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Sporazum odplaknil precej težav
Milan Kučan in dr. Dušan Plut na obisku v metliški občini — O državni meji in
sporazumih s Hrvaško — Problemov s kopanjem v Kolpi ne bi smelo biti
DOLENJSKI LIST
DOLENJSKI LIST
DOLENJSKI LIST

DOLENJSKI LIST
DOLENJSKI LIST
DOLENJSKI LIST
DOLENJSKI LIST
DOLENJSKI LIST
DOLENJSKI LIST

<
co

DOLENJSKI LIST
DOLENJSKI LIST

NOVI SLOVENSKI
DRŽAVLJANI
METLIKA — V metliški občini je
bilo doslej vloženih 1.361 prošenj za
pridobitev slovenskega državljanstva,
kar pomeni 16,5 odst. prebivalstva v
metliški občini. Doslej je bilo nerešenih
46 vlog, 4 pa so rešili negativno. Nere
šene so predvsem vloge zdomcev oz.
začasno zaposlenih v tujini, kjer gre za
problem ugotavljanja dejanskega biva
nja v RS. Zdomci, ki so neprekinjeno v
tujini 10,15 ali več let, morajo ne glede
na to, da imajo v RS stalno prebivališče,
stanovanje, hišo in družino, dokazovati,
da so pred odhodom v tujino bivali v
RS. Kar 85 odst. prosilcev je imelo prej
hrvaško državljanstvo, ostali pa srbsko,
makedonsko, črnogorsko ali bosanskoJleJce6°vsko. Sicer pa občani še vedno
_ahko vlagajo prošnje za pridobitev dr
žavljanstva z naturalizacijo. Tovrstnih
prošenj se je doslej v Metliki nabralo 9,
vse pa so še nerešene.

VISOKA GOSTA — Dr. Dušan Plut in Milan Kučan skupaj s predsednikom met
liške skupščine občine Brankom Matkovičem (v sredini) na obisku v Metliki Po
besedah gostov bi se Slovenija in Hrvaška morali čim prej sporazumeti o številnih
meddržavnih vprašanjih, kar bi bilo ugodno tudi za obmejno metliško občino. (Foto:
M.B.-J.)

Pol leta za mnoge predolgo
Novomeški gospodarstveniki podpirajo zasnove
ekonomske politike nove vlade, ki pa ne bo dala takojšnjih rezultatov______________
NOVO MESTO — Dr. Janez Dr
novšek se je na svoj prvi delovni
obisk v Sloveniji, odkar je na položa
ju predsednika slovenske vlade, od
pravil pretekli četrtek v Novo mesto,
na kolegij novomeških direktoijev,
kar je svojevrstno priznanje tej slo
venski regiji in njenemu gospodar
stvu. Namen obiska je bil preveijanje
zasnov ekonomske politike, ki jo je
pripravila nova vlada z osnovnim ci
ljem postaviti gospodarstvo do konca
leta na trdne temelje. Novomeški
gospodarstveniki jo podpirajo, pri
čakujejo pa še dodatne ukrepe, ki bo
do dali hitrejše rezultate. Dodatnega
pol leta je za marsikoga namreč pre
dolga doba.
Dr. Drnovšek je v predstavitvi gos
podarske politike vlade poudaril, da je
inflacija še vedno nevaren problem.
Vlada ne namerava dopustiti, da bi se 6odst. mesečna inflacija sprevrgla v hipe
rinflacijo, ampak jo misli v naslednjih
mesecih zmanjšati. Njena kreditno mo
netarna politika bo umetjeno restrik
tivna. Pri plačah seje odločila za meha
nizem blagega zaostajanja za inflacijo,
saj bi zamrznitev delovala demotivacijsko. Pri cenah bo država nadzirala mo

nopole, cene v javnem sektorju, tako da
s te strani ni pričakovati inflacijskih im
pulzov.
Obrestne mere so previsoke, z njimi
ni mogoče konkurirati v svetu, izvajati
(Nadaljevanje na 2. strani)

PODPORA VLADNI GOSPODAR
SKI POLITIKI — Na prvem delovnem
obisku kot predsednik slovenske vlade
seje dr. Janez Drnovšek mudil pretekli
četrtek med novomeškimi direktorji Ti
so zadovoljni da seje vlada začela uk
varjati z gospodarstvom in pričakujejo
izvedbo pripravljenega programa ter
sprejetje dodatnih ukrepov s hitrejšimi
učinki (Foto: Z.L.-D.)

»Srečanje« prvič v novi Sloveniji
Na tradicionalnem »Srečanju v moji deželi« v Dolenjskih Toplicah tudi najvišja
slovenska državna in cerkvena predstavnika Milan Kučan in dr. Alojzij Šuštar
DOLENJSKE TOPLICE — Lani je osrednja prireditev Srečanja v moji de
želi zaradi vojne za Slovenijo odpadla, zato pa si prireditelja, Slovenska izse
ljenska matica in Zdravilišče Dolenjske Toplice, obetata letos toliko večji obisk,
saj bo to prvo večje srečanje Slovencev z onkraj naših meja s tukajšnjimi rojaki
v samostojni, svobodni in mednarodno priznani državi.
Množičnost obiska dajejo slutiti tudi
ob vhodu na gozdno jaso. Na jasi bo ob
čedalje številnejša organizirana poto
enajsti uri slovesna maša_ (obred bo
vanja naših rojakov iz obeh Amerik in
opravil nadškof dr. Alojzij Šuštar) maši
Avstralije v domovino ter nedavna iz
pa bosta sledila pozdravna govora nojava ameriškega zunanjega miniostrv novomeškega župana Marjana Dvor
stva, s katero je razglasilo Slovenijo za
nika in predsednika Slovenske izseljen
varno turistično deželo, kar daje slutiti
ske matice Mirka Juraka ter slavnostni
tudi večji priliv individualnih gostov.
govor predsednika predsedstva Sloveni
Seveda pa naj bi na srečanju ne manjka
je Milana Kučana. V kulturnem pro
lo tudi domačinov, saj je srečanje odpr
gramu bodo sodelovali Šentjemejski
to za vse, za Slovence v tujini, njihove
oktet, folklorna skupina Emona, godba
na pihala iz Novega mesta, kvintet Ajda
sorodnike, prijatelje in znance v domo
vini.
in nonet Rog iz Kočevja.
V soboto, 4. julija, se bodo Dolenjske
Živahen bo tudi popoldanski pro
Toplice za sprejem gostov spet praznič
gram, v katerem se bodo predstavile
no odele. Že zjutraj bo godba na pihala
nekatere glasbene skupine naših roja
pripravila promenadni koncert, nato pa
kov iz tujine, med njimi trio Leo Coach
bo potekal sprejem gostov pri mostičku
iz Clevelanda, Jože Pogačnik z elek-

I Skupna usoda z begunci
Število beguncev v Sloveniji se je že pred časom ustalilo pri 62
I tisočih. Pri tej številki pa ni obstalo zato, ker prebivalci BiH ne bi
I želeli zapustiti svoje domovine, ampak se do Slovenije ne morejo
| prebili. A če reveži v BiH trpijo pomanjkanje svobode, hrane in pijaI če, tem, ki so prišli v Slovenijo, primanjkuje predvsem informacij.
| Nekateri že tedne in tedne, odkar so od doma. ne vedo, kajje z njiho
vimi domačimi. Psihično trpljenje marsikdaj ni prav nič manj boleče
od fizičnega Žal pa tudi tolažba marsikaterega Slovenca, naj bo
srečen, da živi v miru in dajojeza to svobodo odnesel tako poceni, ni
nič kaj pomirjajoča Nenehno zatrjevanje Slovenije, da nima prav
nič večjih obvez pri sprejemanju bosansko-hercegovskth beguncev
kot ostale suverene evropske države, jije sicerprineslo več humani
tarne pomoči iz tujine, begunce pa je demokratični in humanitarni
svet še vedno pripra vljen sprejemati zgolj po kapljicah. Vsaj še nekaj
časa bomo očitno morali živeti z resnico, da nam velika večina be
guncev ostaja, četudi gre njihovo preživljanje že na račun socialno
ogroženih slovenskih državljanov. Prav od teh leti na račun prišleko v marsikatera pikra, kijo ti tudi prestrežejo, čepra v si velika veči
na želi čim prej na domačije, pa četudiporušene. Kdaj sejim bo želja
uresničila, ne ve nihče. Do takrat pa lahko vsi, tako brezposelni Slo
venci, tisti, ki s poštenim delom ne zaslužijo niti za preživetje kot tudi
begunci, sicer siti, a za ograjami begunskih centrov čakajo, ali bo
svet le obsojal dejanja v BiH in se nad njimi zgražal ali bo naredil
konec agoniji ne le v tej republiki, ampak v velikem delu bivše Jugos
lavije. Posredno tudi v Sloveniji.
M.BEZEK-JAKŠE

tričnimi orglami iz Velike Britanije in še
nekateri drugi, za ples pa bosta igrala
domača ansambla Slovenija iz Savinj
ske doline in ansambel Toneta Verderbetja iz Starega trga.

METLIKA — Pretekli teden seje mudil na obisku v Beli krajini predsednik
Ijalo tudi za vladi obeh držav, ki naj bi
predsedstva Republike Slovenije Milan Kučan. Med drugim se je v Metliki
se čim prej sestali in sprejeli meddržavni
skupaj s članom predsedstva RS dr. Dušanom Plutom pogovarjal s predstav sporazum,« je bilo slišati iz vrst članov
niki občinskega vodstva, podjetij in strank, sestal pa seje tudi s člani kluba ljubi kluba. Za Metličane je predvsem po
teljev Kolpe.
membno, da državi čim prej uredita
obmejni pas, vprašanje Gorjancev in
dobrodošlo, da Slovenci gledamo na te
Gost je orisal politične razmere v
Žumberka ter turistične cone na Kolpi,
probleme le z naše strani, ne upošteva
Sloveniji, položaj naše države, ki si gaje
ki lahko postane največje slovensko
v svetu pridobila v zadnjem poldrugem joč tudi Hrvate in razmere pri njih. Dr.
moije. Z izvršnega sveta pa so še pose
Plutje opozoril, da se v Sloveniji odvija
letu, gostitelje pa je seveda najbolj za
bej poudarili, da nočejo videti proble
ta predvsem dva procesa, ki sta nega
nimalo, kakšne so perspektive obmejne
mov pri taborjenju, kopanju, čolnarje
tivna za Belo krajino. Gre za močno
občine, predvsem pa Kučanova ocena
nju v Kolpi, ker menijo, da problemov
težnjo po centralizaciji pri odločanju ter
dvokratne hrvaške zavrnitve trgovin
preprosto ne bi smelo biti.
dejstvo, da na Slovenijo gledajo kot na
skega sporazuma s Slovenijo, zaradi če
tranzitno deželo, manj pa upoštevajo
sar močno občutijo posledice tudi
Po Kučanovih besedah ni dobro, da
povezanost slovenskih regij.
Belokranjci.
sedaj ni političnega dialoga med Slove
nijo in Hrvaško, zato bo dal pobudo za
Člani kluba ljubiteljev Kolpe, ki je
Po Kučanovem mnenju umaknitev
bil ustanovljen v začetku letošnjega
srečanje s Tudmanom. Upa, da bo pri
sporazuma ni dobra iz vrste razlogov.
šlo do pogovora, na katerem bo ena od
aprila, pa so gosta seznanili z njihovimi
»Razmere v hrvaškem saboru pač niso
prizadevanji, da bi interese ljudi, ki živi
tem tudi vprašanje Kolpe. Dr. Dušan
naklonjene temu, da bi se odnosi s Slo
jo na obeh straneh meje, rešili z meddr
Plut pa je pristavil, da mora med drža
venijo uredili na sodoben evropski na
žavnim sporazumom. Sedaj čutijo, da
vama čim prej priti do sporazuma, s ka
čin. Vendar bi mi morali poskušati raz
se problemi ne rešujejo tako, kot bi bilo
terim bodo območje na obeh bregovih
umeti, da so razmere v Sloveniji
dobro za obe strani. »Večkrat je bilo že
Kolpe proglasili za obmejno in sicer po
drugačne kot na Hrvaškem, kjer vojna
rečeno, naj se ljudje vzdržijo kakršnih
naravnih, življenjskih in ne administra
še ni končana, zato so njihove pred
koli dejanj, ki bi poslabšala življenje tivnih mejah.
nostne naloge drugačne kot v Sloveniji.
M. BEZEK-JAKŠE
prebivalcev ob Kolpi. To pa naj bi veTo pa ne pomeni, da ne bi bila Hrvaška
pripravljena sodelovati z nami ali da bi
si to lahko privoščila. Le drugače gleda
na vse te stvari. Seveda pa obravnave
sporazuma ne bodo mogli odlagati v
nedogled,« je dejal Kučan.
Novotehna kot najugodnejši ponudnik dobila grad
Kar se tiče mednarodne meje, pa je
njo plinovoda za široko potrošnjo v 1. novomeškem
menil, da se je z njo pač potrebno spri
območju — Letos 4 km plinovoda
jazniti. O določitvi in označitvi meja je
prav, da tečejo pogajanja, ne smemo pa
vajanje del, stvar poverila Novotehni, ki
biti preveč nestrpni. Po njegovem ni
NOVO MESTO — V torek, 23.
junija, sta direktorja novomeške Ko je bila najugodnejši ponudnik. Gradbe
na dela bo izvajalo novomeško VGP,
munale Adolf Zupan in Novotehne
strojna pa IMP iz Ljubljane. Vsa zadeva
Niko Galeša v prisotnosti predsedni
bo stala 60,5 milijona tolarjev, v to vso
ka novomeškega izvršnega sveta
PROSLAVE NA RABU
to pa so všteti tudi stroški za obnovo
Boštjana Kovačiča in drugih gostov
LETOS NE BO
vodovodnega omrežja. Računajo, da
slovesno podpisala pogodbo o nape
bodo na tem območju na leto prodali
LJUBLJANA — Na nedavni letni
ljavi plina za široko potrošnjo v neka
okoli 1,5 milijona kubičnih metrov pli
skupščini Zveze združenj borcev NOV
terih predelih Novega mesta.
na. Že letos naj bi montirali tudi kakih
Slovenije so v Ljubljani med drugim
Priprave na gradnjo plinovodnega
sto
individualnih plinskih priključkov.
sklenili, da načrtovane počastitve 50.
omrežja za široko potrošnjo v Novem
Napeljava plina v Novem mestu za
obletnice taborišča na Rabu in v Go
mestu potekajo od leta 1990, vodi pa
narsu v letošnji jeseni ne bo. Za tako
jih Komunala. Novo mesto je, kar se široko potrošnjo je tudi v programu ob
srečanje na »otoku smrti slovenskih in
plinifikacije tiče, razdeljeno na 8 obmo veznic. Poleg tega pa bodo denar za ta
dela dobili še iz sklada stavbnih zem
ternirancev« še ni pravih varnostnih
čij in sedaj so pred začetkom gradnje v
razmer. Srečanje bo jeseni 1993, ko bo
1. območju. Tako bodo plin za široko ljišč, računajo pa tudi na ugoden kredit
iz republike, in sicer v višini četrtine ce
poteklo 50 let od osvoboditve Raba.
potrošnjo najprej dobili v nekaterih
Potem ko smo pred meseci poročali o
predelih starega mestnega jedra (vendar lotne naložbe. V Novotehni so jasno
povedali, da pri tem poslu ne računajo
nameravanem srečanju svojcev rabskih
ne na Glavnem trgu), na Novem trgu, v
žrtev, so posamezniki, organizacije in
predelu, kjer stojijo občina, banka, za na zaslužek, pač pa si hočejo s tem, ko
se lotevajo tudi takega velikega in od
društva zbrali kar precej prispevkov za
varovalnica in športna dvorana, na delu
govornega dela, utrditi svoj poslovni
trajno ureditev spominskega pokopa Ceste herojev, Ulici talcev ter na Mest
ugled.
lišča na Rabu, kjer počiva 4641 žrtev
nih njivah. Skupaj bo v prvi fazi zgraje
Do jeseni naj bi bila pripravljena do
fašizma. Denarje v banki in bo v celoti
nega 4 km plinskega omrežja, in sicer
kumentacija za gradnjo plinovoda v 2.
porabljen za preostala najnujnejša dela
po sistemu plin »do stene«.
novomeškem območju, ki zajema .Drna pokopališču Kampor na Rabu.
Investitor, Komunala, je med petimi
sko in Brod.
A. B.
Tg.
organizacijami, ki so konkurirale za iz-

Plin za široko potrošnjo

Prireditev na jasi bo spremljala pred
stavitev izdelkov slovenske domače
obrti in kulinarike, kar bo moč na stoj• Prireditev Srečanje v moji deželi
že od konca aprila naprej v Ljubljani
spremlja več kulturno—umetniških
prireditev, razstav, simpozijev in okro
glih miz na temo našega izseljenstva,
ki se bodo vrstile tja do konca poletja,
mednje pa sodi tudi slikarska kolonija
v Dolenjskih Toplicah, ki bo trajala
od 26. junija do 3. julija. Vodil jo bo
prof. Butina, svojo udeležbo pa so na
javili Karolina Koglot iz Venezuele,
Beatriz Tomšič iz Argentine. Boris
Božič iz Kanade, Rudi Benetik iz Ko
roške in Jože Kumar iz Dolenjskih
Toplic. Omenimo še, da bodo v nede
ljo, 5. julija, dan po osrednji prireditvi
»Srečanja«, po vseh slovenskih farah
maše za izseljence, istega dne pa bo
tudi spravna maša na Rogu.
nicah tudi kupiti, prikazali pa bodo tudi
žganjekuho in že tradicionalno oglarsko kopo. Paše za srce, oči, ušesa in že
lodec na letošnjem Srečanju torej ne bo
manjkalo.
T. JAKŠE

VREMF
Po nestalnem vremenu sredi
tedna bo ob koncu tedna son
čno in vroče.

TABOR JE IN TABOR BO — Nedeljskipraznični Šentvid pri Stičnije že triindvajsetič zapored gostilpevske zbore iz domovine
in zamejstva. Letos sejihje zbralo več kot 200z več kot 6000pevci. Šentvidje bil tako v nedeljo glavno mesto pevcev Slovenije,
kot seje v svojem govoru izrazil Matjaž Kmecl pevcipa so tudiprvič zapeli v svobodni in mednarodno priznani Sloveniji Čeprav
seje letos veliko go vorilo, daje šentviški taborpreži vel seje pokazalo nasprotno. Zmagalaje pevska radost in zborovsko petjeje
postalo močnejše od gospodarskih težav, s katerimi se sedaj sooča prebujajoča se nova Slovenija. Zato veliko povedo tudi besede,
s katerimije govornik zaključil »Slovenski pevci vračajte se, dokler vas bodo noge nosile in vam grla donela'« Prireditve seje
udeležilo kar lepo število zborov iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja Nekateri med njimi so bili tudijubilanti Najvišje odličje
tabora sta za 20-letno prihajanje na tabor v Šentvidprejela tudipevski zbor Dušana Jereba iz Novega mesta in zboro vodja Sume
Peček. (Foto: Janez Pavlin)

Bralcem in naročnikom
čestitamo ob

1. obletnici slovenske državnosti!
%

PCB je še vedno v Beli krajini
Rezultati analiz vzorcev, ki so jih v krogu sedmih kilometrov od semiške Iskre
pobrali v preteklem letu, pa so zelo spodbudni — Nadzor še naprej
ČRNOMELJ — Od avgusta 1983, ko je prišla v javnost vest o strupenih
polikloriranih bifenilih (PCB) v Krupi, sojih odkrili tako rekoč po vsej Sloveni
ji, v tako drastičnih količinah kot v Beli krajini pa nikjer.
O PCB in njegovem vplivu na okolje
devet let po odkritju so pretekli teden v
Črnomlju govorili prim. dr. Anton Fazarinc, prim. dr. Dunja Piškur-Kosmač,
dr. Dušan Harlander in dr. Metoda
Dodič-Fikfak. Predstavili so namreč
nalogo z naslovom »Ocena zdravstvencsekoloških razmer na območju občin Metli
ka in Črnomelj v Beli krajini v zvezi z
ekološko obremenitvijo s PCB«, ki sojo
opravili na osnovi vzorcev, odvzetih v
lanskem letu v krogu 7 kilometrov od
semiške Iskre.
Na Univerzitetnem zavodu za zdrav
stveno in socialno varstvo, zadolženem
za izpeljavo projekta, so skupaj s števil
nimi sodelavci želeli odgovoriti pred
vsem na tri vprašanja. Zanimalo jih je,
kakšna je sedanja stopnja ogroženosti
prebivalcev in ali seje v lanskem letu v
primerjavi s predhodnimi raziskavami
spremenila ter ali se kazalci ogroženosti
bistveno razlikujejo od drugih področij
v RS. V prvih raziskavah v letih
1984/85 so namreč ugotovili, da so
koncentracije PCB tako v zemljinah kot
v ozračju in živilih izredno visoke. Zad
nja raziskava pa je pokazala, da so kon
centracije PCB v zemljinah enake kot
leta 1984, ponekod, na primer v okolici
Iskre, pa celo še večje. Vendar nobena
od vrednosti ni presegla meje, ki v
Evropi velja za normalno za kombini
rana zemljišča. Po besedah dr. Fazarinca torej koncentracija PCB ni takšna, da
bi pomenila vdor te snovi skozi koreni
ne v rastline.

Kot je bilo slišati na predstavitvi, ki
sojo pripravili Zeleni Slovenije in Zele
ni Bele krajine, je po vsem tem moč
sklepati, da je uporaba živil iz raziska
nega območja možna in neškodljiva, če
ne bo drugih škodljivih vplivov. Za
skrbljujoče pa je, daje vsebnost PCB v
• Koncentracija PCB je v obdelanih
zemljinah manjša kot v neobdelanih.
Prav tako tudi v živilih (mleku, jajcih,
kuretini, svinjini, svinjski masti, fižo
lu, koruzi, prekajeni svinjini) koncen
tracije ne presegajo evropskih meja.
Tako naj bi bila zgornja evropska me
ja 100 nanogramov PCB na gram
maščobe, v belokranjskih vzorcih ži
vil pa le 0,9 — 33,6 ng/g maščob. Pri
jajcih, kjer je dopustna meja 300 ng/g
rumenjakov, pa so odkrili od 0,6 —85
ng/g rumenjaka. Podobno je tudi pri
drugih živilih.
reki Krupi še vedno velika, celo večja
kot pred petimi ali šestimi leti. Zakaj,
bodo odgovorile nadaljnje raziskave.
Vsekakor pa to pomeni, da zdiavstveno-ekološki problem PCB v Beli krajini ni po
polnoma saniran. Seveda tudi ribe iz
Krupe zaradi tega še niso užitne. Kon
centracija PCB v zraku, ki je drugod v
tolerantnih mejah, je v kanjonu Krupe
še vedno povečana. Vsekakor bo vse te
koncentracije potrebno spremljati še
naprej ter tudi ugotoviti, v kolikšni meri
morebiti deponija PCB ob Iskri vpliva
na povečanost PCB v odcednih vodah.

Kar se tiče vpliva PCB na zdravje
ljudi, so strokovnjaki ugotovili, daje bi
lo na raziskovanem območju celo manj
spontanih splavov kot v RS. Večje pa je
tveganje, da bodo v Beli krajini ljudje
zboleli za rakom za jetrih, cirozo jeter
ali boleznimi prebavil. Res, da cirozo je
ter najveijetneje povzroča PCB, po
vzroča pa jo še marsikaj drugega, tudi
alkohol, katerega poraba je prav v Beli
krajini največja v Sloveniji. Po besedah
dr. Dodičeve bo moč šele potem, ko
bodo naredili vse primerjalne raziskave
v RS, natančneje odgovoriti, ali je bil
PCB osnovni vzrok smrti 42 ljudi, ki so
v zadnjih petih letih v Beli krajini umrli
za cirozo jeter. Dr. Harlander pa je do
dal, daje v zadnjih petih letih bilo v Beli
krajini za nekaj odst. več primerov raka
na jetrih kot v ostali Sloveniji. Po nje
govih testiranjih so te razlike zgolj slu
čajne, saj je zaradi raka na jetrih v Beli
krajini v petih letih umrlo le malo ljudi:
8 moških in 5 žensk.
Vsi ti podatki so za nekdaj močno
ogroženo prebivalstvo ob Krupi in semiški Iskri, od koder je PCB prihajal,
zelo spodbudni. Vendar jim vsi ne ver
jamejo popolnoma. To se je pokazalo
tudi v razpravi. Kakor koli, dejstvo je,
kolje dejal član predsedstva RS dr. Du
šan Plut, daje PCB še vedno v Beli kra
jini, in to krepko nad republiškim po
vprečjem, življenje ob Krupi pa je še
vedno manj varno kot drugod. Zato je
že skrajni čas, da sedaj posvetijo poseb
no pozornost posameznim prebival
cem, zlasti delavcem Iskre in ljudem ob
Krupi. Minister za zdravstvo, družino in
socialno varstvo dr. Božidar Voljč pa je
zatrdil, da bodo PCB nadzorovali še
naprej, predvsem pa preverili, ali je de
ponija ob semiški Iskri zares neoporeč
na, zlasti še, ker se koncentracije PCB v
Krupi in ponekod v zemljinah poveču
jejo.
M. BEZEK-JAKŠE

NOVI ODMEVI

O POLIKLORIRA NIH BIFENILIH — Pretekli teden so v Črnomlju predsta vili na
logo o tem, kakšne so zdravstvene in ekološke obremenitve dela Bele krajine s PCB.
Na fotografiji od leve proti desni: dr. Dušan Harlander z novomeškega Zavoda za
socialno medicino in higieno, Božo Frajšman, sekretar predsedstva Zelenih Sloveni
je, ter prim. dr. Anton Fazarinc, prim. dr. Dunja Piškur-Kosmač in dr. Metoda
Dodič-Fikfak. (Foto: M.B.-J.)

Ljubljansko pismo
bitev dela v letošnjem letu kaže, da
se bo doseženo razmerje 1,47 aktiv
nega zavarovanca na enega upoko
jenca ali nezaposlenega (pred dvanaj
stimi leti je še 3,6 zaposlenega pla
čevalo za enega upokojenca, brez
poselnih pa takrat tako ni bilo) letos
Cesta čaka nove stečajnike močno poslabšalo. Zlasti še, če se bo
izpolnila napoved nekaterih ekonom
Nova, "prehodna” vlada začenja z skih strokovnjakov, ki sodijo, da bi
nič kaj obetavno popotnico: z več kot morali podjetja, ki so kandidati za
150 tisoč socialno ogroženimi ljudmi stečajni postopek, reševati drugače,
kot je to počela Peterletova vlada, ki
ali, povedano naravnost, reveži. Kako
je stečajne postopke enostavno
se bo tega vprašanja lotila?
Zadnji uradni statistični podatek, preprečila z zakonom.
Lani je bilo v Sloveniji v gospo
da je bilo februarja letos na zavodih
za zaposlovanje prijavljenih 95.210 darstvu zaposlenih nekaj manj kot
nezaposlenih ljudi, sam po sebi ne 580.000 delavcev, v negospodarstvu
pa nekaj manj kot 130.000. Z drugimi
pove veliko, razen morda to, da vlada
niti nima svežih podatkov. Toda če besedami: lani je izgubilo delo okoli
75.000 delavcev. Že februarja letos je
vemo, da jih polovica od teh pripada
bilo brezposelnih skoraj 96.000.
mladi generaciji, ki se ji doba čakanja
Najnovejših podatkov nimamo, napo
na delo razteguje že več kot tri leta,
vedi pa so razlilčne. Tako je Center
perspektive pa še vedno ni videti,
potem vse skupaj dobi veliko večjo za razvoj univerze v Ljubljani napo
vedal še v začetku marca letos, da
težo, kot kažejo številke. Druga
polovica pa pomeni skoraj petdeset bo junija okoli 107.000 ljudi brez
dela. V gospodarski zbornici pa
tisoč družin, katerih otroci si ne
menijo, da bi bilo junija lahko kakih
morejo privoščiti malice v šoli - da
100.000 brezposelnih, septembra pa
o drugih stvareh ne govorimo.
prek 104.000. Ministrica za delo
Podatki kažejo, da smo se vrnili v
Jožica Puhar meni, da bo letos pov
revščino sedemdesetih let. Zlasti je
kritično v srednjih šolah, ugotavlja prečno 125.000 nezaposlenih. Tisti, ki
računajo na val stečajev, pa sodijo,
ministrstvo za delo. Zaradi poslabša
nja socialno ekonomskih razmer se da bo brezposlenih delavcev ob koncu
leta od 150.000 do 200.000. Presežke
pri študentih povečuje pljučna tu
zaposlenih je namreč napovedalo
berkuloza, zdravniki ugotavljajo pod
1349 podjetij, ki imajo okoli 246.000
hranjenost otrok, vse več je kronično
zaposlenih. Samo 4 odst. presežnih
bolne mladine z različnimi motnjami.
Če k temu prištejemo več kot 160 delavcev bo iz negospodarstva. V
gospodarstvu pa so največ presežkov
tisoč delavcev v podjetjih, ki jih čaka
napovedali v nekdaj dono snih pa
stečaj (spet uradni podatek), zatem
nogah: kovinskopredelovalni (prek
čez petdeset tisoč upokojencev, ki
3.000), strojni industriji (prek 1.700),
imajo tako majhne pokojnine, da so
v elektroindustriji (prek 5.000) in
prisiljeni (za)prositi za socialni do
tekstilni industriji (prek 1.700).
datek za golo preživetje, potem res
Skratka: za službo se bo treba res
ni nobenega razloga za optimizem
zelo potruditi. Kako pa bo, če se
pred jesenskimi volitvami (če takrat
bodo izpolnile najbolj črnoglede
sploh bodo).
napovedi, tiste o 200.000 nezaposle
In kakšne so možnosti za nove
nih, verjetno ne zna nihče povedati.
zaposlitve?
Anketa Republiškega zavoda za
VINKO BLATNIK
zaposlovanje o možnostih za prido

Črnoglede
napovedi

KOČEVSKA REKA — Glasilo po
djetja Snežnik, »Snežniški odmevi«, je
verjetno edino gladilo, ki ga še izdaja
kakšno podjetje v kočevski občini. Juninjska številka je posvečena kadrova
nju v podjetju, prazničnim prireditvam
v maju v KS Kočevska Reka (udeležili
so se jih tudi Janez Drnovšek, Janez
Janša, Milan Kučan, Jelko Kacin in
drugi visoki državniki) in drugim ak
tualnim dogodkom ter zanimivostim v
tem podjetju in KS Kočevska Reka. Za
zaključek le še objavljena izjava minis
tra Janše po nogometni tekmi med eki
po slovenske vlade in ekipo specialne
brigade: »Ekipa vlade je doslej igrala na
najmanj desetih igriščih po Sloveniji, a
nikjer ni bilo tako vroče kot v Kočevski
Reki. Zmagati nismo smeli, ker se ne
spodobi, da bi premagali specialno bri
gado. Toda prihodnje leto ne bomo več
tako obzirni.«

Pol leta za..
(Nadaljevanje s L strani)
prestrukturiranja in investicij, je Novomeščanom pritrdil dr. Drnovšek. K
znižanju obrestnih mer bo prispevala
sanacija bančnega sistema z vključitvijo
slabe bančne aktive v javni dolg. Sred
stva za prestrukturiranje gospodarstva
naj bi bila zagotovljena z izdajo vred
nostnih papiijev države, s posebnimi
ukrepi pa misli vlada spodbujati investi
ranje. Skušala bo aktivirati tudi nekate
re investicije v javnem sektoiju, na pri
mer HE Vrhovo in gradnjo cest. Pri tem
je konkretno novomeško vprašanje o
gradnji avto ceste ostalo brez odgovora.
Za novomeško gospodarstvo, ki
skupaj z ostalim dolenjskim ustvaija
skoraj petino slovenskega izvoza, je
ključna predvsem tečajna politika. Po
besedah dr. Drnovška je tečaj v zad
njem času zaradi velikega priliva deviz
na meji sprejemljivega in komaj omo
goča preživetje izvoznikov. Vendar
administrativno urejanje ne pride v po
štev. K realnejšemu tečaju naj bi prispe
vala aktivnejša politika Banke Sloveni
je, če bo mogla, pa bo bolj intervenirala
na deviznem trgu tudi država. Da ne bi
bilo deviz na trgu še več in s tem tečaj še
nižji, se je vlada odpovedala tekočemu
zadolževanju v tujini, čeprav je prora
čunski primanjkljaj večji, kot so priča
kovali in bodo težave s financiranjem
obveznosti. Najela bo le zelo ugodna
posojila za konkretne projekte.
Dr. Drnovšek je poudaril, daje v Riu
dobil potrditev, da ima Slovenija na
Zahodu dober imidž in da obstaja real
na možnost, da Evropska skupnost po
speši sodelovanje z nami, čeprav zaradi
lastninskih odnosov še nismo kredibil
ni. Omenil pa je napoved popolne usta
vitve plačevanja dolgov tujini, dokler ni
urejen slovenski status in jugoslovansko
nasledstvo, saj so tuje banke slovensko
tranšo prejšnji mesec upoštevale kot
odplačilo jugoslovanskih, ne le sloven
skih dolgov.
Novomeški gospodarstveniki so pro
gram podprli, opozorili pa so na pro
blem njegove operacionalizacije. Pro
gram bo dal rezultate v nekaj mesecih,
izvozniki in sploh vsi podjetniki, veliki
in mali, in tudi obrtniki pajih potrebuje
jo takoj. Slišati je bilo predloge, naj bi
izvozniki imeli cenejšo elektriko, nižje
obresti za kratkoročna posojila, padel je
tudi predlog o večji obremenitvi BOD
delavca na račun znižanja stroškov po
djetja. Z novomeške strani je bilo po
novno opozorjeno na nujnost pospešit
ve dogovorov z državami in borbe za
nova tržišča, kar mora biti tudi usmeri
tev dela vlade. Program, ki ga je vlada
pripravila v pomoč gospodarstvu, pa je
seveda odvisen tudi od skupščine. Dr.
Drnovšek je ocenil, da sprejem lastnin
ske zakonodaje v proceduro daje upa
nje, da vsaj del opozicije le ne bo storil
vsega, da ta vlada, ki je v splošno olaj
šanje pokazala primerno zanimanje za
gospodarska vprašanja, ne bi bila
uspešna.
Z. LINDIČ-DRAGAŠ

Naša vojska v Bršljinu
Kot je na otvoritvi obnovljene vojašnice dejal gene
ral major Janez Slapar, bo imela Slovenija malošte
vilno, a visoko strokovno usposobljeno in dobro iz
urjeno vojsko
NOVO MESTO — V torek, 16. ju
nija, je bila ob navzočnosti namestnika
poveljnika republiškega štaba TO ge
neral majorja Janeza Slaparja, namest
nika ministra za obrambo polkovnika
Albina Gutmana, predstavnikov občin
ske vlade, številnih pripadnikov terito
rialne obrambe in predstavnikov izva
jalcev odprta obnovljena Vojašnica
Novo mesto, kije ta ponedeljek in torek
že sprejela vojake na drugo fazo uspo
sabljanja.
Ko se je v uvodnih besedah ob otvo
ritveni slovesnosti v.d. poveljnika Po
krajinskega štaba TO za Dolenjsko,
Rade Klisarič, zahvaljeval vsem udele
žencem v obnovi, predvsem pa izvajal
cema del G1P Pionir in GP Grosuplje,
katerih zasluga je, da je bila vojašnica
tako kvalitetno in pravočasno usposob
ljena, je med drugim dejal: »Dotrajane
in uničena poslopja je uspelo usposobiti
za bivanje in delo novih generacij slo
venskih vojakov. Z nestrpnostjo priča
kujemo mlade fante, ki bodo po svojem
osnovnem usposabljanju v učnem cen
tru prve faze prestopili pragove teh ob
jektov in vnesli življenje med zidove.
Mi pa se bomo potrudili, da jim bomo
nudili take razmere, da bodo lahko
uspešno izvajali naloge, ki jih kot bojno
enoto čakajo.«
Predno je general major Janez Slapar
prerezal otvoritveni trak, je takole raz
členil osnovne poglede na številčno in
siceršnjo obrambno moč slovenske voj
ske: »Sedaj bomo oblikovali prve bojne
enote na območju petih pokrajin v naši
državi Sloveniji. Projekt, ki je bil pred
enim letom še nerealna želja, tako ures
ničujemo. Z oblikovanjem bojnih enot,
splošnih in specialnih, bomo zagotovili
bistveno višjo stopnjo bojne pripravlje
nosti teritorialne obrambe in zmanjšali
angažiranje precejšnjega dela rezervne
sestave. Pri izgradnji naših oboroženih
sil nismo imeli ambicij oblikovati šte

Naša anketa

vilčno velike in drage oborožene sile.
Oblikujemo majhne, strokovno dobro
usposobljene in izuijene enote, ki bodo
sposobne skupaj z organi za notranje
zadeve in civilno obrambo zavarovati
nedotakljivost ozemlja države Slo
venije.«
V novomeški vojašnici so obnovljeni
trije objekti za bivanje in učenje voja
kov v drugi fazi usposabjanja, kuhinja z
jedilnico s 300 prostori, kantina, ki jo
bo republiški štab za teritorialno obram
bo oddal v najem najboljšemu ponud
niku, in ambulanta, obnovljena pa so
tudi poslopja nekdanjega poveljstva
garnizije, kjer je sedaj nameščen pokra
jinski štab teritorialne obrambe za Do
lenjsko s svojo enoto.
T. J.

