon,
njegovi vinogradniki in vinaiji so pretekli četrtek na »Prerezu letnika« v
Mariboru znova dokazali, da lahko tudi v teh specifičnih podnebnih in tal
nih razmerah, drugačnih od ostalih vinorodnih predelov Slovenije, pride
lajo vino najvišje kakovosti. Vino Brežice je za svoje ledeno vino prejelo
najvišjo oceno, posebno presenečenje in dosežek pa so pripravili Krčani, ki
so z laškim rizlingom - izbor 91 posekali z oceno 19,3 točke celo nekaj le
denih vin ter vso ostalo konkurenco predikatnih slovenskih vin.

POSOJILA ZA RAZVOJ
kmetijstva
^SEVNICA — Sevniški izvršni svetje
^Prejel razpis za dodelitev skupaj
.000.000 tolarjev posojil za pospeševartjerazvoja 'anebjstva- Informacije in
navodih za oddajo prošenj, ki jih je tre^oddan do L junija, dobijo prosilci na
<n finance” sekretariatu za gospodarno

• Kmetijstvoje edina dejavnost, kije

Uuu povečala proizvodnjo. (Osterc)

(novomeške tržnice
n.N2y° MESTO - V tem času
“9yeč ljudi s tržnice odhaja s šopkom
paradizn.ka, paprike ali zelja,
le sadike se dobijo že po 10 tolarjev,
^»rav so še prejšnji teden držale envišjo ceno. Pripeljali so tudi prve
psnje iz Goriških Brd, Po 250 tolark,,ogTamjih ljudje mak) kupu
jejo, saj so videti precej vodene in še
Pravega okusa. Iz Brežic so
Popeljali prve vrtne jagode po 500 torarjev a kilogram. Tudi mladi krom^drži ceno 120 tolarjev,
Pfrad™ik je po 200, grah po 100,
kumare po 150, jajca so od 10 do 13
špinača 50, velika skodelica
fmaane 300, cvetača 130, fižol 120,
Kozarček semenskega fižola 50, sira*250. »Uta 100 lolaijev. V stojniin zelenjave smo videli naslednje cene; paradižnik 189, cvetača
J^ ^olata 83, limone 119, poma™>oe 90, stara čebula 78, nova čebu157
kumare
P° Pogledali smo tudi k
O^dmrju; banane 130, češnje 300,
200 L
Paradižnik
kl^J00' kumare 150, mladi
1 vTPlLM50' ^ sli«; 200, hruške
50. Jabo*ka 120 tolarjev, itd

oejm/sca
O
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Tehnični vodja Agrokombinatove
Vinske kleti Krško—Kostanjevica, inž.
Janko Bostele. in enolog inž. Zdravko
Mastnak sta seveda vesela odmevnega
uspeha, kajti za izvrstno kapljico, s ka
tero so napolnili okrog 2200 uvoženih,
375-mililitrskih stekleničk posebne ob
like (vsaka naj bi stala okrog 2000 to
larjev!), je že tolikšno zanimanje po
znavalcev vin in pa tistih z debelejšimi
denarnicami, da so že začele deževati
rezervacije za izbor 91. Toda mlada
strokovnjaka ne pozabita omeniti niti
zaslug vinogradnikov Agrokombinatovih vinogradov na Sremiču, da so 3. deoembra lani v dveh vinogradih (eden je
star okrog 20 let in je že dal grozdje za
odlično predikatno vino, drugi pa je star
5 let) skrbno potrgali jagode, ki jih je že

oplemenitil žlahtni botritis. Bostele in
Mastnak poudarita tudi razumevanje in
skrb direktoija inž. Darka Marjetiča, da
so leta 1985 sploh začeli s poznimi tr
gatvami, leto jroznje pa že prinesli veli
ko zlato medaljo z mednarodnega ljub
ljanskega vinskega sejma; leta 1987 so

Janko Bostele

Zdravko Mastnak

Pšenico ogroža žitni strgač
Nekateri nujni agrotehnični ukrepi v posevkih
• ŽITNI STRGAČ — V okolici No
vega mesta verjetno jm tudi drugje,
opažamo letošnjo pomlad na žitnih jx>sevkih veliko modrih, 4 do 6 mm veli
kih hroščev, imenovanih rdeči (večji) in
modri žitni strgač. Jajčeca odlaga na
površino listov, je rjave barve in veliko
sti 1 mm. Iz jajčec se razvijejo ličinke
rumene barve, obdane z značilnim čr
nim sluzom, ki se da odstraniti. Odrasla
ličinka se zabubi v klasu ali pazduhi lista^kjer vidimo značilno belo piko.
Škodo [»vzročajo predvsem ličinke;
te postigajo povrhnjico lista, ki dobi
znaSIno belo prozorno barvo. Tako
poškodovan list ne asimilira. Kolikor
večje poškodovane listne površine, to
liko manjši je pridelek. Poškodbe so
iahko tolikšne, da žito spremeni barvo.
Ker se škodljivec ne pojavlja povsod
v enakem številu niti na isti njivi, je nuj
no, da posevke pregledamo. Z zatira
njem čakamo toliko časa, da se iz jajčec
razvijejo vse ličinke.
Prag škodljivosti je, ko ugotovimo na
vsaki rastlini eno ličinko ali pa je že po
škodovana desetina površine zgornjih
listov.
Priporočamo naslednja insekticida:
cromore! D (0,6 — 0,8 l/ha) in fastac
(0,2 — 0,3 l/ha). Insekticida zatirata
tudi listne uši.
• PEPELASTA PLESEN — Na ne
katerih bujnih |)evkih žit (večji napad je
bilo opaziti na sorti marija) seje j>o tem
dežju razširila pejrelasta plesen. Znaki
okužbe so plesnive bele prevleke ali po
samezni kupčki na sjxxlnjem delu ste
bla in Jistih (lahko že tudi na zgornjih li
stih). Škropimo, ko je napaden tretji list
od zgoraj navzdol, najkasneje pa, ko je
vidna 2/3 klasa. Prijioročamo: tilt (1
l/ha), alto (1 l/ha), bayleton WP 25 (1
l/ha) in bayleton 125 (1,5 — 2 l/ha).
• DOGNOJEVANJE PŠENICE —
Žilni posevki so zaradi spomladanske

Kmetijski nasveti

Nujno redčenje plodičev
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K tetrm0^1^ cen*v trg°v'n' sodeč, so jabolka res postala dobesedno zlata.
tucjj “J? pripomogla lanska pozeba v mnogih evropskih sadovnjakih pa
<>£_ uailictonalna izmenična rodnost, ki še zmeraj meša štrene pridelovalPri od*1
^T- Jeroej Črnko je v reviji Sad objavil nekatere novosti
nieva ^ravJanJu izmenične rodnosti, kar je moč doseči z zgodnjim odstraV nk"' preobilnega rodnega nastavka.
zadnje
—
»aujaisivu je
Kemično redčenje,
v
dnie!5f*nem
sadiars,vu
^ zanimivo predvsem kemično
redčenje. V
Dravlc iasu *°* v razvitem svetu uveljavili nekateri novejši kemični pri,108 osnovi alfanaitil ocetne kisline (NAAm), ki so mnogo manj stru-

S

(rojfCv^enia- Ce kdo škropljenje zamudi, je mogoče z drugimi pripravki
kušn'
dirafix, dirager in melorad) zamudo nadoknaditi. Po izjPJb v Južni Tirolski daje najboljše rezultate geramid neu.
dQse(A er novost še ne bo dostopna našim sadjarjem,.bodo pač uporabljali
načine redčenja, ki je zlasti pri odlični novejši sorti elstar ne-
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Inž. M. L.

Nov paradižnik
Uspešni poskusi z nizkorastnim determinantnim paradižnikom
Vsak pridelovalec ve, da je s pa
radižnikom obilo dela, saj ob sicer
šnji oskrbi jx)trebuje še ojroro, pri
vezovanje, pinciranje ter posebej
skrbno obiranje. Vrtičkaiju dodat
no delo ni odveč, drugače pa je v širokopoteznejšem zelenjadarstvu, ki
paradižnik prideluje na veliko in si
prizadeva tudi za dobiček. Za te po
trebe je stroka razvila tako imeno
vani determinantni paradižnik, to je
poseben nizki tip paradižnika, ki se
je v svetu že močno uveljavil. Po
zgledu sosednje Italije so prvi hek
tarji zasajeni že tudi na Koprskem
in prvi rezultati so ugodni.
Determinantni paradižnik ima
omejeno (determinirano) rast. Raz
pored listov in socvetij ima tak, da
pinciranje, brez katerega ni usjiešnega običajnega pridelovanja, sploh
ni več potrebno. Rastline so manjše
rasti in shajajo brez običajne opore
in privezovanja. Plodovi dozoreva
jo hkrati, to pa je velikega pomena
za industrijsko pridelavo, ko prezre
lih plodov ni potrebno sproti in
večkrat odbirati. Determinantni pa
radižnik, ki raste v obliki nizkega
grma, omogoča le dva-do trikratno
obiranje, s tem pa boljšo izrabo me
hanizacije, brez katere v industrij
skem pridelovanju ne gre več.
Povedati pa je treba tudi resnico,
da ima determinantni paradižnik
manjši pridelek in da je zaenkrat
sortni izbor še dokaj pomanjkljiv.
Kot poročajo, so se na Koprskem
obnesle sorte baron, corda, duke in
BF 0090, ki imajo okrogle plodove
dobrega okusa in ki so primerne ta
ko za svežo porabo kot za prede
lavo.

Ureja mag Julij Nemanič

0 klasičnih
(novih) zadrugah
Začetek junija je pred vrati, toda
samo do 30. junija je še čas, ko se
morajo zadruge uskladiti z novim
zakonom o zdrugah. Imel sem pri
ložnost v nedeljo, 17. maja, prisos
tvovati zboru zadružnikov v Metli
ki. Tekla je razprava o zadružnih
pravilih, ki jo je organizirala KZ
Metlika. Poslanih je bilo okrog 500
vabil, posveta se je udeležilo nekaj
čez 100 kmetov. Že ta podatek
vzbuja skrb, saj pove, da se kmetje
še ne zavedajo, da se nekaj dogaja.
Ne verjamejo v spremembo? Spo
minjam se, da je pred trgatvijo, ko
I>o običaju vsako leto skliče zadruga
vinogradnike, menza Vinske kleti
polna. Tokrat zvedo akontacijske
cene za grozdje, torej nekaj pričaku
jejo, in to jih potegne. Ako damo na
tehtnico, kaj je za kmeta več vred
no, ali dobra cena za grozdje ali
možnost, ki jo sedaj daje zakon
kmetu, sem prepričan, da bi morala
biti v nedeljo dvorana polna do
zadnjega kotička.
Smola je, ker je časa samo še do
ber mesec in bo zaradi odsotnosti
mnogih preoblikovanje sedanje za
druge v kmečko zadrugo prepovr
šno. Uspiešnost poslovanja bo trpe
la. Če bi se ponudila taka možnost
že pred 15 leti, ko je kmetovalo še
veliko kmetov, ki so bili člani pred
vojne zadružne vinske kleti v Met
liki, bi bil prehod gotovo lažji.
Občutek sem dobil, daje mnoge
kmete strah, ker bodo obvezani so
delovati letno z zadrugo s pridelki,
vrednimi 2000 dem. Zelo važno je,
koga bodo izbrali za člane upravne

TRADICIONALNI
FESTIVAL CVETJA
TUDI LETOS
ZAGREB — Tudi letošnje ptoletje
bo v Zagrebu tradicionalni festival cvet
ja pod imenom Floraart. To 27. medna
rodno razstavo cvetja bo od 28. do 31.
maja organiziralojavno podjetje Zrinjevac.

• Trenutno smo v peklu. Je to na
grada narodu, ki rad ustvarja bogo
ve? (Mirčii)

ga in nadzornega odbora iz svojih
vrst. Malo je takih, ki so tega spo
sobni, verjetno pa jih je dovolj. Ti
ljudje se morajo poglobiti v poslo
vanje zadruge, se izobraziti na seminaijih, da bodo lahko sprejemali
važne poslovne odločitve. Člani
upravnega odbora morajo razumeti
posloavnje zadruge do te mere, kot
ga razumejo sedanji vodstveni, če
ne vodilni delavci. Takšna zadruga
bo uspešna, sodelovanje med uprav
nim odborom, direktorjem zadruge
in delavci s posebnimi jxx>blastili
bo lahko dobro in harmonično.
Člani bodočega upravnega ali nad
zornega odbora se ne bo več smel
niti mogel obnašati pasivno, brez
odgovornosti, kot je bil sedaj pri
mer z delegati zadružnega sveta.
Uspešno delo zadruge bo po pre
oblikovanju v veliki meri odvisno
od direktoija zadruge in vodilnih
delavcev strokovnih služb. V tem
prehodnem obdobju bodo imeno
vani tudi pokazali svojo lojalnost ali
nelojalnost zadružnikov.
Uspešnost kmečkih zadrug v
razvitih državah je nesporna. V teh
zadrugah upravljajo zadrugo samo
člani, strokovna dela pa opravljajo
delavci zadruge. Zato se tudi pri nas
ne smejo zadružniki predolgo izgovaijati, da ne obvladajo organizaci
je in poslovanja zadruge. Cesar se
lahko nauči avstrijski ali francoski
kmet, se lahko tudi slovenski. Opa
zil sem tudi strah delavcev zadruge
pred novo zadrugo. S|)ominjam se
časov samoupravnega socializma,
ko so se dobri delavci otepali funk
cij v samoupravnih organih, slabi
pa so bili vneti za funkcije in so z
glasnostjo kazali svojo nepogrešljivost. Tega zdaj ne bi smeli jxmoviti.
(Nadaljevanje prihodnjič)
mag. JULIJ NEMANIČ

Kakšno pomoč lahko dobi kmetija
Podrobnosti iz republiškega odloka o finančnih intervencijah v kmetijstvu
Kot smo na kratko že poročali, je slovenska vlada z odlokom za letošnje
leto namenila 7,5 milijarde tolarjev denarne pomoči kmetijstvu. Od tega bo
2,6 milijarde tolarjev dodeljeno za regresiranje bančnih obresti, preostalo
pa pretežno za pomoč pri novogradnjah ter obnovi kmetijskih objektov in
opreme.
Poglejmo, kdo je do denarne po
moči upravičen. Da bi spodbudili re
jo plemenskih kravje v odloku pred
videno 9.100 tolarjev pomoči za
vsako privezano prvesnico. Prvi po
goj je urejena hlevska knjiga, drugi
pa, da je prvesnica v A kontroli, da
ima znano poreklo in da je po mnenju
strokovne službe primerna za nada
ljnjo rejo.

SEJEM IN
KOMISIJSKA PRODAJA
KRŠKO — Od 3. maja pripravlja
M—Agrokombinat Krško sejem rab
ljene kmetijske mehanizacije, kar po
meni, da bodo tam lahko kaj kupili ali
prodali tako vrtičkaiji kot tisti, ki po
trebujejo ali imajo težke traktorje in
druge kmetijske stroje. Sejem je vsako
prvo in tretjo nedeljo v mesecu od 8. do
14. ure na prostoru M—Agrokombinata
Krško v Žadovinku. M—Agrokombi
nat organizira tudi komisijski nakup in
prodajo omenjenih strojev in naprav.
Kmetje, ki so namenjeni prodati trak
tor, lahko stroj pred oddajo operejo v
delavnici omenjene krške firme.
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V odloku je predvideno tudi na
domestilo za pokrivanje razlike v ceni
mleka. Za hribovsko kravje mleko
znaša dodatek 1,50 tolarja, za mleko
drobnice pa 2,50 tolarja. Za mleko
gorskih kmetij sta ustrezna zneska
3,50 in 5 tolarjev. Gorske kmetije oz.
planinska paša so deležne tudi pomo
či pri prireji mesa, ki znaša od 3 do 15
tolarjev pri kilogramu, odvisno od
kategorije živine. Podobno je pri siru.
Da bi spodbudili vlaganja na hri
bovskih, gorskih in kraških kmetijah,
so pod določenimi pogoji predvideni
tudi precejšnji zneski denarne pomo
či. Pri investiranju v nove hleve, ki
imajo najmanj 10 in največ 50 stojišč
za krave molznice ter najmanj 20 in
največ 100 stojišč za pitano živino, je
mogoče dobiti v prvem primeru
30.250 tolarjev, v drugem pa 18.500
tolarjev za eno stojišče. Pri obnovi

SAJENJE TRSNIH CEPLJENK — Pri Martinu Pečariču v Čurilih pri Metliki
imajo trsničarstvo že sedemnajsto leto. So eni od petih trsničarjev-kooperantov
metliške kmetijske zadruge, trsne cepljenke pa vzgajajo predvsem za potrebe
belokranjskih vinogradnikov. Medtem ko so si pretekla leta upali začeti saditi
cepljenke na njivo šele potem, ko so minili ledeni možje, pa so se letos zaradi
znatno toplejšega vremena opogumili že na Bonifacija. V treh dneh so zasadili
okrog 35.000 trsnih cepljenk, in sicer sedem različnih sort Delo res ni bilo tež
ko, zato paje bilo potrebnih obilo pridnih rok, tako daje bila pomoč sorodnikov
še kako dobrodošla (Foto: M. B.-J.)

hlevov sta ustrezna zneska 13.500 in
9.000 tolarjev. Koritasti silos je dele
žen 162 tolarjev pomoči za kubični
meter prostornine, stolpni 367, gnoj
na jama 220 in gnojišče 147 tolaijev.
Za kvadratni meter mlekamice je
predvideno 886 tolaijev pomoči, za
mlekovod 1.883 tolaijev na stojišče,
za senik 324 tolaijev za kubični meter
prostornine, za sušilno napravo 1.680
tolaijev na stojišče in za transporter
gnoja 764 tolarjev na stojišče. Do
jrodpore so upravičeni tisti, ki oddaja
jo neoporečno mleko in prodajajo
junce, težke najmanj 300 kg, in telice
ter vole, ki tehtajo vsaj 270 kg. Po
moč je moč dobiti tudi za konje, ki pa
morajo biti slovenske hladnokrvne
pasme in pasme haflinger, ob prodaji
pa težki 300 oz. 200 kg. Pomoči je de
ležna tudi drobnica, ki je določena s
slovenskim rejskim načrtom, ob pro
daji pa mora posamezna žival tehtati
najmanj 15 kg.
O podrobnostih več vedo v pospe
ševalni službi in kmetijskih zadrugah.
M. L

gospodinjski kotiček i

Shranjevanje zelišč
ju
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M °*» “Porabi Pripravkov doredčenje postaja nujen ^
odn^!cf - agrotehnični ukrep. Najprimernejši čas zanj je po junijskem s
i^?aniu plodičev. S trebljenjem podpovprečno razvitih, koničastih,
drugače poškodovanih plodičev doseže sadjar želeno
j^^bojno razdaljo plodov. Iti bodo ostali in se razvili v lepe sadeže.
na_r*f~alj> 0d 10 do 15 cm naj ostane en plod, šele v lem primeru pride
ji™'«? asimilacijske listne površine. Najbolj korenito je treba raz^^"'jpndnje, zasenčene dele krošnje. Iz slabo razvitih, kržljavih plov» ki so nagneteni drug ob drugem in do katerih ne pride sonce, se
____1X1 morejo razviti živopisni debeli plodovi.
bariisrl0 P°lre*>no- V poštev pridejo konvencionalna sredstva, kot sla karpjg
ln mesurol WP 50, ki sta najbolj učinkovita tedaj, ko imajo plodiči
er od 8 do 15 mm. V manjših nasadih in na vrtovih pa seje mogoče
sorv„.UP°rabi kemičnih pripravkov s tem, da odvečne plodičc ali pa še prej
adjar ročno otrebi.

suše nekoliko manjši kot druga leta, za
radi velikih padavin v maju so nekateri
posevki slatx) preskrbljeni z dušikom,
jiosevki so rumene barve. Priporočamo
dognojevanje, in sicer 30 do 40 kg N na
ha (to je 150 kg KAN ali 100 kg UREE
na/ha). To dognojevanje bo zboljšalo
kvaliteto moke in absolutno težo zrnja.
CVETO GOLOB
Kmetijski zavod Ljubljana

dobili za pozno trgatev sauvignona naj
višjo oceno (19,4) na »Prerezu letnika«.
Bostele in Mastnak pravita, da vinaiji
v Posavju dobro sodelujejo, zato zdaj
sploh ne skrivata, da pripisujeta velik
pomen novemu načinu t.i. crossflow fil
triranja. Pri uporabi filtra iz Nemčije so
Krčani tudi orali ledino. »Osnovni pro
blem pri predikatnih vinih je, kako
ustaviti alkoholno fermentacijo. S tem
ko jo ustavimo, zadržimo del sladkotja
v vinu. Vinaiji smo si zmeraj zastavljali
vprašanje, kako to doseči. Načinov je
bilo več, vendar seje zdaj pokazalo pri
takem ekstra predikatnem vinu popol
noma nasprotno od ustaljenega mne
nja, da se vino izmuči. Mi smo s filtrira
njem ustavili alkoholno vrenje, vinu
obdržali zaželeno sladkost, harmonijo,
se pravi ostanek sladkotja, alkohola in
kisline, in iz vina odvzeli vse bakterije in
kvasovke. Naredili smo ga praktično
sterilnega, to j)a je osnovni ftogoj, da vi
no miruje. Ležalni buke vina lahko na
staja v neijavečih posodah, sodih ali pa
steklenicah; pri nas je odležalo vino v
neijavečih posodah od jiolovice januar
ja, ko je mošt odvrel, pa vse do maja. S
klasično metodo filtriranja bi potrebo
vali 14 dni, z novim filtrom smo vino
očistili v enem koraku. In to je posebno
doživetje, ko iz tekočine z okusom in
vonjem po kvasu, po barvi podobni
medici, že čez nekaj minut dobiš takole
bistro vino,« pripovedujeta Bostele in
Mastnak.
P. PERC

Zelišča imajo glede na svojo
strukturo različen čas sušenja. Kadulja, rožmarin in materina dušica
se dobro posušijo, ker vsebujejo
malo vlage. Zelišča s sočnimi listi,
kot so bazilika, boraga ali gabez, pa
potrebujejo več časa za sušenje. Če
traja sušenje predolgo, se številne
lastnosti in okus zelišča izgubijo,
zato se morajo posušiti v najkraj
šem času, ne da bi se pri tem pregre
la ali poškodovala. Za sušenje je
najpomembnejšji zrak, ki prosto
kroži. Za zelišča je najbolje, da jih
obesimo na zasenčeno mesto, zava
rovana pred direktno sončno svet
lobo.
Kako pripravimo zelišča za suše
nje? Doigostebelna zelišča pove
žemo v ohlapne šope s 5 — 10 ste
bli. Mehkostebelna zelišča pa mo
ramo razprostreti, na pladenj, da se
dobro posušijo. Če sušimo majhne
količine, razprostremo zelišča na
krpo iz gaze ali preluknjan rjav pa
pir ter postavimo vse skupaj na žič
no rešetko, da zrak neovirano kroži
okoli rastlin. Semenske glavice in
stroke pustimo obešene v papirna
tih vrečkah vsaj tri tedne, da seme

na temeljito dozorijo in se izluščijo.
Korenine pa |x>trebujejo dodatno
umetno toploto, da se posušijo.
Ozke korenine, npr. slezove, nare
žemo na primemo dolžino, večje
korenine pa na debele kose.
Kako sušimo z umetno toploto?
Najpogosteje uporabimo pečico šte
dilnika ali krušno peč. pri kateri ne
sme narasti temperatura nad 35°C.
To je hitri način sušenja nežnih ze
lišč. Za zelo hitro sušenje lahko
uporabimo tudi mikrovalovno pe
čico. Zelišča z majhnimi listi bodo
potrebovala eno minuto, večja,
sočnejša zelišča pa tri minute. Če se
imate namen ukvaijati z zelišči v ve
likih količinah, pa si naredite sušil
nico. To je preprosto ogrodje s
pladnji. Najbolje je, da preko okvir
jev napnemo gazo. Za ogrevanje
uporabimo grelec za rastlinjak ali
manjši električni grelec. Primerne
so tudi lope s pečjo na trdo kurivo.
Čim so zelišča temeljito posušena,
jih shranimo v nepredušno zaprte
kozarce in v temen prostor. Ne po
zabite označiti posod z nalepkami!
HELENA MRZLIKAR

DOLENJSKI UST
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Javne obravnave
osnutka odloka
o spomenikih

Uspešna hči uspešne matere Krke
Kozmetika, po novem Krkina družba z omejeno odgovornostjo, se trudi slediti
farmacevtiki — Pri licenčnih partnerjih in kupcih igra le kakovost_______
NOVO MESTO — Krka Kozmetika je ena od treh Krkinih družb z
omejeno odgovornostjo, ustanovljenih v začetku leta. V celotni prodaji
Krke je letos povečala svoj delež z lanskih 9 na 12 odst., še vedno pa zapo
sluje približno 5 odst. vseh krkašev.
»Smo drugi program v Krki po do
bičku in to je bistveno. Vedno smo se v
vsem zgledovali po materi in se trudili,
da bi bili doseženi rezultati podobni ti
stim, kijih ima farmacevtika. To nam je
uspelo na vseh področjih razen v izvo
zu. Zato je naš cilj tak dohodek, da si
lahko kupimo devize, ki jih potrebuje
mo za proizvodnjo in naš razvoj, a jih
sami še ne zaslužimo dovolj. Naš mar
keting je prodoren. Tako smo uspeli
obdržati tržišča nekdanje Jugoslavije,
na katerih smo imeli v parfumeriji 40-,
v preparativi 18- in v dekorativi 17-

DEŽURNE TRGOVINE
V soboto, 23. maja, bodo odprte
v Novem mestu do 19. ure, drugod
do 17. ure naslednje prodajalne
živil:
• Novo mesto: Mercator-Standard
PC Ločna
od 7. do 19. ure: trgovin CEKAR v
BTC Javna skladišča v Bučni vasi
od 8. do 20. ure: PERKO, mini
market na Otočcu
• Šentjernej: Mercator-Standard
Samopostrežba
• Dolenjske Toplice: MercatorKZ Krka — prodajalna Vrelec
• Žužemberk: Dolenjka Market
• Straža: Mercator-KZ Krka
Samopostrežba
• Novo mesto, v nedeljo od 8. do
11. ure: Mercator-KZ Krka, Proda
jalna, Glavni trg 4
od 8. do 12. ure: trgovina CEKAR
v BTC Javna skladišča v Bučni vasi
od 8. do 12. ure: PERKO, mini
market na Otočcu

odstoten delež. Obdržali smo tudi srb
sko tržišče, čeprav tja prodajamo le za
gotovino ali za nadomestno blago. Po
novno vzpostavljamo lani skoraj po
vsem pretrgane stike z Madžarsko in
nekdanjo SZ, ki sta bili pred časom
naša najboljša kupca. V ta namen smo
imeli pretekli mesec na Madžarskem
nacionalno predstavitev izdelkov, ki ni
ostala brez odziva. Podobne prezentacije načrtujemo tudi v bodoče. Na Polj
skem pa se poslužujemo dobro organi
ziranega in v farmacevtiki zelo uspešne
ga Krkinega predstavništva,« pravi
direktorica Kozmetike Metka Wachter.
Usmeritve, ki jim sledi 170-članski
kolektiv Krkine Kozmetike, so: izvoz,
iskanje novih trgov in prodajnih mož
nosti, obstanek na nekdanjem jugoslo
vanskem tržišču in zapolnitev niše brez
carinskih prodajaln, povečanje prisot
nosti na povsem zahodnoevropsko za
htevnem slovenskem trgu, ki naj bi v
Krkini prodaji predstavljal okrog 35
odst., ohranitev vodilnega mesta v par
fumeriji v Sloveniji in na trgih nekdanje
Jugoslavije. Pri tem jim je v veliko po
moč lociranost znotraj farmacevtske

Metka IVachter

»Naj« mladi računalnikarji
Dolenjski osnovnošolci presenetili na prvenstvu
NOVO MESTO — Na prvem dr
žavnem prvenstvu iz računalništva
za osnovnošolce so se najmlajši do
lenjski računalnikarji zelo dobro iz
kazali. Najboljši med njimi so bili iz
OŠ Center v Novem mestu. Med
šestimi razredi je drugo mesto zase
del Dejan Dular, med sedmimi pa
prvo mesto Marko Graberski. Zelo
dobro pa sta se uvrstila tudi Blaž
Kovačič in Andrej Komelj. Tako so
postali najboljša slovenska šola v
računalništvu. Na šoli so povedali,
da imajo srečo, ker imajo nekaj
staršev zanesenjakov, ki pomagajo
svojim otrokom, njihovim učen
cem do uspeha. Predvsem na šoli
pogrešajo novejšo računalniško
opremo. Zato ti učenci delajo naj
več na domačih računalnikih, ki so
boljši od šolskih. Vsi pa obiskujejo
tudi krožek računalništva, ki ga vo
di Lidija Rožmarič, učiteljica ma
tematike.
Zelo dobro se je na tekmovanju
uvrstil tudi grmski učenec Rok
Markovič, kije v drugi skupini med
tretjimi in četrtimi razredi zasedel
drugo mesto. Njegov mentor Tone
Bučar pravi, da so veliko dosegli, saj

se po opremljenosti nikakor ne mo
rejo primerjati z ljubljanskimi, go
renjskimi in štajerskimi šolami. Na
šoli imajo sicer krožek, vendar
učenci lahko dosti več naredijo
doma, kjer imajo boljšo opremo
kot v šoli. Sicer pa na uspeh, kot
pravi Tone, lahko vplivajo tri stvari:
šola, sposobnost učenca in seveda
domače okolje.
• Tudi na šentjernejski šoli so po
dobnega mnenja. Iz njihove šole se
je na državnem prvenstvu najbolje
odrezal Igor Vizec, ki sedaj obiskuje
drugi razred. Že lani, ko je začel
obiskovati šolo seje vključil v raču
nalniški krožek, ki ga vodi zunanji
sodelavec Primož Močivnik, štu
dent matematike, letos pa je v njem
nadaljeval. Tako je v računalništvu
med najmlajšimi osnovnošolci v
Sloveniji postal najboljši.
Sicer pa je k uspehu učencev pri
speval tudi Nikola Padevski, ki je
preko Organizacije za tehnično kul
turo pomagal zbrati denar za pre
voz in ostale stroške, da so se mladi
dolenjski računalnikarji lahko pred
stavili v Ljubljani.
J. DORNIŽ

tovarne. Imidž takšne kozmetike je po
vsem drugačen, kot če bi šlo za čisto
kozmetično tovarno, tudi zaradi tega pa
so dosegli visoko kakovost izdelkov. To
morajo dnevno potrjevati, sicer z uspehi
ne bi bilo nič, pa tudi zahtevni tuji li
cenčni partnerji bi jim obrnili hrbet.
Razmerje med licenčnimi in lastnimi
proizvodi je v Krkini Kozmetiki pol
proti pol, kar je dobro in ga želijo obdr
žati. Njihovi izdelki po kakovosti in te
mu primerni ceni sicer sodijo v visoki
srednji razred s pogledom (posamezni
izdelki oz. kolekcije) v vrhunskega.
Pomembno je, da najboljši lastni izdelki
dosegajo enake rezultate kot licenčni.
Krkina Kozmetika je proizvodno
zaokrožena in večjih naložb ne načrtu
je. Izjema so stalne naložbe v znanje, pri
čemer imajo vso pomoč matere Krke.
Letos bo poudarek na izobraževanju
prodajnega kadra, veliko pa dajo tudi
na vzgojo kupcev. »Opremljeni smo z
najmodernejšimi laboratoriji, brez ka
terih bi v sedanjih razmerah in ob seda
nji konkurenci, ki nas sicer spodbuja k
še večji kakovosti, zelo težko obstali.
Poskrbeli bomo le za ekologijo. Že letos
se bomo preusmerili v uporabo okolju
prijaznejših polnil in sledili trendom
uporabe razgradljive oz. vračljive em
balaže. Ekološkim nevarnostim sledi
mo tudi s samimi preparati. Naša Sun
mix linija vsebuje zaščitne filtre proti
škodljivim ultravijoličnim žarkom, ki
so zaradi lukenj v ozonskem plašču vse
nevarnejši. To niso le kreme za dopust,
ki ga bo v bodoče tako veijetno bolj
malo, ampak za zaščito kože vseh staro
sti v vsakem sončnem dnevu. Škoda, ki
si jo z neuporabo delamo, je nepoprav
ljiva,« pravi Wachteijeva.
Z. LINDIČ-DRAGAŠ

PRIZNANJA ZA
ZVESTE BRALCE
NOVO MESTO — Za več kot tristo
učencev osnovnih šol novomeške obči
ne, ki so osem let tekmovali za Župan
čičevo bralno značko, je Zveza prijate
ljev mladine minuli četrtek v Domu
kulture pripravila slovesno podelitev
priznanj. Mladim je o svetu knjige naj
prej spregovorila Nataša Petrov, zatem
pa je predsednica odbora za bralno
značko Slavka Kristan za osemletno
zvestobo knjigi podelila posebna pri
znanja. Tega dopoldneva so si mladi
značkarji ogledali gledališko predstavo
Nevidni Leonard v izvedbi gledališke
skupine KUD Otočec, vrh pa je bil na
stop pevske skupine Copacabana iz no
vomeške gimnazije.

• Vpolitiki za idealiste ni veliko pro
stora. (J. Zlobec)
• Stanje zadovoljenih želja je sUinje
smrti (Hobbes)
• Modemi človek niti toliko ne da

nase, da bi vase investiral (B. M.
Zupančič)

Možne pisne pripombe

MED VINOGRADI — Asfaltni
stroj se je v veliko zadovoljstvo
stanovalcev in vikendarjev po
vzpel tudi na Makute, hrib nad
Urinimi seli. Pot do doma bo po
slej lažja.

Asfaltna Makutah
Ne za Dol. Toplice
URŠNA SELA — Ljuben postaja
dostopnejši. Pretekli teden je nase
lje Makute na Uršnih selih dobilo
1000 m2 asfalta. Položili so ga de
lavci Cestnega podjetja. Za zemelj
ska dela so poskrbeli krajani, za
tampon krajevna skupnost, denar
za asfaltiranje pa je prispevalo 40
interesentov, večina vikendaijev, in
sedem stalnih naseljencev, združe
nih v gradbeni odbor, ki ga vodi
Marjan Klobučar.
»To je lep uspeh,« komentira ak
cijo predsednik krajevne skupnosti
Uršna sela Matija Zamida, »a žal so
bile ob veliki zagnanosti tudi neka
tere izjeme, zato naselje ni v celoti
asfaltirano.« Zamida pravi tudi, da
imajo trenutno na Uršnih selih v
ognju več želez. Eno so ulični siste
mi, ki bodo sledili starim ledinskim
imenom kot so Stari Ljuben, Lju
ben, Makute, Splavne, Gasilska pot
in Vaška cesta, zato se jih ne bo tež
ko zapomniti, drugo pa so razprave
o sistemu nove lokalne uprave, ki so
tukaj povzročile že kar nekaj vroče
krvi. Krajani namreč močno na
sprotujejo, da bi jih priključili bo
doči občini Dolenjske Toplice.
Ostati hočejo v Novem mestu, ka
mor so usmeijene vse komunikacije
in kjer so krajani v veliki večini tudi
zaposleni.
Ostali načrti so še posodobitev
ceste Laze-Travni Dol, izgradnja
mrliške vežice na pokopališču na
Uršnih selih, javna razsvetljava in
elektrifikacija naselja Seč. Ža sled
nje si prihodnje leto obetajo sred
stva iz sklada za demografsko ogro
žena področja.
T.J.

DOLENJSKI UST

KMEČKI PRAZNIK V
MIRNI PEČI
MIRNA PEČ — Govedorejsko
društvo Mirna Peč si ne da počitka.
V program aktivnosti je vključilo
več predavanj v zimskem času,
strokovno ekskurzijo v poletnem
času, razstavo plemenske živine
vsake štiri leta. Vsako leto namera
vajo konec maja organizirati t.i.
kmečki praznik. Letošnji bo v nede
ljo, 24. maja, s pričetkom ob 15. uri,
pred osnovno šolo v Mirni Peči.
Popoldan bo rezerviran predvsem
za kmečke igre. Sodelovale bodo
ekipe mladih kmetov iz Šentjerneja,
Škocjana, Novega mesta, Žužem
berka, Kmetijske šole in seveda
domačini. Kmečke žene in mladina
se bodo potrudili in ponudili obis
kovalcem izdelke iz kmečke kuhi
nje. Praznik pa bo dodatno popes
tril še ansambel FIS.

Najboljšemu ponudniku oddamo v najem pro
store, primerne za administrativno ali računal
niško dejavnost na izredno ugodni lokaciji.
Informacije dobite vsak dan na telefonski številki 22-117 ali
osebno na Partizanski cesti 27.

Ena gospa je rekla, daje stanovalce
novomeške »Plave lagune« za pasjo
zadela še ena katastrofa. Večerne ure
so se jim odločili z ušesa parajočim
hrupom popestriti mlečnozobi moto
risti.

Vrtci — niala šola za življenje
V novomeških vrtcih se trudijo prilagajati potrebam in željam staršev in otrok —
Nove vsebine in načini vzgojnega dela dajejo odlične rezultate
NOVO MESTO — Daje v naših vrtcih, četudi prevelikih in s preveliki
mi skupinami otrok, poleg varovanja zelo pomembna tudi vzgoja za življe
nje, je znano. To priznava celo oblast, ki prispeva iz proračuna za vsakega
otroka v vrtcu 55 odst. ekonomske cene za vzgojni del stroškov, medtem
ko naj bi 45-odstotni oskrbi del plačevali starši. V Vzgojno varstveni orga
nizaciji Novo mesto pa se z razvijanjem vedno novih programov, temelje
čih na sodobnih pedagoških in drugih dognanjih, trudijo, da bi bilo bivanje
otrok v vrtcu čimbolj prijetno in poučno.

SREČANJE UČENCEV DIJAŠKIH DOMOV - Konec prejšnjega tedna je
bila v novomeškem dijaškem domu 30. domiada ali 30 srečanje slovenskih di
jaških domov. Srečanja seje udeležilo 375 dijakov iz cele Slovenije. Najprej so
pričeli s kulturnim programom, kasneje pa so se pomerili v športnih tekmova
njih V šahu je bila prva mariborska regija, v namiznem tenisu med fanti po
mursko - ptujska regija, v namiznem tenisu med dekleti so bile najboljše Ljub
ljančanke, v streljanju so bili med fanti najboljši Ljubljančani, med dekleti
Južnoprimorke. V odbojki, košarki in malem nogometu so prvo mesto odnesli
Ljubljančani, v vlečenju vrvi so zmagali Celjani, celjska regija pa je osvojila
tudi pokalfaire playa. V mladinski sobi so novomeški dijaki pripra vili razsta vo
izdelkov. Vpetek popoldan pa so organizirali tudi okroglo mizo na temo Droga
in mi na katero so povabili pisateljico Marinko Fritz - Kunc. (Foto: J. Domiž)

NOVO MESTO — Do konca maja
je v novomeški občini v javni razpravi
osnutek odloka o razglasitvi naravnih
znamenitosti in nepremičnih kulturnih
in zgodovinskih spomenikov v občini
Novo mesto. Bila naj bi čim širša, pred
vsem v krajevnih skupnostih, kjer imajo
večje število spomenikov in znamenito
sti, dosegla pa naj bi vse njihove lastni
ke.
Javna obravnava osnutka odloka je
bila doslej v Dolenjskih Toplicah in v
Šmarjeti, do konca meseca pa se bodo
takšne obravnave zvrstile še po drugih
krajih v občini. Danes, 21. maja, bo
javna razprava v osnovni šoli Šentjernej
za krajevni skupnosti Šentjernej in
Orehovica ter v gasilskem domu v
Brusnicah za Brusnice in Gabrje. 22.
maja bo razprava za Žužemberk in Hi
nje v osnovni šoli Žužemberk, v Do
lenjski galeriji pa za mestne krajevne
skupnosti Center, Kandija—Grm in
Mestne njive. 25. maja bo javna obrav
nava za Stopiče, Dolž in Podgrad v
osnovni šoli Stopiče, za Prečno, Bučno
vas, Bršljin, Drsko, Šmihel, Loč
na—Mačkovec, Regrčo vas, Mali Slatnik, Otočec, Uršna sela, Birčno vas,
Žabjo vas, Gotno vas in Majde Šilc pa v
Dolenjski galeriji. 27. maja bo obrav
nava v osnovni šoli Mirna Peč in v do
mu krajevne skupnosti Škocjan. Vse
obravnave bodo ob 19. uri. Pisne pri
pombe na osnutek, ki je bil objavljen
tudi v zadnjem občinskem glasilu Od
ločajmo, sprejema sekretariat za druž
bene dejavnosti.

CVIČKARIJA — Na letošnjem
Tednu cvička je svoje izdelke postavila
na ogled tudi Predelava mesa KZ Krka.
Posebno romske obiskovalce je kar na
prej tiščalo na stranišče, saj so bile ome
njene dobrote na stojnici ob poti na
WC. Po enem od obiskov WC-ja je bila
na stojnici ena salama manj, a so pol
noštevilno zbrani policisti, ki sicer niso
imeli pravega dela z razgrajači, krivca
takoj zgrabili. Dolgoprstnež je bil tako
užaljen, da seje ročno prelevil v čuvaja
in zares zalotil »civila«, ki jo je ubral po
njegovih dolgoprstnih stopinjah in ga
zatožil policistom. Tudi »civil« ni bil
navdušen, da so ga odkrili in je mesnino
z jezo zalučal ob tla. Ta so pokazala, da
je bil tatinski trud zaman. Iz posebej za
razstavo napravljene razpočene salame
ni začela lesti mesnina, ampak nekak
šno žaganje.
PLES — Romi so cvičkarijo nasploh
vzeli zares. Plesišče so zavzeli ob prvi
pesmi in ga niso zapustili do konca, ta
ko da je ostalo obiskovalstvo ostalo v
glavnem prikrajšano za tovrstne užitke.
Organizatoiji razmišljajo, da bi prihod
nje leto v času cvičkarije najeli en an
sambel posebej zavRome, ki naj bi si
brusili pete kar v Žabjaku. Če bi se ti
potem odpovedali obisku prave, »civil
ne« cvičkarije, seveda ni nobenega
zagotovila.
IZBOLJŠAVE — Na račun cvička
rije pa je kandijski vrt doživel toliko
prenovitvenih posegov in izboljšav, kot
že dolgo ne. Okoliški stanovalci trepeta
jo, da bo zdaj še mnogo privlačnejši M
razne bolj kot ne hrupne prireditve, ki
jih zna biti upoštevaje dopustniško sušo
precej. Sicer pa je strah pred pretiranim
veseljačenjem očitno odveč. Plitvejši
žepi in razmeroma draga kapljica so že
na cvičkariji poskrbeli za zares le degu
stacijo namesto običajnega žlampanja.
Polite je bilo tako malo pijače, da čišče
nje sploh ni bilo potrebno, pa tudi razbi
janje steklenic in kozarcev je kar utoni-;
lo v pozabo. Vinogradniki sanjajo, da bi
s prireditvijo na takšni ravni morali spet
priti na novomeški Glavni trg, v čemer
jih podžigajo tudi pomembneži iz bele
Ljubljane.
ČAKANJE — Naslednja zadeva ni
povezana s cvičkarijo. Pred časom so
možakarja poklicali za pričo na novo
meško sodišče. Točno, kot se spodobi,
seje pojavil tam in čakal, kot je na vho
du dobil navodila. V prvi uri s priča
njem ni bilo nič. Potem je mimo prihite
la delavka in ko ji je na vprašanje, zakaj
čaka, pokazal vabilo, gaje prijazno po
tolažila, naj čaka naprej. Minila je še
ena ura in mimo je prihitela druga, nič
manj prijazna delavka, ki seje začudila,
kako da ne ve, da je bila obravnava, v
kateri naj bi pričal, prestavljena. No,
zdaj je to pričanje že za njim, pa tudi ti
ste dolge odsotnosti z dela možakarju
njegovi nadrejeni niso šteli preveč za
zlo.

V VVO že drugo leto potekajo interesne dejavnosti, pri katerih otroci sami
prihajajo do najrazličnejših (spo)znanj.
Sami se lahko tudi odločajo, kaj bodo
počeli. Oblike takšega dela so različne.
Interesne dejavnosti so omejene na po
samezne oddelke ali pa so vanje vklju
čeni otroci iz celega vrtca, ki se pomeša
jo med seboj ne glede na starost,
ukvarjanje z risanjem ali čemerkoli
drugim pa ni strogo časovno omejeno.
Poudarek je na individualnosti, osebnih
nagnjenjih malih nadobudnežev.
Najpogostejše interesne dejavnosti
so: glasbena, plesna, likovna, tehnična
pa naravoslovna, kjer otroci sami obde
lujejo vrtiček, potem pripravljajo hrano
iz njega in jo servirajo, kot je treba. V
VVO pravijo, daje prav neverjetno, kaj
lahko za kulturo pri mizi naredi že pri
predšolskih otrocih bel prt. V enem od
, vrtcev se otroci ukvarjajo celo s planin
stvom, pri čemer se spoznavajo tako z
naravo in s tem, kako jo je treba varova-

ti. Ekološki vzgoji nasploh posvečajo v
vrtcih vse več pozornosti kot s tem, ka
ko seje treba obleči za v naravo, skrbeti
za obleko in obutev itd. Nove vsebine
uvajajo v vrtce tudi prek seminarjev
Zavoda za šolstvo. En tak projekt je z
gibanjem do novega in veselega, drugi
prehranjevanje otrok kot možnost za
celovito vzgojo in delo, tretji pojmo in
igrajmo na instrumente itd.
Rezultati takšnega dela, ki je seveda
zahtevnejše za vzgojitelje, so navdušu
joči, posebno, kjer se vanj vključujejo
starši, na primer s predstavitvijo pokli
cev, zato ga pridno širijo. Velja pa po
udariti, da za vse te posebne vsebine
otroci v nobenem oddelku niso prikraj
šani, le tako poudarjene niso. Enako ve
lja za vse ostale vzgojne vsebine v »inte
resnih oddelkih«.
V VVO bodo konec maja in v začet
ku junija organizirali vesele dneve ob
bazenu za okrog 400 otrok v Šmarješ
kih in Dolenjskih Toplicah. Med vese

limi igrami bodo otroci dobili tudi
osnove plavanja, medlem ko VVO red
no organizira plavalne tečaje v grmski
osnovni šoli. Poskrbeli so tudi za tečaje
angleščine, zdaj pa so prek javnih del
prišli celo do vzgojitelja, ki uči anglešči
no otroke v posameznih skupinah kar
prek vsakdanjega dela oz. igre v vrtcu.
Posebno za otroke, ki niso v vrtcu, en
krat tedensko na Drski in v Bršljinu
VVO zdaj organizira popoldanske vese
le urice, ki jih otrok preživi pod stro
kovnim vodstvom, medtem ko mamica
opravlja kakšno neodložljivo delo.
pomočjo javnih del so organizirali tudi
dodatno pomoč otrokom, motenim
razvoju oz. njihovim družinam. V ločenskem vrtcu pa deluje celodnevni vr
tec, s katerim starši rešujejo vse mogoče
težave, izmensko delo, podaljšano delo,
opoldansko »luknjo« v domačem var
stvu ipd.
V novomeških vrtcih se skratka tru
dijo po najboljših močeh prilagajati po
trebam in željam staršev in otrok ter čim
več narediti v korist otrok z uvajanjem
novih vzgojnih vsebin in prijemov
vrtce. Porajajoča se zasebna konkuren
ca na tem področju pa naj bi zadeve le
še izboljšala. Predvsem v korist otrok,
kajpada.
Z. L.-D

NOV FRIZERSKI SALON — Naselje
Pod Trško goro že nekaj časa dobiva
novo podobo urejenega Mačkovca. Ima
svojo trgovino, kup servisnih delavnic.
L maja so odprli bife Sonček, Barbara
Rodič (na sliki) pa v domači hiši še fri
zerski salon. Tako kot najmlajša obrtniča v občini nadaljuje delo svoje mate
re. Barbara bo v prenovljenih prostorih
urejala frizure moških in ženskih glav, v
kratkem pa bo v salonu odprla tudi tr
govino s kozmetičnimi preparati. (Foto:
J. P.)•
• Moralisti imajo prav, ko trdijo, da
ima vsak izmed nas več kot dovolj
moči, da prenese bolečine drugih(Blov)
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črnomaljski drobir

j

i. POŠTA — Od črnomaljske do met
liške pošte je približno 15 km. Človek z
zmerno hojo bi potreboval peš od ene
do druge pošte slabe 4 ure. Ta izračun je
potreben zato, da bi dojeli »hojo« na
vadnega pisma, ki je pretekli teden za
pot od Črnomlja do Metlike potrebova
lo natanko tri dni. Kod seje potikalo in
. J.e delalo ovinke po naši ljubi domo
vini, s kuverte ni razvidno. Pa saj to na
slovniku najbrž niti ne bi bilo kaj prida
mar, & ne bi bilo v pismu vabilo na se
stanek, sklican za dan poprej, kot je
pismo prejel. Morda ne bi bilo napak,
če bi si v črnomaljski občinski skupšči
ni, od koder je pismo prišlo, omislili kuOrja> ki bi raznašal pošto po Beli krajini.
'~e ne bi bilo cenejše, bi bilo vsaj
zanesljivejše.
ZASTAVA — Na stavbi glasbene
sole v Črnomlju je dolgo časa in to kar
naprej visela slovenska zastava, da so se
ljudje začeli spraševati, kaj se v stavbi
pogaja takšnega, da bi to opravičevalo.
Na skupščini občine so dognali, da za
stava neutemeljeno neprestano visi na
eJ_hiši, saj Slovenci nimamo vsak dan
lrwVne®a Prazn'ka, v hiši ni nenehno
kakšnega pomembnega srečanja ali prife v!«e’ Pa tudi sedež predsednika re
publike, državnega zbora ali vlade ni v
nJeP Da bi bil sredi Črnomlja mejni
prehod, tudi ne drži, prav tako ni ne lad
ja ne kako drugo plovilo. Tisti, ki so vse
o ugotavljali in dognali, pa so pozabili,
03 je v hiši, kjer je glasbena šola, tudi
sedež črnomaljskega Demosa.

Sprehod po Metliki
šn,?J?ZEMELJSKI OSNOVNOLCI si bodo pridobili vsak čas naziv
zmagovalci. Na katerem koli šolskem
e movanju se pojavijo, zasedejo prva
mesta. Tako je bilo tudi v Metliki, kjer
J ono občinsko tekmovanje v spret
nostni vožnji s kolesi.
V,^rREDITVENI ODBOR VINSKE
■
bo gostilničaijem, ki bodo
eh povečan promet na straniščih, pontu stroSke. Ni pa slišati, da bodo gorv, n!riri1' k* bodo imeli brez dvoma
povečan promet prav zaradi te vinarskolunstične prireditve, kaj prispevali v
magajno prireditelja.
mtT,f;-,avno vlogo na letoš
nji VINSKI VIGREDI bo odigral tudi
Janez Vraničar-Luigi, nekdanji kandiat. za metliškega župana. Že dalj časa
a/ snšati v reklami za metliško veleto, na železniški postaji pa bo pričaai potnike muzejskega vlaka. Na meu samem jim bo na štoserski način
predstavil Metliko in Belo krajino,
manjkal pa ne bi še v oddaji Radia Slovenije, v kateri bo tekla beseda o Vinski
''■gredi. Luigiju piše besedila Matjaž
Rus, metliški humorist številka 2.
r blSER MINSKE VIGREDI 92 bo
°,b l,kovalca Odarja Kogoja,
ki jo bo odprl v petek, 22. maja, ob 19.
xm - w^nglovem razstavišču gospod
Matjaž Kmecl. Oskar Kogoj bo razsta‘ rmetnišk0 °Wikovane kozarce in
steklenice.