ZA POŽRTVOVALNOST— Med do
bitniki zlatega znaka generala Maistra,
ki jih je ob priznanjih za hrabrost in
drugimh priznanjih, skupaj 116, udele
žencem vojne z Dolenjske ob priliki ot
voritve novomeške vojašnice podelil Ja
nez Slapar, je bil tudi v.d. poveljnika
pokrajinskega štaba za Dolenjsko Rade
Klisarič (levo). (Foto: T. Jakše)

Slovenska lipa raste
Za Slovenijo in njenimi prebivalci je razgibano in naporno leto. Za
čelo se je s slavjem ob razglasitvi samostojne slovenske države, ob če
mer je redkokdo ostal neprizadet. Nadaljevalo seje naslednjega jutra s
prihodom tankov JA na slovenske ulice in z desetdnevno vojno, v kate
ri na srečo ni tekla kri, kot na Hrvaškem in v BiH, povzročila pa je pre
cej škode in strahu. Nadaljevalo seje s težavnim prepričevanjem sveta,
da imamo vso pravico do svoje države, ki je sredi letošnjega januarja
obrodilo zaželen sad — mednarodno priznanje. Maja je bila Slovenija
sprejeta tudi v OZN. Po besedah dr. Janeza Drnovška ima v svetu do
ber imidž, na Zahodu pozitivno ocenjujejo razmere pri nas in imamo
dobre možnosti, da Evropa naveže z nami tesnejše gospodarske stike.
Slovenska lipa, za katero so mnogi trdili, da se bo posušila, raste naprej,
ob obletnici slovenske osamosvojitve pravi minister Jelko Kacin. V tem
letu seje seveda dogajalo še marsikaj drugega. Borba strank za prestiž
pod krinko skrbi za blagor države in državljanov je pripeljala do polari
zacije družbe in do blokade parlamenta, v kateri na primer ni bilo mo
goče sprejeti lastninske zakonodaje, ki je za mnoge osnova gospodar
skega preporoda Slovenije s pomočjo tujega kapitala. Do nove ustave
pa smo prišli. Zamenjana je bila vlada, kar imajo nekateri za levi udar,
drugi skoraj za zadnjo rešilno bilko nič kaj spodbudnega gospodarskega
stanja. In tako naprej. Skratka zgodovinsko leto, čeprav je treba še mar
sikaj postoriti.
LOJZE PLANKAR, natakar v Piceri
ji Novo mesto: »Človek šele sedaj vidi,
kakšno srečo smo imeli, da smo ušli bal
kanskemu masakru, kakršnega sedaj po
čno četniki po Bosni. Mislim, da vsaka
ločitev zakonca precej stane in tudi naša
ni poceni. Slovenske tovarne so izgubile
tržišče, kar je slabo. Prvi praznik sloven
ske državnosti mi še ne pomeni veliko, ko
bo Slovenija naš ponos, se bom dneva lo
čitve bolj z navdušenjem s
VIDA AMBROŽIČ, delavka iz. Cer
kelj: »Na začetku osamosvajanja je kaza
lo, da naša politika ne bo uspela. Po enem
letu je marsikaj drugače videti. Mislim,
daje boljše. V Čerkljah ob vojaškem leta
lišču smo spremembo še posebej občutili
in smo veseli, da se je vojna zaosamosvojitev končala tako, kot seje. Če bi lahko
kaj predlagala politikom, ki vodijo Slo
venijo, bi rekla, naj se malo manj
prepirajo.«
RUŽA JEREB, ekonomski tehnik iz
Kostanjevice: »V zadnjem letuje bilo ve
liko narejenega, čeprav so nekateri govo
rili, da bo za take spremembe potreben
čas več generacij. Vlada in predsedstvo
sta bila uspešna. Zdaj so se začeli prepira
ti, parlament je neenoten. Lahko se pre
pirajo v parlamentih po svetu, naš pa bi
moral najprej sprejeti nekaj pomembnih
zakonov. V tem bo morala Slovenija na
rediti glavni in najtežji korak do resnične
državnosti.«
JOŽE NEMANIČ iz Čuril pri Metli
ki: »V tako kratkem času smo veliko na
redili za slovensko državnost. Nekateri
imajo Slovenijo res še vedno za del Ju
goslavije, vendar smo s svojimi dejanji
svetu že dokazali, da smo samostojna dr
žava, vredna vsega spoštovanja, ki je s
svojim obnašanjem upravičila medna
rodno priznanje. Da pa nam je vse to
uspelo, ne gre zahvala le vodstvu naše dr
žave, ampak vsemu zavednemu sloven
skemu narodu.«
v MARJAN ŽALEC, inž. strojništva iz
Črnomlja: »Slovenska politika je bila za
krepitev naše države dobra. Glede na pr
votne izglede za našo osamosvojitev so
bile tudi žrtve majhne. Menim, da smo
pri snovanju slovenske državnosti inte
lektualno premagali Srbe, bolj kot sreča
sta nam pomagala znanje in sposobnosti.
Vendar pa bi bil že čas, da bi se bolj po
svetili gospodarstvu. Razvojna politika je
bila premalo stimulativna.«
LUCIJA RUPARČIČ, socialna de
lavka iz Ribnice: »Ob svečani razglasitvi
samostojnosti pred letom sem bila glo
boko ganjena. Naslednjega dne nisem
mogla verjeti radijskim vestem. Tudi da
nes sem zelo vesela, da smo samostojni,
še posebno veliko pa mi pomeni, da je
mir. Vse ostalo se bo že nekako uredilo.
Upam pa, da bo vlada v skrbi za eko
nomski razvoj in ugled naše države v sve
tu poskrbela za najbolj ogrožene driavljane <<

MARIJA ŠKULJ, upokojenka iz Ko
čevja: »Zdi se mi, da je še prezgodaj za
praznovanje, ko ponekod na tleh nekda
nje Jugoslavije potekajo krvavi boji.
Prav je, da smo samostojni, zastavlja pa
se mi vprašanje, če tega ni bilo mogoče
doseči tako, da bi bila škoda, predvsem
gospodarska, za nas manjša, kotje. V tem
enem letu pa se ni dalo doseči več, zato se
mi tudi ne zdi prav, da je bila vlada
zamenjana.«
RUDI KANTUŽAR, upokojenec s
Prešne Loke, Sevnica: »To je že lep obču
tek, da živimo prvo leto v samostojni dr
žavi. Moti pa me, če slišim, da kdo kar
počez kritizira, kako je bilo poprej vse
slabo, zdaj pa naj bi bilo vse lepo. Od le
pih besed se ne da živeti, čeprav politi
kom to morda celo uspeva. Lahko rečem,
da moramo zdaj delati vsaj tako trdo kot
prej, a imamo od tega še manj kot včasih.
SREČO PUST od'
b
oda'
■ in razvoja v Iskri Mokronog: »V političI nem, civilizacijskem smislu je dosežen v
zadnjem letu zelo velik napredek. OdpiI ramo se v Evropo in spreminjamo kriteri§8 je za uspešno sobivanje v novi skupnosti.
I Po drugi strani je treba priznati, da na
I osamosvojitev nismo bili ustrezno pripravljeni, kar povzroča po gospodarski
plati znatne probleme. Gotovo pa bi bili
ti še večji, če bi ostali v Jugoslaviji.«

Za kozje mleko manj zanimanja?
Kozjerejci na 1. državni razstavi in sejmu koz v Sevnici očitali mlekarnam, da ne
znajo tržiti zdravju koristnih kozjih izdelkov — Bo ministrstvo pokrilo razliko?
SEVNICA — Na 1. državno razstavo in sejem koz pri sevniškem taborniš
kem domuje 32 razstavljalcev pripeljalo 140 živali, kar je manj kot na večini
prejšnjih šestih prireditev, ko so v Sevnico lahko pripeljali živali tudi rejci iz
drugih republik nekdanje Jugoslavije. Zdaj to ni mogoče tudi zaradi strogih
predpisov o zdravstvenem varstvu živali.
Je pa bila to zanesljivo tudi zadnja sobotnem letnem zboru podružnice do' prireditev
' J'" v organizaciji podružni
’ " '
sti polemične razprave, predvsem v luči
taka
vprašanja, koliko kozjerejskih društev
ce za kozjerejo, ki seje morala izločiti iz
Zveze društev gojiteljev pasemskih ma
bi naj imela bodoča slovenska zveza
kozjerejcev in o njihovih pristojnostih.
lih živali Slovenije, da bi zveza lahko
zaprosila za sprejem v evropsko zvezo
Rejci so zvečine nasprotovali omejeva
nju števila društev (predlog je bil, da bi
malih živali, ki združuje predvsem goji
telje kuncev, perutnine in golobov. O
ukinitvi podružnice za kozjerejo Slove
nije, ki je imela doslej sedež v Sevnici,
vodil pa jo je Silvo Osovnikarje bilo na

jih bi bilo v Sloveniji le 6, kolikor je v
regijah živinorejskih zavodovlv). Sve
tovalec ministra za kmetijstvo, gozdar
stvo in prehrano Viktor Krek (ministr
stvo je bilo pokrovitelj prireditve) seje
zahvalil Silvu Osovnikarju za pionirsko

Ureja: mag. Julij Nemanič

Opazovati, presojati
in odločiti se o
ukrepih v vinogradu

Manj kamenja

Brusniški praznik češenj
V Brusnicah že več kot 60 let prirejajo razstavo če
šenj — Rekord: 100 tonprodanih češenj — V nedeljo
__________ zmanjkalo češenj in zavitka__________
BRUSNICE — Že od leta 1926 naprej v Brusnicah, tej lepi podgorski vasi,
proslavljajo praznik češenj in ob tej priložnosti pripravijo razstavo izvrstnih
brusniških hrustavk. Tako razstavo in vse, kar sodi zraven, vrli Brusničani pri
pravijo vsako leto, če le češnje obrodijo. Letos so, in to kar dobro.
Kljub temu pa je v nedeljo, ko so pri
pravili razstavo, češenj že okoli tretje
ute popoldne za prodajo zmanjkovalo.
Do takrat sojih prodali že več kot 3.500
kilogramov, pa bi jih, so zatrjevali or
ganizatorji, še vsaj 2.000 kg, če bi jih le
imeli. Glede na velik obisk te brusniške
prireditve in povpraševanje ljudi po
uešnjah bo ta ocena kar držala. Tudi če
bi jih prodali več kot 5 ton, bi bilo to
drobiž proti temu, kar je zabeleženo za
leto 1933, ko so prodali neverjetnih
100.000 kg brusniških hrustavk. Takrat
je bilo v vasi veliko več češenj, kot jih je
danes, poleg tega pa so bile na razstavi
kar vse češnje v vasi in ljudje so pokupili
' celotno »razstavo«.
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Sejmišča
BREŽICE - Na sobotni redni te
denski sejem so prodajalci pripeljali
. . ° *rl mesece starih in 47 sta
rših tprašičev. Prvih so prodali
156 po 300, drugih pa 19 po 200 do
240 tolarjev kilogram žive teže.

Menda so češnje v Brusnicah na veli
ko začeli saditi že kmalu po prvi sve
tovni vojni, da bi si ta takrat revni pod
gorski kraj malo opomogel. Ljudje so
sadili češnje po brežinah ob njivah in
tako je bilo ob eni njivi tudi po osem
češnjevih dreves, ki v dobri letini dajo
okoli 1.000 kg češenj. En sam kmet je
imel 2 do 3 tisoč kg češenj. Danes sicer
v Brusnicah ni več toliko češenj kot
pred desetletji, a še vedno dovolj. Tudi
letos bi jih za prodajo pripravili več, saj
je bilo sadežev v nedeljo na drevesih še
dovolj, a je ljudem za konec tedna po
nagajal dež, da jih niso mogli več nabra
ti. Kljub temu pa so Brusničani pripra
vili lep praznik češenj. Za razstavo so
poleg češenj pripravili tudi jedi iz češenj
oz. s češnjami in druge domače dobrote,
kar je bilo, predvsem češnjev zavitek,
prav tako moč kupiti. Brusniške gospo
dinje so za praznik napekle več kot
1.500 kg češnjevega zavitka in nič ga ni
ostalo, še več bi ga ljudje pokupili, ko bi
ga le bilo.
Ob razstavi so pripravili še povorko,
na kateri so prikazali tudi stara kmečka
dela in opravila. Seveda se je vsa stvar
končala z veselico.
A. B.

Ob iztekagromelioracijskih del
RADOVIČA — Po poldrugem
letu čiščenja kamenja v krajevni
skupnosti Radoviča zaključujejo z
agromelioracijskimi posegi. Števil
ne njive brez kamenja ter razšiijene
poljske poti so za tukajšnje prebi
valce velika pridobitev, saj jim bo
odslej delo močno olajšano, čeprav
bo zaradi strmin in razdrobljenih
parcel še vedno precej težavno.
»Sedaj se bodo posamezni last
niki najbrž dogovorili tudi o med
sebojni komasaciji, kar bo obdela
vo še nekoliko poenostavilo,« pravi
predsednik krajevne skupnosti Jože
Petrič. »V glavnem so ljudje zado
voljni, nekateri pa tudi ne, vendar
so za to krivi predvsem sami. Mar
sikdo seje namreč šele ob izteku del
spomnil, da bi dal odstraniti kame
nje s svojih parcel, takrat pa je žal že
zmanjkalo denaija,« pravi Petrič.
Prepričan pa je, da bodo tisti, ki so
se kamenja znebili, zagotovo skrb
no obdelali vsako ped zemlje. Tudi
zato, ker je ni v obilici. In četudi bi
na Radoviči čiste kmete lahko pre
šteli na prste ene roke, se skoraj pri
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BRUSNIŠKE HR USTA VKE — Domačini in obiskovalci so si v nedeljo v brusniški
osnovni šoli z zanimanjem ogledali razstavo češenj in domačih dobrot (Foto: A. B.)

Kmetijski nasveti
Pred sekiro še obročkanje
Nc zgodi se tako poredkoma, da lastnik po nekaj letih
potrpežljivega čakanja razočaran ugotovi, da je ml njegov trud
lr> strošek zaman, ker posajeno drevo ne rodi. Odkar cepijo več
sort na šibko rastoče podlage, takih primerov ni več toliko, so
Pa se. Da odpove rodnost, so lahko krive tudi fiziološke motnje
V rr,ast' Pa tudi napake pri saditvi. V vseh primerih odpovedi
rodnosti gre za porušeno razmerje med rastojo in rodnostjo.
Da drevo zarodi, mora že leto poprej narediti cvetni nastavek
ah kot se temu strokovno pravi: dosežena mora biti diferenciacija
cvetnih brstov. Če ima drevo zaradi pregostega sajenja ali
neobrezanih vej v krošnji premalo svetlobe, se cvetne zasnove
•KAKO ŠIROK OBROČEK? - Obroček izrezanega lubja, s
Jjjderim uravnamo razmeije med rastjo in rodnostjo, naj bi bil
w«k približno za dvakratno debelino luba. To je odvisno tudi
™ bujnosti rasti; bolj bujno drevo zadrži v rasti le širši obroček
'n obratno. V kmetijskem inštitutu v Ljubljani priporočajo
.ročkanje s sadjarsko žago, izvesti pa ga je treba spomladi, ko
mine nevarnost mraza in pretok drevesnih sokov že omogoča
ločitev luba od lesa.
nc tvorijo. Podobno se dogaja takrat, ko je drevo premočno
obrezano in je zaradi nesorazmerja med velikim koreninskim
sistemom in majhno krošnjo vse usmerjeno v rast. Enako se
i°8aja, če je bujna sorta jabolk (na primer jonagold, gloster in
clstar) cepljena na močno podlago, kot sta sejanec in podlaga
MM 106. Če v pričakovanem času ni polodov, je treba nekaj
Kot eden zadnjih ukrepov pred sekanjem nerodnega drevesa
stroka spet priporoča obročkanje, to staro metodo pospeševanja
rodnosti jablan in hrušk, ne pa drugih sadnih plemen. Tudi ta
metoda je tvegana in ne vedno uspešna, vendar velja poskusiti,
?aJ je za seikiro tako in tako še vedno čas. Kot že ime pove,
Je obročkanje odstranitev izrezanega obročka skorje, kar močno
vPhva na oskrbo drevesa s sokovi. Po skorji (floemu) se namreč
pretakajo asimilati iz listov v korenine, po lesenem delu (ksilenu)
Pa doteka voda iz korenin v liste. Če skorjo prekinemo, zadržimo
vcc asimilatov, to je ustvarjenih organskih snovi, v kroni, se s
tem rast zadrži, poveča pa rodnost. Namen je tako dosežen.
Inž. M. LEGAN

REKORDERKA MIŠA — Kozi Miši
so mlečni kontrolorji namolzli 4,45 l
mleka, kar je lastnici Marti Slapšak iz
Spodnje Besnice (na posnetku) prineslo
prehodni pokal Zelene doline za rekor
derko mlečnosti 1992. Za malenkost
manj mleka je imela koza Lu (4,42 l)
Sevničana Lada Nemca
delo pri organiziranju slovenske kozje
reje.
Na pogovoru z rejci, ki gaje pripravi
lo to ministrstvo, pa je beseda tekla naj
več o slabem trženju kozjega mleka in
njegovih izdelkov v zadnjem času. Mi
lan Mimik iz Celjskih mlekarn, ki naj bi
letos od 40 kooperantov odkupile
okrog 300.000 litrov kozjega mleka
(Ptujske mlekarne pa od 17 rejcev
120.000 litrov mleka), je ponazoril, da
so maja prodali izdelkov za komaj 13
odst. odkupljenih količin mleka in da
bodo žal prekinili plačevanje kooperan
tom po dogovorjenih cenah. Številni
rejci so kritizirali mlekarne, da so veliko
premalo storile za marketing kozjega
mleka (ponujajo le 6 izdelkov), napo
sled pa so le soglašali s sklepom, da naj
skušajo za odkupljeno mleko v maju in
juniju na ministrstvu za kmetijstvo za
gotoviti denar za kritje razlike med od
kupljenimi in prodanimi količinami
mleka.
p. PERC

Z NOVOMEŠKE TRŽNICE
Jože Petrič
vsaki hiši poleg službe ukvaijajo še s
kmetovanjem.
»Ljudje so doslej prodajali pred
vsem grozdje in mleko, ostalo pa so
pridelali predvsem zase. V zadnjem
času pa se jih vse več odloča za sa
dovnjake. Kakorkoli, obdelava bo
odslej zagotovo lažja, ljudje pa se
bodo že sami odločili, pridelava ka
terih kultur je zanje najugodnejša.
Upam, da se bo morda tudi zaradi
agromeliorirane zemlje kateri od
mladih lažje odločil ostati na kmeti
ji. Zagotovo pa je, da bodo odslej
ljudje na zeleni meji — od naše vasi
do Hrvaške je namreč le streljaj —
bolj zadovoljni,« razpreda Petrič, ki
pa se ne pozabi v imenu vaščanov
zahvaliti vsem, ki so pripomogli k
temu, daje na radoviških poljih ve
liko manj kamenja.
M.B.-J.

EN
HRIBČEK
BOM
KUPIL...

Tisti, ki spremljajo cene na ljubljanski
in drugih tržnicah po Sloveniji, vedo, daje
novomeška najdražja. To smo že nekaj
krat zapisali. Zdravilo za takšen odnos do
kupca je znano. Le nekajkrat v sezoni bi
bilo potrebno na stojnice spustiti »zeleno
mafijo« iz Ljubljane in novomeški proda
jalci bi se kmalu omehčali s cenami. Para
dižnik je drugje v Sloveniji že nekaj časa
največ po 60 tolarjev, v Novem mestu pa
drži ceno 150 tolaijev. Tudi češnje imajo
visoko ceno. Drobnice je res mogoče ku
piti za 120 tolaijev, hrustavke pa so že bli
zu 200 tolarjev. Pa preglejmo še nekatere
ostale cene: breskve so po 100 do 150 to
larjev, banane 100, krompir po 50 do 70,
korenje 100, jabolka 110, čebula 100, ze
lje 70, lešniki 700, smokve 300, rozine
400, merica malin 120, jurčki 800, lisičke
600, pesa 100, jajca po 12 do 15, solata
80, sadjevec 300, česen 360, kumare 100
in borovnice 200 tolaijev za liter. V druž
beni stojnici Sadja in zelenjave je bilo ta
ko: banane 109, kumare 108, zelje 90,
marelice 261, cvetača 234, korenje 91,
hruške 170, jabolka 85, mlada čebula 90,
orehi 1180, limone 119, krompir 69 tolar
jev. Pokukali smo še k Deladiniju. Tam so
češnje po 250, banane 120, krompir 80,
kumare 100, lubenica 150, čebula 150 in
pomaranče 100 tolaijev.

VVOLFCOMMERCE

Cvetenje vinske trte bo kmalu
končano. Sedaj je naša osnovna skrb
obvarovati vinograd pred napadom
bolezni. Pomembno je tudi, da
razmislimo o potrebi dognojevanja
in o zelenih delih. Redčenje poganj
kov, če tega nismo že opravili, je
odvisno od moči trsa. Slabo razvite
obvezno odstranimo, če imajo
nastavljene grozde. Poudarjam, da
slabim trsom ne moremo pomoči,
če jih dognojimo, ampak samo z
razbremenjevanjem. Dognojevanje
pride izjemno v poštev na določenih
delih parcele in če letos še nismo
dodajali dušika, kakor tudi pri manj
bujnih sortah. Trsov, katerih poganj
ki presegajo najvišjo žico, ne
dognojujemo. Z dognojevanjem ne
moremo izboljšati neizenačenosti
dolžine poganjkov. To je posledica
nepravilno dozorelega lesa in napa
da bolezni in škodljivcev. Da bi trta
enakomerno odganjala v prihodnjem
letu, moramo poskrbeti že sedaj s
tem, da ne pretiravamo z dodajanjem
dušika, da trs zadostno zavarujemo
pred napadom bolezni in škodljivcev
ter da odstranimo odvečno nastavljene
grozde. Količina nitromonkala ne
sme presegati 4 dag na trs, oz. 15
kg na 10 arov. O potrebi dognojevanja
se moramo odločiti takoj, kajti poz
nejše dodajanje je škodljivo.
Priporočam dodajanje listnega
gnojila, ki vsebuje mikroelemente
(npr. folifertil). Pri tem moramo
paziti na možnost mešanja s
posameznimi pripravki.
Ker je toča poškodovala dvoletne
cepljenke, priporočam odstraniti
poškodovani del in pustiti rasti ne

kaj zalistnikov, ki lahko še normal
no dozorijo.
Nastopili so ugodni pogoji za
razvoj oidija, ki se marsikje pojavlja
na listih. Na mestu okužbe je zgoraj
vidna svetlejša pega, nekoliko bleš
čeča in površinska lisa je na tem
mestu zategnjena. Pretežno od spod
nje strani je vidna fina siva prevleka.
Pri okužbi s peronosporo je ta pre
vleka bolj bela in vidna, sama pega
je bolj rumeno ijava in prosojna (oljni
madež). Priporočam predvsem sistemične pripravke, kot so: topas 100
EC, tilt, rubigan, systane, dorado ali
bajleton, in sicer v dozah, kot piše v
navodilih za uporabo posameznega
pripravka. Uporaba pepelina v konc.
0,30 % ne zagotavlja varnosti. Če
nimamo drugega pripravka, upora
bimo pepelin v konc. 1,0 % - 1,2 %.
Učinek žveplenih pripravkov je odvi
sen od temperature in vetra. Delova
nje je kratkoročno, praviloma manj
kot en teden.
Proti peronospori ne kaže škropiti
na pamet. Potem ko opazimo prve
pege, čez 5 do 10 dni uporabimo ridomil, sandofan ali galben. Mikal je
potrebno uporabiti takoj, ko opazi
mo prve pege.
Ker obstaja možnost, da je zaradi
uporabe sistemičnih pripravkov večja
občutljivost na botritis, je priporočlji
vo natančno pregledovati vinograd in
škropiti s sistemiki samo v primeru
resne ogroženosti trte.
Kljub uporabi sistemičnih priprav
kov je potrebno natančno poškropiti
vse zelene dele trsa, ker sicer obstaja
nevarnost napada bolezni samo na
grozdje.
Vsi, kateri ste zainteresirani za
neposredni pogovor in prikaz na
terenu, se informirajte pri občinski
svetovalni službi o točnem času
mojega obiska na vašem območju.
dipl. inž. agr. JOŽE MAUEVIČ

Črnomaljska vinska cesta
Za začetek naj bi bila krajša, kot so načrtovali pred
desetletjem — Natančni pogoji_________
ČRNOMELJ — Da bi privabili
čim več turistov, so v Črnomaljski
občini znova obudili že precej staro
zamisel o vinski cesti. Projektna sku
pina za projekt vinske ceste je pred
kratkim pripravila nov predlog trase,
po kateri bi potekala omenjena cesta.
Prvo traso so v črnomaljski občini si
cer vsaj na papirju »zakoličili« že
pred desetimi leti, a je po mnenju pro
jektne skupine preobsežna in predol
gaZato so se odločili za novo, katere iz
hodiščna točka naj bi bil Črnomelj. Na
daljevala bi se po poti proti Stražnemu
Vrhu, Maverlenu, do odcepa za Bistrico
pa navzdol do Griča in Doblič. Potem
po cesti do Jelševnika in nazaj na cesto
Črnomelj-Stražni Vrh. Seveda se bodo
lahko na vinsko cesto priključili tudi ti
sti, ki so sicer izven tega območja, torej
tudi z Rožič Vrha, Tuševega Dola, Bis
trice, Tanče Gore.
Projektna skupina je pripravila tudi
pogoje, ki jih bodo morali izpolnjevati
tisti, ki bi se želeli vključiti v projekt vin
ske ceste. Biti morajo lastniki ali najem
niki stavbe in vinograda na omenjenem
področju. V vinogradu zasajena vinska
trta mora biti na seznamu priporočenih

in dovoljenih sort po asortimentu vin
skih sort Slovenije, ki je predviden za
belokranjski okoliš. Vinograd mora
meriti vsaj 20 arov. Zidanica mora biti
dostopna tudi z avtomobili in imeti
primeren parkirni prostor ter seveda
pitno vodo, kanalizacijo, ustrezno klet s
primerno opremo in prezračevanjem.
Interesent mora biti vpisan v register
proizvajalcev grozdja in vina v črno
maljski občini, imeti tečaj iz kletarstva,
ki ga organizira društvo vinogradnikov
Bele krajine, kvaliteta vina pa mora biti
stalno analizirana pri Kmetijskem inšti
tutu Slovenije. Vino mora biti razvršče
no v kakovostni razred z oceno nad 15
točk, za sortna vina pa z oceno nad 16
točk; gostom pa morajo ponuditi tudi
domačo hrano.
Sicer pa naj bi v črnomaljski občini
ustanovili tudi komisijo, ki bi vsaj dva
krat na leto preveijala ponudbo na vin
ski cesti, da kvaliteta ne bi padla in da bi
gostom zares ponudili najboljše. Da bi
bilo vse čim bolj na profesionalni ravni,
bo uresničevanje projekta vinske ceste
prevzela v svoje roke občinska Agencija
za razvoj.
M.B.-J.

gospodinjski kotiček

Črni bezeg odžeja in zdravi
SKLAD VZAJEMNE POMOČI
OBČANOV IN PODJETIJ IZ R SLOVBMIJE

ponudba za člane sklada:
brezobrestna stanovanjska, potrošniška
ali gotovinska posojila
pričakujemo Vas v Novem mestu,
na Prešernovem trgu 3, vsak dan od 15.30 do 19.00
telefon: 068/25646

... z (Dami a diiki in obilju ...
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Skoraj povsod, kamor se ozremo,
opazimo belo cvetoča in dišeča
socvetja črnega bezga. Raste povsod,
saj je zelo odporno listnato drevo,
v predelih zmernega podnebja Zraste
do 8 m v višino. Se zelo razraste iz
poganjkov ali potaknjencev. Vsi de
li bezgovega grma so uporabni.
Cvetovi dajejo dišeče, lahke napitke.
Lahko jih tudi ocvremo v testu kot
cvrtnjake. Poparek iz listov pomirja,
deluje proti vročici, prehladu in
nahodu. Za zunanjo uporabo pa je
kot tekočina za izpiranje oči in
kozmetična vodica za umivanje.
Surove zelene jagode so neužitne,
zrele pa uporabljamo za pripravo vi
na in soka. Dobro zrele črne jagode
lahko posušimo in uporabimo za čaj.
Sirup iz zrelih jagod uporabljamo
proti kašlju in kroničnim bronhial
nim težavam. Vsi pripravki imajo
odvajalen učinek, predvsem priprav
ki iz lubja. Drevo je imelo zlasti v
srednjem veku povezavo z magijo
in čarovništvom. Se boste odločili za
pripravo šabese iz bezgovega cvetja?
To je okusna in osvežujoča, peneča
se brezalkoholna pijača. Zaradi

pravilnega vrenja je najbolje, da se
lotimo priprave v toplih dneh. Po
trebujemo 10 1 vode, 10 čistih bez
govih cvetov, 1,5 dl vinskega kisa, 3
limone in 1,5 kg sladkoija. Cvetove
na hitro oplaknemo in jih prelijemo
z 10 litri vode. Dodamo oprane in
na rezine zrezane limone, kis in
sladkor.. Premešamo in prekrijemo z
gazo. Če uporabljamo gumijaste
zamaške, nam jih vrenje odnese s
steklenic. Šabeso lahko pripravljamo
tudi v času, ko ni več svežih cvetov.
Odberemo lepe cvvetove v vrečko in
jih zamrznemo. Ko se nam bo
zahotelo šabese, bo ta hitro pri roki.
In še, kako boste pripravili bezgov
sirup, ki ga lahko mešamo z vodo,
s čajem ali z mineralno vodo. Po
trebujemo 3 I prevrele, še tople vode,
30 bezgovih cvetov, 60 g citronske
kisline in 3 kg sladkoija ter segrejemo
do 85° C. Še vroče polnimo v segrete
steklenice in zapremo s kovinskimi
ali gumijastimi zamaški. Sirup je do
bro obstojen do 1 leta in tudi dlje.
Količino citronske kisline lahko
poljubno spreminjate.
HELENA MRZLIKAR

DOLENJSKI UST
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Žužemberku eno boljših podjetij
Čeprav ga tepe tečaj in druge težave, Keko dosega dobre rezultate — Denarja za
plače za pol leta, četudi ne bi nič prodali — Zamenjava direktorja
ŽUŽEMBERK — Odločitev dr. Dušana Lavriča, da po petnajstih letih za
pusti žužemberško tovarno kondenzatorjev Keko, v katero je prišel kot sanator
že na pol odpisanega podjetja, je v podjetju, še bolj pa v bližnji okolici spodbudi
la številna ugibanja, ali Keko ni morda spet na pragu težkih časov. Dr. Lavrič
zatrjuje, da odhaja, ko gre firmi dobro. Petnajst let direktorstva mu je dovolj, v
Keku pa bi nov prvi človek z novimi pogledi lahko naredil še kaj novega.
Dosegamo dobre rezultate, letos še
boljše kot lani. Likvidnostnih težav ni
mamo, tudi zadolženi nismo. Smo eno
redkih podjetij, ki izplačuje plače nad
kolektivno pogodbo. Smo pa sestavni
del slovenskega gospodarstva in tudi pri
nas se pojavljajo težave pri poslovanju,
predvsem s pridobivanjem naročil, pre
cej pa vsak mesec izgubljamo na račun
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Dr. Dušan Lavrič
deviznega tečaja. Izvoz je kljub temu
edina alternativa; letos startamo z njim
na 15 milijonov mark, za doseganje
večje prodaje na tuje pa imamo syoja
predstavnika v Stuttgartu in Moskvi.
Domačega trga skoraj ni. saj je sloven
ska elektroindustrija v izjemno težkem
položaju, sicer pa tudi vsi veliki proizva-

KAKO IN KDAJ BOMO
VOLILI
NOVO MESTO — Občinska kon
ferenca SDP Novo mesto je v torek pri
pravila javno tribuno »Kako in kdaj
bomo volili«. Poleg volitev in nove.vo
lilne zakonodaje je bil tema pogovora
tudi programski razglas SDP, ki ga pri
pravlja programski svet stranke in bo
ponujen volilcem kot volilni program
SDP. Na tribuni, na kateri so počastili
tudi praznik slovenske državnosti, sta
sodelovala Miran Potrč in Sonja Lokar
iz vodstva.stranke.'

Skrb za kmete
I. Oman in L. Peterle pri
novomeškem županu Mar
janu Dvorniku — Obisk
_______ Pleterij_______
NOVO MESTO — Pretekli četrtek
sta se na obisku pri predsedniku novo
meške občinske skupščine Marjanu
Dvorniku mudila predsednik Sloven
skih krščanskih demokratov Lojze Pe
terle in član slovenskega predsedstva
Ivan Oman. S seboj sta pripeljala še dva
člana SKD, ministra iz bivše, Peterleto
ve, vlade: dr. Jožeta Osterca in Igotja
Umeka.
Dvornik je goste seznanil s progra
mom razvoja kmetijstva v novomeški
občini, ki ga bo občinska skupščina
obravnavala 2.junija. Zaradi razdrob
ljene posesti sta predvsem Oman in
Osterc poudarila pomen pridelave kul
tur, ki na majhnih površinah dajejo do
hodek za preživetje, sadjarstva, vino
gradništva pa zadružništva, urejenosti
vasi in zbujanja podjetniška duha v
kmetih za napredek kmetijstva.
Peterle je predvsem poudaril priza
devanje njegove stranke, da bi ljudje
čim lažje prebrodili čas, ki se obeta na
poti v Evropo, in opozoril, da bi država
s primerno podporo lahko preprečila si
romašenje polkmetov, ki znajo v proce
su lastninjenja in na ta račun povečane
brezposelnosti prvi ostati brez služb.
Gostje so na koncu obiskali še Pleteije.

jalci elektronike v svetu delajo s polo
vičnimi zmogljivostmi. S prodajo v juž
ne republike nekdanje Jugoslavije pa
smo prekinili že prej, predno seje začel
intenziven proces slovenskega osamos
vajanja, ker niso plačevali robe,« pravi
dr. Lavrič.
Žužemberška tovarna Keko se že
dolgo, zadnje čase pa še intenzivneje
usmerja predvsem na zahodna tržišča,
kamor proda 70 odst. svojega osnovne
ga programa kondenzatorjev. Ima pa
tudi pomembno kooperacijsko pogod
bo do leta 1995 v vrednosti 42 milijo
nov dolarjev s partnerjem iz Belorusije
za prodajo opreme. Ker gre za prodajo
znanja, jim prodaja opreme vrednostno
veliko pomeni, saj je tu čisto drugačen
zaslužek kot pri izdelkih, ki so name
njeni industrijski potrošnji, kjer je iz
jemno velika konkurenca. Trgi za
opremo seveda niso na Zahodu, ampak
države v razvoju. Doslej so opremo za
proizvodnjo kondenzatorjev prodali že
na Kitajsko, letos pa zaključujejo posel
z Indijo.
»Včasih smo imeli v tovarni samo en
program, klasične kondenzatorje. V
preteklih letih smo veliko investirali in
vpeljali vrsto novih izdelkov, ki skupaj z
dobrim imenom, ki si gaje firma ustva
rila zunaj, pa z notranjo složnostjo daje
jo garancijo za naprej. Sedaj uvajamo
proizvodnjo dveh novih izdelkov, posistorja in varistorja, ki naj bi bila že pri
hodnje leto naša nosilna programa. Za
enkrat na žalost ne gresta, kot smo pri
čakovali, zato v firmi ni polne zaposle
nosti. Stalno imamo na čakanju od 25
do 30, občasno do 40 ljudi od 400.
Kalkulacije, za koliko ljudi je dela, de
lamo dnevno, sprehajanja po tovarni ni.
Pomanjkanje dela za vse je tudi zaradi

izgube programa statorjev za elektro
motorje za Železnike, ki je zaposloval
sto ljudi.vDobili smo ga po mojem pri
hodu v Žužemberk, lani pa so nam ga
vzeli, ker so sami v težavah. Ko bo
normalno stekla proizvodnja novih
dveh izdelkov, računam, da bo delo za
• Kot rečeno se dr. Dušan Lavrič
poslavlja od direktorstva v žužemberskem Keku. Hkrati to ne bo po
polno slovo od podjetja, na čelo kate
rega so za v.d. direktorja imenovali
»domačega« inženirja Petra Štora,
ker se na razpis začuda ni javil nihče.
V upravnem odboru so se dogovorili,
da bo dr. Lavrič s Kekom sodeloval
vsaj še do konca prihodnjega leta,
predvsem pri dokončanju posia z Beiorusijo, in še enega pomembnega z
Nemci, ki se ravno odpira, saj so v
poslovnem svetu posli danes vezani
vsaj toliko kot na kakovost in ceno
tudi na ime.
vse, morda še za kakšnega novega,«
pravi dr. Lavrič.
Z. LINDIČ-DRAGAŠ
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DNEVI PIVA
ŽUŽEMBERK — Od 25. do 28. ju
nija bodo v Žužemberku dnevi piva, ki
jih podjDokroviteljstvom gostišča Koc
jan iz Crmošnjic, novomeškega Unio
na, Ljubljanskih mlekarn invSalamona
prireja lastnik kioska Grad Žužemberk
Boris Sajevic. Za to priložnost je pri
pravil številne zabavne in športne ak
tivnosti, kot so spust po Krki s kajaki in
kanuji, rafting, modna revija, tekmova
nje v količini popitega piva, prikaz
kmečkih običajev, žrebanje nagrad, za
zabavo pa bosta poskrbela ansambla
Ivana Puglja in Fontana Bend. Pekli se
bodo odojki in vol ter ostale specialitete
na žaru. Skratka v Žužemberku ob
koncu tedna ne bo nikomur dolgčas, pa
tudi lačen in žejen ne bo.

NOVO MESTO — 20. junija so se
športniki novomeškega Društva upo
kojencev udeležili 17. srečanja dolenj
skih regij v Ribnici. Ekipa 27 športni
kov iz Novega mesta se je odlično
izkazala. V kegljanju je 3. mesto zasedla
moška ekipa, ženska ekipa je bila na 2.
mestu, posamezno pa je med vsemi žen
skimi kegljačicami prvo mesto odnesla
Mari Kacin. Pri šahistih so bili Novomeščani ekipni prvaki, strelci so bili kot
ekipa na 3. mestu, enak rezultat pa so
dosegli balinarji. Ribničani so najbolj
šim delili pokale v ribniškem stilu, s či
mer so tudi šegave novomeške športni
ke zelo razveselili.
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ČAKA NAPOL ZAPLEVLJENO POLJE — Član slovenskega predsedstva Ivan
Omanje na sobotni okrogli mizi v Straži poudaril, dajih (kmete in krščanske demo
krate) čaka veliko dela, reforme pa naj ne bi izvajali nasilno. Novomeški župan Mar
jan Dvornik je predstavil projekt oblikovanja novih občin. (Foto: Z. L. -D.)

Bodoče občine po meri ljudi
V Straži okrogla miza o lokalni samoupravi in razvoju kmetijstva — Kje bodč ži
veli, bodo odločili ljudje z referendumom — Potrebna je agrarna politika

STRAŽA — »Straža ima vse možnosti za dobro občino. Tu živi 3.500 ljudi,
gospodarska infrastruktura je razvita, tu so delovna mesta, šola, vrtec, zdrav
stveni dom in tudi prostori za delo občine,« je na sobotni okrogli mizi v Straži
dejal novomeški župan Marjan Dvornik. V svoji sredi so Stražani toplo po
zdravili tudi Ivana Omana, člana slovenskega predsedstva, kije govoril o tem,
kaj in kako bomo jutri orali.
Dvornik je Stražanom precej pod
Bodoča občina mora biti organska celo
robno predstavil predvideno reorgani
ta, v kateri bodo ljudje dobili vse te
zacijo lokalne samouprave. Poudaril je,
meljne usluge. V občini bo morala biti
da bodo o tem, v kakšni občini bodo ži šola pa vrtec in zdravstvena postaja,
veli, odločali ljudje na referendumu.
skrb za komunalno infrastrukturo in, ne
nazadnje, tudi »žandarmerija«. Za ve
čino dejavnosti bo občina podeljevala
koncesije za njihovo opravljanje. Eden
od kriterijev za oblikovanje nove obči
ne bo število ljudi, na Zahodu vedo, da
imajo manjše občine manj davkoplače
valcev in so zato revnejše. Občine naj bi
v glavnem nastale iz sedanjih krajevnih
skupnosti, od sedanje pa bodo dedovale
vse nepremičnine, ki so na njihovem
območju.
V Novem mestu je jasno, da vse kra
jevne skupnosti, posebno na demograf
sko ogroženem območju, nimajo pogo
jev za kakovostno življenje v samostoj
ni občini, zato sc bodo morale priključiti
močnejšim. S Stražo je drugače. Admi
nistracije bodo občine imele, kolikor je
bodo zmogle plačati, vsekakor pa ne bo
nobene potrebe, da bi prevzele vse de
SREČANJE STAROSTNIKOV—Med organizacijami v krajevni skupnosti Stra javnosti sedanjih, saj bodo uprave, kaj
ža pri Novem mestu so nadvse delavni aktivisti Rdečega križa. Vpripravo prireditev
pada spremenjene, delale naprej.
in nudenja pomoči sokrajanom se redno vključuje kar 28 žensk, med njimi pa sta
Ivan Oman je začel, da so kmetje
tudi dva moška. Minulo nedeljo popoldan so v gasilskem domu pripravili tradicio
vedno prebrodili vse, še tako velike te
nalno srečanje najstarejših krajano v. Učenci iz osnovne šole r Va vti vasi so pripravili
žave in tako naj bi bilo tudi sedaj. Po
lep in zanimiv program, »rdečekrižarke« pa so skupaj z ansamblom Slavček poskr
udaril je, daje razvoj kmetijstva močno
bele za dobro počutje. (Foto: J. Pavlin)
odvisen od razvoja družbe nasploh ter

Skrb za ljudi z duševnimi motnjami
V Novem mestu je bilo dvodnevno strokovno srečanje aktiva varstvenodelovnih centrov Slovenije
______
NOVO MESTO — V Sloveniji je 31 varstveno-delovnih zavodov, v katerih
je 1055 odraslih ljudi z motnjami v duševnem razvoju. V teh zavodih dela 115
strokovnih delavcev in več kot polovica se jih je udeležila letnega delovnega
srečanja skupnosti teh zavodov, ki je prejšnji četrtek in petek potekalo v No
vem mestu.
izkušnje in se ozrejo tudi po svetu, da
Kot je povedala predsednica tega ak
vidijo, kaj je na tem področju tam no
tiva Jelka Škerjanc, se večkrat sestajajo
vega. »V Šloveniji so gojenci varstvenov delovnih telesih aktiva, enkrat na leto
delovnih zavodov deležni predvsem ene
pa pripravijo večje srečanje, kjer pre
oblike skrbi zanje, to so delavnice pod
gledajo opravljeno delo, si izmenjajo
posebnimi pogoji, kjer uresničujejo svo
jo pravico do dela,« je med drugim po
vedala Škerjančeva. »Za sedaj pri nas
nimamo drugih oblik, sledimo pa doga
janjem v svetu, kjer so, kar se tega tiče,
pred nami.«

ZADNJIKRA T SKUPAJ — Učenci 4.c os. šole Center so prejšnji četrtek ob za
ključku šolskega leta v lastni režiji pripra vili srečanje s starši. Najprej so se predsta
viti z dramsko uprizoritvijo,jih pogostili in nato povabili na merjenje moči v igri med
dvema ognjema in nogometu. Zmagovalci so bili seveda kratkohlačniki, ki bodo že
naslednjem šolskem letu zamenjati večino sošolcev, saj se bo treba odločiti za enega
od tujih jezikov. Štiriletno drgnjenje šolskih klopi ni od muh, zalo je bila odkrita
radovednost, kdo bo ostal skupaj še naslednja štiri leta, upravičena. (Foto: M. Luzar)

UPOKOJENCI SO
DOBRI ŠPORTNIKI

Na srečanju aktiva v novomeškem
hotelu Metropol je beseda tekla o pred
logu zakona o socialnem varstvu, ki
opredeljuje delo varstveno-delovnih cen
trov kot samostojno dejavnost. S tem
predlogom so strokovni delavci zado
voljni, saj so sodelovali tudi pri njego
vem nastajanju. Nadaljnji sklop je bil
posvečen bogatitvi prostega časa odras
lih ljudi z motnjami v duševnem razvo
ju, predvsem z vidika športno-rekreativnih dejavnosti. Prav na tem področju se
v zadnjih letih precej dogaja, kar gre
pripisati tudi velikemu vplivu tako
imenovanih specialnih olimpiad, na ka
terih nastopajo ljudje z motnjami v du
ševnem razvoju.
Z zaščitnim znakom za izdelke iz svojih programov naj bi bile delavnice pod

posebnimi pogoji oproščene prometne
ga davka in s tem bodo njihovi izdelki
bolj konkurenčni.
Dušanka Grgič, psihologinja s Cen
tra za socialno delo Ljubljana Mos
te—Polje, prevaja priročnik Angleža
Davida Brandona za osebe, ki delajo z
ljudmi z učnimi težavami. Brandon za
govarja načelo normalizacije teh ljudi v
najširšem smislu. Ti ljudje naj bi imeli
možnost izbire, pač glede na njihove
možnosti in potrebe, skratka, treba jim
je omogočiti normalno vključevanje v
družbo.
A. B.

da v Sloveniji potrebujemo nacionalno
agrarno politiko, ki mora nujno upoš
tevati majhnost. Razvoj kmetijstva naj
bi usmerjali v kulture, ki dajejo na
majhnih površinah dober dohodek.
Družinska kmetija ni tista s 50 hektari
zemlje, ampak gre za način dela, ki med
drugim zagotavlja obdelanost vse zem
lje. Poudaril je tudi pomen novih za
drug, v katerih bodo zadružniki vzeli
stvari v svoje roke. »Delaje dovolj za
desetletja, čaka nas napol zaplevljeno
polje. Reforme pa nikakor ne smemo
izvajati tako, da bi se komu na silo je
malo, ampak po normalni, demokra
tični poti,« je še dejal Oman. Na vpra
šanje iz publike je pojasnil tudi svoj
prestop iz Slovenske ljudske stranke k
Slovenskim krščanskim demokratom:
• Sobotno okroglo mizo v Straži so
organizirali krščanski demokrati. Ob
tej priložnosti je bil ustanovljen kra
jevni odbor stranke, za njegovega
predsednika pa določen Stane Zu
pančič.
bil je proti temu, da bi nastala slednji
podobna stranka, ki bi ji konkurirala.
Da ne bi povzročal škode članom SKZ,
ki so bili za oblikovanje v ljudsko stran
ko, je raje izstopil.
Vprašanj so imeli Stražani še več, ta
ko o Dvornikovi kot o Omanovi temi,
in gosta sta na vse odgovorila. Na vpra
šanje o predvolilnem podpisovanju iz
jave kandidatov za funkcije o nesodelo
vanju z udbo je Dvornik dejal, da bo ta
zadeva imela pomemben vpliv v pred
volilni kampanji, če ta določba bo v za
konu ali ne. Po njegovem bo (ne)podpis
pomemben del izkaznice kandidata.
Z. L.-D.

USPEŠNI GASILCI
ŽUŽEMBERK — Žužemberski ga
silci so še posebno v zadnjih dveh letih
zelo veliko naredili. Usposobili so gasil
ski dom, vozila, orodje in opremo, 18.
julija pa bo na gasilski prireditvi Suhokranjska noč uradno prevzet še nov ga
silski avto Nissan patrol. Veliko skrb
posvečajo izobraževanju, trenutno _na
tečaju usposabljajo 15 gasilcev. Žu
žemberski gasilci vseh starosti pa so se
odlično odrezali na raznih tekmovanjih.
Na občinsko tekmovanje so poslali pet
mladinskih in pionirskih ter dve članski
ekipi. Ena pionirska je bila že lani med
prvimi, preteklo nedeljo pa je na držav
nem prvenstvu na Ptuju, kjer je zastopa
la dolenjsko regijo, zasedla drugo me
sto.

ZADOVOLJNI Z ZAKONOM — Strokovni delavci so zadovoljni s predlogom za
kona o socialnem varstvu, ki opredeljuje delo varstveno-delovnih centrov kor samo
stojno dejavnost. Tudi o temje tekla beseda na letnem srečanju aktiva teh zavodov v
Novem mestu. (Foto: A. B.)
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mesta od pošte prek Ceste herojev
do Ločne ves dan brez telefonskih in
teleprinterskih zvez. Umolknile so
znenada, nenapovedano, ne da bi
telefonski naročniki vedeli, zakaj. Pa
ne le tisti mali, ki tako ne štejejo
veliko, brez opozorila in obvestila so
ostala tudi podjetja. Ko se je
telefonska odrezanost posameznih
naročnikov - nikogar več kot en dan,
so zagotovili na pošti - nadaljevala v
naslednje dni, je šel glas, kaj se
dogaja, kar tako, kot v starih časih,
od ust do ust. Zelo utemeljen razlog,
namreč prestavitev kablov, pa jih ni
veliko potolažil. Sicer pa imajo
poštarji opravičilo za takšno delo:
denar, kajpada. Ker ga je premalo,
zadeve ne morejo opraviti na hitro,
v času, ko bi bili telefonski naročniki
čimmanj prizadeti, ampak lepo počasi,
med normalnim delavnikom. Na dan
je prišlo tudi, kdo je kriv za mesece
dolgo razrito križišče pri bankah.
Uganili ste, poštno podjetje. V
zadnjih dneh so si res nakopali veliko
jeze, navsezadnje tudi zaradi zmešnjav
pri ponovnem vklapljanju telefonov.
PTT II - Uporabnike storitev
novomeškega poštnega podjetja v
zadnjem tednu razburjajo še druge
reči. Če že nimajo mrtvega telefona,
se sem in tja zgodi, da kdo potrebuje
kakšno informacijo o kakšnem tele
fonskem naročniku, ki vam jo bolj ali
manj prijazno odžvrgolijo na številki
988. Do nas so prišle pritožbe, da v
zadnjem tednu na 988 očitno dela
kup praktikantov. Predno klicatelj
pride do željene informacije, si mora
najprej namreč pošteno obrusiti jezik
s podukom iz osnov geografije.
PTT III - Videti je, da telefonija
ne dela težave samo uporabnikom
telefonov, kakršni smo na primer na
Dolenjskem listu, kjer smo imeli ob
zamenjavi telefonov precej težav z
navajanjem na sodobno tehnologijo.
Pošteno jim jo senTin tja zagode tudi
na pošti. Kako bi nas sicer kar z
grožnjo odpovedi naročniškega raz
merja terjali za plačilo računov, ki
nam jih sploh poslali niso?
OBVESTILA - V sredo, 24. junija,
na predvečer prve obletnice razglasitve
samostojne slovenske države, so
trebanjski Demokrati in planinsko
društvo Tesnila pripravili kresni poz
drav državnosti pri lovski koči na
Vrhtrebnjem. Koliko ljudi se je
zbralo, še ne vemo, prav tako ne, ali
je kdo, ki je želel na slavje, namesto
na Vrhtrebnjc zašel v Vrhpolje. Vi
deti je, da slednje zveni bolj domače,
pa so po Studiu D vabili na praz
novanje državnosti kar tja.
POSTREŽBA - Nekaterim gostom,
ki hodijo malicat v novomeško
Gostišče na trgu, je bilo pred tednom
postreženo ne le s hrano, ampak tudi
s prizorom, vrednim najboljših komič
nih filmov. Tri mladenke so naročile
sadne kupe. Natakar jim jih je
prinesel baletno poplesavajoč in jim
jih serviral - v naročje. Potem je brez.
besed odbrzel. Mladenke so nekaj
časa nemočno sedele, pričakujoč vsaj
kakšno krpo. Ko je ni bilo od
nikoder, so sc s sadno kupo obložene
na zunaj pobrale iz restavracije.
Stavili bi, da jih zlepa ne bodo več
videli. Morda pa, ko bodo prišle
postreč z računom za čistilnico.

Ena gospa predlaga, da
pokrajinski štab za TO v Novem
mestu pripravi po uspešno
izvedenem državnem prvenstvu
vojaških patrulj
še državno
kotalkarsko prvenstvo. Za dvorano
bi lahko namenili eno od
prostranih in z uvoženimi talnimi
oblogami opremljenih pisarn
novega učnega centra slovenske
vojske v Bršljinu.

DEŽURNE TRGOVINE
V soboto, 27. junija, bodo odprte
v Novem mestu do 19. ure, drugod
do 17. ure, naslednje prodajalne

živil:
• Novo mesto: Dolenjka Market,
Ragovska
• trgovina CEKAR v BTC, Jav
na skladišča v Bučni vasi
od 8. do 20. ure:
• PERKO, market na Otočcu
• Šentjernej: Dolenjka Market
• Dolenjske Toplice: Mercator—Stan
dard, Prodajalna Rog
• Žužemberk: Mercator-KZ Kr
ka, Samopostrežba
• Straža: Dolenjka Market
Novo mesto: v nedeljo od 8. do
11 ure:
• Mercator—Standard, Pri vod
njaku
od 8. do 12. ure:
• trgovina CEKAR v BTC, Jav
na skladišča v Bučni vasi
• PERKO, market na Otočcu

Črnomaljski drobir
KOLPA IN MURA - Člani kluba
ljubiteljev Kolpe so predsednika Slo
venije Milana Kučana ob nedavnem
obisku v Beli krajini lepo prosili, naj
jim pomaga, da bo s Hrvati čim prej
sprejet sporazum o obmejnem režimu,
zlasti na reki Kolpi. Belokranjci
namreč še sedaj ne vedo natančno,
če sploh in kako se bodo lahko kopa
li v svoji priljubljeni reki. Kučan je,
razumljivo, pomoč obljubil, ob tem pa
ni pozabil, od kod prihaja, in hitro
pristavil svoj lonček. "Obljubiti mi
morate, da mi boste tudi vi pomagali
pri urejanju meje na Muri," je postavil
Pogoj Belokranjcem.
PREIMENOVANJE - Glede na to,
<la Črnomaljci še ne mislijo odnehati
s prirejanjem jurjevanja, bi bilo
•lobro, da bi že sedaj, ko je do
naslednje prireditve še skoraj celo
leto, razmislili o predlogu, ki kroži
med Črnomaljci. Nekatere namreč
Precej moti ime juijevanje in predla
gajo, da bi sc v skladu s sodobnimi
bendi v samostojni Sloveniji končno
že preimenovalo v tolarjevanje. Juijev,
razen tistih v gozdu, namreč že od
lanske jeseni v Sloveniji ni več.
TEKMA - Konec preteklega tedna
Je bila povratna nogometna tekma
med črnomaljskim Demosom in
Liberalno-demokratsko stranko. Med
tem ko je prvič zmagala LDS, je bila
tekma tokrat tako izenačena, da je že
''se kazalo, da bo izid neodločen.
Zato se je vmešal bog, ki je poslal
ja zemljo močno ploho, in vrli
žogobrci so morali tekmo prekiniti. V
tt>S zatrjujejo, da bodo tekmo
vsekakor nadaljevali in dokončali,
očitno pa bodo morali precej pohiteti,
da ne bo črnomaljski Demos, glede
na vse, kar se dogaja po Sloveniji,
Prej razpadel.

Sprehod po Metliki
PISEC TEH VRSTIC NE BO
“Streli! mimo, če zapiše, da je za
propagando dežele na sončni strani
Gorjancev zelo slabo poskrbljeno.
Razglednic, prospektov ali drugega
gradiva, ki bi vabilo turiste, naj
obrščejo deželo belih brez, ni niti za
yw)rec. Ne gre se čuditi, če o Beli
krajini malo vedo celo najbližji
sosedje Dolenjci, da o drugih Sloven
cih sploh ne izgubljamo besedi. Kdo
bo izboljšal razmere na tem področju,
jo težko reči, a metliško Turistično
društvo gotovo ne, saj obstaja samo
na papirju.
NASLEDNJE VRSTICE NIMAJO
NAMENA kritizirati, ampak zgolj
ugotavljati. In ugotovitev je, da letos
ne bo poletnih kulturnih prireditev na
grajskem dvorišču. Za lanskoletno
poletno kulturno mrtvilo je bila kriva
vojna, letos je mir, pa bo treba zato
poiskati drugega dežurnega krivca.
Pes moli taco v smer, ki kaže, na to,
™ v Metliki ni ljudi, ki bi bili voljni
posvetiti svoj prosti čas za pripravo
m izvedbo predstav na prostem.
KAR VELIKO POGOVOROV V
MESTU se suče okrog tega, kaj je
na Hrvaškem cenejše kot pri nas.
fjudje dobro vedo, po kaj se splača
ib V Ozalj. Na lestivci popularnosti
so bili prejšnji teden: kurilno olje,
purani, moške obleke ter meso vseh
vrat. Prej so "slovenske" marke
odtekale v Avstrijo, zdaj pa v
sosednjo Hrvaško, kjer pa niso preveč
Potrpežljivi in brž zajezijo prodajo
Molkov, po katerih je preliko
P°vprašcvanjc na sončni strani Alp.

I. Trebanjske iveri
tžDZIV - Na nevarnem, približno
metrov dolgem odseku lokalne
“ste med Hrastovi«) in Pijavicami,
*jer vsako ncuije polovico ceste
spremeni v blaten kolovoz, zelo
primeren za motokros, so cestarji
vendarle nekaj ukrenili. Namestili so
J3 obeh koncih odseka, v trebanjski
m v sevniški občini, po dva znaka, da
Src za zoženo cestišče, na katerem je
največja hitrost omejena na 40 km na
“ro Ce te k tej spremembi kaj
diužno prispevali vi, naši bralci, in mi,
ki smo samo posneli vaš "žulj" in ga
prenesli na časopisni papir, nam je
“hko v obojestransko zadovoljstvo.
Gslaja pa seveda upanje, da gre le
ra začasno rešitev, kar ustrezna
cestna signalizacija - v tem primeru
ja cesti, kjer je zaradi malomarnosti
ra tekla kri - nedvomno je.
^OSTAJALISČE - Krajani Knežje
rasi in Stefana niso zadovoljni z
odgovorom slovenskih železničaijev
na odbomiško vprašanje glede na
omejeno število postankov vlakov na
Postajališču v Stefanu. Železničarji
bdijo, da imajo v novem voznem redu
Postanke vsi delavski in dijaški vlaki
ter večina ostalih. Proti Ljubljani bo
imelo postanke 7 vlakov, v obratni
?“eri pa 8, kar naj bi po mnenju
Železničarjev zadoščalo potrebam
krajanov krajevnih skupnosti Štefan
Ji Knežja vas. Želczničaije je morebiti
ra lahko razumeti, ko pravijo, da
ramo zelja po tem, da bi imeli vsi
daki postanek, še ne zadošča, predvsem
Pa ni argumentirana in ekonomsko
upravičena. Krajanom ne gre v glavo
ta silna smotrnost "ajzenponarjev”, ki
ra lomi prav na njihovih hrbtih.
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Odslej več reda
Vzorniki so se znašli v agoniji
na pokopališčih

Stavka delavcev v Gorenjevem obratu Kompresorji razkrila tudi stare cjrehe —
Žrtve slabega razvoja ne le presežni delavci! — Končno arbitraža
ČRNOMELJ — V torek pretekli teden ob 12. uri so pričeli delavci Kompresoijev, črnomaljskega obrata velenjskega Gorenja Gospodinjski aparati stav
ko. Poglavitni vzrok je bil odpust 92 delavcev, ki so mu v sindikatu nasprotova
li. Pravzaprav pa je ta stavka le sklepno dejanje težav v črnomaljskem Gorenju,
ki se vlečejo že od leta 1990. Prej pa so prav Kompresorji veljali za vzor uspeš
nega gospodaijenja v črnomaljski občini.
Zaposleni v črnomaljskih Komprenjem proizvodnje kompresoijev postali
soijih so leta 1990 pripravili program
presežni delavci, pa se je vlekel vse do
proizvodnje novega kompresorja. Ven
konca maja, ko je skupščina GA spreje
la program reševanja presežnih delav
dar se je Gorenje GA tej proizvodnji
cev, kjer pa niso upoštevali pripomb
odpovedalo in prepustilo program kom
presorjev Rotomatiki iz Idrije. Kot je bi
Črnomaljcev glede večjih odpravnin
delavcem, prestrukturiranja, zaščite sin
lo slišati v sredo pretekli teden na tis
kovni konferenci v Črnomlju, je Rotodikalnih zaupnikov in 100-odst. nado
mestila plač v odpovednem roku. Sin
matika program nesla na republiško
ministrstvo za industrijo, ki je prav za
dikalna organizacija iz obrata Kompresoiji teh svojih zahtev ni mogla zagovar
prestrukturiranje proizvodnje v črno
maljskem Gorenju namenilo 7 milijo
jati v zakonsko dovoljeni proceduri. Na
ponovni korespondenčni seji so bili v
nov DEM. Vendar je Rotomatika po
GA pripravljeni sprejeti le 100 odst.
brala denar zase, Črnomaljci so se
nadomestila. Kot so zatrdili v Črnom
lahko le obrisali pod nosom. Ker je ta
krat črnomaljski tozd že postal obrat,
lju, so se v GA izogibali arbitraži, pač pa
Črnomaljci niso imeli vpliva na poslov
so delavcem poslali odločbe o preneha
ne odločitve. Poleg tega dobička, ki so
nju delovnega razmerja, nekatere med
ga ustvarili v Črnomlju, niso vlagali na
njimi pa niso imele ne obrazložitve ne
zaj v proizvodnjo, ampak gaje pobrala
pravnega poduka. Ker pa so zadnje iz
GA. Prava agonija delavcev pa se je
jave in sklepi skupščine kazali na to, da
pričela jeseni lani, ko je GA skjenila, da
imajo Črnomaljci pravico dvomiti o
proizvodnjo kompresoijev v Črnomlju
namerah GA o resnem nadaljevanju
ukine. Takrat je bilo zaposlenih 176
proizvodnje v Črnomlju, so se odločili
ljudi, od tega sojih 69 prezaposlili v no
za stavko. Menijo namreč, da se želi GA
vem podjetju Eki, ki dela v prostorih
predvsem znebiti delavcev v Črnomlju,
Kompresoijev, dobilo pa je, kot je bilo
obdržati pa lastnino, kije ni pripravlje
slišati na konferenci, nerentabilen pro
na vlagati v reševanje problema presež
nih delavcev.
gram Metalfleksa.
Problem 92 ljudi, ki bi s prenehaStavkovni odbor je v svojih zahtevah

med drugim zapisal, da ne soglašajo, da
bi za slab razvoj trpeli le presežni delav
ci, ampak zahtevajo osebno odgovor
nost najodgovornejših. Pri zaposlova
nju v novem programu v obratu
Kompresorji morajo imeti prednost se
danji presežni delavci, zahtevajo pa tudi
moratorij nad lastnino Gorenja v Čr
nomlju do dokončne rešitve problema
presežnih delavcev in sprejema zakona
o lastninjenju. Vztrajali so tudi pri iz
plačilu razlike osebnih dohodkov do vi
šine točke, ki velja za druge delavce in
vodilne v GA. Črnomaljcem so namreč
v začetku tega leta vrednost točke za
mrznili, zaradi tega pa bi bili delavci
oškodovani tudi v času brezposelnosti.
Zahtevali so tudi reševanje presežnih
delavcev z arbitražo.
Po tiskovni konferenci seje stavkov
ni odbor znova pogajal z vodstvom GA.
Dosegli so dogovor pri vseh pomemb
nejših zahtevah, celo o tem, da v Eki
dodatno zaposlijo še 10 delavcev iz
Kompresoijev. Ker pa je vodstvo GA
zahtevalo, da se problem reševanja pre
sežnih delavcev uredi s stavkovnim od
borom, slednji pa je zahteval, da GA
pristane na arbitražo, so vse zahteve vr
nili na izhodiščno točko. Pozneje je GA
le pristala na arbitražno komisijo, kate
re predsednik je postal predsednik čr
nomaljskega izvršnega sveta Anton
Horvat, o usodi presežnih delavcev pa
je komisija razpravljala minuli ponede-

Skrb naj bi prevzela Ko_______ munala_______

KONCERTI MLADIH GLASBENI
KOV— Ob zakbučku šolskega leta je
glasbena šola iz Črnomlja pretekli teden
pripravila že tradicionalne koncerte
svojih učencev, in sicer v Črnomlju,
Semiču in Metliki Koncerti so bili na
menjeni predvsem staršem in znancem
učencev, da bi spoznali, kaj so se mladi
glasbeniki v minulem letu naučili Na
fotografiji klarinetista Martin Ogulin
in Damjan Sever iz Metlike med nasto
pom. (Foto: M.B.-J.)