Trebanjske iveri

------- *-------- ------- ----------------s
»BANKROT — Krajevna skupnost
ker,ovrenc >ma blokiran žiro račun,
n .
m°ra'a po sodbi sodišča plačati
nekdanjemu krajanu 300.000 tolaijev
v»
,ne /arad' ekploatacije njegoJ ga Peskokopa. Ta znesek nnmeni 6
■“ zncscK ootacije, Koimor naj
„r--“r^la ‘z trebanjskega občinskega
proračuna. Bo delo KS zaradi malo-

- STAN — Trebanjski župan Ciril
<x ®adnik je na četrtkovi seji trebanjvz.rcV J k nekokko v šali, malo pa zares
■j- J1 ’ ko je član izvršnega sveta, kmet
ski k ortuna' nekaj govoril o Sloven
ci me^k' zvezi, češ da od kongresa
niso n?C ljudske stranke v Mariboru
Dolit-zs stanovska organizacija, ampak
reak ■na. stranka. Povod za takšno
zaJc Eilo Fortunovo zavzemanje
ie Jdelovtilno zemljo. »Precej po vojni
v7,?°droval kmet: So rekli, da so mi
ril c nRv°’ Paje še ,glih' tam«,je opozo“Vze°rtUna na. ^ase’ ko Je
parola
nate zemljo, mi ,plac nucamo’.«
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Zavarovanje oseb brez
prejemkov

Črnomaljski kmetje zahtevajo, da so člani kmetijske zadruge le tržni prideloval
ci, ne pa tudi delavci v zadrugi — Grožnja s protireferendumom_______
ČRNOMELJ — V črnomaljski kmetijski zadrugi so uskladili vsa pravi
la, ki naj bi veljala v novi organiziranosti zadruge, torej po 30. juniju, za
taknilo se je le pri članstvu. Zaposleni v KZ in kmetje se niso mogli spora
zumeti, ali so lahko člani zadruge tudi delavci v KZ ali zgolj kmetje.
Ker je težko oceniti, koliko kme
tov bo že na začetku pripravljenih
plačati zadružni delež, je med kmeti
prevladal strah, da bo 140 zaposlenih
v zadrugi v primeru, da bi imeli pra
vico postati zadružni člani, takoj pla
čalo svoj delež. In ker se lahko zgodi,
da bi bilo kmetov manj, bi jih zapo
sleni na prvem občnem zboru lahko
preglasovali. V tem primeru zadruga
v resnici sploh ne bi bila kmetova.
Strah, ki prihaja iz kmečkih vrst, češ
da se ne bo veliko kmetov odločilo za
plačilo deleža, izhaja iz domnev, da
bo za mnoge vložek prevelikih, poleg
tega so ga kmetje plačali že trikrat, v
letih 1948, 1956 in 1981. Eden od
vzrokov, da so kmetje tako nezaup
ljivi do črnomaljske zadruge, pa je
tudi v tem, daje prav ta KZ ena red
kih v Sloveniji, kjer je v zadnjem
mandatu v organih upravljanja le
tretjina kmetov, ostalo pa so delavci
zadruge. Prav zaradi tega razmeija je
le v črnomaljski občini komisijo, ki
koordinira delo pri preoblikovanju
zadruge, imenoval izvršni svet, po
vsod drugod pa zadružni sveti.
Ta komisija paje predlagala, da so
člani zadruge lahko tudi delavci,
vendar mora biti v organih upravlja
nja zadruge vsaj dve tretjini kmetov.
Temu so kmetje ostro nasprotovali.
Predlagali so celo, da bodo v primeru,
če bodo zaposleni v zadrugi lahko po
stali člani, šli v protireferendum, kajti
za zadrugo z »mešanim« članstvom
med kmeti ni zanimanja. Tudi trditev

direktorja zadruge, da ne vidi nikakr
šnega avtentičnega interesa delavcev,
da bi postali člani zadruge, kmetov ni
prepričala, da v zadružnem svetu ko
nec preteklega tedna ne bi glasovali
proti sklepu, da so lahko člani tudi
zaposleni v zadrugi. Vztrajajo na
mreč, da so člani lahko le tržni
proizvajalci.
Vse te dileme so prišle tudi na
dnevni red občinskega izvršnega sve
ta, ki sicer ni organ, ki bi odločal o
novih pravilih zadruge, saj je KZ
stvar tistih, ki jo potrebujejo. Ugoto
vil je, da jo kmetje potrebujejo, prav
tako pa zaposleni v KZ potrebujejo
kmete. Temu bi po mnenju IS morali

STRANKE POZIVAJO
NA POMOČ
ČRNOMELJ - V torek je v Čr
nomlju zasedala koordinacija čr
nomaljskih političnih strank in
obravnavala problematiko begun
cev v občini Črnomelj. Ugotovili
so, daje država pač zadovoljivo po
skrbela za nastanitev beguncev,
kljub temu pa so menili, da je še
vedno dobrodošla pomoč v hrani in
v potrebščinah za osebno higieno
(plenice, prašek, mila). Zato koor
dinacija strank naproša občane, da
'po svojih močeh pomagajo in se
vključijo v organizirane oblike po
moči.

podrediti vse, da se KZ reorganizira
po meri obojih, kar pa bo očitno tež
ko. V organih upravljanja naj bi imeli
prednost kmetje, ni pa imel nič proti,
če bi bili člani tudi zaposleni. Med
sklepe je IS med drugim zapisal, da bi
bilo prav, če bi v KZ povedali, kam
nameravajo dati denar, ki ga bodo
dobili s plačilom deleža.
M. BEZEK-JAKŠE

OPOZORILO RK
SLOVENIJE
Na Rdeči križ Slovenije se v zad
njem času obrača vse več občanov z
informacijami o tem, da se v Slove
niji pojavlja vse več posameznikov
— beguncev, ki poskušajo potrdila
o statusu begunca izkoriščati v
razne namene, za katere le-ta niso
bila izstavljena, skratka zlorabljati.
Potrdila o statusu begunca so izstav
ljena izključno kot dokument o za
časnem bivanju v Sloveniji in kot
potrdilo, na ptodlagi katerega so be
gunci upravičeni do nujnega zdrav
stvenega varstva oziroma pomoči
in pripadajoče pomoči v prehram
benih paketih. Kakršna koli druga
uporaba potrdil je nenamenska in
pomeni zlorabo, zato prosimo obča
ne, da ne nasedajo različnim slabonamernim poskusom posamezni
kov. V zbiralnih akcijah denarnih
prispevkov ali katerih koli drugih
zbiralnih akcijah za pomoč begun
cev iz BiH sodelujejo člani oziroma
prostovoljci Rdečega križa Sloveni
je z izkaznicami Rdečega križa, ki
so ustrezno opremljene.

Pomoči bodo deležne tudi družine
Poleg že utečenega dela občinske Zveze prijateljev mladine letos tudi nekaj no
vosti — Nasveti strokovnjakov, več pozornosti mladim na vasi________
METLIKA — Spremembe v družbenem življenju so prinesle tudi spre
membe v metliški občinski Zvezi prijateljev mladine (ZPM), toda žal ne na
boljše. Še pred dvema letoma so imeli namreč sekretarko, kije pol delov
nega časa opravljala delo za ZPM. Sedaj so ostali brez profesionalca, znaš
li pa so se tako, da jim administrativno delo opravijo na občinski skupščini,
velikokrat priskočijo na pomoč v Ljudski knjižnici, vse ostalo delo pa je
prostovoljno, vendar pa je zanj kljub temu potrebno nekaj denarja.
Kot je na nedavnem sestanku z akti
visti ZPM povedala predsednica Vlad
ka Škof, so sredstva za delo ZPM zelo
skromna, vendar se bodo kljub temu
potrudili, da bodo naredili za otroke
vsaj toliko kot doslej. Predvsem naj bi
večjo pozornost posvetili družini, katere
vloga je v svetu vse večja. Čeprav je
družina pri odraščanju otrok nepogreš
ljiva, paje pri nas čutiti, da se v teh tež
kih časih poslabšujejo tudi razmere v
družinah. Zato nameravajo v ZPM raz-

širiti dejavnost, tako da bodo poleg dela
z otroki in za otroke vključili še skrb za
družino. Škofova je celo predlagala, naj
bi Zvezo prijateljev mladine preimeno
vali v Zvezo prijateljev družine in mla
dine. Prav zaradi tega je na plodna tla
padel tudi predlog predsednice Vladke
Škof, naj bi ZPM pripravila vsak mesec
uro ali dve za pogovor in nasvete, ki bi
jih nudili ljudem v težavah.
Sicer pa v letošnjem letu v metliški
ZPM načrtujejo še vrsto akcij, med

Pozidava na Domače njive?
Za Trebanjce to edina možnost za poselitev?
TREBNJE — Trebnje potrebuje
nekaj zemljišč za širitev naselja.
Zdaj je južni del naselja utesnjen z
ozko Temeniško dolino, vse druge
strani pa obkroža najboljša zemlja,
t.i. L območje kmetijskih zemljišč.
Urbanistična zasnova, ki jo je za na
selje Trebnje izdelal Urbanistični
institut Slovenije, predvideva za
bodoči razvoj naselja poseg na 1.
območje kmetijskih zemljišč, in si
cer na Domače njive I, Domače
njive II in Reber. Hrib Rajžnik so
izpustili iz predvidene pozidave.
»Prvotno predvidene površine za
stanovanjsko gradnjo smo na pod
lagi socialno-posestne analize s pr
votnih 11,3 ha zmanjšali na 3 hek
tare. Dve tretjini od 2,15 ha
kmetijskih zemljišč na 1. območju
je last zaščitenega kmeta. To zem
ljišče bi bilo možno nadomestiti v
neposredni bližini proti Praprečam,
tako da posest ne bi bila ogrožena.
Širitev na Domače njive pa pred
stavlja skoraj edino možno površi
no za poselitev, ki ni zahtevna za in
frastrukturno opremljanje, ima
ugodno lego in je tudi glede na eko
nomske možnosti mesta edino ob
močje, kjer bi bila stvarna dolgo
ročna širitev mesta,« je seznanila
trebanjsko vlado direktorica Zavo
da za urbanistično načrtovanje
občine Trebnje, Vida Šušterčič.

drugim letovanje otrok in sodelovanje
pri preživljanju prostega časa otrok
med počitnicami. Metličani so letos tu
di gostitelji otrok iz pobratenih italijan
skih Ronk in avstrijske Wagne ter li
kovnega ekstempora mladih likovnikov
Bele krajine. Seveda ZPM ne bo izosta
la tudi ob tednu otroka, bolj se bo po
svetila otrokom na vasi, največji zalogaj
pa jo čaka decembra. Prireditve, ki se
bodo zvrstile v pričakovanju novega le
ta, so poimenovali kar Veseli december.
Seveda pa bo zanj ZPM potrebovala
znatno več denarja, kot soji ga v občini
namenili sedaj.
M.B.-J.

VITA PREVZELA
TREBANJSKI TURIZEM
TREBNJE — Trebanjski izvršni svet
je na seji pretekli četrtek, po tehtanju
ponudb Novomeščana Leona Šušterši
ča in Trebanjca Marka Grandovca,
sklenil, da poslovna prostora v pritličju
lično prenovljene stavbe na Baragovem
trgu, namenjena turistični dejavnosti, za
eno leto preda v uporabo Grandovčevemu podjetju Vita.•

• Odšli so komunisti, problemi pa so

isti (Jurič)

C

Bodo uslišani?

Sporno pravilo o članstvu v KZ

Szimno?e8aj'aVnegapraVobranilCa
J°UKEM — Polikemov obrat v
liku- um,9abru so po hitrem postopku
ra Jen1,1’ toc*a & predno so delavcem
ulili knjižice, jo je direktor obrata,
nra, rel ožitno dobre informacije,
počasno odkuril med obrtnike oz.
naHM*n'ke' Prav'j°, da tako uspešno
sa v |ic.s Programom Johnson, ki so
stili ,os®danjem obratu Polikema opu‘ i, da daje delo celo nekaterim bivšim
v P ix m obrata v Velikem Gabru. Ali
Čnn lri emu še niso sIi5ali za konkurenklavzulo, se besno sprašujejo delavcviiS ostali "a cesti.
ENCIKLOPEDIST — Podbne reči
£ dogajajo v mnogo večjem trebanj,ivem P^jetju, kjer je prihodnost kolckslai ’kl Je. Precej svojih delavcev pon ‘mnjakanje«, še na hudo majavih
Pred k <X*a’ medmrn ko imajo delavci
kak i ,9 P°vsem nejasno prihodnost,
niik°rkob demagoško že zvenijo takele
Jmove (pri)tožbe, in plače 200 do 300
sj!ark’ naj bi direktor njihove firme, ki
m„,pozna domala na vse in je zato po
em zaposlen še drugje, tudi s svojim
0krJet^m, na mesec spravil v žep kar
pre^OOO orlov. Neveijetno in ne-

IZ NKŠIH OBČIN

IZ NKŠIH OBČIN

Mirsad Huskič

Metliški
parki z
novo podobo
METLIKA — Metliški mestni
parki so imeli zadnje desetletje kaj
klavrn, zanemaijen videz. Šele pred
tremi leti se je začelo premikati na
boljše. Pred tremi leti je postal vod
ja olepšave na Komunali Mirsad
Huskič, po izobrazbi sicer strojni
tehnični risar, ki se je ljubiteljsko že
prej ukvaijal z rožami, na Komuna
li pa je uspešno združil konjička in
nov poklic. Mirsad sicer najraje ure
ja parke, čeprav je delo službe, ki jo
vodi, tudi vzdrževanje parkirnih
prostorov in pokopališča, pometa
nje ulic in še kaj. Nekdaj, ko je bila
Metlika še znatno manjša, je za vse
to skrbelo deset ljudi, danes le štiije.
Zato bi potrebovali vsaj stroj za
pometanje ulic; zdaj si ga občasno
sposojajo v Črnomlju, kar je vse
prej kot poceni.
»Na Komunali naredimo pro
gram olepšav mesta za vse leto, na
skupščini občine pa se potem pogo
dimo za plačilo. Vendar je tega denatja dovolj le za plače in najnuj
nejše materialne stroške,« potarna
Huskič. Na Komunali so prepriča
ni, da financiranje te dejavnosti iz
občinskega proračuna ni primemo,
ampak bi moral prihajati denar iz
mestne rente, torej iz sredstev, ki se
zberejo s plačili za uporabo stavb
nega zemljišča. »Mesto bo moralo
dognati, kakšno ureditev potrebuje,
in če s sedanjo ne bo zadovoljno, bo
moralo pač nameniti več denaija.
Resje namreč, daje metliške parke
težko vzdrževati, ker so trajnice sta
rikave in bi jih bilo potrebno zame
njati. Vendar s tem, kar dobimo iz
proračuna, lahko zasadimo na leto
le sto trajnic, če pa bi hoteli parke
zares pomladiti, bi morali v nasled
njih petih letih vsako leto zasaditi
po petsto trajnic,« pravi Huskič.
M.B.-J.

TUDI V METLIKI
BEGUNSKI CENTER
METLIKA — Republiška uprava za
zaščito in reševanje je tudi v Metliko
poslala odredbo o ureditvi begunskega
centra. Pripravljati so ga pričeli na met
liškem kopališču ob Kolpi, kjer naj bi
postavili šotore za 300 ljudi. Gre za
prehodni center zaprtega tipa, ki bo
ograjen, gibanje pa bo omejeno. Prve
begunce naj bi center sprejel že ta teden.

ČEBELNJAK
NAREDIL ZASE
MOKRONOG — V prispevek o Mar
janu Slaku, ki »vsakemu ukrade delo«,
kot smo naslovili zanimivost v prejšnji
številki DL na 5. strani, seje vrinila nelju
ba netočnost. Ni res, da bi Slak s svojim
denarjem naredil čebelnjak in kupil panje
za čebelarski krožek. Zaseje to že storil, ne
pa za OŠ Mokronog, kjer so prišli do če
belnjaka predvsem s pomočjo denarja iz
programa FAO.

ČRNOMELJ — Po enem od določil
Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, ki je začel
veljati I. marca letos, morajo občine iz
občinskega proračuna po novem plače
vati zdravstveno zavarovanje za sloven
ske državljane, ki imajo v tisti občini
stalno prebivališče, nimajo pa prejem
kov in tudi drugače ne morejo pridobiti
statusa zavarovanca. Med drugimi sodi
jo sem tudi klošarji
In kaj takšna novafinančna obreme
nitev pomeni za črnomaljsko občino?
Že po starem zakonuje bilo na podoben
način, vendar brez obveze občine, da
plačuje prispevek za zavarovanje, zava
rovanih 180 Črnomaljcev. Toda pred
videti je moč, da bo zaradi vse večje
brezposelnosti predvsem pa zaradi
manjših možnosti za zaposlovanje mla
dih v letošnjem letu uveljavljalo pravico
do zdravstvenega zavarovanja po novih
določilih najmanj 300 občanov. Marca
je mesečni prispevek občine za zavaro
vanca veljal 900 tolarjev, vendar se bo
ta vsota vsake tri mesece valorizirala.
Glede na vse to in na dejstvo, da imajo
omenjeni zavarovanci lahko po sebi za
varovane še družinske člane, so v Čr
nomlju izračunali da bi po najbolj črni
inačici letos za plačilo za varo vanja oseb
brezprejemko v potrebo vali okrog 3 mi
lijone tolarjev. Po najbolj mili varianti
glede na to, da se bodo ljudje prijavljali
postopoma, pa vsaj milijon do milijon in
polSLT.
Največji problem pa je, da je v črno
maljskem proračunu za te namene za
gotovljenih le 200 tisoč tolarjev. Vira za
vse nadaljnje stroške, povezane s plači
lom zdravstvenega zavarovanja, v ob
činskem proračunu ni A to še ne bi bilo
najhujše, če ne bi bila tudi republika
gluha za vsa tarnanja, prigovarjanja in
prošnje Črnomaljcev. V Ljubljanipravi
jo, da v republiškem proračunu ni de
narja za te namene. Črnomaljci so se
zato oprijeli še ene bilke: občinski izvrš
ni svet je naslovil zahtevo za dodaten
denar na republiško ministrstvo za fi
nance. Republiški poslanec pa bo dal v
skupščini pobudo za sistemsko rešitev
problema.
M BEZEK-JAKŠE

Veliko zanimanje
za nekdanjo
zemljo JA
Pogoji za zakup zemljišč
ČRNOMELJ — S podpisom za
kupne pogodbe med Ministrstvom za
obrambo Republike Slovenije in čmomajskim izvršnim svetom o zakupu ne
kdanjih vojaških zemljišč pri Gribljah
so v Črnomlju pripravili merila, po ka
terih bi kmetje lahko vzeli zemljo v za
kup po simbolični najemnini, in sicer za
10 let. Na voljo je namreč okrog 40 ha
kmetijskih površin, zanimanje za zakup
pa znatno večje.
Po merilih, ki jih je pripravila kmetij
ska svetovalna služba v sodelovanju s
črnomaljsko kmetijsko zadrugo, naj bi
bil upravičenec za zakup vojaških zem
ljišč čisti kmet, državljan Republike
Šlovenije, ki ne sme biti oddaljen od za
kupljene zemlje več kot 4 km; oddajati
mora tržne presežke, kmetija mora ime
ti naslednika, skupna obdelovalna zem
lja upravičenca pa ne sme presegati hektaija na dve glavi velike živine.
Sicer pa bodo imeli ne glede na vse
omenjene pogoje prednost pri zakupu
tisti zainteresirani, ki bodo zaradi zako
na o denacionalizaciji ob zemljišča.

Veliko zanimanje za denarce
Številni zahtevki za denar iz naslova demografsko ogroženih območij za komu___________ nalno infrastrukturo, kmetijstvo in drobno gospodarstvo
______
Vida Šušterčič
Navkljub temu, da so skušali vso
stvar strokovno čim bolj podkrepiti
in so zaprosili ministrstvo za kmetij
stvo za njegovo mnenje za posege
na najboljši zemlji in biotehnično
fakulteto za strokovno presojo ka
kovosti zemljišč (ta je ugotovila, da
je po lastnostih zemljišča Reber in
Domačih njiv povsem identična), je
prej ko slej jasno, da bo odločitev o
pozidavi oz. razvoju naselja močno
politično obravana. Nekdanja SKZ,
zdaj SLS je že jasno povedala, daje
proti vsakršnemu posegu v najbolj
šo zemljo, zato bodo pogovori s
kmeti še precej zapleteni.
P. P.

TREBNJE — Trebanjci pričakujejo iz naslova demografsko ogroženih
območij z republike v kratkem okrog 15 milijonov tolaijev za komunalno
infrastrukturo, s čimer bi morebiti le nekako zakrpali proračunsko »luk
njo«. Podpredsednica trebanjske vlade Majda Ivanov paje na seji pretekli
četrtek poudarila, da so bili v občini dosti dejavni pri pripravi programov,
da so lahko oblikovali kar 42 zahtevkov za denar iz omenjenega naslova.
Trebanjska občina je vložila za sofinanciranje lokalne gospodarske infras
trukture 12 zahtevkov v skupni višini
91,2 milijona tolarjev. V pokritju te
vsote je 30 odst. predvideno iz republi
ke, preostali denar pa naj bi zagotovila
občina in krajevne skupnosti. Kmetij
ska svetovalna služba je zbrala 30 za
htevkov za spodbujanje razvoja kmetij
in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v
skupni vrednosti 141,7 milijona tolar
jev. Viri financiranja so tod različni,
predvsem naj bi investitorji primaknili
svoj kapital, delno pa gre še za denar iz

naslova finančnih intervencij v kmetijstvu. Iz naslova demografsko orgroženih območij pričakujejo še zmeraj iz
datnih 42,5 milijonv tolaijev.
Na občini nimajo natančnih podat
kov o zahtevkih, ker sojih lahko vložili
investitorji sami neposredno pri mini
strstvu za planiranje. Dvema podjetje
ma pa so na občini izdali na njuno željo
mnenje, da sta naložbena programa v
skladu z usmeritvami razvojnega pro
grama demografsko ogroženih obmo
čij. Za dve podjetji so Občinarji v nju

nem mnenju izdali vlogi za sofinanci
ranje in enmu podjetju vlogo za
renominacijo. Iz lanskega leta pa se v le
tošnje prenašajo trije zahtevki v skupni
predračunski vrednosti 44,8 milijona
tolaijev. Vsekakor so tudi v Obrtni
zbornici v Trebnjem postregli z infor
macijami številnim svojim članom, po
dobno kot so to storili pri K metijski sve
tovalni službi in v občinskem sekreta
riatu za družbeno planiranje in gospo
darstvo. Skratka, zanimanje za sofinan
ciranje investicijskih programov na
demografsko ogroženih območjih je bi
lo v trebanjski večje, kot so pričakovali,
veliko večje, kot pa so stvarne možno
sti, da iz bolj prazne republiške malhe
postrgajo kakšne denarce. Sicer pa po
skusiti srečo ni greh!
P. P.
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Liil IZ NkŠIH OBČIN
Izbirčni kupci
zahtevajo zdaj
skoraj unikate
Inles se preumerja
RIBNICA — Inles je imel v marcu in
aprilu celo nekaj manj naročil kot obi
čajno, v zadnjih dneh aprila in začetku
maja pa seje njihovo število močno po
večalo. Gre za vpliv sezone, ki bo trajal
vsaj pol leta. Ker kupci na Zahodu nji
hove izdelke cenijo, nameravajo v na
slednjih nekaj mesecih povečati izvoz iz
dosedanjih dveh na tri milijone mark na
mesec.
Inles je izguba jugoslovanskega tržiš
ča močno prizadela, vendar mu je hitro
uspelo preusmeriti se, saj sije s prodajo
na zahodnih trgih že prej ustvaril ime.
Zahodnemu trgu, ki ni več naklonjen
velikoserijskim naročilom, so se v Inle
su začeli prilagajati že pred dobrimi
tremi leti. Kupili so stroje, ki jim omo
gočajo izdelavo malih serij oziroma
unikatov, tako da danes lahko hitro in
kakovostno zadovoljijo tudi izredno
zahtevnega kupca.
To sicer pomeni, da morajo imeti
nekaj več zalog surovin, ker se morajo
prilagajati vsakemu naročilu, vendar se
jim dohodkovno to splača. Zaslužek od
prodaje na tuje je namreč precej boljši
kot doma. Na domačem trgu se s ceno
prilagajajo zmožnostim domačih kup
cev. Za okno, denimo, doma iztržijo le
od 100 do 150 mark v tolarski protiv
rednosti, na tujem pa zanj dobijo šesto
mark.
Prodaja na tuje, kamor prodajajo
predvsem okna, vrata, lamelirne plošče
in pohištvene fronte, Inles v tem trenut
ku tudi rešuje. Domači trg je namreč
premajhen za vse ponudnike stavbnega
pohištva v Sloveniji, vendar Inles ostaja
prisoten tudi doma. Ohranil je tudi ne
kaj poslovnih vezi z nekdanjimi jugos
lovanskimi republikami, s katerimi po
sluje po načelu blago za blago.
M. LESKOVŠEK-SVETE

Nepozabno
doživetje
v Arcevii
Gallusov koncert
RIBNICA — Ob občinskem
prazniku z Ribnico pobratenega ita
lijanskega mesta Arcevia je 33 pev
cev iz ribniške občine v soboto, 9.
maja zvečer, izvedlo v tamkajšnji
cerkvi Gallusov koncert. Nastop
ribniških pevcev, oblečenih v obla
čila, izdelana v renesančnem stilu
prav za izvedbo Gallusovega kon
certa, ki so ga ob 500-letnici sklada
telja Jakoba Petelina Gallusa imeli
lani v ribniški cerkvi, je gostitelje
tako navdušil, da so goste povabili,
naj sodelujejo tudi na osrednji slo
vesnosti, ki je bila naslednjega dne.
»Slovesen prihod sprevoda z za
stavam^ in spominskimi obeležji v
cerkev smo pospremili s slovensko
nabožno pesmijo, med samo mašo
pa nato odpeli še dele iz Gallusove
Misse Cannice in dva moteta. Moš
ki del zbora pa je kasneje pred spo
menikom padlih v II. svetovni voj
ni, kjer je bila osrednja slovesnost,
na kateri je spregovoril tudi ribniški
župan, zapel še eno italijansko pe
sem,« nam je povedala pevovodja
Bernarda Kogovšek.
Lepo sojih sprejeli že v Riminiju,
kamor so prispeli v petek zvečer po
osmih urah vožnje iz Ribnice, po
sebno prisrčen pa je bil sprejem, ki
so jim ga naslednjega dne priredili v
Arcevii. »Ljudje so tam bolj odprti,
kot smo Slovenci. Na ulici so nas
ljudje, ki smo jih srečevali, pozdrav
ljali, se z nami pogovarjali in nas
tudi pohvalili. Vsekakor, bilo je či
sto drugače, kot je pri nas,« pravi
Kogovškova in doda, daje bilo ce
lotno mesto okrašeno s slovenskimi
zastavami celo bolj, kot je bila Rib
nica med prvomajskimi prazniki.
M. L.-S.

PAKETI
ZA BREZPOSELNE
KOČEVJE — Spričo vse večje
brezposelnosti in padanja življenjskega
standarda se socialna struktura v kočev
ski občini iz dneva v dan slabša. Več kot
1300 oseb je brez dela, nekaterim po
djetjem groze s stečaji in odpuščanjem
delavcev, vse večje družin, kjer sta oba
zakonca brezposelna. Zato so se pred
kratkim odločili, da socialno ogrožene
družine obdarijo s posebnimi paketi
hrane, ki sta jih zbrala RK Slovenije in
delno pobratena občina Dolina pri Tr
stu. Pakete je dobilo 27 družin, hkrati
pa so enake pakete podelili tudi begun
cem v kočevskem centru.

TURISTIČNA KARTA
VAS-FARA — Turistično društvo
Kostel je pred začetkom glavne turistič
ne sezone izdalo pregledno turistično
karto zgornje Kolpske doline. Karta bo
nepogrešljiv vodič pri izbiri izletniških
točk, planinskih postojank, kraja lova,
ribolova, kopanja, čolnaijenja, kolesar
jenja in najrazličnejših drugih oblik re
kreativne dejavnosti ter pri izbiri gostin
skih lokalov in prenočitev. Vse po
membnejše točke kraja so člani društva
vidno označili, kar dokazuje njihovo
dobro pripravljenost na začetek turi
stične sezone. V okviru tega si tudi pri
zadevajo, da bosta pošta in banka ob
vikendih odprti ter da bi imeli uradno
menjalnico, saj je Vas-Fara tik ob hr
vaški meji.

Bernarda Kogovšek

il liil IZ NlkŠIH OBČIN
Za vse, ki vidijo »strahove«
V Kočevski Reki odprli trgovino
KOČEVSKA REKA — V soboto
dopoldan so v upravni stavbi podjetja
Snežnik v Kočevski Reki odprli novo
trgovino z gradbenim materialom.
Trgovino so odprli v sodelovanju s
Kovinotehno iz Ljubljane, trgovino
Kovinar iz Kočevja in podjetjem
Snežnik iz Kočevske Reke. Na slav
nostni otvoritvi z nastopom KUD
Kostel in govori direktorjev vseh treh
podjetij je zbrane nagovoril tudi ko
čevski župan dr. Mihael Petrovič.
Povedal je, da spremlja dogajanja v

ASFALT DO KOČEVSKE REKE
— Cesto je odprl pomočnik republiš
kega ministra za promet in zveze Mi
lan Bračko. (Foto: M. Glavonjič)

300 BEGUNCEV IZ BiH
V SEVNICI
SEVNICA — Po besedah direktoija
Centra za socialno delo, Franca Kosa,
kije bil v torek dežurni v zbirnem cen
tru za razseljene osebe v Sevnici, je bilo
na ta dan v centru natančno 300 begun
cev iz Bosne in Hercegovine. To število
precej niha, saj je že preseglo omenjeno
številko, kije blizu zgornje meje zmog
ljivosti samskega doma Savskih elek
trarn. Predsednik občinskega koordi
nacijskega odbora za begunce, Samo
Hajtnik, je izjavil, da bi lahko morebiti
v skrajnem primeru sprejeli še okrog 40
do 50 beguncev v podstrešnih in kletnih
prostorih samskega doma. Predstavnici
občinskega odbora Rdečega križa, Si
mona Jakš in Milena Poljšak, pa sta
povedali, da ljudje prinašajo veliko
oblačil, sadja, igrač za otroke, česar so
begunci zelo veseli. V Centru jih je pri
jetno presenetilo darilo loškega obrtni
ka — pralni stroj.

V Slovenijo proti svoji volji
Deset beguncev zahtevalo vrnitev na Hrvaško
RIBNICA — Minuli četrtek ponoči
so v Ribnico prispeli trije avtobusi z be
gunci iz Čapljine in Doboja, ki so bili
pred tem nameščeni v hotelih v Makarski. S seboj niso imeli dokumentacije, ki
se po mednarodni konvenciji predvide
va za potovanje pribežnikov.
V Slovenijo so prišli proti svoji volji,
saj so šele na Reki, kamor sojih napotili
po nekajdnevnem bivanju v Makarski,
zvedeli, da jih bodo prepeljali v Sloveni
jo. Pri tem so jih opozarjali, da je to
nujno, češ da na ozemlju Hrvaške niso
varni pred napadi četnikov.
Ob prihodu v Ribnico so bili razoča
rani, saj so po zatrdilih, ki sojih dobili
na Hrvaškem, pričakovali namestitev v
hotelih. Kljub temu so iz avtobusov iz
stopili vsi razen desetih beguncev, ki so
zahtevali, da se jim omogoči vrnitev na
Hrvaško. Zatrjevali so, da zaradi bolez-

ni v Ribnici ne morejo ostati in da so
jim ob odhodu s Hrvaške obljubili, da
se lahko z istim avtobusom vrnejo na
zaj, če jim tam, kamor bodo prišli, ne bo

• Ob koncu tedna je bilo v ribniškem
begunskem centru 408 beguncev,
med njimi 208 otrok. V tem tednu
nameravajo pričeti s poukom, ki ga
bodo izvajali za to delo usposobljeni
begunci, pri čemer pa bodo potrebo
vali različne knjige v hrvaškem jeziku
in ostale učne pripomočke.
všeč. Noč so prebili na avtobusu in se z
njim po dogovoru med Ribnico in Makarsko naslednjega dne zjutraj lahko
vrnili na hrvaško ozemlje.
M. L.-S.

Dobri so programi, ki zaživijo
Kmetijska svetovalna služba je imela lani precej dela sama s seboj zavoljo orga_________nizacijskih in drugih zagat, a je le v vse večjo pomoč kmetom
SEVNICA — Kmetijska svetovalna služba mora delovati nevtralno in v
okviru svojih možnosti nuditi strokovno pomoč vsem, ki hočejo kmetova
ti, je poudarila vodja omenjene službe v Sevnici Brigita Berdik v poročilu o
delu v preteklem letu. Delo štirih svetovalcev v Sevnici je vezano na 2171
gospodarstev, ki imajo v lasti več kot hektar kmetijske zemlje, od teh pa jih
je 947 evidentiranih tržnih pridelovalcev pri sevniški kmečki zadrugi.
Lani so bili svetovalci te službe na
565 terenskih obiskih na kmetijah bo
disi zaradi pomoči in svetovanja pri vo
denju tehnologij, informiranja, usmer
janja ali spremljanja rezultatov pride
lave ali prireje in priprave investiciskih
programov. Teh je služba za kmetije, ki
so kandidirale na natečaju demografsko
ogroženih območij, intervencijskem
skladu republiškega ministrstva za kme
tijstvo, gozdarstvo in prehrano ali na
razpis pri občini, izdelala 44. Izdelala je
tudi ureditvene načrte za 12 kmetij, ki
so se odločile za preusmeritev v pašno
tehnologijo. Pospeševalci so opravili 6
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poizkusov s semeni in herbicidi ler širili
vsejavanje travnodeteljnih mešanic na
osnovi receptur. Obsežna strokovna na
loga s področja prehrane, ki so jo po
speševalci izvedli skupaj z veterinarsko
službo na 17 kmetijah, je koristila pred
vsem bolj naprednim kmetom.
Kmetijska svetovalna služba je spod
budila organiziranje zveze kmežkih
žensk, ki ima v vsej občini že 160 čla
nov. Vse bolj se uveljavlja tudi na novo
ustanovljen aktiv kmečke mladine. Ze
lo dobro je zastavilo delo Govedorejsko
društvo, prvo v Posavju in med prvimi
v Sloveniji. Za kmečke ženske in mla-

Drobne iz Kočevja

• o Direktorica sevniške kmetijske
zadruge Jožica Mlakar in hkrati mi
nistrica za kmetijstvo v sevniški vladi
je na seji izvršnega sveta ob obravna
vi poročila Kmetijske svetovalne služ
be v delu službe pogrešala več kako
vostnih programov v korist te občine,
s katerimi bi od republike dobili nazaj
več denarja. Poudarila je, da je sevniška občina dosti radodarna do
kmetijstva, toda četudi bi bil ves sev
niški proračun namenjen kmetijstvu,
denarja ne bi bilo preveč. Jože Peter
nel pa je dejal, da je bil vinogradni
kom zelo koristen svetovalec in tudi
pomoč pri nabavi linij za kontrolo vi
na je bila dobrodošla.
dino, za-živinorejce, sadjarje in vino
gradnike pa je zelo pomembno izobra
ževanje.
P. P.

Kočevski Reki s simpatijami, da pa se
boji, da bodo tisti, ki »vidijo same
strahove na Kočevskem« in v vsem,
kar se dogaja v Kočevski Reki, le sla-

• Cesto zgradili v rekordnem času
— V sredo popoldan je namestnik
ministra za promet in zveze Milan
Brečko svečano odprl novo cesto
med Kočevsko Reko in Jelendolom.
Dolga je 12,8 km, široka 5 m in opre
mljena z vso potrebno prometno sig
nalizacijo. Delavci SCT Ljubjlana so
cesto, kije Kočevsko Reko približala
Ljubljani za dobrih 17 km, tako daje
od nje sedaj oddaljena približno ena
ko kot samo Kočevje, zgradili v re
kordnih treh tednih. Denar za uredi
tev in asfaltiranje je dala država, kije
s tem pričela izpolnjevati obljubo, da
bo odpravila posledice zaprtosti tega
območja in njenim prebivalcem omo
gočila normalen razvoj. Kočevska
Reka se tako nadeja tudi denaija za
gradnjo 9 km dolgega vodovoda Li
vold —Štalcaiji — Kočevska Reka
ter za ureditev čistilne naprave in ka
nalizacijskega omrežja.
be stvari, v novo odprti trgovini videli
le zaveso, za katero se skriva trgovina
z rezervnimi deli in servis za popravi
lo vojaških letal, ki »bodo« pristajala
na letališču v Novih Lazih. »Ljudje,
ki menijo, da se v Novih Lazih gradi
letališče, se ob tem veijetno tudi spra
šujejo, zakaj sta sploh potrebni dve le
tališči, ko ima Kočevska Reka vendar
eno letališče že skrito nekje v hribih,«
je še dodal dr. Petrovič.
M. L.-S.

IZ KS OSILNICA
BOSLJIVA LOKA: SLABA ELEK
TRIKA — Električna napetost na ob
močju Bosljive Loke je tako slaba, da ni
možno uporabljati strojev in urediti
javne razsvetljave, kije najbolj potreb
na pri obmejnih mostovih v Mirtovičih
in Grintovcu ter v vasi Ložec in še
ponekod.
OSILNICA: BLIŽNJICA DO KO
ČEVJA? — Po enem izmed predlogov
naj bi Osilniška dolina dobila zvezo s
Kočevjem po bližnjici (da ne bi bilo
treba več preko meje), in sicer naj bi
zgradili cesto za manjša vozila (ne za
avtobus). Peljala naj bi preko Kočevske
Reke in Čačičev.
OSILNICA: UNIČEN ASFALT —
Na območju KS Osilnica so zaradi svo
bodnejših predpisov to zimo posekali
precej več lesa. Iz gozda so ga speljali po
asfaltnih cestah, in to v neprimernem
času, in so težki kamioni uničili veliko
asfalta.

POZDRAVLJENI
Lepo vas pozdravljamo. Vemo, da
✓am v Sloveniji ni tako kakor v Bosni
in Hercegovini. Slovenija vam je pri
pravljena pomagati. Tudi mi otroci bi
vam radi po svojih močeh pomagali.
Za vas smo zbrali vsakovrstne igrače.
Upamo, da vam bodo krajšale čas in
vas zabavale. Želimo vam: da bi se
vojna pri vas končala, da bi bil mir in
bi se lahko vrnili na svoje tople do
move, da bi čimprej videli svoje brate
in očete. Lepo vas pozdravljamo in že
limo, da bi se v Sloveniji prijetno
počutili.
Učenci in učiteljice L, 2. in 3.
razredov rdečega turnusa iz Kočevja.

Graja medijev
SKD Sodražica gostil Vitomira Grosa
SODRAŽICA — Kot gost krajev
nega odbora krščanskih demokratov v
Sodražici je republiški poslanec v zboru
občin Vitomir Gros spregovoril o tre
nutnih gospodarskih in političnih raz
merah v Sloveniji. Ponovil je že znane
trditve, da v veliki večini podjetij pote
ka njihova preobrazba nepravilno, mi
mo volje delavcev in v korist le ozkega
kroga vodilnih, da podjetja preko svojih
firm, ki jih imajo v tujini, odvajajo de
nar na tuje. Razne holdinške družbe so
po njegovem mnenju zgolj fasade in
vodstva takšnih podjetij, v katerih so še
vedno isti ljudje kot prej, z manageiji,
kot jih pozna tujina, nimajo prav nič
skupnega.
Glede političnih sprememb je Gros
povedal, da seje z imenovanjem nove
slovenske vlade situacija še poslabšala.
Zbrani so s tem soglašali in ob pohvali
dosedanjega predsednika Lojzeta Peter
leta izrazili ogorčenje nad poročanjem
medijev, predvsem televizije. Povedali
so, da si želijo pravo, resnično, z nepri
stranskimi komentarji podprto infor
macijo, pri tem pa so menili, da seje ča
sopis Slovenec zelo izboljšal v poro
čanju. V zvezi z mediji je Gros povedal,
daje bil parlamentu predložen osnutek
zakona o medijih, vendar ga je vlada
umaknila.

460 KRVODAJALCEV
V SEVNICI
SEVNICA — Občinski odbor Rde
čega križa se zahvaljuje krvodajalcem,
ki so se konec preteklega tedna udeležili
dvodnevne krvodajalske akcije v Sev
nici. Odklonjenih je bilo 13 krvodajal
cev, kri pa je darovalo 460 ljudi, kar je
približno 200 manj kot lani in običajno.
Prednjačili so krvodajalci Lisce, kjer
dobijo delavci 2 dni prosto za to huma
no dejanje. Če pa bi upoštevali, daje bi
lo 7. maja na krvodajalski akciji v Kr
melju kar 160 krvodajalcev, potem so
rezultati akcije v celotni sevniški občini
skoraj v mejah predvidevanj.
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I Odmev s sevniškega gradu |
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V soboto na gradu bolj malo CB operaterjev
SEVNICA — Kdor ne ve, zakaj
so v noči od sobote na nedeljo po
daljšem času spet odmevali v sevniškem grajskem parku zvoki do
mačih in tujih pesmi in melodij, naj
brž pojasnimo, da so skušali člani
sevniškega CB kluba Odmev pri
praviti zabavo s srečanjem vseh slo
venskih CB operaterjev.
V pogojniku govorimo, da bi ta
koj pojasnili, da se je tokratni po
skus prizadevnih Sevničanov na
vzlic dobri volji v dobršni meri
izjalovil. Predvsem zaradi slabega
odziva »cebejašev« in pa Sevniča
nov, ki so napak razumeli povabilo'
po Studiu D in sevniškem radiu, kot
da bo šlo za interno zadevo CB ope
raterjev. Predsednik sevniškega CB
(City Band) kluba Odmev, Franc
Ocvirk, ne skriva razočaranja, ker
prireditev ne bo pokrila niti stroš
kov ansambla Brodniki in bo po
brala vso članarino 29 članov in 4
juniorjev, pa še iz žepa bo treba za
ložiti, da bodo pokriti vsi stroški.
»V Sloveniji smo pred ustanovit
vijo zveze CB operaterjev. Sevniški
klub je med desetimi na Sloven
skem, ki bodo zapisani med usta
novnimi člani zveze. Po novem naj
bi vsi člani šli skupaj polagat E kla
se, da bi dobili vsaj osnove radio
amaterstva. Bili smo organizatorji
republiškega tekmovanja in se kar
dobro odrezali, saj smo samo člani
našega kluba vzpostavili 1358 zvez.
Naj povem, daje v Evropi med na
šimi kolegi veliko zanimanja za
Slovenijo. Dobro se zavedamo, da
bo potrebno v naših vrstah še več
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reda, če želimo obdržati in poglab
ljati stike z razvitimi evropskimi dr
žavami. Torej je treba začeti tudi pri

Franc Ocvirk
spoštovanju omejitev moči CB po
staj. Pri nas je največ korejskih CB
postaj. So precej cenejše od japon
skih ali nemških, saj stanejo okrog
200 mark. Sicer pa si glede denarja
pomagamo, kakor vemo in zna
mo,« pripoveduje Ocvirk in omeni
primer člana, fotografa Matjaža
Kostrevca, ki ima Foto studio Lipa
in je za klub nabavil 1200 QSL kar
tic z motivom sevniškega gradu.
Tiskarna Novo mesto je dobro
opravila posel, le daje bil na koncu
račun za izdelavo kartic dvakrat viš
ji, kot so se dogovorili na začetku.
P. P.
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NEPLAČEVANJE ČLANARIN T
Na redni letni konferenci SKD Kočevje
so kočevski krščanski demokrati ocenili
svoje delo v preteklem letu z veliko me
ro samokritičnosti. Kot najštevilčnejša
stranka v kočevski občini so sicer po
hvalili vse, kar je bilo vrednega pohvale,
ob tem pa izrazili prepričanje, da bi lah
ko storili več. Prav nič pohvalno ni bilo,
denimo, plačevanje članarin. V prete
klem letu so namreč uvedli članarino in
čeprav sojo zaračunavali le za pol leta,
je članarino poravnala le slaba tretjina
članov.
»TREKING« — Glede na podnebne
razmere in številne druge naravne da
nosti, ki nudijo možnosti za oddih in
najrazličnejše vrste rekreativnih dejav
nosti vse leto, bi lahko bila Kočevska,
ob razviti turistični ponudbi, v sloven
skem prostoru celo neprekosljiva. To
pa ne more biti. delo le enega človeka
oziroma razbitih skupin ljudi, ki se uk
varjajo s turizmom, temveč celovitega
in aktivnega povezovanja vseh turistič
nih ponudnikov na Kočevskem. Brez
tega si je, denimo, »treking« — večd
nevno jahanje po Kočevskem, v katero
je vključeno tudi bivanje po planinskih
kočah, čolnarjenje po Kolpi in streljanje
z lokom, s katerim sta se že preskusila in
ga nameravata ponovno oživiti zakon
ca Okorn iz Drage, težko predstavljati.
RAZVOJ — Kot kaže, se bo trgov
ska ponudba in ponudba storitvenih de
javnosti v Kočevski Reki že v kratkem
močno povečala. Najkasneje v mesecu
dni bo Kočevska Reka dobila papirni
co, fotokopirnico, tehnično trgovino
Avtotehne in loterijo. Vse to pa bo na
enem mestu, in sicer v hiši, ki stajo od
podjetja Snežnik vzela v najem zakonca
Legan, lastnika podjetja Prosos d.o.o. iz
Ljubljane.

Ribniški zobotrebci
KRITIKA IN POHVALA — Rib
niškemu županu Francu Miheliču ne
kateri še danes očitajo zaradi njegove
»vpletenosti« pri prodaji zemljišč v Do
lenjih Lazih in tudi glede načina vode
nja seje občinske skupščine, na kateri so
se poslanci odločali o uvedbi postopka
za glasovanje o nezaupnici obema vo
dilnima možema v ribniški občini. Naj
glasnejša in najvztrajnejša med njimi je
poslanka Stanka Hitij-Hočevar, ki žu
panu med drugim očita, da je z name
nom, da bi ohranil in razvil svojo moč,
navijal za javno glasovanje. Navkljub
tem kritikam pa so v Ribnici tudi ljudje,
ki so županu za marsikaj hvaležni.
Mednje sodi tudi 33 ribniških pevcev,
ki so pred nedavnim nastopili v Arcevii.
MLADINSKE DELAVNICE —
Po mnenju strokovnjakov so mladinske
delavnice kot oblike pomoči mladim v
obdobju njihovega odraščanja in zore
nja, trenutno tudi najučinkovitejša me
toda za preprečevanje drog in kaznivih
dejanj. Za učence sedmih razredov so v
ribniški osnovni šoli uvedli mladinske
delavnice že v preteklem šolskem letu,
pred kratkim pa sojih začeli uvajati tudi
za učence osmih razredov.
NOLI Z NOVO PONUDBO — V
trgovino Noli, kije bila menda prvi za
sebni trgovski lokal v Ribnici, še danes
marsikdo vstopi v pričakovanju, da si
bo lahko ogledal ali kupil kakšno kon
fekcijsko oblačilo, čeprav sta lastnika
trgovine zakonca Osakovič že koncem
aprila lokal na Šeškovi 31 preuredila v
predstavništvo avstrijske firme Bohm.

Sevniški paberki
POSLANCI — Sevničani si ob po
slancu dr. Cvetu Gradišarju in odvetni
ku Francu Pipanu nekoliko lastijo tudi
Demosovega poslanca Danijela Star
mana, odvetnika, ki se je udomil v Ko
pru, prihaja pa iz sevniških logov, na
tančneje iz Gabrijel pri Krmelju. Izmed
omenjene trojice poslancev je Starman
medijsko daleč najbolj navzoč, saj se v
parlamentu zelo pogosto oglaša in gle
dalci pred TV sprejemniki se dostikrat
sprašujejo, ko se Starman odpravlja
proti govornici, s čim bo ta spretni go
vorec zagrenil dan predsedniku parla
menta dr. Bučarju in še komu. Zdi pa se,
daje Starman v zadnjem času, ko so po
tekale parlamentarne zdrahe okoli po
trditve Drnovškove vlade, le nekoliko
pretiraval s proceduralnimi vložki, ki
jih preprosto ljudstvo, na katerega se
gospod Danijel često sklicuje, ni najbo;
lje razumelo in ga je že začelo primerjati
s poslanskim kolegom Vitomirjem Gro
som. Slovenski kozjerejci, ki imajo se
dež svoje podružnice v Sevnici, ne bi
imeli nič proti, če bi njihov član Star
man skušal uresničiti tisto, kar jim je v
Osovnikarjevi gostilni obljubil pred pr
vimi demokratičnimi volitvami, če bo
izvoljen za poslanca, ali pa, da bi se
oglasil vsaj toliko, da bi poravnal
članarino.
AVANTGARDA — Na sejah sev
niške vlade so se člani zelo disciplinirali
in zvečine spoštujejo svoj sklep o nekajenju med sejo. Predsednik vlade Mar
jan Kurnik odredi tudi krajši predah, kr
ga po večurnem sejanju s pridom izko
ristijo tudi nekadilci, da si malo razmi
gajo ude. Še največje težave pa ima s
kadilsko razvado županja Breda Mijovič, ki daje vtis, da hoče tudi s cigareto
ostati v avantgardni in ne zgolj v preno
viteljski vlogi, s svojo avtoriteto pa po
vleče še druge.
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Krške novice
NI NAPAKA — V filmu, ki so ga
posneli na Zdolah in kjer so prikazana
kmečka dela od setve preko košnje do
žetve in drugo, kmet tudi nekaj seje.
Jemlje v posodi in meče po tleh. Kdor
to vidi, poreče, da možakar seje mine
ralno gnojilo, kajti zrna, kijih sejalec za
jema z roko, so zelo podobna omenje
nemu gnojilu. Vsak, ki tu »vidi«
mineralno gnojilo, se moti. Anton Živ‘č,13 sejalec, seje pšenica Res je bela,
ampak je spremenila barvo, ker jo je
posipal z živim apnom. Tako je pšenico
razkužil in si hkrati olajšal delo. saj bo
lje vidi, ali je nametal na rjavo njivo že
dovolj pobeljenih zrn. Kmet že ve, kako
je treba kateri reči streči. Tisti, ki so tega
malo manj vešči, pa so si že meli roke,
eeš zdolski film ima napako.
, DENAR — V Papirotiju imajo ne
kakšno skrinjico. Vanjo naj bi delavstvo
metalo pisne prispevke za tovarniški ča
sopis. Prispevkov je menda v skrinjici
»olj malo. Toda zadnjič so našli v njej
denar. Nekdo je vanjo vrgel tolar. Ne
kateri mislijo, da gaje dal za dokapitali
zacijo firme. Drugi pravijo, daje dal v
skrinjico svoj zadnji belič, ki mu je ostal
do plače. Mogoče imajo krški delavci
tako visoke ali tako nizke plače, da jim
tolar tako ali tako ne pomeni ničesar,
rsormalnih plač najbrž že dolgo nimajo.
, ELEKTRIKA — V Starem gradu
imajo hladilnike in luči in še veliko tai refi' ki za delovanje potrebujejo
eektrično energijo. Toda kot pravijo,
so aparature uporabne samo deloma,
ako naj bi bilo zavoljo elektrike, ki da
Je v Starem gradu zelo »slabotna«. Tudi
'f tem primeru bo držalo, daje kovačeva
obila bosa in mlinarjeva kokoš žejna,
aj je zelo blizu Starega grada atomska
f ektrarna. Starograjci so zaradi tega
tpalo jezni in pravijo, da bi najbrž
zadoščalo za njihove potrebe, če bi ka0 dobili v vas samo nekaj tiste elektri.e> a Valpte se ponoči tako bleščijo
evilne luči na dvorišču nuklearke.

Novo v Brežicah
VODA — Ponekod v brežiški občini
Ptjejo vodo, ki se ji v teoriji reče opo
rečna. V praksi ji rečejo umazana, ka
dar se po dežju skali, drugače pa velja za
»sto, ker teče. Voda je oporečna menda
tudi zaradi stranišč državljanov. Svet
namreč še ni prepreden s kanalizacijo,
Pdscoej ne ponekod okoli Brežic. Am
pak cedi se tudi iz hlevov, kjer živijo vo
lt m krave. Če se že pristojna bitja na
dveh nogah ne dajo pregovoriti, da bi
odreševala vodo s kanalizacijo, bi se
mogoče dalo kaj izposlovati pri tistih, ki
imajo dve nogi več, čeravno ni dokaza
no, da bi število nog lahko vplivalo na
dejavnost glave.
OBNOVA — V Brežicah očitno ob\ jajo cerkev. To je povsem pošteno
.'f^prmkov in do tistega, kateremu je
Pozji hram posvečen. Če bi z obnovo
Qod°bra zdelane stavbe še počakali, bi
mislil, da je že povsem pozabljen, čeprav to ni res.
ZA GOLF IN DRUGO — V Moncah so zaradi golfa že splanirali velik
P ostor. Zravnane površine so trenutno
/•katerim kraj mirnega počitka, vadm prostor za golf in prijetna upokoJ.„"ska spmEajalna potka. Odkrili sojih
' motorizirani Ker so ljudje na moP® m izjemni ne samo zaradi ropota, ki
,PtemoreJ° motorji, ampak tudi za
lih
,rosti g'banja. ni nič čudnega, da
x oko'lta opazi. Pravzaprav je to sre’saj moped čez nogo ali od glave do
Po be* m</e h'1' nikomur od pešce-
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V Videm prihajajo drugi ljudje
Potem ko je sedanji direktor Franc Cargoponudil odstop, naj bi novi direktor pri
šel iz tujine — Prvo letošnje četrtletje zaključili z izgubo

KRŠKO — Franc Čargo, direktor krškega Vidma, je ponudil odstop, o
katerem naj bi danes odločal upravni odbor družbe Videm. V juniju naj bi
podjetje dobilo novega direktorja, ki prihaja iz tujine. Do začetka julija pa
naj bi bilo prenovljeno celotno vodstvo, v katerem bodo menda tudi neka
teri ljudje iz sedanjega.
Čargo je ponudil odstop, ker je
»izgubil kredibilnost«, kot pojasnjuje.
Očitno je tudi, da se razhaja z uprav
nim odborom v pogledih o nada
ljnjem upravljanju in
delovanju

Po šoli na cesti
Rast brezposelnosti
BREŽICE — V občini narašča brez
poselnost. Podatki za leto 1991, ko je
bilo ljudi brez rednega stalnega dela
precej več kot v 1990. letu, kažejo, daje
v občini Brežice brezposelnih več, kot
jih je v povprečju v Posavju. Na take
brežiške razmere je precej vplivala uki
nitev proizvodnje v Tehničnem re
montnem zavodu. Firme imajo delav
cev dovolj, kadar pa se odločijo koga
zaposliti, dostikrat povprašujejo po lju
deh z višjimi kvalifikacijami, kar ver
jetno pomeni, da bodo ljudje z nizko ali
pomanjkljivo izobrazbo vse težje dobili
stalno zaposlitev. Takega povpraševa
nje je očitno premalo, saj je med brez
poselnimi v brežiški občini skoraj polo
vica mladih ljudi, ki so končali šolo. Da
bi omilili take razmere v občini, o kate
rih je nedavno razpravljal brežiški iz
vršni svet, ustrezni upravni in strokovni
organi pomagajo dokupovati leta de
lovne dobe odvečnim delavcem, poma
gajo pri ustanavljanju podjetij in odpi
ranju novih delovnih mest in organizira
jo javna dela.
Firme, ki nastajajo v občini, so po
podatkih strokovne službe večinoma
trgovske in gostinske.

O NUKLEARKI
KRŠKO — Po vsem sodeč še ne
bo kmalu znano, ali bo v Sloveniji
sprejeta odločitev o zapiranju tukaj
šnje jedrske elektrarne, kajti repu
bliška skupščina še ni sprejela zakona
o referendumu za zaprtje NE Krško
do leta 1995. Na nedavnem skupš
činskem zasedanju, koje DPZ umak
nil predlog zakona z dnevnega reda,
so poslanci ocenili, da je vlada pri
pravila premalo podatkov za celovito
razpravo o zadevi. Na seji je menil
Ciril Kolešnik, da morajo državljani
imeti na voljo strokovno utemeljene
informacije o problemu in da naj se
odločajo izključno na tej podlagi. Kot
je na zasedanju povedal Ivan Tomše,
krška nuklearka ni bila zgrajena ob
splošnem soglasju s predgradbenovarnostnim poročilom, ki bi Sloven
ce obvestilo o dejanskem vplivu nu
klearke na okolje. Zavzel se je za to,
da bi Slovenci naposled dobili celovi
to in nepristransko informacijo o
stopnji tveganja ob nadaljnjem delo
vanju NE Krško.