VODIC PO GOZDNI
UČNI POTI

M. BEZEK-JAKŠE

ČRNOMELJ — Gozdno gospodar
stvo Novo mesto je s pomočjo skupšči
ne občine Črnomelj pred kratkim izda
lo zanimivo brošuro z naslovom »Vodič
po gozdni učni poti Planina-Mima go
ra« avtorjev Branka Štublaija, Andreja
Držaja, Franca Janeža in Rajka Vrliniča. To je prvi tovrstni poskus predsta
vitve gozda in gospodaijenja z gozdom
v Beli krajini. Vodič nudi številne in
formacije vsem, ki se bodo podali po
bogati in vedno bolj priljubljeni ter za
enkrat še edini gozdni učni poti v Beli
krajini. S številnimi barvnimi fotografi
jami pa pričara lepote poti v vseh letnih
časih.

Radioamaterji sedem let brezdomci

Begunci bi se
radi »mili domov

'jek'

Prepričani so, da bi njihovo delo zelo zaživelo, ko bi dobili primeren prstor za
delo — Premalo se oglašajo — Po podmladek v osnovno šolo
METLIKA — Metliški radioklub (YU 3 DME) obstaja že 10 let, torej od
takrat, ko je prva generacija Metličanov naredila radio-amaterske izpite. Zače
tek je bil zelo živahen in obetaven, danes pa ugotavljajo, daje klub predvsem na
papiiju. To pa nikakor ne pomeni, da radioamatersko življenje med Metličani
ne živi naprej. Vsi problemi, kijih imajo še vedno zagnani metliški radioamater
ji, pa izhajajo iz tega, da nimajo prostora za svoje delo.
Klub je imel namreč prostore nad
problem nikakor ne more rešiti, potem
staro kino dvorano, kjer je bil tudi disres ne vemo, komu se lahko še potoži
coklub. Ti dve dejavnosti pa nista šli
mo,« pravijo amaterji. Ko bo urejen
skupaj in tako so se radioamaterji pred
problem s prostorom, so prepričani, da
sedmimi leti znašli na cesti. Aparature
bo moč rešiti tudi ostale. Predvsem kar
se tiče opreme, kije že zastarela, pa tudi
podmladka, ki naj bi ga znova, kot pred
leti, poiskali v osnovni šoli.

»V našem klubu združujemo tudi
ljubitelje CB postaj, ki jih je nekaj deset.
Večina pa se pozneje navduši za pravi
radioamaterski val. Mnogi od njih so
pretekli teden delali tudi izpite za radiooperateije, ki jih je po zaključku tečaja
— obiskovali so ga amaterji iz vse Do
lenjske — pripravil naš klub,« pravi Vi
detič ter tudi s tem potrdi, da že zaradi
zagnanosti nekaterih radioamateijev
njihov klub zagotovo ne bo zamrl. Mar
pričakujejo preveč, če želijo primerne
prostore?
M. BEZEK-JAKŠE

Toiar ne bo uničil marke
Zaobljuba obiskovalcev 16. dolenjske kresne noči v
Mokronogu

Andrej Videtič
imajo na več mestih po Metliki in niso
vsem amaterjem dostopne 24 ur na dan.
Normalno delo je tako onemogočeno,
zato pa poslušajo kritike ostalih sloven
skih radioamaterjev, češ da se njihov
klubski znak premalo oglaša. Tudi v
tekmovanja se lahko vključujejo pred
vsem kot posamezniki in ne kot klub,
zato so tudi manj uspešni.
»Ko smo med lansko vojno v Slove
niji prevzeli velik del sistema zvez na
svoja ramena, nam je bilo ob spozna
nju, kako veliko vlogo lahko odigramo,
poleg priznanja dana tudi obljuba, da
bomo zagotovo dobili primerne prosto
re. Toda ko seje pri nas vse umirilo, je
bila tudi obljuba pozabljena,« pravi taj
nik kluba Andrej Videtič. Radioamateiji pa vedo, daje v Metliki vsaj nekaj
prostorov, ki bi bili primerni za njihovo
dejavnost. Saj ne pričakujejo veliko, le
sobico ali dve, toda ne vedo več, na ko
ga naj se še obrnejo po pomoč. »Če je
predsednik našega kluba hkrati tudi
predsednik občinske vlade, a se naš

MOKRONOG — Pridite k nam na
kres in prinesite šopek kresnih rož — ne
več kot s 16 cvetovi, ali pa venček, je
vabilo Tmistično društvo Mokronog na
16. tradicionalno dolenjsko kresno noč.
In marljivi prireditelji na čelu z Mar
kom Kapusom so okoli L ure zjutraj,
po uradnem delu nekoliko drugače za
snovane prireditve kot je bila prejšnja
leta na razvalinah gradu, že prejemali
prve čestitke številnih izmed približno
1.500 obiskovalcev, za sveže ideje in
posrečene organizacijske prijeme.
Obiskovalci so pozorno spremljali
uvodno dogajanje v starem trškem je
dru, kjer so novomeška folklorna sku
pina Kres ter pevke in pevci iz Gabrja
obudili stare šege in navade, zatem pa
programu slovenskih baletnih solistov
Vojka Vidmaija, Marka Omerzela,
Nene Vrhovec, Andreje Hriberšek in
Helene Klasič pod vodstvom Janeza
Mejača ter magiji kresne noči v dvorani
doma Svobode, kjer je navdušil zlasti
mednarodni mojster magije Wladimir,
svoje pa so k imenitnemu razpoloženju
polne dvorane starejših obiskovalcev in

PONOVNO
POIMENOVANJE ŠOLE
PO DR. LUNAČKU
ŠENTRUPERT — Svet tukajšnje
krajevne skupnosti je predlagal šoli v
Šentrupertu, naj šolo ponovno imenuje
po dr. Pavlu Lunačku, akademiku in
velikem humanistu. Ime je bilo šoli od
vzeto brez volje šole in krajanov, zato je
šola zaprosila občinsko skupščino, kije
maja lani sprejela sklep o ustanovitvi
petih samostojnih zavodov v občini, ki
se imenujejo le po kraju šole, za soglasje
k spremembi statuta šole, da bi omogo
čili ponovno poimenovanje šole po ro
jaku, ki je vse svoje življenje žiel le za
druge. Trebanjska občinska skupščina
je za to, da bi popravili to krivico.

■is;';
ZAOBLJUBA — Folklorna skupina
Kres in kresnice so ob pomoči Pike Fugine spletali rdečo nit prireditve, tudi z
metanjem venčkov »na streho«, seveda
pa niso umanjkali niti ob tradicionalni
zaobljubi na sklepnem delu sporeda ob
kresu. »Na kresni noči v Mokronogu
svečano obljubljamo, da slovenski tolar
ne bo uničil nemške marke,« so vsi po
navljali za Kresničkom,kijepojasnil, da
so bili to dolžni Nemčiji, kresni deželi,
ker nam je toliko pomagala »in to ob
ljubo bomo vsaj še drugo leto držali«

otrok prispevali še Jani Jošovc, Franc
Zupan in Ivo Pavšič-Ičko.
Kresniček Slavko Podboj in Modra
kronika, Krjavelj, cigan Brajdimir Ratajčič so ob kresu za Strelovim tumom
sicer poudarili, daje kresna dežela zdaj
svobodna, da pa brez čudežev le še ne
gre. In čeravno se glasi Kresničkova pe
sem: »V Mokronog grem na kresno
noč, da vidim čarovnije, dovolj mi je
politike, od nje slabost me zvije«, je bilo
sporočilo vendarle na neki način poli
tično, češ naj bi se slovenski poslanci in
drugi politiki, bodisi z desnice, levice ali
sredine, nekoliko manj prepirali in de
lovali v prid vsega ljudstva svobodne
dežele.
P. P.

V črnomaljskem begun
skem centru jih je 853, v
metliškem še nobenega
ČRNOMEU, METLIKA — V za
četku tega tedna je bilo v črnomaljskem
zbirnem centru 853 beguncev iz Bosne
in Hercegovine. Pretekli teden so jih
obiskali tudi predsednik predsedtva RS
Milan Kučan, član predsedstva dr. Du
šan Plut, minister za zdravstvo, družino
in socialno varstvo dr. Božidar Voljč ter
sekretar predsedstva Rdečega križa
Slovenije Mirko Jelenič. Zanimale so
jih predvsem življenjske razmere be
guncev, medtem ko so slednji želeli iz
vedeti, kdaj bodo lahko odšli domov.
Tukajšnji begunski center je večkrat
deležen tudi humanitarne pomoči, pre
tekli teden pa sojo med drugim že sed
mič pripeljali tudi iz Salzburga. Učite
ljica Alenka Kemptner-Jarc je namreč s
svojimi 12 sodelavci kar v dveh tovor
njakih in treh kombijih pripeljala vse,
kar ljudje potrebujejo za vsakdanje živ
ljenje. Sicer pa je v Črnomlju uspelo vse
begunske otroke cepiti proti otroškim
boleznim, pri čemer je bila kot tudi sicer
pri zdravstveni negi dobrodošla pomoč
zdravnice in petih medicinskih tehni
kov iz vrst beguncev. V begunskem cen
tru so porušili tudi šotore, ki sojih po
stavili okrog 1. maja, saj je za vse dovolj
prostora v zidanih objektih. Potarnajo
pa, da imajo probleme s kanalizacijo, a
doslej na srečo še ni prišlo do epidemij.
V Metliki pa prehodni begunski cen
ter še vedno samuje. Pred vež kot mese
cem dni so na metliškem kopališču ob
Kolpi postavili 150 šotorov za 300 be
guncev ter vse nujno potrebne objekte,
vendar do tega tedna ni bil zaseden še
niti en šotor.

METLIKA — V Metliki so pripra
vili odlok o pokopališkem redu in
javnih pogrebnih svečanostih v obči
ni, saj je doslej na tem področju vlada
la prava anarhija. Najbolj žalostno pa
je bilo, da so se ob smrti v družini mo
rali svojci sami znajti, kakor so vedeli
in znali, saj doslej nikoli niso natan
čno vedeli, na koga se lahko obrnejo
po pomoč.
Odslej naj bi bila to Komunala, kjer
pa opozarjajo, da trenutno nimajo
možnosti, da bi lahko organizirali po
grebno službo s celotno ponudbo. Za
čnejo lahko z dvema delavcema, ki že
delata pri olepšavi mesta invvzdržujeta
tudi metliško pokopališče. Če pa bi se
odločili za pogrebno službo z vsemi us
lugami, bi gotovo morali zaposliti še
kakšnega delavca, vsega skupaj pa ne bi
bilo moč organizirati pred koncem le
tošnjega leta.
Sicer pa nered ni le pri pogrebnih
svečanostih, kjer so cene zbezljale čez
vse meje in so na primer za izkope gro
bov že prav oderuške. Nad temi cenami
bi odslej moral držati roko izvršni svet.
Velika anarhija je tudi na samih poko
pališčih. Kataster grobov vodijo le za
metliško pokopališče, problem pa je, da
so pokopi predvsem na novem delu po
kopališča, kjer pa je prostora le še za pet
let. Razširitev je torej neizbežna, toda
prostor, kamor naj bi se pokopališče ši
rilo, je občina pred leti prodala zasebni
ku (!). Tudi na drugih šestih pokopališ
čih v občini je še precej problemov.
Tako na primer pri Treh farah, kamor
pokopavajo ljudi iz 17 vasi ni več pro
stora za pokop, predvsem p bi tako ve
liko pokopališče moralo imeti svojega
gospodarja, saj iz krajevne skupnosti
opozarjajo, da niso več sposobni izterja
ti niti vseh najemnin.
Prav zaradi vseh teh težav so se na
občinskem izvršnem svetu odločili, naj
bi odslej imelo vsako pokopališče svoj
osnovni pokopališki red, nad katerim bi
bdela Komunala, medtem ko naj bi
nadzor nad njihovimi cenami imela
občinska vlada.
M.B.-J.

ŽELITE BITI
GOSTITELJI?
METLIKA — Metličani bodo 22. in
23. avgusta gostili pobratime iz italijan
skih Ronk in avstrijske VVagne. Med
številnimi prebivalci vseh treh mest so
se v dolgih letih sodelovanja spletle trd
ne prijateljske vezi, mnogi Metličani pa
si takšnih stikov gotovo še želijo. Takš
na priložnost bo prav ob letošnjem sre
čanju prebivalcev pobratenih mest. Vsi,
ki bi želeli biti gostitelji prijateljev iz
Ronk ali Wagne, lahko svoje želje spo
ročijo sekretaiju skupščine občine Met
lika in izvršnega sveta Milanu Travnikarju. Cenjene ponudbe bo sprejemal
do 15. julija, in sicer na tel. 58-135.

LOKARJEVA
MED BEGUNCI
ČATEŽ PRI TREBNJEM — Na
Čatežu se je konec tedna mudila pod
predsednica SDP Sonja Lokar, kije tu
obiskala begunski center, v katerem je
trenutno 98 ljudi. Ob obisku so ob pre
gledu razmer ugotovili, da bi v zbirnem
centru potrebovali med drugim nekaj
dekliških oblek in čistila.

Tesnila za Volkswagen in Fiat
Tovarna motornih tesnil v Veliki Loki daje za razvoj približno 1,5 milijona mark
—Išče dodatni program — Delavcev ne bodo odpuščali
VELIKA LOKA — »Prejšnje poslovno leto smo zaključili z okrog 3 milijoni
tolarjev dobička, vprašanje pa je, kako se bo končalo letošnje, čeprav v primer
javi z ostalimi podjetji še dobro gospodarimo. Res se nam, tudi zaradi blokade
Srbije, nekoliko zmanjšuje prihodek in se občasno pojavljajo manjše likvid
nostne težave, toda praktično pa še nismo imeli blokiranega računa. Nimamo v
načrtu, da bi odpuščali delavce, četudi jih je nekaj na čakanju, intenzivno pa
iščemo dodaten program,« je povedal glavni direktor Tovarne motornih tesnil
(TMT) dipl. ekonomist Milan Nosan.
običaje, ker želijo izvoz postopoma le še
TMT, d.o.o., je bila osnovana med
povečevati. Iz uvoza dobivajo pravza
lansko vojno L julija pod streho Tesnil
prav tudi ves potrebni reprodukciji makot eno izmed njegovih podjetij in je z
224 delavci njihov najmočnejši člen.
Spričo tega, da so v Tesnilih močno
• Doslej je Tovarna motornih tesnil v
zmanjšali število zaposlenih, v javnosti
Veliki Loki največ delala za Fiat oz. Crpa krožijo govorice o nadaljnjem krče
veno zastavo in Lado, Volkswagen, nji
nju števila delavcev, pomirjujoče delu
hove izdelke pa vgrajujejovtudi Opel,
jejo tele besede direktorja Nosana: »Po
Ford, Peugeot, Renault in Škoda. Ra
treba po delovni sili ne pada premočunajo, da bodo letos izvozili za 8 do 9
sorazmerno z dohodkom, tako da se
milijonov mark (brez Hrvaške) izdel
nam ne pokaže tak presežek delavcev,
kov.
kljub temu da ne bi uresnili načrtova
nega prihodka, ker je pač tehnologija
terial, a imajo navzlic temu aktivno de
tako prirejena.«
vizno bilanco. Trikrat več izvozijo kot
uvozijo. »Izboljšali smo kakovost v
Konkurenca na zahodnem trgu, ka
strukturi izvoza, večji delež imajo tesni
mor izvažajo okrog 50 odst. proizvod la, v katera je bilo vločenega več dela.
nje je zelo ostra, zato morajo v vodstvu
Razširili smo tudi asortiment, kar je se
TMT strogo spoštovati dobre poslovne
veda povezano tudi z dodatnimi vlaga-

nji. Razvoj tesnil za nov motor terja
namreč kar precej velik vložek. Giblje
se med 50.000 in 100.000 dolarji. Zato
je treba dobro pretehati odločitev, kajti
zgrešena odločitev veliko stane,« pravi
Milena Logar, vodja marketinga TMT.
P. PERC

Milan Nosan
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Zakaj zamujajo javna dela?
Likovnem salonu
JAVNA TRIBUNA

Prijavljenih je bilo pet programov, izvaja se le eden

RIBNICA — Čeprav je republiški Zavod za zaposlovanje potrdil vseh pet
prijavljenih programov za opravljanje javnih del v Ribnici in je že v maju vsem
nosilcem za izvajanje javnih del poslal v podpis pogodbe, se razen v begunskem
centru, javna dela v Ribnici še niso pričela. Razlogi za to so zelo različni.
Podjetje Itpp je kot nosilec za izvajanjejavnih del že odstopilo. Ker naj bi bil
delež, ki ga poleg nosilca del in Zavoda

Življenje se mora
odvijati nemoteno
Pripombe k predlogu
sporazumov med Slovenijo in Hrvaško
KOČEVJE — Kočevski izvršni svet
je na svoji zadnji seji obravnaval pred
log sporazuma med Slovenijo in Hr
vaško o obmejnem gospodarskem so
delovanju in predlog sporazuma med
obema državama o obmejnem in turi
stičnem prometu oseb ter obmejnem
prometu lastnikov nepremičnin. Po širši
obravnavi obmejnih problemov na
območju občine Kočevje, med katere
sodita tudi določitev mejne črte in
vzpostavitev cestnih povezav med ob
mejnimi kraji po slovenski strani, člani
izvršnega sveta s predlogoma sporazu
mov niso soglašali.
Podprti z mnenji predsednikov ob
mejnih krajevnih skupnosti Draga, Ko
stel, Osilnica in Poljanska dolina, so
člani izvršnega sveta menili, da mora
sporazum omogočiti, da bo življenje
ljudi, ki živijo v obmejnem pasu, pote
kalo normalno, kar pomeni, da jim mo
ra biti omogočeno neovirano gibanje.
To so izoblikovali kot zahtevo, ki jo bo
potrebno uresničiti, kot predlog pa so
navedli, naj bi potrdilo o neoviranem
gibanju turistov znotraj turističnega pa
su izdajala obmejna policija.
V zvezi z določitvijo turističnih con
so predlagali, naj bi se predstavniki
obmejnih občin iz Slovenije in Hrvaške
oziroma obmejnih krajevnih skupnosti
in turističnih skupnosti z obeh strani
meje sestali in podrobno dogovorili o
turističnih conah še pred sprejemom
meddržavnih sporazumov. Dogovorili
naj bi se o kolesarskih stezah, peš poteh,
postojankah in podobnem in vse to us
trezno označili, tako izolikovan dogo
vor pa priložili kot sestavni del meddr
žavnega sporazuma.

za zaposlovanje prispeva občina, po
mnenju ribniškega izvršnega sveta za
izvedbo Itpp-jevega programa za občin
ski proračun preveč obremenjujoč, ga
občina ni bila pripravljena poravnati.
Za Itpp je zato postal prijavljen pro
gram ekološke in funkcionalne ureditve
tovarniškega okolja kljub ugodnostim
predrag in je od njega odstopil, s tem pa
je bilo ob začasno delo, ki bi ga lahko
opravljali, 12 ljudi.
Od prvotno petih prijavljenih pro
gramov se bosta začela najprej izvajati
programa katalogizacije knjižničnega
in muzejskega gradiva, kiju je prijavil
Javni zavod Miklova hiša in bo omo
gočil za dobo enega leta delo dvema
trenutno brezposelnima. Do zastoja je
namreč prišlo le zato, ker je bila pogod
ba, ki bi jo morala podpisati direktorica
Miklove hiše Vesna Poštrak, napačno
naslovljena nanjo.
Dodatno prijavljen program javnih
del v begunskem centru se zaradi speci
fičnih potreb že izvaja, vendar pa še ni

0 gozdovih
Zloženka in prospekta
KOČEVJE — Gozdatji si na različ
ne načine prizadevajo, da bi gozd in
pomen gozdov predstavili in približali
ljudem, predvsem pa našim najmlajšim.
Eden takšnih načinov je tudi izdaja zlo
ženke z naslovom Slovencem o gozdu,
ki jo je založilo Gozdno gospodarstvo
Kočevje. Tekst za zloženko sta obliko
vala Janez Černač in Marko Kmecl, fo
tografije sta prispevala Janez Černač in
Janez Konečnik, oblikovno pa je zlo
ženko uredila Mateja Dekleva.
Medtem ko je ta zloženka po mnenju
kočevskih gozdarjev namenjena vsem
tistim, ki jim ni vseeno, kaj se z našim
gozdom dogaja, pa sta prospekta, ki ju
je ob tednu gozdov izdala Gozdarska
založba pri Zvezi društev inženirjev in
tehnikov gozdarstva in lesarstva Slove
nije, namenjena predvsem šolatjem.
Prospekta, ki sestavljata zaokroženo ce
loto in ju je možno predstaviti tudi v
obliki plakata, predstavljata učencem
splošne koristne funkcije gozdov.

ZBIRANJE ODPADKOV — Predstavniki sevttiške občine z županjo Bredo Mijovič na čelu, krajevnih skupnosti Krmelj, Tržišče in Šentjanž tersevniške Komunale
so si prejšnji teden v nekaj krajih avstrijske Štajerske ogledali, kako temeljito znajo
naši severni sosedje poskrbeti za varno zbiranje, sortiranje in predelavo komunalnih
odpadkov. V omenjenih treh KS in sevniškem Naselju heroja Maroka bo namreč
mešano slovensko—avstrijsko podjetje Barles s Senovega začelo poskusno zbirati
komunalne odpadke s sortiranjem pri izvoru. O tem so pripravili v ponedeljek okro
glo mizo, v sevniški šoli pa je na ogled razstava. Na stiki: med ogledom podjetja
Rumpoldje bilo dovoljeno fotografiranje le zunanjosti tovarne za predelavo poseb
nih odpadkov. Posebna vozila (na posnetku) pa bodo kmalu tudi v sevniški občini
(Foto: P. Perc)

Bo pravična odškodnina

zaposlenih vseh deset predvidenih de
lavcev. Težava je namreč v tem, da
kljub precejšnjemu številu nezaposlenih
za opravljanje teh del ni moč dobiti
primernih delavcev, bodisi da so za to
delo preveč občutljivi, da jim je prena
porno, da jim ne ustreza delovni čas ali
kaj podobnega.
To pa je, vsaj delno, tudi razlog, da se
še ne izvajata programa Centra za so
cialno delo, ki se bosta po vsej verjetno
sti začela izvajati šele v jeseni. Takrat se
bo namreč ponovno začela šola z dve
ma zaposlenima in bo izvedba progra
ma pomoči otrokom z učnimi in vzgoj
nimi težavami lahko dosegla svoj
namen, pa tudi potreba po gospodinjski
pomoči in negi ostarelih in invalidnih
oseb na domu, ki jo predvideva drugi
Centrov program, je izrazitejša v jesen
skem oziroma zimskem času.
M. LESKOVŠEK-SVETE

TABOR MLADIH
PLANINCEV V ZADNICI
SEVNICA — Planinsko društvo Lisca
Sevnica—Krško prireja od 1. do 11 julija
tabor mladih planincev v Zadnici. Kljub
temu da je bilo razpisanih le 60 prostih
mest za udeležence tabora, jih bodo na ta
borjenje odpeljali vseh 72, kolikor se jih je
z vseh osnovnih šol prijavilo do roka. PD
Lisca prireja konec julija tudi enotedenski
tabor za starejše planice, in sicer v italijan
skih Dolomitih na Marmolati. Razpis ve
lja do konca junija; člani PD morajo ob
vpisu plačati 2000 tolarjev, konec junija
pa še 50.000 lir.

RIBNICA — Člani SKD iz Ribnice
bodo v petek, 26. junija, organizirali
javno tribuno na temo gospodarstvo,
lastninjenje in denacionalizacija. Tri
buna bo ob 20. uri v dvorani TVD Par
tizan v Ribnici, gostje pa bodo Igor
Umek, Rajko Pirnat in Edo Pirkmajer.

Nove starinske
orgle
»Portativ orgle«, predhod
nika današnjih orgel, iz
delali in pokazali učenci
lesarske usmeritve v Ko________ čevju________
KOČEVJE — Ob zaključku šolske
ga leta so tudi letos učenci lesarske us
meritve (mizar) pripravili razstavo svo
jih izdelkov. Prejšnja leta je bila
razstava v srednji šoli, letos pa prvič v
Likovnem salonu.
Posebnost letošnje razstave so bile
prenosne orgle, ki so predhodnik da
našnjih orgel. Orgle so skupinsko delo.
Seveda se da nanje tudi igrati. Tudi
sklopljivi renesančni stol je izdelan po
predlogah iz 16. stoletja. Nekatero dru
go pohištvo je tudi izdelano po vzorcih
iz zgodovine nekdanje stanovanjske
opreme.
Sicer pa je precejšen del razstave po
svečen tudi otrokom in otroškemu po
hištvu, za takojšnjo rabo pa so tudi
mnogi drugi prikazani izdelki, ki so delo
učencev 2. in 3. letnika, medtem ko so
učenci 1. letnika prispevali za razstavo
slike intarzije. Kot je običaj, so razstav
ljene izdelke tudi letos prodajali.
J. PRIMC

Da bi si lažje sami pomagali
Sevniški center za socialno delo je preobremenjen
za preventivno delo, zato si bo letos bolj pomagal z
___________ javnimi deli in prostovoljci
SEVNICA — »Center za socialno in
svetovalno delo Sevnica nudi posamez
nikom ali družini, ki zaradi težav pri
odraščanju, motenj v telesnem in du
ševnem razvoju, zaradi starosti, zdravstenega stanja in drugih razlogov ne
morejo sami skrbeti za svoje preživetje,
najprej strokovno pomoč pri iskanju
lastnih možnosti, da bi si morebiti sami
pomagali, nato pa tudi primerno so
cialno oskrbo,« pravi direktor centra
Franc Kos.
Vzpostavili bodo tako mrežo javne
službe v občini, ki bo upravičencem
ponujala socialnovarstvene storitve in
dajatve. S prostorom za službo, pridob
ljenim v Krmelju, bodo lažje pokrivali
Mirensko dolino, zaenkrat do trikrat
mesečno. S povezovanjem in delom s
šolami, podjetji in drugimi organizaci
jami, s prostovoljnim delom občanov, s
povezovanjem in sodelovanjem s Kari
tasom pri gospodinjski pomoči na do
mu in učni pomoči učencem ter z nada
ljevanjem dela z mladostniki v dose
danji obliki prostovoljnega dela študen
tov bodo ustvarjali razmere za načrtno
in usmerjeno socialno preventivo. »Za

AVTOŠOLA P&P
V SEVNICI
SEVNICA — Trije Sevničani: Tone
Strah, Bojana Podpadec in Ivan Kozole
so ustanovili podjetje PP, ki bo s 1.
julijem odprlo zasebno avtošolo. Kan
didatom, ki se bodo odločili za pridobi
vanje znanja iz cestnoprometnih pred
pisov in praktičnega znanja, bodo
zaenkrat na voljo trije avtomobili, in si
cer opel corsa, renault 5 in golf.

takšno delo smo trenutno preobreme
njeni s kurativo, se pravi z naraščajočo
problematiko, ki jo še težje rešujemo,
ker smo od začetka lanskega leta delali
z enimi strokovnim delavcem manj,«
poudaija direktor Kos.
Ker imajo pri sevniškem centru že ze
lo dobre izkušnje pri organiziranju
vzgojno-izobraževalne pomoči za dru
žine z majhnimi otroki in je potreb
mnogo več, kot so jim kos, bodo skušali
z javnimi deli in prostovoljci_zapolniti
to vrzel. In naposled se bodo Še tesneje
• Lani so bili delavci centra (vseh je
8) 294-krat na terenu in pri tem obis
kali 389 družin. Ugotavljajo vedno
več primerov, ko je potrebno zasto
pati otrokove interese znotraj druži
ne. Lani je kot edini vir preživljanja
prejemalo denarno pomoč 17 oseb,
kot dopolnilni vir pa 77. Lani so do
delili tudi 188 enkratnih pomoči dru
žinam in posameznikom.
povezovali z občinskim in krajevnimi
odbori Rdečega križa pri nudenju
gmotne pomoči ogroženim posamezni
kom in družini.
p. p.

POPRAVEK
V članku »TOM v razburkanem
moiju Adrie«, ki smo ga objavili v pre
jšnji številki 18. junija je zaradi tiskar
ske napake v podnaslovu zapisano, da
ima TOM 266 milijonov tolaijev terjatev, pravilna številka pa je tista, ki je v
pol krepkem tisku, in sicer, da bo Adria
Caravan TOM-u dolgovala 66 milijo
nov tolaijev. Prizadetim in bralcem se
opravičujemo.

Pričakovanja in zahteve 700 izgnancev v sevniški
občini podobna tistim, ki jih postavlja Društvo iz______________ gnancev Slovenije
SEVNICA — Društvo izgnancev
Slovenije povezuje okrog 12.000 čla
nov, samo v petih krajevnih organizaci
jah v sevniški občini: na Bučki, Studen
cu, v Sevnici, Boštanju in Šentjanžu, pa
jih je združenih okoli 700. Dogovor o
skupnem oblikovanju zahtev in priča
kovanj izgnancev je bil osrednja tema
prvega sestanka koordinacijskega od
bora omenjenih krajevnih organizacij,
ki ga bo v tem mandatu vodil prof. Jože
Bogovič, podpredsednik pa je Jože
Žibert.
Pričakovanja izgnancev se nanašajo
na pravično odškodnino, ki jo dolguje
združena Nemčija, ker ni plačala celot
ne vojne odškodnine; del pričakovanj
izgnancev pa sc nanaša na Slovenijo, ki
je v sestavi prejšnje države dobila in poraoila del vojne odškodnine za sanacijo
gospodarstva. Nekaj denarja pričakuje
jo izgnanci tudi ob delitvi bilance ne
kdanje SFRJ. Sevniški izgnanci kajpak
podpirajo zahteve slovenskega društva.
Le-to iz sklada, ki ga predvideva zakon
o lastninskem preoblikovanju podjetij.
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pričakuje 5 odst., kar znaša približno
10.000 mark za osebo, vključno z od
škodnino za umrle.
Nadomestilo prizadetim pomeni tudi
uspeh politike in gre v korist gospodar
stva; deloma odpravlja tudi nekatere te
žave posameznikov ostarele generacije,
bodisi da gre za zdravila ali za socialne
ugodnosti v obliki priznanja let delovne
dobe, je poudaril predsednik Bogovič.
Izgnanci pričakujejo, da bo sevniška
občinska skupščina podprla njihova
prizadevanja, saj ne gre za problem po
sameznikov, ampak države. Krajevne
organizacije izgnancev v sevniški občini
so prejele za svoje delo 25.000 tolatjev,
to je 5.000 tolarjev na eno organizacijo.
Izgnanci menijo, daje skupščina občine
tista, kije poklicana, da se bolj angažira.
Zlasti računajo na poslance v republiš
kem parlamentu. Ob tej priložnosti so
ocenili, da je poslanec SDP v družbe
nopolitičnem zboru Franc Pipan uspeš
no pripomogel k nedavnemu srečanju v
Brestanici, na katerem so se pogovarjali
o problematiki izgnanstva.
P. P.