PREDNOST
najnujnejšemu
BREŽICE — Ko gre za razvoj deografsko ogroženih območij, bi bilo
ne/6,. ° ugotoviti, kaj je nujno in kaj je
loč ° 'k° manj nujno za življenje v doeneni kraju. Mejo med enim in drun /) Je sicer težko določiti, so menili na
avni seji brežiškega občinskega izvr0ce®a sveta. Nekateri člani vlade so
enih, da bi bilo prav, ko bi z razvojno
oh 11 .. na demografsko ogroženih
bi
najprej zagotovili vsem prevalcem vsaj t. i. infrastrukturo, kot je
Vod°vod, cesta ipd.
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VIDMU ZMANJŠALI
DOBAVO ELEKTRIKE
KRŠKO — Elektrogospodarstvo
Slovenije je S. maja ob 9.30 popolnoma
priključilo na električno omrežje krški
Videm, potem ko je dan prej podjetju
omejilo preskrbo z električno energijo
zaradi neporavnanih obveznosti krške
tovarne. Elektrogospodarstvo je skleni
lo preklicati svoj ukrep šele po razgovo
ru med Vidmovim direktorjem Fran
cem Čargom in Izidorjem Rejcem,
slovenskim ministrom za industrijo.
Zaradi omejene dobave električne ener
gije je v Krškem zastala proizvodnja ce
luloze in papirja, kije po preklicu ome
jitve postopoma stekla.

Rado Barovič, predsednik Vidmo
vega upravnega odbora, je kljub tež
kim gospodarskim razmeram v krški
tovarni papirja in celuloze precejšen
optimist glede prihodnosti podjetja.
Pri tem poudarja tri nujne ukrepe.
Videm mora proizvajati, izdelovati
mora take vrste papirja, ki prinašajo
dobiček, in doseči mora »globalno
pocenitev poslovanja«.
L. M.

POGOVOR
Z VARČEVALCI
KRŠKO — Na poti v Ljubljano so
se ustavili v Krškem varčevalci iz Za
greba in Varaždina, ki imajo v Ljub
ljanski banki naložena devizna sred
stva. Hoteli so dobiti informacijo o
poslovanju Vidma. To jih zanima,
ker vidijo možnost, kako priti do svo
jih nepovrnjenih prihrankov, v so
lastništvu omenjene krške firme. Z
okrog 100 varčevalci so se pogovaijali v Kulturnem domu Krško Miloš
Medved iz Vidma in predstavniki
Ljubljanske banke Ljubljana.

Delegat KS Dolenja
vas o zapiranju Jedr
ske elektrarne Krško
KRŠKO — Zavedamo se ne
varnosti Jedrske elektrarne Krško,
ne branimo osebja nuklearke in ni
smo v nuklearnem lobiju. Hočemo
le kolikor toliko znosno življenje ob
objektu, ki so nam ga drugi vrinili v
okolje. Zato se bojimo nasilnih po
skusov stranke Zelenih, da bi na
vsak način takoj zaprla krško nu
klearko. Zato, ker se bomo počutili
veliko varnejše, če se je bo bal tudi
gospod Šešerko in njegovi. Bal seje
bo, dokler bo delovala. Ko bo za
ustavljena, bo očitno manj nevarna.
Nimamo niti najmanjšega jamstva
za to, da bi stekli vsi postopki, ki bi
morali pripeljati do njene razstavit
ve. Dr. Šešerko nam z dosedanjim
delovanjem in ravnanjem ne more
zbuditi toliko zaupanja, da bi mu
verjeli na besedo in ga podprli, je
med drugim rekel delegat Jože Stibrič iz KS Dolenja vas na seji krške
občinske skupščine 5. maja letos.
Stibriča je k razpravi spodbudila
okrogla miza, kije bila pred časom
na slovenski televiziji in je bila na
menjena čmobilski nesreči, a se je
»sprevrgla v ponovno obravnavo
krške nuklearke«, dr. Šešerko je na
okrogli mizi kritiziral druge, čeprav
»v skoraj dveh letih ni storil prav
ničesar, da bi nam, neposrednim so
sedom elektrarne, olajšal sožitje z
njo,« je Stibrič očital dr. Leu
Šešerku.

Čeprav po metrih, jo bodo dobili
Krška kabelska televizija — Bolj zagnani pričakujejo več naklonjenosti — Dva
različna gradbena odbora — Dražje kot v mestu — KATV Krško ima atest
KRŠKO — O krškem kabclskodistribucijskem sistemu ali z bolj znanim
imenom rečeno o krški kabelski televiziji, je slišati občasno kritike in vpra
šanja o načinu in rokih gradnje in razlogih za zastoje. Po informacijah iz
skupščine kabelskodistribucijskega sistema Krško gradbena akcija poteka
in s tem nastaja omrežje, kot je bilo zamišljeno.
Očitno je, da je prišlo do zastojev v
načrtovani gradnji. Vse kaže, da je
zmanjkalo denarja in so zato celoten si
stem gradili dosti bolj počasi, kot so
mislili na začetku. V takih razmerah, so
iskali možnosti, kako naprej, in pri tem
jim je nekako prav prišla odločitev kr
škega izvršnega sveta. Vladaje namreč
pokazala pripravljenost sovlagati v tiste
odseke kabelske televizije, za katere
bodo bodoči naročniki bolj zavzeti pri
gradnji.
Za kabelsko televizijo delujeta dva
gradbena odbora, od katerih eden po
kriva Krško, Dolenjo vas in Leskovec.
Poleg tega obstaja tudi gradbeni odbor
za senovško-brestaniško kotlino. S tako
organizirano gradnjo omrežja kabelske
televizije so lani omogočili sprejem ne
kaj naročnikom v Dolenji vasi, v celoti
so končali omrežje v Sotelskem in sko-

raj vse v Žadovinku. Akcija se nadaljuje
tudi letos in tako bo kmalu priključen
celotni zaselek Gmajna v leskovški krajevni skupnosti. Pripravlja pa se tudi
akcija za napeljavo kabelskega omrežja
v Venišah, tj. tudi v KS Leskovec. Na
Gmajni so položeni kabli. Da bo vse ta
ko, kot je treba, morajo monterji vgra
diti še elektronske elemente, vendar,
kot rečeno, je zadeva zadovoljivo reše
na in naj bi bil kabelski program gledal
cem na tem območju na voljo v krat
kem. Sicer pa gradnja omrežja na
območju krškega odbora napreduje
nekoliko počasneje kot v senovškobrestaniškem predelu.
Kot je povedal strokovni delavec
skupščine kabelsko distribucijskega si
stema Krško Anton Pleterski, je kabel
ski televizijski šistem v krški občini zelo
drag v primerjavi z nekaterimi drugimi
podobnimi sistemi. K visoki ceni pri
speva dejstvo, da krški sistem pokriva

razmeroma široko območje. »V Mari
boru, na primer, imajo v prostoru z radiusom kilometer in pol 14 tisoč upo
rabnikov. V krški občini gre za precej
večji radius in dosti manj naročnikov,
kar vse nam podraži zadevo,« računa
Pleterski. Tega ne pravi, kot bi želel
opravičevati očitne pretekle zastoje v
gradnji KATV, ampak navaja kot dej
stvo, ki gaje potrebno reševati, kolikor
se ga pri sedanjih 600 tolarjih za meter
»primarnega« televizijskega kabla in
drugih stroških ter povsem upravičenih
zahtevah in tudi muhah naročnikov pač
da reševati. Nekaj stvari govori, da de
lovna ekipa kabelske televizije v Kr
škem ne jemlje gradnje in vzdrževanja
omrežja z levo roko. »Lahko povem, da
smo zelo zmanjšali število napak. Vzdr
ževalna služba je zelo dobro opravila
delo in krška kabelska televizija ima po
leg velenjske in ljubljanske edina v dr
žavi atest,« poudarja Pleterski.
Po krški kabelski televiziji lahko na
ročniki sprejemajo 11 satelitskih in 5
domačih televizijskih programov inter
ni krški kabelski televizijski program in
6 radijskih programov na UKV po
dročju.
M. LUZAR

d.o.o., KRŠKO
vabi k sodelovanju
1. Komercialne zastopnike za delo na terenu za področje Kr
ško, Brežice, Sevnica, Kozjansko, Trebnje, Ribnica, Črno
melj, Novo mesto, Ljubljana z Gorenjsko, Celje, Maribor,
Prekmurje, Primorska.
2. Trgovce v marketu DARJA Novo mesto
3. Trgovko tekstila v trgovini »DARJA« Novo mesto, zaželjena
sposobnost aranžiranja.
Ponudbe pošljite na naslov: »DARJA« d.o.O.,CKŽ 53, 68270
KRŠKO, v 8 dneh po objavi.

Anton Pleterski

Dimnikarji
pod zelenim
drobnogledom
Zeleni Brežic o dimni
karski službi
BREŽICE — Zeleni Brežic ugotav
ljajo, da v občini deluje pomanjkljivo
urejena dimnikarska služba. S to službo
se ukvarjajo različni sekretariati, naj
manj pa zanjo skrbijo »v sekretariatu za
ljudsko obrambo, ki je po zakonu pri
stojen za požarno varnost«. Ker se v
občini pojavljajo novi možni izvajalci te
dejavnosti, bi moral kandidat ob razpi
su za podelitev koncesije predložiti pro
gram razvoja dejavnosti. Občina bi po
delila koncesijo tistim, ki imajo najboljši
program in zagotavljajo, da ga bodo
uresničili. Merili pri izbiri možnih izva
jalcev bi morali biti dobro izvajalčevo
delo in cena storitve. Zeleni bodo pod
pirali tistega možnega izvajalca, »ki bo
dejansko prispeval h kvalitetnejšemu
zraku in požarni varnosti v našem pro
storu. V mislih nimamo le čiščenja
dimnikov, temveč službo, ki bo lahko
ljudem svetovala, kako lahko porabijo
manj goriva in kako bodo manj one
snaževali zrak ter kako bo njihovo
premoženje varnejše pred ognjem«. Ker
je dimnikarska služba javna, mora
spremljati njeno delo poseben organ.
Stališča Zelenih o dimnikarski službi
utegnejo postati neprijetna za občinsko
upravo. Želeni Brežic, katerih predsed
nik je Ivan Tomše, namreč navajajo, da
so seznanjeni, »daje iz sredstev ekologi-

• Zeleni Brežic podpirajo med mož
nimi kandidati za opravljanje dimnikartskih storitev Energetski servis.

V BREŽICAH NOV
TRGOVSKI CENTER

MŠnice«*
odk' do 16. maja so v brežiški
rodile: Tatjana Umek iz
p„. ega — Kristijana, Milena Turk z
g znega — Urško, Vesba Rukavina iz
,„iane — Tamaro, Erika Bibič s Pird
re8.a — Andreja, Helena Krajnc iz
Krte nice —Anjo, Tatjana Ajster iz
g , .ega — Ana Marijo, Jana Galič iz
ql
Kajo, Verica Goričanec-llič iz
d -ezJa — Vanjo, Melita Lepšina iz
e Zlc
Klemena, Jasna Olujič iz
s °b°ra — Laro, Marija Baškovč iz
vina nj/vasi
Marka, Tamara Duha
ta^12 ^ ra^an'cc — Benjamina. Česti-

Vidma. Čargo odstopa v času izvaja
nju t. i. Vidmovega programa pre
obrata, s katerim se tovarna doslej ni
izkopala iz težav. Vodstvu ni uspelo
dobiti dodatnega denarja, poleg tega
je naletelo na nezadovoljstvo delav
cev in sindikatov.
Letos od januarja do aprila so v
Vidmu povečali izkoriščenost zmog
ljivosti od 52 na 76 odst. in za skoraj
štirikrat povečali proizvodnjo celulo
ze. Operativni stroški poslovanja so
se v primeijavi z lanskim letom
zmanjšali za 30 odst. Tovarna bo v

maju predvidoma prodala za skupno
13,2 milijona DEM celuloze in papir
ja, kar naj bi zadoščalo za kritje vseh
tekočih stroškov poslovanja v tem
mesecu. Kljub temu je Videm v veli
kih težavah, saj je imel v letošnjih pr
vih štirih mesecih 799 milijonov to
larjev izgube.

Elektrarne se
bojmo skupaj

BREŽICE — V ponedeljek so v Bre
žicah ob Titovi cesti odprli trgovski cen
ter Brežičanka. Gre za prvo etapo širše
ga kompleksa, s katero je mesto dobilo
skladišče živil in trgovino s tehničnim
blagom. V okviru blagovne hiše posluje
tudi okrepčevalnica. V Brežičanki je
zaposlenih skupno 30 ljudi.

je nakazan znesek 500.000 SLT Ener
getskemu servisu iz Ljubljane«. Zanima
jih, če je s tem že tudi izbran izvajalec
dimnikarskih storitev v brežiški občini,
na slednjo pa vprašujejo tudi o podrob
nostih v zvezi s tem.
L. M.

Ogroženo
osnovnošolsko
gasilstvo
Ne bo več podmladka?
BREŽICE — Po zadnjih podatkih iz
1991. leta šteje občinska gasilska zveza
Brežice 1.7251. i. operativnih pripadni
kov v pionirski, mladinski, ženski, član
ski in veteranski vrsti. Poleg teh je v ga
silski organizaciji 1.450 rezervnih in
3.344 podpornih članov. Gasilcem je
žal, da so skoraj prenehala delovati
osnovnošolska društva Mladi gasilec, ki
so bila v preteklosti dosti živahna. Ga
silska društva, ki so mentorji mladim
gasilcem v omenjenih šolskih gasilskih
skupinah, si močno prizadevajo, da bi
šolski podmladek obdržali v dosedanji
organiziranosti, »saj se od tam začne
kadrovanje v gasilsko organizacijo«.
Kljub veliki pozornosti do društvev
Mladi gasilec dve šoli »še vedno nimata
posluha za delo z mladimi gasilci«. Kar
zadeva kadrovanje v gasilske vrste so
gasilci v Brežicah prepričani, da so lah
ko v veliko pomoč gasilski dejavnosti
tudi ženske-gasilke, zato si prizadevajo
vključiti v svoje vrste tudi te. Žal neka
tera manjša društva še niso dojela, da so
dobre članice v društvu koristne in v ve
liko pomoč, ugotavljajo v brežiški
občinski gasilski zvezi.

Seminar o zdravstveni rekreaciji
Na Čatežu so razpravljali o koristni zdravniško podprti rekreaciji — Po razume
vanje in pomoč tudi v ministrstva — Podpora ministra Voljča

INTEGRAL BREBUS,
avtobusni promet, delavnice in turizem, p.o.
Brežice, Titova 11,
daje v najem

poslovni prostor, v izmeri 50 m2, v objektu avtobusna
postaja.

Prostor je namenjen za razna predstavništva ali za trgovino z
neživilskimi proizvodi.
Cena mesečne najemnine je 15,00 DEM za m2, po srednjem
tečaju Banke Slovenija.
Prijave na razpis sprejemamo na naslovu podjetja do vključno
30. 5.1992.

ČATEŽ — Terme Čatež, Univerzitetni inštitut za medicino dela, prome
ta in športa ter Fakulteta za šport iz Ljubljane so organizirali na Čatežu v
prostorih zdravilišča v petek prvi seminar o zdravstveni rekreaciji v Slo
veniji.
Na delovnem strokovnem srečanju,
ki gaje vodil prof. dr. Anton Franovič,
je prek 30 razpravljalcev poudarilo ve
lik pomen zdravstvene rekreacije pri
utrjevanju in varovanju zdravja. Na
seminarju, ki se gaje udeležilo skupno
okrog 50 slušateljev, so predstavili tudi
zdravstveno rekreacijo v slovenskih na
ravnih zdraviliščih in zakonske možno
sti za to, da bi omenjena zdravstvena
preventivna dejavnost dosegla kar naj
širši krog ljudi. Z najpomembnejšimi

ugotovitvami seminaija bodo seznanili
nekatere ustanove, kot so ministrstva za
zdravstvo, za urejanje prostora in za de
lo. S to informacijo »navzgor« želijo iz
vedenci za zdravstveno rekreacijo dose
či t.i. interdisciplinarnost v reševanju
odprtih vprašanj zdravstvene rekreaci
je. Predavanja, ki sojih prispevali in po
slušali udeleženci, bodo objavili še pred
poletjem v priložnostnem zborniku.
Seminar v Čateških Toplicah je po
besedah dr. Antona Franoviča nadalje

vanje aktivnosti, ki sega na področje
zdravstvene rekreacije. Pred leti je bila
ustanovljena komisija skupnosti slo-

• Odločitvi za nedavni seminarje iz
rekel podporo tudi slovenski minister
za zdravstvo, družino in socialno
varstvo dr. Božidar Voljč in ministr
stvo je imelo na seminarju predstav
nico.
venskih zdravilišč in po tej poti je re
kreacija postala tudi tema nekaterih
okroglih miz.
L. M.
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V Vidmu nič
ali zelo veliko
novega?
Ob nedavni stavki v krškem Vidmu so
poučeni ponavljali štirinajst Pergamovih
zahtev, ki naj bi, uresničene, snele s pleč
Vidmovih delavcev križ, ki si ga žal niso
nadeli sami Kaže, da se utegne uresničiti
štirinajsta, kajti direktor Franc Čargo je
ponudil odstop. Vprašanje je, kakšna bo
usoda ostalih zahtev.
Delavce posebej zanima, če bodo v
prihodnje še imeli delo v sedanjem Vid
mu, ali bodo delali v drugačnifirmi alipa
jih bo kdo vrgel na cesto, zato so to vpra
šali tudi v stavki. Najbrže jim ta trenutek
tega ne odgovori nihče, ali vsaj ne odgo
vori natančno. Kdor lahko razume, bo
pač razumel, kaj sta s tem v zvezi mislila
direktor Franc Čargo in Rado Barovič,
predsednik upravnega odbora. Nedavno
je prvi rekel, da celuloza in papir ne bosta
mogla preživeti toliko delavcev. Barovič
je odgovoril ko so ga vprašali o bodoči
organizaciji Vidmove proizvodnje, da ne
vidi razloga, da bi se moral zmanjšati
skupnifondplač. Na koliko ljudi se bo ta
skupni znesek delil paje drugo vprašanje.
Če bo denar, se bo našel ustrezen od
govor za delavce. Čargu denarja banke
niso večpripravljene posojati, verjetno pa
bo več sreče z najemanjem svežih kredi
tov imel morebitni Čargov naslednik. Če
bo do zamenjave prišlo, bo moral novi di
rektor znati uresničiti preostalih trinajst
Pergamovih stavkovnih zahtev, sicer se
bo čez nekaj mesecev znašel na listi neza
želenih.
Da bo denar, potem, ko so banke do
slej z nakazili oklevale, se bodo stvari v
bodoče najbrž sukale natančno po tržnem
redu razvitih industrijskih držav. In lahko
se zgodi, da se bo vse dogajalo drugače,
kot si predstavljajo delavci v Krškem.
v ______________ '
M. LUZARJ

Evropa
ostaja gluha
in slepa
Svet je poln sprenevedanja in sprevrženih
meril Klasična je že ocena italijanskega zu
nanjega ministra De Michelisa v času naj
hujših bojev na Hrvaškem, češ da tam ni voj
ne. Prav tako slepomišenje je namestitev
modrih čelad na okupiranem hrvaškem
ozemlju, ko se dobro ve, kdo to namestitev
ovira in s katerefrontne linije prileti na tisoče
granat dnevno. Ve se tudi, kje ljudje umirajo
že mesece in mesece in kdojih pobija. Človek
dobiva občutek, da tiste, ki bi morali z resnico
na dan in najostreje obsoditi agresorja ali ce
lo ukrepati proti njem, popada svojevrsten
krč vsakič, ko bi morali z odločilno besedo ali
dejanjem na dan. Še več, sprenevedanje in
sprevračanje resničnosti se loteva celo tistih,
ki so sami vpleteni v dogajanja in so njihova
žrtev. Hrvaška vlada trdi daje vojne konec in
se temu primerno tudi obnaša, v Osijeku pa
na sprehajalce, ki verjamejo tej propagandi
padajo granate in jih ubijajo.
Naravnost absurdna je bila odločitev o
namestitvi glavnega štaba sil Združenih na
rodov v Sarajevu. Koncentracija vojaštva, se
stava prebivalstva, ravnanje srbske manjšine
na Hrvaškem, predvsem pa dosledno izvaja
nje memoranduma srbske akademije, ki je
bil osnova za tragične premike v osrčju Bal
kana, vse to bi moralo vsakemu resnemu
analitiku dati jasno vedeti, kako nesmiselno

Pranja
perila
ni bilo
Drugi kongres slovenskih krščanskih de
mokratov zadnjo soboto v Cankarjevem do
mu v Ljubljanije imel kar nekaj značilnosti
zaradi katerih je pritegnil večjo pozornost,
kot jih ponavadi mediji posvečajo strankar
skim dogajanjem. Odvijal seje namreč v ča
su, ko je bila stranka, ena od glavnih nosilk
vladajoče koalicije, hkrati s padcem pred
sednika vlade vržena v opozicijo. Toje zbuja
lo pričakovanja, da bodo privrela na dan no
tranja trenja in medsebojna obtoževanja,
predvsem pa ostri napadi na dosedanje koali
cijske partnerje, ki so s podporo konstruktiv
ni nezaupnici povzročili padec vlade.
Nič takega se ni zgodilo, vsaj ne na tak na
čin. Za zaušnico nezvestim koalicijskim
partnerjem je namesto krščanskih demokra
tov poskrbel gost dr. Rajko Pirnat (in za to
požel burne aplavze), predvsem tuji gostje,
med katerimi so manjkali najvišji predstav
niki, ki so pohiteli v Rusijo na ustanovitev
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je tako dejanje: kot bi iz kletke sestradanih
levov poskušal dresirati bele miši. Ob tako
zgrešenipotezi se človek lahko že upravičeno
sprašuje, alije vse skupaj še resno ali pa niso
zadaj neke premetene igre, s katerimi naj bi
dosegli ravno nasprotni učinek od željenega
Skoraj paničen beg modrih čelad iz sarajev
skega ognjaje zdaj zares lep zgled vsem civi
listom, še posebej številnim materam in otro
kom, ki so nemočni ostali v smrtonosnem
peklu.
Zadnje v vrsti evropskih absurdovje odnos
do bosanskih ubežnikov. Nekatere države,
kot so Italija A vstrija in Nemčija so se šele
zadnje dni zganile, medtem ko so nekatere
druge, na primer Francija in Anglija zgo
vorno tiho. Evropa, ki se je svoj čas dičila z
avreolo človečanske ljubezni in vesti, je ob
balkanski tragediji ostala gluha in slepa No
če prepoznati agresorja, morilca, a karje še
huje, ne prepozna in ne prizna niti žrtve. Mi,
ki smo si svoj čas tako vroče želeli v Evropo,
lebdimo nekje vmes. Nevarno je, da bo nasi
lje, ki ga dnevno vidimo na televizijskih
ekranih, zginilo z ekranov in naše zavesti v
trenutku, ko bomo izključili aparat. Nevarno
je, da bomo postali evropski prav tam, kjer bi
bilo najmanj željeno: v neobčutljivosti Da bi
bilo slovo od Balkana hkrati tudi slovo od so
čutja, človečnosti
T. JAKŠE

Tudi za
slovensko
preživetje gre
V Črnomlju ostaja še vedno največji slo
venski zbirni center za begunce iz Bosne in
Hercegovine. Čepravje bilo 21. aprila, koso
center odprli rečeno, da bo v njem prostora
za 600 ljudi, je bilo to število preseženo v ne
kaj dneh. In četudi je črnomaljska oblast za
htevala, da jih v nekdanjo vojašnico nikakor
ne smejo namestiti več kot tisoč, jih je bilo
kmalu skoraj 1.100. Takrat pa so tudi v Čr
nomlju menili, daje njiho ve popustljivosti do
volj in preveč, daje tolikšno število beguncev
preveliko tako za občino z 18.000prebivalci
kot za kasarno, v katerije bilo nekoč okrog
300 vojakov.
Zakaj vse slo venske občine ne prevzamejo
obveze do beguncev, se sprašujejo v Črnom
lju. Mar ne bi šotori, kakršne so postavili v
Črnomlju, lahko stali na primer tudi na Kon
gresnem trgu v Ljubljani, je drugo vprašanje.
In ne nazadnje: kdo jim zagotavlja, da ne bo
prišlo do epidemij in ekološke katastrofe?
Res, da dajejo velik poudarek zgodnjemu
odkrivanju nalezljivih bolezni, da razkužujejo prostore v begunskem centru dvakrat na
dan, toda v danih razmerah je zelo težko
vzdrževati normalne higienske razmere. Kaj
pa odplake, ki potem, ko zapustijo nekdanjo
vojašnico poniknejo, sam bog ve, kam? Stoji
begunski center na ekološki bombi ali se bo
ta sprožila nekje drugje v črnomaljski občini?
Kje dobiti 2,7 milijona tolarjev za ureditev
kanalizacije? So zelenice okrog vojašnice res
varne ali pa so med travo eksplozivna sred
stva, zapuščinajugo vojske? Vsa ta vprašanja
se porajajo v Črnomlju, najbolje pa bi lahko
nanje odgovoril nekdo z debelimi šopi
denarja
A tega ni. Z republike povedo, da so izčr
pane slovenske rezerve. V Črnomlju pa spra
šujejo naprej: bodo morali Črnomaljci pre
našati breme begunskega centra? Res, da
republika plačuje stroške, a kaj, ko gredo ta
plačila počasi Resje tudi, da prihaja pomoč
od občanov in da je prispela tudi iz tujine. Pa
da imajo begunci sedaj namesto dveh tri
obroke na dan. Da so prav zadovoljni, pravi
jo, in da sejim najbrž ne bo zahotelo, tako kot
tistima dvema avtobusoma beguncev, ki so se
iz Črnomlja raje vrnili v Zagreb, razočarani,
kerjih Slovenci niso sprejeli v hotelih, kot so

tamkajšnje krščanske demokracije, pa so bili
polni hvale Peterletovi vladi, ki je po njiho
vem mnenju zares utrdila demokracijo v Slo
veniji in Slovence pripeljala na pot samood
ločbe in osamosvojitve, pa tudi zastavila
pravilno smer nadaljnjega razvoja. Zato so
izražali prepričanje, da je sedanje opozocijsko stanje le predah, pač v skladu z zakoni
parlamentarne demokracije, pred ponovnim
prevzemom krmila države. K temu cilju so
predstavniki sorodnih strank iz tujine, ki so
se med osamosvajanjem že izkazali kot pra vi
prijatelji Slovenije, pripravljeni pomagati
slovenskim krščanskim demokratom pred
vsem z nasveti in tehnično pomočjo pri vode
nju volilne kampanje, saj imajo na tem pod
ročju gotovo veliko več izkušenj.
Kot je že prej napovedoval predsednik
Lojze Peterle, je bil namen kongresa usmer
janje f bodočnost in je bil zato izrazito dela
ven, namenjen notranjemu stabiliziranju in
organiziranju pred prihajajočimi volitvami
Sprejetih je bilo več resolucij in usmeritev za
angažiranje na področju družine in socialne
politike, gospodarstva, kulture in izobraže
vanja, enakopravnega položaja žensk v
družbi, poleg že obstoječe mladinske organi
zacije pa so znotraj stranke ustanovili še
kmečko in seniorsko gibanje. Tako usmeri
tevje potrjevalo tudi geslo kongresa- Ni nam
vseeno, ki na dokaj zgovoren a hkrati dvo
umen način odraža sedanje razpoloženje v
slovenski krščanski demokraciji
Lojze Peterle ostaja še naprej pri krmilu
stranke kot njen predsednik, pomagalo pa
mu bo kar pet podpredsednikov: Ivo Bizjak,
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jim obljubljali Hrvati, ampak v begunskih
taboriščih.
Kljub vsem težavam je lepo slišati tudi po
hvale iz visokega komisariata za begunce, da
v Črnomlju lepo skrbijo za begunce in da svet
premalo ve o lej skrbi Ob vsem tem pa v
mnogih v črnomaljski občini kljuje nekaj,
kar bi težko poimenovali z besedo. Medtem
ko na desnem bregu Lahinje ljudje iz Bosne
in Hercegovine, od katerih so mongi res iz
gubili prav vse, kar so imeli, dobijo vsaj hra
no in obleko, pa na levem bregu Dobličice, v
bližnjem Bellu, okrog 900 ljudi trepeta iz me
seca v mesec, ali bodo dobili plačilo za svoje
delo ali ne. Pa niso edini in na to, da mnogi
Slovenci kljub trudu živijo na robu socialne
varnosti, marsikdaj prehitro pozabimo.
M. BEZEK-JAKŠE

lahko odgovori le novi kulturni minister Bo
rut Šuklje. Ta pa bo najbrž že s prvimi pote
zami in kmalu pokazal, kaj bo od predhodni
ka sprejel in kaj spremenil Pričakovatije, da
bo med prvimi na udaru rumena knjiga, kijo
bodo kritični analitiki prav gotovo pretresli in
morebiti predlagali drugačno razdelitev de
narja. kot je storilo Capudrovo ministrstvo.
S Sukljetovim prihodom bo v kulturi zavel
nov veter, o tem najbrž ni dvoma, to pa tudi
pomeni, da bo moral imeti novi minister več
posluha za razumevanje in razreševanje vse
ga tistega, karje z različnih mest in iz kvalifi
ciranih okolij nenehno butalo na ministrska
vrata, ko je za njimi še sedel dr. Capuder, pa
tolikokrat zaman, brez odziva.
I. ZORAN

Rumena knjiga
za naslednika
res zavezujoča?
Dosedanji kulturni minister dr. Andrej
Capuderje le nekaj ur prej, preden mu je re
publiški parlament odvzel tako kot vsem dru
gim članom Peterletove vlade ministrski na
slov in ga dal Borutu Šukljetu, sklical
»priljubljene« novinarje in jim, prek njih pa
seveda tudi najširši slovenski javnosti, pred
stavil v tisoč izvodih izdano rumeno knjigo z
našlo vom Republiškiprogram kulture za leto
1992.
V omenjeni knjigi obelodanjeni program
je »težak« 4 milijarde in 40 milijonov tolarjev
ali, pretvorjeno v devize, okoli 50 milijonov
dolarjev. Po zatrjevanju sestavljalcev realno
to ni manj, kot je slovenska kultura dobila
lani, vendar pa ne zanikajo, da so bile temu
področju namenjene vsote v preteklosti tudi
že znatno večje. Dr. Capuderje prepričan, da
bo moč ohraniti kakovost kulturnega življe
nja na doseženi stopnji. Po njegovem mnenju
se ta kakovost v zadnjem obdobju ni bistveno
zmanjšala, na splošno seje celo popestrila in
na nekaterih področjih tudi opazno dvignila.
Dr. Capuder zatrjuje, da je vse to zasluga
politike pod njegovim vodstvom, pri čemerje
bila tako imenovana paradigma «dinamič
nega ravnovesja« temeljno kulturnopolitično
načelo ministrstva. V uvodu rumene knjige
oz. k programu je zapisal, da se je ta para
digma izkazala za primerno in da jo je moč
uveljavljati le ob upoštevanju demokratizaci
je in racionalizacije.
Dosedanji kulturni minister ne skriva za
dovoljstva in ponosa ob opravljenem delu, še
posebej pri reorganiziranju in novi vzposta
vitvi ministrskega aparata. »Umetnost vlada
nja je umetnost sodelavcev,« je poudaril ob
srečanju z novinarji in dal vedeti, kako dobra
je bila celotna ekipa, ki je delala z njim. Za
največji uspeh šteje, da jim je uspelo »zvariti
nekdanje ministrstvo z nekdanjo Kulturno
skupnostjo Slo venije« oziroma urediti stanje.
Veliko je bilo narejenega, je dr. Capuder
govoril novinarjem in jih prepričeval, da bi
gotovo naredil še več, če bi še naprej ostal mi
nister. Predvsem bi poskrbel, da bi šel v par
lamentarno proceduro zakon o kulturnih de
javnostih. Ker tega ni storil že prej, so ga
kritizirali. V rumeni knjigije zapisal, da je že
zbrano delovno gradivo (v obliki tez) za ome
njeni zakon, ki naj bi »združil načelo reševa
nja in normiranja na tem tako heterogenem
področju«.
Dosedanji kulturni minister se je seveda
trudil, da bi sebe in sodelavce v ministrstvu
prikazal f najlepši luči, toje, da so vsi naredili
vse, kar so mogli, in to dobro. Tudi program
kulture za leto 1992. Že narejeno in doseženo
naj brbilo po prepričanju dr. Capudra zave
zujoče za naslednika, vključno s potrebo
ohranjanja »dinamičnega ravnovesja«.
A li bo res tako, kot misli dr. Capuder, da bi
moralo biti, je seveda vprašanje, na katero

Da Kočevska Rekaje odprta Skoznjo
se lahko peljete kddarkoli pač želite, saj
prometni znak, ki stoji v Kočevski Reki in
prepoveduje vožnjo za vsa vozila, opo
zarja le, da gre v tistem predelu za enos
merni promet. Povsem druga pesem pa so
informacije o tem, kaj se v Kočevski Reki
dogaja
Nedavno tega je Kočevsko Reko obis
kal in se pogovarjal s krajani obrambni
minister Janez Janša —o tem novinarjev
niso obvestili Ves pretekli teden so v po
častitev dneva organiziranja manevrske
strukture Narodne zaščite potekale šte
vilne športne, kulturnem druge prireditve
— tudi o tem novinarjev niso obvestilu
Nekatere, in to res samo nekatere novi
narje, so povabili le na osrednjo in hkrati
tudi zaključno prireditev v Nove Laze, pa
še to zadnji dan in verjetno samo zato, ker
so izrazili svoje ogorčenje nad »izključit
vijo« novinarjev.
O obisku Janeza Janše smo lahko bra
li, prav tako je bita, vsaj v našem časopi
su, objavljena tudi vest o osrednji prire
ditvi v Novih Lazih, vendar pa se ob tem
zastavlja vprašanje: Ali namerava Ko
čevska Reka dokazovati svojo odprtost
tako, da bo o dogajanju v Kočevski Reki
pisal le »pri njih zaposlen človek«? Če ni
tako in Kočevska Reka resnično ni več
zaprta, potem morajo priznati, da je bila
»izključitev« novinarjev prvi velik »kike«
njihove odprtosti
__________ M. LESKOVŠEK-SVETE

J

PODPIS ZDRUŽITVE — Lojze Peterle podpisuje izjavo o združitvi s Slovensko ljudsko
stranko iz inozemstva Levo Ivan Oman. novi podpredsednik SKD, desno dr. Julij Savelli iz
Argentine. Peter Klopčič iz Kanade in Marjan Struna iz Evrope. (Foto: T. Jakše)
dr. Marko Kremžar, Franc Miklavčič, Ivan
Oman in Meta Prelesnik. Dva od petih pod
predsednikov sta tudi nova aduta, s katerima
je krščanska demokracija nostopila na kon
gresu. Prvije Ivan Oman, dosedanji predsed
nik kmečke zveze, ki je zaradi razhajanj v
vodstvu svoje stranke prestopil h krščanskim

Je Kočevska
Reka res
odprta?

demokratom, kjer bo vodil kmečko gibanje.
Na tiskovni konferencije povedal, da je v in
dustrijski družbi kmečka stranka anahroni
zem in da je kmečko gibanje že doseglo svoj
namen: pluralizacijo slovenske politike. Na
stopil je čas, da bi se morala kmečka zveza
združiti s krščanskodemokratsko, kotje bilo

predvideno, saj sta si programa strank zelo
podobna, s tem pa bi se povečal tudi vpliv na
odločanje. Povedalje, da odločitev za odstop
ni bila lahka, vendar je združitev s krščan
skimi demokrati vodstvu postavil kot pogoj,
da ostane. Ime Slovenska ljudska stranka, ki
si ga je nadela kmečka zveza, je po njegovem
uzurpacija, pri njem pa vztrajajo nekateri
stremuški člani vodstva zaradi lastnih ciljev.
Prepričanje, da mu bo sčasoma sledil tudi del
članstva, pa tudi, da bosta stranki tudi v bo
doče tako ali tako prisiljeni sodelovati.
Dr. Marko Kremžarje drugi podpredsed
nik in zastopa izseljenski del slovenske krš
čanske demokracije, tistega, ki se je prav tu
na kongresu, organiziran v zgodovinsko Slo
vensko ljudsko stranko, združil s slovenskimi
krščanskimi demokrati. Po branju skupne iz
jave in podpisu pristopnega akta so imeli
predstavniki SLS dr. Julij Savelli iz Argenti
ne, Marjan Struna iz Evropa in Peter Klopčič
iz Argentine in Peter Klopčič iz Kanade tis
kovno konferenco, na kateri so izrekli upa
nje, da bo nova, svetovna dimenzija obogatila
stranko, ji pomagala do novih spoznanj in
uspehov, pa tudi do potrebne pomoči. Hkrati
so menili, da bo normalizacija odnosov F do
movini pomagala tudi Slovencem v inozem
stvu odstraniti prepreke, kijih razdvajajo. Iz
boljšanje je že sedaj čutiti. Izrazili pa so tudi
začudenje nad tem, kako togo se f nekaterih
pogledih domovina obnaša do njih, kar se ne
nazadnje kaže tudi F zakonu o državljanstvu,
po katerem so ga slovenski izseljenci dolžni
obnoviti do 24. junija, čeprav se mu velika
večina nikoli ni odrekla.
T. JAKŠE
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Sevnica je pela

Naši pihalni orkestri tekmujejo

Občinska pevska revija
SEVNICA — Na sobotni občinski
pevski reviji v kulturni dvorani GD
Sevnica je občinstvo toplo pozdravilo
nastope treh mešanih pevskih zborov in
dveh oktetov. Mešani pevski zbor Lisca
(zborovodja Stane Peček) je zapel ljud
sko Voznica (v priredbi Alojza Srebot
njaka), Srebotnjakovo Bori (m besedi
lo Srečka Kosovela), ljudsko Pa se sliš
(v priredbi Karola Pahorja) in ljudsko
Prišelje ljubi pod okno (v priredbi Kar
la Boštjančiča). Mešani pevski zbor Ju
tranjka je pod vodstvom Cirila Udovča
nastopil s pesmijo Večerni a ve (v pri
redbi Rada Simonittija), s Simonittijevimi Cigani, nadalje s Pohojeno travco
Frana Venturinija in pesmijo Bratci ve
seli Ubalda Vrabca. Mešani pevski zbor
Primož Trubar iz Loke pri Zidanem
Mostu, kjer je zborovodkinja Tatjana
Balog spet čvrsto prevzela vajeti, se je
predstavil s slovensko narodno Drim,
drim drimala v priredbi Alda Kumaija,
Simonittijevo Podjasnim soncem rdeča
roža (na Cankarjevo besedilo), s koroš
ko narodno Dečva moja feušarca (pri
redil Uroš Krek) in s Sentimentalnim
potovanjem Buda Greena (priredba:
Hawley Ades, slovensko besedilo: Elza
Budau). Tatjana Mole je ob tej skladbi
na klavirju spremljala zbor, ki ga ta hip
uvrščajo v sam vrh sevniškega zborov
skega petja. Vsi trije zbori bodo predvi
doma ob koncu meseca sodelovali na
Posavski pevski reviji.
Če se za hip pomudimo še pri obeh
oktetih, čeravno bi morali Corono, ako
01 upoštevali kronološki potek sevniške
občinske revije, uvrstiti pred Ločane,
Povejmo, daje dekliški oktet Corona iz
Boštanja pod umetniškim vodstvo Ro
mane Pernovšek z Brahmsovo fVige‘‘ed, Mihelčičevo skladbo Venci bejli s
l omčevo Gorenjsko zdravico in Bole
tovo Sem se rajtov ženiti stopnjeval pri
jetno razpoloženje. Oktet Boštanjski
‘untje pod vodstvom Jožeta Pfeiferja
(mentor Emil Lenarčič) je začel z Dobar veče lubo dakle Oskarja Deva, na
daljeval s Teku sem dol po dolin Slavka
Mihelčiča in Spominom na zimski večer
Ferda Juvanca. Oktet je z novim spo
redom nadvse učinkovito zaključil svoj
nastop s pesmijo Domovini Benjamina
Ipavca na reviji, kije pokazala kakovo
sten napredek zborov in oktetov. Prire
ditev je rutinirano izvedla sevniška
Zveza kulturnih organizacij.
P. P.

Za letošnje godbeniško tekmovanje v 3. težavnostni stopnji prijavljenih tudi se
dem orkestrov iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja — Nastopili bodo na koncer_________ tih v Novem mestu in Trebnjem, in sicer to soboto in nedeljo
NOVO MESTO, TREBNJE — S sobotnim tekmovalnim koncertom v Gro
supljem in z nedeljskim v Ormožu seje začelo 13. tekmovanje slovenskih pihal
nih orkestrov v tretji težavnostni stopnji. Za tekmovanje v tej kategoriji je pri
javljenih 22 orkestrov, od tega sedem iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter
dva s Tržaškega. Koncerti bodo še v treh krajih: v Novem mestu, Trebnjem in
Logatcu.

Portret Jožeta Gorjupa iz leta 1927

Spominska
razstava
Ob 85-letnici rojstva
in 60-letnici smrti slikarja Jožeta Gorjupa
KOSTANJEVICA — V Lamu
tovem likovnem salonu v Kosta
njevici bodo, jutri, v petek, 22. ma
ja, ob 18. uri odprli spominsko
razstavo slikarja, kiparja in grafika
Jožeta Gorjupa, kostanjeviškega
rojaka, ob 85. obletnici njegovega
rojstva in 60. letnici njegove smrti.
V otvoritvenem programu bo na
stopil oktet Jelovica iz Škofje Loke
pod vodstvom Slavka Mihelčiča.
Jože Gorjup seje rodil 20. aprila
1907 v Kostanjevici, umrl pa je 30.
aprila 1932 v ljubljanski bolnišnici.
Pokopan je na kostanjeviškem po
kopališču. Od leta 1982 se po njem
imenuje osnovna šola v Kostanjevi
ci, prej pa je bila v tej šoli tako ime
novana Gorjupova galerija.
Čeprav je Jože Gorjup umrl star
komaj 25 let, njegov opus ni maj
hen. Zgodaj seje vključil v likovno
dogajanje kot izrazita osebnost, ka
tere delo je navdahnjeno z ekspre
sionistično florentinsko šolo. Nje
govo največje delo je poslikava
prezbiterija v Miklavževi cerkvi v
Kostanjevici, z velikim Križanim (v
žgani glini), kije nastal, po izjavi dr.
Franceta Steleta, »v tekmi z Meštrovičem«, pri čemer pa je mladenič
več kot samo uspel. Omenimo še,
da se je Gorjup preizkušal tudi kot
pesnik in režiser.
[ z

Na tekmovalnem koncertu mora
vsak orkester izvesti tri skladbe: eno
obvezno in dve po lastnem izboru. Za
obvezno so si godbeniki lahko izbrali
eno od teh dveh: ali Bojana Adamiča
Zgodbico v štirih delih ali Marjana Sa
jovica Divertimento. Tekmovalna žiri
ja, kiji predseduje Ivan Marin iz Vele
nja, prisoja točke, upoštevaje naslednje
elemente ocenjevanja: intonacijo, zvok,
ritem in doslednost v tempu, tehniko
igre, dinamiko in fraziranje ter umet
niški vtis. Orkester, ki želi osvojiti zlato
listino s posebno pohvalo, mora zbrati
več kot 95 odstotkov točk (od 100
možnih). Za zlato listino je treba zbrati
nad 85 odst., za srebrno nad 75 odst. in
za bronasto listino nad 65 odst. možnih
točk. Orkester, ki bo dobil 65 odst. ali
manj točk, bo prejel priznanje za
sodelovanje.
V Novem mestu bo (tretji) tekmo
valni koncert v soboto, 23. maja, ob
14. uri v Domu kulture. Občinstvu in

strokovni žiriji se bo predstavilo pet
tekmujočih orkestrov: Mestna godba
Metlika z dirigentom Ivanom Jerino,
Pihalni orkester Novoles iz Straže pod
taktirko Mira Sajeta, Godba na pihala
Črnomelj, ki jo vodi Tone Kralj, Pihal
ni orkester Iskra iz Šentjerneja pod vod
stvom dirigenta Bratislava Roguljiča
in Godbeno društvo Viktor Parma iz
Trebč nad Trstom z dirigentom Leandrom Peganom. Kot zanimivost zapi
šimo, da bodo šentjernejski godbeniki
izvedli tudi skladbo Šentjernejska ko
račnica, ki jo je napisal dirigent Roguljič.

KULTURNI VEČER V
ŽUPANČIČEVEM HRAMU

NOVO MESTO — Mešani pev
ski zbor Krka je že po prvih koncer
tih razmišljal o izdaji svoje plošče,
vendar se mu je ta dolgoletna želja
uresničila šele zdaj, ko ima za seboj
že dve leti uspešnega delovanja. La
sersko CD ploščo, na kateri je po
snetih deset pesmi, ki jih je zbor za
pel pod vodstvom sedanje dirigent
ke, prof. Jožice Bradač z Glasbene
šole Marjana Kozine, so predstavili
v sredo, 13. maja, zvečer na 15. Do
lenjskem knjižnem sejmu v avli Kr
kine upravne stavbe v Ločni. Obis
kovalci so prisluhnili nekaj pesmim
s plošče in zvedeli nekaj več o zbo
ru. O tem je govorila Joža Miklič,
direktorica novomeške SDK, ki je
bila svojčas zaposlena v Krki in bila
tudi prva predsednica organizira
nega kulturnega dela v novomeški
tovarni zdravil. Med drugim je deja
la, da seje v Krki šele z ustanovitvi
jo pevskega zbora začelo pravo kul
turno življenje, ki se je do danes
tako razraslo ter postalo tako razve
jeno in raznovrstno. Predsednik
pevskega zbora, Andrej Pelko, je
podelil po eno ploščo trem ustano
vam, s katerimi Krka in njen zbor
tesno sodelujeta: Glasbeni šoli Mar
jana Kozine, Študijski knjižnici Mi
rana Jarca in Studiu D.

DRAGATUŠ — Ob 100-letnici na
kupa Župančičeve hiše v Dragatušu
(kupoprodajno pogodbo sta sklenila
Franc Zupančič, oče pesnika Otona
Župančiča, in Jože Štefanič) bo danes,
v četrtek, 21. maja, v tukajšnjem gostiš
ču Župančičev hram ob 20. uri kulturni
večer. O pesniku Župančiču bo govoril
belokranjski rojak Janez Mušič, direk
tor in glavnj urednik Založbe Mladika v
Ljubljani, Župančičeve pesmi pa bodo
recitirali učenci dragatuške osnovne šo
le. Program bodo popestrili domači
tamburaši. Ob tej priložnosti bodo od
prli v Župančičevem hramu razstavo
grafik domačina Jožeta Matkoviča. Po
sebni gostje kulturnega večera bodo
znani slovenski literati in esejisti Jože
Snoj, Jože Horvat in Miha Mate.

Dobre, koristne in poceni knjige
1° i.e
140 let vodilo Mohorjeve družbe kot najstarejše slovenske založbe —
celjska Mohorjeva družba se je v Novem mestu predstavila z razstavo in v »živo«
NOVO MESTO — Najstarejša slovenska založba Mohorjeva družba, ki
0 "?ia 140. obletnico ustanovitve, seje na 15. Dolenjskem knjižnem sejmu
'iaV'*a v <*veh oblikah: z razstavo najstarejših knjig in izborom knjižne
Produkcije v kasnejših obdobjih, vse do prikaza zadnjih letnikov zbirk in drugm tiskov, ter v četrtek, 14. maja, z njej posvečenim večerom, na katerem so o
. ?.™|jevi družbi kot cerkveni bratovščini, njeni založniški dejavnosti in
njižnih programih skoz desetletja govorili njeni predstavniki in uredniki. Soelovali so igralec Janez Albreht, kije prebral nekaj odlomkov iz starih in noveJših mohorjank in učenci novomeške glasbene šole.
Najprej je treba pojasniti, da se je v

Novem mestu predstavila celjska Mo-

CUDERMANOVA
RAZSTAVA
KAMNIK — v tukajšnjem muzeju
S° rc51^ Pre<* kratkim razstavo slik in
slovenskega slikarja Staneta Cuermana, sodobnika %Iihe Maleša, po
aterem se imenuje kamniška galerija.
• uderman je predstavljen s 60 risbami
ln 8rafikami ter s 50 slikami.

10. Topliški
. knjižni sejem
Otvoritev jubilejnega sejma bo v torek, 26. maja
DOLENJSKE TOPLICE — Prinodnji teden bo v salonu tukajšnje
ga zdraviliškega hotela, poleg Vi
teške dvorane, potekal jubilejni, že
deseti Topliški knjižni sejem. To
tradicionalno prireditev tudi letos
Popravljajo Zdravilišče Dolenjske
Toplice, Osnovna šola Dolenjske
Toplice in novomeška knjigarna
Mladinske knjige. Na prodajni raz
stavi bo okoli 500 (naslovov) knjig,
s katerimi bo sejem oskrbela omertjena knjigarna.
10. Topliški knjižni sejem bodo
slovesno odprli v torek, 26. maja,
Popoldne. Gost bo znani slovenski
enigmatik, prevajalec in urednik
•lože Stabej, pisec knjige Kaj veš in
znaš, ki jo bodo ob tej priložnosti
tudi predstavili obiskovalcem. V če'rtek, 28. maja, ob 20. uri bo v saloou zdraviliškega hotela literarni vej~r, na katerem bodo svoja dela
brali pesnik Tone Kuntner in mladi
'tterati iz topliške osnovne šole.

horjeva družba, saj poleg te delujeta še
Mohorjeva družba v Celovcu in Mo
horjeva družba v Gorici, vse tri pa so
samostojne. Slišati je tudi bilo razlog,
zakaj deluje ta družba, ki ji je zibel ste
kla v Celovcu na pobudo profesoija
Antona Janežiča in kaplana Andreja
Einspielerja ter ob podpori lavantin
skega knezoškofa Antona Martina
Slomška, tako razvejeno in razseljeno.
Zato, ker so tako zahtevale zgodovinske
okoliščine, ki Slovencem niso bile na
klonjene in jim niso dovolile, da bi žive
li v eni državi.
Mohoijeva družba je imela vseskozi
izjemno pomembno vlogo, predvsem
pa je naučila Slovence brati knjige in
gojila njihovo navezanost na slovenski
jezik. Daje to lahko dosegla, je Sloven
cem že na začetku svojega delovanja
ponujala dobre, koristne in ppceni knji
ge. V dolgih obdobjih življenja in delaje
doživljala vesele pa tudi hude trenutke,
vzpone in padce. Najobilnejši sad je
obrodila ob koncu prve svetovne vojne,
po razpadu Avstro-Ogrske: takrat je
štela skoraj 100.000 članov in imela
prav toliko naročnikov na svoje knjige,
okoli 2.000 celo med našimi ljudmi v
Ameriki. Močan osebni pečat je družbi
vtisnil duhovnik in pisatelj Franc S.
Finžgar, ki je pritegnil k sodelovanju
vse ugledne slovenske pisatelje in
učenjake.

»TIŠINA —
PROTISLOVNE
OBLIKE RESNICE«
LJUBLJANA — Pod navedenim
naslovom je v Modemi galeriji v Ljub
ljani od 19. maja odprta razstava del de
setih vodilnih evropskih kipaijev. Raz
stavljajo pa: Mirko Bratuša, Pedro
Cabrita Reis, Hubert Kiecol, Juan Munoz, Thomas Schiitte, Ettore Spaletti,
Jan Vercruysse, Lujo Vodopivec, Rachel Whiteread in Erwin Wurm. Raz
stava bo odprta do 21. junija.

Danes dosega (celjska) Mohorjeva
družba le še četrtino naklade iz najbolj
ših let, saj je število njenih članov in na
ročnikov močno upadlo. Nove bralce in
kupce pridobiva tudi z razširjenim in
širše zanimivim programom, pri čemer
dosega z nekaterimi knjigami, npr. s
knjigami zeliščaija patra Simona Ašiča,
za slovenske razmere neverjetno visoke
naklade. Seveda jo pestijo podobne te
gobe kot druge slovenske založbe in le
stežka še ohranja vodilo, da morajo biti
njene knjige poceni.
I. ZORAN

»MALI MALARJI«
LJUBLJANA — Tretje leto zapored
je priredilo uredništvo otroške revije
Kekec pri Založbi Mladika v Ljubljani
razstavo »Mali malaiji«, ki predstavlja
izbrane risbe, gvaše in grafike osnovno
šolcev iz raznih krajev v Sloveniji. Raz
stavo si je moč ogledati v Knjigarni in
galeriji Kazina na Kongresnem trgu v
Ljubljani.

Literarno
srečanje bo
v Trebnjem
TREBNJE —■ Območno sreča
nje mladih pesnikov in pisateljev za
Dolenjsko bo letos v Trebnjem, in
sicer v torek, 26. maja. Na razpis
Zveze kulturnih organizacij Slove
nije oziroma njenega odbora za lite
rarno dejavnost seje odzvalo in po
slalo literarne prispevke trinajst
avtotjev. Žirijo, ki bo izbrala naj
boljša dela za javno predstavitev in
predlagala, kdo naj bi se udeležil
republiškega srečanja literatov za
četnikov, sestavljata pesnika prof.
Ivan Gregorčič z Mirne in Matjanca Kočevar iz Novega mesta. Ta
dva se bosta udeležila tudi okrogle
mize in pogovora o literarnem
ustvaijanju, ki bo v Trebnjem ome
njenega dne že popoldne. Ob 19.
uri se bo v občinski matični knjižni
ci, v Goliovi knjižnici, začel literarni
večer območnega srečanja.