SEVNIŠKO POLETJE — Z nedeljsko, že 13. revijo slovenskih pihalnih godb (na
posnetku sevniški godbeniki med nastopom pod vodstvom prof. Franca Zupanca) in
skupnim nastopom godbenikov iz Novega mesta, Loč, Spodnje Polskave, Vuzenice
in Sevnice, kije tudi tokrat poskrbela za vzorno organizacijo, so se končale 3-dnevne
kulturnozabavne prireditve Sevniško poletje. Organizator, GD Sevnica, ki ga je
gmotno podprla sevniška vlada, je na petkov večer z Agropopom in modno revijo
sevniškega Merkatorja, sobotno zabavo z ansamblom Lojzete Slaka privabi! na sev
niški Glavni trg okrog 3.000 obiskovalcev. Z domačimi dobrotami so jim postregle
tudi kmetice iz Žurkovega Dola, z Blance in iz Zabukovja. Sevniško društvo za po
moč duševno prizadetim je del zbranih prostovoljnih prispevkov in izkupička od
prodaje 2.100 stiliziranih srčkov izročilo Rdečemu križu za sevniške begunce iz BiH.
(Foto: P. Perc)

Prototip prikolice, ki ne
rjavi — Šivilje so pred
stavile svoje izdelke
KOČEVJE — Minuli četrtek in pe
tek — takoj po zaključku razstave lesar
jev — so se v kočevskem Likovnem sa
lonu predstavili s svojimi izdelki še
učenci iste srednje šole iz oddelkov
strojništva in šiviljstva.
Strojniki so bili še posebno ponosni
na prototip prikolice za prevoz nevoz
nih avtomobilov, prve take prikolice ne
le v Sloveniji, ampak tudi širše. Poseb
nost te prikolice je, da je izdelana iz lah
kih kakovostnih materialov, predvsem
jekla, in zaščitena z galvansko prevleko
po najnovejšem postopku, kar so jim
opravili v celjskem EMO, ker v Kočev
ju nimajo takih priprav, da bi vso priko
lico hkrati lahko potopili v to raztopino.
Taka prikolica dejansko sploh ne more
zaijaveti.
Sicer pa imajo v delavnicah te šole v
proizvodnem programu še več lahkih
prikolic, in sicer za prevoz gradbene
mehanizacije, prevoz energetskih in te
lefonskih kablov itd. Na razstavi so pri
kazali tudi opremo za te prikolice. Po
sebnost je teptalec (žaba) pa klešče za
dvigovanje litoželeznih pokrovov jaš
kov itd.
Izdelke seveda tudi prodajajo. Z iz
tržkom so si nakupili že precej najso
dobnejše opreme in računalniško krmi
ljenih strojev, ki jih uporabljajo pri
praktičnem pouku ter proizvodnji. Tu
di to opremo so prikazali na razstavi.
Šivilje pa so pokazale svoje izdelke,
predvsem razna oblačila in zavese, po
leg tega razna blaga in delovne pripo
močke, nekatere tudi v sodelovanju z
lesarsko šolo (mize, stoli, škatle za šivilj
ske potrebščine itd.).
j p

Razmere
v ribniškem
gospodarstvu
Med najslabšimi v regiji
RIBNICA — Po podatkih Območ
ne gospodarske zbornice Ljubljana rib
niška podjetja v regiji prednjačijo po
ustvarjenih izgubah, ki kar 18-krat pre
segajo akumulacijo. Iz podatkov je tudi
razvidno, da so v preteklem letu v rib
niški občini nastala nekatera nova mala
podjetja, saj je zaključni račun za leto
1991 predložilo kar 69 podjetij.
V prvih treh mesecih letošnjega leta
je industrijska proizvodnja v Ribnici
kar za 42. odst. manjša kot v istem ob
dobju lani. Izvoz se je zaradi izpada
konvertibilnih trgov zmanjšal za 66odst., razveseljivo pa je vsaj to, da se je
hkrati povečal izvoz prav na konverti
bilno področje (za 41-odst.). Med naj
večje probleme ribniškega gospodar
stva sodijo razvoj in investicije, saj Riku
za razvojno sanacijo lani ni uspelo pri
dobiti nobenih sredstev, v zadnjem me
secu pa GZS od nobenega ribniškega
podjetja tudi ni dobila sporočila, da se
zanima za tuja vlaganja. O težavah rib
niškega gospodarstva pričajo tudi blo
kirani žiro računi, ki jih je konec aprila
imelo kar 14 podjetij, in sicer v skup
nem znesku 182,5 milijonov tolaijev.
M. L.-S.

Trgovski center
Dobro izkoriščeni objekti
RIBNICA - Kot kaže, bodo objek
te nekdanje JLA, ki jih je ta imela v
Ribnici, kar dobro izkoristili. Kasarna
je bila že pred časom določena za obrt
no cono in s L julijem bodo številni na
jemniki prostorov v kasarni začeli pla
čevati prve najemnine. Doslej je bilo
oddanih za proizvodne obrate in skla
dišče 9 tisoč kv. metrov površin, tako da
je trenutno na razpolago le še za okoli
1.500 m2, nekajmesečni odlog plačil na
jemnine pa je najemnikom teh objektov
ribniška občina omogočila zaradi nuj
nih del, ki sojih morali opraviti najem
niki pri usposobitvi objektov za svoje
potrebe.
Drugi veliki objekt nekdanje JLA —
dom JLA v Ribnici, ki gaje pred krat
kim vzel v najem Miloš Merhar, lastnik
podjetja Milmer iz Prigorice, pa bo po
njegovih idejah in željah ribniške obči
ne po vsej veijetnosli postal trgovski
center. V centru, ki bo lahko nudil delo
preko 50 ljudem, naj bi bile: odkrita in
pokrita tržnica, restavracija, trgovina,
igralnica, nočni klub, diskoteka, gleda
lišče in kino, avtomobilski salon in ne
kaj manjših trgovinic. Od tega, v ko
likšni meri bo ostal objekt javen
oziroma dostopen denimo šolarjem in
drugim nekomercialnim dejavnostim,
pa bo menda odvisna tudi najemnina,
ki bo v prvem letu znašala 1000 mark,
kasneje pa menda kar 8 tisoč mark
mesečno.
M. L.-S.

Drobne iz Kočevja
CESTA - Kakor smo slišali, naj bi
bila cesta, ki bo povezovala Osilnico
in Kočevsko Reko, narejena že do
oktobra. Široka bo menda kar celih
5 metrov, zaradi konfiguracije terena
pa bo precej ovinkasta. Trenutno
izdelujejo projekt izgradnje ceste,
izvajalec del pa je SCT iz Ljubljane.
Glede na to, da kočevska občina
izgradnje te ceste ne financira in da
je bila o zamisli, da bi Osilnico po
slovenski strani povezali z občinskim
središčem prek Kočevske Reke, le
seznanjena; lahko to, kdo cesto
financira, le predvidevamo.
IZNAJDLJIVOST - Na osrednji
večerni prireditvi, ki so jo kočevski
gimnazijci poimenovali Naše kapljice,
je v nabito polni dvorani srednješol
skega centra med predstavo platno,
poslikano s kapljicami, samo od sebe
padlo na sceno. Ravnateljica gimnazije
Meta Kamšek je to spretno opravičila,
češ da se je kapljic, ki so simbolično
ponazaijalc znanje gimnazijcev, med
tem nabralo že za celo moije in
platno ni več preneslo njihove teže.
RUŠENJE CERKVA - Po II.
svetovni vojni je bilo na Kočevskem
porušenih kar 91 cerkva. Med tistimi,
ki so jih morali rušiti, so bili
taboriščniki iz Prilesja in Borovca,
rušili pa so jih tudi najemni delavci,
ki so v Gotenici gradili podzemno
zaklonišče za vlado. Kako temeljita je
bila tedanja ideološka indokrinacija
pa Jbkazujejo še sedanja pričevanja
teh delavcev, da so cerkve rušili
zaradi njihove dotrajanosti in iz
"strateških razlogov".

Ribniški zobotrebci
SKROMEN KNJIŽNI FOND - V
knjižnici v Miklovi hiši imajo po pred
kratkim opravljenem štetju 16.400
knjig. Skupaj s knjigami iz knjižnic v
Sodražici in Loškem Potoku celoten
knjižni fond ribniške občine znaša
okoli 23.600 knjig, kar pa je menda
najmanj v vsej Sloveniji. Kljub temu
je to še vedno dovolj za pridobitev
matičnosti knjižnice. Ker imajo v
ribniški knjižnici glede na število knjig
dovolj zaposlenih delavcev pa tudi
dovolj naročene periodike, so obeti,
da bo pridobila matičnost, dokaj
ugodni.
ODKRIVANJE NOVINARJA Da so Ribničani domiselni, predvsem
pa hitri, sta prvi petek v tem mesecu
dokazala tudi Boris Fink in Aleš
Škaper iz Ribnice. V okviru nove igre
Nedeljskega dnevnika, namenjene
naročnikom in bralcem njihovega
časopisa, je bilo potrebno tega dne
med 13. in 15. uro na ribniških ulicah
odkriti novinarja Nedeljskega, Ladis
lava Lesarja. Mladeniča, ki sta se
predhodno dogovorila, da si bosta
nagrado razdelila, ne glede na to, kdo
bo novinarja prvi zagledal, sta se s
kolesi lotila sistematičnega "lova" na
Lcsaija. Čeprav je bilo tedaj na ulicah
kar precej ljudi, ki so "sodelovali" v
igri, je Finku uspelo novinarja odkriti
le nekaj minut po trinajsti uri. To
sicer tudi ni bilo težko, saj je bil Lesar
napravljen v meniha, zato sta morala
fanta, ki sta si nagrado v znesku 30
tisoč tolarjev razdelila, priznati, da je
bil to resnično lahko prislužen denar.

Sevniški paberki
ŠERBI - Prireditve Sevniškega
poletja konec preteklega tedna so
lepo uspele po organizacijski strani in
odzivu obiskovalcev. Sevniški gasilci
imajo menda dobre zveze tudi s
tistimi "zgoraj", zatorej tudi vreme ni
ponagajalo, kot so obetali vre
menoslovci. Pač, Agropop je v petek
okoli polnoči, kakšno uro pred
načrtovanim zaključkom koncerta,
presenetila in malo zmočila močna
ploha. Pravijo, da ni bilo nevarnosti,
da bi se priljubljena Šerbi prehladila,
saj si je, po besedah dežurnega elek
trikarja in po potrebi tudi redarja
Jožeta K., nabrala dovolj energije. V
tistih nekaj urah naj bi Šerbi zmazala
7 svinjskih kotletov, 7 žemljic in 4
piva.
TRŽENJE - Celjske mlekarne
tarnajo, da jim je že tako pičla
prodaja kozjih mlečnih izdelkov skoraj
povsem usahnila. Menda zaradi manjše
kupne moči, a tudi zavoljo predsodkov
ljudi, da bi se sploh odločili užiti
dokazano zdrave in celo zdravilne
izdelke iz kozjega mleka. Mlekarji pa
ob jadikovanju, da imajo s kozjim
mlekom samo izgubo, nekako po
zabljajo, kaj vse bi lahko in morali
sami postoriti za boljše trženje teh
izdelkov. Predvsem so jim rejci v
Sevnici v brk povedali, da bi končno
lahko razširili skromno paleto komaj
6 (šestih) izdelkov in izboljšali
kakovost. Celjske mlekarne si ne bi
smele privoščiti takega nihanja
kakovosti, da neki njihov izdelek dobi
najvišjo, drugi pa najnižjo oceno.
Trženje je tudi to, da izdelke
ponudijo kupcem, letošnji izbor v
sevniškem taborniškem domu pa je
bil sila skromen. Zato so sc številni
bolj zanimali za Cclcinc klobuke, kot
pa za njene izdelke ter za razstavo
sevniških čebelarjev v istem prostoru.
Morda bo kozjerejska zadruga v
ustanavljanju popestrila ponudbo.
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Krške novice
KDO JE PRAVI? - Na dnevih
škode so imeli slovesnost. Človek, ki
naj bi kot občinski predstavnik
odigral pri tem glavno govorniško in
sploh vlogo, pa ob predvideni uri ni
■n ni hotel priti. Baje so ga pozabili
povabiti.
NISO VEDELI - Stanislav Stašo
Cuber jo bo iz krške občine začasno
pobrisal v Ameriko na nek tečaj. To
je zelo razjezilo podpredsednika
parlamenta Mirana Resnika in pred
sednika Vojka Omerzuja. Očitala sta,
da se usposabljanje tega vladnega
človeka pripravlja v tajnosti. Po
temtakem vse kaže, da se podjetnosti
in podjetniških načrtov v krški občini'
ne obeša na veliki zvon, in sicer niti
v vladi niti v parlamentu. Zupana
namreč tudi omenjajo kot človeka
posla, primernega celo za direktorja
CRP.
OBTOŽBE - Vojka Omerzuja so
nekateri delegati obdolžili, da je na
nedavnem skupščinskem zasedanju
iako rekoč zrežiral, da so ob do
ločenem času novinarji zapustili sejo
■n jo nekam popihali. Odhod peres
naj bi županu menda omogočil
nesluteno manipulacijo z delegati, ki
so vendarle prišli na zasedanje.
Odsotnost poročevalcev s prizorišča
parlamentarnega boja mnenj ima v
resnici druge vzroke. Novinaiji so
odšli na sprejem italijanske delegacije,
ki je v Krško pripeljala pomoč za
begunce, in je županova politična
manipalucija samo plod burne poslan
ske domišljije.
KAZEN BOŽJA? - V širši senovški
okolici se menijo, da je zadnjič
nekomu na avtomobil padla protitočna
raketa, ki po izstrelitvi ni csplodirala.
Baje je v tistih krajih tolkla tudi toča.
Kar zadeva raketo, je veijetno težavo
Povzročil preslab vžigalnik. Toča pa
je po nekaterih razlagah za kazen.
Domačinom naj bi jo "prislužil"
senovški župnik, ki se je pred časom
med pobožnimi postnimi pridigami
šel protikomunističnega agitatorja.
Politika pa ne sodi k maši, kar pravi
celo nadškof, in prišla je kazen za
spozabljenega in za druge.

Novo v Brežicah
NOGOMET - Pred dnevi sta se
pomerili v nogometu ekipi brežiškega
izvršnega sveta in Pax, ekipa sloven
skih duhovnikov. Srečanje se je
končalo z visokim rezultatom 4:4. Kot
poročajo s terena, so se vsi igralci
izkazali. Zelo dober je bil sodnik.
Najboljši na terenu je bil po mnenju
večine Ivan Kapušin v vratih Brežičanov, ki je izvajal uspešne parade z
žogo pogosto tudi na nič kaj udob
nem asfaltu. Dva gola je dal nogo
metnim nasprotnikom predsednik
vlade Ciril Kolešnik, ki se na veliko
veselje občinstva tokrat ni poškodoval
na_.Prcjšnji tekmi. Na tekmi so
zabeležili en sam večji ckces, ki je
veljal 5 minut izključitve občinskega
igralca. Slednji si je kazen prislužil z
glasnim protestom v slogu fuck off,
ki je spričo igralske zasedbe na igriš
ču prišel še toliko bolj do izraza.
JE? BO? - V Brežicah in okolici
se nekateri menijo o tem, ali je kje
v mestu javna hiša ali pa je ni. Da
bi sprejeli statut, kakršnega praviloma
morajo imeti javne ustanove, resda še
ni bilo slišati. Toda nekateri se
hvalijo, da so že videli plesati nagice
nekje v Brežicah v neki kleti, ki da
je zloščena in preurejena v omenjeno
ustanovo. Verjetno je naredila svoje
preveč razgreta domišljija. Najbolj
hazarderski tipi so tudi že šli stavit,
in sicer o tem, ali bodo Brežice imele
Prej tisto banko ali prej javno hišo.
Menda banki slabo kaže.
. KADAR GORI - Ciril Kolešnik sc
je na nedavni seji brežiškega občinske
ga izvršnega sveta pošteno razjezil
nad nekaterimi svojimi upravnimi
službami, da ne delajo dovolj hitro.
To niti ni bilo prvič. Zato bi mu bilo
mogoče celo všeč, če ne bi bil
predsednik vlade, ampak bi počel kaj
drugega. V javnosti sicer že dlje časa
ugibajo o Kolcšnikovih skritih poklic
nih nagnjenjih. Dobovčani so šli v
•cm najdlje. Verjetno mislijo, da bi
bil predsednik rad gasilec, saj so ga
zadnjič klicali ponoči v Dobovo, ko
Je na tamkajšnjem skoraj že na
polnjenem občinskem komunalnem
smetišču gorelo.

V času od 10. do 19. junija so v bre
žiški porodnišnici rodile: Milena Ogo
revc iz Sel — Davida, Rajka Hudorovič
z Gorice — deklico, Mojca Šober z
Breg — Gorana, Slavica Kopinč iz Ga
berja — Majo, Bojana Zupančič iz Sp
Starega Grada —Aleša, Marija Kova
čič s Sremiča — Andreja, Romana Ho
de iz Bušeče vasi
Žiga, Jožica Pirš iz
Mrčnih sel — Evgena, Ana Dornik z
Vel. Kamna
Klemena, Marija Fer
lan iz Stolovnika
Magdaleno, Vida
Kocjan iz. Krškega — Katjo. Česti
lamo!
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IZ NKŠIH OBČIN
IZ NKŠIH OBČIN
So mamilom že našli pot v Krško?

[

V skupščini opozorilo o drogah v Krškem — Vprašanja o doma pridelani konoplji
in ponudbi v nekaterih krških lokalih — Kaj stori policija?_________
KRŠKO — Ali Krško ječi pod težo velikega socialnega, zdravstvenega in
moralnega problema, ki je pod lupino zgledno zloščenega mesta prisoten že
dalj časa? Ali je problem čisto nov? Ali pa je morda vse skupaj le posledica na
pačnih predpostavk in informacij narobe obveščenih domačinov?
To so veijetno vprašanja, ki sijih bo
marsikdo zastavil v zvezi z uživanjem
mamil v Krškem. Posebej še potem, ko
je o zadevi nedavno spregovoril delegat
zbora krajevnih skupnosti krške občin-

DELAVSKA UNIVERZA
SPET ISKANA
KRŠKO — Delegati krške občinske
skupščine so razpravljali in glasovali o
razdelitvi delavske univerze in knjižnice
na dva samostojna zavoda. Pri tem so
zlasti nekateri zavrnili trditve, da se
knjižnica ni mogla razvijati v okviru de
lavske univerze in menili, da se je knjiž
nica razvijala celo bolj kot omenjeni
zavod za izobraževanje odraslih. Kar
zadeva delovanje delavske univerze, so
se delegati v razpravah na koncu strinja
li, da bo ta izobraževalna ustanova spet
postala nepogrešljiv člen v stalnem iz
obraževanju. To naj bi se zgodilo tudi
zavoljo krize v zaposlovanju, ki bo vse
bolj narekovala prekvalifikacije delav
cev.

POGOVOR
O PODJETNIŠTVU
KRŠKO — Tukajšnji občinski zbor
demokratske stranke Slovenije bo or
ganiziral v ponedeljek, 29. junija, ob 17.
uri v mali dvorani Kulturnega doma
Krško problemsko konferenco o polo
žaju, vlogi in strategiji podjetniškega
razvoja. K sodelovanju sta vabljena
Igor Omerza, podpredsednik demo
kratske stranke in direktor SDK ter
predstavnik ministrstva za drobno gos
podarstvo v vladi R Slovenije.

ZBOR LIBERALNIH
DEMOKRATOV
KRŠKO — Danes ob 18. uri bo v
tukajšnjem Kulturnem domu zbor čla
nov občinskega odbora LDS Krško.
Organizatorji so na shod povabili tudi
Toneta Anderliča, Franca Jurija, Gre
gorja Golobiča, Viko Potočnik in Jože
fa Školča.

ske skupščine. Kot je navedel, mu je
povedal učenec krške srednje šole, da v
straniščih te ustanove dijaki kadijo in
dijsko konopljo. »Ker nikakor ne bi
rad, da se tudi pri nas v Krškem ponovi
problem občine Koper, kjer so v krat
kem že štiri osebe umrle zaradi preveli
ke ali premočne doze heroina, apeliram
na poslance skupščine občine Krško, da
se vsi skupaj in vsak posameznik pose
bej zavzamemo za boj proti temu druž
beno nevarnemu zlu. Pri tem se vsesko
zi zavedajmo, da seje naš otrok mogoče
že srečal z mamili ali pa se še bo,« je po
zval parlamentarce in javnost delegat.
Naslovil je vprašanje in poziv na policij
sko postajo v Krškem, in sicer ga je za
nimala razšiijenost narkomanije v Kr
škem in ali se policija z uživanjem
mamil spopada uspešno. Organe za no
tranje zadeve je kot delegat prosil, naj za
občinsko skupščino pripravijo obsežno
poročilo o tej temi.
Z vsem, kar je rekel v razpravi v
skupščini, je član parlamenta odprl še
več vprašanj. Alije res, da »travo« mla
di Posavci pridelujejo doma ali pa jo
zlahka kupijo prek posrednikov v neka

terih krških lokalih, katerih, je nekakš
na krška javna skrivnost? Ali si je res
utrl pot v krško podzemlje in prek raz
pečevalcev našel kanal v širši krog mla• Delegat je naslovil na krško skup
ščino pobudo, naj službi, »ki se uk
varja z raziskalo teh dejanj, izreče
kritiko, s priporočilom, da se ta služ
ba okrepi (ne glede na stroške) oz. da
se intenzivno posveti reševanju teh
zadev v bodoče«.
dih uživalcev tudi heroin? Ali je krška
policija dovolj kadrovsko in sicer moč
na, da se zoperstavi mamilom?
L. M.

PLES — V nedavnem plesnem večeru v Krškem, s katerega je posnetek, je pred
približno 350 obiskovalci velike dvorane tukajšnjega kulturnega doma nastopilo
okrog 70 plesalk in plesalcev. Tako so so se predstaviliplesna skupina Divisformation iz Krškega, Aleja iz Brestanice in učenci Plesnega studia Krško. Na plesni pri
reditvi so izročili Josipi Fink za nedavno osvojeni naslov državne prvakinje v stepu
posebno nagrado sponzorja. Vesna Vučajnk, Ivana Horvat, Damjana Jazbec in Kri
stina Žibertso prejele za petletno plesno udejstvovanje priznanje krškega društva za
plesno dejavnost. S priznanjem so izrekli zahvalo tudi leskovški trgovini Alja, spon
zorju. (Foto: L. M.)

Zbornica za posavsko zdravstvo
Posavski zdravniki in zobozdravniki so na referendumu podprli ustanovitev re
gijske podružnice slovenske zdravniške zbornice — Boljša možnost vplivanja

BREŽICE — Potem ko je bil 2. junija letos referendum o ustanovitvi posav
ske podružnice slovenske zdravniške zbornice, zdaj posavski zdravniki in zo
bozdravniki praktično že imajo to strokovno in politično delovno telo, kajti 88
odst. udeležencev glasovanja je obkrožilo za.
Po mnenju predsednice regijske po
bivajo zdravniki z novo državno in re
družnice dr. Vande Kostevc Zorko dogijsko organizacijsko obliko možnosti
za večji vpliv in tudi za to, da se pokaže
jo kot dobro medicinsko osebje. »Kot
zdravniki nismo mogli vplivati na
zdravstveno politiko. Prek zbornice
bomo enakovrednejši pogajalski part
ner ministrstvu in s tem državi. Do iz
raza bomo lahko prišli tudi mi z obrob
ja. Aktualne teme pri tem bodo še
vedno ali zmeraj bolj, kako narediti
zdravstveno službo učinkovitejšo, ce
nejšo,« pričakuje dr. Kostevc—Zorkova. Zbornica, tudi posavska, je med na
loge uvrstila oblikovanje lika slovenske
ga zdravnika. Slo bo za odnose zdravni
kov do bolnikov in med zdravniki in s
POMOČ ZA BEGUNCE — Iz Vicenze v italijanski občini Lonigo so v Krško pre tem za spoštovanje kodeksa. Ni vseeno,
jšnji leden pripeljali pošiljko otroške hrane in opreme za dojenčke za begunce, ki ali se bolnik pri zdravniku počuti dobro
sprejet ali ne. Za ta občutek je po
bivajo v krški občini Pomoč so v tem delu sosednje evropske države dali v znak
membno tudi obnašanje osebja in to
prijateljstva in dobrega poslovnega in siceršnjega sodelovanja z občino Krško, v ka vpliva na zdravnikov osebni ugled in
teri sta bila glavna pobudnika za omenjeno človekoljubno akcijo Vojko Omerzu,
ugled ustanove, v kateri zdravnik dela.
predsednik krške občinske skupščine, in Emil Vehovar, podjetnik z Rake. Ob preda
Posavska zbornica naj bi imela glede
ji pošiljke za begunce v Krškem sta bila med drugimi navzoča župan Loniga Santo
na seznam nalog jasen pregled nad (ne)Dalmaso in občinski sekretar Bruno Ramazzotto. (Foto: L M.)
zaposlenostjo zdravnikov v regiji. Stati
stike bodo pokazale svoje in če bo brez
poselnost zdravnikov hud problem in bi
bilo potrebno skozi zbornico kaj storiti

Brestanica hoče postati občina

Brestaničani bi radi imeli v novi lokalni samoupravi samostojnejšo vlogo in se
zato ne nameravajo vključiti v občino Senovo — Poudarjajo slabe izkušnje
BREST ANICA — V Brestanici zahtevajo svojo občino. Pravijo, da imajo za
to vse pogoje in da si bodo prizadevali, da jim namera uspe.
večje spremembe. Ta prikupni konserBrestanica bo leta 1995 slavila
vativizem dopolnjujejo Brestaničani z
1.100-letnico, odkar je bila prvič ime
ugotovitvijo, da imajo razmeroma do
novana v darovnici bavarskega kralja
bro razvito trgovino, gostinstvo in turi
Arnulfa. Po pridobitvi trških pravic je
zem, t.i. komunalno infrastrukturo,
bil kraj ves čas gravitacijsko središče za
zdravstveno in socialno oskrbo in da
trgovino in obrt in seje nanj navezoval
imajo razmeroma dobro opremljeno
precejšen del okolice. Zato je to okolje
popolno osemletko. V KS Brestanica
postalo organska celota s svojimi po
imajo prostorsko dokumentacijo in s
sebnostmi, ki težko sprejema in prenese
tem možnosti za stanovanjsko in po
dobno gradnjo. V krajevni skupnosti
dela 18 obrtnih poslovalnic in podjetij,
STADION IN MOKRICE
med drugim navajajo v KS Brestanica v
podporo svoji zahtevi po občini.
BREŽICE — V programu svečano
Brestaničani menijo, da so bili doslej
sti za dan državnosti, kijih pripravljajo
že velikokrat opeharjeni. Ker so imela
v brežiški občini, je prišlo do manjših
pri razvoju prednost večja občinska
sprememb pri prireditvah v torek, 30.
središča, so iz Brestanice v Krško pre
junija. Tega dne ob 10. uri bo turnir v
stavili tovarno čokolade Imperial. Ob
malem nogometu ekip slovenskega par
rat Lisce so preselili na Senovo, na po
lamenta in vlade, Pax, Demos in Posav
doben način pa so fizično ali organiza
je, in sicer na nogometnem stadionu v
cijsko prestavili iz ^Brestanice še nek
Brežicah. Prvotno so ga mislili izvesti
atere druge obrate. Če že nima industri
pri gimnaziji in osnovni šoli. Ob 14. uri
bo srečanje slovenskih parlamentarcev, je, naj bi Brestanica postala bivalno
področje za občino Krško. Toda Brein sicer pri gradu Mokrice, kar je tudi
staničanom se to pričakovanje ni uresomenjena novejša uradna informacija.

ničilo in danes jim tudi zato propada
opustelo staro trško jedro, kot so pre
pričani. Bojijo se, da bi z vključitvijo v
drugo občino, na primer v bodočo
občino Senovo, Brestanica samo še bolj
• V občino Brestanica naj bi spadali
sedanja KS Brestanica z 2.169 prebi
valci in KS Rožno—Presladol s 477
prebivalci.
zaostala in da bi od naložbe v prostor
sko dokumentacijo in v drugo imel kraj
majhno korist.
L. M.

PO DRŽAVNO POMOČ
DOBOVA — Kot kaže, je dosti
možnosti za gradnjo nekaj učilnic in te
lovadnice v tukajšnji osnovni šoli. De
nar naj bi črpali iz republiškega sklada
za demografsko ogrožena in za obmej
na obmtžja. V brežiški občinski vladi
so prepričani, da država Slovenija raz
polaga s sredstvi, kakršna se omenjajo
med možnimi viri za dobovsko gradnjo.
V tem se lahko izvršni svet sklicuje tudi
na obljube nekaterih politikov iz Ljub
ljane, ki se na predvolilnih shodih ma
lodane hvalijo, da bodo poskrbeli za
razvoj obmejnih območij Posavja.

S ČOLNI
PO REKI KRKI

ŽE ZGODOVINA — Vojna v Posavjuje le dni z razstavo vučnemcentru v Cerkljah
in z okroglo mizo v Brežicah začela dobivati svoj epilog. Zadnja beseda verjetno še
dolgo ne bo izrečena, že dokaj dobre p. cdslave o njenem obsegu, pomenu in ostrini
pa so dobili obiskovalci na otvoritvi razstave, kjerje o njej pripo vedo val a vtor razsta
ve, načelnik 25. območnega štaba in tudi sam udeleženec vojne, Mitja Teropšič. Sli
kovno gradivo in razstavljeno orožje, kakršnega je uporabljala TO. bo na voljo
obiskovalcem, predvsem pa novi generaciji gojencev, ki te dniprihaja, še do i 8. juli
ja. Po otvoritvi razstaveje bila zaključna slovesnost prvefaze usposabljanja za prvo
generacijo tukajšnjih vojakov. Obojega seje kol predstavnik republiškega ministr
stva za obrambo udeležil dr. Jože Zagožen. (Foto: T. Jakše)
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KOSTANJEVICA NA KRKI Turistična agencija Otok iz Kostanjevi
ce organizira v nedeljo, 28. junija, tradi
cionalni rekreativni spust po reki Krki
od Otočca do Kostanjevice. Potovanje
s čolni po reki Krki ni tekmovalno, am
pak je namenjeno predvsem ljubiteljem
narave, veslanja in zdravega načina živ
ljenja. Start bo na kopališču Otočec ob
11. uri, startnina pa znaša 300 tolarjev
na osebo. Vsi, ki čolna (kajaka ali kanu
ja) nimate, si ga lahko sposodite pri
agenciji Otok. Pokličite na telefon:
(0608) 60—068 ali 60—295. Zaklju
ček prireditve bo na letnem vrtu gostil
ne Kmečki hram, kjer bodo vse udele
žence pogostili.

DISKONT V KAŠČAH
BREŽICE — Vino Bizeljsko—Bre
žice je pred dnevi v prostorih grajskih
kašč v Brežicah odprlo diskont, v kate
rem bodo blago prodajali po diskont
nem režimu. Na novem prodajnem me
stu bodo naprodaj Vinovi izdelki in
druge stvari, zlasti tisto, po čemer obi
čajno povprašujejo gostinci.

za njegovo ublažitev, bi dr. Vanda
Kostevc—Zorko gotovo izhajala iz te
gale osebnega prepričanja: »Slovenija
po mojem z zdravniki ni prezasedena,

Vanda Kostevc—Zorko
mogoče je z drugim, nemedicinskim
kadrom. Zdravnik in zobozdravnik sta
nosilca medicinske dejavnosti.«
L. M.

DVE PLESNI ŠOLI
KRŠKO — Skupina krških plesal
cev se v teh dneh udeležuje v Ljubljani
poletne plesne šole. Slušatelje tega teča
ja bodo učili pretežno tuji predavatelji.
Nekakšno nadaljevanje tokratne ljub
ljanske bo poletna plesna šola v Dobrni,
ki jo bo organiziral Plesni studio Krško
24, do 31. julija. Za to učenje plesa in
družabnosti so še prosta mesta; prijave
zanj zbira krški plesni studio.

Avtomobil po lastni meri
Janez Švalj iz Orehovca je sestavil avtomobil —
Preizkušnja v Nemčijo in Italijo — Na Švedsko
OREHOVEC — Janez Švalj iz
Orehovca pri Kostanjevici je nare
dil avto. Letos 14. maja gaje atesti
ranega registriral v Krškem in v
prometnem dovoljenju piše pod
znamko avtomobila »lastna izdela
va« in pod tipom »x—kupe«. Av
tomobil je po videzu in uporabnosti
dosti bolj vsakdanji kot po omenje
nih oznakah.
Avtomobil je Švalj sestavil iz de
lov zastave 101 comfort, juga 55,
BMW, golfa, peugeota 504 in iz
drugih delov, ki jih je naredil sam
ali malce predelal kak mehanski ali
električni sklop, kije bil pač pri ro
ki. Nad motornimi, krmilnimi in
podobnimi deli je Švalj zvaril ko
vinsko ogrodje iz dosti običajnih
cevi in nad to je pritrdil poliestrsko
lupino, ki jo je modeliral sam. Avtu
je s tako končno obdelavo dal vi
dez, ki spominja hkrati na več vozil,
med drugim na alforomeo, morda v
čem na hondo, na golfa in še na ka
tero.
Vse pa je narejeno tako, bi rekli
na oko, da konstruktorju nihče ne
more očitati kopiranja oblike. S
tem 920 kg težkim vozilom, ki pri
hitrosti 130 km na uro porabi 5,8
do 5,9 litra bencina, je Janez Švalj
opravil 21 tisoč kilometrov dolgo
pot. Iz Orehovca je krenil do
Muenchna in v Italijo in testna vož
nja je minila brez okvar na avto
mobilu in brez pomembnejših urad
niških zapletov na mejah. Dobro
sta jo odnesla iks kupe in njegov
voznik tudi že pred evropskim te
stom. »V občini Krško so mi šli na

roko, tako da sem lahko avtomoou
temeljito preizkusil. Pri gradnji av
tomobila pa mi je zelo veliko po
magal Gregor Ponikvar^ iz Sajevc
pri Kostanjevici,« pravi Švalj.

brisal
\[j&

J

Janez Švalj s svojim avtomobilom

Kar je nastalo po konstrukcijskih
naporih avtomehanika, poklicnega
šoferja in skoraj tudi že strojnega
tehnika Švalja ter po trudu kolegov,
je dokaj bogato opremljeno in
udobno vozilo. Na njem ne manjka
niti taka podrobnost, kot je elek
trično odpiranje in zapiranje šip.
Vozilo z vsemi odlikami in more
bitnimi manjšimi nedodelanostmi
bo Švalj pokazal septembra tudi na
Švedskem, kjer se bo udeležil raz
stave.
Avtomobil so že krstili, in to v ve
likem slogu. Gostilničar Kos iz Ko
stanjevice je prinesel steklenico pe
nečega se vina in jo razbil, tako da
so iks kupe polili s to dragoceno te
kočino, kot bi krstili ladjo.
L. M.