Prva plošča
Krkinega zbora
Predstavitev bila na
Dolenjskem knjižnem
sejmu

POLLETNIH SPRIČEVAL
POSLEJ NE BO VEČ
Strokovni svet za vzgojo in izobra
ževanje Slovenije se strinja s predlo
gom ministrstva za šolstvo in zavoda
za šolstvo, da se lahko v prihodnjem
šolskem letu vsaka osnovna in sred
nja šola sama odloči, ali bo vpeljala
tri ocenjevalna obdobja alipa bo osta
la pri dosedanjih štirih. Tem spre
membam bodo potem prilagodili šol
ski koledar. Ob režimu treh ocenjeval
nih obdobij se bo prvo izteklo decem
bra, drugo pa zadnje dni aprila.
Šolskega polletja in polletnih spriče
val ne bo več. Na šolah, kjer že imajo
poskusno tri ocenjevalna obdobja, so
v glavnem zadovoljni.

ZNAJO IN NE ZNAJO
Pri drugem preveijanju znanja so
učenci osmih osnovnošolskih razredov
v Sloveniji dosegli rezultate, ob katerih
je moč reči, da znajo in ne znajo. Pri
slovenščini je bilo 68,4 odst. pozitivnih,
pri matematiki pa le 42,3 odst. Pri tret
jem, izbirnem, predmetu so bili rezultati
taki: biologija — 74,4 odst. pozitivnih,
nemščina — 73,7, angleščina — 69,8,
kemija — 64,7, fizika — 58,9, zemlje
pis —58,8 in zgodovina 58,8 odst. pozi
tivnih ocen.

RAZSTAVA NAKITA
LJUBLJANA — V ponedeljek, 18.
maja, so odprli v Cankaijevem domu v
Ljubljani razstavo nakita iz zbirk Po
krajinskega muzeja Ptuj, Arheološkega
muzeja Zadar in Miše Jelnikar iz Lon
dona.

LINHARTOVO
SREČANJE 92
LJUBLJANA — Zveza kulturnih
organizacij Slovenije pripravlja tudi le
tos tako imenovano Linhartovo sreča
nje. Najbojlše slovenske lutkovne sku
pine (selektor Saša Jovanovič) se bodo
predstavile 27. in 28. maja v Rušah,
srečanje mladih slovenskih gledališč
(selektor Uroš Trefalt) bo 29. in 30. ma
ja na Ptuju, srečanje otroških gledališč
(selektor Vili Ravnjak) pa 1. in 2. junija
v Pesnici pri Mariboru.

V Trebnjem bo (četrti) tekmovalni
koncert naslednji dan, v nedeljo, 24.
maja, tudi v Domu kulture, z začetkom
ob 14. uri. Nastopili bodo: domači
Občinski pihalni orkester Trebnje, ki ga
vodi Igor Teršar (dirigent, pod čigar
taktirko je trebanjski Komorni zbor le
tošnjega aprila prvič nastopil na repu
bliškem zborovskem tekmovanju Naša
pesem v Mariboru in osvojil bronasto
plaketo). Gasilska godba na pihala iz
Loč pri Dobovi z dirigentom Jožetom

Kaseta za jubilej
trebanjske godbe
Občinski pihalni orkester Trebnje
slavi lep jubilej: 65-letinco delovanja.
Začetki orkestra segajo v leto 1926;
takrat je igralo vsega dvanajst god
benikov. V današnjem času je orke
ster prerasel občinske okvire ter na
stopa po Sloveniji in zunaj nje. Pod
vodstvom mladega dirigenta Igorja
Teršarja je dodobra spremenil pro
gramsko politiko in s tem pridobil
precej mladih godbenikov. V tak
šnem sestavu se orkester pripravlja
na nastop na republiškem tekmova
nju v 3. težavnostni stopnji in na pro
slavitev 65-letnice obstoja. Pred krat
kim so trebanjski godbeniki v Studiu
14 ljubljanskega Radia končali sne
manje kasete, ki bo izšla še ta mesec.
Producent Vinko Štrucl, ki je znan
tudi kot skladatelj skladb za pihalne
orkestre, in tonski mojster Borivoj
Skalicky sta s člani Občinskega pi
halnega orkestra Trebnje pod vod
stvom Igorja Teršarja posnela deset
skladb, zvečine koračnice in polke
domačih in tujih avtorjev.
Rusom, Delavska pihalna godba pri
Gasilskem društvu Sevnica pod taktir
ko Franca Zupanca, Delavska godba
na pihala občine Mozirje, ki jo vodi
Franci Goljuf, in Pihalni orkester Tek
stilne tovarne Prebold, katere dirigent je
Milan Posavec, glasbenik, ki je tri de
setletja vodil Novolesove godbenike iz
Straže.
I. ZORAN

KONGRES
OBLIKOVALCEV
LJUBLJANA — V Cankarjevem
domu v Ljubljani seje v nedeljo, 17.
maja, začel svetovni kongres industrij
skih oblikovalcev, 17. ICSID. Kongre
su, ki se bo končal v soboto, 23.maja,
prisostvujejo udeleženci iz več kot 30
držav, številni tudi iz Slovenije. Geslo
kongresa je Na križišču, s čimer so želeli
organizatorji poudariti in ponazoriti po
litični, ekonomski in geografski položaj
Slovenije. Kongresne teme — obliko
valska praksa, vzgoja in promocija di
zajna — tvorijo oblikovalski procesni
trikotnik, ki predstavlja spojitev obli
kovanja s proizvodnjo in trženjem.
Kongres spremlja več razstav: BIO 13,
Design Expo arhitekta Plečnik in Gaudi
(Katalonec) in druge.

kultura
in
izobra
ževanje
Kaj pesti Rast
NOVO MESTO — Revija Rast
je prvič zagledala beli dan ob slo
venskem kulturnem prazniku 1990;
do zdaj pa je izšlo že deset številk,
prva letošnja kot dvojna. Publikaci
ja, kije nasledila trebanjsko Samo
rastniško besedo, seveda s tem, da si
je že na začetku očrtala geografsko
Dolenjsko (z Belo krajino in Posav
jem) kot temeljno območje pokriva
nja ter z novim konceptom nakazala
vsebino in smeri iskanja, je klasila
do voljkrat za malo bolj izostren po
gled na njeno rast in pridelek. Pri
ložnost, da se predstavi, je revija do
bila v okviru 15. Dolenjskega
knjižnega sejma in tako je bil večer
13. maja v avli Krkine upravne
stavbe v Ločni, na razstavišču
knjižnega sejma, posvečen njej.
Predstavitev vsebine seje začela z
interpretacijo literarnih in drugih
prispevkov izbranega števila avtor
jev, objavljenih v vseh številkah Ra
sti, nato pa je o reviji spregovoril
glavni urednik Jože Škufca. Nave
delje vrsto podatkov, številk in dru
gih dejstev, ki kažejo, daje Rast na
vezala nase številne sodelavce, in to
ne le iz Dolenjske, da se vsebina od
številke do številke pestri in profili
ra, zaradi česarje posmla tudi širše
odmevna in zanimiva. Nanizalpaje
tudi nekaj manj spodbudnih podat
kov oz. dejstev za revijo, v prvi vrsti
stalno pomanjkanje denarja za
izdajanje.
Poseben problem plasma revijeje
občutno premajhno število stalnih
naročnikov. Pri tem se čudno sliši,
da med več kot 200.000 prebivalci
na območju, za katero predvsem iz
haja Rast, ni niti toliko zainteresi
ranih za revijo, da bi imela med nji
mi vsaj 1.000 naročnikov. Kaj ima
(geografska) Dolenjska res tako
malo izobraženih in kulturno raz
glednih ljudi? Če je tako, potem se
nam slabo piše. Tudi letna naročni
na bi ne smela biti ovira, saj je ob
današnjih cenah komaj vredna
omembe. Ko je že beseda o izobra
žencih, naj bo še povedano, da ni nič
manjši problem te ljudi pridobiti za
sodelavce.
Uredniki revije upajo, dajih bodo
gmotni problemi revije poslej le
manj obremenjevali in da se bodo
lahko bolj posvečali vsebini Njiho
vo delo ni plačano, vse delajo iz za
vestne pripadnosti reviji in iz entuziazma. Dokler bo tako, se za obstoj
Rasti tudi ni bati Vendar pa bi se
morali vsi zavedati, da imata tudi
entuziazem in potrpljenje mero, ki
se polni In to vsak dan bolj.
I. ZORAN

Osvetljena resničnost
V Ribnici odprli razstavo fotografij A. Debeljaka
RIBNICA — V petek, 15. maja ob
20. uri so v Galeriji v Miklovi hiši v
Ribnici odprli razstavo fotografij Aleša
Debeljaka. Razstavljene fotografije so
nastajale v studiu ŠOLT-a in v nekda
njem Kodeljevem gradu. Nekatere fo
tografije so stare tudi tri do štiri leta, kar
avtor pojasnuje z dejstvom, da potrebu
je precej časa, da dobi dobro idejo.

nem polju, podobo, ki je ne moremo
primerjati in tako preverjati z ničemer,
kar ponavadi vidimo oziroma se nam
dozdeva, da vidimo,« kakor je v vabilu
k otvoritvi razstave zapisal umetnostni
zgodovinar dr. Jure Mikuž.

Tridesetletni Aleš Debeljak, ki se s
fotografijo ukvarja že sedem let, zelo
nerad govori o umetnosti. »Zame jedobra fotografija dobro opravljen posel,
sodbo o tem, ali gre za umetnost, pa
prepuščam drugim,« pravi Aleš, ki »ho
če v svojih fotografijah zabeležiti in s
tem upodobiti, torej fiksirati na slikov-

TRETJINA KNJIG
USLIŠANIH

Aleš Debeljak

V republiški program kulture za leto
1992, ki gaje pred kratkim predstavil še
prejšnji kulturni minister dr. Andrej
Capuder, je uvrščenih 153 novih knjig,
medtem ko jih je bilo prijavljenih 509.
To pomeni, da bo subvencioniranih le
okoli 30 odstotkov knjig, ki naj bi izšle
letos. Med subvencioniranimi knjigami
bo 83 leposlovnih in 70 strokovnih oz.
neliteramih. Odstotek subvencionira
nih leposlovnih del se v primerjavi s pre
jšnjim letom precej povečuje, ministr
stvo pa podpira izhajanje tako domače
kot prevedene literature.

Vse Aleševe fotografije so resnične,
čeprav se gledalcu včasih dozdeva, da
gre za spretno montažo. »Resničnost je
vedno taka, dajo lahko osvetljujemo z
različnih strani. Če je osvetljena z ene,
druga ostane v temi, tako da ne vidiš več
prave podobe resničnosti, čeprav se fo
tografija v človekovi zavesti vedno
odraža kot posnetek resničnega,« po
jasnjuje svoje delo Aleš. Njegove foto
grafije zato govore, da lahko na svet
gledamo tudi drugače.
M. LESKOVŠEK-SVETE
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dežurni
poročajo
VLOMIL V KLET — V noči na 14.
maj je neznanec vlomil v kletne prostore
stanovanjske hiše na Krvavčjem Vrhu in
od tam odnesel sekiro, izvijač in klobase.
Anton Drganc je prikrajšan za 3.000
tolarjev.
ODNESEL VETROBRANSKO
STEKLO — V noči na 16. maj je nekdo v
Trebnjem snel s parkiranega osebnega av
tomobila Jugo 45 vetrobransko steklo.
V ozilo je last Draga Širclja, ki je bil tako
ob 25 tisočakov.
ODNESEL ŽENSKO TORBICO —
16. maja zvečer je nekdo stopil v odkle
njen osebni avto, parkiran na Trški gori, in
Maleji Lužar zmakni! žensko torbico z
dokumenti in denaijem. Lužarjeva je ob
20.000 SLT.
UKRADEL KROŽNO ŽAGO — Še
neznan predrznež je 13. marca dopoldne v
metliški prodajalni Metalke zmakni! krož
no žago in tako trgovce prikrajšal za na
tanko 17.643 tolaijev.
ODKLENJENA GARAŽA — V času
med 1. in 13. majemje nekdo nepovabljen
obiskal odklenjeno garažo na Lokvah in
tam zmaknil električno brusilko znamke
Bosch, vredno vsaj 35 tisočakov.

HUDO RANJEN MESAR
ČRNOMELJ -11. maja dopoldne se
je med delom hudo poškodoval mesar
Martin Skala z Mladice v črnomaljski
občini. Skala je tega dne v mesnici
Kmetijske zadruge, kjerje zaposlen, re
zal goveje stegno, pri tem pa je nož spo
drsnil in se zapičil v desno stran mesar
jevih dimelj. Pri tem sije Skala prerezal
arterijo, kar je povzročilo obilno krva
venje. Hudo poškodovanega so nato
prepeljali na zdravljenje v novomeško
bolnišnico.

Krvav nedeljski obračun z ženo
33-letni Miloš M. je skušal umoriti nekdanjo ženo in njenega prijatelja
NOVO MESTO — Prebivalci blokov v Bršljinu so bili minulo nedeljo, 17.
maja, priče krvavemu družinskemu obračunu, ki pa se na srečo ni končal z naj
hujšim. Očitno pa je, daje imel 33-letni Miloš M. iz Novega mesta resne namene
umoriti svojo pet let starejšo bivšo ženo Milko.
Vzrok za takšno odločitev je bil
je z nožem v roki skočil prednju in
bržkone v tem, ker se je bivša žena
bivšo ženo večkrat zabodel, največ
skupaj s hčerko preselila k prijatelju,
vbodov je prestregla leva roka. Ko je
49-letnemu T. N. v Bršljin. Miloša je
T. N. videl, kaj se dogaja, je stopil iz
takšna odločitev razkačila. Ko je iz
vozila, vendar gaje Miloš M. zbil na
vedel, kje prebivata s hčerko, je skle
tla in tudi njega večkrat zabodel. Te
nil temu narediti konec. V nedeljo je z
sekunde je Milka M. izkoristila in,
nožem v žepu odšel v Bršljin, tam po
čeprav ranjena, s hčerko zbežala v so
sednji blok, zanesljvi smrti pa je uspel
iskal blok in stanovanje T. N. in po
uiti tudi T. N., ki seje zatekel v stano
zvonil pred vrati. Na srečo takrat ni
bilo nikogar doma, bivša žena, se
vanje.
demletna hči in njun prijatelj so se vr
Bivša Miloševa žena seje zatekla k
nili šele okoli 14. ure. Miloš M. jih je
sostanovalcem, ti pa so nemudoma
pričakal ob vhodu v blok. Ko sta
poklicali policiste in zdravniško po
Milka M. in otrok stopila skozi vrata,
moč. Ko je Miloš M. dokončno uvi
del, da seje njegova namera ponesre
čila, je v besu razrezal gume na vozilu
T. N., nato pa je z nožem porezal še
sebe, vendar je utrpel le lažje telesne
poškodbe. Vse tri so odpeljali na
zdravljenje v novomeško bolnišnico,

MM• V (asu med 11. in 13. majem
je nekdo ob vinogradu A Ibina ŠkedIja na Vinjem vrhu populil in s seboj
odnesel vfč sadik žive meje. Če drži
domneva, da jih je zamenjal z vin
sko trto, potem lahko na prihodnji
cvičkariji pričakujemo novo sortno
dolenjsko vino. Kakšne barve bo, še
ni moč napovedati
• Težak je poklic tatu, zanj je
treba tudi marsikaj znati Tistemu,
ki se je .koncem minulega tedna
spravil na vetrobranska stekla ju
gov, tovrstnega potrebnega znanja
ne bi mogli pripisati Steklo je hotel
zmakniti z vozila Janeza Poklača
na Cesti herojev, avtomobila Dani
ce Mravinec na Ragovski cesti, obe
sta v Novem mestu, jugu Jožeta No
vaka v Ulici Cankarjeve brigade v
Trebnjem, a povsod ostal praznih
rok. Stekloje vselejpodlo. Dobro bi
bilo, ako bi možakar stopil v šolo
nepridiprava, kije v noči na 14. maj
tako neslišno in brezhibno izpeljal
tatvino vetrobranskega stekla z »žike« Darka Žiberta na Otočcu. Ne
nazadnje pa bi bilo nadvse zanimivo
slišati in videti, kako donosne so to
vrstne kraje, slišatije namreč, da ve
trobranskega stekla potujejo vjužne
vojnepokrajine, kjerjih iz razumlji
vih razlogov še kako primanjkuje.

Le tole v popotnico pričujočemu feljtonu. Nedolgo lega sem napisal sta
vek: »Ko si zunaj, ljudi izza zaporniških zidov obsojaš, ko si z njimi, jih pomi
luješ. • Velikojih lega drugega ni razumelo, njim in vsem drugim v premislek
so vrstice, ki so jih pisale različne usode.

Toda sodišče v Ljubljani je menilo
drugače in me zaradi goljufije obsodi
lo na deset mesecev zapora. 9.maja
1989 sem bil znova na svobodi, od
sedel sem polovico kazni. Takrat sem
sklenil, da bom poslej delal sam in
zase. Dal sem vlogo in kmalu dobil
dovoljenje za prodajo in za registraci
jo podjetja. Pričel sem prodajati tek
stilne izdelke raznih obrtnikov in firm
ter se tako preživljal. Sedež sem imel
v Rogaški Slatini. Nekaj časa je vse
teklo v redu, potem pa je prišla prija
va šmarskih policistov. V njej so me
dolžili goljufije, trdili so, da nisem
plačeval hotelskih računov, da sem si
sposojal denar, a ga nisem vrnil, in še
kaj. Priprli so me, po enem mesecu,
ko bi moral ven, so mi pripor podalj
šali, češ da imajo nove prijave zoper
mene. Sedaj so mi očitali že devet
kaznivih dejanj, med njimi tudi, da
nekomu dolgujem 10 tisoč mark, da
sem ogoljufal tega in onega. Same
napihnjene stvari. Ni mi preostalo
drugega, kot da sem se v vlogo tožni
ka postavil še sam in lastnoročno na
pisal kazensko ovadbo proti človeku,
ki me je lažno ovadil. Gre /a Novomeščana N.G.
Glavna obravnava zoper mene je
bila 14. novembra 1990 v Celju. Od
vetnici sem se odrekel, ker m storila
nič dobre,
danes mi dolgu
je 500 mi
me besede niso
spregovorili
,ioji ovadbi in kri
vi prijavi, ser
.ie je spoznal za kri
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vega sedmih dejanj goljufije in me
obsodil na osemnajst mesecev zapora.
Tistih osemnajst mesecev zapora
sem že odsedel, sedaj prestajam ka”zen, izrečeno v Murski Soboti. Zaprt
sem bil v celjskih zaporih, od tam so
me 23. oktobra 1990 peljali v prosto
re temeljnega sodišča Murska Sobo
ta. Pričakoval sem, da bomo tam raz
jasnili zadeve okoli moje ovadbe, ki
sem jo dal avgusta leta 1988 o tem,
kdo je oškodovanec in kdo goljuf. A
sem se hudo oštel. Očitali so mi od
vzem vozila, češ da sem avto najel pri
rent a čaru in ga potem vozil, ne da bi
plačal račune. Ni pomagalo pojas
njevanje, da avtomobila sploh ne
znam voziti, pač pa me je sodnica
znova obsodila. Še sam ne vem, za
kaj. Nekaj je seštevala in razlagala, na
koncu je zneslo za eno leto zapora.
Potem je prišel Žalec. Pred sodnike
sem moral, ker sem bil Frančku
(Slavko se je njegovega priimka
spomnil naknadno, gre za njegovega
prijatelja Franca Goriška, doma iz
Žalca
op.p.) dolžan nekaj malega
denarja. Toda Franček me ni prijavil.

Za pomoč in sodelovanje pri na
stajanju tega feljtona gre zahvala
Republiškemu ministrstvu za pra
vosodje in upravo, upravi Kazenskopoboljševalnega doma Dob pri Mir
ni in upravi novomeških zaporov.

Hm

PONAREJEN
BANKOVEC
ČRNOMELJ — Neznan storilec (ali
storilka) je pred dnevi skušal v samo
postrežni trgovini v Črnomlju vnovčiti
ponarejen bankovec za tisoč tolarjev.

DO ELEKTRIKE KAR
BREZ SOGLASJA
RATEŽ — 37-letni Franc G. z Ratežaje utemeljeno osumljen, daje imel od
lanskega avgusta pa vse do 14. maja le
tos priklopljeno električno energijo na
stanovanjski hiši brez soglasja novo
meškega Elektra. S to tatvino so novo
meški elektrikarji oškodovani za nič več
in nič manj kot 54.014 tolaijev.

S KOSO NAD
SOVAŠČANA
CERKLJE — Pred dnevi, točneje 11.
maja, sta se na travniku blizu vojašnice v
Cerkljah sprla 65-letni Ernest M. in leto
dni mlajši Franc Ž„ oba doma iz Cerkelj.
Prepir seje sprevrgel v pretep, Franc Ž. je
pograbil koso in z njo v roki pričel loviti
Ernesta M. Z rezilom kose je Ernesta M.
zarezal v ramo in ga hudo poškodoval, ta
ko da so ga morali prepeljali na zdravlje
nje v brežiško bolnišnico, medtem ko so
Franca Ž. spravili na varno v nevropsihia
trično bolnišnico Vojnik.

z njim sem govoril po telefonu, ovadi
ti me je moral nekdo drug.
Na glavno obravnavo so me peljali
iz ljubljanskih zaporov, toda Franček
tistega dne ni imel časa in je bilo soje
nje preloženo. S Frančkom sva se
kasneje zmenila, da mu bom denar
vrnil, zato me tudi na sodišče niso več
klicali. Toda v sodnih spisih je zapi
sano drugače. V njih stoji, da me je
sodišče v Žalcu kaznovalo z osmimi
meseci in štirinajstimi dnevi zapora.
Zahteval sem sodbo in jo začuda do
bil, pojasnilo je bilo, da pač nisem bil
dosegljiv in da je sodišče glavno
obravnavo izvedlo kar brez moje na
vzočnosti. In to meseca oktobra, ta
krat, ko sem prestajal kazen v Celju.
Skratka, dogajale so se čudne stvari.
Sedaj jih razjasnjuje moj advokat
Emil Zakonjšek. Prišlo je tako, da so
se iz ene zaporne kazni rojevale ved
no nove, selil sem se iz zapora v za
por. Kazni seje nabralo skoraj za tri
leta, za rešetkami sem sedaj preživel
že dve. Bil sem tudi v novomeških za
porih, tam sem bival med Cigani, po
goji za življenje so bili nemogoči, dela
zavoljo bolezni nisem mogel dobiti.
Višek je bil, ko sem si samovoljno
podaljšal prosti izhod za sedem dni.
Dali so me v disciplinski postopek in
dobil sem 21 dni samice, izgubil pa
tudi prost izhod. Potem sem zaprosil
za premestitev v Ljubljano, želel sem
delati za Rdeči križ in z begunci, toda
končalo seje tako, da so me premesti
li na Dob. Sem sem prišel 25. sep
tembra lani. Računal sem, da bom
tukaj mesec ali dva, dobil potem pro
sti izhod in tako nadaljeval svoj boj s
sodniki in urejal pravne stvari. Očit
no pa je bil cilj moje selitve drugačen.
Niso me dali na Dob zato, ker bi bil
družbi nevaren, pač pa samo zatega
delj, da bi mene in krivice, ki so mi jih
storili, skrili pred javnostjo. Doslej še
nisem dobil prostega izhoda.
Z vso odgovornostjo trdim, da sem
v zaporu bolj ali manj po nedolžnem.
Ni problem v tem, da moram odsede
ti neko kazen, pač pa v tem, kako se
uničuje človek. Krivdo je potrebno
stoodstotno dokazati! Poglejte pri
mer, ki ga imam z Novomeščanom
N.G. Šel je legalno z mano v nek po
sel. Vložil je 10.000 nemških mark, o
tem sva podpisala pogodbo, obstajajo
papirji, do konca leta bi s tem kapita
lom že nekaj zaslužila. Toda predtem
sva se sporekla, N.G. je hotel denar
nazaj. Jaz mu ga takoj nisem mogel

umora osumljenega T. N. pa so v po
nedeljek izpustili in predali preisko
valnemu sodniku novomeškega te
meljnega sodišča, ki je zoper osum
ljenca že odredil pripor.

BOGAT PLEN V MESNICI
BIZELJSKO — V noči na minulo so
boto, 16. maja, je še neznani storilec vlo
mil v mesnico brežiške Agrarie na Bizelj
skem in odnesel 56.500 tolaijev ter
150.000 hrvaških dinaijev. Precej manjši
je bil plen v trgovini GPB, last Jožeta V., v
Pavlovi vasi, ki jo je vlomilec obiskal še te
noči. Odnesel je le 1.500 tolarjev in pet
zavitkov cigaret West.

Odpeljal
prašiča, zajce
in psa čuvaja
22-letni Vojko B. iz
Potočne vasi osumljen
več vlomov in tatvin
POTOČNA VAS — V rokah
novomeških policistov seje minule
dni znašel 22-letni Vojko B. iz Po
točne vasi, osumljen večjega števila
vlomov in tatvin. Tako naj bi bil
koncem aprila vlomil v klet starejše
hiše v Škijančah in zmaknil motor
no ždago ter liter žganja, 15. aprila
pa naj bi bil s še dvema pomočni
koma vlomil v svinjak in odnesel
30-kilogramskega prašiča, iz zajčnika pa še deset dolgouhcev. Za
nameček je odvezel še psa in ju od
peljal s seboj.
Taisti Vojko B. je utemeljeno
osumljen tudi, daje letošnjega mar
ca in maja vlomil v gostinski lokal
Caffe Giovanni v Novem mestu in
odnesel več cigaret in žganih pijač v
vrednosti 42.000 tolarjev. Pred
dnevi, 10. maja, pa naj bi bil skupaj
z mladoletnikom vlomil v kokoš
njak na Brodu in odnesel sedem
kokoši. Istega dne naj bi ta dvojka
vlomila še v brunarico na Brodu,
kjer sta našla in seveda vzela usnje
no moško jakno, potovalno torbo,
kavo in sladkor.

niti hotel dati. In potem meje ovadil,
trdnega dokaza za to resda nimam,
toda v kasnejši obtožnici so bile na
vedene stvari, ki jih lahko pozna le
on. Moral sem v zapor. Takšna je mo
ja usoda. Včasih imam občutek, kot
da sem politični zapornik, moje pra
vo ime je namreč Slobodan, rojen pa
sem v Srbiji.
Ne vem, kako bo zunaj. Težko se
bom postavil nazaj na noge, delal
bom, toda dolgotrajno bivanje v za
poru meje prikrajšalo za veliko tega.
Ni bilo zaslužka, vrniti nisem mogel
dolga svojim odjemalcem, partner
jem, sodelavcem, še težje ga bom se
daj. Posel bo, ljudje me poznajo, saj
se s prodajo ukvarjam že več kot tri
deset let. Vprašanje je, kako bo nanje
vplival sloves goljufa, ki sem si ga
pridobil. Vprašanje je tudi, če me bo
do sploh pustili pri miru, če ne bom
moral znova pred sodnike in nazaj v
zapor. Upam, da bo pismo, ki sem ga
poslal Bavconovemu Svetu za var
stvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin to preprečilo.«
X.

Na prvi pogled neverjetna, a
povsem resničnaje zgodba 29letnega Zlatka Sadiko vica, ki
sije ogledal že domala vsa slo
venska sodišča in zapore. Do
bro ga pozna tudijavnost, ne
kateri iz časopisja, Ljubljan
čani pa po svojevrstnem pro
testu in bivanju na strehi
zaporov v Povšetovi, kjerje dr
žal v šahu donialo vso sloven
sko policijo in pravosodje. Po
zaporih je že IS let, na Dobu
ga poznajo tudi kot organiza
torja tiste znamenite stavke
zapornikov aprila leta 1990.
»V družini nas je bilo pet otrok,
oče je rad pogledal v kozarec. Pi jan

Koliko vama je starost
Vsak drugi pešec, ki umre v Sloveniji zaradi
prometne nesreče, je starejši od 65 let
Skoraj vsak drugi pešec, ki um
re v Sloveniji zavoljo prometne
nezgode, je starejši od 65 let še
bolj so ogroženi tisti, ki dočakajo
75 ali več let življenja. Nemara še
zgovornejša je razpredelnica, ki
kaže delež mrtvih pešcev in kole
sarjev na sto tisoč prebivalcev
enake starosti v obdobju med leti
1989 in 1991. Krepko na vrhu so
osebe, starejše od 74 let, mrtvih je
bilo 34, sledijo jim tisti med 64 in
74 leti, nato osebe, stare od 54 do
64 let, itd.
Takšni podatki so republiški
svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu pripeljali do te
ga, daje organiziral akcijo, katere
cilj je povečati varnost najstarejših udeležencev v prometu. Se
posebej, ker je Slovenija po števi
lu žrtev ostala med najnevarnej
šimi evropskimi državami. Po
mnenju prim. Bogdana Leskovi
ca je starostnik v prometu ne
predvidljiva oseba, na katero je
potrebno budno paziti. Nekaj na
svetov zato ne bo odveč. V pose
bej za to priložnost izdani brošuri
je na prvem mestu opozorilo, ka
ko zlasti za starostnike velja pra
vilo »videti in biti viden«. Očala
pač niso le za branje in gledanje
televizije, prav tako uporaba kres
ničk, žepnih svetilk ali v najslab
šem primeru belih polivinilastih
vrečk v mraku ni namenjena le
pešcem otrokom. In kako je z

PEŠEC PRITEKEL NA CESTO —
15. maja ob 7.35 se je 27-letna Marica
Umek z Uršnih sel peljala z osebnim av
tomobilom znamke P 126 po novem no
vomeškem mostu iz Kandije proti centru
mesta. Kakih 14 metrov pred semaforizi
ranim križiščem — prižgana je bila zelena
luč — je izven prehoda za peščce nena
doma z leve strani pred avto pritekel 42letni Ivan Hirm iz Novega mesta. Umekova trčenja ni mogla preprečiti, neprevid
nega pešca je zbila po vozišču, pri čemer se
je Hirm hudo poškodoval in so ga morali

nas je po večerih preganjal in prete
pal. Starejši bratje in sestre so zato
pobegnili od doma. Tudi meni ni
preostalo drugega, dom v Kladuši
sem zapustil pri dvanajstih letih. Zna
šel sem se v Sloveniji, v Ljubljani. Po
znal sem sovaščana, ki je tukaj delal
in prišel sem mu pomagat. Mešal sem
beton, dokler ni prišlo do nesreče.
Zlomil sem si nogo, šef mi je zato dal
nekaj denarja za avtobus in me napo
til nazaj v Bosno. Odšel sem na avto
busno postajo in se tam usedel na te
raso gostilne Partizan. K meni so
prisedli trije neznanci. Pričeli smo se
pogovarjati. Obljubili so mi službo in
denar za avtobus smo raje zapili. Dr
žali so besedo, odpeljali so me k ne
kemu privatniku in potem sem delal
pri njem. To je bilo leta 1978. Delali
smo na Turjaku, kopali kanale, meša
li beton, cele tri mesece smo trdo ga
rali, toda denatja nismo videli. Starej
ši sodelavci so hitro našli izhod: na
delovišču je bilo še precej vreč ce
menta, naročili so dva tovornjaka in
cement prodali. Nekaj drobiža od te
ga sem dobil tudi jaz. Ostali so potem
z denarjem v žepu odšli, le jaz in neki
Mujo sva ostala, saj nisva vedela ne
kod ne kam. Prišla je policija, naju
odpeljala v Ribnico in zaslišala, po
tem pa spustila. Kot izgubljena sva se
vrnila v Ljubljano in na avtobusni
postaji padla v neko tatinsko skupi
no. Vzeii so naju s seboj. Rekli so: Tu
in tu stojta ter čuvajta!' Oni pa so
kradli. Po stanovanjih v stolpnici pri
Delu so vlamljali in jemali razne stva
ri. Saj sploh nisem vedel, kaj počenja
jo! Kar naenkrat pa so pome prišli po
licaji in me odpeljali na bežigrajsko
postajo milice. Spraševali so me, kje
imam spravljen plen, komu sem kaj
prodal itd. Nič ni pomagalo, moral
sem na zatožno klop. Ljubljanski
sodniki so me obsodili kot sostorilca
na pet let zapora. Vse to seje dogajalo
leta 1979, obsojen sem bil 8.maja.
star nepolnih 14 let. Kot da mi niso
verjeli, koliko jih štejem. Odpeljali so
me v mladoletniški zapor v Celju. Tu
sem končal osnovno šolo, saj sem šo
lanje ob pobegu od doma v Bosni
prekinil. Časa v zaporu je ostalo še to
liko, da sem sc vpisal tudi na srednjo
gostinsko šolo. Uspešno sem jo kon
čal, šolanje seje potegnilo celo tri me
sece dalj, kot bi moral odsedeti. Vse je
bilo v najlepšen redu, učil sem se. ho
dil na proste izhode, potem pa meje
mesec dni pred izpustom nekaj pičilo.

vozniki motornih vozil?
Resda strokovnjaki ugotavlja
jo, da ni starostne meje, ki bi za
vse voznike enako določala, ali še
lahko varno vozijo. Znan je pri
mer osemdesetletnega taksista, ki
se je vsakodnevno brez muk pre
bijal skozi vse pasti in strese
mestnega prometa v Munchnu.
Vendarle pa ostaja dejstvo, da so
sposobnosti ukrepanja pri starej
ših voznikih zmanjšane, le večja
previdnost lahko to hibo nado
mesti. Na lestvici povzročiteljev
prometnih nezgod v Sloveniji na
sto tisoč prebivalcev iste starosti
so osebe, starejše nad 64 let pri
dnu, zanimivo pri tem je, da je v
njihovih vrstah enako število
krivcev za nesreče med vozniki
• Republiški svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu išče
skupaj z Zavarovalnico Triglav
najstarejše aktivne voznike ui
lastnike osebnih avtomobilov v
Slov eniji. Prijave o tem zbira Za
varovalnica Triglav.
peša' in kolesarji. S to razliko se
veda, da lahko pri starejših ose
bah že prav vsaka poškodba
ogrozi njihovo življenje. In za ko
nec še nasvet drugim udeležen
cem v prometu: tako kot na otro
ke je potrebno na cesti paziti tudi
na starostnike. Oboji so nepred
vidljivi.

prepeljati na zdravljenje v novomeško
bolnišnico.

ŠOLARJI OB
VIDEOREKORDER
ČRNOMELJ — V noči na 16. maj
je neznan storil«: vlomit v prostore
osnovne šole v Črnomlju in neznano
kam odnesel videorekorder. Policisti so
vrednost aparature ocenili na 25 tisoča
kov.

Vzdržal sem pet let, zadnje štiri tedne
pa ne. Pobegnil sem, kriva je bila
punca, ki me je speljala v Pulj.
Predrto sem prišel v zapor, sem bil
neuk, nisem vedel, kaj je 'glavnik',
kako se odpirajo ključavnice, nič ni
sem vedel o kriminalu. V Celju sem
se naučil vsega. Bral sem tudi krimiče,
razne romane, tako sem se izpopol
njeval. Nekaj pa morate vedeti: nikoli
nisem kradel ah vlamljal zase, pač pa
zmeraj za druge. Spoznam pač neko
ga. ki se mi prikupi, za prijatelja bi jaz
naredil vse.
Tako sem spoznal Danila Novaka,
potem še nekega Draga. Kradli smo,
bil sem poln denarja. Ob vrnitvi v
Ljubljano srno to nadaljevali, kradli
in vlamljali smo tudi po Italiji. Spo
minjam se, da sem potem nekega dne
z dekletom sedel pri Starem Tišlerju
in tam srečal vernike iz Celja. Častil
sem jih, oni pa so bdi toliko dobri, da
so šli na avtobusno postajo in pokli
cali vzgojitelja v Celje. Naenkrat je
bila v gostilni gneča, kakih deset poli
cajev je bilo tam. Zagledal sem vrata,
ki peljejo na vrt. Hitro sem prijel za
roke punco, kije bOa z menoj, in sto
pil naravnost pred policaja. Predno
mi je rekel, naj pokažem osebno, sem
ga vprašal za neko ulico v Ljubljani.
Prijazno mi je razkižil pot in mimo
sem odšel mimo njega v svobodo.
A ne za dolgo! Septembra 1984
sem se v stanovanju punce pripravljal
na proslavljanje svojega rojstnega
dne. Oblačil sem si obleke, ki sem jih
pravkar prinesel iz kemične čistilnice,
ko so me presenetili. Našteli so mi to,
to in to. Očitanega nisem nikoli zani
kal, tudi tokrat ne. Obsodili so me na
tri leta zapora. Dokazov je bilo za dva
vloma, drugega nič, čeprav smo na
veliko kradli in vlamljali po Italiji,
predvsem Benetkah. Padovi. TrstuDenar pa smo zapravljali v Ljubljani,
saj jezika nismo znali. Jemali smo
zlatnino in denar, drugega nič, kajti
tehnične predmete je biki tvegano
spravljati čez mejo. Takrat sem spoz
nal Dob. Leta 1984 so me nastanili v
mladinskem bloku osrednjega slo
venskega zapora. V mojem oddelku
je bil vrstnik iz Celja, imela sva celo
istega vzgojitelja. Kmalu so se nam3
pridružili še ostali, s katerimi sva prebivala v Celju. Bolj iz šale kol zares
sem nekega dne zaprosil za pogojni
odpust. Začuda so mi ustregli, pogo)
je bil le. da grem služit vojaški rok
(Se nadaljuje)
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Z bienalom si
krepimo ugled
Te dni poteka v Novem mestu 2. Bienale slovenske
grafike Otočec, nedvomno največja in najpomembnejša
kulturna prireditev v tem delu Slovenije, ki odmeva tudi
širše. To ni samo predstavitev slovenske grafične
ustvarjalnosti zadnjih dveh let, je in hoče biti več, med
drugim naj bi delovala kot jedro, ki dolenjski prestolnici
daje nov zagon za bogatejšo in pestrejše kulturno
življenje. O zasnovah in pomenu bienala govori Boris
Dular, predsednik organizacijskega odbora.
• Prvi bienale je uspel, vendar do
drugega ni prišlo lani, kot bi moralo glede
na bienalni značaj prireditve, marveč šele
•etos. Je izvedbo preprečilo burno lansko
dogajanje in vojna, so bila morda naspro
tovanja tako močna ali ste zamisel bienala
preoblikovali in ga načrtno prestavili za eno
leto naprej?

M. MARKELJ

. Splošna ocena prvega bienala leta 1989
jo bila pozitivna in odziv na prireditev dober,
zato smo v odboru že takrat sklenili, da
bomo s prireditvijo nadaljevali, hkrati pa smo
tudi začeli razmišljati, kako bi zasnovo
bienala dodelali in spremenili, predvsem v
tem smislu, da bi ne potekal več istočasno
p uiednarodnim grafičnim bienalom v
Ljubljani. Po pravici je treba povedati, da
Je naš bienale naletel tudi na nekaj

in dokazujemo. V tem delu Slovenije velikih
kulturnih projektov doslej nismo imeli, Novo
mesto kot prestolnica Dolenjske pa kaj
takega nedvomno potrebuje, če se naj potrdi
kot eno od središč razsrediščene slovenske
kulture. Ne želimo le prireditve same po sebi
in zaradi nje same, naš namen je, da z njo
Novo mesto in Dolenjska zaživita s pospešenim
kulturnim utripom."
- Bienale torej ni več samo pregledna
razstava dveletne slovenske grafične ustvar
jalnosti, marveč predstavna obsežnejše
kulturno dogajanje?

"Če naj bi bil samo razstava, ki bi si jo
ogledalo veliko ljudi, ne bi bil produktiven,
zato ga raje imamo za čvrsto in pomembno
jedro, okrog katerega naj se dogaja in razvija
ostalo kulturno življenje. Drugi bienale je
tako zasnovan in izveden. Osrednja prireditev
je predstavitev 141 grafičnih listov 47
slovenskih avtoijev, ob nji pa so v drugem

koncentričnem krogu, ki naj pomeni soočanje I
s svetom, še druge grafične razstave. Uspelo
nam je kot častna gosta in razstavljalca dobiti
dva vrhunska svetovna umetnika: Johhnyja
Friedlaenderja iz Pariza, ki je imel velik vpliv
na slovensko grafično šolo, in Jaspra Johnesa
iz Nevv Yorka, ki je eden od vodilnih
svetovnih grafikov. S svojimi razstavami se
bodo predstavili še Gabrijel Stupica, dobitnik
velike nagrade prvega bienala Štefan Galič
in Jožef Muhovič. V ta sklop sodi tudi
razstava hrvaških grafikov. Tretji krog
predstavljajo spremljajoče razstave: otroška
in mladinska risba, oblikovanje, fotografska
razstava, arhitektura, izbrana Jakčeva dela,
nato pa je tu še sklop prireditev, ki smo ga
poimenovali pomladno-poletno kulturni utrip.
V bienalnem letu bo trajal od maja ao
septembra, v njem pa bomo pripravili vsak
mesec nekaj kvalitetnih kulturnih prireditev.
V načrtu je nastop vsaj enega vrhunskega
umetnika; letos je to pianistka Dubravka
Tomšič-Srebotnjakova, ki je nastopila na
torkovem slavnostnem koncertu."
raste. To pomeni tudi zagotavljenje potreb
nega denaija. Ves čas se je med pomisleki
• Lahko bi rekli, da so temelji z drugim
zastavljajo tudi vprašanje, ali imamo sploh
dovolj denaija za tak zahteven projekt. Res
bienalom dokončno postavljeni, kako bo pa
naprej?
ni poceni, vendar, ker gre za projekt
nacionalnega pomena, računamo na denar iz
"Moja ocena je, da so v Novem mestu
republiškega proračuna, in ker je bienale tudi
dani vsi potrebni nastavki, da bo projekt
občinska zadeva, je razumljivo, da gre zraven
uspešno tekel naprej. Prvi in drugi bienale
z denarnimi obveznostmi tudi občina. Ocenili
sta kot investiciji, naslednji naj bodo že
smo, da projekt lahko izpeljemo za 100.000
trženje. Zato bo treba zagotoviti poklicno
dem. Novomeška občina se je izkazala in kot
vodenje bienala v kateri od ustanov.
prva zagotovila svoj delež 30.000 dem. To
Najprimernejša bi bila Dolenjska galerija."
nam je pomagalo, da smo projekt lahko
■ sploh začeli uresničevati. Ministrstvo za
- Če odmislimo nekatera nasprotovanja
kulturo je tudi sprejelo svoj delež in ga še
bienalu, ki imajo osebne in čustvene
nekoliko povečalo. Pomemben delež v
razloge, se je kot eden od močnejših
zagotavljanju sredstev pa imajo podporniki.
argumentov proti prirejanju bienala kazal
Eden od največjih ostaja tovarna Krka, poleg
denar. Kako ste premagali to oviro?
nje pa so med okrog 40 podporniki vpisana
še številna druga velika in mala podjetja,
"Pomena in dolgoročnosti bienala kot
denimo: Smelt, Papirnica Vevče, Abanka,
širšega kulturnega projekta se moramo vsi
Zavarovalnica Tilia, Pionir, Mladinska knjiga,
zavedati in to našo rožico zalivati, če naj lepo
JE Krško, Tiskarna Novo mesto, Dolenjski

Menedžerstvo
nevaren način
življenja
Menedžer je v očeh javnosti prototip sposobnega in
uspešnega posameznika, v očeh zdravnikov pa je človek,
ki živi na za svoje zdravje nevaren način. Naše
menedžeije mučijo enake težave kot tuje

ljubosumnega nasprotovanja. Metali smo
nam Polena pod noge že pri prvem, vendar
neuspešno, saj smo ta zahtevni projekt
uresničili v borih treh mesecih, poskusilo pa
se je tudi ob drugem. Drugače kot
nasprotovanje in oviranje si ni mogoče
razložiti dejstva, da so v Ljubljani lani, ko
1 naj bil na sporedu naš bienale, že meseca
marca pripravili pregledno razstavo grafične
ustvarjalnosti članov društva slovenskih
•■kovnih umetnikov. Bienale Otočec, če bi ga
jzvedli, bi bil potem videti odveč in izsiljen,
.udar smo v odboru že pred tem sklenili
m obvestili javnost, da bo naš bienale potekal
Ppslej v letu, ko ni mednarodnega grafičnega
menala v Ljubljani. Tako je bienale slovenske

Ljubljani potekajočega svetovnega kongresa
industrijskih oblikovalcev."
' V primerjavi s prvim bienalom je
drugi zastavljen nekoliko drugače. Kaj se
Je bistvenega spremenilo?

Občinski skupščini Novo mesto smo
Predlagali bienale kot projekt širšega značaja.
‘y)ub nekaterim pomislekom smo dobili
P°dporo zanj. Če pogledam prehojeno pot,
m lahko dejal, da smo s prvim trienalom prišli
na svetlo in se pokazali kot pripravljeni in
sposobni organizirati nacionalno pomembno
Prireditev, z drugim pa se v tem utijujemo

Na srečanju ob letošnjem svetovnem
dnevu zdravju, ki je bil posvečen bitju srca
kot ritmu življenja, je dr. Peter Kapš dejal,
da je človek določen za tristo let življenja,
ki pa se zaradi sladkega življenja, ki se močno
odrazi na srcu in žilah, skrajša na sto let.
Stari smo, kolikor so stare naše žile, te pa
se starajo od začetka, že v materinem
trebuhu. Kako, koliko hitro se starajo, je
odvisno od načina človekovega življenja.
Menedžerji živijo dinamično, v večni časovni
stiski, v kateri pozabljajo na svoje normalne
človeške fizične in psihične potrebe (hrana,
gibanje, počitek itd.), od njih se pričakujejo
vedno zrelo ravnanje, hitre odločitve. Ta
večna napetost, večno precenjevanje svojih
telesnih m psihičnih moči, to večno tek
movanje z drugimi, predvsem pa s samim s
seboj, ki je najtrše od vseh tekmovanj, pušča
posledice.
Magistra dr. Tatjana Gazvoda v analizi
in zdravstveni oceni delovnega mesta in
dejavnikih tveganja menedžerja poudarja, da
so domače študije pokazale, da menedžerji
po statistiki ne obolevajo. V primeru težav
jim namreč recepte ali napotnice napišejo
zdravniki, stari prijatelji ali sošolci. V
ambulantah jih skratka ni. Bolezen, ki
zahteva nekaj dni bolniškega staleža, zdravi
menedžer z nasveti, za odsotnost z dela pa
porabi lanski neizkoriščeni dopust. Med
invalidi, ki jih je ocenila invalidska komisija,
je malo menedžerjev, kajti umirajo tako
rekoč z nepotrjeno zdravstveno izkaznico.
Rezultati preventivnih zdravstvenih pre
gledov menedžerjev pa kažejo, da med

subjektivnimi težavami prevladujejo težave s
področja gibal, prebavil, srčnožilnega siste
ma, dihal innevrovegetativnih stanj. Med
obolenji so najpogostejše bolezni srčnožilnega
sistema, vsak peti ima arterijsko hipertenzijo
in spremembe na arterijskem ožilju. Pri
okvarah prebavil so daleč pred drugimi
ulkusi dvanajsternika ali želodca in kronični
gastritis. Sledijo kronične pljučne bolezni,
kronične degenerativne okvare gibal, sladko
rna bolezen in duševne motnje.
Stalno pod stresom

Stvari seveda niso presenetljive. Menedžer
je brez dvoma inteligenten človek, z dobro
izobrazbo in še boljšim znanjem, da lahko
uresničuje tisto, kar si je zastavil in kar drugi
pričakujejo od njega. Potrebna je tudi
socialna inteligenca, zmožnost dojemati in
pravilno razlagati čustva drugih, zmožnost
vživeti se v drugega, oceniti, kaj lahko od
koga pričakuje, ravnati položaju primerno, s
komuniciranjem ustvariti ozračje, ki je kar
najboljše za uresničitev lastnih želja. Vrhun
ski menedžer mora biti zmožen učinkovito
izraziti želje svojega pdjetja v javnosti,
mobilizirati javno mnenje in se mu v javnosti
postaviti v bran. Ponesrečen televizijski
nastop lahko že danes podjetju naredi več
škode od kakšne napačne investicije. Menedžer
diha z občutkom, da mora nekaj napraviti
še bolje, kako, pa marsikdaj ne ve natanko.
Možnost za ustvarjalnost je hkrati vedno tudi
nevarnost, da bi odpovedal oz. da bi
odpovedal vsaj malo prirojen "nos" za prave
odločitve. Večina menedžerjev je stalno pod
stresom ne le zaradi posla samega, ampak

priloga dolenjskega lista

tudi zato, ker jih velik del časa še
vednoobremenjujejo manj pomembne, oper
ativne stvari, ki bi jih oz. jih bodo morali
opraviti sodelavci.
V dispanzerju za medicino dela, prometa
in športa v novomeškem zdravstvenem domu
so opravili ocenjevalno analizo delovnega
mesta našega menedžerja. Kot kritične so
ocenili naslednje obremenitve in tveganja.
Delavec ima opravka z informacijami in
abstraktnimi delovnimi objekti nad dve
tretjini delovnega časa. Zelo velika je
kompleksnost delovnih nalog. Prevladujoče
delovne naloge so: vodenje, zastopanje,
dogovarjanje, svetovanje, planiranje, kom
biniranje in analiziranje informacij. Delo
zahteva veliko samostojnost, verbalne sposob
nosti, znanje tujih jezikov, zelo velika je
odgovornost zanj. Pri delu je potrebna
pozornost do podrobnosti, sposobnost slediti
več dogodkom hkrati. Reševanje problemov
je zahtevno, časovna stiska je velika. Zelo
pomembne lastnosti menedžerja so čustvena
stabilnost, samokritičnost, popustljivost, direktivnost, iniciativnost, motiviranost. Pri
delu v glavnem sedi, izpostavljen pa je
senzibilizirajočim in kancerogenim snovem.
Tedensko dela več kot sedem ur preko
polnega delovnega časa. Pogoste so kronične
bolezni vegetativnega živčevja, srca in ožilja,
dihal, prebavil in gibal.
Rizični dejavniki, za katere so zanesljivo
ugotovili, da močno vplivajo na nastanek,
potek, prognozo in preprečevanje menedžerskih
bolezni, so: starost, spol, dednost, temper
ament, debelost, pomanjkanje gibanja, stres,
visok krvni pritisk, sladkorna bolezen,.zvišan
holesterol in razvade, zlasti kajenje. Ženske
so do menopavze v primerjavi z moškimi
relativno zaščitene pred kardiovaskularnimi
obolenji, potem pa se njihova ogroženost
podvoji in zlasti se poveča umrljivost.
Dednost za petkrat poveča nevarnost kardi
ovaskularnega obolenja. Vsaj deloma naj bi
bila toposledica družinskega kopičenja glavnih
dejavnikov tveganja, ki so dedno pogojeni,
so posledica istih življenjskih navad oz.
razvad pa tudi razlik v strukturi ožilja.
Povečano obolevnost za kardiovaskularnimi
obolenji povezujejo z vsakodnevno časovno
stisko, tekmovalnostjo, dinamičnostjo, agre
sivnostjo in častihlepnostjo.
Dr. Gazvodova navaja, da je neka študija j
pokazala, da imajo tudi moški, ki so poročeni S

list itd. V svetu je ugled firme odvisen tudi
od tega, koliko podpira kulturne dejavnosti;
pri nas se to počasi uveljavlja, v prihodnje
pa se bo verjetno še močneje."
- Od bienalu ne bogatimo le v dnevih,
ko poteka, za njim ostajajo tudi trajne
dobrine.

"Seveda ta kulturna prireditev pomeni
tudi obogatitev razstavnih pogojev pri nas.
Letos smo v okviru priprav na bienale
posodobili razstavne prostore v Dolenjski
aleriji in Dolenjskem muzeju. Izšel je tudi
atalog v bogati knjižni oblilo. Podobno, kot
je prvi bienale trajno zapisan v obsežni
publikaciji, ki jo je takrat natisnila Tiskarna
Novo mesto, je predstavljen tudi drugi
bienale, če ne celo bogatejše. Takega
kataloga celo mednarodni grafični bienale
Ljubljana nima. Pomembno pa je tudi
opozoriti, da v Novem mestu nastaja
pomembna zbirka grafičnih listov. Vse na
bienalu nagrajene grafike namreč pripadajo
prireditelju. Tako bomo po nekaj bienalih
imeli že dragoceno zbirko, ki bo lahko stalno
raztavljena, lahko pa jo bomo tudi izmen
javah z drugimi galerijami."
- Verjamete, da bosta Novo mesto in
Dolenjska zmogla ohraniti in nadaljevati
bienale?

"Prepričan sem, da lahko bienale kot
kulturni projekt širšega značaja in pomena
peljemo naprej. Temelje imamo dobre.
Navsezadnje segajo korenine tovrstnih priza
devanj vse nazaj v leto 1920, k sloviti razstavi
v Novem mestu oziroma k dogajanju, ki je
dobilo naziv novomeška jromlad. Zdaj je
treba vztrajati, združiti nase ustvarjalne sile
in ohraniti pogum za velike projekte, ki
dajejo Novemu mestu in Dolenjski kulturni
ugled in identiteto. Imamo ljudi, ki imajo
zamisli in voljo, da jih izpeljejo, to pa je tisto
najvažnejše."
MILAN MARKELJ

z ženskami v intelektualnih poklicih, dvakrat
do trikrat večjo možnost, da obolijo za
boleznimi srca in ožilja. Debelost povečuje
možnost obolenja srca in ožilja, možganske
kapi itd. Življenje brez redne zmerne telesne
aktivnosti povečuje nevarnost srčnega infark
ta. Zmerna telesna aktivnost sicer ugodno
vpliva tudi na druge dejavnike tveganja,
zmanjšuje maščobe in telesno težo, normal
izira mejno zvišan kivi tlak in sladkor. Zvišan
krvni pritisk je največja nevarnost za
obolenja srca in ožilja. Nevarnost pomenijo
predvsem komplikacije, ki se javljajo pri 70
odstotkih hipertonikov, dobra polovica pa jih
zaradi komplikacij tudi umre. Sladkorna
bolezen, ki pogosto nastopa skupaj z drugimi
dejavniki tveganja, podvojuje umrljivost
zaradi obolenj srca in ožilja. Močan in
neodvisen dejavnik tveganja za obolenja srca
in ožilja, zlasti srčni infarkt in nenadno smrt,
je kajenje. Kajenje povzroča trikrat več smrti
na račun srčne bolezni kot pa na račun
pljučnega raka. Ogroženost je seveda soraz
merna z intenzivnostjo kajenja.
Ne zahtevajmo preveč

Ugotovitve mednarodne organizacije dela,
da je le zdrav in varen delavec produktiven
in uspešen, velja tudi za menedžerje,
poudarja dr. Gazvodova. Za to pa je treba
tudi kaj storiti. Prvič naj bi se menedžerji
ne izogibali rednim preventivnim zdravstven
im pregledom, na katerih bi bila posebna
pozornostposvečena dejavnikom tveganja.
Drugič pa je treba vpliv teh dejavnikov
zmanjševati. Študije so pokazale za četrtino
manjšo umrljivost za srčnimi obolenji pri
ljudeh, ki so jim z dieto in zdravili znižali
krvni pritisk. Opustitev kajenja in izogibanje
holesterolu pa po petih letih za polovico
zmanjša pogostost srčnega infarkta in
nenadnih bolezni. Pomemben je seveda
predvsem zdrav način življenja, pravilna
prehrana, nekadilstvo, redna telesna ak
tivnost v obliki prijetnih športov ali rekreacije
vsaj trikrat tedensko in sproščanje duševnih
napetosti. Sem in tja pa kaže tudi malo
zastati, preveriti praviloma visoke življenjske
cilje in morda od kakšnega tudi odstopiti,
je na v uvodu omenjenem srečanju poudarila
psihologinja Renata Bačer in misli dr.
Antona Trstenjaka, naj ne zahtevamo preveč
od življenja, dodala, naj tudi od sebe ne
zahtevamo preveč.
ZDENKA L1ND1Č-DRAGAŠ

FOTO: T.

vinograda. 'Ta je moj," pravi ponosno, "še
pred drugo vojno sem ta breg sama zrigolala
in posadila trte. Dobro vino daje. Pridite
jeseni s steklenico, pa vam bom dala mošta."

spredli niti za oprtnike, ostalo pa prodali
Tekavcu v Šmihel, ki je tkal domače platno.
Tako je bilo včasih. Sedaj modrih jezerc
cvetočega lanu v Suhi krajini ni več, Mihlova
mama pa je najbrž ena redkih, ki zna še plesti
oprtnike. Rada mi pokaže, kako se tej stvari
streže. Najprej čez sobo napelje osem parov
štirimetrskih kosov vrvi, jih napelje skozi
posebno poveslo, konce pa si zatakne za pas!
Nato zajaše ružilnik za koruzo in se z njim
pomika čez izbo, dokler ne pride do končičev.
V dobri uri je oprtnik spleten.

Tako prideva do njenega doma. Nekoč
je bila to lepa s slamo krita hiška, sedaj pa
je z mahom porasla slama na strehi na nekaj
koncih že udrta in za silo zakrpana s
pločevino. Vrata komaj še visijo na stečajih
in v črni kuhinji ni sledu o oglju ali pepelu.

V oprtniku
Mihlove mame
Mihlovi mami se je en vogel pri hiši porušil. "Kaj zato,
eden manj za podpiranje!" pravi vedro starka, ki je
morala vse življenje podpirati štiri in si na pragu
devetdesetih še sama služi kruh.
Mihlovo mamo je težko dobiti doma.
Njen dom je Suha krajina. Tam prodaja
oprtnike. S takšnimi so svoj čas nosili na
hrbtu Žaklje žita v mlin pa tudi za naramnice
pri vinogradniških brentah in škropilnicah so
uporabni. "Glejte, močni so," hvali svojo
robo, "zadnjič se je nekemu Nemcu strgala
vlečna vrv za avto, pa je vzel takole. Zdržala
je." Mihlovi mami pač ni treba delati reklame
za svojo robo. Povsod jo poznajo, njo in
njene oprtnike, in kamor pride, je dobra volja
doma, saj se rada pošali in nikomur ne
ostane dolžna odgovora. Včasih tudi zapoje,
ko se vrača domov na Tržno pod Klečetom.

Zapeti zna še marsikatero staro vižo, ki je
šla sicer že zdavnaj v pozabo, tudi sedaj, pri
šestinosemdesetih, pa je Mihlova mama še
vedno zvesta cerkvena pevka.
Šegavost je Mihlovi mami prirojena.
"Kolikor Glavičev, toliko hudičev, so včasih
tukaj rekli ljudje, Prej sem se pisala Glavič;
moj oče je bil Franc, čevljar s Klečeta, njegov
oče je bil pa Miha, zato nam pravijo pri
Mihlovih," mi razlaga, ko se vračava z njive
proti njeni hiši. Našel sem jo tam, ko je v
opoldanski vročini okopavala koruzo. Pot
naju vodi navzdol, mimo lepo obdelanega

razredu učiteljica slovenščine, ki je videla, da
imam smisel za to, naročila, naj narišem
portrete slovenskih pisateljev. Ilustriral sem
tudi šolsko glasilo Z bregov Krke in se v
slikanje čedalje bolj poglabljal. Mislim, da
sem v osnovni šoli dobil kar prave osnove
in občutek za dimenzijo in perspektivo, kar
sem še dopolnil v srednji šoli, kjer smo imeli
tehnično risanje. Sicer pa sem s šolanjem
pogrešil. Moral bi se vpisati na kako šolo
Svoj čas ljudje za mojstre, ki so jim za oblikovanje ali kaj podobnega, a sem se
poslikavali cerkve in kapelice, niso uporablja v tisti zmedi usmerjenega izobraževanja
li priimkov, ampak so jih poimenovali kar vpisal v Litostrojevo kovinarsko smer. Ne da
po kraju, od koder so bili doma. Kaže, da bi hotel kogarkoli omalovaževati, saj je poklic
se je nekaj te stare ljudske navade ohranilo kar v redu, toda zame ni. Delal sem v
še danes. Ko se človek vozi okoli po Suhi Litostroju, pozneje v Novolesu in Revozu,
krajini in se ustavi ob lepo poslikani kapelici toda zame to delo ni. Misli so mi venomer
ter povpraša po mojstru, ki je umetnino uhajale k slikarstvu in z njim sem se tudi
ustvaril, mu najčešče odgovorijo: "Ja, to je čedalje več ukvarjal,” pripoveduje Martin
pa Martin naslikal.” In ko le vrta naprej, Blatnik z Velikega Lipovca, ko sedeva v
kateri Martin naj bi bil to, mu pravijo: "Tisti prijetno senco za domačo hišo.
Od tistih prvih začetkov z junaki iz
Martin z Lipovca.” In s tem je zanje umetnik
stripov je prišel že kar daleč. Postal je neke
že določen, da bolj ne bi mogel biti.
"Le kakšen je ta Martin iz Lipovca, vrste dolenjski fenomen za cerkveno slikarstvo.
ljudski umetnik, ki je za sabo pustil toliko Kako je prišlo do tega, ve Martin tudi
zanimivih sledi?” se sprašujem, ko z Dvora povedati. Sestra je prinesla iz cerkve
in doline Krke zavijem navkreber proti podobico, Martin pa jo je povečal. Tako se
Ajdovski planoti. Prav tukaj v dolini ob Krki, je posrečila, da so bili vsi presenečeni. Potem
ob cesti proti Žužemberku, me je kapelica
z nenavadno poslikavo v mavričnih barvah,
posvečena svetemu Krištofu, zaščitniku po
potnikov, prvič napeljala na to, da sem pričel
razmišljati o avtorju. Martina v lepem
pomladnem popoldnevu res najdem doma v
Velikem Lipovcu. A ni tak, kot bi si človek
predstavljal ljudskega umetnika: možakarja z
dolgo sivo brado, velikim klobukom in s
sledovi barv na odelu. V modrem delavskem
kombinezonu pripravlja traktorski priključek,
da se bosta z bratom odpravila na njivo. Tudi
star še ni, komaj sedemindvajset let mu je.
No, nekaj kosmatin mu je kljub temu že
naraslo na bradi in nemirne, iščoče oči
kažejo, da Martinova obzorja segajo dlje kot
do prvega ovinka v domači vasi.
"Rad sem slikal že v osnovni šoli. Najprej
sem preslikaval glavne junake iz najbolj
znanih stripov, potem pa mi je v sedmem

Naslikal
Martin z
Lipovca
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"Nič ne kuham, jem pri mladih," pravi
starka, in ko moj pogled obstoji na krušni
peči v kotu izbe, doda: 'Tudi kurim ne. Ta
peč že dolgo ni bila topla." Hitro vidim, da
tudi ne bi imelo smisla kuriti. V izbi je v
desnem kotu krušna peč s klopjo, v levem
kotu omara, na sredini postelja s kupom odej
in to je skoraj vse, če človek odmisli najbolj
vpadljiv del sobe, desni vogal, ki sega tako
rekoč v neskončnost. Vogala namreč ni in
skozenj se v sobo bohoti pomlad. No, če je
pomlad, je še dobro, toda pozimi je vogal
prav tako široko odprt. "Sneg mi je neslo
prav na posteljo," pripoveduje starka. "A
poglejte, kako debele odeje imam. Mraz mi
ne more do živega, ko se zarinem mednje.
Saj bi lahko šla k mladim, pa nočem. Mladi
in stari ne gredo skupaj. Tudi v dom nočem
iti. Tam bi hitro shirala od dolgega časa.
Rada sem med ljudmi, svobodna, in taka čem
tudi umreti."
Mihlova mama se dela korajžno. Včasih
bolj, kot v resnici je. Potem jo sredi zanosa
prešine tenek curek žalosti in glas se ji skrha.
Spomni se na otroke, ki jih je spravila
pokonci in so šli od doma, sedaj pa jo
nekateri tako poredko pridejo pozdravit.
"Možje bil beretavec z živino. Včasih je zginil
za cel teden, vse tja do Karlovca in Varaždina
se je podajal in potem pripeljal k hiši tudi
po pet glav naenkrat. Včasih se je splačalo,
včasih pa tudi ne. Bil je dober in ni nikoli
dvignil roke name," ga pohvali ženica, kot
da bi to bila posebne vrste vrlina, " in vse
bi bilo lepo, če bi le te pijače ne bilo toliko
vmes." Triindvajset let je že vdova.

poročila s Francem. Deset otrok sta imela:
sedem deklet in tri fante. Osem jih je še živih.
Bilo pa je nekaj zapletov takoj po poroki:
"Poročila sem se premlada. Kaj sem pa
vedela, drugi so odločali! Mož je bil že
starejši, odslužil je vojake. Menda so ga doma
prisilili, da se je poročil z menoj. Ležala sem
na peči, on pa me je vabil, naj pridem v
posteljo. Naredila sem se, kot da ne slišim.
Ko je to le nekaj časa trajalo, je pobegnil
od hiše. Komaj so ga pregovorili, da je prišel
nazaj. Ja, vidite, tako je bilo včasih. Ljudje
so imeli jezike, pa so naredili več škode kot
koristi. Kljub temu sva potem imela deset
zdravih otrok in vsi so odrasli."
Hišo, v kateri je živela družina in v njej
Ana Živi še danes, je kupila Anina mati
Reza. Od matere se je Ana že v mladosti
naučila delati oprtnike. Samo da jih takrat
niso pletli iz umetne vrvice, kupljene v
trgovini, ampak so doma posejali lan. Seme
so prodali oljarni, stebla pa trli in iz njih
pridobili predivo. Iz njega so s kolovratom

"Svoj čas sem jih spletla po deset na dan,
sedaj pa ne gre več. Dvesto tolarjev vzamem
za enega, če dobim. To je moj edini zaslužek.
Nobene pokojnine, nobene podpore ne
dobim. Vidite, sama se moram takole na
starost preživljati. Čista pa sem, veste,
poglejte obleke in posteljnino. Če sem revna,
še ne pomeni, da sem umazana," pravi starka
in odpre omaro. "Vse bodo sežgali. Le kdo
bo še nosil to, ko me ne bo. Ampak čakajte,
še sto jih bom morda doživela. Pa pridite
takrat," iz žalosti naravnost v šalo obme
pogovor Mihlova mama. Potem pripoveduje
o poteh, ki jih je prepešačila s svojimi
oprtniki. Vse tja do Gabrovke in Moravč se
je podajala, tudi med vojno, ko je bila tam
meja in bi jo Nemci skoraj ustrelili iz tistih
"kapelic". Na poteh skozi gozdove je takrat
videla marsikaj. Naletela je na bele, ki so
ljudi, privezane na drevesa, žive odirali, pa
na sveže grobove, za katere nihče ni vedel,
od kod so in zakaj. Tihe gozdne steze so
skrivale marsikaj in še najbolje je bilo
neopaženo se odplaziti stran.
Ja, veliko zdržijo oprtniki Mihlove mame,
žalosti in veselja. Toda ne enega ne drugega
noče nositi sama na svojih plečih, ampak
radodarno deli z drugimi. Tudi pijačo, s
katero se ob kramljanju odžeja po napornem
delu na njivi. 'Tole pokusim, ostalo ponesem
še našim," pravi, ročno zvrne kozarec in se
odpravi v sosednjo hišo k hčerki na kosilo.
TONE JAKŠE

Mihlova mama se piše Ana Zaletel, in
to že vse od sedemnajstega leta, ko se je

Po zapiskih
starega
očeta

je po malem pričel z obnovo slikarij po
kapelicah, prišli so ljudje od drugod, ki bi
radi, da bi kaj poslikal tudi pri njih in tako
je šlo naprej. Prevzemal je čedalje večja
naročila, tudi za beljenje in poslikavo celih
kapelic in izdelavo velikih cerkvenih slik. Čas
V najstniških letih mnogi fantje in
je bil ravno pravšnji za to: popustile so
dekleta postanejo še bolj zvedavi kot prej,
realsocialistične zavore, ki so v svojem
naenkrat jim hobiji postanejo najpomembnejše
hladnem primežu za desetletja zamrznile
stvari na svetu. Tudi s Tonetom Grahkom
naše podeželje in ljudje so se s sramom spet
iz Črnomlja je bilo tako. Začel se je zanimati
zavedeli kultumoumetnostnih spomenikov, ki
za zgodovino prve svetovne vojne. Njegovo
so jih toliko časa zanemarjali. Martin iz
željo po odkrivanju tega obdobja so vzbudili
Lipovca je bil pravi človek za olajšanje slabe
spomini na vojno njegovega starega očeta,
vesti, saj so kapelice zažarele v novi, še lepši
ki jih je napisal v treh knjigah.
podobi kot prej.
"Zanimanje se mi je vzbudilo nekje v
Martin pa se ne ukvarja samo s
tretjem ali četrtem letniku srednje šole. Bili
suhostenskim slikarstvom, kot se strokovno
smo na obisku pri stricu v Izoli in takrat
reče tovrstnim poslikavam cerkvenih stavb.
mi je stric podaril spomine starega očeta, ki
Sicer je res, da obožuje stare italijanske
jih je hranil po njegovi smrti,” se spominja
renesančne mojstre, po katerih se često
Tone. Začel jih je prebirati in vsak dan bolj
zgleduje, a so mu všeč tudi drugi slikarji,
ga je vleklo k branju. "Imel sem strašnega
skrivnostni Holandci, na primer, mojstri
starega očeta. V avstrijski vojski je bil
portretov, s katerimi bi rad zamenjal kakšno
četovodja. Najprej so ga poslali na fronto v
izkušnjo, če bi še bili pri roki. Tako pa se
Rusijo, potem na Tirolsko in nazadnje,
mora zanesti največ nase in na nasvete tistih
preden so ga ujeli Italijani, na soško fronto.
redkih slikarskih prijateljev, ki jih ima. Z
Bil je pravi vojak, predan in natančen.”
nekaterimi od njih je pred leti imel skupinsko
Toneta so njegovi zapiski tako navdušili, da
razstavo v Grosupljem. Martin slika portrete,
se je začel podrobneje poglabljati v zgo
tihožitja, krajine, slika na platno, papir, les,
dovino 1. svetovne vojne.
zid, slika z olji in najrazličnejšimi drugimi
Začel je prebirati knjige. Najprej je
materiali. "Še kako dragimi!” poudari Martin,
prebral Prežihov Doberdob potem pa še
da ne bi kdo mislil, kako je tistih nekaj
Krvavo posočje Vladimirja Gradnika, Skozi
tisočakov, kolikor dobi za eno sliko, dar
Sibirijo Martina Muca, domačina iz Primostumetniku. Samo platno stane nekaj tisoč, kje
ka, Soško fronto Janeza Mesesnela, Plavi križ
pa so še barve in vse drugo? Rad bi tudi
Vasje Klavorna in še nekatera dela. Zbrane
rezbaril, se poizkusil v skulpturi. Njegova
ima tudi članke o 1. svetovni vojni oziroma
želja je, da bi se vpisal na umetnostno
o soški fronti, ki so izhajali v raznih časopisih.
akademijo. Ne zato, da bi s tem prišel do
"Zelo ponosen sem na originalno osmrtnico
slikarskega kruha, za preživetje je dela tudi
vojaka, ki je padel v tej vojni, doma pe je
ob sedanji slavi dovolj. Toda Martina vleče
bil iz Zapudja,” razlaga Tone. Osmrtnico mu
na akademijo čista želja po novih spoznanjih.
je dal dragatuški župnik. V dragatuški župniji
"Abstraktno slikarstvo mi sicer ne leži, bolj
imajo za vsa štiri leta vojne popisane vse
klasika, vem pa tudi, kako bi hotel slikati
fante, ki so bili vpoklicani v vojsko, in tudi
čisto po svoje, pa zato še nimam dovolj
vse, ki so padli.
samozavesti,” pravi Martin iz Lipovca,
Tone pravi, da imamo Slovenci malomar
medtem ko si ogledujeva kapelico na začetku
en odnos do zgodovine, še posebej do
njegove vasi, eno prvih, ki jih je obnovil. l zgodovine 1. svetovne vojne. Ta del življenja
TONE JAKŠE 1 Slovencev je po njegovih besedah slabo
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obdelan in zapostavljen. Ugotovil je, da so
bili slovenski vojaki zelo hrabri, še posebej
junaško so se borili na soški fronti, saj so
se borili za svojo zemljo. Ugotovil je tudi,
da je bil na soški fronti zelo uspešen
feldmaršal Svetozar Boroevič, eden redkih
južnih Slovanov, ki je imel v avstroogrski
vojski tako visok čin. Za uspehe na fronti
je dobil odlikovanje. Ko je Avstro-Ogrska
razpadala in so Srbi prodirali proti Koroški,
so ga Avstrijci povabili naj poveljuje avstrijski
vojski, ki se je upirala prodoru Srbov, vendar
Boroevič tega ni hotel sprejeti.
"Prva svetovna vojna je bila zelo krvava.
Zahtevala je življenje 10 milijonov vojakov;
v drugi svetovni vojni jih je sicer padlo več,
vendar je bilo v vojno vpletenih tudi precej
več držav kot v prvo,” razlaga Tone. Obiskal
je že nekatere kraje, kjer je potekala soška
fronta. Na Sv. Gori je obiskal muzej. Tudi
letošnje poletje ima namen za nekaj dni
odpotovati na "soško fronto”. Trenutno pa
večjo pozornost daje študiju na glasbenem
oddelku pedagoške fakultete v Mariboru, ki
jo letos prvič obiskuje. "O študiju zgodovine
nisem nikoli razmišljal, najbrž zato, ker me
zanimata predvsem soška fronta in L
svetovna vojna. Želim si namreč podrobneje
spoznati čas, v katerem je živel moj ded,”
je zaključil Tone in mi pokazal še nekaj
zanimivih starin, ki jih tudi zbira.
J. DORNIZ

nagrada

nagradna križanka

HRASTNIK

Žreb je izmed reševalcev 18. nagradne
križanke izbral PETRA SELAKA iz Šen
tjerneja in MARIJO JANC iz Hrastnika.
Selaku je pripadla denarna nagrada 1.000
tolarjev, Jančeva pa bo prejela knjižno
nagrado. Nagrajencema čestitamo. Dobitnika
denarne nagrade prosimo, naj nam čimprej
sporoči svojo enotno matično številko
(EMSO) in številko ali tekočega računa ali
žiro računa ali hranilne knjižice, da mu bomo
nagrado lahko kar najhitreje nakazali.
Rešite današnjo križanko in rešitev
pošljite najkasneje do 1. junija na naslov:
Dolenjski list, Glavni trg 24, 68000 Novo
mesto, s pripisom KRIŽANKA 20!
REŠITEV 18.
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Odvečne dlake
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STEPSKA
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prgišče misli

Ni modro želeti nesrečo drugemu. Če
bi zavist in škodoželjnost imela obliko, bi
bn ^ bumerang.
C

ATENI NO
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ADMINI
STRACIJA
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So trenutki, ko ima molk najmočnejši
Slasl. BROWNLOW
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PREVOZNO
SREDSTVO

AL BAN
BERG

MURSKA
SOBOTA
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HLEV
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Še pred dobrimi dvajsetimi leti je vladala
domneva, po kateri naj bi bila zgornja
vrednost krvnega pritiska toliko nad sto,
kolikor je človek star. Bolnik ,star 70 let, naj
hi tako imel zgornji pritisk 170. Raziskave
zadnjih let pa so takšno gledanje ovrgle.
Danes večina strokovnjakov meni, da je
gornja meja normalnega krvnega pritiska pri
140/90 mmHg. Od teh vrednosti navzgor so
škodljivi učinki visokega krvnega pritiska tem
holj izraženi, čim višji je pritisk. Za odraslega
cmveka srednjih let je najprimernejši krvni
Pritisk 120/80 mmHg.
Brž ko začne krvni pritisk rasti nad
lormalne vrednosti, narašča tudi napor srca.
Srce mora delovati močneje, da iz svoje
votline iztisne dovolj krvi. Že pri porastu

b
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Vse več
posilstev

Visok krvni pritisk ali
hipertenzija

krvni pritisk

V skoraj že poletno toplih dnevih postajajo
odveč nogavice in dolgi rokavi pa tudi sezona
kopalk se že približuje, zato postaja spet
aktualen problem (čezmerne) poraščenosti.
Ženske, ki ne bi imela vsaj nekaj odvečnih dlak,
ki bi se jih rada znebila, skoraj ni. Maloštevilne
dlake lahko pobelimo in manj opazne bodo
manj moteče. Lahko se jih znebimo z
depilacijo, kar pomeni odstranitev dlak s
površine kože. To lahko storimo z britvico,
električno pinceto ali depilacijskimi kremami. V
nasprotju s splošnim prepričanjem strokovnjaki
zagotavljajo, da britje ne okrepi dlak niti ne
pospešuje njihove rasti. Depilacijske kreme
dlake omehčajo, tako da jih zlahka odstranimo.
Posameznih dlak se lahko začasno znebimo s
puljenjem ali z voskom. Toplega in tekočega
nanesemo na kožo, kjer nočemo dlak; ko se
strdi, ga odstranimo z dlakami vred. Trajno
lahko dlake odstrani le strokovnjak z elcktroepilacijo.

NEMŠKA
MARKA

v*-..

ža nemoteno delovanje človeškega telesa
mora vsak del nenehno dobivati hrano
oziroma kisik. Najvažnejšo vlogo za dovod
hrane in odstranitev odplak imajo srce in žile.
Delujejo po sistemu cevi s črpalko. Kri je
v tem sistemu pod določenim pritiskom.
Strokovno ga imenujemo spodnji ali diastolični
krvni pritisk. Ko se srce skrči in požene kri
iz svoje votline v glavno odvodnico (aorto),
pritisk v žilah naraste. Temu pravimo zgornji
ah sistolični krvni pritisk. Če rečemo, da ima
bolnik krvni pritisk 120/80 mmHg, pomeni
*°, da je zgornji pritisk 120 in spodnji 80
mmHg. Namenoma uporabljam stare enote,
to je milimeter živega srebra, kajti večini
verjetno zvenijo bolj domače kot nove.
Aakon nas namreč obvezuje, da krvni pritisk
merimo v kPa (kilopaskalih). In ker so tudi
na merilcih krvnega pritiska pogosto le nove
en°te, si zapomnite: 1 kPa = 7,5 mmHg.
Številni notranji in zunanji dejavniki
vplivajo na srce in žile ter povzročajo nihanje
k^ega pritiska. Praktično je krvni pritisk od
trenutka do trenutka različen. O tem so
'Judje na splošno slabo poučeni in se zato
mnogi začudijo, ko jim zdravnik ugotovi
vedno drugačen krvni pritisk. Res pa je tudi,
da so nihanja pri zdravih ljudeh prav majhna.
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križanke

Dokler ne vidimo, kaj zmoremo, ne
vemo, kdo smo.
M. GRIMES

MAMILO

UŠESNI

OBLOK
^

r:

Pravilna rešitev 18. nagradne križanke se,
brano v vodoravnih vrsticah, glasi: POTOK,
LASO, DEGOLIZEM, BOL, AVIZO, ORI
ON, MAT, ARBORETUM, VENA, ANIT,
AZORI, KLIC, IG, RAL, KNA, NARDA,
UNČA, ALTA, MEL, BOJEVNIK, TAJO,
ASIGNANT, KNAP.
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nagradne

Najprimernejši
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Šentjernej in

spodnjega (diastoličnega) pritiska na vred
nosti 100 mmHg je delo srca tolikšno, da
bi v kratkem opešalo, če v srčni mišici ne
bi prišlo do sprememb. Srce povečuje svojo
moč z večanjem števila mišičnih vlaken. Pri
tem se srce v celoti poveča. Vendar pa to
ne gre v nedogled, zato srce v glavno
odvodnico (aorto) iztiska vedno manj krvi.
Kri prične zastajati najprej v srcu, nato v
pljučih in končno po vsem telesu. Pravimo,
da je srce omagalo.
Posledica: okvarjeno srce in
stene žil

Bolnikova zmožnost za fizično delo
močno upade, kar se kaže s hitrim
utripanjem srca, z nerednimi utripi in težkim
dihanjem že pri majhnih fizičnih obremen
itvah. Bolnik potrebuje pri ležanju visoko
vzglavje, sredi nočnega spanja ima napade
težkega dihanja. Po vsem telesu, zlasti pa po
nogah, se mu pojavijo otekline. Bolezen
nezadržno napreduje in srce slednjič odpove.
Razen srčne mišice pa visok krvni pritisk
okvari tudi stene žil odvodnic (arterij) po
vsem telesu. Še zlasti so ogrožene žile srca,
možganov in ledvic. Žile prično apneti in
trdeti mnogo prezgodaj. Njihova notranja
površina postane hrapava in svetlina se zoži.
Tem spremembah pravimo ateroskleroza.
Zaradi tega prizadeti organi dobivajo vedno
manj krvi, pešajo in končno odpovedo.

Najnovejši statistični podatki o posil
stvih v Združenih državah Amerike so tako
grozljivi, da se poslej matere boje za hčere
m hčere za matere. Po podatkih posebne
raziskave, ki jo je naročila ameriška zvezna
vlada, javnosti pa je rezultate jired kratkim
predstavilo Nacionalno središče za žrtve, je
bilo leta 1990 v Združenih državah
Amerike posiljenih 630.000 odraslih žensk.
To je petkrat več, kot je za to leto poročalo
ameriško pravosodno ministrstvo. Od kod
taka razlika?
Ministrstvo je razpolagalo s podatki o
prijavljenih spolnih napadih, raziskava pa
je temeljila na statističnem izračunu po
vzorcu 4000 žensk. Izkazalo se je, da je
posilstev dejansko veliko več, kot pa jih
prijavijo in jih nato sodno obravnavajo. Kot
kaže študija, je prijavljenih samo 16 odst.
vseh posilstev. Presenetljiv je podatek, da
je bilo kar 12 milijonov ameriških žensk
vsaj enkrat v svojem življenju posiljenih.
Prav šokanten pa je podatek, da je bilo
v času posilstva 61 odst. vseh žrtev mlajših
od 18 let, tri od desetih posiljenih žensk
pa so bile v času posilstva celo mlajše od
11 let. Presenetljiv je tudi podatek, da 80
odstotkov žrtev pozna posiljevalca, a se
kljub temu ne odloči za prijavo. Več kot
polovica žrtev je izjavilo, da bi posilstvo
prijavile, če ne bi bil postopek ugotavljanja
posilstva tako mučen in če bi ob tem lahko
ostale anonimne.

Plastika iz
rastlin

Z razvojem ateroskleroze se v žilah kaj
radi pojavljajo krvni strdki, ki lahko zamašijo
žile in onemogočijo pretok krvi. Če seto
zgodi v srcu, pravimo temu "infarkt", v
možganih pa "kap".
Znamenja, ki opozaijajo na hipertenzijo,
se pojavijo navadno šele potem, ko bolezen
obstaja že več let. Očitno je naše počutje,
naše zdravje in naše življenje odvisno prav
od zdravja žil. Zato se zdravstveni delavci
trudimo, da vsem bolnikom znižamo krvni
pritisk na normalno vrednost. Vse bolnike,
ki smo jim večkrat izmerili krvni pritisk 160/
95 mmHg in več, uvrščamo med hipertonike.
mr.sc.dr. TATJANA GAZVODA

Da se je plastika tako zelo uveljavila
v embalaži in na številnih drugih področjih,
gre zahvala predvsem njeni trajnosti in
poceni proizvodnji. Žal pa je njena trajnost
hkrati tudi njena najslabša plat, če jo
pogledamo z ekološkega stališča. Plastika,
ki jo poceni proizvajajo iz nafte, je v naravi
praktično nerazgradljiva, leta in leta ne
razpade ter predstavlja zaradi tega resen
ekološki problem. Strokovnjaki so najprej
iskali drugačno plastiko, tako, ki bi se na
odlagališčih razgradila. Potrebovali so več
kot desetletje, da so razvili biološko
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ragradljive polimere, primerne za nadostilo
sedanji plastiki, vendar se je izkazalo, da
je proizvodnja te razgradljive plastike
desetkrat dražja kot proizvodnja sedanje. In
iskanja so krenila po drugih jroteh.
Pred kratkim so raziskovalci z državne
univerze Michigan in z univerze James
Madison v Harrisonburgu spročili razves
eljivo novico, da so našli način, kako izdelati
biološko razgradljivo plastiko iz poceni
surovine - iz zelenih rastlin. Odkrili so
skupino bakterij, ki pri zelenih rastlinah
spreminjajo sladkor v molekule plastike
polihidroksibutirat in to isto snov po
potrebi tudi razgradijo. Gen iz teh bakterij
so cepili na gorčico, ki je nato proizvedla
ob običajni uporabi sončne energije in
ogljikovega dvokisa večje količine plastike.
Proces je žal zavrl nadaljnjo rast gorčice.
Znanstveniki upajo, da bodo uspeli odprav
iti to pomanjkljivost in bodo zeleni
proizvajalci razgradljive plastike uspešno
zmogli opravititi svoje koristno delo.

Iz začetkov
časa in
vesolja
Astronome in astrofizike je pred
kratkim močno razburila novica, da je
Nasin raziskovalni satelit Explorer odkril
to, kar so znanstveniki iskali že dobrih
trideset let - najstarejšo svetlobno valovanje
v našem vesolju.
Po teoriji o velikem poku, ki so jo
znanstveniki sprejeli kot najbolj primerno
in veljavno sredi šestdesetih let, naj bi
vesolje nastalo ob gigantski eksploziji in se
odtlej širilo v praznino. Ob samem rojstvu
naj bi bilo vesolje po kakih 300.000 letih,
kar je resnično strašansko majhen drobec
časa v primerjavi s 15 milijardami, kolikor
je po prepričanju znanstvenikov zdaj staro,
neenakomerne gostote. A ko so iskali
najstarejše ostanke velike ekplozije, niso
nikjer našli svetlobnega valovanja z različno
temperaturo, kar bi potrjevalo, da je
svetloba iz časov rojstva vesolja. Satelit pa
je odkril takšno svetlobno valovanje.
Razlika v temperaturi je vsega za 30
milijonink stopinje, vendar je to dovolj.
Teorija o velikem poku je dobila novo
potrdilo.

O slonovi kosti

V marsikaterem domu imate izdelke iz
slonove kosti, predvsem nakit, pa ne veste, kako
jih hraniti in vzdrževati. Če hočete, da slonova
kost ne porumeni, jo imejte na svetlobi. Vsaka
slonova kost sčasoma porumeni, toda v temi
še hitreje. Predmete iz slonove kosti shranite
v brezkislinsko tkanino, nikakor pa ne v
navadno vato, ker vpija vlago, ki slonovino
lahko poškoduje. Slonovine ne smete čistiti z
vodo, ker jo vpija, se napne in lahko poči. Sicer
pa porumenelo slonovino obelite z drgnjenjem
s cunjo, namočeno v 20-odst. vodikov peroksid.
Umazano slonovino očistite z vato, namočeno
v mešanico kakega belila in gorilnega špirita.
Ža staro slonovino pa je najbolje, da jo očisti
strokovnjak, saj sami lahko poškodujete palčno.

Telečji zvitki
z jajci
Telečji zvitki so paša za oči in usta. Štiri tanke
telečje zrezke oplaknemo, popivnamo do suhega,
po potrebi potolčemo in začinimo s soljo in po
prom. Na vsakega damo po eno rezino mesnate
slanine in po eno kuhano in olupljeno jajce. Zavi
jemo vsak zrezek od ožjega konca in ga spnemo z
bodalcem ali zašijemo. V ponvi razgrejemo 4 dag
maščobe in v njej z vseh strani dobro prepečemo
mesne zvitke. Zatem olupimo še eno čebulo, jo
dobro sesekljamo in potresemo k mesu, da se sku
paj pražita. Postopoma zalivamo z 1/8 litra vroče
juhe iz kocke, zvitke od časa do časa obrnemo in
kuhamo 20 minut. Iz pečenih zvitkov poberemo
nabodalca ali sukanec in jih postavimo na toplo.
Sok, ki ostane po pečenju, pretlačimo skozi sito,
zalijemo z 1 /8 litra juhe, zgostimo z moko in kislo
smetano, omako dosolimo in popopramo in v njej
še 5 minut segrevamo zvitke.Ponudimo lahko s te
steninami, kruhom ali krompiijem in solato.

j\l Sajenje paprike
Med najpomembnejšimi plodovkami je prav
verjetno paprika. Žal *e marsikateri vrtičkar
pritožuje, da mu dobro ne uspeva, a ne ve, kaj
je temu vzrok. Paprika namreč potrebuje /ahla
apnena tla. Kislih tal ne prenaša, zato nart*
vrtnar Martin Zupančič iz Birčne vasi svetuje,
da ne bomo stoprili nič narobe, če bomo pred
saditvijo tla rahlo poapnili. Že jeseni tla
pognojimo s kompostom ali preperelim hlevskim
gnojem, spomladi, ob saditvi, pa le z
rudninskimi gnojili. Gnojila porazdelimo tako,
da v začetku vegetacije v tleh prevladujeta
fosfor in kalij, z dušikom pa dognojujemo, ko
paprika nastavi prve plodove. Paprika potrebuje
tudi zelo veliko vode, še posebej v času, ko
nastavlja plodove.

Zavorna tekočina
V zadnji številki smo spregovorili o zavorni
tekočini. Ker je vitalnega pomena, ji namenimo
še nekaj besed. Na servisu naj bi jo zamnejali
vsaki dve leti. Tega ne storijo vedno, zato jih
moramo na to posebej opozoriti, najbolje pa
je, če zadevo tudi sami preverimo. Nerodno pri
vsem tem je tudi, da rok uporabe pri zavorni
tekočini ni neomejen, zato bi bilo dobro, če
bi servisi in bencinski črpalkarji redno kontro
lirali svoje zaloge in preverili, ali so še
uporabne, vse količine, katerim je rok uporabe
pretekel, pa izločili. Steklenička z režemo
zavorno tekočino sicer ne sodi v v spisek
najnujnejših stvari, ni pa nikoli odveč.
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Tistega jutra sem neodbčno
obstala pred trgovino z napisom
ANTIKA. Skozi umazana okenska
stekla, ki so jih pravkar čistili, sem
radovedno in s čudnim občutkom
pogledala vanjo. Od nekdaj so me
privlačili stari predmeti, ure in ure
sem lahko strmela vanje z nemočnim
obžalovanjem, da ne znajo govoriti.
Kaj vse bi lahko povedali! Predmeti
so ležali v izložbi vsevprek, pokrival
jih je prah. Toda jaz tokrat nisem
prišla kupovat., v neizmerni stiski in
pomanjkanju sem se s težkim srcem
odločila, da prodam spomin na stare
prijatelje svojih staršev - šest čudovito
izdelanih srebrnih žličk, primernih za
popoldanski čaj. Sama sem jih zelo
redko uporabljala.
Pravzaprav sem prišla do njih na
nenavaden način. Včasih sem se
spraševala, če je sploh prav, da sem
jih obdržala. Našla sem jih v kupu
smeti, ko smo pomagali pri selitvi,
skrbno zavite v rožnat svilen papir.
Nič nisem pomišljala. Namesto da bi
jih položila k drugim stvarem, sem
jih, ko sem previdno pogledala, če me
nihče ne opazuje; hitro spravila v
svojo torbico. Že dolgo so me
neizmerno privlačile in žal bi mi bilo,
če bi se izgubile med kupi neuporab
nih smeti
Takrat nisem razmišljala, da mi
bodo nekoč potrebne drugače kot lep
okrasek k popoldanskemu čaju. Z
demokracijo je prišla tudi revščina.
Priplazila se je polagoma in tiho ter
nas iz meseca v mesec bolj tiščala k
tlom. Pokojnine niso bile kos rastočim
stroškom. Upala sem, da bom z
denarjem od prodanih žličk psolidno
preživela vsaj en mesec.
Vstopila sem. Trgovina je bila še
prazna. Prodajalko sem zmotib med
njeno jutranjo kavico, zato me je z

ROČNA GASILNA BRIZGALNA - Stare ročne brizgalne so
pri gašenju ognja prepustile svoje mesto novim, močnejšim,
motornim brizgalnam, Prevzele pa sodrugo nalogo; predstav
ijo se zvedavim obiskovalcem v Slovenskem gasilskem
muzeju v Metliki. Brizgalnice, s kakršnimi so se ukvarjali stari
Grki in Rimljani, niso bile primerne za gašenje večjih požarov.
Ročne brizgalne, ki so jih sredi 15. stol. izdelali v Nemčiji,
so prinesle več upanja za uspešnejši boj z ognjem,vendar so
zares učinkovite začeli izdelovati šele sredi 19. stoletja. Ročna
gasilna brizgalna iz Metlike z letnico 1908 je izdelek češke
tovarne 1L A. Smekal. Sestavljena je iz železne kadi in
podvozja. Železna kad in zabojček za orodje se lahko snameta
z voza. V kadi sta medeninasta sesalna cilindra in bakrena
tlačna komora, v stenah pa priključka za sesalno in tlačno
cev. Na sprednjem delu podvozja je pritrjeno železno navijalo
za cevi. (Pripravila: kustodinja Slovenskega gasilskega muzeja
Marjetka Balkovec)

/
Burkasti Podgorci — Podgorci so šegavi in burkasti kaj pogosto
rna ali tako, da se delajo preproste bedake, kakor da se strinjata konca:
brezumnost in duhovitost. Kdorjih ne pozna, jih res kaj lahko ima za
trčene: komur so znani, meni se rad z njimi, ker ve, da bo slišal gotovo
knko slano, godčevsko ali pa kakšno smešno ribnicijado.
Radi ovajajo — Dolenjci se kaj radi ovajajo. Precej se izve, če toči
kdo nezadacano vino. Razum zavisti tudi blebetavost krčmarjeva pripomaga. Če se med hribo vci kaka žival zakolje, ne bi se lahko razodelo
dacarjem, včasi res ostane skrito po več let. A li kedar se znanci kaj spro,
brž gredo ovadit in se vesele, da bo nasprotnik kaznovan.
Dolenjska površnost občutkov — Domoljubje se vname v mla
dem srcu in gori živo nekaj let ali mesecev, potem sčasoma ugasne. Člo
vek ne postane ravno sovražnik narodu ali niti ne zagovarja več njego
vih zahtev, čeravno priznava, da so pravične. Ta žalostna metamorfoza
se naredi navadno že v mladosti, dostikrat še pred ženitvijo.
Koristolovci — Dokler človeka rabi, Dolenjec ponaša se proti nje
mu strašno prijazno in prilizavo. Koga več ne potrebuje, ga često niti ne
pogleda in ne pozna, marveč še obrekuje. Toje tudi, dokler kdo mu kaj
več ne posodi, ko ima no vce v žepu, si misli, zdaj ne bo tako kmalu se od
tega kaj dobilo, naj me piše v uho - in začne ga opravljati, če ga za obre
sti nažene, pa ga začne sovražiti, da bog pomozL
gpč ft/r ■
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Dogaja
nje je dosti bolj zanimivo kot reliefi in hieroglifi. Ro
ka položi v pločevinko pest bonbonov in vrvica
švigne nazaj. Toda kakšno razočaranje! Namrgode
ni obrazki, nasmehi spremenjeni v užaljene šobice.
Se tujci norčujejo, ko so poslali samo bonbone? Kaj
naj z njimi?! Življenje je težko in tudi za preživetje
otrok je potreben denar, bakšiš,
V okolici Horusovega templja v Edfuju leži na
peščenih tleh na tisoče in tisoče fragmentov kerami
ke. Ustaja in ročaji amfor so pomešani s črepinjami
poslikanih glinenih skodelic in vrčkov ter z nedoloč
ljivimi odlomki črnih in rdečih posod. Pobereš čre
pinjo, toda ona naprej je večja in tista na desni lepša
in tam na levi je celo ustje amfore in tam ročaj, tam
podstavek in, glej, odlomek iz rimske terre sigilate!
Roke mrzlično nabirajo črepinje, pod nogami se
udirajo v pesek tiste manj zanimive, žepi so vedno
bolj polni in vedno težji. Le še en košček, sedaj pa res
samo še enega in ta je čisto zares zadnji!?
Na stotine kilogramov črepinj keramike iz različ
nih tisočletij, ki so šla preko tempeljskega areala. Le
koga zanimajo? Dežela je polna starin, velikih gra
nitnih kipov, sijajnih zakladov iz faraonskih grobov,
odličnih, povsem ohranjenih posod, in le kaj bo ke
ramika, iz katere se ne dajo sestaviti posamezne po
sode? Razmišljam, kako dragoceni so posamezni
kosi keramike pri izkopavanjih naših arheologov,
koliko truda je vloženega v njihovo čiščenje, leplje
nje in risanje. Marsikomu se zdi to velika potrata ča
sa in denarja. Toda to je del naše preteklosti, ki ni
tako stara niti tako pomembna za zgodovino sveta
kot egipčanska, a je naša, samo naša in zato edin
stvena. In ravno zaradi tega smo dolžni z vso skrbjo
in pazljivostjo raziskovati prazgodovinska gradišča
in gomile, antična naselja in njihove nekropole,
srednjeveška mesta in njihovo arhitekturo, gradove
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rahlim očitanjem v glasu vprašala,
kaj želim. Po moji skromni obleki in
še bolj skromni, že cvetoči nakupovalni srečki je spoznala, da si ne
more obetati dobička.
S tresočo roko sem izvlekla
skrbno očiščene žličke ter jih dala na
pult:"Upam, da odkupujete tudi
srebrne stvari"
"Seveda, le pokažite," me je
prodajalka ohrabrila. Vzela jih je v
bele, nežne roke z dolgimi, rdeče
lakiranimi nohti. Nehote sem svoje
od dela zgarane roke vtaknila v žep.
"Samo hip," je že prijazneje rekla,
"pogledali bomo, kakšna je kvaliteta,
ter jih ocenili." Nato je dodala:
"Denarja ne boste prejeli takoj. Ko
bomo žličke prodali in odbili provizijo, boste prejeli plačilo. Vam je
prav?"
Odkrito rečeno, mi ni bilo prav.
Denar sem potrebovala in želela
dobiti takoj. Kljub temu sem samo
prikimala.
Odšla je za zaveso. Dolgo je ni
bilo nazaj. Skozi razporek sem lahko
videla, da se pogovarja s starejšim
moškim. Včasih sta pogledala v mojo
smer, si nekaj tiho dopovedovala,
nazadnje pa je moški izročil žličke
prodajalki in zmajal z glavo.
Prodajalka se je vrnila. "Žal mi
je," je rekla z očitnim sočutjem v
glasu, "toda žličke niso srebrne.
Zmotil me je žig na njih, zato sem
jih sploh dala v ocenitev. Bolje, da
jih obdržite doma. Morda bi lahko
tudi take, kakršne so, prodali, vendar
bi dobili tako malo, da se v resnici
ne izplača. So pa res lepo izdelane."
Nič nisem rekla. Žlice niso bile
pridobljene na pošten način, zato tudi
niso nič vredne. Pobrala se jih, zavila
v svilen rožnat papir ter z utrujenimi
koraki zapustila prodajalno.

Marija Nemanič:

Majski dan miru
Mesec maj je. V duhu hodim
po poteh trpljenja v dneve, ko smo
bili skoraj že izbrisani z zemljevida,
Trpeča krvava zarja vstajenja nas
je hrabrila in nas pojila z upanjem,
medtem ko so granate rile
je polja,
sekale drevesa in mlado travo, med
poljsko cvetje pa so padala razsekana
človeška telesa. Ožgane veje, očmeli
zidovi -obtožba nasilja. Med vojno
sem izgubila brata Tineta, komaj
sedemnajst let starega...
Lepega majskega dne pa je
zasijal mir.
”,
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Minila so leta. Upali smo, da pu
se minula kalvarija nikoli ne bo 10,
ponovila. Ampak se je, in to med > ^
ljudmi, ki so se prej skupno borili i ca
proti tujcu in zatiralcu.
rvuj
Kaj pu
pa mn
mi? /w
Ali smu
smo pu
po spruvi
spravi :' jg
kaj bolj složni? Ne pustite blatiti UK
poštenih mož iz vrst partizanov! 12
Nasilje je bilo na obeh straneh, na m
eni in na dmgi strani so bili med TO
dobrimi tudi zli možje in sadisti, p.
Zdaj si mečejo eni in dmgi polena Cri
pod noge...
^
Kdaj bo spet zasijal majski dan ^
mim?
I

Poznavanje lastne zgodovine je
prvi pogoj, ki preprečuje ponavljanje
napak iz preteklosti. Modrost je stara
in dobro znana, vendar se vsi narodi
tega sveta iz lastne preteklosti ne
učijo enako dobro, razlogi pa so
različni. Za Slovence bi lahko dejali,
da jim učenje povzroča precej težav,
a ne zaradi zabitosti ali protizgodovinskega čuta, marveč zaradi posebnih
okoliščin: zgodovino kot še marsikaj
drugega so nam namreč dolgo krojili
in oblikovali p svojih potrebah drugi.
Ne čudi torej, če so iz zgodovinopisja
našega naroda izginile pomembne
stvari, da se o njih ni sploh pisalo,
če pa že, se jim je namerno
zmanjševal pomen. Eno od takih
področij je gotovo vojaška zgodovina.
Po splošnem prepričanju naj bi
Slovenci ne imeli lastne vojaške
zgodovine, kar pa je bilo izrazitega
takega dogajanja, denimo narodnoos
vobodilni boj, so ga naši dušebrižniki
vedno podrejali lastnim zaslugam, naj
bo to nekdanji veliki avstroogrski brat
ali kasnje veliki brat z balkanskega
juga. Toda Slovenci imamo svojo
vojno in vojaško preteklost. Brez nje,
četudi v zgodovinopisju in šolstvu
močno prezrte, in samozavesti, ki jo
poraja, bi ne zmogli nadvse pomem
bnih korakov, ki so nas pripeljali do
samostojne države. Narod, ki ne
verjame v lastne sposobnosti, vedno
potrebuje druge, da mu gospodujejo.
Slovenci jih očitno ne več.