DOLENJSKI UST

7

Novinarji Dolenjskega lista komentirajo
Novo mesto
plačuje davek,
Ljubljana pa ne
Na nedavni okrogli mizi »SOS za prehra
no otrok« v Novem mestu, kije v celoti po
stregla s precej alarmantnimi podatki, je bilo
povedano, da v novomeški občini od 7.187
osnovnošolcev malica v šoli 6.871 ali 94,7
odst. učencev, kosi pa 2.452 ali 34 odst
učencev. Številke tistih, ki v šoli malicajo ali
kosijo ali oboje, se v No vem mestu zmanjšuje
jo bistveno manj kot nasploh v Sloveniji
Morda zato, ker so bile že preje nižje (pred
vsem pri kosilih), še boljpa verjetno zato, ker
novomeške šole, ravnatelji in vodje šolske
prehrane kot pra vi čaro vniki uspejo zagota vIjati najnižje cene šolske prehrane v vsej Slo
veniji
Doklej bo še tako, je vprašanje. Slovenski
parlament je z letošnjim februarjem namreč
sprejel nov davčni sistem, po katerem ni ušla
vsaj najnižjemu 5-odstotnemu obdavčenju
nobena stvar, pa tudi kuhanje hrane za šolar
je ne. Devet novomeških in primestnih šolje
moralo samo za marec plačati 200 tisočakov
■ 5-odslotnega prometnega davka Kako malo
za državo, katere letošnji proračun znaša
(zaenkrat) 174 milijard tolarjev, a kako veli
ko za 3.800 novomeških šolarjev in njihovih
vse bolj revnih staršev!
Na že omenjeni okrogli mizi se je pred
stavnica republiškega Zavoda za šolstvo in
šport čudila, zakaj vendar Novomeščani pla
čujejo ta davek. V Ljubljani ga ne, je dejala,
pa tudi uradna razlaga da je taka, da ga ni
treba, ker ne gre za profitno dejavnost To
tolmačenje je obljubljala poslati tudi na
Dolenjsko.
Žal zadeva ni tako preprosta. Čeprav se v
Novem mestu hudujejo nad novim davkom,
ga morajo plačati Ob podatku, da ga v Ljub
ljani neplačujejo, so se na okrogli mizi lahko
le grenko nasmehnili Novomeška SDK no
vomeškim šolskim kuhinjam namreč ni pri
pravljena tozadevno pogledati skoziprste kot
očitno ljubljanska ljubljanskim injim nobene
uradne razlage nič ne pomagajo. Čisto na
tančno so te namreč takšne, da davka ni treba
plačati če je cena obroka le seštevek mate
rialnih stroškov, ne pa tudi del kuharičine
plače. Brez tega pa ne gre. Občina sicer pri
speva del plače za kuharice, del pa je treba

dobiti nekje drugje. Ta nekje drugje je danes
le še cena končnega izdelka, torej šolske ma
lice ali kosila, drugih rezerv in skritih finan
cerjev ni Alije zaradi tega dejavnost profit
na, bi se dalo razpravljali. Marsikaj o
profitnosti pa verjetno pove podatek, da na
primer kosilo za drugošolca z davkom vred
stane 68 tolarjev. Kaj se da za ta denar nare
diti pove bežen pogled na cenike s prehram
benimi artikli
Kako se bo zadeva odvijala naprej, je tež
ko reči Zdajje sicer tu poletno počitniško za
tišje, v katerem pa bi bilo v vsesplošnipoplavi
besed o skrbi za otroke in o spodbujanju na
talitete verjetno dobro doreči kako septem
bra zagotoviti v šoli za čim več otrok ali kar
za vse vsaj en obrok. Da ne bi otroci iz šole
odhajali tako, kot zaradi slabih navad in vse
bolj tudi zaradi revščine v šolo prihajajo: lač
ni Če drugega ne, naj bi en predpis vsaj ena
ko uporabljali c celi mali Sloveniji
Z. UND1C-DRA GAŠ

Kot napet
»kostelski« roman
Karkoli se že skriva v ozadju spora med
predsednikom sveta krajevne skupnosti Ko
stel, Stanislavom Južničem, in ostalimi člani
tega sveta, je tako dobro skrito alipa tako ze
lo »na očeh«, da tega do sedaj še nikomur ni
uspelo ugotoviti O tem, kaj se v tej krajevni
skupnosti dogaja, kaj kdo misli da se dogaja,
kdo koga podpira, kdo komu nasprotuje, kaj
je kdo rekel ali so zadeve zakonite ali ne in
podobno, bi lahko napisali cel roman.
Ob tem, ko pravzaprav nihče od udeležen
cev spora ne kaže pripravljenosti da bi se za
deve sporazumno uredile, se človeku poraja
občutek, da se vse, kar se dogaja v krajevni
skupnosti Kostel dogaja le zato, da bi neko
mu služilo kot podlaga za napet roman, pre
žet tudi z določeno mero humorja. Prav ko
mičnoje že namreč, kako so si mnenja o tem,
namesto da bi sipostajala vse bolj enotna, vse
bolj nasprotujoča.
Nekateri odločno vztrajajo, da gre »za me
tanje polen pod noge« predsedniku Južniču.
Ta polena mu menda mečejo le nekateri člani
sveta, ki pa so dovolj avtoritativni da poteg
nejo za seboj tudi druge. Pri tem izpostavljajo
predvsem Franca Cimpriča, kije tudi posla
nec te krajevne skupnosti v občinski skupšči
ni Kot kaže preko sto zbranih podpisov za
njegov odpoklic, kar nedvomno izhaja iz

SREČELOV ZA RAČUNALNIK — Kotje že v navadi je sto učencev in malošolarjev šmihelske
podružnične šole v Birčni vasi ob pomoči učiteljic in staršev tudi letos pripravilo veselo srečanje ob
zaključku šolskega leta. Tako se šolarji in starši ter drugi krajani Birčne vasi ki kljub bližini mesta
nekako pozabljena in odrinjena, dobivajo že deset leL Otroci se predstavijo s pesmijo, plesom, igri
cami in tudi razstavo, potem pa sledi prava veselica, katere glavni delje srečelov. Na ta načinje šola
prišla do raznih pripomočkov, od kasetofona, televizorja do video kamere, ki so jo kupili lani Z
letošnjim izkupičkom bodo kupili računalnik. Kako si ga želijo, pove podatek, da so za srečelov, ob
pomoči staršev seceda, zbrali prek 700 dobitkov. (Foto: Z L-D.)

omenjenega spora, to po vsej verjetnosti ne bo
več dolgo. Bo pa vsaj še tako dolgo, dokler ne
bodo na Južničevo pritožbo glede potrebe po
overitvi teh podpisov svoje mnenje povedali
pravniki
Da predsednik Južnič pred poleni »visoko
odskakuje« ob znatni pomoči krščanskih
demokratov, ni nobena skrivnost. Celo sam
Južnič, ki sicer ni član SKD, se s tem rad po
hvali pa tudi krščanski demokrati so, kot ka
že, ponosni na to, da podpirajo človeka, ki se
zoperstavlja nekdanjim oblastnikom v tej
krajevni skupnosti
V ozadju takšnih in podobnih mnenjje tr
ditev, da se nekateri ljudje na čelu s Cimpri
čem ne morejo sprijazniti z izgubo oblasti, ki
sojo včasih imeli, in da zato skušajo predsed
nika, ki ne dela tako, kot oni želijo, izpodrini
ti Zato mu pripisujejo vse, od nesposobnosti
do nezakonitega ravnanja.
Ravno to pa hote ali nehote počne tudi
druga stran. Ta vidijedro spora v predsedni
ku Južniču kot človeku, s katerim ostali člani
sveta preprosto ne morejo delati. Tisti, ki me
nijo tako, se v veliki meri pridružujejo tudi tr
ditvam članov sveta krajevne skupnosti Ko
stel, da predsednik Južnič tudi laže oziroma
da pogosto kroji resnico sebi v prid Tu naj ne
bi šlo za videnje političnih vzrokov za spor, pa
vendar... Predsednik Južnič temu oporeka in
najvišje politično vodstvo občine obtožuje, da
je na strani člano v sveta oziroma g. Cimpriča.
Tako vsajje trdil pred časom. Sedaj pa, koje
po njegovem tolmačenju govora, ki gaje imel
kočevski župan na eni izmed sej občinske
skupščine, »dobil županovo zagotovilo«, da v
dogajanja v njihovi krajevni skupnosti ne bo
več posegal, nima več vzroka, da bi spor med
njim in ostalimi člani sveta prikazoval kot
spor med občinsko oblastjo in Južničem, ki
ga podpirajo krščanski demokrati
Da Južnič tudi ravna v skladu s tem pre
pričanjem, dokazujejo njegovipostopki pred
vsem izvolitev novih članov sveta. Prav o tem
pa tisti, ki želijo najbolj umirjeno, pa čeprav
morda tudi ne tako zelo nepristransko, kotje
to videti, vplivati na razrešitev spora, menijo,
da bi morale svoje mnenje povedati pristojne
pravne službe, konec koncev pa tudi občin
ska skupščina.
M. LESKO VŠEK-S VETE

Junaki našega
časa
Čas jubilejev je. Svobodna, samostojna,
demokratična, neodvisna in mednarodno
priznana država Slovenija jih te dni slavi
enega za drugim. A je evforija zaenkrat še v
razumnih mejah in upajmo, da bo tam tudi
ostala. Nič bolj žalostnega se nam namreč ne
bi moglo dogoditi, kol če bi znova zabredli v
močvirje samomalikovanja, kakršnemu smo
bili priča vsa povojna desetletja ali kakršne
ga lahko zopet prepoznavamo v žargonu
mnogih novinarjev in političnih veljakov so
sednje Hrvaške.
Zadnjič me je kar zmrazilo, ko je neka
naša bolj znana televizijska novinarka v uvo
du okrogle mize o pomembnih trenutkih slo
venskega odpora dve od ključnih oseb kar
tako meni nič tebi nič proglasila za heroja.
Hvala bogu, ni zagomazilo po hrbtenici samo
meni, ampak je bilo tudi na obrazih obeh ta
ko nagovorjenih oseb v istem trenutku opaziti
vidno zadrego. Tega očitno nista pričakova
la, a bi se, ob ponavljajoči se novinarski ser
vilnosti, verjetno izhajajoči iz lastne slabe ve
sti, na to ščasoma tudi privadila. Mnogi v tčj
človeški zgodovini, kjer eni polni hvalisanja
postavljajo spomenike drugim zato, da bi
lahko uživali v njihovi senci, so se. Pozneje
sem bil še večkrat priča, kako so bili udele
ženciposameznih bitk za Slovenijo ob različ
nih priložnostih in iz različnih vzrokov ime
novani za junake, in videl, kako je bilo tako
poimenovanim predvsem nerodno, češ: »Sto
rili smo, za kar smo bilipoklicani, izučeni, izvežbani, oboroženi in kar nam je bilo ukaza
no.« Temu bi lahko morda dodali še čisto

Nam bo lipa ostala samo še v pesmi?
Vsako leto, ko lipa cvete, so dolenjski
gozdarji vznemirjeni. Nabiralci lipove
ga cvetja, ki ga prodajajo predvsem Kr
kinim Zeliščem in odkupni postaji por
toroške Droge v Novem mestu, cvetoče
lipe na veliko uničujejo. Znano je, daje
med nabiralci lipovega cvetja za proda
jo največ Romov, njihova »tehnologi
ja« nabiranja pa je taka, da lipo kar se le
da oklestijo in cvetje potem cele družine
nabirajo na tleh. Tanjša lipova drevesa
v gozdu pa kar posekajo. Gozdarji in
vsi, ki jim je lipa ljuba kot drevo in sim
bol slovenstva, vsako leto znova z grozo
in, žal, nemočni opazujejo to neusmi
ljeno uničevanje. Po odhodu nabiralcev
so taka drevesa največkrat le okleščena
in oskubljena debla, niti malo podobna
prelepemu slovenskemu drevesu z bo
gato krošnjo in značilno podobo. Goz
darji resno opozarjajo, daje prav zaradi
romskega uničevanja lip ta drevesna vr
sta na Dolenjskem že ogrožena. Pa še
to: nabiralci imajo najraje lipe, ki raste
jo na prostem, lipe, ki so prelep okras
pokrajine, ker so te najbolj košate in
imajo največ cvetja.
Tako početje so že pred leti v večih
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slovenskih občinah nameravali prepre
čiti s sprejemi odlokov o omejitvi nabi
ranja lipovega cvetja. V Novem mestu
so tak odlok sprejeli pred 5 leti. Odlok
je bil zamišljen lepo, vendar, žal, od nje
ga ni nobenega haska, kar po svoje tudi
govori o pravnosti naše države. Po tem
odloku je namreč dovoljeno nabirati li
povo cvetje samo z dovolilnico pristoj
ne gozdarske organizacije, na vsakem
drevesu bi morali nabiralci pustiti naj
manj tretjino lipovega cvetja za nor
malno reprodukcijo lipe in za prehrano
čebelam in za druge koristi lipe. Odlok
posebej prepoveduje lomljenje in obsekavanje vej in podiranje dreves. Za krši
tev odloka so seveda zagrožene kazni.
Da Romi, ki so med največjimi nabi
ralci lipovega cvetja za prodajo, ne be
rejo občinskih odlokov, je j'asno. Da pa
takega odloka ne poznajo tisti, ki lipovo
cvetje odkupujejo, je pa hujše. Če bi ga
namreč poznali in upoštevali, v zadnjih
letih v Novem mestu ne bi odkupili niti
kilograma lipovega cvetja. Nabiralec in
prodajalec lipovega cvetja bi namreč
moral za to početje imeti dovolilnico z
vsemi vpisanimi podatki, od imena in
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priimka do dovoljene količine nabra
nega cvetja. Tako dovolilnico pa lahko
izda samo pristojna gozdarska organi
zacija. Na novomeškem Gozdnem gos

osebno plat: »Storili smo, ker smo čutili, da
tako moramo, ker je bila to naša osebna
dolžnost in ker smo se v prvem trenutku znaš
li na pravem mestu, da smo lahko uveljavljali
svojo in svojega naroda davno željo.«
To pisanje se bo marsikomu zdelo trenut
ku neprimerno, visoke domovinske ideale
omalovažujoče. Kajti, bodo rekli, tako pre
lomni premiki v zgodovini nekega naroda
pač ne morejo mimo brez herojev injunakov.
Narod jih hoče in potrebuje. Mnogi na slo
venski politični sceni se tega zavedajo in te
dni, ob obletnici, pridno pišejo svoja imena na
lističe lovorjevih vencev slovenske osamosvo
jitve. Vso moč in ves vpliv imajo, da to lahko
počnejo. Pred letom dni so jih k ukrepanju
vezale predvolilne obljube, položaj, ki so ga
imeli in so bili zanj tudiplačani, zaveza, kijim
joje naložil slovenski narod z referendumsko
odločitvijo in pa, bodimo človeški, tudi strah
kaj se bo zgodilo z njimi, če prevlada na
sprotna stran.
• Slovenija se ni zgodila iz popolne
zmede in brezvladja, ampak se je osa
mosvojila kot organizirana državna
tvorba z vsemi pripadajočimi instituci
jami, z delujočim političnim sistemom in
državnim aparatom, katerega dolžnost
je bila izpolnjevati voljo naroda. Vsi sub
jekti v teh institucijah so bili na svoja me
sta po svoji volji voljeni ali imenovani in
za to plačani. Kar so storili za samostoj
no Slovenijo, je bila njihova dolžnost,
kajti narodje že zdavnaj ocenil, da je čas
zrel za to. Veselimo se torej uspeha, ki
smo ga dosegli vsi in ob obletnicah ne
ustvarjajmo novih malikov, ker nas zna
to spet zapeljati iz naše stvarnosti.
Današnji časje precej različen od tistega v
petinštiridesetih letih Junaki in heroji iz ti
stega časa so v vsem povojnem obdobju do
dobra pokurili bonitete, kijunakom gredo, s
pretiravanjem o svojih zaslugah in dejanjih
pa tudi omajali verodostojnost take vloge.
Junakom današnjega časa, tudi če bijo hoteli
prevzeti ali če bijim jo hoteli nadeti, kaj dosti
pač nebi ostalo. Tega se za vedajo, zatojimje
nerodno, če jih hoče nekdo s takimi nazivi
povzdigniti nad ostale.
T. JAKŠE

Slovenija
preračunava
odškodnino
Ali bodo tukajšnjo jedrsko elektrarno za
prli, ta trenutek ni jasno nič bolj, kot je bilo
na primer pred letom dni ali že prej. To toliko
bolj, ker je nared poglobljen pregled vseh
domnevnih pravnih posledic, ki bijih povzro
čilo napovedano zapiranje elektrarne. Inšti
tut za gospodarsko pravo na mariborski Vi
soki pravni šolije po naročilu Elektrogospo
darstva Slovenije namreč izdelal analizo
pravnih posledic zaprtja Nuklearne elektrar
ne Krško.
Bolj, kot je bilo doslej, pa je po tej analizi
Slo veniji mogoče postalojasno, da bi ob zapi
ranju morala plačati velikansko odškodnino
Hrvaški Po nekaterih ocenah bi L L zapiranje
iz političnih vzrokov veljalo Slovenijo prek
10 milijard mark. Bolj kot doslejje po analizi
morda opazno, da bi bil postopek zapiranja
kompliciran ne samo v tehnološkem ampak
tudi v pravnem pogledu in da bi v pogajanjih
o zaprtju najverjetneje svoje povedalo celo
mednarodno sodišče v Haagu.
Ob teh stvareh nekako ne pride do izraza,
da Hrvaška za porabljeno eneregijo dolguje
nuklearki / 8 milijono v dolarjev in daji bo po
napovedanem prvem plačilu ostala dolžna še
celih 6 milijonov dolarjev, kot je priznal ne
davno tudi energetski minister z vojno oslab
ljene Hrvaške. Da bi bila slika popolnejša, je
potrebno omeniti tudi slovenski dolg do nu
klearke, ki znaša skupaj 12 milijonov dolar
jev.

podarstvu v vseh letih, kar velja odlok,
niso izdali niti ene same dovolilnice, to
pa zato, ker nihče ni prišel ponjo. Ven
dar bi moral nabiralec oz. prodajalec li
povega cvetja pri prodaji odkupovalcu
predložiti dovolilnico, sicer mu organi
zacija, ki se s tem ukvarja, lipovega
cvetja ne bi smela odkupiti. Ne samo,
da se odkupovalci za to ne menijo, kaže

Če bi kako vknjižili v ceno zapiranja nu
klearke sedanje slovensko kreditiranje Hr
vaške skozi zastonj oddano elektriko v »Croatio«, bi bila ob visokih stroških zapiranja to
še vedno kaplja v morje. Sosednja država pa
bi verjetno nepopustljivo opozarjala na od
škodninsko odgovornost Slovenije. Tega se
najbrž vse bolj zavedajo tudi tisti, ki bi se na
slovenski strani pogajali o slovenski odškod
nini Hrvaški p primeru, če bi nuklearka
obstala. Ali se je ob tem vendarle mogoče
vprašati, ali je kaj bolj jasna usoda jedrske
elektrarne Krško?
M. LUZAR

Je res vse tako
nedolžno?
Ugotovitev, da so poliklorirani bifenili
(PCB) še vedno v Beli krajini, ni presenetila
nobenega od udeležencev predstavitve najno
vejše naloge o vplivu te strupene snovi na
zdravje in ekologijo v deželici ob Kolpi
Vsem, ki so se v zadnjih devetih letih veliko
ukvarjali z ekološko katastrofo ob Krupi —
in teh ni malo — je namreč še kakojasno, da
je PCB zelo obstojna in težko razgradljiva
snov in da z njo gotovo ne bo prizaneseno še
kakšni generaciji zanamcev. S tem so se
mnogi v sili razmer sprijaznili
Zelo različen paje bil odziv glede na spod
budne rezultate analiz. Medtem ko so jim eni
verjeli, besede strokovnjakov pa so sejim zde
le kot obliž na vse, kar so in še prestajajo za
radi PCB, so bili drugi precej skeptični, četu
di so bila dognanja plod raziskav na visoki
strokovni ravni. Alipa so bili morda nezaup
ljivi prav zato, ker sojim neprestano vcepljali,
da morajo zaupati stroki, ki pa seje do njih,
ko so pred skoraj desetletjem opozarjali na
katastrofo, obnašala precej mlačno. »Je se
daj res vse tako nedolžno, če pa so me zaradi
PCB upokojili kot delovnega invalida 1. ka
tegorije?«je vprašal eden izmed Iskrinih de
lavcev, ki je v tovarni prebil 28 let in dolga
leta delal s PCB. Dvomi prihajajo iz vrst ribi
čev, ki vedo, da še dolgo ne bodo smeli loviti
rib iz Krupe. Tudi zagotovila strokovnjakov,
kako sta sedaj urejena prehrambena veriga
in vodo vod in kako ljudje s hrano ne bodo več
vnašali PCB v svoje telo, se zdijo verjetna le
na prvi pogled. Metličani vedo povedati, da
sami posledice zastrupljene Krupe močno
občutijo v svojem gospodarstvu. Problem vodooskrbe morajo reševati z veliko večjimi te
žavami in stroški, kot bi ga, če Krupa ne bi
bila zastrupljena. DA o tem, kakšne so posle
dice v ribištvu, turizmu in še čem, niti ne go
vorijo.
In ne nazadnje, kljub vsem dobrim rezulta
tom analiz so koncentracije PCB v Krupi, v
zraku v kanjonu Krupe in v zemljinah v oko
lici semiške Iskre večje kot pred leti Je za to
res kriva deponija PCB ob Iskri? Ali pušča?
A li pa dež v podzemlje spira PCB iz črnih od
lagališč, kijih ni nihče saniral? Iz analiz Še
pa pri Inštitutu Jožef Stefan je namreč raz
vidno, da ver PCB še vedno ni pod nadzorom.
Na vsa ta vprašanja niti strokovnjaki ne zna
jo odgo voriti, saj ne vedo, od kod PCB, kaj se
dogaja z vodo in tudi tega ne, ali po vprečne
koncentracije PCB padajo ali rastejo. Pa so
kljub temu zagotavljali, da bi bili problemi
rešeni, ko bi sanirali Krupo. A te, kotjedejal
eden izmed razpravljalcev, ne bo saniral niti
bog. Kako neki, ko pa za sedaj ne vedo niti,
kje so tisti viri PCB, ki povečujejo koncentra
cije te snovi v vodi, zraku in zemljinah.
Kakšnaje celotna veriga PCB v zaledju iz
vira Krupe, pa ni moč govoriti zgolj na pa
met, sajjejasno, daje onesnaženo zaledje ze
lo obširno. Ob vsem tem pa je vsem, tako
laikom kot strokovnjakom, jasno predvsem
eno: da bodo v delu Bele krajine še dolgo mo
rali živeti s PCB. Čejih nihče ne more rešiti te
nadloge, pa naj jim tisti, od katerih Belo
kranjci pričakujejo pomoč, življenje s PCB
vsaj omilijo.
M. BEZEK-JAKŠE

celo, da sploh ne vejo, da obstaja tak
odlok.
V Krkinih Zeliščih se o tej temi niso
hoteli pogovaijati, na kratko je odgo
vorni možak vso stvar rezoniral takole:
Mi smo za to, da lipovo cvetje odkupu
jemo, določimo pogoje in ceno, gozdar
ji pa so zadolženi, da lipe pazijo in da
imajo red v hosti. Za odlok v Zeliščih ne
vejo, češ daje bil sprejet samo tisti o za
ščiti polžev. Letos pa da seje odkup šele
začel in da so odkupili le okoli 1.000 kg
lipovega cvetja.
Novomeška odkupna postaja porto
roške Droge odkupi na leto v povprečju
med 100 in 150 tonami zelišč in gob, li
povega cvetja so do sedaj v enem letu
odkupili največ 28 ton. Zelišča in gobe
odkupujejo tako na postaji v Novem
mestu kot na terenu v zadrugah. Ivan
Jurak, vodja odkupne postaje, je pove
dal, da lipovo cvetje v glavnem nabirajo
Romi. Ko pa Romi cvetje pripeljejo na
postajo, da gaje najbolje odkupiti, pa če
imajo dovolilnico ali ne, sicer bi pro—■
padlo. Tako Krkina Zelišča kot porto
roška Droga plačajo za kilogram suhe
ga lipovega cvetja 500 tolaijev.

Takole so Romiprejšnji četrtek tovorili lipovo cvetje, ki so ga nabrali z oklešče
nih in posekanih lip v okolici Podgrada. (Foto: A. B.)

Ker je tako, kot pač je, novomeški
gozdarji za ohranitev lipe, ki jo pospešu
jejo tudi zato, ker ima lipov les na trgu
dobro ceno, ne vidijo druge rešitve kot

popolno prepoved nabiranja in odkupa
lipovega cvetja. Po cigansko okleščena
lipa si namreč kot drevo zlepa ne opo
more več. Tudi medobčinski gozdarski
inšpektor Jože Kruljac pravi, da bomo
lipo pri nas iztrebili, če bo šlo tako na
prej. Vsi, ki sojih v zadnjem času v no
vomeški in črnomaljski občini dobili pri
obsekavanju ali sekanju lip in jih prija
vili sodniku za prekrške, so bili Romi. A
vse to očitno nič ne zaleže. Letos so
gozdarji dobili in prijavili več Romov,
ki so uničevali lipe na Hmeljniku, v Radohi in drugje. Samo v enem letu sojim
Romi v predelu Pogancev posekali 60
lipovih dreves!
Letos so se ljudje iz Podgrada in
Konca pritoževali, da jim Romi spet
podirajo in obsekavajo lipe, pri tem pa
jim povzročajo še škodo na njivah in
poljih. Tako je patrulja novomeške
prometne policije prejšnji četrtek pod
Podgradom proti večeru ustavila tri av
tomobile, polne Romov, v in na avtih
pa so bile velike bisage, polne lipovega
cvetja. O takih »lipovih kolonah« po
ročajo ljudje iz številnih krajev v bližnji
in daljnji okolici Novega mesta.
Kakorkoli že: narediti je treba vse, da
se to grozljivo uničevanje lip prepreči,
sicer nam bo to prelepo drevo, simbol
slovenstva, ostalo samo še v pesmi.
A BARTEU
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Novo mesto iz časa
keltskih Latobikov
Predstavili novo knjigo arheologa Toneta Kneza
NOVO MESTO — V ponede
ljek, 22. junija, so v predavalnici
Dolenjskega muzeja predstavili
novo arheološko publikacijo ar
heologa Toneta Kneza, vodje ar
heološkega oddelka v novomeš
kem muzeju. Gre za delo »Novo
mesto II, keltsko-rimsko grobišče
Beletov vrt«, ki jo je izdal in zalo
žil Dolenjski muzej ob denarni
pomoči Znanstvenega inštituta
Filozofske fakultete v Ljubljani,
Skupščine občine Novo mesto,
LB Dolenjske banke, d.d, in odjetja Sava papir iz Krškega. V
knjigi so predstavljeni rezultati si
stematičnih izkopavanj velikega
grobišča keltskih Latobikov med

Ljubljansko cesto in Kettejevim
drevoredom v Novem mestu.
Grobišče na nekdanjem Beletovem vrtu je bilo raziskano v letih
1973 — 1977. Na tej nekropoli
so staroselci pokopavali svoje mr
tve 300 let: od začetka 1. stoletja
pred našim štetjem do konca 2.
stoletja našega štetja. Na pone
deljkovi predstavitvi je vodja iz
kopavanj in avtor knjige Tone
Knez z diapozitivi prikazal delo
na terenu in spregovoril o po
membnejših najdbah iz tega gro
bišča, kijih sedaj hrani Dolenjski
muzej.
I. Z.

S. MIHELČIČ VODI
NAŠO DELEGACIJO
LJUBLJANA — Danes, v pe
tek, 26. junija, bo odpotovala v
Barcelono na 47. generalno skupš
čino Mednarodne zveze Glasbene
mladine delegacija Glasbene mla
dine Slovenije, ki jo bo vodil pod
predsednik Silvester Mihelčič, zna
ni belokranjski glasbenik, ravnatelj
črnomaljske glasbene šole. Na tej
skupščini bo Mednarodna zveza
Glasbene mladine, ki šteje 42 čla
nic, uradno sprejela v članstvo tudi
Glasbeno mladino Slovenije.

RAZSTAVA RISB
LJUBLJANA — V ponedeljek, 29.
junija, ob 20. uri bo minister za kulturo
Borut Suklje v gradu Tivoli, sedežu
Mednarodnega grafičnega likovnega
centra, odprl razstavo 2. Velika nagrada
risbe Alpe — Jadran 1992, na kateri
bodo na ogled risbe šestih umetnikov iz
Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske,
Slovenije in Švice. Veliko nagrado risbe
Alpe —Jadran bo podelila mednarod
na žirija.

V Trebnjem jubilejni, že 25. Tabor
Letošnji mednarodni Tabor likovnih samorastnikov bo od 29. junija do 4. julija —
Slavnostni govornik na sobotni otvoritvi bo dr. France Bučar, predsednik slovenske skupščine — Po otvoritvi ogled galerije z več kot 600 slikami in kipi
TREBNJE — Trebnje ostaja zvesto svojemu pred četrt stoletja ustanovlje
nemu Taboru likovnih samorastnikov in bo to veliko likovno, obenem najpo
membnejšo kulturno prireditev v občini organiziralo tudi letos. Jubilejni, že 25.
mednarodni Tabor likovnih samorastnikov bo potekal od 27. junija do 4. julija.
Slovesna otvoritev bo v soboto, 27. junija, ob 20.30 v trebanjskem spominskem
parku.
Po promenadnem koncertu doma
čega pihalnega orkestra pod vodstvom
dirigenta Igorja Teršarja bo imel tre
banjski župan Ciril Pungartnik po
zdravni nagovor, za njim pa Zoran Kr
žišnik, direktor mednarodnega grafične
ga centra v Ljubljani in predsednik
Umetniškega sveta Tabora, govor o
umetnosti. Slavnostni govornik bo dr.
France Bučar, predsednik Skupščine
Republike Slovenije, ki bo jubilejni Ta
bor tudi formalno odprl. Po otvoritvi
bo ogled Galerije likovnih samorast
nikov.
Omenjena trebanjska galerija pred
stavlja izjemno bogato in edino tovrst
no umetniško zbirko v Sloveniji. V galeriji je prek 600 slik in skulptur, ki jih je
prispevalo 192 samorastniških slikarjev
in kiparjev iz Slovenije, držav nekdanje
Jugoslavije in iz 23 držav Evrope, Afri
ke, Azije ter obeh Amerik, v glavnem
udeležencev dosedanjih vsakoletnih Taborov. Galerijo so odprli septembra
1971 tn sojo v letu 1977 razširili, predtem pa so si obiskovalci dela samorastnrških likovnikov lahko ogledali na raz
stavah, postavljenih v osnovni šoli.

Galerija likovnih sramorastnikov je
prav gotovo najpomembnejša pridobi
tev Trebnjega, odkar prireja poletna de• V vsej četrtstoletni zgodovini Ta
bora samo minulo leto ni bilo naklo
njeno tej prireditvi. Prav v času, ko bi
se moral 24. Tabor začeti, je pri nas z
agresijo jugovojske na Slovenijo iz
bruhnila vojna. Tabor je potem ven
darle bil — zgolj kot srečanje.
lovna srečanja samoraslih likovnikov.
Prav je, da se ob 25., jubilejnem tabor
skem srečanju spomin vrne v prvo ob
dobje oz. k samemu začetku te tradi
cionalne manifestacije. Tam, čisto na
začetku, so imena ustvaijalcev, osmih
slikarjev iz Slovenije in enega iz Hrvaš
ke, ki so se v Trebnjem — ob navduše
nju domačinov — zbrali na prvem tak
šnem srečanju, takrat imenovanem
Tabor slovenskih naivnih in ljudskih
umetnikov. Eden najbolj navdušenih
udeležencev je bil zdaj že več let pokoj
ni Viktor Magyar, kije takrat kot uči
telj služboval na podružnični šoli na Ča
težu pri Veliki Loki, kot slikar pa je slo

vel po tem, daje slikal na les. Tistikrat si
seveda nihče ni mogel niti misliti, da bi
Tabor kdaj prerasel v tako pomembno
likovno manifestacijo. Zdaj, po tolikih
letih, pa se zdi, kot daje vse prišlo samo
od sebe: v Trebnje vsako leto več slikar
jev in kiparjev od vsepovsod, na Tabor
pa prijave ustvaijalcev, ki so želeli sode
lovati, celo iz daljne Japonske, da drugihdržav, za obstoj katerih so Trebanjci
do tokrat komaj vedeli, niti ne ome
njamo.

PAVČKOVE PESMI —
SLOVENSKI ŠANSONI
LAŠKO — V okviru 4. Grajskih po
letnih prireditev v Laškem bo v petek,
26. junija, ob 21. uri večer z naslovom
Slovenski šanson. Glasbenik Silvo Singl,
stalni član Privškovega Big Banda, ki
deluje kot ansambel RTV Slovenija, je
uglasbil enajst pesmi Toneta Pavčka,
pesnika, ki je »po rojstvu in pesmih
doma na Dolenjskem«. To so: Pesem
začetka, Pesem o Dolenjski, Lan, Kite,
Vrašanje drugo, Saški, Beseda take in
drugačne, Pesem o Spančkovi Ani,
Odhod, Ljubezen in Pot. Na omenjeni
prireditvi bo te pesmi, nove slovenske
šansone, ob Singlovi klavirski sprem
ljavi pela igralka in pevka Katja Lev
stik. Prireditev nastaja v produkciji Pi
vovarne Laško.

Prihajajo »marnvat« le po slovensko
Za letošnje Jezikovne počitnice v Novem mestu pripravljenih nad 30 učen
cev in dijakov iz avstrijske Koroške — N. Tolmajer: »Iz vseh krajev so«
NOVO MESTO - Dolenjsk
metropola spet pričakuje mlade Kc
rošce z onkraj Karavank, kijih stari
pošiljajo sem na posebno obliko uče
nja oziroma izpopolnjevanja slovenš
črne. Gre za tako imenovane Jezi
kovne počitnice, za katere je dal;
pobudo Krščanska kulturna zveza ’
Celovcu, medtem ko za njihovo or
ganizacijsko in programsko izpeljavi
vsakokrat poskrbi novomeška orga
nizacijska enota Zavoda Republiki
Slovenije za šolstvo in šport. Od leti
1989 namreč poteka to izobraževanji
v Novem mestu, kjer ga je do zda
obiskovalo 49 koroških otrok. Lan
Jezikovnih počitnic ni bilo zarad
vojne v Slovenije.
Letošnje Jezikovne počitnice i
Novem mestu bodo od 19. julija dc
9. avgusta in se bodo torej začeli
čez dobre tri tedne. Prijavljenih ji
35 otrok, starih od osem do sedem
najst let, ki obiskujejo ljudske, sta
rejši pa že srednje šole. Učenci so ir
raznih krajev avstrijske Koroške ir
celo z Dunaja. So iz slovenskih, na
rodnostno mešanih in tudi iz ne
mških družin, ki čedalje bolj spoz
navajo, da je zbliževanje sosedov
možno le tedaj, kadar poznajo jezik
in kulturo drug drugega.
Jezikovni pouk bo tudi tokrat po
tekal na Osnovni šoli Grm. Udele
ženci bodo glede na starost, dosedanje
znanje slovenščine in druge stvari
razdeljeni v štiri učne skupine. Poleg
pouka slovenščine bodo na šoli tudi
Pevske vaje, ob tem pa tak program,
da bodo mladi Korošci videli čimveč
kulturnih in drugih znamenitosti No
vega mesta in Dolenjske, obiskali
kuklturne ustanove in zaznali kolikor
toliko tudi kulturni utrip dolenjske
metropole v poletnem času. Bo tudi
veliko izletov in družabnih iger ter
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sploh takšnih oblik in aktivnosti, ki
bodo udeležence Jezikovnih počitnic
neprisiljeno, tako rekoč igraje uvedle
v izražanje v slovenskem jeziku.
Veliko ali celo največ pa se bodo
koroški učenci in dijaki lahko naučili
pri družinah, kjer bodo bivali. Orga
nizatorji so med novomeškimi druži
nami izbrali kajpak tiste, ki imajo šo
larje oziroma vrstnike letošnjih udele
žencev Jezikovnih počitnic, s približ
no enakimi interesi, oz. kulturno in
jezikovno bolj osveščene družine.
Takšnim družinam je tudi naročeno,
naj z mladimi gosti govorijo samo
slovensko, saj bodo Ie-ti samo tako
lahko uspešno opravili jezikovno
prakso iz slovenščine. »Najbojši na
čin učenja kakega jezika, izpopol
njevanje znanja in navad izražanja
je še vedno ta, da se ga naučimo v
okolju, kjer se ta jezik govori,« je
zapisala Krščanska kulturna zveza v
Celovcu v prospekt, s katerim je star
še in učence na Koroškem seznanila s
pomenom Jezikovnih počitnic v No

vem mestu in jih povabila, naj se pri
javijo. Temu je dodana ugotovitev, da
»je kombinacija jezikovnega pouka
in vključitev v družino najbolj obeta
joč način za učenje jezika«.
Sicer pa se je se to že potrdilo na
dosedanjih Jezikovnih počitnicah. Še
več: »Brezhibna organizacija, vzorna
angažiranost in visoka strokovnost
učiteljev, gostoljubnost in človeška
toplina novomeških otrok in staršev
so omogočili ne le izvrstno počutje
koroških otrok, temveč tudi njihovo
dobro jezikovno napredovanje.« Ta
ko ugotavljajo Korošci in dodajajo,
daje na tak način dosežena jezikovna
izobrazba danes, v času medregionalnega sodelovanja ter naraščanja slo
venskih in mešanih podjetij, koristna
v vsakem oziru.
O vsem tem je bila beseda tudi na
novinarski konferenci prejšnji teden v
Trdinovi sobi novomeškega gostišča
Breg, kjer smo zvedeli, da gredo pri
prave na letošnje Jezikovne počitnice
pravkar h koncu. Prof. Jože Škufca,

Nužej Tolmajer: »Pn zaposlovanju na Koroškem imajo prednost ljudje, ki
obvladajo tudi slovenski jezik«. Jože Škufca (na desnij: »Za letošnje Jezi
kovne počitnice je prijavljenih 35 koroških otrok«.

Glasbeni jubilej
RIBNICA — Pred dnevi je bila v ga
leriji Miklove hiše slovesnost, s katero
so počastili jubilej ribniške glasbene šo
le: 30. obletnico ustanovitve. Zvrstili so
se govori in nagovori s čestitkami, v kul
turnem delu so nastopili zdajšnji in ne
kateri nekdanji učenci te šole, zaslužni
pedagogi pa so prejeli priznanja. Za
dolgoletno pedagoško in organizacijsko
delo so priznanja prejeli Janja in Boris
Galičič ter Bernard Kogovšek, za sode
lovanje osnovne z glasbeno šolo pa
Anica Benčina.
Ribniški župan Franc Mihelič je de
javnost glasbene šole označil kot ne
kakšno nedokončano simfonijo, češ da
mlad človek spozna, da sama nadarje
nost ni dovolj, ampak je moč kaj doseči
le z vztrajnim in trdim delom. Prof. De
beljak seje v imenu osnovne šole zahva
lil glasbeni šoli za uspešno sodelovanje
in posebno zahvalo izrekel zdaj že upo
kojenemu ravnatelju glasbene šole An
dreju Puharju.
Glasbena pedagoginja Bernarda Ko
govšek je povedala, daje glasbeno šolo
v Ribnici ter njune dislocirane oddelke
v Loškem Potoku in Sodražici v 30 letih
obiskovalo okoli 1500 učencev, ki jih je
učilo 30 pedagogov. V letošnjem šol
skem letuje na šoli nekaj nad 100 učen
cev in 10 pedagogov, od katerih trije
poučujejo pogodbeno.
»Z glasbeno vzgojo želimo razviti
predvsem sposobnost razumevanja glas
be in spodbuditi pri učencih potrebo po
zavestnem muziciranju, in sicer z na
menom, da bi jim to postala trajna kul
turna potreba,« je povedala Bernarda
Kogovšek.

NASTOP S HARMONIKO — Na
koncertu v Miklovi hišije učenec Janez
Kordii, ki se na glasbeni šoli uči har
monike, igral Chirochov Mali valček.

ŠOLA BO AVGUSTA
LJUBLJANA — Zveza kulturnih
organizacij Slovenije je tudi letos razpi
sala poletno likovno šolo, namenjeno
ljubiteljskim ustvarjalcem, ki so še bolj
na začetku svoje likovne poti. Pod vod
stvom mentorja, akademskega slikarja
Toneta Račkega, bodo udeleženci čez
dan praktično delali, ob večerih pa ime
li predavanja iz umetnostne zgodovine
ter se seznanjali s slikarskimi zakoni
tostmi. Letos bo šola v Rogaški Slatini,
in sicer od 14. do 22. avgusta.

predstojnik novomeške organizacij
ske enote Zavoda Republike Sloveni
je za šolstvo in šport, je povedal, da
trenutno posvečajo naj večjo skrb iz
biri najprimernejših družin za spre
jem mladih Korošcev na tritedensko
bivanje, pri čemer še zlasti pomagajo
novomeške osnovne šole in Občinska
zveza prijateljev mladine. Okvirni
program Jezikovnih počitnic je pri
pravljen, enako tudi podrobni načrti
vzgojno-izobraževalnega dela. Tudi
je že znano, da bodo Jezikovne počit
nice finančno omogočili starši otrok
udeležencev (po 3.800 šilingov za
otroka), ministrstva za šolstvo in
šport, Krščanska kulturna zveza, ne
katere delovne organizacije in drugi.
Tajnik Krščanske kulturne zveze v
Celovcu Nužej Tolmajer, glavni ak
tivist Jezikovnih počitnic na Koroš
kem, je dejal, da so največ prijav za le
tošnjo udeležbo dobili v zadnjem
času, ker je tudi na Koroškem še pre
cej prisoten strah glede varnosti pri
nas, češ: »V Sloveniji res ni vojne, po
teka pa ta še vedno zelo blizu južne
slovenske meje.« Dodal je, da pa se
zanimanje za Jezikovne počitnice in
sploh za Slovenijo, odkar je postala
samostojna in mednarodno priznana
država, povečuje, in sicer tudi v ne
mško govorečih družinah.
Franci Tomažič, ki bo spremljal
koroške otroke na letošnjih Jezikov
nih počitnicah v Novem mestu, je po
udaril, da je potreba po jezikovnem
izobraževanju velikanska, ker večina
otrok na Koroškem živi v okolju, kjer
slovenski jezik ni povsod prvi obče
valni jezik, marsikje pa je celo zapo
stavljen. Pri tem je seveda treba upoš
tevati, da je veliko mešanih družin,
kjer se slovenščina ne oglaša prav po
gosto. Seveda so tudi izjeme in teh ni
tako malo. »Zdi pa se mi, da pri Jezi
kovnih počitnicah največ velja spoz
nanje, da prijateljstva, ki se vsakič
sklenejo, ostanejo trajna,« je dejal
Franci Tomažič in pristavil, da bodo
Jezikovne počitnice 92 tudi lep pri
spevek k promociji Slovenije.
1. ZORAN

Odpirajo
pletersko
zbirko
Pleterje in Galerija Božidar Jakac
pripravljata otvoritev Pleterske sli
karske zbirke starih mojstrov. Slo
vesnost bo v petek, 26. junija, ob
17. uri v kostanjeviškem gradu. O
zbirki oz. slikah, ki jih je restavriral
akademski slikar in restavrator spe
cialist Viktor Povše, bo govoril kostanjeviški rojak dr. Andrej Smre
kar, direktor Narodne galerije v
Ljubljani. Zbirko bo odprl pater
Janez Hollenstein, prior Kartuzije
Pleterje.
Ob tem slavnostnem dogodku
bo v grajski cerkvi koncert sakralne
glasbe. Nastopil bo komorni pevski
zbor Ljubljanski madrigalisti pod
vodstvom Matjaža Ščeka, zmago
valec na letošnjem mednarodnem
zborovskem tekmovanju Naša pe
sem v Mariboru. Zbor bo v prvem
delu zapel osem skladb našega re
nesančnega skladatelja Jakoba Gal
lusa — Petelina, v drugem delu pa
pet skladb tujih mojstrov: Scarlattija, Brucknerja, Poulenca in Franka
Martina.

Poletni umik
V Študijski knjižnici Mi
rana Jarca v Novem
________ mestu________
NOVO MESTO — Študijska knjiž
nica Mirana Jarca je ena najbogatejših
pokrajinskih knjižnic v Sloveniji. Ima
več kot 240.000 knjig in 150.000 enot
ostalega knjižničnega gradiva. Sproti
pridobiva vse, kar se tiska v Sloveniji,
ima pa tudi veliko tujih knjig in revij.
Obiskovalcem lahko ponudi v izposojo
in uporabo: knjige, časnike, revije, di
plomske naloge, doktorske disertacije,
glasbene in video kasete, kasete za uče
nje tujih jezikov, turistične vodiče, not
no gradivo, zemljevide, razglednice, fo
tografije, rokopise, plakate, letake, pro
spekte in drugo. Knjižnica je računalni
ško povezana z mrežo knjižničnoinformacijskega sistema v Sloveniji, ima
dostop do vzajemnega kataloga vseh
večjih knjižnic ter do domačih in tujih
baz podatkov.
Knjižnica bo seveda redno poslo
vala tudi v poletnih mesecih, le odpi
ralni čas bo nekoliko spremenjen. Ju
lija in avgusta bodo vsi oddelki
(študijski oddelek, oddelek za mladi
no oz. pionirska knjižnica idr.) odprti
vsak dan od 8. do 16. ure (ob sobotah
le do 13. ure), le Ljudska knjižnica bo
delala med tednom od 9. do 17. ure.

GLEDALIŠKA ŠOLA
KRANJSKA GORA — Poletna
gledališka šola bo letos potekala v
Kranjski Gori, in sicer od 5. do 12. juli
ja. Na njej bodo obravnavane teme: od
teksta do uprizoritve (za mlade gleda
liške ustvarjalce), praktična dramatur
gija za režiserje (pisanje, adaptacija in
interpretacija besedil), od teksta do lut
kovne predstave (s poudarkom na reži
ji), gledališče 20. stoletja (interakcija
med živim in predmetnim gledališčem)
in glasba v gledališču.

Duhovna univerza
v Novem mestu
Člo veško življenjeje polno skrivnosti
in vprašanj: od kod, kam, zakaj. Vpra
šanja so stara kot človeštvo. In vselej so
bili ljudje, ki so iskali odgovore. Tudi
dandanes so. Tako imenovani notranji
svet, kije onkraj čutnih zaznav, postaja
manj neznan. O tem pričajo najrazlič
nejša odkritja in pojavi, napr. radiestezi
je, bioenergije. Ob tem pa čedalje večje
zanimanje za jasnovidnost, »popotova
nja« v prejšnja življenja ipd
Na katerih zakonitostih temeljijo ti
pojavi? Kakšnega pomena so za naše
življenje? A li obstajajo mejniki človeko
vih sposobnosti? To so vprašanja, ki
vznemirjajo. Ali poznamo tudi odgovo
re? Vemo, da odgovori so. Do njih so
prišli modreci Vzhoda in Zahoda terjih
kot kažipote zapustili vsem, ki razisku
jejo življenje.
Gre za osupljiva in nemalokrat težko
opisljiva spoznanja. Modreci sojih obli
kovali v nauke, vede. Bogato zakladnico
teh izkušenj, spoznanj in nauko v imenu
jemo prastara modrost Eliksir te mo
drosti podaja duhovna univerza. Šola,
ki se začne tam, kjer se druge končajo:
na meji med znanim in neznanim.
Duhovno univerzo že obiskuje okoli
200 slušateljev v Ljubljani, Mariboru in
Novi Gorici Želijo spoznati, kako vtkati
bisere prastare modrosti v svoje življe
nje. Kako odgovore o izvoru, smislu in
usodi človeka osmisliti sredi današnjega
vrveža in izzivov.
• Duhovna univerza že sega tudi
na Dolenjsko. Center za duhovno
kulturo iz Ljubljanejo bo predsta vil
na informativnih dnevih v četrtek, 2.
julija, ob 18. uri v novomeškem ho
telu Metropol in v prostorih črno
maljske občinske skupščine ter v to
rek, 7. julija, ob 18. uri ponovno v
novomeškem hotelu Metropol. Na
njih bodo interesenti seznanjeni s
podrobnostmi glede programa in
načina deta duhovne univerze ter se
bodo lahko že vpisali v prvi letnik.
Sicerpa je moč dobiti vse informacije
v Centru za duho vno kulturo v Ljubljani
po telefonu na št. 061-556-822 (ob po
nedeljkih in četrtkih med 10. in 12. ter
ob sredah med 15. in 17. uro). _ an

ZAKLJUČNI KONCERT
TREBNJE — Po vrsti glasbenih ve
čerov, na katerih so se kot koncertanti
predstavili najboljši učenci trebanjske
glasbene šole ter študentje Akademije
za glasbo v Ljubljani, je pripravila tre
banjska glasbena šola v ponedeljek, 22.
junija, še zaključni koncert svojih učen
cev ob koncu šolskega leta 1991/92.
Prireditev je bila v stari osnovni šoli v
Trebnjem, na njej pa so nastopili mladi
instrumentalisti kot solisti ali v sestavih.

Nagrajenci 2. Bienala
slovenske grafike Otočec
in njihova dela, ki so na
ogled v Dolenjski galeriji
Nagrada Novega mesta za grafiko:

Janez Bernik: 13.5., barvna jedkanica in akvatinta, 1989
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poročajo
ODNESEL TORBICO - 20. junija je
neznan storilec v Vrhovem pri Mirni Pe
či vlomil v osebni avto Z 128 in odnesel
žensko torbico z dokumenti in denarjem.
Anica K. z Uršnih sel je tako prikrajša
na za 7.000 tolarjev.
ŠE ENA BREZ TORBICE - Brez
torbice z dokumenti in denarjem je 20.
junija ostala tudi sopotnica Jožeta S. iz
Ljubljane, ki je med 17.30 in 17.45
parkiral svoj jugo 55 v Dobravi pri Buč
ni vasi. Škode je za 14 tisočakov.
KDO JE RAZBIL OKNO? -18. junija
med 22. in 23. uro je nekdo na
novomeškem Glavnem trgu razbil izlož
beno okno prodajalne Planika in tako
oškodoval trgovce za 15.000 tolarjev.
VLOM V AVTO - 18. junija je nekdo
vlomil v osebni avto, ki ga je imela
Milena P. s Trške Gore parkiranega ob
regionalni cesti v Bučni vasi. Bila je ob
dve usnjeni torbici z dokumenti. Škupne škode je za 20.000 tolarjev.
IZGINILO VETROBRANSKO STE
KLO - Po krajšem premoru je znova
nekdo ostal brez vetrobranskega stekla.
Žrtev je bil tokrat Miloš O. iz Turanja,
ki je svojo Z 128 pustil na parkirišču na
Drski. Šteklo je bilo vredno 10.000
tolarjev.
OB RADIOKASETOFON - Neznan
storilec je v noči na 19. junij na parkiriš
ču v Šmihelu vlomil v osebni avto R 4,
last Petra V. iz Pudarice, in mu zmaknil
radiokasetofon z zvočniki. Naprava je
vredna vsaj sedem tisočakov.
KJE JE TORBICA? - Tako se je 17.
junija v Sadinji vasi spraševal Novomeščan Marjan L., ko je ugotovil, da mu
je nekdo tačas, ko je on nabiral gobe,
vlomil v avto in odnesel torbico z
dokumenti. Škode je za 10.000 tolarjev.

Tatovi iščejo devize in tolarje
Vse več je nepovabljenih obiskov stanovanj in tatvin denarja — Za varnost bo
treba bolje poskrbeti_________________________
NOVO MESTO — Tedenska policijska poročila so polna vesti o tatvinah,
veliko je takih, ki jim v veliki meri botrujejeta neprevidnost in malomarnost
lastnikov. Minuli teden je dal kar nekaj potrdil temu.
vlomil v stanovanjsko hišo Marije O. iz
19. junija je neznanec izkoristil ne
Zameškega. Ob tuji valuti je v žep stla
pazljivost prodajalke v prodajalni Zma
ge v Kastelčevi ulici v Novem mestu in
čil še nekaj tolarjev.
Kislega obrazaje bila 16. junija proti
zmaknil ženske čevlje, vredne kar 9.500
tolarjev. Istega dne je enako neznan ne
večeru tudi Marija P. iz Prelesja. Tega
popoldneva je nekdo nepovabljen in na
pridiprav našel skrit ključ stanovanjske
nepojasnjen način obiskal njeno stano
hiše Ignaca R. iz Trebnjega. Odklenil si
vanjsko hišo in iz nje odnesel devize in
je vrata, pobrskal po prostorih in napo
tolarjev v skupni vrednosti 110 tisoča
sled odnesel nekaj deviz in tolarjev. Da
kov, da ukradenih dokumentov ne
ljudje devize še vedno najraje hranijo
omenjamo posebej. Miličnikom se je po
doma,je vedel tudi tisti, kije 19. junija
pomoč zatekla še Berta K. iz Dobindola, kije potožila, da ji je nekdo ponoči
IZGINIL JE SLADKOROR vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel
torbico z dokumenti. Še bi lahko našte
BREŽICE —Med 16. in 20. junijem je
vali podobne primere, mednje zagotovo
nekdo vlomil v vikend Zagrebčana Slavka
sodi tudi nedavno izginotje več deset
Tomečiča v okolici Brežic. Od vseh ponu
metrov telefonskega kabla, »varno«
jenih dobrot in aparatov je vlomilec odne
spravljenega v leseni lopi v Dragatušu, s
sel 50-kilogramsko vrečo s sladkorjem.
čimer je tamkajšnja krajevna skupnost
oškodovana za 90.000 tolarjev. Časi
VLOM V POČITNIŠKO
kakšni posebni varnosti občanov in nji
PRIKOLICO
hovega premoženja pač niso naklonjeni
CIRJE — Med 8. in 21 .junijem je bilo
in temu primerno bo potrebno tudi
v Cirju pri Sevnici vlomljeno v počitniško
ravnati. Kot torbice in denarnice ne soprikolico Sevničana Franca Tiholeta.
Zmanjkalo je več tehničnih predmetov,
skupne škode je tako za 30.000 tolarjev.
PO DOLENJSKI

S KLADIVOM PO GLAVI
HUDEJE — 41-letni E. B. iz Hudej je
utemeljeno osumljen, da je 17. junija s
kladivom treščil po glavi 53-letno Marti
no Brajdič. Hudo poškodovano so prepe
ljali na zdravljenje v novomeško bolnišni
co. Kot kažejo rezultati preiskave, je
dogodku botroval prepir, ki gaje E. B. kr
vavo zaključil.

OB OSEMNAJST SALAM
BORŠT — Neznan storilec je med 11.
in 18. junijem v Borštu vlomil v vikend
Antona Blaževiča iz Gabrja pri Brežicah.
Odnesel je osemnajst salam in tri kose sla
nine. Skupne škode je za okoli 20
tisočakov.
OB OGLEDALO IN LETEV - V no
či na 15. junij je nekdo z osebnega
avtomobila jugo koral 60 novomeškega
Centra za socialno delo zmaknil vzvrat
no ogledalo in okrasno letev.
UKRADEL KATV OMARICO - Med
13. in 15. junijem je neznan nepridiprav
v bližini samskega doma SGP Pionir v
Novem mestu ukradel omarico kabelske
televizije. KS Novo mesto je tako
prikrajšana vsaj za 50 tisočakov.

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

V___________________ __ _______________________
Očim mi je pomagal poiskati službo,
izučil sem se za slikopleskarja. Star
osemnajst let sem moral k vojakom.
Prav v ničemer se moja mladost ni
razlikovala od tiste, ki sojo preživljali
sovrstniki. Še danes ne vem, zakaj so
tisti, ki so pisali o kasnejšem sojenju
zoper mene, mojo mladost označili za
težko, kar je zlasti družino hudo
prizadelo.
Ko sem prišel od vojakov, sem bil
v službi pri zasebniku, ob »malariji«
smo polagali še parkete, tople pode
itd. Star 22 let sem se preselil k stari
mami na Štajersko, kije potožila, ka
ko je sama in dajo stric, kije živel z
njo, pretepa. Odšel sem k njej v
Radmirje. Nekaj časa je bilo vse v re
du, hodil sem tudi v službo. Toda če
dalje pogosteje je pričel v moje življe
nje stopati alkohol, kadar sem se ga ,
napil, tudi po tri dni nisem odšel v
službo. Zaposlitev sem menjal, bil
nekaj časa v Elkroju, nato pa se vrnil
k privatniku. Nisem se zavedal, kako
me je alkohol vse bolj pehal v nesre
čo. Prišla je kmalu.
Že kmalu po mojem prihodu v
Radmirje sva s stricem ostala sama,
stara mama je namreč padla in se po
škodovala, midva zanjo nisva bila
sposobna skrbeti. Tako seje preselila
k botri. V naši hiši so se s tem dnem
pričeli prepiri. S stricem se nisva raz
umela, spore je pomagal netiti še al
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kohol. Tako je bilo tudi tistega 11.
maja 1986.
Doma smo popivali. Stricu in me
ni se je pri tem opravilu pridružil še
neki daljni bratranec. Pričeli smo že
ob 11 .uri dopoldne, kdaj smo konča
li, ne vem. Vmes seje zgodilo veliko
tega, celo umor. Sam se ga ne spomi
njam, dopuščam sicer možnost, da
sem ga zagrešil, čeprav mi marsikaj
pri vsem tem ni jasno. Vem le, da je
bil bratranec pri nas vsaj do 14. ali 15.
ure, čeprav je trdil, daje bil doma že
ob 13.uri. Prav tako vem, da sem se
zbudil naslednjega jutra okoli devete
ure, in ker strica nisem nikjer videl,
sem stopil v njegovo sobo. Hotel sem
ga zbuditi, a je bil že mrzel. Stopil sem
k sosedom in poklical policijo. No
benih stvari se nisem dotikal, še roke
sem si umil šele potem, ko so bili po
licaji že v hiši. Ne glede na to sem
ostal prvi in edini osumljenec.
Obdolžili so me umora in moral
sem v preiskovalni zapor. Kot so iz
računali kasneje, naj bi do umora pri

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.

DEŽELI
• V varnem zavetju noči je nekdo
minuli teden obiskal skladišče z
zelišči v Škocjanu in zmaknil kar
okoli 100 kg podleska. Vpriročniku
o zeliščih stoji, da gre za zel, ki
uspešno pospešuje izločanje seča
in zdravi revmo. Ožji krog osum
ljencev je torej sklenjen.
»17. junija je nekdo splezal skozi
priprto okno stanovanjske hiše
Bogdana Š. z Drečjega Vrha.
Odprtina ni bila velika, zato si je
lahko ob odhodu za popotnico
odnesel le denarnico z nekaj
tolarji in dokumenti, moške hlače,
nekaj slanine in kruha ter okoli
15 kg zamrznjenega mesa.
* Dež zadnje dneve krepko moti
priložnostne in poklicne kme
tovalce pri škropljenju. Jožetu N.
iz Želebeja pa je ondan to
opravilo preprečilo tudi izginotje
cevi za škropljenje, ki je bila
pritrjena na traktor. Neposredne
škode je za 30 tisočakov, da suhih
in bolnih listov na zelenjavi sadju
in trti ne prištevamo.
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Z lopato nad hišna stekla,
z nogami pa nad zdravnika

dijo na zadnjo avtomobilsko polico, tu
di ključi stanovanj ne sodijo pod pred
pražnike ali v cvetlične lončke na
oknih.

Janez P. z Dvora je policistom povzročil precej
dela — V Italiji ukradeni avto zasežen na Otočcu

ČEZ MEJO S HAŠIŠEM

NOVO MESTO — Najprej žužemberški in nato še novomeški policisti
so imeli v nedeljo, 21. junija, veliko dela s 30-letnim vročekrvnežem Jane
zom P., doma z Dvora. Možakar se gaje nalezel, nato pa iz kdove kakšnih
razlogov pograbil lopato in z njo v roki pričel obdelovati stanovanjski hiši,
kijih imata na Dvoru občana iz Novega mesta in Trebnjega.

BIZELJSKO — Mejni policisti so 18.
junija okoli 18. ure na mejnem prehodu
Obrežje ustavili Jasmina A., državljana
Hrvaške. Možakar se jim je zdel sumljiv.
Ko so policisti podrobneje pobrskali po
njegovih žepih, so v njih našli 3,5-gramsko
ploščico hašiša. Mamilo so zasegli, Jasmi
na pa prijavili sodniku za prekrške.

MUPOVCI NA ČRNO
ČEZ MEJO
BREŽICE — Posavski policisti ob va
rovanju zelene meje domala vsakodnevno
ugotavljajo takšne ali drugačne kršitve.
Kot je bilo, denimo, zadnji ponedeljek,
22. junija, ko so okoli lO.ure zalotili tri
pripadnike Mupa Republike Hrvaške, ki
so v civilnih oblekah in s civilnim avto
mobilom prestopili mejo izven mejnega
prehoda v Stari vasi. Mupovce so prijeli in
jih odpeljali k sodniku za prekrške, ki je
vsakega od njih kaznoval s 4.000 tolarji
globe, izrekel pa jim še poprečnino v znes
ku 2.500 tolaijev. Vzrok njihovega ilegal
nega prehoda meje posavski policisti še
raziskujejo.

Janez je pridno razbijal šipe vse dotlej, dokler mu tega policisti niso pre
prečili. Kako uspešen je bil, pove pdatek, daje na prvi hiši uspel razbiti kar
šestnajst stekel, bodisi na oknih ali na vratih, le za odtenek manj uspešen je
bil na sosednjem stanovanjskem objektu. Skupne škode je za blizu sto tiso
čakov. S tem pa se zgodba še ne konča. Janeza so policisti odpeljali v novo
meško bolnišnico, kjer naj bi mu odvzeli kri za preiskavo o stopnji vinjeno
sti. Možakar se je igle hudo ustrašil, celo tako, da je nič kaj nežno obrcal
dežurnega zdravnika, v navalu besa in togote pa razbil še pisalni stroj v spre
jemni pisarni. Tretje poglavje te zanimive zgodbe se bo odvijalo pred
sodniki.
OTOČEC — Dober nos so imeli ondan novomeški kriminalisti. V petek,
19. junija, jim je na Otočcu padel v oči tamkaj parkirani osebni avto znam
ke »Seat Marbella« tuje registracije. Kdove zakaj so si hoteli avto in lastnika
nekoliko pobliže ogledati, bržkone jih je k temu privedlo število zadnje me
sece ukradenih vozil. Že kmalu po prvih preverjanjih in zbiranju podatkov
so imeli v rokah potrdilo, da so na pravi poti. Izkazalo seje namreč, daje bil
avtomobil, s katerim seje prevažal 26-letni Enes S. iz Bosne in Hercegovine,
11. junija letos ukraden v italijanski Parmi. Kakoje prišel čez mejo, ni zna
no, bo pa bržkone kmalu. Za Enesa je namreč preiskovalni sodnik novo
meškega temeljnega‘sodišča odredil pripor.