Občutja
tihih ur

Ko izgubiš vse in ostaneš sam,
sam tudi s stisko in bolečino, je bel
list papirja dostikrat edini, ki ti je
pripravljen "prisluhniti" in mu lahko
zaupaš. Tisto, kar se je nakopičilo v
tebi, kar te pekli in skeli v srcu in
misli, mora na dan, na papir. Mora
v besede, izpoved, šele potem ti
odleže. Včasih je izpoved preprost
stavek, če pa ti je dana pesniška žilica,
je to pesem.
Tudi Ivanki Glazer je nastalo
največ pesmi iz takšnega vzgiba, iz
osebne prizadetosti. Duša pesnice je
pretanjeno občutljiva in ranljiva že z
rahlim dotikom. Poezija, s katero se
odziva na življenje, je iz krhkega tkiva,
bralca nagovarja z utišanim glasom.
Prisluhniti ji je potrebno v tihi
zbranosti, kot glasbi, ki prihaja od
daleč. Šele ko pride do nas, jo
prepoznamo kot nekaj, kar nam je
blizu. Govori o občutjih tihih ur, ko.
smo potopljeni vase - ko se odpirajo
tudi naše nezaceljene rane.
Takšno pesnico in takšno poezijo
spoznamo iz zbirke Kratko poletje, ki
je nedavno izšla v samozaložbi, a z
izdatno pomočjo sponzorjev, od ljubljan
skega Inštituta Jožef Stefan do
ptujske Perutnine. Poezija Ivanke
Glazer govori o usodi človeka, ki nosi
v
sebi obetajočo podobo sveta,
V tej luči jd izid knjige Janeza J. življenja,
ki bo prišlo in izpolnilo
Švajncerja Vojna in vojaška zgodovina svetla pričakovanja. A nič se noče
Slovencev, ki je te dni izšla pri izpolniti, upanja se sproti razbijajo ob
Prešernovi družbi, pomemben dog granitnih skalah stvarnosti in čedalje
odek. Dobili smo prvo delo o vojni bolj gloda občutek poraženosti in
vojaški preteklosti pri nas, ki združuje
Razočaranje in obup pa
in zaokrožuje tovrstne podatke in onemoglosti.
vendarle nista dokončna - skoz njuno
dejstva od najstarejših časov do temno mrežo se tu in tam še
lanske vojne v pregledno celoto. V
knjigi je zajeto na kratko vse, kar se svetlikajo režice upanja.
Morda bo kdo v zbirki Krotko
je našim prednikom - kakor koli že poletje
pogrešal izpiljenost in kultivi
so se imenovali - vojnega in vojaškega ranost verzov,
kdo drug kaj drugega.
dogajalo na sedanjem slovenskem A četudi v teh pesmih so šibka mesta,
ozemlju, besedilo pa spremljajo šte ta ne zmanjšujejo največje vrednosti
vilne ilustracije. Res je sicer, da delo poezije Ivanke Glazer: iskrenosti,
ni strokovno, ampak poljudno, da je neposrednosti in doživetosti, ki ji
nastalo iz didaktičnih namenov in da verjamemo.
ima kaj napak in pomanjkljivosti,
. I. ZORAN
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Marija Pezdirc:
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V DEŽELI TISOČLETNE KULTURE
in cerkvice na gričih. Samo naša dediščina bo pred
stavila svetu nas in našo identiteto!
Templji niso opuščeni

Na ulici stojnice, polne pisane robe. Sončni žarki
se lovijo v srebrnih in zlatih bleščicah, s katerimi so
radodarno obšite obleke močnih barv. Njihov blesk
je tako močan, da jemlje vid, žive intenzivne barve
tako močne, da jemljejo dih. Simfonija barv, svetlo
be in kiča.
Na ozkem križišču koplje ogromen stroj, ki ga vi
devamo na gradbiščih naših avtocest, jamo za kanal.
Vsakodnevni promet se je zato spremenil v kaos.
Med seboj so v divjem plesu pomešani turisti, kijih
taksiji — kočije vozijo na ogled templja, domači ne
strpno hupajoči avtomobilisti, težko naloženi vozo
vi, ki počasi rinejo naprej. Domačini in turisti se
umikajo izpod avtomobilskih gum in konjskih ko
pit. Hrumenje stroja, hupanje avtomobilov, kričanje
kočijažev, prestrašeno vzklikanje njihovih potnikov
— pisan in glasen svet ozkega uličnega grla.
Na robu gneče v senci košatega drevesa potujoči
kovač mirno menja podkev pohlevnemu konjiču.
Hrup in vrvenje ne motita važnega opravila. Par fan
tičev tiho opazuje kovača, ki kladivo, klešče, žeblje
in podkvff prenaša kar v plastični vrečki. Konjič seje
zbosil in potrebuje novo podkev. Kovač pobrska po
vrečki, izvleče podkev. Taje malo prevelika, druga
malo premajhna, tretja nekako prav. Spretno zabije
dolge, ročno kovane žeblje v kopito, odščipne pre
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vendar je pomen knjige vseeno velik,
saj je pionirsko delo, zapolnjuje
praznino in budi naš zgodovinski
spomin na pomembnem, a zelo
zanemarjenem področju ter tako
pomaga graditi slovensko nacionalno
samozavest. K peresu pa bo najbrž
poklicala tudi druge strokovnjake.
M. MARKELJ

dolge konice in jih ukrivi. Konjič odganja muhe,
njegov gospodar sedi na vozu in preganja dolgčas.
Kovač umo zabija in krivi žeblje. Fantiči se naveliča
jo ogledovanja. Konjič je premiren in kovač pretih,
zato je veliki hrumeči stroj v križišču veliko bolj
zanimiv.
Eden najbolj slikovitih staroegipčanskih templjev
je svetišče v Kom Ombu, posvečeno kar dvema bo
govoma, Sebeku in Horosu. Staro nasledje je stalo v
križišču poti, ki so vodila iz zlatih rudnikov Vzhodne
puščave in karavanske poti iz Nubije. V času Ptolomejcev so tu urili afriške slone, ki sojih uspešno upo
rabljali na‘bojnih pohodih. In kar je še posebej po
membno, tukaj oblikuje Nil vrsto peščin, ki so bile
priljubljeno zbirališče krokodilov. Krokodili pa so
bili v starem Egiptu svete živali, posvečene bogu
Sebeku.
Na Nilovih peščinah se že dolga stoletja ne sončijo
več krokodili. Ogledujemo si jih lahko v živalskih
vrtovih, kjer razkazujejo ostre čeljusti, mumificirani
pa so razstavljeni v egipčanskih oddelkih številnih
muzejev po vsem svetu. Mogočen in pomemben
tempelj, kamor so se zgrinjali romarji iz vse dežele, je
propadel, zasul ga je pesek. V prejšnjem stoletju so
arheologi izkopali in prezentirali njegove razvaline,
ki predstavljajo še danes veličasten torzo staroegip
čanske arhitekture.
Jasno modro nebo se boči nad razvalinami, opol
danski sončni žarki lijejo razkošje svetlobe, hladen
veter zavija okoli obzidja in velikih stebrov ter pri

priloga dolenjskega

naša glasove tamburina in ritmično melodijo lesenih
palčk. Imam prisluhe? Se v prastarem svetišču še
odvijajo po.večeni obredi? Hitim skozi senčne in
osvetljene prostore svetišča, ne menim se za boga
stvo reliefov, ki krasijo stene niti za številne hierogli
fe ob njih. Ritmični glasovi postajajo glasnejši, poča
si se izoblikujejo v enostavno, ponavljajočo se
melodijo. Na prostoru, kjer se stikata oba naosa,
eden posvečen bogu Seketu, drugi Horosu, dvojna
vrsta ljudi. Z lesenimi palčkami udarjajo ritem, ki ga
dopolnjuje srebrni žvenket tamburina. Dolgi svetli
lasje deklet plapolajo v vetru, kavbojke, adidaske,
puhovke, zagoreli obrazi z modrimi očmi. Ne, to
niso stari Egipčani, belopolti tujci iz neznane dežele
so, ki na najsvetlejšem kraju starega svetišča oprav
ljajo svoj skrivnostni obred. Posamezniki zberejo
pogum in se spustijo v temen, nizek in ozek kanal, ki
deli oba naosa. Po vseh štirih seje treba splaziti nekaj
metrov in se nato na nasprotni strani dvigniti na svet
lo. Tu pričaka vsakega, kije uspešno opravil nepri
jetno pot, vodja. Sledijo objemi, solze sreče v očeh,
palčke in tamburin zapojejo glasneje, sonce zasije
svetleje.
Ritmično ubrani zvoki poplesavajo med zidov
jem in božajo reliefe prastarih božanstev. Veter se
poigrava in pleše z njimi okoli visokih stebrov, vple
ta v svetle vihrajoče lase, z njimi suši solze veselja, in
jih dviga proti soncu.
Med zvoke tamburina in palčk se kot odmev iz
davno minulih stoletij pomešajo hvalnice in molitve
staroegipčanskih svečenikov, oblečenih v bela plat
nena oblačila, ogrnjenih v panterjeve kože, gladkih
lic in obritih glav. Iz kadilnic se dviguje vonj kadila
in dišečih smol, prostor polnijo odmevi molitev ver
nikov in romarjev, ki so v templju iskali ozdravitve.
Prihajali so bolni, revni in obupani, z vero v čudežno
ozdravitev. Noč so preživeli v svetišču, se postili, mo
lili in trdno verovali v pomoč božanstva.
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| Teden slovenskega športa 1 Ze V nedeljo pOZOfaV pm ligi?
Sleherni dan med 7. in 13. septembrom letos bo
bogat spored, v katerem bo imel glavno besedo
ta ali oni šport
___
Ministrstvo za šolstvo in šport
republike Slovenije je bilo pobud
nik akcije, ki se te dni pospešeno
udejanja. Gre za »Teden sloven
skega športa«, katerega izvedba je
zaupana ljubljanskemu podjetju Alistar, v akciji pa sodelujeta tudi
športna in turistična zveza Sloveni
je.
Prav sleherni dan akcije bo pri
pravljena osrednja prireditev, ki naj
bi bila v različnih krajih Slovenije.
V začetku bo seveda na teh prire
ditvah več gledalcev kot športni
kov, na koncu, v nedeljo, naj bi bili
športniki prav vsi. Teden športa bo
potekal med 7. in 13. septembrom,
ponedeljek naj bi bil plavalni, spla
valo naj bi čim več Slovencev. Tudi
torek bo namenjen dogajanjem na
vodi. Od veslaških, kajakaških, kanuističnih do jadralnih regat in surfanja. Sreda bo pomenila pričetek

množičnih športov, to so predvsem
igre z žogo: nogomet, odbojka, ro
komet. Četrtek bo dan za teniške,
namiznoteniške in badmintonske
turniije, ki se bodo končali v sobo
to, medtem ko bo petek namenjen
košarki. Vrhunec naj bi bile tekme
najboljših slovenskih košarkaijev in
tekmovanje v zabijanju ter metanju
trojk. Sobota bo prinesla atletska in
kolesarska tekmovanja, medtem ko
naj bi bila nedelja dan za najbolj
množično športno aktivnost v slo
venski zgodovini. Ta dan bo orga
nizirana akcija z nazivom »Sto tisoč
Slovencev nad tisoč metri«. Ali z
drugimi besedami: Slovenci naj bi
se tega dne povzpeli v gore in na
hribe, ki so višji od 1.000 metrov.
Za konec še podatek, da seje or
ganizator akcije odločil, da bo do
biček od prireditve namenil za
ustanovitev sklada za razvoj športa
v Sloveniji.
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Zmaga ali vsaj točka v Kranju bi že pomenila, da je cilj Elana Studio.D dosežen,
poraz bi lahko veliko tega postavil na glavo — Studio D—Šmarje 5:0,
Vodice—Avtobum 0:4
Prav mogoče je, da bodo lahko nogometaši novomeškega Elana Studio D že
po nedeljski tekmi v Kranju proti Triglavu nazdravili naslovu prvakov in vsto
pu v I. državno ligo. Radijci so namreč minulo nedeljo s 5:0 ugnali vrsto Branik
iz Šmarij, v derbiju kola pa je v Ljubljani Triglav presenetljivo premagal Ilirijo z
2:0. Štiri kola pred koncem prvenstva imajo Novomeščani štiri točke prednosti
pred Triglavom, s katerim igrajo to nedeljo, in že nedosegljivih šest pred Ilirijo.
Tekma v Kranju bo vsekakor derbi dosedanjega dela prvenstva. Zmaga Novomeščanom že tri kola pred koncem prven
stva zagotavlja vstop v I. državno ligo.
Resnici na ljubo povedano, bi tudi točka v
tekmi proti Triglavu že pomenila, da je
končni cilj bolj ali manj dosežen, medtem
ko bi poraz veliko tega postavil na glavo.
Na videz nedosegljiva prednost štirih točk
bi se za pol zmanjšala. V Novo mesto pri
haja nato izredno nevarna ekipa Ilirije in
imenitna spomladanska bera sedemnaj
stih točk od osemnajstih možnih bi bila
resno ogrožena. Sicer pa poglejmo, s kom
igrata v preostalih kolih Studio D in Tri
glav. Po medsebojnem obračunu v Kranju
igrajo Novomeščani dve tekmi doma,
najprej z Ilirijo in nato z Brdi, v zadnjem
kolu pa potujejo na Jesenice. Kranjčane

Papež in Krka v velikem slogu
Zmagoslavje novomeških kolesarjev na dirki v Mariboru — Papež zmagal
MARIBOR — Sandi Papež je minulo soboto in nedeljo spominjal na kole
sari3' kije pred leti dobival najtežje preizkušnje in med drugim osvojil tudi na
slov najboljšega kolesarja na Balkanu. Dvodnevna kolesarska prireditev v Ma
riboru, na kateri se je zbralo prek 100 tekmovalcev iz vseh najboljših
slovenskih klubov, za nameček pa še nekaj gostov iz Avstrije in Hrvaške, je
prinesla Sandiju dvojno zmagoslavje, KD Krki pa uspeh, kakršnega na doma
čih dirkah letos še ni dosegla.
V soboto je bil na sporedu kriterij, na
le je bil drugi, pr j mlajših pionirjih pa je
katerem so Krkini kolesarji napovedali
zmagal Ptujčan Žohar pred Gomščkom
imenitno formo in bero prvih mest. Lovo
(Krka).
riko K vika sije v članski preizkušnji pre
Prav vsi, ki v slovenskem kolesarstvu
pričljivo prikolesaril Sandi Papež, zma
karkoli pomenijo, so bili tudi na startu ne
goslavje Krke so dopolnili Ravbar na
deljske 117 kilometrov dolge cestne dirke.
drugem, Štangelj na tretjem in Mervar na
Zmagovalca je odločil ciljni sprint, v kate
četrtem mestu, peti je bil Pagon (Sava), še
rem je bil Sandi Papež boljši od Premužiča
sti pa Rovšček (Astra). Tudi v mladinski
(Rog), medtem ko je tretje mesto zasedel
konkurenci je zmaga odšla v Novo mesto:
Turk (Krka), Ravbar pa je bil sedmi. No
slavil je Filip, drugi je bil Križner (Sava),
vomeščani so slavili tudi v preizkušnji statretji Felc (Sloga 1902) in četrti Murn
(Krka). Preizkušnjo mlajših mladincev je
dobil Klemenčič (Rog), pri starejših pio
nirjih je zmagal Berce (Sava), krkaš Mace-

rejših mladincev, dirko je dobil Uroš
Mum, ki je v sprintu ugnal rogovca
Hauptmana, medtem ko je osemnajst se
kund za obema v cilj kot tretji privozil kr
kaš Branko Filip. Krkaši so bili v nedelju
piovsem blizu trojnega zmagoslavja, tretja
zmaga jim je ušla le za las. Derganc je za
vsega tri sekunde izgubil dvoboj z Loze
jem (HIT Casino) in se moral zadovoljiti z
drugim mestom, medtem ko je bil njegov
klubski kolega Gašperin četrti.
Sijajen mariborski nastop novomeške
kolesarske vrste je najboljši odgovor ti
stim, ki sestavljajo in objavljajo nekakšne
spiske slovenske reprezentance za nastop
na olimpijskih igrah v Barceloni, na kate
rih doslej za krkaše ni bilo mesta. Očitno
bo potrebno takšne sezname še krepko
prevetriti.
g g

čaka v 24. kolu pot na Jesenice, nato igra
jo doma s Slavijo SET in v zadnjem kolu z
Vodicami v Šempasu. Teoretično je torej
ob morebitni zmagi Triglava v nedeljo
možen prav vsak razplet, upajmo, da bodo
elanovci vse tovrstne morebitne dvome in
špekulacije razčistili že v Kranju. Radijci
računajo tudi na pomoč s tribun.
Sicer pa so Novomeščani v nedeljo
pred prek tisoč gledalci pokazali dopadlji
vo igro, za zmago pa se jim ni bilo potreb
no naprezati. Zadetke so dosegli Sen. kije
pokazal doslej najboljšo igro v zelenem
dresu, Gliha dva ter Vrhovec in Mohor iz
enajtmetrovke. Za Novomeščane so igrali:
Mohor, Jakša (Pavlin), Kolenc, Mesoje
dec, Petrovič, Kramar, A. Primc (Vrho
vec), N. Primc (Juršič), Gliha, Sen,
Bracovič.
Podobno učinkoviti so bili Kočevci, ki
so v Šempasu s 4:0 premagali Vodice. Po
ročila govore o zelo dobri igri avtobumarjev, ki so se tako odkupili za spodrsljal
pred desetimi dnevi v Kočevju, mrežo go
stiteljev pa so zatresli Komočar, Struna,
Rautar in Rajšelj. Prav ti dve točki nogo
metašem Avtobuma veliko pomenita v
boju za eno od prvih petih mest, ki še za
gotavljajo igranje v novoustanovljeni
enotni II. državni ligi. Še zlasti, ker pretež
kega dela Kočevci ne bi smeli imeti niti v
nedeljo, ko igrajo doma z ekipo iz Bilj. Za
Avtobum so v nedeljo igrali: Skodlar,
Rautar, Potočnik, Malnar, Muhvič, Raj-

VOLILNA SKUPŠČINA
KEGLJAČEV
NOVO MESTO — V prostorih gostil
ne Na hribu bo v četrtek, 28. maja, volilna
skupščina območne kegljaške zveze, na
kateri bodo izvolili nov upravni odbor,
sprejeli tudi program dela, slej ko prej p>a
spregovorili še o usodi novomeškega keg
ljanja, ki je še zmeraj brez kegljišča.

Srebrna medalja
za metliškega
boksarja
Mitja Černič je pričakoval celo 1. mesto
METLIKA — Konec aprila je bilo
y Mariboru in na Ptuju slovensko dr
žavno boksarsko prvenstvo mladin** m članov. Prvič seje na tovrstnem
tekmovanju pomeril tudi 18-letni
Mitja Černič iz Križevske vasi pri
Metliki in dosegel lep uspeh: med
mladinci je v poltežki kategoriji zase
del 2. mesto. To je bila prva metliška
medalja z državnega prvenstva, odkar
J« Slovenija samostojna država.
Mitja prizna, da je že pred tekmovanjem pričakoval dobro uvrstitev in
je bil prepričan, da bo celo prvi. Toda
glede na razmere, v kakršnih delajo
metliški boksaiji, je tudi to velik
uspeh. Černič je začel boksati pred
poldrugim letom, navdušil pa ga je
Janko Guštin, doslej najuspešnejši
metliški boksar. Metliški fantje - sedaj
jih je pet do sedem - boksajo pred
vsem za rekreacijo in iz veselja, Mitja
Pa trenira precej redno. Pred držav
nim prvenstvom je hodil na treninge
Judi v novomeški boksarski klub »Cc
bi v Metliki ustanovili boksarski klub,
bi bilo zagotovo povsem drugače. Ta*° pa smo prepuščeni sami sebi in
naši dobri volji. Potem bi gotovo tudi
lažje našli kakšnega sponzorja, sedaj
Pa so vsi stroški na naših ramenih,«
razmišlja Černič.
Čeprav še ne ve, kaj lahko od uspe
ha na državnem prvenstvu pričakuje.
Pa bi bil vesel, če bi ga popeljal tudi na
tekmovanja v tujino, da bi se lahko
preizkusil še v večji konkurenci. Sicer
Pa ima Mitja doma že celo vrsto di
plom in medalj, ki jih je dobil na tek
movanjih v ribolovu, teku, metu težke
žoge, smučanju. Če bi Černič, po po
klicu sicer slikopleskar, živel v večjem
mestu in ne na periferiji, kjer so mož
nosti za športno udejstvovanje skrom
ne, bi sc zagotovo razvil v zelo uspeš
nega športnika, tako pa...
M.B.-J.
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APRILSKI TURNIR
LAZIČU
SEVNICA — Na rednem hitropotez
nem šahovskem turnirju Šahovskega klu
ba Milan Majcen iz Sevnice je med 14.
tekmovalci osvojil prvo mesto Predrag
Lazič z 11 točkami. Sledijo mu Franc
Derstvenšek (11 točk, vendar je dosegel
slabši rezultat kot Lazič), Bojan Smerdel
(10), Zvonko Mesojedec (9), Šibilja (9),
Grilc (7) itd. Po letošnjih štirih turnirjih je
vrstni red tak: 1. Mesojedec (65 točk), 2.
Smerdel (56), 3. Derstvenšek (54), 4. La
zič (53), 5. Sibilja (53) itd. Naslednji tur
nir bo 17. maja ob 9. uri v prostorih ša
hovskega kluba v Sevnici.
J. B.

ROKOMETAŠICE
OPREME V POLFINALU
POKALA
RIBNICA — Škoda, da se je v dvorani
ribniškega športnega centra zbralo vsega
nekaj deset gledalcev, ki pa so lahko uži
vali v kvalitetni in negotovi rokometni
predstavi. Taje odločala, katera od ekip,
Oprema ali Burja Centrocoop, se bo uvr
stila v polfinale slovenskega rokometnega
pokalnega tekmovanja. Ves prvi del in še
dobršen drugega je kazalo na zanesljivo
zmago Kočcvk, saj so vodile že s šestimi
zadetki. Toda Koprčanke sc niso predale,
izid so izenačile in celo povedle z 18:17,
finiš je potem prinesel pravo dramo. Ro
kometašice Burje so /a nameček kar pet
krat zadele vratnico, to [ta je tudi odločilo
tekmo. Zasluženo so se v polfinale uvrstile
Kočcvkc, skupaj z njuni pa še Olimpija,
Mlinotest in Krim

S kolesi čez drn in strn
Dvodnevna prireditev z gorskimi kolesi imenitno
uspela — Na startu tekmovalci iz štirih držav
OTOCEC — Gorsko kolesarjenje ima
vse več privržencev. To je potrditi dvod
nevna prireditev, kr so jo ob sodelovanju
Krkinega bolela Grad Otočec in Radu
Glas Ljubljane pripravili novomeški kole
sarski delavci. Nastopiloje kar 50 tekmo
valcev iz štirih držav, Slovenije. Hrvaške.
Avstrije in Ukrajine, ki so se med seboj
[»merili na dveh tekmah. V sobotoje bila
7 kilometrov dolga cestna preizkušnja od
Gabrja do Krvavega kamna na Gorjancih,
v nedeljo pa dirka na krožni progi cross
country na Otočcu.
Sobotno gorsko dirkoje med ženskami
do 19 let dobila Perčeva (MTB Odjek nad
19 leti pa Sajevčeva (Krka). Pri mlajših
mladincih je zmagal Kurnik (Gams Ljub
ljana), pri starejših Lamovšek (Merida).
med amaleiji pa Ptujčan Jauk pred Taranom (Ukrajina) in Brelihom (MBK Črni

KOČEVJE — V prvem kolu kočevske
občinske lige v malem nogometu so bdi
doseženi naslednji rezultati: Cori—A In
ženiring 1:4, Kovinar—Kovinotehna 33.
Maja Može!)—Snežnik 32, Tiha—Črni
potok 5:3 in Dolga vas—Enotnost 7:0.

Lep uspeh novomeš
kih atletinj in atletov
na mitingih v Lipnici in
Beljaku

Mitja Černič

NOVA »PETICA » — Strelci novomeškega Studia D so zadnje ledne izredno razpo
loženi Podobnoje beto tudi ir nedeljo, ko so ekipi Branika iz Šmarij nasuli v mrežo
karpet zadetkov. po enega so prispevali Sen, Vrhovec in Mohor (iz enajsmelro vke),
dva pa Primož Gliha Priložnosti za golje bilo še nekaj, enaje na posnetku, Bracovič
(v skoku) je le za las izgubil dvoboj z gostujočim vratarjem. (Foto: B. B.)

PRVO KOLO OBČINSKE
LIGE

Dve zmagi
Podkrižnikove
v Avstriji

NOVO MESTO — Atletinje in at
leti AK Novo mesto so se minuli vi
kend udeležili dveh močnih medna
rodnih mitingov. V avstrijski Lipnici
je Nataša Podkrižnik zmagala v skoku
v daljino s 585 centimetri, Irena Ma
tekovič pa je bila tretja s 527 cm. V
moški konkurenci je Igor Primc zma
gal v metu diska s 54,22 m, medtem
ko je bil v metu kopja Milja Resnik z
58,06 m četrti.
Iz Lipnice so novomeški atleti od
potovali še v Beljak, kjer je Nataša
Podkrižnik ponovila lipniški dosežek
in zmagala v skoku v daljino s 579
cm, Irena Matekovič pa je bila tokrat
s 536 cm četrta. Rezultatoma na rob
gre pripisati, da je skakalkam v prsi
pihal močan veter.

šelj (Majerle), Jolič. Razboršek ( Fariči,
Struna, Slojilkovski. Komočar
B.B

TEKMOVANJE TROJIC
V KOŠARKI

NA STARTU GORSKI KOLESARJI IZ ŠTIRIH DRŽA V— Množično in kvali
tetnoje bilo sobotno in nedeljsko tekmovanje z gorskimi kolesi, ki so ga na Gorjan
cih in na Otočcu pripravili novomeški kolesarski delavci skupaj s hotelom Grad
Otočec in Radiom Glas Ljubljana Posnetekje z nedeljske cross country preizkušnje
na Otočcu, desno je Komac (član Uni Teama), kije po razburljivem dvoboju dobil
preizkušnjo rekreativcev. (Foto: B. B.)

SEMIČ — TV D Partizan Semič orga
nizira belokranjsko odprto tekmovanje
trojic v košarki, ki bo v petek. 29. maja. ob
18. uri na tukajšnjem igrišču TVD Parti
zan. Najboljše trt ekipe čakajo denarne
nagrade- Prijave s pristopnino 300 SLT
bodo zbrali na dan tekmovanja na selniš
kem igrišču. Če bo slabo vreme, bo tek
movanje 5. junija ob isti uri

Fabiu zmaga in nedeljski rekord
Prek 2.000 gledalcev uživalo v kasaških preizkušnjah
ŠENTJERNEJ — Kakih 2.000 tisoč ljubiteljev konjeniškega športa se je v
nedeljo popoldne zbralo na otvoritveni prireditvi letošnje kasaške sezone na
šentjemejskem hipodromu. Priče so bili zanimivim in kvalitetnim nastopom
blizu osemdesetih konj iz Slovenije in Hrvaške, s posebnim navdušenjem pa so
pozdravili dve domači zmagi. Privozila sta siju bratranca Jože in Franc Anton
čič, prvi s Pelizono in drugi s Fabiom. Fabio je z 1:21,8 dosegel tudi najboljši
kilometrski čas dneva.
Novost konjeniških prireditev v Slove
niji je, da v dirkah poslej ni več časovnih
handicapov, pač pa so denarni, tako je bi
lo tudi v nedeljo v Šentjerneju. In še ena
zanimivost s šentjemejskega hipodroma:
kdove katero zmago si je v nedeljo v Šent
jerneju pritekel starosta slovenskega ko
njeniškega športa Konrad Hojs, ki je na
vzlic 76 letom dokazal, da še ni za v staro
šaro; zmagal je v četrti dirki za tri- do dva
najstletne kasače.

BREŽIŠKI
GIMNAZIJCI PRVI
ČRNOMELJ — Minuli petek, 15.
maja, je bilo v Črnomlju prvenstvo
srednjih šol v malem nogometu dolenj
ske in posavske regije. V konkurenci še
stih šol iz. Novega mesta, Ivančne Gori
ce, Krškega, Brežic in Črnomlja so prvo
mesto osvojili brežiški gimnazijci. Rezultati: CSŠTZ Novo mesto—SŠKE
Krško 5:3, Ivančna Gorica—Gimnazi
ja Novo mesto 3:2, SŠKE Gimnazija
Črnomelj 3:1, Ivančna Gorica - CSŠTZ
2:4 in Gimnazija Brežice Gimnazija
Črnomelj 5:0. V boju za prvo mesto so
Brcžičani ugnali Novomeščane s 4:0,
CSŠTZ pa v tekmi za tretje mesto čr
nomaljsko gimnazijo s 4:2. Najboljši
strelec turnirja je bil Brcžičan Mitič s še
stimi zadetki.
.
B. Ž.

REZULTATI — 1. dirka »Vodno
gospodarsko podjetje«, 1600 m, za dvo
letne kasače: 1. Danica (Zvone Vidic,
Brdo), 2. Edži Hanover (Martin Križmanič, Šentjernej), 3. Mačo (Milan Kukolj,
Ljutomer); 2. dirka »Ikar«, 1.800 m, za
triletne kasače: 1. Dolomit (Ivan Kosec,
Komenda), 2. Dalas (Jože Sagaj, Ljuto
mer), 3. Rekontra (Marko Galunder, Lju
tomer), 5. Fin Key (Ivan Košak, Šentjer
nej); 3. dirka »IGM Strešnik Dobruška
vas«, 1.800 m, za tri- do petletne kasače:
1. Asteriks (Ivan Kosec, Komenda), 2.
Lassa Red (Zvonko Osterc, Ljubljana), 3.

Princess (Tonček Slavič, Ljutomer); 4.
dirka »Bramac Dobruška vas«. 1800
m, za tri- do dvanajstletne kasače: L
Pelka II (Komad Hop, Ljubljana). 2.
Romina (Rudi Govek. Šentjernej k 3. Letitiji (Andrej Doki Maribor). 4. Pilka II
(Jože Darovec, Šentjernej); 5. dirka -Kr
ka, tovarna obaril Novo atske. IJHM
m, za tri- do dvanjsltrtur kasače: I Pelizona (Jože Antončič, Šentjernej). 2.
Amazona MS (Jože Slavič. Ljutomer). 3.
Žukov (Jože Hartman. Komenda). 6.
dirka »Memorial Jureta
Fabio (Franc Antončič. Šentjernej), 2.
Perto (Ivan Kosec. Komenda). 3. Dekan
(Franc Slabe. Ljubljana): 7. Arka -ljub
ljanska bunki«. I JOD m, tri- do «H»najsl letni kasače I Piton B (Zvone Ve
dic. Brdo). 2. Amila MS (Jože Sagaj.
Ljutomer). 3. Fina AS I Anton Slavič. Ljir
tomer).

vrh). V razredu rekreativcev je v prvi ka
tegoriji zmagal Božnar (Val—Žagar Ljub
ljana)! v drugi Reberšak (Merida) in v tret
ji Komac (UNI Team). V nedeljskem
cross conutryju je bila med mlajšimi žen
skami znova prva Perčeva, med starejšimi
pa Avstrijka Kowa pred Novomeščanko
Sajevčevo. Preizkušnjo mlajših mladincev
je dobil Reberšak (Merida), starejših pa
Lamovšek (Merida). Najzanimivejša in
najtežja je bila dirka amateijev; zmagal je
Kuzma (MTB Čmi vrh) pred Taranom
(Ukrajina) in Gutenbrunneijem ter Goschem (oba Avstrija). Pri rekreativcih je v
prvem razredu slavil Božnar, v drugem
Zupan (Merida) in v tretjem Komac (UNI
Team).

Mednarodni
turnir teniških
veteranov
Tekmovanje bo od pet
ka do nedelje v Šmar
jeških Toplicah
ŠMARJEŠKE TOPLICE — Od
petka do nedelje bo teniški park v
Šmarjeških Toplicah prireditelj med
narodnega veteranskega tumiija. ki
ga pod pokroviteljstvom mednarodne
teniške zveze ITF organizirata Zdravi
lišče Šmarješke Toplice in Teniška
zveza Slovenije. Generalni sponzor
turnirja je Krka Kozmetika.
Pravico do nastopa na turnirju ima
jo igralci, stari nad 45 let, prireditev
pa sodi v sklop tumiijev slovenskih
zdravilišč in je uvrščena celo v med
narodni katalog teniškega združenja.
Prijave za nastop sprejemajo do petka
v recepciji zdravilišča, prijavnina pa
znaša 500 tolarjev. Število prijav je
omejeno, če bo prosto še kakšno me
sto. se bo moč prijaviti tudi v petek
pred tekmovanjem. In še eno obvesti
lo: podoben turnir, le da za veterane
do 45 let, bo v Šmarjeških Toplicah
med 19. in 21. junijem.

GOSTINCI BODO BRCALI
LOŠKI POTOK — Tretji tradicional
ni turnir gostinskih ekip v malem nogome
tu bo 30.31. maja v Loškem Potoku. Po
goj za udeležbo je, da ekipa nastopa pod
imenom gostinskega lokala, udeležba pa
je omejena na 32 ekip. Prijave sprejemajo
do 27 jnaja v gostilni Tomo Lavrič, ki je
tudi organizatorica tumiija, prijavnina pa
znaša 4.000 tolarjev. Najboljše čakajo bo
gate nagrade, med turnirjem pa se bosta
pomerili še ekipi slovenskih glasbenikov
■n najboljša vrsta gostincev, medtem ko
bo za zabavo poskrbel ansambel Pop design. Vse dodatne informacije je moč do
biti na telefon (061) 867—031.
M. G-č.

SE OBETA SEVNIČANOM
PRVA KOLAJNA

ZMA Gl NA SPROTI — Prvo dirko nedeljske konjeniške prireditve na Šentjernej
skem hipodromu, tekmo dveletnih kasačev na 1.600 metrov dolgi progi je dobila
Danica na vajetih Zvoneta Vidica z Brda (na posnetkuj Sicer pa sla bila med sed
mimi zmago valci tudi dva domača konja Fabiuje pripadeI ceh najhilrejši čas dneva.
(Foto: B. B.)

SEVNICA — Mlajši pionirji sevniškega karale kluba so v soboto, 16. maja.
uspešno nastopili v Murski Soboti na kva
lifikacijah za državno prvenstvo v katah,
ki bo v začetku junija v Trbovljah. Denis
Orač si je s 6. mestom med 36 tekmeci že
zagotovil nastop v finalu. V ekipni konku
renci 15 slovenskih klubov se je v finale v
Trbovljah uvrstilo prvih osem ekip. Mlajši
pionirji Danilo Lisec, Marko Stopar in
Denis Orač iz Sevnice so po prvem krogu
celo vodili, na koncu pa pristali na še ved
no več kol solidnem 4. mestu. Sevničani se
nadejajo celo prve kolajne na državnem
prvenstvu v tej konkurenci. Že to soboto
imajo starejši pionirji kvalifikacijski nastojp v Bohinjski Bistrici. Sevničani priča
kujejo največ od Iztoka Basarja. njihove
barve pa bodo zastopali še Dejan U ranjek,
Marko Stopar in Robert Grubeašck
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PISMA BRALCEV • PISMA BRALCEV • PISMA BRALCEV • PISMA
Še: Stavke je
konec, dela
pa še ni

Poslanci
naj dajo svoj
prispevek

Popravek k članku s tem
naslovom (DL 14. maja)

Ustanavljanje mirovnega centra na Krki

V zadnji številki Dolenjskega lista (št.
20), kije izšla 14. maja, je bil na naslov
nici objavljen tekst »Stavke je konec,
dela pa še ni«, v katerem je navedenih
nekaj netočnosti oz. neresnic. To nas
preseneča, saj smo tudi v vaše uredniš
tvo (tako kot vselej) po izredni seji
upravnega odbora Adrie Caravan, d.d.,
kije bila v petek, 8. maja, poslali sporo
čilo za javnost, zato prosimo, da ga to
krat objavite.
Že v samem podnaslovu »Maijan
Anžur ob vse funkcije v Adrii in IMV
holdingu« je neresnica, saj je Marjan
Anžur še vedno predsednik PO IMV
holding, in ne Dušan Lavrič, kot nava
jate. Od funkcij, vezanih neposredno na
Adrio Caravan, d.d., pa je Maijan An
žur sam odstopil, ker mu je bilo onemo
gočeno izvesti načrtovano finančno sa
nacijo AC d.d.
Novinarka je v svojem zapisu očitno
zamešala sestanke stavkovnega odbora
in sklepe le-teh ter sejo upravnega od
bora AC, d.d., ki sta bili obe v petek, 8.
maja. Ni res, (la je bil za novega pred
sednika UO AC, d.d., imenovan Dušan
Lavrič, saj seje skupščine AC, d.d., kije
edini kompetentni organ za imenovanje
novih članov upravnega odbora AC,
d.d., še ni bilo. Tudi »nova« sestava UO
AC, d.d., ki jo novinarka navaja, je le
predlog IS SOb Novo mesto, ki pa za to
nima nobenih zakonskih osnov, saj je
član UO lahko imenovan le od skupš
čine AC, d.d.j
IMV, Služba za stike
z javnostjo

Na vas naslavljam ta dopis kot
eden izmed pobudnikov za ustano
vitev mirovnega centra v vasici Kr
ka. Moja želja, kakor sem prepri-

PREDSTAVILI NOV
SLOVENSKI ROMAN
LITIJA — Pred kratkim so na gradu
Bogenšperk, kjer je pred dobrimi 300
leti pisal svojo Slavo vojvodine Kranj
ske veliki polihistor J. V. Valvasor,
predstavili roman Jožeta Sevljaka Ze
leni kres.
Delo — izdalo ga je ČZP Kmečki
glas, izid pa je finančno omogočilo po
djetje Marking iz Maribora —je pred
stavil urednik Andrej Blatnik, ki je na
knjižni ovitek zapisal: »Prozni prvenec
Jožeta Sevljaka, rojenega 1942 na
Klancu nad Vačami, prinaša dobrodoš
lo popestritev slovenske književne po
nudbe. Sevljak se, kot klasiki žanra, ki si
ga izbira za svoje literarno hotenje,
osredotoča na razvidno zgodbo, ki jo
pripoveduje v berljivem, a zato nič
manj poetičnem jeziku. Novi vaški uči
telj postane tudi mentor gledališke sku
pine in se tako vživi v vaško življenje, k
temu pa se pritakne ljubezenska zgodba
z nesrečnim iztekom. Zanimivost Sevljakove pripovedi je med drugim tudi v
tem, da je umeščena praktično v ge
ografsko središče Slovenije.
Zanimiv kulturni dogodek so z na
rodnimi in umetnimi pesmimi popestri
le pevke ŽPZ Gabrovka, odlomke iz
romana pa je predstavila gledališka
igralka Majda Grbac.
S. SIMONČIČ

Hvala za poklon
Izdajatelji šolskih učbenikov
me imajo za molijonarja. Za ta
poklon se jim zahvaljujem iz dna
srca, četudi vem, da se norčujejo
iz mene. Kdor ima šoloobveznega
otroka, bo pritrdil moji ugoto vitvi,
da so šolske knjige vsekakor pre
drage. Založbe navijajo cene zato,
ker vedo, da starši knjige morajo
kupiti, sicer otrok ne bo mogel
hoditi v šolo, in če ne bo obiskoval
hrama učenosti, bo ostal butec.
Že bežna primerjava cen knjig,
ki so namenjene brezplačni osno
vni šoli, z bukvami za zabavo pri
nese rezultate. Nepredpisane knji
ge so veliko cenejše od obveznih.
Prebrisano preračunljiva nesram
nost. Država Slovenija bi morata
poskrbeti za poceni šolske knjige,
ne pa da trop poslovnežev polni
blagajne na račun staršev, ki ima
jo otroke v obvezni osnovni šoli.
Da ne bi prišli starši na misel ku
povati stare učbenike po zmernih
cenah, so le-ti vsako leto novi, če
tudi ne gre za pretresljive novosti,
ampak zgolj za lepotne popravke.
Trgovina mora teči, denar mora
krožiti, in to predvsem na račun
že dodobra izmozganih roditeljev.
Zamisel, po kateri naj bi šolarji
dobili potrebno goro šolskih knjig
v šolah, je utopija. Neumnost, kaj
ti nihče ni pripravljen dati šolam
tolarjev za kaj podobnega Priviti
je treba neposredno prizadete —
starše. Naj se prično končno za
vedati, da znanje ni zastonj, naj
sprevidijo, da so otroci njihovo
največje bogastvo!
T. GAŠPERIČ
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• PISMO IZ BELE HIŠE —
Spoštovani gospod Bortšnik, v
imenu predsednika Busha se za
hvaljujem za vaš prijazni dopis in
vašo knjigo. Všeč mu je, da ste ga
obvestili o vašem zbiranju odgo
vorov svetovnih lideijev o vaših
prizadevanjih za mir. Predsednik
ceni vaše prizadevanje vzpostavi
ti mir v celem svetu in vam pošilja
najboljše želje za uspeh vašega
mirovnega centra.
SHIRLEY M. GREEN
posebni pomočnik
predsednika Busha
čan, pa tudi želja vseh Slovencev je,
da bi živeli v mirni in urejeni državi.
Vsaka država pa, v kateri lahko
ljudje živijo mirno kakor tudi var
no, potrebuje vlado, ki tem ljudem
tako življenje zagotavlja.
Pozivam vas torej, gospodje po
slanci, naj vam bo tako kot meni
prvi interes mirno življenje ter eksi
stenčna varnost ljudi. Tega pa žal ni
mogoče doseči z večnim prereka
njem v skupščinskih klopeh, bojko
tiranjem sej skupščine ter zavlače
vanjem z izvolitvijo nove vlade.
Zavzemam se za mir, zato usta
navljam mirovni center. Želim ga
ustanoviti v državi, ki bo vzor poli
tične stabilnosti, če pa bo, je odvis
no od vas, gospodje poslanci, pred
vsem od vas, ki bojkotirate zaseda
nje skupščine iz formalnih razlogov
tudi takrat, ko naj se voli nova vla
da, ki je vsem Slovencem nujno
potrebna.
JOŽE BORŠTNIK
Krka 46
61301 Krka

Neumno je govoriti o levem udaru
Zakaj smo se socialdemokrati odločili sodelovati pri zamenjavi vlade
Ko se je Socialdemokratska stranka
odločila, da bo sodelovala pri zamenja
vi vlade g. Peterleta, in se je aktivno
vključila v iskanje novega mandatarja,
so se v javnosti nanjo usule številne kri
tike pa tudi pravi napadi v obliki nizkih
udarcev.
Najprej nekaj zgodovine za boljše
razumevanje dogajanja. Znano je, da so
razpoke v Demosu nastale že kakšno le
to predvdokončno razpustitvijo v Dol
skem. Šlo je za več spornih vprašanj
oziroma različnih gledanj na reševanje
nekaterih problemov med posamezni
mi strankami Demosa, za slabo koor
dinacijo delovanja znotraj vlade in za
Peterletove poskuse raznih kadrovskih
rešitev v vladi brez posveta s prizadeti
mi strankami.
Vse to in razne individualne nerod
nosti je hromilo delo vlade in omogoča
lo blokado v skupščini, čeprav je imel
Demos v njej večino. Ob takem stanju
je prišlo 30 decembra 1991 v Dolskem
do sporazuma o razpustu koalicije De
mos. Sporazum so podpisale vse De
mosove stranke in obenem sklenile, da
bodo vlado g. Peterleta podpirale do

IZJAVA ZA JAVNOST
V petek, 15. maja, so se na Livadi v
Ljubljani sestali zasebni podjetniki in
obrtniki s področja pogrebno-pokopališke dejavnosti in izdelovalci pogrebne
opreme iz celotne Slovenije. Spregovo
rili so o ustanovitvi Društva zasebnih
pogrebnih delavcev Slovenije, naslovili
apel pristojnim institucijam, da se zago
tovi spoštovanje tržnih zakonitosti in
omogoči enakovreden nastop na tržišču
vsem izdelovalcem pogrebne opreme.
Apel so naslovili tudi na najvišje insti
tucije mesta Ljubljane, da storijo vse za
odpravo dvojnih cenovnih meril na
ljubljanskih Zalah, pristojne organe
Republike Slovenije pa naprošajo, naj
ponovno preučijo smiselnost odločitve
o obračunavanju 5-odst. prometnega
davka za pogrebne storitve in predlaga
jo ukinitev tega davka.
Ustanovni zbor društva
zasebnih pogrebnih delavcev
in proizvajalcev
pogrebne opreme Slovenije

volitev, če bodo te do konca aprila
1992.
Naša stranka se je tega sporazuma
držala in ni podprla kandidature mag.
Voljča za novega mandatarja. Ko pa se
je izkazalo, da v prvi polovici leta ne bo
mogoče izpeljati volitev, ker ni bilo niti
osnovnega medstrankarskega soglasja o
konceptu volilne zakonodaje, in so
propadli vsi poskusi g. Peterleta, da raz
reši vladno koalicijo, smo se odločili, da
aktivno posežemo v razreševanje nasta
le politične krize. Tako je prišlo najprej
do naše podpore kandidaturi g. Bavčaija.
Ko je Bavčarjeva kandidatura pro
padla, je bilo treba sprejeti odločitev,
kaj sedaj. Socialdemokratska stranka
Slovenije je bila še pripravljena podpi
rati Peterletovo vlado, če bi prišlo med
strankami do pismenega sporazuma o
volitvah. Vendar je 17. aprila 1992 spo
razum podpisalo le sedem strank, zavr
nile pa so ga SKD, SKZ-LS in SDZNDS. Omenjenih sedem strank, pod
pisnic sporazuma, praktično nima dvetretjinske večine v skupščini, ki je po
ustavi potrebna za sprejetje volilne za
konodaje. Neuspeh pri dogovarjanju
strank o volilni zakonodaji nas je do
končno pripravil k odločitvi, da pod
premo-izvolitev dr. Drnovška za nove
ga mandatarja.
Do sklepa o podpori dr. Drnovška je
v poslanski skupini SDSS prišlo po zelo

DELAVSKA STRANKA
ČESTITA
DR. DRNOVŠKU
Ob Vaši izvolitvi za predsednika vla
de Republike Slovenije in ob izvolitvi
podpredsednikov, ministrov in članov
vlade Vam iskreno čestitamo. Želimo
Vam uspešno delo pri vzpostavljanju
ekonomskih, socialnih in političnih te
meljev nove države v upanju, da bo
vlada prisluhnila tudi zahtevam Delav
ske stranke kot izvenparlamentamega
socialnega gibanja delavcev pri vzpo
stavljanju socialne države in dostojnega
življenja vseh prebivalcev Slovenije.
DELAVSKA STRANKA
SLOVENIJE

Nikakršen »poklicni pritožitelj«
Odgovor na sporno pisanje o meni in o mojem odnosu do policije v Krškem
Prijatelji so me obvestili o članku
Poklicni pritožitelj in še nekaterih dru
gih ter mi jih prebrali, ker sam tega za
radi slepote ne morem. Presenečen nad
vsebino članka in ugotovitvami, da kr
ška policija sploh ne misli resno o izgi
notju oz. kraji 12.500 DEM dne 19.4.
1991, za kar sem dal prijavo in z ogle
dom na kraju samem dokazoval storil
ce. Žal je policija šla namerno v drugo
smer in dala ovadbo za neznanega sto
rilca ter s tem zapeljala zadevo na slepi
tir in tudi zaključila.
Glede pritožb, ki jih baje imajo
ogromno, menim, da to niso pritožbe,
ampak le različni zapiski policije ob in
tervencijah, katere sem zahteval s klici
na pomoč in na katere so se zelo veliko
krat policaji tudi odzvali. Policija ima
dovolj podatkov in dokazov, saj je fo
tografirala razbita vrata v mojo spalni
co, kjer sem sc največkrat zabarikadiral
pred nasilno sostanovalko, saj so na
vratih odtisi oz. vbodi noža, sekire, kla
diva ter raznih drugih predmetov, sam
pa imam še danes posledice od po
škodb, prizadejanih s trdimi predmeti.
Policija je včasih celo uživala ob obisku,
da sem kaj dobil, saj mi je 25. 2. 1989
policist, ki me je peljal v Zdravstveni
dom po zdravniško pomoč, ker sem
imel zdrobljen prst, celo dejal, da me je
premalo.
Lahko bi našteval še in še, vendar

Predsednikoma
Milanu Kučanu
in dr. Tudmanu

bom omenil samo primer, ko me je
voznik avtomobila z vzvratno vožnjo
zbil po pločniku; čakal sem 50 minut,
daje prišla policija in mi je šofer, seveda
pijan, vpričo policije grozil z brcami.
Policija je v dveh minutah končalavz de
lom in me napotila k zdravniku. Šofer
ni bil kaznovan, v odškodninskem za
htevku pa je bil klican policaj Levec kot
priča in je na sodišču izjavil, da ne ve, če
meje podrl voznik. Pri menije taisti po
licaj ob intervenciji dejal pred sostano
valko, da me šofer sploh ni podrl. V od
škodninskem zahtevku sem uspel, ker je
očividec dal objektivno izjavo. V tem
primeru se jasno vidi delo policije, kije
zanemarila tri bistvene stvari svojih ob
vez pri prometni nesreči.
Moji zahtevki na policiji so v glav
nem urgence in dodatni dokazni mate
rial za preiskavo glede poizvedbe denar
ja. Žal pa policija v zvezi z njimi ni
napravila prav ničesar, kar je jasno do
kazala v svojih člankih, ko se posmehu
je vsemu, čeprav je bila njena dolžnost
storiti veliko več, predvsem pa bi lahko
vsaj enkrat odgovorila in s tem poveda
la svoje stališče. Žal od policije nimam
nikakršnega obvestila o zasebni tožbi.
Če policija meni, da lahko zadevo veli
ke tatvine obesi na klin in predlaga za
sebno tožbo slepemu človeku, potem je
bolje, da se v to vrečo zaveže sama.
H kraju samo še podatek, da sem bil
štirikrat prijavljen sodniku za prekrške

mmen««

NOVA KMETIJSKA TRGOVINA — V podhodu na Cesti komandanta Sta
neta v Novem mestuje A lojz Može odprl zasebno trgovino z bogato ponudbo in
izbiro zaščitnih sredstev in orodja, semen, hrane in opreme za vse vrste malih
živali Lojzeje kmetijski tehnik, zato ve, kakoje potrebno svetovati, in v takšni
trgovini so stranke deležne še raznih nasvetov. Da so ti še bolj na strokovni
ravni, je zaposlil še agronomko Silvo Lukšič, vendar bo že v kratkem v lej trgo
vini za pultom še en trgovec. Može pa se bo bolj posvetil nabavi (Foto: J. Pavlin)

in enkrat kazensko preganjan, pa nisem
nikdar plačal, ker so bile prijave neob
jektivne in neresnične, kazensko ovad
bo pa je javni tožilec umaknil po petih
minutah, ker je bila ovadba neresnična.
Še bi lahko našteval, vendar menim, da
je to dovolj, da se tudi kdo drug zamisli
nad delom policije. Vsekakor pa mora
jo biti njeni članki objektivni in resnič
ni, ne pa sramotilni.
MAKS FERME
Krško

Srečanje
tabornikov
na Gorjancih
Počastili dve obletnici
Dveh lepih obletnic prve dolenjske
povojne taborniške enote so se preteklo
soboto spomnili člani Rodu gorjanskih
tabornikov. Pri Miklavžu na Gorjancih
so že v petek postavili majhen tabor in
jambor, v soboto pa je tja iz Gabrja pri
šlo 120 mlajših in starejših tabornic ter
tabornikov. Starešina rodu, inž. Marko
Grcin, jim je spregovoril o 27. aprilu
1952 in 30. novembru istega leta, ko so
v Novem mestu ustanovili Družino in
potlej že Rod goijanskih tabornikov.
Za sevniškim Rodom treh smrek je bila
to druga taborniška enota v južni Slo
veniji in prva na Dolenjskem.
Otroci in mladina so spoznavali
praktične oblike taborništva in uživali v
naravi, ki jim jo je nudilo pestro in iz
virno taborništvo. Vrsto let je bilo no
vomeško taborništvo med najdelavnejšimi v Sloveniji. V ljubiteljskem delu z
mladino so novomeški taborniki razširi
li organizacijo v Stražo, Črnomelj, Šent
jernej, Brežice, Videm-Krško, Mokro
nog, pa v Kostanjevico, Metliko in
Trebnje. Tudi na Senovo in v Žužem
berk je segla, v Jesenice na Dol., v Se
mič, na Bizeljsko in v Šmaiješke Topli
ce. Pri tem so jim seveda uspešno
pomagali novi navdušenci zlasti iz več
jih krajev in občinskih središč.
Gregor Gutman, načelnik rodu, je
namenil spodbudne in pohvalne besede
mladim vodnikom, brez katerih tabor
ništvo ne more živeti. V igrah, prepeva
nju in prijetni družbi je čas ob tabornem
ognju na Gorjancih kar prehitro po
tekal.
.
Tg.

dolgi, izčrpni in mestoma burni razpra
vi. Nobeden od poslancev, ki smo sklep
podprli, se nad njim ni navduševal, vsi
smo se namreč zavedali možnih nega
tivnih posledic in različnih pasti take
odločitve. Vendar smo se zavedali tudi
obstoječega slabega gospodarskega in
socialnega položaja v Sloveniji in tega,
kaj se še lahko zgodi, če se bo blokada v
vladi in skupščini nadaljevala.
Po našem mnenju je še v letošnjem
letu nujno treba sprejeti nekaj zelo po
membnih zakonov. Žačeti je treba s sa
nacijo bank in seveda sprejeti celotno
volilno zakonodajo, ki bo zakonsko
omogočila izvedbo volitev, za katere
nas ustava obvezuje, da bodo opravlje
ne najkasneje do 23. decembra letos.
Vsega tega ni mogoče opraviti, če je
delo vlade ohromljeno in bi na vsakem
zasedanju skupščine porabili več kot
polovico časa za nenehne razprave in
glasovanje o nezaupnici vlade. Taki raz
logi so socialdemokratsko poslansko
skupino vodili do omenjene odločitve.
Neumno je govoriti o levem udaru, saj
je šlo za običajen postopek v skupščini.
ANDREJ MUREN
vodja poslanske skupine SDSS

Javni poziv Kluba Iju____ biteljevKolpe____
Neurejeni odnosi na novona
stali slovensko-hrvaški meji ruši
jo desetletja dolgo sožitje ljudi na
obeh straneh meje. Zato vas v
imenu Kluba ljubiteljev Kolpe,
ustanovljenega aprila letos v Beli
krajini, pozivamo, da se čimprej
sestaneta. Predlagamo, da se sku
paj z župani obmejnih občin se
stanete v kakšnem kraju ob reki
Kolpi.
Ena izmed temeljnih zahtev
Kluba ljubiteljev Kolpe je, da se z
meddržavnim sporazumom uredi
svobodno gibanje, kopanje, čol
narjenje in taborjenje v celotnem
mejnem toku reke Kolpe. Pred
nami je poletnoturistična sezona
in sprašujemo se, če bomo držav
ljani Slovenije lahko plavali in
čolnarili le do polovice Kolpe. Ali
bo enako veljalo za državljane
Hrvaške? Zahtevamo, da se takš
ne norosti odpravijo z medržavnimi sporazumi. Ostale zahteve
so zapisane v peticiji (priloga), ki
smo jo razposlali na pristojne or
gane v obeh državah. V podporo
zahtevam se je do sedaj v Klub
ljubiteljev Kolpe včlanilo 1022
ljudi.
Vemo, daje na Hrvaškem voj
na, toda ta nima večjega vpliva na
življenje ob meji. Usodnejši in
negativnejši vpliv imajo neureje
ne maloobmejne zadeve. Zato
pričakujemo, da se bosta v naj
krajšem času sestala in pričela
pogovore o konkretnih rešitvah.
Za Klub ljubiteljev Kolpe:
ANTON BEZENŠEK

IZBOLJŠALI OSKRBO Z
VODO
OSILNICA — V prenovi je vodo
vod Bosljiva Loka-Mirtoviči. Zdaj do
končujejo priključke. Dela izvaja Hidrovod s pomočjo KS Osilnica. V
Bezgaijih so bili ob sušnem vremenu
dalj časa brez pitne vode. Zdaj opravlja
jo popravila na zajetju, nakar bo oskrba
z vodo boljša. V Žurgah pa vaščani skrbe predvsem vsak zase tako, da si iz
skupnega vodovoda polnijo svoje vod
njake. Tako ostaja glavni vodovod z
zbiralnikom brez vode. Prav tako osta
ne brez vode tudi večina tistih, ki tankajo v svoje vodnjake, ki seveda skoraj vsi
puščajo.

RUDOLF VLAŠIČ
BOŽIDAR FLAJŠMAN

KOČEVSKA PODJETJA
POMAGALA UČENCU
Kljub težkim razmeram v gospodar
stvu se še vedno najdejo podjetja, ki se
zavedajo, daje prav v takšnih časih po
trebno ohranjati duhovno in umetniško
moč naroda. Kot učenec srednje glas
bene in baletne šole sem se znašel v te
žavnem položaju, ker nisem imel po
trebnega instrumenta za nadaljevanje
šolanja. S prošnjo za pomoč sem se
obrnil na kočevska podjetja. Odzvali so
se: Oprema Kočevje, podjetje Snežnik
iz Kočevske Reke, Računalniški center
More Kočevje, avto šola Krkovič, po
djetje Leut Export - Import, Delavska
godba Kočevje in Kmetijsko gospodar
stvo Kočevje. Vsem se iskreno zahva
ljujem.
MATEVŽ NOVAK

VABILO ZA
PROSLAVO
NA BAZI 20
Na Bazi 20 bo v soboto, 23.
maja, ob 11. uri proslava 50letnice ustanovitve zaščitne enote
vojno-političnega vodstva NOB
Slovenije. Prisotni bodo tudi pred
stavniki ustanov, ki so podelile
domicil tej zaščitni enoti, pred
sedstvo R Slovenije, občina Ko
čevje ter občina Ljubljana-MostePolje. Po proslavi bo tovariško
srečanje, na katero so vabljeni vsi
pripadniki enote, njihovi svojci in
simpatizerji NOB.
odbor

ljudski dan
v Sobračah
Prisotni ugledni gostje
Slovenska ljudska stranka — po
družnica Litija je v nedeljo, 10. maja, v
sodelovanju s Slovenskimi brazdami,
aktivom žena Primskovo-Sobrače, GD
Sobrače in KS Primskovo na Dolenj
skem organiziralo ljudski dan v Sobra
čah. Prireditev se je začela z okroglo
mizo o zadruževanju, nadaljevala pa z
mašo za domovino, ki je potekala v sobraški cerkvi. Slavnostni del prireditve
je potekal pred gasilskim domom. Po
leg številnih krajanov so prireditvi pri
sostvovali gostje, in sicer dr. Ludvik
Toplak, podpredsednik slovenske ljud
ske stranke Marjan Podobnik in mini
ster za trg in trgovino Jože Jeraj. Kul
turni program sta vodila Marinka
Vidgaj in Slavko Fajdiga, v njem pa so
sodelovali učenci OŠ Primskovo, učen
ci OŠ Temenica in folklorna skupina
Javorje. Beseda je bila dana tudi vsem
trem gostom. V gasilskem domuje bila
tudi razstava domače obrti in domačih
dobrot, ki jo je pripravil aktiv žena.
Dobrote, teh pa je bilo kar nekaj miz, so
bile na koncu dane v pokušnjo obisko
valcem. Prireditev je v celoti uspela. Po
prireditvi pa je bilo krajše družabno
srečanje.
M. OVNIK

• Živeti pomeni upati in čakati (de
Senancour)

UGODNA PONUDBA
za nakup lokalov, aarsonjer in enosobnih stanovanj v velikosti
20 m2 — 30 m2 v Štepanjskem naselju, na jugovzhodnem delu
Ljubljane, pod Golovcem in na robu Kodeljevega. Objekt leži v
mirnem stanovanjskem okolju v bližini šol, trgovin in igrišč.
Stanovanja in lokali bodo finalizirani in vseljivi najkasneje do 1.
oktobra 1992.

Plačilni pogoji:
— kupcem, ki plačajo kupnino do 31. 5.1992, nudimo popust v
višini 8%.

Informacije:
SKB — Podjetje za promet z nepremičninami d.o.o.
Slovenska 56
61000 Ljubljana
osebno ali po telefonu: 061/301-632, 313-468.
PE Maribor
Ljubljanska 9
62000 Maribor
osebno ali po telefonu: 062/35-564
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PISMA BRALCEV • PISMA BRALCEV • PISMA BRALCEV • PISMA
Komu koristi
tako ocenjevanje
vinske kapljice?
V Metliki so izločili, kar je
Kmetijski inštitut priznal
Spomladanska vinska razstava v
Metliki ima dolgo tradicijo. Za vino
gradnike belokranjskega območja je
“?lj kot sama razstava zanimivo oce
njevanje vin, ki ga opravi strokovna
komisija kakšen mesec pred razstavo. K
temu pa imam nekaj pripomb.
Ze sam postopek pobiranja vzorcev
v kleteh vinogradnikov je vprašljiv. Po
sebno moti, da lokalna komisija, ki
vzorce pobira, steklenice zapira samo z
navadnimi kronskimi zamaški brez
vsakega pečata. Dve steklenici odnese,
eno pa pusti lastniku za morebitno po
znejšo pritožbo. Ker nobena steklenica
ni zapečatena, nihče ne ve, kaj se dogaja
s steklenicama, preden prideta do oce
njevalne komisije. Tretja pa je glede na
nezapečatenost lastniku samo za okras
ali naivno tolažbo.
Moja izkušnjaje sledeča: Aprila letos
sem za ocenjevanje v Metliki dal dve
sorti, sauvignon in beli pinot. Za oba
vzorca sem dobil enako oceno: Izloče
no, vzrok — mlečni cik (dopis od 20.4.
1992 — priloga). Ker oceni nisem ver
jel, sem dal vzorca iz istih sodov v oceno
Kmetijskem inštutitu v Ljubljani. Oce
na za sauvignon: okus vinski, suh, poln,
prijeten, 15,4 točke. Ocena za beli pi
not: okus vinski, suh, sladkast, ustrezen,
15,2 točke. Obe sorti: sposobno za
promet (odločbi št. 1511 in 1512 od 6.
5. 1992 — priloga).
Sprašujem: ali bomo na tak način
spodbujali mlade vinogradnike, da bo
do svoj denar, trud in čas vlagali v vzgo
jo kvalitetnih vin? Kaj pravi k temu mi
nister za kmetijstvo?
ALOJZ HOZNAR
Ručetna vas 8
p. Črnomelj

Slovo od ministrstva in stranke
Pismo slovenskim kmetom, strokovnjakom in vsem, ki čutijo s kmetijstvom
Dve leti je minilo, kar mi je Skupšči
na Slovenije na predlog gospoda Peter
leta zaupala skrb za slovensko kmetij
stvo in gozdarstvo. Ti dve leti sta bili v
marsičem prelomni. Po mojem mnenju
je bila v tem obdobju odločilna potreba
po spremembi načina razmišljanja, ki bi
se naj odrazilo tudi v dejanjih. To velja
za vse Slovence in za vse dejavnosti.
Ves čas sem se po svojih močeh tru
dil, da bi vsi, ki delamo v kmetijstvu ali
čutimo z njim, dojeli, da so spremembe
nujne in da se jim ne moremo izogniti. S
svojim ravnanjem, ukrepi in govorje
njem sem skušal vplivati na tak potek
sprememb, da bi obdržali in morda celo
povečali obseg kmetijske pridelave, so
cialno varnost kmetov in delavcev v
kmetijstvu, sočasno pa postopoma izpe
ljali nujne spremembe, ki bi omogočile
nov razvojni ciklus in pospešeno prila
gajanje našega kmetijstva evropskemu
kmetijstvu. Pri svojih posegih sem po
sebej pazil na to, da bi preprečili padec
pridelave in se čim bolj izognili sporom.
Ni še čas za objektivno oceno poteka
dogodkov v teh dveh letih. Imamo pa
statistične podatke, ki govorijo, da smo
lani v kmetijstvu uspeli obdržati fizični
obseg kmetijske pridelave in da seje ce-

DOLENJSKI KAŽIPOTI
Če je Slovnija samostojna država in
Dolenjska njen del, menim, da bi bilo
potrebno na vseh ljubljanskih križiščih
kažipote, ki označujejo smer vožnje z
imenom mesta Zagreb, nadomestiti s
kažipoti za Novo mesto in Kočevje.
Mislim, da bi bilo to prav, saj so tudi vse
druge smeri označene z imeni sloven
skih mest (Maribor, Kranj, Postojna).
MARKO POLENŠEK
Novo mesto

Stiska je velika
,
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23. maja bo dan odprtih
vrat Osnovne šole Mirana Jarca v Črnomlju

Luda,
NAGRADNI IZLET
• ■'f ^^naek, 7.maja, smo imeli nagradni
nni*VmTžale na teni5ki turnir Slovenia
pen vz. la izlet smo si prislužili pri zavavalmci Triglav. V 8. b se nas je naveč
varovalo pri zavarovalnici Triglav in k
nam je prišlo pismo, da lahko odpotujemo
a ta izlet. Z nami se je odpeljalo še 30
učencev iz šmaiješke osnovne šole. Imeli
™° se izvrstno, vreme je bilo krasno, pa
mdi s Smarječani smo se lepo razumeli.
Uomov smo se odpeljali vsi dobre volje.
učenci OŠ Škocjan

OBČINSKO
TEKMOVANJE
IZ VESELE ŠOLE
V soboto, 9. maja, je bilo pri nas v OŠ
nirežice občinsko tekmovanje iz Vesele šoe- Začetek je bil ob 9. uri. Tu so se zbrali
P°leg učencev tudi mentoiji. Najprej je bil
8°vor, nato pa so se učenci razvrstili od 4.
oo 8. razreda. Tekmovanje je bilo časovno
omejeno na 40 minut. V tem času so
očenci izpolnili teste, ki so zahtevali veliko
koncentracije. Po napornem deluje sledia malica. Nato so počakali uvrstitev po
sameznih tekmovalcev. Tudi naša šola se
je udeležila tekmovanja s tremi tekmoval
ci, ki so zastopali 8. razred. Bili so uspešni.
MARJETKA HODE in
PETRA ŠULER
8. r., OŠ Globoko

JURE IN ROK
ZELO USPEŠNA
Na tekmovanju v Radljah ob Dravi na
r novem žuru sta Jure in Rok, učenca naše
. e> dosegla lep uspeh, drugo mesto. Jure
je na prvi strani šestnajste številke Pila! Ni
mi bilo potrebno čakati ponedeljka, da bi
mi Jure povedal, katero mesto je dosegel,
ker mi je to prej povedala mamica. Novi?°je slišala po radiu. Jure in njegov brat
Rok sta predstavila pesem Pilov rock n
r°H Besedilo zanjo je napisal stric Janko,
uglasbil pa jo je njun oče Silvester.
JOŽICA KOŽAR
5. r., OŠ Cerklje ob Krki

POSETNICE ZA
CRAIGA
Prejeli smo pismo z vabilom, da
se vključimo v mednarodno akcijo
zbiranja posetnic za Craiga Sherholda, sedemletnega dečka, ki ima
zadnji stadij raka ter zbira posetni
ce, ker si na la način želi priti vGuinessovo knjigo rekordov. Pošljite
svoje posetnice na naslednji naslov:
Craig Sherhold, 36 She!by Road,
Charshalton, Surry SN 1 SLD,
England.

Letošnjega julija bodo minila tri leta.
kar je začela delovati reorganizirana šo
la Mirana Jarca. Pouk 646-ih učencev
iz KS Griček in heroja Starihe poteka v
26 oddelkih, dveh izmenah in v dveh
ločenih prostorih: v Dijaškem domu in
v centralni stavbi.
Prostorska stiska na šolije velika, po
leg tega prostori ne ustrezajo vsem za
htevam za izvajanje modernega pouka.
Torej šola ni le premajhna, ampak tudi
zastarela. Potrebovali bi še ustrezno te
lovadnico, kuhinjo, večnamenski pro
stor itd. Šolo bi morali razširiti, a že zdaj
smo vkleščeni med ulice. Učenci stopijo
iz učilnic tako rekoč naravnost na cesto.
V letošnji letni načrt šole smo kot
prednostno nalogo zapisali, da bodo
učenci s pomočjo projektnih nalog
spoznavali svoje okolje, običaje, obrt in
še kaj. Naloge s skupnim naslovom
ČRNOMELJ — NAS KRAJ bomo
predstavili v telovadnici šole. Med 9. in
10. uro bomo odprli vrata učilnic in
vam predstavili naše delo. Osrednja pri
reditev bo ob 10.15 na telovadišču pri
šoli, kjer bomo predstavili športno de
javnost na šoli. Dan bomo zaključili s
tekmo med starši in učenci naše šole.
Kot vsaka šola tudi naša diha z učen
ci, učitelji in okoljem. Zato pričakuje
mo na dan odprtih vrat šole starše,
predstavnike podjetij, ustanov, organi
zacij in vse, ki jih delo v šoli zanima.
Vabimo torej vse, da nas 23. maja
obiščete in se seznanite z delom OŠ Mi
rana Jarca Črnomelj.
TEREZIJA DRAGINC

STRUŽANCI
NA DAN ZEMLJE
Vsako jutro, ko se zbudim, zaslišim ču
dovito petje ptic. Odpravim se v šolo. Ko
se peljem s kolesom, moj pogled zaplava
preko ozelenelih travnikov in gozdov. Pr
ve cvetlice me razveseljujejo. Zadovoljna
vstopim v šolo. Po nekaj urah zavoham
strašen smrad. »Kaj tako smrdi? Na cesti
pred gostilno stoji velika cisterna z gno
jevko. Kmetje so prišli s svojimi malimi ci
sternami, da so jih napolnili z gnojevko.
To so nato razvažali po travnikih. Do
konca pouka smo vdihavali smrad. Ko
maj sem čakal, da grem domov. Ravno
tako je bito naslednji dan. Zato je tovariši
ca poklicala policijo, naj odstranijo smr
dečo cisterno iz naselja. Gnojevko so pri
peljali s kočevskega posestva, ker tam tudi
ne smejo več gnojiti. Ta dogodek meje ze
lo vznemiril. Koliko ljudi uničuje naravo!
Tudi ko stopim v gozd, marsikje naletim
na odpadke. Če bomo ljudje tako neod
govorno ravnali, nas bo narava kaznova
la. Ljudje, nikar tako!
IGOR POGORELC
OŠ Struge

lo povečal. S kmetijskimi pridelki so bi
le police v trgovinah ves čas dobro zalo
žene. Kmetijstvo je bilo deležno vseh
težav, ki so pestile druge dejavnosti, pa
seje vseeno bolje odrezalo. To je velik
uspeh vseh, ki delamo v kmetijstvu.
Dovolite mi, da se vam ob slovesu za
sodelovanje pri izvedbi ukrepov in za
prizadevnost, s katero smo to dosegli,
iskreno zahvalim.
To obdobje je označevala tudi stalna
napetost med mano kot ministrom in
kmečko stranko. Ob tem nisem bil rav
nodušen. Pred štirimi leti sem z velikim
veseljem pomagal pri ustanavljanju te
stranke in se tega veselil. Začetno sode
lovanje seje v teh dveh letih močno skr
čilo. Moje vedenje o tem, kaj hočemo
za kmetijstvo doseči, se ni razlikovalo
od ciljev stranke, razlikovali pa smo se v
tem, kako te cilje doseči. Nikakor se ni
sem mogel sprijazniti z nestrpnostjo in
neučakanostjo posameznikov v vod
stvu stranke. Pri svojih prizadevanjih za
slovensko kmetijstvo sem pogosto po
grešal konstruktivno pomoč stranke.
Ves čas pa sem se čutil odgovornega
predsedniku vlade in parlamentu. Za
vedal sem se, da ne smem dovoliti, da bi
mi kdo lahko upravičeno očital podre
jenost politični stranki in njeni eliti, kar
dr. Ludvik Toplak očita vladi gospoda
Peterleta v intervjuju v »Slovenskih
brazdah z dne 16. aprila 1992 «
Prav zaradi tega njegovega očitka je
toliko bolj nenavadno, da dr. Ludvik
Toplak v istem intervjuju pravi, da ljud
ska stranka ni imela do nedavnega v
vladi niti enega aktivnega ministra. To
sočasno pomeni, da ga je dobila šele s
prihodom Jožefa Jeraja, kije zamenjal
ministra Maksa Bastla. Ker sodi dr.
Ludvik Toplak med elito kmečke
stranke, torej lahko razumem, da se me
je stranka odpovedala takoj ali kmalu
po imenovanju, čeprav meje le-ta pred
lagala. Res pa je tudi, da je takratni
predsednik stranke Ivan Oman v interv
juju za Kmečki glas 6. novembra 1991

BODO NAMESTO ENE
TRI CESTE?
OSILNICA — Na zadnji seji sveta
KS Osilnica so se strinjali, naj bi zgradili
ob Kolpi po slovenski strani svojo, slo
vensko cesto, vendar le tako, da bi se
danje vaške in gozdne poti razširili na
3,5 m in asfaltirali. Niso nasprotovali,
da tudi na hrvaški strani Kolpe in Čabranke urede Hrvatje podobno cesto, ki
bi bila tudi primerna le za manjša vozi
la. Še vedno pa naj bi ostala glavna ce
sta sedanja, ki poteka izmenoma po
slovenski in hrvaški strani, vendar bi
morali asfaltirati še njen zadnji del od
Kužlja do Mirtovičev, seveda pa bolje
urediti tudi dele cest skozi naselja, kjer
so zdaj ozke in uničene.

Vojislav Radanovič
Minulo nedeljo smo prejeli žalostno
sporočilo, daje pri Pančevu v Srbiji to
vornjak do smrti povozil Vojislava Radanoviča, dipl. inž. tehn., kije kot izre
den strokovnjak skoraj celo desetletje
delal v Tovarni zdravil Krka v Novem
mestu. Tragična smrt ga je doletela med
vožnjo s kolesom, povzročitelj pa je po
nesreči pobegnil.
Inž. Radanovič je bil rojen 30. ja
nuarja 1905 v Kikindi. Ob zlomu pred
vojne Jugoslavije so ga zajeli Nemci in
je vso drugo svetovno vojno preživel
kot vojni ujetnik v Nemčiji. Obvladal je
5 evropskih jezikov. Kot steklarski
strokovnjak je sodeloval pri postavitvi
steklarn v Pančevu, Skopju in Lipiku in
delal tudi v inštitutih ter steklarn. Zara
di obsežnega znanja in izkušenj v ste
klarski proizvodnji je bil kot strokov
njak cenjen tudi v evropskem merilu.
V novomeški tovarni zdravil je delal
od 16. septembra 1975 do upokojitve
31. decembra 1980, nato pa še nekaj let
pogodbeno. Po naravi je bil izredno de
javen in prizadeven in ni nikoli, kadar je
bilo treba opraviti nalogo, gledal na uro
ali na praznik. V Krki je s svojo stro
kovnostjo prispeval dragocen delovni
prispevek, še ziasti pri snovanju in po
stavljanju tovarne steklenih vlaken
Novoterm.
Vse življenje si je, kljub obilici dela,
ki ga je opravljal, prizadeval živeti
zdravo in se zdravo prehranjevati. Ka
dar je le utegnil, seje sprehajal v naravi,
se ukvarjal s športom in rad kolesaril.
Čeprav je imel v času delovanja v Krki
že Čez 60 let, seje redno udeleževal vseh
športnih tekmovanj, upoštevajoč vodi
lo: pomembno je sodelovati, ne zmaga
ti. V spominu nam bo ostal kot prijeten
in družaben človek, z obsežnim stro
kovnim znanjem in zlatim srcem. Tež
ko nam je ob spoznanju, da ga ni več, iz
spomina nanj pa bomo ohranili pred
vsem njegovo delavnost in prizadevnost
in se ju trudili razvijati in gojiti v nas.
M. J.

v zadevi Osterc izjavil: »Trdim, da smo
prvo napako napravili mi, daje krivda
torej na naši strani.« V stranki sem bil
torej ves čas nezaželen, sedaj bolje raz
umem tudi stalne zahteve po zamenjavi.
Vse te stvari — majhna podpora, pogo
ste in neargumentirane obdolžitve in
stalni pritiski preko predsednika vlade
— so moje delo močno ovirali.
Ker sem ocenil, da bi kmetom in
kmetijstvu, čemur sem posvetil svoje
življenje, z javnim nasprotovanjem lah
ko škodoval in povzročil še večja razha
janja in blokade, sem molčal in ostal
član kmečke stranke. Sedaj, ob odhodu
z mesta ministra, pa se brez škode po
slavljam tudi od stranke, ki me, če je
mnenje dr. Ludvika Toplaka točno, ne
bo prav nič pogrešala.
Vse, ki ste čutili in čutite z mano, pro
sim, da skušate mojo odločitev razume
ti. S tem ko zapuščam kmečko stranko,
ne bom nehal delati za kmeta in kmetij
stvo. Kmetijstvu in kmetom sem se za
pisal kot mlad fant in svoji odločitvi
bom ostal zvest.
dr. JOŽE OSTERC

.
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NovoLine fSi
finančne, tehnične in poslovne storitve io.o., Novo mesto
Cesta komandanta Staneta 38, 68000 Novo mesto,
S 068 21005, 068 21001,068 25-080, fax 068 25 082
NovoLine izobraževalni center
ORGANIZIRA ENODNEVNI SEMINAR

DAVČNE OLAJŠAVE
IN KAKO JIH UPORABLJATI
Veljavna davčna zakonodaja je bistveno zmanjšala obseg olaj
šav, ugodnosti in drugih oprostitev, ki so bile uveljavljene v prej
šnjem davčnem sistemu. Ravno zato pa je tržno naravnana in
razvojno stimulativna.
Poznavanja vseh njenih elementov, še posebno možnosti olaj
šav v razvojno naravnanih podjetjih, ni nikoli dovolj.
Zato smo v okviru nastajajočega Izobraževalnega centra
NovoLine pripravili intenziven enodnevni seminar, ki bo pred
stavil tisti del davčne zakonodaje in njene uporabe, ki se na
naša na ugodnosti in olajšave, prikazal pa tudi druge vidike po
djetniškega delovanja s področja obravnavanja davkov in
dajatev.
Seminar bodo vodili strokovnjaki, ki neposredno delajo na pod
ročju izvajanja davčne zakonodaje, ter sodelavci podjetja
NovoLine:

Seminar bo v TOREK, 26. 5. 1992,s pričetkom ob 8. uri
v konferenčni dvorani Zavarovalnice TILIA, Cesta herojev
1, IV. nadstropje.

Amalija Štefanič
Sodelavci Uprave inšpekcijskih služb
Novo mesto smo se nedavno navdomačem pokopališču v Kvasici pri Črnom
lju poslovili od sodelavke Malke Štefa
nič, kmetijske inšpektorice v pokoju.
Pokojna Amalija Štefanič seje rodila
leta 1930 v Kvasici, nedaleč od Črnom
lja, na kmetiji, ki štirim otrokom ni bila
radodarna. Škopost belokranjske zemljejoje spremljala ves čas življenja. Po
osnovni šolivv bližnjem Dragatušu in
gimnaziji v Črnomlju jo je ljubiteljstvo
do zemlje in narave pritegnilo na agro
nomsko fakulteto v Ljubljano. Študent
ska leta je preživljala ob inštruiranju
srednješolcev in priložnostnem delu v
Švici, Franciji in Nemčiji, saj domačija
stroškov za njeno šolanje ni zmogla, ta
kratnih družbenih kriterijev za štipendi
jo pa zaradi kmečkega porekla ni
izpolnjevala.
Mlada in zagnana dipl. inženirka
agronomije, ena med prvimi povojnimi
belokranjskimi kmetijskimi strokovnja
ki seje vrnila v domače okolje. Prvo te
oretično znanje je razdajala ob vzreji
piščancev na Krupi, nato v Kmetijski
zadrugi Črnomelj pri vodenju poljedel
ske in živinorejske proizvodnje na kul
tiviranih nekdanjih steljnikih.
Leta 1969je prevzela delo referentke
za kmetijstvo v upravnem organu obči
ne Črnomelj, hkrati pa je dolga leta
opravljala dela strokovnega tajnika
Kmetijske zemljiške skupnosti, kjer je
pokazala veliko ljubezen do narave, po
šten odnos do naše kulturne in naravne
dediščine. Teoretično znanje, oplemeni
teno s praktičnimi spoznanji, je leta
pred upokojitvijo razdajala ob delu
kmetijskega inšpektorja v občinah Čr
nomelj, Metlika, Novo mesto in Treb
nje. Ves čas je bila vestna, vztrajna, do
sledna in večkrat neprizanesljiva do
sebe.
Kruta bolezen ji je prekrižala nemalo
namer, tako tudi v vinogradu na Stražnjem Vrhu, kjer je ob fizičnem delu do
življala psihične sprostitve. Posebej ce
njena je bila njena skrb za malega
človeka.
JOŽE URH

Ana Špelič
Pred nekaj dnevi smo vaščani Tribuč
pospremili Ano na njeni zadnji poti. Bila
je dobra vaščanka, soseda in zvesta
državljanka.
Življenje ji ni bilo lahko, saj je morala
na majhni kmetiji vzgojiti sedem otrok.
Kmalu po drugi svetovni vojni ji je umrl
mož, zato ji je bilo še težje. A ni klonila,
vse otroke je lepo vzgojila. Pomagala je
sinu in snahi na kmetiji doma, vendarjo je
težka bolezen prerano vzela. Sedaj, ko je
za vedno odšla od nas, šele vidimo, kako
pogrešamo vedno nasmejano, prijazno in
dobro ženo. Za njo je ostala praznina, v
naših srcih pa bo še naprej ostala v najlep
šem spominu.
L. P.

in

VZPODBUJEVALNO VODENJE
VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA JE POGLAVITNI ELE
MENT USPEHA SKUPINE ALI PODJETJA.
— ALI KOT ORGANIZATORJI IN NAJODGOVORNEJŠI DE
LAVCI NAŠEGA PODJETJA IN DELOVNE SKUPINE
ZNAMO IZKORISTITI TUDI VSE ELEMENTE SVOJE
OSEBNOSTI IN Z NJIMI MOTIVIRATI SODELAVCE,
— ALI SE OPIRAMO PREDVSEM NA SVOJO DELOVNO
FUNKCIJO V PODJETJU, DA UVELJAVIMO SVOJO VO
LJO IN IDEJE,
— ALI SO NAŠE VEŠČINE VODENJA DOVOLJ RAZVITE
Na ta in še mnoga druga vprašanja nam bo odgovoril seminar,
ki ga organiziramo za vse poslovodne in ostale vodilne delavce
ter vodje projektnih skupin.

Cilji seminarja so:
— povečati osveščenost o glavnih elementih vodenja kot
sredstva za motivacijo,
— razpravljati o različnih stilih vodenja, glede na posameznika
(osebnost), kulturo, okolje in organizacijo,
— osvestiti in usposobiti udeležence v različnih možnostih pri
lastnem prakticiranju veščin vodenja.
Seminar bo vodil priznan strokovnjak s področja sociologije in
komunikacijskih ved, ki si je znanja in izkušenj dolgo vrsto let
pridobival v mednarodnih organizacijah in visokih šolah, od
Univerz v Manchestru, Kingstonu in Amsterdamu do Svetovne
banke

mag. Igor PAVLIN
sodelavec Mednarodnega centra za podjetja v javni lasti
držav v razvoju in vodja področja za usposabljanje managementa, podjetništvo in razvoj človeških potencialov
Seminar bo v ČETRTEK, 28. 5. 1992,s pričetkom ob 9. uri.
Kraj izvedbe seminarja bomo glede na število prijavljenih dolo
čili naknadno in vsem udeležencem pravočasno sporočili.

Vse informacije in prijave na telefon 068/25-081

PRVA JURČKA — Polona Jeraj iz
Logaje v soboto s prijateljicamiprazno
vala svoj 18. rojstni dan v očetovi zida
nici Slučajen pogled čez cesto je odkril
pogled na gobe. Glede na zgodnje maj
ske dni si dekle ni upalo opozoritiprija
teljice na najdbo. »Sama sem se želela
prepričati, če sem videla prav in sem
stopila čez cesto,«pripoveduje, kako se
ji je zdelo nenavadno, da bi tam ta čas
rasle prve gobe, zlasti še, ker drži mimo
prometna cesta na Veternik. In res je
tam našla dva lepa skupaj zraščenajur
čka Zbrana družba ne pomni jurčkov
tako rano r maju. Vsi so se, spodbujeni s
tem presenečenjem razkropili po gozdu,
v upanju na podobne najdbe. A je ostalo
le pri prvih dveh jurčkih. (Foto: A. Ž.)

DOLENJSKI UST
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TELEVIZIJSKI SPORED

ČETRTEK, 21. V.
SLOVENIJA 1
9.45

12.10 in 14.35
1.35 TELE
TEKST
10.00 VIDEO STRANI
10.10 PROGRAM ZA OTROKE
PEDENJŽEP
STARE JAPONSKE PRAVLJICE
10.55 ŠOLSKA TV, ponovitev
124)0 POROČILA
15.00 NAPOVEDNIK
15.05 ŠPORTNA SREDA, ponovitev
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK I
17.10 PROGRAM ZA OTROKE
EBU DRAME ZA OTROKE:
ELIFINE SANJE
ŽIV ŽAV
18.28 ŽE VESTE..., svetovalno izobraže
valna oddaja
19.05 RISANKA
19.20 NAPOVEDNIK
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT,
ŽARIŠČE
20.30 GORE IN LJUDJE
21.35 TEDNIK
22.25 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
22.50 POSLOVNA BORZA
23.00 KRONIKA ICS1D
23.15 NAPOVEDNIK
23.20 SOVA
23.20 DRAGI JOHN, amer. naniz., 4/22
23.45 VIETNAM, avstral. nadalj.,
7/10
0.30 ŠINGEN, japonska nadalj.,
10/12
1.25 VIDEOSTRANI

PETEK, 22. V.
SLOVENIJA 1
9.25

— 12.10 in 13.45 — 1.50 TELE
TEKST
9.40 VIDEO STRANI
9.50 PROGRAM ZA OTROKE
ČIRA ČARA
JELENČEK
10.50 PO SLEDEH NAPREDKA, po
novitev
11.50 POSLOVNA BORZA, ponovitev
12.00 POROČILA
12.05 VIDEOSTRANI
14.00 VIDEO STRANI
14.10 NAPOVEDNIK
14.15 UMETNIŠKI VEČER, ponovitev
16.20 GOSPODARSKA ODDAJA, po
novitev
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK 1
17.10 TOK TOK, kontaktna oddaja za
mladostnike
19.10 RISANKA
19.20 NAPOVEDNIK
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
19.55 FORUM
20.30 W. M. Thackeray: SEMENJ NI
ČEVOSTI, angl. nadalj., 2/8
21.30 OČI KRITIKE
21.40 SOVA:
2270 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
22,45 NAPOVEDNIK
22.50 SOVA:
22.50 PRI HUXTABLOVlH, 43.
epizoda amer. naniz.
23.10 VIETNAM, avstral. nadalj.,
8/10
0.00 OBMOČJE SOMRAKA,
amer. film
1.40 VIDEOSTRANI

SLOVENIJA 2
15.40 Video strani — 15.50 Sova (pono
vitev) — 18.00 Regionalni programi Maribor; Slovenska kronika — 19.00
Jazz in blues — 19.30 Dnevnik ZDF —
20.00 Koncert orkestra SF (prenos 1. de
la) — 20.40 Slovenski magazin — 21.10
Umetniški eksperimentalni program: Stu
dio City — 22.10 Vide strani

SOBOTA, 23. V.
SLOVENIJA 1
7.45

— 14.10 in 15.30 — 1.50 TELE
TEKST
8.00 VIDEO STRANI
8.10 IZBOR
8.10 ANGLEŠČINA - FOLLOW
ME, 45. lekcija
8.30 RADOVEDNI TAČEK
8.50 LONČEK KUHAJ: SADNA
TORTA
9.05 KLUB KLOBUK

11.00 ZGODBE IZ ŠKOLJKE
12.00 POROČILA
12.05 TOK, TOK. ponovitev
14.00 VIDEO STRANI
15.45 VIDEO STRANI
15.55 NAPOVEDNIK
16.00 TEDNIK, ponovitev
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK 1
17.10 DRUGAČNA SNEGULJČICA,
madžarski animirani film
18.40 EP VIDEO STRANI
18.45 NOVOSTI ZALOŽB: ODPRTA
KNJIGA
19.00 RISANKA
19.10 NAPOVEDNIK
19.15 ŽREBANJE3X3
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT,
UTRIP
20.30 KRIŽKRAŽ
21.35 S. King: ZLATA LETA, amer. na
dalj.. 2/8
22.20 TV DNEVNIK 3, VREME,
ŠPORT
22.45 NAPOVEDNIK
22.50 SOVA:
22.50 MURPHY BROWN, 25.
epizoda amer. naniz.
23.15 VIETNAM, avstralska na
dalj., 9/10
0.00 NA BEGU, franc, film
1.20 NOČNE URE, 10. epizoda
amer. varietejskega programa
1.40 VIDEOSTRANI

12.00 POROČILA
16.15 NAPOVEDNIK
16.20 SLOVENSKI MAGAZIN, pono
vitev
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK 1
17.10 PROGRAM ZA OTROKE
18.10 OBZORJA DUHA, ponovitev
18.45 DIVJI SVET ŽIVALI, angl. poIjudnoznan. serija. 5/9
19.10 RISANKA
19.17 NAPOVEDNIK
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT,
ŽARIŠČE
20.30 POLITIK NOVEGA KOVA, angl.
naniz., 8/14
21.00 SVET NA ZASLONU
21.40 NAD NEBO, drama HTV
22.55 DNEVNIK 3, VREME. ŠPORT
23.20 NAPOVEDNIK
23.30 SOVA:
HOBOTNICA IV, italij. nadalj.,
1/12
ZVEZDNE STEZE, 21. epizoda
amer. naniz.
1.10 VIDEO STRANI

OSILNICA, FARA — Odgovorni
predstavniki Televizije Ljubljana, izvr
šnega sveta občine Kočevje in svetov
KS Osilnica in Kostel so se že pred me
seci dogovorili, da bo do aprila letos
urejen sprejem drugega tv programa
Slovenije za območje KS Kostel, na
območju Osilnice pa da bo popravljen
pretvornik za 1. program TV Slovenija.
Narejenega pa ni bilo nič. Lastniki tele
vizorjev dobivajo le račune in celo
grožnje s tožbo, če jih ne plačajo. De
jansko pa tv programa Slovenije dve
tretjini območja KS Osilnica sploh še
ne more sprejemati, ena tretjina pa lah
ko sprejema le prvi program, drugega
pa sploh ne. Občane tak odnos vodstva
Televizije Slovenije do njihovega ob
močja razburja. Negodujejo tudi, ker
Televizija ni opravila obljubljenih raz
iskav in uredila sprejema.
J. P.

RAZPIS
o zbiranju ponudb interesentov za nakup poslovnostanovanjskega objekta v Tržišču, last Mercatorja-Kmečke
zadruge Sevnica, p.o, Sevnica, Savska cesta 20/b.
Objekt zajema:
— kletne prostore v izmeri 176 m2,
— prostore v pritličju (uporabljajo se za trgovsko dejavnost) v
izmeri 238 m2,
— nadstropje 82 m2,
— dve stanovanji, skupaj 96 m2,
— prizidek h glavnemu objektu — skladišče, 46 m2,
— gospodarsko poslopje.
K celotnemu kompleksu sodi 680 m2 zemljišča.
Ogrevanje prostorov je centralno. Objekt stoji ob asfaltirani cesti.
Instalacije so: trifazna elektrika, vodovod, telefon in kanalizacija.
Urejena je javna razsvetljava. Prostori v pritličju so bili pred še
stimi leti v celoti obnovljeni.
Interesenti naj v ponudbi navedejo naslov, interes nakupa, po
nudbeno ceno, način in rok plačila. Za vse dodatne informacije in
oglede smo vam na razpolago na telefonski številki (0608) 81173 in 81-494.

• Vsakdo dobi natanko tako boleča
iztreznjenja, kot si jih zasluži. (B. M.
Zupančič)
• Teorija brez prakse je mrtva,
praksa brez teorije je slepa. (Lenin)

Ponudbe zbiramo do vključno 29. 5. 1992 na naslov:
Mercator-Kmečka zadruga Sevnica, Savska cesta 20/b.

• Slo venska levica in desnica sta uje
ti v isti ideološki kozmos. (M. Kovač)

TOREK, 26. V.
SLOVENIJA 1
8.30

- 12.10 in 14.40 — 0.45 TELE
TEKST
8.45 VIDEO STRANI
8.55 PROGRAM ZA OTROKE
16.00 Video strani — 16.10 Sova (pono
9.55 ŠOLSKA TV
vitev) — 17.30 Prisluhnimo tišini —
11.00 SEDMA STEZA, ponovitev
17.45 Angleščina v poslovnih stikih —
18.00 Poglej in zadeni — 18.30 Boš videl,
11.30 PRISLUHNIMO TIŠINI, pono
vitev
kaj dela Dolenje (2. oddaja) — 19.00
Kremenčkovi — 19.30 Dnevnik RTV
11.45 ANGLEŠČINA V POSLOVNIH
STIKIH, ponovitev
Srbija — 20.15 Klasika — 20.30 Izsilje
12.00 POROČILA
vanje (amer. film) — 21.55 Umetniški ek
sperimentalni program: Moški, ženske —
14.55 VIDEO STRANI
22.55 Yutel
15.05 NAPOVEDNIK
15.10 TA MRAČNI PREDMET PO
ŽELENJA, ponovitev franc.-španskega filma
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
NEDELJA, 24. V.
17.00 DNEVNIK 1
17.10 PROGRAM ZA OTROKE
18.40 ALPE-DONAVA-JADRAN
SLOVENIJA 1
19.10 RISANKA
8.55 — 13.20 in 14.10 — 0.35 TELE 19.17 NAPOVEDNIK
TEKST
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT.
9.10 VIDEO STRANI
ŽARIŠČE
9.20 PROGRAM ZA OTROKE, po 20.30 OSMI DAN
novitev:
21.20 NOVOSTI ZALOŽB
ŽIV ŽAV
21.35 GRAD NA SONCU, franc, na
EBU DRAME ZA OTROKE:
dalj, 5/6
ELIFINE SANJE
22.25 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
10.35 REPUBLIŠKA REVIJA ZAGOR 22.50 POSLOVNA BORZA
JE 92
23.00 NAPOVEDNIK
11.05 KRONIKA, kanadska poljudnoz23.10 SOVA:
nan. serija, 5/26, ponovitev
ŽIVLJENJE PO HENRYJU, angl.
11.30 OBZORJA DUHA
naniz, 6/6
12.00 POROČILA
HOBOTNICA IV, italij. nadalj,
12.10 KREMENČKOVI, ponovitev
2/12
12.40 BOŠ VIDEL, KAJ DELA DO
GLASBENI UTRINEK
LENJO, ponovitev 2. oddaje
0.35 VIDEO STRANI
13.10 VIDEO STRANI
14.25 ORKA - KIT UBIJALEC, ponovi
tev amer. filma
15.55 NAPOVEDNIK
16.00 JUNAK MED BARABAMI avs
SREDA, 27. V.
tral. nadalj., 3/4
16.50 EP VIDEO STRANI
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
SLOVENIJA 1
17.00 DNEVNIK 1
17.10 KRALJEVSKA POROKA, amer.
8.35 — 12.10 in 15.25 — 1.35 TELE
film
TEKST
18.40 MERNIK
8.50 VIDEO STRANI
18.55 RISANKA
9.00 PROGRAM ZA OTROKE
19.13 NAPOVEDNIK
9.45 GORENJSKI SLAVČEK, ponovi19.20 SLOVENSKI LOTO
tev opere
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT
11.00 GRAD NA SONCU, ponovitev
19.55 ZRCALO TEDNA
franc, nadalj, 5/6
20.30 Moravske Toplice: POMLADNI
11.50 POSLOVNA BORZA, ponovitev
3X3
12.00 POROČILA
21.50 EPP
15.50 NAPOVEDNIK
21.55 OTOKI, novozelandska dok. odda
15.50 GALAKTIČNA ODISEJA, pono
ja, 1/2
vitev japonske dok. serije, 7/9
22.45 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
23.05 NAPOVEDNIK
17.00 DNEVNIK 1
23.15 SOVA:
17.10 KLUB KLOBUK
AMERIŠKE VIDEO SMEŠNICE,
19.10 RISANKA
6. epizoda
19.17 NAPOVEDNIK
VIETNAM, avstralska nadalj.,
19.30 pNEVNIK 2, VREME, ŠPORT,
10/10
ŽARIŠČE
0.25 VIDEO STRANI
20.30 FILM TEDNA
PAPIRNATA MASKA, angl. film
22.10 EPP
22.15 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
22.40 KRONIKA, kanadska poljudnozPONEDELJEK, 25. V.
nan. serija, 7/26
23.05 NAPOVEDNIK
23.10 SOVA:
SLOVENIJA 1
NENADNI USPEHI,amer. naniz,
2/19
8.45 — 12.10 in 15.50 — 1.20 TELE
HOBOTNICA IV, italij. nadalj,
TEKST
3/12
9.00 VIDEO STRANI
VES
SVET JE ODER. angl. dok.
9.10 PROGRAM ZA OTROKE
serija, 13/13
11.00 TV MERNIK, FORUM, UTRIP,
1.25 VIDEOSTRANI
ZRCALO TEDNA, ponovitve

SLOVENIJA 2

NovoLinefSi
4

Pot pravih odločitev.

CESTA KOMANDANTA STANETA 38
68000 NOVO MESTO
PROFITNI CENTER FINANČNI INŽENIRING
Profitni center Finančni inženiring vam nudi:
dinarski in devizni plačilni promet za komitente
depozitno kreditno poslovanje
multilateralne kompenzacije doma in v tujini, cesije, asignacije
odkup terjatev
— razno posredovanje (devize, dinarji).

—
—
—
—

Vse potrebne informacije dobite na gornjem naslovu
ali po telefonu št. (068) 27-013, 21-066._______________

okna ■ senčila ■ vrata ■ hiše
vrtne garniture - pregradni panoji - prenova oken

pji® n#®
u>'

JELOVICA
18

DOLENJSKI UST

Novo mesto, Ob potoku 5, tel. (068) 22-772, Metlika, Vinogradniška 41, tel. (068) 58-716, Krško, CKŽ 21, tel. 0608/21-236

Št. 21 (2231) 21. maja 1992

I

I I

_______ ___________________ N

ŠPORTNA DVORANA MAROF, NOVO MESTO

od 27. do 3 1. maja 1992
in s pomočjo poslovnih partnerjev predstavlja široko izbiro izdelkov
s področij:
• tehničnega materiala in opreme
• strojnih in elektro instalacijskih materialov
• bele tehnike
• premazov in zaščite
• ogrevanja
• avtomobilov
• črne metalurgije in gradbenega materiala
Skratka vse, kar potrebujete pri Vašem delu in doma!
Pričetek prireditve 27. maja ob 10. uri.
DNEVE NOVOTEHNE bo popestril program za razvedrilo in zabavo
vsak dan ob 17. uri.

V vseh svojih prodajalnah na Dolenjskem, Beli Krajini in Posavju je
NOVOTEHNA v času DNEVOV NOVOTEHNE ’92 pripravila prodajo
s posebnimi popusti od 10 do 30 % za vse blago in servisne storitve, pri
gotovinskem plačilu nad 1000 SLT. Izdelke boste lahko kupili tudi na
obročno odplačevanje.
PRIDITE, NE BO VAM ŽAL!

Kupci pod navedenimi pogoji hkrati sodelujete v nagradni igri.
Nagrade: • pralni stroj
• ročni brusilni stroj
• multipraktik
• 5 plošč pocinkane pločevine
• 10 vreč cementa
• 5 ur brezplačnega servisa v servisu NOVOTEHNE

NOVOTEHNA
St. 21 (2231) 21. maja 1992

DOLENJSKI UST

Dolenjci, Belokranjci, Posavci...

HITRO KVALITETNO ZANESLJIVO

HITRO KVALITETNO ZAN
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pnevmatski

OPREMA
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vam je s svojo
industrijsko prodajalno v Novem mestu
prihranila pot v Slovenj Gradec, kjer vam nudi

ZABIJALNI APARATI
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najnižje cene za kvalitetno oblazinjeno
pohištvo in vzmetnice
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SPENJALNI
APARATI
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KRIVILNE
PRIPRAVE
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SEVERJA 10 A, GALA METLIKA KIDRIČEVO NASELJE, GALA ŠEMPETER V SAV. DOL.,'

spenjanje tankih materialov, tapetniška in
dekorativna dela, izdelavo lesenih okvirjev
in ograj, izolacijsko oblaganje sten in stropov,
Izdelavo zabojev in palet, kartonske embala2e ...

cn

KOVINARSKO PODJETJE

TEL.:(064) 66 221, 66 617
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• ker je enostavno,

O

m

-

ker ob nakupu ne potrebujete gotovine,
ker imate zamik plačila tudi do enega meseca,
ker zadostuje le vaš podpis,
ker lahko kupujete povsod, kjer je oznaka Adut,
ker lahko dvigujete gotovino v SKB banki
in ker vas čakajo še druge ugodnosti.

Majhna kartica — veliko razkošje
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Z Adutom lahko že kupujete tudi v bližini vašega doma:

Novotehna, Dolenjka, Mercator - KZ Krka. Mercator - Standard, Mercator - Preskrba, Kita Zdravilišča,
Zavarovalnica Tilia, Zavarovalnica Triglav, Emona Posavje Brežice, KVM Ribnica, Kamnoseštvo Jakša
Marjan, Darja Krško, Stavbno kleparstvo Brudar, Kerametal Brežice, Trgovina Kovačič Bizeljsko, Trgovina
Lastovka Podsreda, TKI Globoko, Opekarna Brežice, Opekarna Novo mesto, Gostilna Kužnik,
Instalaterstvo Jazbinšek Martin, Gostilna Kužnik Krško, Mesni butik Pigl Dobova, Pizzerija San Sebastian
Novo mesto...
in drugje po Sloveniji
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Prešernov trg 4
68000 NOVO MESTO
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mami

S seboj
pripeljite prijatelje — tudi njih bodo
veseli!

N
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■OMIKI
TR4DE
toaletni papir 10/1 po ceni
239,10 SLT
pralni prašek 3/1 po ceni
738,00 SLT
moka intes od
30,90 SLT dalje
bogata izbira kozmetike

ZA

2 E L E Z N I K I

Delovni čas: vsak delovni dan od 11. — 19. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure.

—
—
—
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INFORMACIJE IN PRODAJA NA SEDEŽU:
OZ HRAST, Adamičeva 2
(pri osnovni šoli Grm), NOVO MESTO
tel.: 068/22-802 in 28-135

H
S
O

i*

o

V mesecu maju vam nudimo:
15% popust pri nakupu z gotovino za vse naše izdelke

m

co

TelefonAelefax: (068) 26-089

St. 21 (2231) 21. maia 1992
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SUBARU®
SERVIS IN PRODAJA

VI NAM — Ml VAM

Objavo oglasov v rubriki VI NAM — Ml VAM lahko naročite po tel. (068) 23-610 ali po
telefaxu: (068) 24-898 do torka do 10. ure.

Skobe Jože
Pod Trško goro 29
Novo mesto

NOVOST IZ TOVARNE ZAVES
VGIBIIB
po tovarniških cenah odslej tudi na Dolenjskem

tel./fax. (068) 25-557

AGRUS • Zagrebška 2 • Novo mesto

Pridemo na dom z vzorci, nasveti, metrom. Izberete zaveso, mi vam jo sešijemo in pri
nesemo domov.
Pokličite nas!

Vse, kar potrebujejo bodoče mamice, in še marsikaj lahko po ugod
nih cenah kupite v trgovini AGRUS na Vrhovčevi 2 v Novem mestu!

tel. (068) 50-153
58-494

Delovni čas: vsak dan od 9. do 13. ure
ob sobotah od 9. do 12. ure

Prijazno vas pričakujemo!

»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

UMETNI KAMEN za oblaganje fasad
po najugodnejših cenah
svetlo sivi
temno sivi
z belimi odtenki
beli
Možne tudi druge barve.

Trgovina GRANIT
vam po zelo ugodnih cenah nudi lak za parket

390 SLT m2

»KOŠMRLJ«, d.o.o.
Meniška vas 7,
Dol. Toplice
tel. (068) 65-557

450 SLT m2
600 SLT m2

Mogoča dostava na dom in tudi polaganje

cromoden — garnitura za 10 m2
cromoden — garnitura za 20 m2

Pot na Gorjance 24
Novo mesto
tel. 24-894

Cene so brez prometnega davka

TEHNIČNA TRGOVINA
Novo mesto, Bršljin 21,
tel/fax: 068/27-197

IL IA

Radiatorji JUGOTERM brez davka popust 10%, za trgovine dodatni rabat

NAJ POČITNICE ’92 — MAMAIA BEACH
— BLACK SEA COAST

gorilci THERMOMEC
cisterne

INTELEKTA: 069/24-693 vsak dan od 10.— 17 ure
Prodaja in zastopa MANA Novo mesto, Partizanska 7

UGODNO

I
^
^
^

naprimer 22/650-1000 - 8.465,00
naprimer 22/650-1200 - 10.158,00
naprimer 22/900—400 - 4.688,00

8 dni z letalom vsak teden, že od 360 DEM
10 dni avtobus/letalo, odhod 19. 6.,le 320 DEM

GRAVERSTVO
STANIŠA

3.720 SLT
7.025 SLT

cC»ALFA.
Leko Zoran
Pugljeva 5
Novo mesto

Dolnja Težka voda 36
68000 Novo mesto
tel. (068) 43-770

I
I
=

vam nudi: peskanje kovin • graverska dela • izdelavo reklamnih napisov • štampiljk •
vlečenje kovin • izdelavo pokalov • rozet • izdelke iz plemenitih kovin (bakra in medenine), kot so: lijaki za pretok vina, cvetlični lončki, svečniki, križi
Se priporočamo!
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s popustom - 7.618,00
s popustom - 9.142,00
sc popustom
—
4.219,00
™n'
-4
91Q nn
P°PUS| £%
popust 5 /o

peči, bojlerji, pipe, kabli, barve — laki,
MONTAŽA CENTRALNE KURJAVE, VODOVODA

tel./fax: (068) 22-866
delovni čas: od 9. — 12.;
od 14. — 20. ure
sobota: od 9. — 13. ure

VIDEO STUDIO
TRGOVINA Z RIBIŠKO
IN ŠPORTNO OPREMO

RIBIČI POZOR * bogata ponudba ribiške opreme * tvisterji, silikonske ribe, role, palice itd. * akcijska prodaja laksov
*
, ,
„ .
ROLKARJI, KOTALKARJI, KOLESARJI * ščitniki za komolce in kolena * soft kotalke rolke
TENIS * izjemno ugodna ponudba otroških loparjev že od 2.605 SLT * tenis žogice
VIDEO STUDIO ‘sposojanje več kot 700 originalov * sposojanje videorekorderjev in video kamere * snemanje maturantskih plesov, porok, rojstnih dnevov ipd. * snemanje in presnemavanje
NOVO * presnemavanje iz super 8 in 8 mm filmov na VHS kasete

....... i...... i..... .................... i... min... im........ .......................................... 11... .... iihiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii..........

KVM gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Gornje Lepovče 111,
61310 Ribnica,

PROGRAMSKI
PAKETI

razpisuje prosta delovna mesta:

— NATAKARJA
— Pogoj: končana 4. stopnja šole za gostinstvo in vsaj leto dni
delovnih izkušenj.

—

kuharja

— Pogoj: končana 5. stopnja in pet let delovnih izkušenj.
Nastop dela takoj, s trimesečnim poskusnim delom.
Prijave pošljite na naslov: KVM GOSTINSTVO IN TURIZEM,
d.o.o., Gornje Lepovče 111,61310 Ribnica.

[§|§L
ii
SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH
IN ZDRAVSTVENE USMERITVE
NOVO MESTO
Ul. Milke Šobar 30
68000 NOVO MESTO

NOVOLES-NOVI AMBIENT, d.o.o.
Na žago 6, Straža
objavlja prosta delovna mesta:

1. VODJA PROIZVODNJE:
POGOJI:
— V. stopnja izobrazbe lesne smeri
— 4 leta delovnih izkušenj pri podobnih delih
ali
— VI. stopnja izobrazbe lesne smeri
— 2 leti delovnih izkušenj pri podobnih delih
— 3-mesečno poskusno delo

2. VODJA NABAVE
POGOJI:
— VI. stopnja izobrazbe lesne ali druge ustrezne smeri
— 4 leta delovnih izkušenj pri podobnih delih
ali
— Vil. stopnja izobrazbe lesne ali druge ustrezne smeri
— 2 leti delovnih izkušenj pri podobnih delih
— aktivno znanje tujega jezika
— 3-mesečno poskusno delo

RPEJMSSd.o.o,
Koper

INTIMEd.0.0.
Ljubljana

VABIMO K SODELOVANJU KREATIVNE, KOMUNIKATIVNE in
DINAMIČNE LJUDI za dela:

1. KURIRJA z lastnim prevoznim sredstvom za področje Sev
nice in za Dodročie Noveaa mesta
2. ŠPEDITERJA za področje Novega mesta
Pogoji:
sposobnost samostojnega dela v špediciji in zunanji trgovini
aktivno znanje ang. ali nemškega jezika
Pisne ponudbe pošljite na naslov: IN TIME d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 152.
Informacije po telefonu: (061) 440-434

Delovno razmerje pod točko 1., 2., 3. se sklepa za nedoločen čas.
Pisne prijave pošljite na naslov:
NOVOLES-NOVI AMBIENT, d.o.o.
Na žago 6, Straža
v osmih dneh po objavi. O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem zbiranju prijav.

Št. 21 (2231) 21. maja 1992
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d)
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f)
g)
h)
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k)

3. KOMERCIALIST PRODAJE
POGOJI:
— VI. stopnja izobrazbe komercialne ali lesne smeri
— do 2 leti delovnih izkušenj pri podobnih delih
— aktivno znanje tujega jezika
— 3-mesečno poskusno delo

RAZPISUJE PROSTA DELOVNA MESTA

O>i' X.,
fine*

B'
■ ■* ir.

Šempeter 2 la
63311 ŠEMPETER
Telefon : 063 - 701 - 226
Telefaks: 063 - 701 - 033

!

podjetje za izgradnjo
računalniško podprtih
proizvodnih sistemov

f

- informacijski inženiring
- računalniške storitve
- strojna oprema
/
- programska oprema
- grafično oblikovanje

— 3 učiteljev slovenskega jezika in književnosti, profesor
— 1 učitelja angleškega jezika, profesor
— 5 učiteljev matematike, profesor
— 1 učitelja fizike, profesor
— 1 učitelja računalništva, profesor ali dipl. inž.
— 1 učitelja elektro strokovnih predmetov, dipl. inž. elektroteh.
—1 učitelja elektro strokovnih predmetov, dipl. inž. elektroteh.
— 1 učitelja lesarskih strokovnih predmetov, dipl. inž.
lesarstva
— 1 učitelja za področje konstrukcij v lesarstvu, dipl. inž. le
sarstva ali dipl. inž. arhitekture, vsaj dve leti delovnih izkušenj
v lesni industriji na področju konstrukcij
— 1 učitelja gradbenih strokovnih predmetov, dipl. inž. grad
beništva ali arhitekture
— 3 učiteljev strojnih strokovnih prVmetov, dipl. inž.
strojništva
V
— 2 učiteljev praktičnega pouka n?
\
inž.
strojništva z najmanj petimi leti c4
N,
srednja izobrazba s predhodni->
;
šestimi leti delovnih izkušen1

Prosta delovna mesta razpk
delovnim časom in trimes
določen čas s polovične
ga leta ter s polno del
‘
Učitelji strokovnih pn
t.
pedagoško-andragr
treh letih.
Prijave z dokazili r
ki se bodo prijavi
dneh po objavi r
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minalni film Fantje iz soseščine.
KRŠKO: 21. in 22.5. (ob 19. uri) ter
23. 5. (ob 18. uri) ameriška zgodovin
ska drama J. F. K. 24. 5. (ob 18. uri)

tedenski koledar
Četrtek, 21. maja — Srečko
Petek, 22. maja — Renata
Sobota, 23. maja — Željko
Nedelja, 24. maja — Marjanca
Ponedeljek, 25. maja — Magda
Torek, 26. maja — Filip
Sreda, 27. maja — Avguštin

hongkonški akcijski film Močna brata.
26. (ob 20. uri) in 27. 5. (ob 18. uri)
ameriška komedija Skodrana Suzi.
KRMELJ: 23.5. ameriška komedija
Air Amerika.

LUNINE MENE
24. maja ob 16.53 — zadnji krajec

kino
ČRNOMELJ: 22. 5. (ob 18. in 20.
uri) ameriška komedija Družina Adams.
24. 5. (ob 18. in 20. uri) ameriški kn-

kmetijski stroji
KMETOVALO! Največja zasebna
trgovina vas vabi k nakupu rezervnih de
lov za traktorje Tomo Vinkovič, Zetor,
Univerzal, Ursus, Fiat, BCS, gum in aku
mulatorjev. Primer 12V97 - 100 Ah
6.300 SLT, 12V135 Ah 9.950 SLT. Se
priporoča Slavko Prosen, Agroizbira
Kranj, * (064)324-802.
2227
TRAKTOR PASCUALJ, 30 KM. tn
traktorsko škropilnico (200 1), prodam.
Jože Rozman, Tomažja vas 23, Škocjan,
«76-311 ali 76-137.
2240
NOVO NAKLADALKO Sip 20 za
krmo prodam. ® (068)23-311 inL 341,
dopoldne ali (0608)60-076, popoldne.
Prekopa 10.
2242
PUHALNIK TAJFUN prodam. ®
65-255.
2243
MOTOKULTIVATOR LABIN. 8
KM s koso prodam. * 22-331, od 7. do
14. ure ob delavnikih.
2255
KOSILNICO BCS 127, bencin, pe
trolej, dobro ohranjeno, prodam. S
(068)64-142.
2266
SROTAR za koruzo Mio Standard,
rabljen eno leto, ugodno prodam. Infor
macije od 7. do 13. ure na ® 53-200.
2270
TRAKTOR IMT 539, letnik 1988,
prodam. Črmošnjice 55, pri Stopičah.
2277
VENTILATOR za sušilno napravo za
seno, 4 KW, prodam za 50 % ceneje «
73-331.
2292
STAREJŠI traktor Steier. 28 KM.
ugodno prodam. « 85-863.
2293
HRBTNO kosilnico na laks. Alpina
32, ugodno nrodam. ® 52-903.
2309
OBRAČALNIK sena za traktor TV
od 18-21 KM, v odličnem stanju, ugodno
prodam. Prodam tudi kvalitetno belo vt-

NOVO MESTO: 24. 5. (ob 18. in
20. uri) ameriška »odtrgana« komedija
Družina Adams. Od 22. do 25. 5. (ob
18. uri) ameriška komedija Moški za
ženitev. Od 22. do 25. 5. (ob 20. uri)
ameriška »odtrgana« komedija Crkni,
Fred!
SEVNICA: 22. in 24. 5. ameriška
komedija Air Amerika

no. od 50 1 naprej, ugodno. Hudoklin.
Brusnice 10.
2317
SAMOSAKCVDAL.NO prikolico
prodam. «<068)77-313.
2337

kupim
KUPIM suhe macesnove plohe
Splošno mizarstvo Kramar. Jereslavec
l/a, 68258 Kapele, * (0608)68-347.
2335

motorna vozila
R11 DIESEL, avgust 1988. kovinsko
modte barve, prodam. ® (068)27-769.
2237
AVTOMATIK. izvozni model, star
3,5 let. prodam. * (068)42-438. 2256
126 P, star pet let, prodam. ®
(068)84-845.
2259
GOLF DIESEL, star eno leto. pro
dam ali zamenjam za starejšega Franc
Tomše, Dobeno 4, Brežice.
2262
VISO SUPER E lem* 1983. zvočni
ke Montarbo in diatonično harmoniko
as, fis, h, prodam. * 42-710.
2265
126 PGU 10/86, prodam. * 23*94,
po 15. uri
2272
PRODAM Fiat 126.ietmk 1984. Dar
ko Fattdj, Česča vas 3, Novo mesto.
Z 161 GTL 55, letnik junij 1986. pre
voženih 44.000 km, rdeče barve, prodam.
Jože Judež, Vet Orehek 30. Novo mesto.
2273
JUGO SKALA 55 prodam. Cena po
dogovoru. ® 26-476.
2274
SUZUKI SW1H 1J podaljšana ver
zija. sur 6 mesecev, prodam ali menjam
za golf diesd z vašim doplačilom. ® 73587.
2281
Z 141. lem* 1987, registrirana do

1.6.1993, dobro ohranjena, prodam, o
27-496, popoldne.
2284
R 4 GTL prodam za 3.500 DEM in Z
101 za 1.800DEM. s 24-140,po20.uri.
2285
OPEL KADETT 1,2 S, letnik 1983,
prodam. Evgenič, * 28-556.
2286
GOLF DIESEL, letnik 1987, registri
ran do marca 1993, prodam za 10.500
DEM. ® 24-996.
2290
GOLF DIESEL, letnik 1985, pro
dam. Ogled možen dopoldne. Divjak,
Dol. Prekopa, ® (0608)60-261. 2298
R 4 GTL, letnik 1989, registriran do
aprila 1993, prodam. ® (0608)60-182.
2305
NISSAN MIKRO, 12/86, prodam.
Silvo Palčič, Rumanja vas 56, Straža.
2307
R 4, nov, neregistriran, kovinske barve,
prodam. ® (068)21 -453.
2308
JUGO 45, letnik 1984, prodam. Anica
Mali, Šmihel 44 a, Novo mesto.
2313
MOTOR TOMOS AVTOMATIK
A3MS, dobro ohranjen, prodam. s 22223.
2325
GOLF JXD, letnik 1989, prodam za
14,500 DEM. ® 85-167.
2327
Z 750 LC, letnik 1984, prodam. ® 85167.
2328
TOMOS AVTOMATIK, izvozni
model, lepo ohranjen, prodam za 300
DEM. » 23-673.
2331
Z101 SCALA 55, letnik ,1989, prevo
ženih 32.000 km, prodam. Župan, Turopolje 26, Šentjernej, ® 42-621.
2332

g Vozila, kompleten program
o (vključno s 16V modeli),
u. Omogočamo zelo ugoden
h uvoz. Posebna ponudba:
3 R 5 Five (1390 ccm). Ta
st kojšnja dobava.
£ GRAMI LTD. Tel. (061)
153-244, fax (061) 224943, med 9. in 13. uro.
LADO 1200, letnik 1987, prodam. Butalin Stane, Cesta herojev 26.
126 GL, letnik 1988, in SUZUKI 750
GSX prodam. Marija Potočar, Trška Go
ra 75 (nad gostilno Pugelj).
2333
R 4, letnik 1984, regfistriran do konca
leta, prodam. Janko Hočevar, Zloganje
32, Škocjan.
2340
APN 6S, letnik 1991, prodam. ® 42386.
2341
R 4, letnik 1978, registriran do 5/93,
ter karamboliran kadett, letnik 1972, pro
dam. Miklavčič, Roje 11, Šentjernej.
2342
TERENSKO VOZILO lado nivo
prodam. ® 23-180.
2343
R 18, letnik 1987, prodam ali zame
njam za R 4, letnik 87/88. ® 78-013.
2344

obvestila

M

Dolenjska banka d.d.
Novo mesto

ŽALUZIJE — ROLETE izdelujemo
in montiramo po konkurenčnih cenah. ®
(068)44-662.
1656
PURANE, bele, težke pasme, stare 5
tednov, dobava 6.junija ob 11. uri. Spre
jemamo naročila na ® (068)45-622 ali
(061)783-382.
2143
POZOR! Hujšanje brez diete s shujše
valnim pasom do lepše linije. Informacije
in naročila na ® (061)218-941.
2197
LADIJSKI POD, vse vrste in dolžine,
prodam po ugodni ceni. ® (0608)70343.
2252
NESNICE, mlade jarkice, pasme hisex, tjave, stare 3 mesece, opravljena vsa
cepljenja, prodajamo po zelo ugodni ceni.
Naročila sprejemajo in dajejo vse infor
macije, kličite od 17. do 22. ure vsak dan:
Jože Zupančič, Otovec 12, Črnomelj, ®
(068)52-806, gostilna Jože Cetin, Mostec
46, Dobova, * (0608)67-578.
2263

SEFI LJUBLJANSKE BANKE —
ZA VARNO HRAMBO VAŠIH
DRAGOCENOSTI
Najem bančnega sefa predstavlja pravo rešitev za vse, ki
si želite zagotoviti varno hrambo svojih dragocenosti,
vrednostnih papirjev in drugih pomembnih dokumentov.
Na sedežu Ljubljanske banke Dolenjske banke d.d. v
Novem mestu, Kettejev drevored 1, je občanom na voljo
večje število sefov v štirih različnih velikostih. Sefe lahko
najamete za dobo od enega meseca do enega leta, se
veda pa je možno najem sefa poljubno podaljšati. Na
jemnina je odvisna od velikosti in dobe najema sefa Po
slovanje s sefi je možno vsak dan od 7. do 19. ure in ob
sobotah od 7. do 12. ure.
Vabimo vas, da se za vse podrobnejše informacije v zve
zi s poslovanjem s sefi zglasite osebno na sedežu banke
v Novem mestu, Kettejev drevored 1 ali po telefonu 24213 int 206.

fO

LogiCom
Računalniški inženiring
Tel.: (068) 22-552
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USTANOVITELJ IN IZDAJATELJ Dotvtptn Usi Noro maslo, p.a
UREDNIŠTVO: Drago Rusija (dreklor m glavni uredniki. Marjan Legan
Iodgovorni uredniki. Andrej Bartalj, Majam Sera* Jakše, Bojan Budja,
Breda DušicGornik, Anton Jakše Mojca Leskovšak Svate Zdenka
LindU Dragai, Martin Luzar, Mdan Markaf (urednkt Pntoge). Paral Perc m

Nan Zoran.
IZHAJA ob četrtkih. Posamezna iMaMta SO SLT, naročnina za 2. mme
seč/e 590 SLU za družbene skupnosti, stranke, delovne organzaerje. (kuštva
Ifxl 1180 SLT; ra lupno AO ameriških dolarja* ak 70 DM lakdnjga ti*a vakjta v
tej vrednostiI na leto.
OGLASI: I cm v enem stolpcu za ekonomske oglase 950 SLT, na pnn ak
zadnji strani 1.700 SUJ za razpise, sekanje pd 1.000SLT. Mak oglasi do de
sel besed 600 SLT vsaka nMafnja beseda 60 SLT.
ŽIRO RAČUN pr: SDK 7 ~vo mesto St 52100-603 30624. Deeizn račun
SL: 52100-620-970-25731 120-400519 (LB - Dolenjska banka dd Novo
mesto).
NASLOVDolenjski Ust. 69001 Novo mesto. GMimi trg 24, jkp. 130. Tele
ton uredništvo in računovodstvo 10691 7 - 606, 24-200; ekonomska ptopa
ganda. naročniška služba m tototaborasors 23 519; mak oglasi m zahvale 24006, tetefa* 24 898. Nenaročenih rakcpco/ in keogratj ne vračamo Na
podlagi mnenja (št 23—92) mmstrsbra za ntcnnranje Repubkke Slovenje
spada Dolenjski lisi med proizvode informativnega značaja iz 13. točke tanine
številke 3, za katere se plačuje davek od prometa irvzvodovpo stopnji 5 odst
Časopisni stavek, prelom m hknGrafika Novo me^t n, go. Tisk Ljudska pra

vica, Ljubljana.

'/////jr/////////////////////^^^^

(MfiPiKDKJV
SIEMENS

NAROČILNICA

Slušni aparati

Naročam tednik Dolenjski list. Pošiljajte mi ga na naslov

TEST SLUHA IN NASVET

Priimek in ime: --------------------------------------------------Ulica in hišna št.: ------------------------------------------------

■f- OPTIKA
Novo mesto
Komandanta Staneta 12

Poštna številka in kraj.: ---------------------------------------Št. osebne izkaznice:---------------------------------------------

Vsako sredo od 9. do 13. ure
in od 15. do 17. ure

INTELEKTA MIRNA, Roje 11, vam
nudi po ugodnih cenah sončnične tropine.
Dostava tudi na dom. ® 47-157 ali 40090.
2268
PURANE stare 5 tednov prodam.
Zbiram naročila in po dogovoru pripe
ljem pred hotel Kandija v Novem mestu.
«(064)241-189.
2269
RJAVE JARKICE in beli piščanci,
stari 3 tedne, bodo v prodaji 4.junija. Jože
Jeršin, Račje selo, Trebnje, ® 44-389.
2278
PIŠČANCE, bele težke pasme, stare 4
tedne, bomo prodajali 23. in 30. maja.
Kuhelj, Šmarie 9, Šentjernej, ® 42-524.
2324
PLESKAMO okna, vrata in ladijske
strope, belimo stanovanje, nanašamo bavalit in valit, montaža ladijskega stropa in
stenskih oblog. Izredno ugodne cene. Color servis Zvone Gabron, Drejčetova pot
9, Novo mesto, ® 24-410 int. 226.
2326

posest
V BLIŽINI Dolenjskih Toplic, vas
Verdun, prodam posest (1 ha) s starejšo
nevseljivo hišo. Na parceli je vodovod. W
28-643.
2238
25 AROV mešanega gozda (hrast, bu
kev, smreka) pri Škocjanu prodam. Jelka
Fink, Kotarieva 2, Šentjernej.
2241
V OREŠJU pri Bizeljskem prodamo:
montažno vikend hišo, podkleteno, z elek
triko in vodo, vinograd površine 10 arov,_
sadovnjak 18 a, njivo 11 a ter 102 ara ve
liko parcelo, delno pašnik, delno gozd z
možnostjo postavitve vikend hiše. V Bis
trici ob Sotli pa prodamo 30 arov veliko
njivo. Hišo in posest prodamo skupaj ali
vsako posebej. Informacije na ® (061)
443-471.
2254
PRODAM ali oddam manjšo hišico
blizu Trebnjega. Ogled in cena po dogo
voru. ®(061)554-339.
2261
VINOGRAD, star 4 leta, 300 trt (riz
ling, kraljevina), zemljišče 28 a, na Hrastu
pri Metliki, ugodno prodam. ® 58-047.
2267
POČITNIŠKO hišico na Stari gori pri
Semiču in dva soda 300 in 400 litrski, no
va, prodam. ® 52-608.
2288
NJIVO, 30 a, v Metliki prodam. ®
60-234.
2291
VINOGRAD s hramom v Osredku
pri Krškem prodam. Parcela je 35 arov,
asfalt do parcele, vodovod in elektrika na
parceli, možnost gradnje. ® (041)234430 ali (0608)31-538.
2301
ZAZIDLJIVO PARCELO v Čr
nomlju, v naselju Kočevje, velikost 514
m2, s telefonom, vodo in elektriko, pro
dam. ® (068)51 -480, 52-458.
2304
GOZD in košenino ugodno prodam.
«(061)267-304.
2310
HIŠO na Bregu v Novem mestu pro
dam. Informacije v petek dopoldne na ®
22-441 int. 569.
2311
PARCELE v okolici Rake (telefon,
asfalt) prodam najboljšemu ponudniku.
® (061)577-817.
2323
HIŠO v bližini Novega mesta pod
ugodnimi pogoji prodam. Ovniček, Bršljin 61, Novo mesto.
2334
ZAZIDLJIVO PARCELO, 1500
m2, z gradbeno dokumentacijo, v Sevnici
prodam. ® (061)714-923.
2339

prodam

jubjanska banka

DOLENJSKI LIST

ZA BOLJŠI SLUH

I

OBVEŠČA
vse lastnike avtomobilov
Zastava, da ponovno
opravlja vse
garancijske in redne
servise na teh vozilih
v svojih servisih

PRODAM KRAVO Jože Mihalič,
Vel. Brusnice 18.
2239
126 P, letnik 1978, in kozo mladico
prodam. W (068)42-956.
2244
HRASTOVE PLOHE in prikolico, 2
t, prodam. Avgust Gabrič, Titova 90, Se-

novo, ® (0608)79-360.
2246
AVTO PRIKOLICO prodam. ® 25785.
2258
OKNA, rabljena, z roleto in brez, ve
zana, prodam. ® (068)84-896.
2260
DVIŽNA garažna vrata, rabljena,
(200 x 230), prodam. ® 23-562. 2264
BETONSKI MEŠALEC, 150 I, Lifam, z bencinskim motoijem, malo rab
ljen, prodam. ® (068)25-800.
2275
GOZDNI STROJ timberdžek pro
dam. * (047)76-322.
2280
190 KOMADOV OPEKE Bramac,
33 m2 rjave tegole ugodno prodam. ®
(068)22-893.
2287
IMV KAMP prikolico prodam. ®
25-364.
2294
DVE TELICI in kosilnico mini pa
dam prodam. ® 43-820.
2297
POČITNIŠKO prikolico, 4 ležišča, in
kuhinjski hladilnik ugodno prodam. ®
(068)27-728.
2299
KRAVOs teletom, voz 15 col, moped
5 bran, prodam. ® (068)40-094. 2318
LEGLO črnih labradorjev, retvajlerjev, prodam. ® (061)576-679.
2336
GABROV A drva prodam. ® 87-554.
2338
BASSEC HOUND, veseli psički z ža
lostnim pogledom, iz vrhunskega legla, so
naprodaj. ® (063) 712-875 (zvečer).

FRIZERSKI SALON JELKA, Do
lenjske Toplice, sprejme pomočnico. Sta
novanje preskrbljeno. ® 65-086. 2295
HONORARNO ZAPOSLIMO pro
dajalko. Resne ponudbe sprejemamo v
butiku na Kastelčevi 1 v Novem mestu.
2296
ZA SLOVENIJO IŠČEMO knjigo
trške komercialiste in skupine za indivi
dualno prodajo. Zaželen lasten prevoz. ®
(061)103-026.
2300
STE V FINANČNI stiski? Nudimo
honorarno delo, zaslužek 15.000 SLT te
densko. Informacije v četrtek in ponede
ljek na ® 23-640.
2306
IMATE OSEBNI AVTO? Bi radi za- '
služili 40.000 SLT? Dobimo se 22.5. ob
19. uri v gostilni Kos v Ločni, Novo me
sto.
-..
2316
Z VESTNIM DELOM do dobrega
honorarja. ® 24-781.
2319
ČE ŽELITE dober zaslužek, pridite v
ponedeljek ob 19. uri v gostiino «Pod
smreko«.
2320
ŽELITE DOBER HONORAR s
prodajo dobro prodajanega artikla? ®
23-977.
2321
HARMONIKARJE za igranje v go
stinskem lokalu iščemo. Informacije v če
trtek in petek dopoldne na ® 48-303. ^
KLJUČAVNIČARJA z nekaj prakse
zaposlim. Oglasite se,osebno na naslovu:
Roletarstvo Medle, Žabja vas 47, Novo
mesto.
2329
ZA ČIŠČENJE STANOVANJA iš
čemo mlajšo upokojenko. Naslov v oglas
nem oddelku.
2330

službo dobi
IŠČEMO POMOČ pri likanju in čiš
čenju v dopoldanskih urah za dve družini.
® (0608)32-405.
2245
ZA DOLOČEN ČAS zaposlim štiri
delavce za delo v kovinairski proizvodnji.
® (068)22-979.
2257
TAKOJ ZAPOSLIMO tri ključavni
čarje z opravljeno poklicno šolo in dva
priučena ključavničarji Informacije z
dokazili o izobrazbi v torek in sredo od 14.
do 15. ure. Darko Potočar, Prečna 46 (na
letališču), Novo mesto, i;
2282
V REDNO DELOVNO razmeije
sprejmemo trgovca za delo v trgovini z
gradbenim materialom. Informacije oseb
no z dokazili o izobrazbi v torek in sredo
od 14. do 15. ure Metalfiex, Prečna 46, na
letališču. Novo mesto.
2283

službo išče
MESAR s 17- letno prakso išče zapo
slitev v Novem mestu ali okolici (Brežice).
® (0608)60-264, po 20. uri.
2302

stanovanja
TRISOBNO lastniško stanovanje za
menjam za manjše. ® 21-853.
2251
HIŠO- VIKEND okoli Novega mesta,
Ljubljane, opremljeno za stanovanje, s te-

ZAHVALA
V 59. letu starosti nas je nenadoma zapustil

JANEZ
VERDERBER
-ŽANI
iz Dragatuša 21

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki so izrekli sožalje, darovali cvetje in pokojnega pospremili
na zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo sosedom Stefaničevim za vses
transko pomoč. Zahvala pevcem iz Dragatuša, govornikoma za besede
slovesa pred domačo hišo in pred odprtim grobom ter gospodu župniku
za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

Ni več bolečin,
ni več trpljenja,
vse lo je vzela
večna zemlja
V domu ostala je praznina
a v naših srcih bolečina

ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je v težki bolezni zapustila naša draga mama, stara mama, teta,
sestrična in tašča

PAVLA KOVAČIČ
roj. Perko

!

NOVO MESTO
TREBNJE
METLIKA

iz Dol. Nemške vasi 5, Trebnje
Najlepše se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki so nam v težkih tre
nutkih pomagali, z nami sočustvovali, nam ustno in pisno izrazili sožalje, za našo mamo darovali maše, cvetje
in sveče. Se posebej se zahvaljujemo PE Elektro Novo mesto in nadzormštvu Trebnje, Domu starejših obča
nov Novo mesto za vso skrb in nego, upokojenskemu pevskemu zboru za zapete žalostinke, govornici Rezki
Majer in gospodu kaplanu za lepo opravljen obred. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

Št. 21 (2231) 21. maja 1992

lefonom, po možnosti z delavnico ali garazo, najame slikar. : 24-666.
2276
NOVO DVOSOBNO STANOVA
NJE v Šentjerneju prodam. : 78-098.
2289
NAJAMEM garsonjero v Novem me
stu- ; (068)73-111, po 15. uri.
2314

razno
PROSTOR 45 m2 oddam v najem.
■ 27-134.
2247
POTREBUJEM VARSTVO za tri
letnega otroka, nekaj ur dnevno v popol
danskem času. najraje v Ločni (v Plavi la
guni), takoj. ; 22-243, ob delavnikih od
15. do 18. ure.
2248
ZA MOŽNOST DEDOVANJA

vzame zakonski par z otrokom v oskrbo
na naše stroške vdovo ali starejši zakonski
par brez dedičev. Ker smo pošteni in pri
dni za delo, želimo da ste s kmetije, kar pa
ni pogoj. Pogoj pa je, da se hiša na naše
stroške obnovi in da se kasneje ne prodaja.
Ponudbe pod Šifro: »DOLENJSKA«
2249
DNEVNO NOČNI LOKAL' oddam
v najem. Možnost sprotnega plačevanja,
možen odkup inventarja ali partnerstvo.
SL (0608)62-056.
. 2271
VARSTVO dveh otrok v Črnomlju
2279
iščem. i 51-503, po 20. uri.
INŠTRUIRAM matematiko in Liziko
za osnovne in srednje šole. i 22-481.
2312
DELAVNICO, na dobri lokaciji, veli
kost 30 m2, oddam v najem, i (068)84870.
2315

V SPOMIN
ZAHVALA
V 61. letu nas je nenadoma in mnogo prezgo
daj zapustil naš dragi ata, brat, stric ter stari
ata

LUDVIKU
VOVKU
z Rateža

FRANC PIRC
z Dobrave pri Dobrniču

16. maja je minilo leto dni, odkar te več med nami ni. V našem domuje
praznina, v naših srcih bolečina. Hvala vsem, ki se ga spominjate in mu
prižigate sveče.

Žalujoči: vsi njegovi

Genter’
LJUBLJANA
UŽIVAJTE V ŠIROKI PONUDBI GRADBENIH
MATERIALOV:
— okenske police
iz marmorja
— lepila nivedur
— izolacije
— salonitna kritina

Ob izgubi našega dragega ata se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom,
vaščanom, prijateljem ter znancem, ki so nam v teh težkih trenutkih
stali ob strani in nam pomagali. Zahvaljujemo se sodelavcem kolektiva
Unitas iz Ljubljane, kolektivoma Iskra Žužemberk ter Traig Ivančna
Gorica za darovano cvetje in izrečeno sožalje ter za tako številno sprem
stvo pokojnega na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala tudi pevcem za
zapete žalostinke ter župniku za lepo opravljen obred.

Vsi njegovi

ZAHVALA

ZAHVALA
V 57. letu starosti nas je nenadoma zapustil
naš dragi mož, oče in brat

VIKTOR
BREZNIK
s Potoka 9

Delo, trud, trpljenje
tvoje je bilo življenje.
Po hudi bolezni nas je mnogo prezgodaj
zapustil

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, znancem ter vsem, ki ste
nam pomagali, izrekli sožalje, darovali cvetje in pokojnega pospremili
na njegovi zadnji poti. Zahvala tudi osebju pljučnega oddelka in župni
ku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: žena Malka, sinova Andrej, Viktor, sestra Milka
ter ostalo sorodstvo

POSLOVALNICA NOVO MESTO, BRŠLJIN 2

_GRADI, IZOLIRAJ, OGREJ!__

ZAHVALA
Nepričakovano in tiho nas je zapustila draga žena, mama, sestra in babica

ANTON
MLAKAR
Jerman Vrh 13

Vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje in ga pospremili na zad
nji poti, iskrena hvala.

ZAHVALA
Ob nenadomestljivi izgubi drage tašče, mame in babice

ANICE NOVAK
roj. Butara

Žalujoči: vsi njegovi

ROZALIJA KRANJC
z Broda

Vsem, ki ste jo imeli radi, ji kakorkoli pomagali in jo pospremili na zad
nji poti, se iskreno zahvaljujemo.

Vsi njeni

ZAHVALA
Ni več trpljenja,
ne bolečine,
življenje je trudno
končalo svoj boj.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo poznali, jo cenili in imeli radi
— sorodnikom, sovaščanom, prijateljem in znancem. Posebno se za
hvaljujemo g. Vandi dr. Zorko in medicinskemu osebju brežiške bol
nišnice za nesebično pomoč. Zahvaljujemo se g. župniku Milanu Kšeli
za poslovilne besede ob grobu in pevcem. Hvala vsem, ki ste nam izra
zili sožalje, darovali cvetje in pokojno pospremili v tako velikem številu
na njeni poslednji poti.

snaha Milena z družino

V 79. letu starosti nas je zapustil dobri mož,
oče, stari oče, brat, stric in boter

ZAHVALA
ZAHVALA
V cvetu mladosti nas je tragično zapustil naš dragi

JANEZ
AVSEC
Guštinov ata z Dolža

BOJAN PEČARIČ
iz Krškega, Tomšičeva 2

Vsem, ki ste ga imeli radi, z nami sočustvovali, mu darovali cvetje, ga
pospremili na zadnji poti, iskrena hvala.

Ob nenadomestljivi izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate
ljem, sosedom in znancem, ki ste nam ob teh težkih trenutkih pomagali,
izrazili sožalje, darovali cvetje in pokojnika v tako velikem številu po
spremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se sodelavcem Krke in
Iskre za podarjene vence in izrečeno sožalje. Posebna zahvala: Kobetovim, Avščevim in Ovničkovim za vso pomoč. Hvala tudi g. župniku za
lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

Žalujoči: vsi njegovi

V 3. letu nas je po kratki zahrbtni bolezni za
pustila naša ljubljena hčerka, sestrica, vnuki
nja in sestrična

DARJA
MANTELJ
iz Vel. Brusnic 2
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, ki ste
nam izrekli sožalje in pokojni darovali cvetje. Zahvaljujemo se dr. Tat
jani Gazvoda, družini Zupin, Urški Hrastar za ganljive poslovilne bese
de pred domačo hišo, gospodu župniku za lepo opravljen obred in
cerkvenemu dekliškemu pevskemu zboru za pretresljivo lepo petje ob
slovesu. Še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: mamica, ati, bratec in ostali sorodniki
ZAHVALA

ZAHVALA
V 73. letu starosti nas je za vedno zapustil naš
dragi mož, oče, stari oče in stric

Ko je srca bolečina prevelika,
se tudi solza posuši,
le duša nemo vpije,
zakaj več tebe ni
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta,
sina, brata, strica in zeta

ALOJZ
ANDREJČIČ
z Gornje Težke Vode 3

9E boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki so nam stali ob strani v dneh
žalosti. Zahvaljujemo se vaščanom Gornje Težke Vode, posebno dru
žni Golob, zdravstvenemu osebju nevrološkega oddelka novomeške
bolnišnice, sodelavcem Tovarne zdravil Krka, sodelavcem Zdravstvencga doma Novo mesto, vsem, ki so podarili cvetje in sveče ter gospodu
župniku iz Stopič za lepo in svečano opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi
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MILANA
BRATKOVIČA
iz Dol. Brezovice 7a
pri Šentjerneju
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in
znancem, ki so pokojnemu darovali cvetje, sveče in denarno pomoč,
nam izrekli sožalje in pokojnega v tako velikem številu spremili na nje
govi prerani zadnji poti. Še posebej se zahvaljujemo kirurškemu in in
tenzivnemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, sindikatu Iskra
Hipot za podarjeni venec in izrečena sožalja, Šentjernejskemu oktetu in
gospodu župniku za lepo opravljen obred. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Irena, otroka Miha in Miljana, mama, sestra z
družino, brata z družino, tašča in tast in vsi ostali

ZAHVALA
Ni več bolečin, ni več trpljenja,
vse to je vzela večna zemlja.
V domu osula je praznina,
a v naših srcih bolečina
V 73. letu starosti nas je za vedno zapustil naš
dragi mož, oče, stari oče, brat, stric in tast

LEOPOLD
SENIČAR
s Krke 7
Prisrčno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in vaščanom, pri
jateljem, znancem, pevcem za zapete žalostinke, sodelavcem Zdrav
stvenega doma, Adrie Caravan, Izolacij Krka za podarjeno cvetje in
izrečena sožalja ter vsem, ki so našega očeta pospremili na njegovi zad
nji poti. Posebno se zahvaljujemo zdravstvenemu osebju pljučnega in
internega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, GD Smolenja vas za
organizacijo pogreba in gospodu župniku za opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi
DOLENJSKI UST
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Toni Plut
kršen koliprimat,«pravi Toni, za
katerega ni pomembno, kaj kdo
od družinskih članov dela, ampak
da je »izdelek«, h kateremu druž
no prispevajo vsak po svojih mo
čeh, dober. In Plutovo vino je za
gotovo dobro. Skrivnosti, kako
jim to uspe, Tonine more razkriti
Pravi, da preprosto ni nikakršna
skrivnost pridelati dobro vino, le
pravi cilj si je potrebno zastaviti.
Zanj pa se morajo vinogradniki
truditi leta in leta.

I
%

5

*
N

$
*
S

5
5

s
s
%

$
<*

s

%
v
s

s
s

«*
*
%

v
s
H
s
s

Pravzaprav niti ne čudi, daje že
drugo leto zapored dobilo najvišjo
oceno in s tem naziv šampion na
razstavi belokranjskih vin v okvi
ru Vinske vigredi v Metliki vino iz
Drašičev. S čim pa bi se v vasi,
obdani z vinskimi goricami, lahko
ukvarjali bolj zavzeto kot prav z
vinogradništvom? Tudi pri Pluto
vih, ki so za rumeni muškatpozno trgatev prejeli prej omenje
na laskava naslova, so se deset
letja in desetletja pretakale iz roda
v rod izkušnje o vinogradništvu in
kletarjenju. Razumljivo torej, da
je hiša žepred davnimi časi zaslo
vela po dobrem vinu. Prav vino
gradništvo je bilo glavni vir do
hodka nekaj Plutovim rodovom
Zadnji gospodar Toni pa seje od
ločil, da prekine z za belokranj
sko kmetijstvo tako značilnim
drobnjakarstvom ter se posveti
zgolj vinogradništvu.
Čepravje razumljivo, da vsega,
kar je potrebno opraviti v vino
gradu in kleti, ne more postoriti
en sam človek, paje na seznamih,
ki jih ob ocenjevanju belokanjskih vin skrbno vodijo, moč pre
brati skoraj izključno moška
imena. Svetla izjema so Plutovi, ki
svoj pridelek vedno ponudijo pod
imenom »družina Plut«, karje za
poznavalce dobrih vin postalo že
kar blagovna znamka. »Pri naši
hiši delamo v vinogradu vsi, od
staršev do brata, žene Vere, male
Barbare, kmalu pa bo kobacal za
nami med trtami tudi mali Žiga.
Zato ne gre, da bi si sam lastil ka

Vinska vigred vabi že desetič

Krona bo
delila
darila

Prav vztrajnost je čednost, ki
Plutovim še kako pritiče. Zato ni
čudno, da tudi Toni vztraja na
zemlji ki sejije zapisal že v sred
nji kmetijski šoli Takrat je kar
polovica njegovih sošolcev preje
mala poseben regres zato, da
ostanejo na domačijah. Čepravje
postal inženir za sadjarstvo in vi
nogradništvo, se le on ni nikoli
zaposlil Danes opaža, da so se
mnogi nekdanji sošolci začeli
vračati na zemljo, toda v tem času
je Plut pridobil že vrsto dragoce
nih izkušenj, ki mu jih ne more
dati nobena knjiga. Četudije Plu
tova kmetija ena redkih ali morda
celo edina v Beli krajini na kateri
je poleg gospodarja inženirja tudi
žena dipl inženirka v isti stroki
povrh vsega pa še dolgoletna enologinja, pa Toni pravi da samo
diploma še ne more prinesti uspe
ha. »Šola nauči le uporabljati
prave knjige, vse ostalo pa moraš
dognati z lastnim trudom,« se na
smehne ob pogledu na vinograd,
ki letos obeta dobro letino. Nehote
pa mu pogled uide tudi na letošnji
nasad ter na parcelo, na kateri se
bo prihodnje leto okrog 9000 Plu
tovim trtam pridružilo še 2.500 tr
sov.
»Najprej moram urediti vino
grade, potem pa bo na voljo tudi
ustekleničeno vino, saj moram
imeti najprej kaj ponuditi mar
ne? Z unikati res ne morem pred
ljubitelje dobre kapljice,« reče, ko
se'že vzpenja na traktor v vino
gradu v Babni gori, srečen, da
lahko v miru uživa med svojimi tr
tami Vzidanico, v kateri v resnici
nimajo unikatov, ampak sode, v
katere lahko shranijo za 150 do
160 hektolitrov vina, pa povabi
oče Martin, ki najde lepo besedo
in prijazno misel za vsakega, pa
najje prišel k njim prvič ali stotič.
In slednjih ni malo.
M. BEZEK-JAKŠE
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Od 22. do 24. maja bo na vseh treh metliških trgih jubilejna Vinska vigred — Po__________delitev priznanj vinogradnikom — Razstava Oskarja Kogoja

V četrtek se ji bo pri
družil še Dolenjski list
NOVO MESTO — Zlatarna in
galerija Krona iz Vrhovčeve 3 v No
vem mestu pripravlja od ponedelj
ka, 25., do četrtka, 28. maja, prese
nečenje za kupce, ki se bodo v teh
dneh oglasili pri njih in bo za to pri
ložnost odprta od 9. do 12. in od 15.
do 19. ure. V Kroni vam ponujajo
veliko izbiro zlatarskih izdelkov, iz
delavo nakita po naročilu, manjša
popravila zlatarskih izdelkov, poli
ranje in čiščenje, parfumerijo in
kozmetiko, poleg vsega pa še kon
kurenčne cene, kratke roke popra
vil in prijazno postrežbo. In če boste
imeli srečo, vas ob nakupu ali po
pravilu zlatarskih izdelkov čaka še
lepo zlatarsko darilo, ki vam ga bo
do podarili ob tej priložnosti Srečo
zato, ker ga bo treba, darilo namreč,
potegniti iz košarice z označenimi
listki
Dolenjski list se bo Kroninim da
rilnim dnevom pridružil v četrtek,
28. maja, ob 17. uri ko bo lastni
kom zasebnih podjetij in tudi dru
gim pomagal z nasveti pri objavah
ekonomskopropagandnih oglasov v
Dolenjskem listu in drugih medijih
ter z žrebom enemu izmed obisko
valcev podaril 10 cm oglasnega
prostora v našem časopisu. Krona
in Dolenjski list vam torej prihajata
naproti Naredite korak še.vi!
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KINOLOŠKO
TEKMOVANJE
V TREBNJEM
TREBNJE — Najbolj aktivno do
lenjsko kinološko društvo KD Mirna je
minulo soboto organiziralo 2. državno
sledarsko tekmovanje za pokal Vesele
Gore pod generalnim pokroviteljstvom
skupščine občine Trebnje. Tekme seje
udeležilo 19 vodnikov psov iz devetih
slovenskih kinoloških društev. Vodniki
s psi so morali slediti 600 do 800 kora
kov dolgo, eno uro staro sled in najti
prednete na njej. Prireditev so podprli
krajevna skupnost Trebnje, Mercator
Standard skladišče Novo mesto, TD
Šentrupert, Mercator gostišče Grmada
Trebnje, CZ Trebnje, Peter Verbič, avtoelektričar, Novo mesto in Janez Ja
nežič, sitotisk, Mirna. Rezultati: 1. M.
Flere - Kan (KD Ljubljana, 98 točk), 2.
J. Birk - Kras (KD Ljubljana, 97), 3. J.
Studen - Lord (KD Tržič, 96).

Halo, tukaj je bralec »Dolenjca«!
V bloku v naselju Majde Šilc menjavajo dobra okna, ne vidijo pa fasade, dimnikov
in strehe — Cesta proti Frati tega imena ne zasluži — Sramota za našo vlado
NOVO MESTO — Morda je kriva
tudi otvoritev Tedna cvička, daje bil v
četrtek zvečer telefon dežurnega novi
narja bolj tiho kot ponavadi. Pozvonilo
je le petkrat.
Prvi je poklical J. P. iz naselja Maj
de Šilc in se hudoval nad tistim, kije v
njegovem bloku ukazal zamenjati vsa
okna, čeprav so še zdrava kot dren.
»Okna bodo zamenjali, dotrajanih dim
nikov, zanemarjene fasade in opek na
strehi pa nihče ne vidi,« se je jezil po te
lefonu. Naslednji klic je bil glas našega
zdomca iz Nemčije. Povedal je, da je
ponosen na svojo rodno Dolenjsko in
rad pride domov, jezijo pa ga naše slabe

KLIC V SILI
NOVO MESTO — Ta četrtek
bo med 19. in 21. uro na vaš klic pri
telefonu 23-304 čakala pedagogi
nja Marija Jaklič.

Halo, tukaj
Dolenjski list!
Novinarji Dolenjskega lista
si želimo v bodoče več sode
lovanja z bralci. Vemo, da je
težko pisari, zato pa je lažje te
lefonirati. Ce vas kaj žuli, če bi
radi kaj spremenili, morda
koga pohvalili, ali pa opozorili
na zanimiv dogodek iz do
mačih krajev. Prisluhnili vam
bomo, zapisali, morda dali
kakšen nasvet, poiskali odgo
vor na vaše vprašanje ali kaj
podobnega. Pokličete nas la
hko vsak četrtek zvečer,
med 20. in 21. uro na telefon
(068) 23-606. Eden od dežur
nih novinarjev vam bo rad
prisluhnil.

ceste. Spomladi je zavil v Prečni na Bre
zovo Reber, proti Frati in Ajdovcu, pa
je komajda prevozil vse luknje na tej
gozdni cesti. Sprašuje nas, na koga naj
se obrne, da bi se lahko potožil, da bi to
cesto končno le malo posodobili in tudi
tam bivajočim ljudem približali Novo
mesto. Na občini pravijo, daje cesta last
Gozdnega gospodarstva, tam pa pravi
jo, da za ceste ni več denarja. »Bodo no
vi lastniki vrnjenih gozdov skrbeli tudi
za ceste?« se na koncu sprašuje zdomec.

G. Željko iz Suhorja je bil že večkrat
gost naše rublike. Tokratni klic je na
menil tistim na občini, ki izdajajo nove
registrske tablice za avtomobile. Pravi,
da bi bilo prav in pošteno, če bi lastniku
izdali vselej kar tri tablice, saj lahko eno
pritrdi na prikolico ali pa bi služila kot
rezervna, saj se lahko zgodi, da se slabo
pritrjena tablica tudi zgubi.
Zdenko Ivančič iz Trdinove ulice
5,c nas je poklical na delovno akcijo.
Uredimo svoje okolje! V četrtek popol
dan so se vsi stanovalci tega bloka zbrali
z orodjem in temeljito očistili vso na
vlako in nesnago. Pravi, da je to tudi
njihov prispevek k Tednu cvička, ki se
je prav ta dan pričel v neposredni
bližini.
Zadnji klic je bil anonimen. Čeprav
se bralka ni želela predstaviti in je na hi
tro odložila telefonsko slušalko, bi
vseeno zapisali, kaj je povedala. Ne mo
re verjeti, da je kandidat za podpred
sednika Marko Voljč zahteval 5000 do

til

ftiscotrka
hosou Ijram
flomjf tfrljpotjf
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V petek, 22. maja ob 20. uri

PLAVA TRAVA ZABORAVA
Vabljeni!

larjev plače na mesec, v času, ko mnogi
Slovenci že nimajo kaj dati v lonec.

J. P.

METLIKA — Vinarsko-turistična
prireditev Vinska vigred si je v desetih
letih, kar jo v Metliki pripravljajo, pri
dobila velik sloves in stalni krog obis
kovalcev. Kot je bilo na tiskovni konfe
renci pretekli teden slišati iz ust pred
sednika metliške občinske skupščine in
hkrati predsednika prireditvenega od
bora Branka Matkoviča, pričakujejo,
da bo letošnja jubilejna prireditev pri
vabila rekordno število gostov.
Metličani že po tradiciji k razstavi be
lokranjskih vin priključijo še bogat kul
turni program. Prvi dan prireditve, v pe
tek, 22. maja, bodo vina na voljo na
vseh treh metliških trgih v starem delu
mesta že od 12. ure dalje. V grajski kleti
bo pokušnja večine nagrajenih vin, pa
tudi ponudba vin iz pobratenih Ronk in
Wagne. Na prireditvi bo poskrbljeno
tudi za hrano. Sicer pa se bo program
pričel ob 18. uri, ko bo otvoritev kuli
narične razstave, ki jo bo pripravil aktiv
kmečkih žena. Na ogled bodo tipične
belokranjske jedi, marsikaj bo moč tudi
kupiti, razstava pa bo popestrena z iz
delki domače obrti. Uro pozneje bo v
Ganglovem razstavišču v metliškem
gradu član predsedstva RS dr. Matjaž
Kmecl odprl razstavo del Oskaija Ko

goja. Ob 19,30 bo na trgu svobode
uradna otvoritev Vinske vigredi, ob 21.
uri pa bo s sodelovanjem plesne skupine
Arruba modna revija izdelkov Beti in
Kometa.
V soboto bo ob 10. uri svečana seja
društva vinogradnikov Bele krajine, ki
bo ob lepem vremenu na Trgu svobode,
sicer pa v kulturnem domu. Vinograd
nikom bodo podelili diplome in pri-

DRZAVNI REKORD
VLADKE LOPATIČ
BREŽICE — Vladka Lopatič,
članica brežiškega atletskega klu
ba, je na velikem mednarodnem
mitingu v italijanski Brescii, kjer
so nastopili atleti in atletinje iz kar
sedemindvajsetih držav, dosegla
imeniten rezultat. V sedmeroboju
je s 5740 točkami dosegla nov dr
žavni rekord, prejšnjega, ki ga je
držala sama, je popravila za kar
277 točk. Ta izid je vsekakor do
bra napoved za dosego olimpijske
norme, do katere Vladki manjka
še 200 točk.

Cviček tokrat pili po pameti
Cvičkarija ostaja največja dolenjska prireditev — Ob
jubileju priznanja ustanoviteljem društva
NOVO MESTO — Jubilejni 20.
Teden cvička ostaja največja dolenjska
prireditev. Letos jo je na vrtu restavraci
je Kandija obiskalo skoraj 8000 poku
ševalcev iz vseh koncev Slovenije. Po
kuševalcev zato, ker so predvsem
pokušali, saj je vsa ta množica v štirih
dneh, kolikor je prireditev trajala, spila
le dobrih 2000 litrov cvička in drugih
najbolje ocenjenih dolenjskih vin. V
dobrih starih časih, ko je bila prireditev
še na novomeškem Glavnem trgu, je po
grlu 20.000 obiskovalcev steklo blizu
15.000 litrov. Po besedah vodje Gostin
stva Novo mesto, Mira Škufce, so po
kuševalci poleg vina spili še približno
toliko piva, saj je bilo za ta čas, kljub
kostanjevi senci, na vrtu precej vroče.
Nasploh so lahko zadovoljni tudi ti
sti, ki jim je prejšnja leta ta prireditev
povzročala sive lase. Miličniki niso niti
enkrat posredovali, ni bilo slišati razbi
janja kozarcev, na tleh ni bilo politega
vina. Za ta napredek se velja zahvaliti
tudi strežnemu osebju. Kralja cvička so
stregli kot najdragocenejše buteljčno
vino in prvič je bilo opaziti, da so se Do
lenjci pričeli zanimati tudi za prostor,
kjer je bila pokušnja najbolje ocenjenih
vin v degustacijskih kozarcih. Mnogi
vinogradniki so se ustavljali ob stojni
cah, kjer je tekel vinogradniški sejem in
marsikdo si je kupil kaj potrebnega za
še boljše kletarjenje ali pridelavo grozd
ja. Prijetna popestritev je bilo tekmova
nje v nekaterih starih vinogradniških
igrah za nagrado glavnega pokrovitelja
Tovarne zdravil Krka.
Osrednji del prireditve je bil letos po
svečen jubileju: 20-letnici Društva vi

nogradnikov Dolenjske. Osrednja pro
slava je bila v nedeljo dopoldan v
restavraciji Kandija in so seje poleg de
legatov iz 13 podružnic udeležili tudi
slovenski delegati na čelu s predsedni
kom slovenske zveze društev Štefanom
Kuharjem. Govor je tekel o mačehov
skem odnosu družbe do vinogradništva,
o sramotno nizki ceni cvička, ki se že
srečuje s ceno steklenice radenske. (O
podrobnostih več v naslednji številki
Dolenjskega lista). Na koncu so podelili
priznanja ustanovnim članom društva.
Prejeli so jih: Martin Cvelbar, Alfonz
Čučnik, Franc Avsec in Tit Doberšek
(posmrtno) .iz Novega mesta, Alojzij
Luzar iz Škocjana, Franc Martinčič in
Franc Slovenec (posmrtno) iz Šentjer
neja, Jože Peternel iz Sevnice, Ivan
Pungerčar z Malkovca, Ignac Škoda iz
Trebnjega, Anton Medja iz Šmaijete in
Jože Frelih iz Šentruperta. Podelili so
tudi priznanja za dolgoletne člane druš
tva in častne člane. Na koncu so vsem
uspešnim vinogradnikom, ki so dobili
visoke ocene za svoje vzorce vin, pode
lili še medalje.
J. PAVLIN
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znanja za vino lanskega letnika. Naziv
šampion si je tokrat prislužila družina
Plut iz Drašičev za rumeni muškat - po
zno trgatev. Poleg tega bodo podeljene
še 4 plakete za vrhunsko vino, 19 veli
kih zlatih medalj, 97 zlatih, 104 srebrne
in 22 bronastih medalj. Medtem ko se
bodo v soboto nekateri obiskovalci
Vinske vigredi pripeljali v Metliko z
muzejskim vlakom (na železniško po
stajo bo prišel malo po 11. uri), bodo
drugi ob 13. uri prikolesarili iz Ljublja
ne in od drugod v organizaciji kolesar
skega društva Franek Rog, konjeniški
klub Bela krajina pa bo poskrbel za
prevoz obiskovalcev s kočijami. V so
boto bo bogat kulturni program, saj bo
ob 14. uri na grajskem dvorišču koncert
dekliškega pevskega zbora iz Metlike,
ki mu bodo sledili nastopi folklornih
skupin iz Metlike, Dragatuša in Emone
iz Ljubljane ter pevskih zborov Pionir iz
Novega mesta in iz Šempetra-Otočea.
V nedeljo, 24. maja, bo ob 10. uri v
metliški župnijski cerkvi škof dr. Vekos
lav Grmič maševal za dobro letino. Od
11. ure naprej bodo za zabavo v starem
delu Metlike poskrbeli harmonikarji-

• Med množico prireditev, ki se bo
do konec tedna zvrstile v Metliki, gre
gotovo posebna pozornost razstavi v
Ganglovem razstavišču v metliškem
gradu, ki sovpada s Svetovnim kon
gresom oblikovalcev ICSID 92 v
Ljubljani. Gre za razstavo svetovno
znanega in priznanega oblikovalca
Oskaija Kogoja, prikazana pa bo ve
čina del iz Milanskega trienala 92 ter
Filakova kolekcija »Bela krajina«.
Razstavo bo v petek, 22. maja, ob 19.
uri odprl član predsedstva RS dr.
Matjaž Kmecl, avtoijeva dela pa bo
sta predstavila dr. Stane Bernik in dr.
Janez Bogataj.
frajtonaiji, metliška godba na pihala,
šolarji iz Semiča bodo prikazali otroške
igre, medtem ko bodo vsi mladi po srcu
prisluhnili rock skupinam Indust bag,
The Pasmaters, Popolnočnim kočijam
in Polski malci.
Seveda bo vse tri dni na vseh treh
metliških trgih poskrbljeno tudi za ples.
V petek bodo od 18. ure naprej igrali
ansambli Razdobje, Spomin in Kres, v
soboto Omizje, Tonija Verderberja in
Maj, v nedeljo pa po maši ansambel
Obzorje ter zvečer Maj, ansambel Slav
ka Pluta in Rompompom. Vse dni pri
reditve bo moč obiskati še Belokranjski
in Slovenski gasilski muzej, metliško
Vinsko klet, kjer bodo v vinotoču na
prodaj belokranjska vina ter industrijsko prodajalno Beti.
M.B.-J.

Lestvica narodnozabavne glasbe
Studia D in Dolenjskega lista

Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenjskega lista
dodelil nagrado JOŽETU NOVAKU iz Novega mesta. Nagrajencu čestitamo!
Lestvica je ta teden takšna:
1 (3) Lovska stava - SPOMIN
2 (1) Dolenjska - MODRA KRONIKA
3 (2) S frajtonarco po svetu - P. FINK
4 (5) Moja pipca - ANS. L.SLAKA
5 (4) Moji plavolaski - ANS. T. ISKRE
6 (8) Temna noč - ANS. T.VERDERBERJA
7 (6) Dolina se budi - SLOVENSKI KVINTET
8 (7) Bodi z mano - NAGELJ
9 (-) Pri plavolasi Katrci - TRIO SVETINA
10 (9) Praznik je pri nas - ANS. F.FLERETA
Predlog za prihodnji teden: Vesele deklice - ANS. VRTNICA

>4,
Glasujem za:

PRIZNANJA USTANOVITELJEM — Na skupščini vinogradnikov Dolenj
skeje bilo zaradijubilantov in Šentjernejskega okteta bolj slovesno. Dolenjsko
društvo si to tudi zasluži, saj je najstarejše društvo vinogradnikov v> Sloveniji,
bilo pa je tudi prvo na ozemlju bivše Jugoslavije. (Foto: J. Pavlin)

Čisto malo protestiram
In potem smo šli še k Bonusu.
A vto smo pustili parkiran kar pred
vrati, saj je bila ura šele 19.30. Od
20. ure najprej je namreč tistim, ki
ne stanujejo na Mestnem trgu, par
kiranje prepovedano. Mi se seveda
nismo imeli namena predolgo zadr
ževati. Bil pa je petek zvečer in cela
st var seje zalomila Zadržali smo se
nekoliko dalj, kot je bilo predvide
no. Beseda je dala besedo in beseda
je dala novo rundo in še eno in tako
naprej.
Nenadomaje vstopil znanec, kije
imel kakor vsak petek apnenčaste
oči: »Listke lalajo«.
»Prekleto, pa tako luštnoje bilo!«
Hitro smo stekli do avtomobila in
res: za brisalcem se je belil listek,
kar pomeni, da bo treba zaradi na
pačnega parkiranja sponzorirati po
licijo.
m

Sicer pa, kar je, je! Vzel sem li
stek in preklinjajoč smo se vrnili v
gostilno. Pa nismo bilijezni na poli
caja, saj oblast mora biti, jezni smo
bili sami nase. Dobro razpoloženje
je splahnelo kljub novi rundi, kije
prihajala na šank.
Pogledal sem natančneje listič, ki
je povzročil nemir v naših srcih. Na
njemje pisalo, da sem parkiral lam,
kjer ni dovoljeno. Nimam pripomb.
V naslednji vrsticijepisalo, da sem z
napačnim parkiranjem ogrožal var
nost Ohoho, protestiram! Kolikor
poznam svoje šoferske sposobnosti,
vem, da ogrožam varnost le takrat,
kadar vozim, nikakor pa ne takrat,
ko moj avto miruje. Poleg tega,
občinski odlok prepoveduje parki
ranje na Mestnem trgu le tistim, ki
ne stanujejo tam. Pa mi sedajpovej
te, zakaj je moj parkirni avto bolj
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Kupone pošljite na naslov: Studio D, p.p. 103, 68000 Novo mesto

nevaren od avtomobila nekoga, ki
ima po občinskem odloku pravico
parkirati na metliškem Mestnem
trgu!
Sporni listič sem bral naprej in
branje pridno zalival s pivom. V ro
ku osmih dni moram na policijo
prinesti 750dinarjev. Dinarjev?Da
tako piše, dinarjev! Le kje naj dobim
dinarje? Najprej so govorili, da
imamo le tri dni časa. da dinarje
zamenjamo v tolarje, po! leta kasne
je pa ti napačno parkiranje zaraču
najo v dinarjih! Nimam, nimam di
narjev! Kje najjih dobim? Iz zagate
mi pomaga kolega, ki pove, da ima
Flajnikov Bojan večjo količino sta
rojugoslovanskih dinarjev, kerjihje
pozabil v žepu poročne obleke. Mo
goče mi jih bo odstopil. Torej ven
darle obstaja upanje, da plačam to
presneto kazen!
Še ena runda je padla in spel po
gledam na sporni listič, ki govori o

moji krivdi Že tako ali tako imam
slabo vest zaradi napačnega parki
ranja, sedaj pa še ta beli listič, ki me
spominja na mojo krivdo. Toda kaj
je to? Na žigu piše: Socialistična re
publika Slovenija Sedaj mi pa res
ni več ničjasno. Resje, da smo veli
ko popili, ampak vseeno. Nekaj ni v
redu. Ali sem nehote vstopil v ča
sovni stroj. ki meje pognal nekaj let
nazaj? A li gre mogoče za zaroto, ki
jo vodi Gibanje za Jugoslavijo? Res
mi ni nič več jasno.
EPILOG: lističje še pred menoj.
Še vedno je na njem vse enako kot
tisti petek. Pa si mislim: nove uni
forme imajo, nove moderne avto
mobile, formularje pa imajo stare.
Dajte, fantje, nikar ga ne biksajte!
Formularje vam bo poceni natisnilo
Tiskarstvo Kapušin na Krasincu,
da ne boste po nepotrebnem sprav
ljali v zadrego nič hudega slutečih in
napačno parkirajočih državljanov!
MATJAŽ RUS
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