CESTA, KI NE ZASLUZI
IMENA
LOŠKI POTOK — Najkrajša in
edina direktna povezava s sosednjo
Loško dolino in mednarodnim mejnim
prehodom Babno polje je 11 kilome
trov gozdne makadamske ceste. Polo
vica te ceste sodi v ribniško, druga po
lovica pa v cerkniško občino. Zal je
ribniški del ceste v obupnem stanju. Že
nekaj mesecev je napeljan nasip na ku
pe, ki so sicer redki in nezadostni, stanje
ceste pa je vse bolj nemogoče, kar vedo
predvsem tisti, ki cesto uporabljajo. In
kdo je dolžan cesto vzdrževati? To je
gotovo Gozdno gospodarstvo Kočevje,
ki po tej cesti odvaža ogromne količine
lesa. Trditve o neurejeni zakonodaji so
tu prav gotovo prazen izgovor, zlasti še,
če upoštevamo, daje cerkniški del ceste
vzorno urejen.
A. K.

lahko upa, da bo prišel ven prevzgo
šlo okoli druge ure popoldne. Stric je
umrl zaradi zlomljenega vratu in za jen, kdor je tukaj dlje, te možnosti
nima. Ko sem bil zunaj, nisem poznal
dušitve, na njem se našteli še vsaj šti
niti enega vlomilskega orodja, danes
rideset drugih poškodb. Se danes ne
znam na pamet vse mere zanje, ni ga
verjamem, da naj bi to storil jaz. Pijan
pripomočka ali orodja, ki ga ne bi bil
— naslednjega dne so izračunali, da
sem imel v krvi kar 5,5 promile alko sposoben narediti. Škratka: če česa
nemara še ne veš, boš to zanesljivo iz
hola — takšne agresivnosti in moči
vedel tukaj. Vedeti je treba tudi, da
zagotovo nisem bil sposoben. Zakaj
se ni v postopku znašel tudi bratra smo tu vselej vsaj en korak pred poli
nec, pač pa je na sodišču nastopil le cijo, slednja se lahko od nas le uči.
Problem zaseje prevzgojna služba. Ti
kot priča zoper mene? Kakor koli že,
priznal nisem ničesar, obtožili in kas ljudje svojega poslanstva ne znajo in
ne morejo opravljati. Za moje težave
neje obsodili so me na podlagi dom
nev. Sojenje je bilo po devetih mese jim ni mar, pomembno jim je le, kako
najenostavneje oddelati tistih osem ur
cih preiskave. Umora 40-letnega
na dan. V izreku sodbe zoper mene je
strica sem bil kriv jaz, poleg tega so
zapisan tudi obvezen ukrep zdravlje
mi naprtili še nekaj tatvin. Slo naj bi
nja alkoholizma. Bil sem na dobri
za kraje motorjev, ki so izginjali v
poti, toda občutek imam, kot da me
Mozirju. Marca leta 1987 so sodniki
hočejo s svojim ravnanjem znova
razglasili sodbo v imenu ljudstva. Niti
presenečen niti šokiran nisem bil, ko pripraviti do tega, da bom pričel piti.
so prebrali kazen: 14 let in 10 mese Do alkohola pa na Dobu ni težko
priti. In če veste, da sem tukaj šele pet
cev zapora; kasneje sp mi jo znižali na
trinajst let in pol. Še pred pravno let, pred seboj pa jih imam še osem,
močnostjo sodbe sem zaprosil, naj me potem boste moje razmišljanje raz
dajo na prestajanje kazni. Tako sem umeli. Eno pa vem zagotovo: če bo
se že 10. aprila 1987 znašel na Dobu. družba imela do obsojencev še naprej
Huje kot kazen me je prizadejala tak odnos, kot ga ima danes — pa
zamera pri mami. Deležna je bila po- najsi gre za tiste v zaporu, ali tiste, ki
smehov okolja. Celi dve leti se nisva so svoje že odslužili — potem po pre
videla, čeprav sem doma zagotavljal, teku kazni zanesljivo ne bom ostal v
da se dogodka sploh ne spominjam in Sloveniji. Dnevno namreč srečujem
da njen sin nemara sploh ni morilec. tu ljudi, ki so odšli od tod v svobodo,
Morda je to celo spoznala in mi a so znova na Dobu. Njihove zgodbe
obtožbe oprostila, kajti moja prva dajo misliti. In za razmislek je časa v
obiskovalca na Dobu sta bila prav zaporu v obilju.«
očim in mama. Še danes ne morem
XIV.
povedati, kako sem ju bil vesel. Vseje
bilo odtlej lažje. Če ne bi imel te mo
ralne opore, ne vem, kako bi Dob
preživel. Strašni so bili namreč prvi
meseci. Prvič sem bil za rešetkami,
nikogar nisem poznal tu, bil sem ne
zaupljiv. Tri leta in pol so morala pre
teči, da so mi dodelili prvi izhod s
spremljevalcem, verjetno pa še te
ugodnosti ne bi bil deležen, ako ne bi
hodil v šolo in izpolnjeval obveznosti.
Na Dobu sem končal dva letnika
24-letni Simon Januzovii je
strojne šole, do konca mi manjka le še
doma iz Žalca, v kriminal je
nekaj izpitov. Toda ne vem, če jih
stopil z drobcenimi koraki kot
bom kdaj opravil, psihične obreme
kratkohlačnik, ki sije zdaj za
nitve so tu vse večje, moral bi zame
želel bonbone, zdaj spet čoko
njati okolje. Prosil sem že za preme
lado. Že z desetimi leti je bil
stitev, naj me dajo kamor koli hočejo,
pred sodniki, kazen je takrat
samo da spremenim okolje. Zase in
plačala mama, danes jo pla
za svoja dejanja tu ne morem več
čuje sam. Na novega leta dan
odgovarjati.
so ga pripeljali na Dob.
Kdor je na Dobu le leto ali dve, še

POŠKODOVANI SOPOTNICI - 21.
junija ob 9.15 je 27-letna Marjana Turk
z Zajčjega Vrha peljala osebni avto R
4 iz Stopič proti Malemu Orehku. Med
vožnjo skozi blagi desni ovinek je pri
stanovanjski hiši št. 115 zapeljala na levi
vozni pas, po katerem je nasproti prav
tako s katrco pripeljal nasproti 31-letni
Branko Vukobrat iz Novega mesta.
Slednji je sicer zaviral in se umikal,
vendar trčenja ni mogel preprečiti. V
nezgodi sta se poškodovali sopotnici
Turkove: 81-letna Marija Kralj z Zajčje
ga Vrha huje, 69-letna Alojzija Turk pa
laže. Kraljeva se zdravi v novomeški
bolnišnici, škode na zviti pločevini pa je
za 300.000 tolarjev.

»Oče je bil pijanec, večkrat je pre
tepal mamo. Nič dobrega nismo
otroci videli doma, tudi potem ne, ko
smo se morali odpraviti z očetom v
Nemčijo. Za veliko tega sem bil pri
krajšan. Pravo gorje seje pričelo, ko
smo se vrnili domov. K nam seje pri
selil očetov brat, medtem ko je oče
ostal v Frankfurtu. Tam je našel dru
go žensko. Prišla je ločitev, glavnega
krivca zanjo je oče videl v svojem
bratu, češ daje spal z mamo. To seve
da ni bilo res, toda očeta ni bilo moč
prepričati o nasprotnem; nekega dne
je v navalu besa tako pretepel mamo,
da ji je poškodoval hrbtenico in je
ostala invalid. Vsemu temu sem mo
ral biti priča. Jasno, da je to pustilo
nekaj posledic. Raje kot doma sem
bil na ulici. V šoli mi ni šlo najbolje,
tu in tam sem kot desetleten fantič že
kradel sladkarije po trgovinah. Dobi
li so me, a je kazen plačala mama.
Takšen razplet meje le še opogumil,
kradel sem naprej. To seje nadaljeva
lo tudi v srednji lesarski šoli, ki sem jo
zaradi vsega tega in tudi zaradi druž
be, v kateri sem se znašel, kmalu pu
stil. Poskusil sem delati pri zasebniku.
Vtis sem imel, da me izkorišča, zato
sem tudi od tam odšel. Brezposelnega
in brez cvenka me doma niso hoteli
gledati. Beseda je dala besedo, dom
sem zapustil in se popolnoma predal
ulici. Pomoči na socialni nisem dobil,
naposled so me dali v zavod v Jarše.
Tam so hoteli, da se izučim za klju
čavničarja, kar mi ni dišalo, zato sem
iz zavoda velikokrat zbežal. Potem so
me premestili v Logatec, kjer sem se
izučil za avtoličarja in se naposled vr
nil domov. Prihranke, ki sem jih imel,
sem dal mami, a kaj, ko službe ni bilo.
Preživljal sem se z vlomi v vikende,
stanovanja. Dobili so me in me leta
1986 obsodili na 24 mesecev zapora.
Kazen sem odsedel na Povšetovi v
Ljubljani, toda tudi potem s službo in
delom ni bilo nič. Začasna rešitev je
bila služenje vojaškega roka, nakar se
je moja življenjska pot vrnila v stare
kolesnice. Vrata so bila zame povsod
zaprta, če sem hotelživeti in preživeti,
sem moral vlamljati, krasti in ukra
deno prodajati. Socialna služba se
zame ni zmenila, pomoči sem bil de
ležen šele potem, ko so me v Maribo
ru prijeli in kaznovali zavoljo klateštva.

V KRIŽIŠČU
IZSILILA PREDNOST
TREBEŽ — 16. junija ob 13.30 je pri
šlo na lokalni cesti med Trebežem in Arti
čami do hude prometne nezgode, ki jo je
zakrivila 33-letna Ana Blaževič iz Artič.
Slednja seje peljala po lokalni cesti, v kri
žišču v Trebežu pa ni upoštevala desnega
pravila in je izsilila prednost voznici oseb
nega avtomobila, 50-letni Amaliji Vokalič iz Trebeža. Prišlo je do trčenja, v kate
rem sta se obe voznici hudo ranili, enako
tudi 23-letna sopotnica Marija Vokalič.
Vse so prepeljali na zdravljenje v brežiško
bolnišnico, materialne škode pa je za

Ne le socialnim delavkam, pač pa
tudi žalskim policajem gre zasluga, da
sem naposled dobil stanovanje v
Radkovi vasi pri Šempetru. Celo
službo so mi našli, a kaj, ko je oboje
prišlo prepozno. Tisti čas še niso ve
deli, da imam na grbi še eno kaznivo
dejanje. Hudo mi je bilo, računal sem,
da me ne bodo dobili, kajti že predtem sem se zaklel, da bom odtlej živel
pošteno. Sebi sem to dokazal s tem,
da sem se kar nekaj mesecev preživ
ljal s priložnostnimi deli, kopal sem
jarke za vodovod in podobno. Toda
načrt se ni posrečil, prijeli so me. V
priporu sem preživel kar šest mese
cev. Šlo je za vlom in nekaj tatvin,
skupaj so me obsodili na tri leta za
pora. Po pritožbi so mi kazen znižali
na dve leti. Jasno sem takrat v pritož
bo zapisal, da vsega tega ne bi bilo, če
bi mi pravi čas omogočili pošteno živ
ljenje in delo. Tako pa propadaš, na
družino brez strehe nad glavo in služ
be ne moreč niti pomisliti.
Na,Dob sem prišel na novega leta
dan. Želim si, da me premestijo v Ce
lje, kjer bi rad končal šolo za kuharja.
S tem poklicem bi se menda preživel,
če ne drugače, bi se dalo vsaj poleti
kaj zaslužiti na črno. Upam, da sem s
kriminalom opravil, kar sem poče
njal, sem delal iz obupa, stiske. Zra
ven sta bila velikokrat še alkohol in
slaba družba, pa tudi mladostna ne
premišljenost. Upam, da nisem obso
jen na življenje za rešetkami, čeprav
izkušnje kažejo, da se je bremena
obsojenca najtežje znebiti. Nekaj pa
je jasno: še tak zapor, še takšni social
ni delavci, pedagogi ali vzgojitelji te
ne bodo prevzgojili, če tega tudi sam
ne boš hotel. Zame je Dob največja
šola v življenju, največ mi bo dala za
prihodnja leta in desetletja, pa čeprav
mi je zapor pobral vse, kar sem imel v
življenju, tudi dekle in ljubezen. Vse
bo potrebno pričeti znova. Nemara je
še najbolje tako. Če sem zadnjič na
Dobu? Na to ne morem odgovoriti,
življenje me je naredilo previdnega.
Trudil se bom, da Doba ne bom več
videl, kakšna bo resnica, bodo poka
zala leta. Ni vse odvisno le od mene.«
(KONEC)

bodo izključno strokovna in ne politična. To
smo navsezadnje počenjali že doslej. Drugi
projekt je varstvo ustavne ureditve, kjer želim
dokončno izpeljati nalogo, s katero sem prišel
na ta položaj: izločiti varnostno-informativno
službo iz Ministrstva za notranje zadeve in
jo podrediti nekemu organu, lahko da na
cionalnemu svetu za varnost, podrejenemu
vladi ali parlamentu. Upam, da bo ta projekt
s sprejetjem potrebnih zakonov zaključen še
letos in bo tako zaokrožil prvi del naših
prizadevanj. Ob tem seveda ne gre prezreti
še nove vloge, ki smo jo dobili z varovanjem
meja. Tudi novomeška uprava je s prevzetjem
123 kilometrov dolge meje z Republiko Hrvaško
pred izjemno odgovorno nalogo, ki zahteva
dodatne organizacijske spremembe, usposa
bljanje kadra, tehnično opremljenost in še
kaj."

"Slovenija je danes
varna država"
Minister za notranje zadeve Republike Slovenije Igor
Bavčar govori o prenovljeni vlogi in podobi slovenske
policije ter o nekaterih aferah, ki ta čas razburjajo našo
javnost.
Ni naključje, da sta si oba dneva tako
blizu; dan državnosti in dan slovenske polici
je, ki ga bomo praznovali v soboto. Prvega
brez drugega danes zagotovo ne bi bilo, lanski
poznojunijski krvavi dogodki so to nazorno
in zgovorno potrdili. Leto je mimo, država
je svoj prvi rojstni dan slavila včeraj, slo
venska policija ga bo jutri. Toliko tega je bilo
v slovensko zgodovino zapisanega v teh mesecih,
kot ne stoletja poprej, toda čas velikih in
vznesenih besed vse bolj zamenjuje čas, ko
potrebujemo dejanja. Tudi o njih, predvsem
pa o današnji podobi ter vlogi slovenske policije,
tistih, ki ji mečejo polena pod noge, strankar
skih bojih, aferah, ki pretresajo javnost, ter
še čem je v intervjuju za Dolenjski list govoril
Igor Bavčar, minister za notranje zadeve
Republike Slovenije.
13. maja, dneva varnosti ni več, delavci
organov za notranje zadeve imajo poslej nov
praznik, 27. junij. Letos ga obeležujejo prvič
in že zato mu gre nekaj besed v popotnico.
"Nemalo težav smo imeli pri iskanju novega
datuma, še zlasti ker smo ga hoteli razbre
meniti kakršne koli politične obarvanosti, ki
bi v današnji parlamentarni demokraciji lahko
dala povod za kasnejše polemične razprave.
Sprejemljiva je bila le navezava na datume,
kjer je vsa Slovenija ne oziraje se na politično
pripadnost posameznika, izrazila odločnost
ubraniti samostojnost in suverenost mlade
urzave. In
in ker
Ker je bila
ona v ten
države.
teh ooiocumn
odločilnih iretre
nutkih vloga organov za notranje zadeve, ki

so z izjemno učinkovito, profesionalno in
predano akcijo ustavili prvi udar agresorja,
kar je hkrati pomenilo prelomnico v na
daljevanju oboroženega spopada, še posebej
pomembna, smo se odločili za 27. junij. Dan
torej, ko se je slovenska policija aktivno uprla
agresorju, se zoperstavila zasedbi mejnih
prehodov in z vključevanjem specialnih enot
ter s številnimi tudi nepolicijskimi akcijami
izpričala svojo lojalnost do oblasti in sistema."
Hkrati s razvijanjem mlade države je
v tem letu tekel in še traja tudi proces
razvoja in preoblikovanja slovenske policije.
Veliko je že bilo narejenega, kateri pa so
naslednji koraki, ki naj bi slovensko policijo
postavili ob bok razvitim zahodnim poli
cijskim sistemom?
"Slovenska policija je danes organizem, ki
šteje 7.500 ljudi, to je organizem, ki se nenehno
spreminja in išče kar najboljšo organiziranost.
Moj poglavitni cilj ob prihodu na to delovno
mesto je bil ustvariti sodobno evropsko
nepolitično policijo, prijazno ljudem in hkrati
sposobno spopasti se z naraščajočo kriminali
teto in pojavi, ki so že kar del našega
povezovanja z Evropo. V ministrstvu ta čas
potekata dva ključna projekta. Prvi je projekt
javne varnosti, kjer smo že povsem blizu
končnih odločitev. Delo kriminalistične poli
cije približujemo terenu, na policijskih posta
jah bodo poslej uniformirani in civilni poli
cisti itd. Dosledno skušamo razviti sistem, v
katerem
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Vroče so zadnje mesece strankarske
razprave o policiji. V zraku je očitek, kako
lahko minister za notranje zadeve, ki je
hkrati prvak demokratske stranke, vpliva
na vsebinske opredelitve slovenske policije.
Edino nesporno dejstvo ob tem je seveda,
da bi slednja morala biti docela apolitična.
"V svetu je uveljavljeno načelo, da so
člani vlade in s tem ministri strankarsko
opredeljeni ljudje. Tudi v Evropi danes ne
boste našli države, kjer ne bi bilo tako, celo
še več. Cela vrsta ključnih političnih prvakov
od Cossige, Genscherja do Andreottija - da
ostanem le v soseščini - je vodila notranje
resorje. To po mojem ne more biti sporno,
ključno je vprašanje nadzora in zakonskih
pristojnosti. Javnost, parlament in organi
predsedstva države so tisti, ki lahko in morajo
nadzirati slovensko policijo in s tem tudi
morebitne kršitve. V povezavi s strankarstvom
je seveda še kako aktualna polemika, ki se
je razvila ob očitku, da sem celo osebno
naročil zbiranje informacij za potrebe nove
vlade. Dosedanja preiskava je pokazala, da
iz spornega naročila komandirja prometne
policijske postaje v Kopru ni mogoče zaključiti,
da gre za neposredno naročilo o zbiranju
politično pomembnih podatkov. Najmanj, kar
lahko izrazim na tem mestu, je dvom o
resničnosti navedb poslanca Daniela Starma
na, slišim celo, da gre za pravnika, ki bi se
prav zato moral zavedati teže svojih besed.
V vsakem primeru pa je to, če se očitek
seveda izkaže za resničnega, groba kršitev
delovne discipline, ki terja strogo ukrepanje.
Drugo je seveda dejstvo, da je policijo potrebno
razvijati kot nepolitično, policisti ne smejo
biti člani nobene stranke, glavno besedo mora
imeti stroka. Mladega kadra, s katerim bomo
tej usmeritvi sledili, imamo dovolj."
Pa vendar, razprave v parlamentu dajejo
občasno vtis, kot da je slovenska policija
nekomu trn v peti, da si hoče nekdo z njo
nabirati politične točke.
"Ko gospod Starman govori o tako
imenovani deboljševizaciji slovenske policaje,
ni to nič drugega kot strankarsko obarvana
diskvalifikacija, ki je še toliko bolj čudna, ker
prihaja iz ust človeka, ki ni bil le član, pač
pa človek z dokaj aktivno vlogo v bivši Zvezi
komunistov Jugoslavije, in kot mi neka
teri povedo, kar pomemben člen v primorski
partijski organizaciji. Jasno je potemtakem,
da gre le za neke kratkoročne politične cilje
in poskus diskriminacije slovenske policije na
račun nasprotovanja meni, politično afirmi
ranemu človeku."
Mnogi na Dolenjskem in v Posavju, zlasti
v Brežicah, delno pa tudi v Novem mestu,
so ogorčeni, ko videvajo na ulicah obraze
ljudi, ki so si pred letom dni roke umazali
v krvavi agresiji na Slovenijo. Veliko od njih
jih sedaj prosi za slovensko državljanstvo.
Kaj odgovoriti na te očitke?
"Vsakodnevno na mejah zavračamo ljudi,
ki so se tako ali drugače angažirali v vojni,
čeprav je po drugi strani res, da prihajajo
k nam tudi mimo mejnih prehodov. Hkrati
je treba vedeti, da v ministrstvu čaka nekaj
sto ali celo nekaj tisoč prošenj za izdajo
slovenskega državljanstva, te vloge so bodisi
zavrnjene, bodisi so v postopku preverjanja
zavoljo domnev, da so prosilci storili dejanja,
ki jim po spremenjenem zakonu o državljanstvu
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zavračajo pravico do izdaje odločbe. Poleg
tega je vložena cela vrsta kazenskih ovadb.
Vedeti pa je tudi potrebno, da se je v teh
razmerah težko zoperstavljati posameznikom,
saj gre v nekaterih primerih tudi za državljane
Republike Slovenije. Proti njim je možno
ukrepati le tako, da sc jih proglasi za "personae non gratae", oziroma nezaželjene ose
be. Domala vsak tak primer ima pač svoje
specifično obeležje in zgodovino. Nasploh pa
mislim, da se je Slovenija temu problemu
sposobna zoperstaviti in tudi urediti odnos
do teh ljudi. Še posebej, ker je očitno, da
se nekateri še danes čutijo dolžne podpirati
srbsko vojsko; zadnji primer za to je vojaška
oprema, najdena v humanitarnem konvoju.
Slovenija bo v vseh takih primerih radikalno
ukrepala in bo ljudem, ki četudi imajo slo
vensko državljanstvo, izdala odločbe o odvze
mu le-tega. Ni je države, ki bi trpela, da se
njeni državljani postavljajo na stran agresorja
v vojni, kot jo ta čas bije Srbija."
Dva dogodka sta te dni razburkala
Dolenjsko in Posavje. Prvi je odkritje tisočev
ponarejenih tisočtolarskih bankovcev, ki so
zlasti po Posavju že kar pridno krožili.
Razkritje ponarejevalske in prekupčevalske
mreže uregne biti eden največjih uspehov
slovenske policije sploh, če bo krivda osum
ljenim seveda dokazana.
"Največji uspeh slovenske in tudi hrvaške
policije ter Narodne banke Slovenije je v tem,
da je bilo z ukrepi, ki smo jih sprejeli, število
ponarejenih bankovcev v obtoku izredno majhno.
To je ključnega pomena, kajti dve predpostavki
sta bili v začetku; prva, da gre za povsem
navadno kriminalno ravnanje s poskusom
pridobitve protipravne premoženjske koristi,
druga pa, da gre za rušenje monetarnega sistema
v Sloveniji. Na to je kazal način, kako so bili
ti bankovci emitirani, bili so sumi, da nekdo
želi državo spodbuditi k ukrepanju ob visoki
emisiji ponarejenega denarja. Ti ukrepi naj bi
privedli do izgube zaupanja v lastni denar,
povzročili bi izpad določenih denarnih tokov
in povzročili takšno nezaupanje, da bi prišlo
do izjemnega povpraševanja po devizah, to pa
bi posredno pomenilo dvig tečaja. V sodelovanju
z Banko Slovenije nam je uspelo ugotoviti
velikost ter pomembnost problema in, ko zadevo
sedaj ocenjujem, tudi pravilno ravnali. Krog
ljudi, ki so denar tiskali, se zapira, sodim, da
bomo že v kratkem lahko posredovali imena
ljudi, ki so v tem poslu sodelovali."
Nič manj odmevno ni bilo domnevno
prijetje skupine četnikov na Gorjancih, ki je
četudi gre za neresnično vest, znova postavilo
pod vprašaj varnost prebivalcev ob naši južni
državni meji.
"Nič čudnega, da je novica odmevala, kajti
imela je oporo v izredno velikem številu
pripadnikov specialnih in posebnih enot, ki
smo jih poslali na Goijance. Prve informacije,
ki so delno prišle od naših sosedov, delno pa
še od drugod, so resnično kazale na neko
teroristično skupino, ki naj bi prestopila mejo.
Kasneje se je izkazalo, da je šlo za čuden splet
okoliščin. Ta hip je zanesljivo seveda le to,
da je bila novica iz trte izvita. Vendar smo
pokazali, da smo v izjemno kratkem času od
sprejete informacije ustrezno ukrepali, da je
slovenska policija ustrezno organizirana tudi
za tovrstne naloge in da jim je tudi kos.
Dejstvo je, da nimamo časa preverjati stood
stotne resničnosti vsake takšne ali podobne
'informacije, kajti lahko se zgodi, da bodo
včasih usodne ure ali celo minute, pač pa je
potrebno reagirati kar najbolj učinkovito in
hitro. Na žalost te stvari veliko stanejo, he
likopterski polet specialne- enote, ki je bila
vključena v akcijo, iz Ljubljane na Dolenjsko
stane nekaj tisoč mark, toda to je strošek, ki
ga država, če pač hoče biti varna, v te namene
mora namenjati."
Če drugega ne, se je vnovič potrdilo, da
dobivata tako krška kot novomeška UNZ z
južno mejo neko novo vlogo. Veča se njun
delokrog, skokovito rastejo potrebe po novih
kadrih. Bo Slovenija ta in podobne zalogaje
zmogla?
"Vse to je res, pojavljajo se celo potrebe
po novih mejnih prehodih, kar postavlja še
dodatne kadrovske zahteve. Logično je pač, da '

želijo ljudje, ki živijo v teh krajih, ohraniji kar
največ poti in povezav, ki so jih uporabljali
desetletja ali stoletja, in tudi mi težimo k temu,
da jim to omogočimo. Da imamo danes mejo
takšno, kot jo imamo, je razlog v tem, da
Hrvaška ne nadzoruje dobršnega dela svojega
ozemlja, da nima vzpostavljene svoje meje na
jugu. Osebno ocenjujem, da bi Slovenija imela
danes, ako ne bi imela takšne meje s Hrvaško,
vsaj dva- do trikrat več beguncev, kot jih ima
sedaj. To je najboljši odgovor tistim skep
tikom, ki so ugovarjali postavitvi meje med
Slovenijo in Hrvaško, šele sedaj vidijo, kaj
pomeni obvladovati svoje ozemlje in kaj pomeni
soočati se s problemom, kot ga imajo danes
v BIH, kjer je 1,700.000 ljudi brez strehe nad
glavo. Seveda pa sem prepričan, da bo z
normalizacijo razmer na Hrvaškem južna meja
postala normalna meja. Nočemo namreč, da
bi se meja z Evropo končala‘že na Kolpi."
Novo poslanstvo novomeške UNZ pa ne
gre v korak z možnostmi za delo, ki jih imajo
tačas dolenjski policisti. Novo mesto je
sredi živahne razprave o gradnji nove
policijske stavbe, nekaj jih je, ki se nad
predvideno lokacjjo nasproti avtobusne postaje
zmrdujejo. Kakšen je vaš komentar?
"Res je, da časi novogradnjam za potrebe
državnih organov niso naklonjeni. Vsaj tako
pa je tudi res, da je ob zahtevah, ki so postavljene
pred slovensko in s tem tudi dolenjsko policijo,
ob vseh problemih, o katerih sva govorila,
potrebno zagotoviti ljudem, ki na tem področju
delajo, vsaj najosnovnejše možnosti za delo.
V Novem mestu jih danes ni. Uprava dela v
prostorih, ki so stari preko 300 let in navzlic
obnovam ne zadoščajo niti minimalnim potrebam,
ni skladišč, garaž, dostop do objekta je ne
primeren, vse to velja tudi za policijsko postajo.
Glede na to, da delo na policiji poteka 24
ur dnevno, je toliko bolj problematično še
naprej karkoli vlagati v ta objekt, ki ne daje
nobenih možnosti za ustreznejše organiziranje
in s tem za premik v kvaliteti dela. Kar zadeva
lokacijo pa tole: ministrstvo zanjo ne postavlja
nobenih posebnih zahtev, ki bi izbiro omeje
vale. Želimo prisluhniti interesu občine, mnenju
stroke, svoje pa naj k odločitvi doda še cenenost
gradnje. Zelja republike, ki bo v gradnji
sodelovala, je imeti kar najbolj korektne odnose
z lokalnimi oblastmi. Kolikor mi je znano, je
sedanja predvidena lokacija še vedno predmet
razprav in pripomb, pripravljeni smo prisluh
niti različnim argumentom, ki pa morajo
upoštevati možnost in cenenost gradnje, saj je
vsota za investicijo omejena, in seveda čas, v
katerem lahko pridemo do novih prostorov,
ki bodo rešili probleme novomeških policistov.
Ne nazadnje pa novogradnja pomeni veliko
tudi za dolenjsko pravosodje, ki bi tako rešilo
dolgoletno prostorsko stisko. Vse to pa bi za
davkoplačevalce moralo pomeniti tudi, da bodo
prišli do hitrejših in kvalitetnejših uslug
novomeških državnih organov."
In za konec: tako varno, kot je bilo naše
življenje v preteklosti, po zadnjih dogodkih
na Balkanu bržkone ne bo nikoli več. Tudi
uboj Ivana Krambergerja to po svoje doka
zuje. Koliko vami smo pravzaprav danes
Slovenci in koliko vama je naša državnost?
"Varnost je dobrina, ki bo sčasoma postala
ključna v svetu in za katero bodo ljudje
pripravljeni marsikaj žrtvovati. Na žalost je
tako, da se svet danes kotali v smer, ki ne
daje kakih velikih obetov za večjo varnost. Po
naših sedanjih ocenah in spoznanjih mladi
slovenski državi ta hip ne grozi kakšna zunanja
agresija, pri tem seveda ne izključujem
posameznih terorističnih dejanj. Vendarle mislim,
da je naša država danes vama, čeprav je tudi
res, da je varnost zelo širok pojem. Ne zajema
le policijske ali vojaške varnosti, pač pa tudi
socialno, ekonomsko in še kakšno. Da bomo
vse to imeli pa bo v Sloveniji moralo preteči
še nekaj časa."
Ali vse to z drugimi besedami pomeni,
da bo naša državnost tolikanj vama, kolikor
vami bodo njeni državljani?
"Točno. Pa ne le, kolikor varni bodo njeni
državljani, pač pa tudi, kolikor bodo zadovolj
ni, kolikšne in kakšne obete bodo videli pred
seboj."
BOJAN BUDJA

Poletje ob bazenih
Ker je letos zaradi več razlogov morje, kamor so leta
in leta romali Slovenci preganjat poletno vročino, bolj
oddaljeno kot poprej, se bo več dopustnikov namakalo
v bazenih. Pogledali smo, kako so na Dolenjskem
pripravljeni na to.
. .
Poletje ]e tu, še nekaj dni pa nas bo
morda le zajela tista prava poletna vročina,
kot se za ta čas spodobi. Marsikdo, ki se je
prejšnja leta odpravil na morje, bo letos ostal
zaradi varnosti raje doma. Tisti, ki se bodo
odpravili na slovensko morsko obalo, pa bodo
morali precej razvezati mošnjiček. Zato si
bodo Dolenjci, ki bodo ostali doma, občasne
ohladitve poiskali v Šmarjeških, Čateških in
Dolenjskih Toplicah, Belokranjci pa v reki
Kolpi. Vsa ta kopališča so bila že do sedaj
dobro obiskana, letos pa bodo po vsej ver
jetnosti še bolj. Zanimalo nas je, kako so se
v treh dolenjskih toplicah pripravili na po
letno kopalno sezono, kako bodo poskrbeli
za varnost in čisto vodo.
Olimpijski bazen na kopališču v Dolenj
skih Toplicah je bil obnovljen že pred tremi
leti, zmanjšali so globino, ker je pogosto
prihajalo do nesreč. Prednost kopališča v
Dolenjskih Toplicah je velika površina okrog
bazena, tako da lahko bazen v enem dnevu
sprejme veliko kopalcev. Pred desetimi leti

je bazen obiskalo tudi do 3000 kopalcev na
dan, vendar takšnega obiska tudi sedaj, ko
ljudje ne bodo toliko odhajali na morje, ne
pričakujejo, kajti tudi gospodarska kriza je
naredila svoje. Včasih so zaslužili veliko denarja
tudi v gostinskem lokalu na kopališču, sedaj
je gostinski zaslužek iz leta v leto manjši.
Letos bodo ponudili kot novost v neposredni
bližini bazena tudi pizze, saj mladi po njih
zelo povprašujejo. Za razliko od Šmarjeških
in Čateških Toplic so v Dolenjskih Toplicah
pripravili različne cene vstopnic. Vstopnica za
kopanje v soboto in nedeljo ter ob praznikih
stane 200 tolarjev, med tednom je karta 150
tolarjev. Ceneje bo tudi za popoldanske goste,
od 16. do 19. ure stane karta 120 tolarjev,
od 18. do 19. pa 100 tolarjev. Na voljo imajo
pa še tedenske karte in karte za skupine.
Kar se tiče čistoče, menijo, da je zanjo
poskrbljeno tako, kot mora biti. Vsak dan
zamenjajo 30 odst. vode, poleg tega imajo
filtre, ki so bili zgrajeni za večji bazen, tako
da lahko to količino vode še temeljiteje
prečistijo. Vodo jim pregleduje Zavod za

socialno medicino in higieno v Novem mestu
in do sedaj glede kvalitete vode niso imeli
problemov. Letos so bazen odprli za kopalce
že 15. aprila, vendar pravega navala kopalcev
do sedaj še niso imeli, ker pač za kopanje
ni bilo primimo vreme. Kljub temu jih obiskujejo
šolaiji, ki imajo šolo plavanja. Poskrbljeno je
tudi za varnost.
V letošnjem letu so poskrbeli za novost,
ki se imenuje Zelene družinske počitnice.
Sedemdnevni in desetdnevni paketi vključujejo
poleg nočitve in prehrane šolo plavanja in
brezplačni začetni tečaj tenisa. Skratka tisti,
ki bi hotel še kaj več kot kopanje ima na
voljo dovolj veliko izbiro.
Tudi v Šmarjeških Toplicah niso imeli
posebnih priprav na to sezono, čeprav
pričakujejo v največji kopalni sezoni nekoliko
več gostov. Letos so na novo uredili plinsko
kloriranje vode, potrebovali pa bi še eno
črpalko za večji, športni bazen, da bi lahko
hitreje zamenjali vso vodo, ki jo sedaj v celoti
zamenjajo v treh dneh, v lesenem bazenu pa
vsak dan. Vendar s čistočo vode do sedaj niso
imeli težav, kljub temu da je bazen obiskalo
na dan tudi do 1100 kopalcev. Letos jih
pričakujejo nekoliko več, vendar ugotavljajo,
da kopališče lahko prenese 10- do 20-odstotno preobremenitev, kaj več pa ne bi bilo
dobro niti za varnost kot tudi ne za zdravje
kopalcev. V Sloveniji zaenkrat še nimamo
takšnega predpisa, ki bi od kopališč zahteval,
da morajo v primeru preobremenjenosti vrata
zapreti. V Šmarjeških Toplicah razmišljajo,
da bi tudi v Sloveniji morali imeti takšen
zakon. Njihovo kopališče ima kapaciteto 900
kopalcev. Za varnost kopalcev skrbijo 2 do
3 reševalci skozi cel dan. Sicer pa neposredno
okoli bazenov nimajo dodatne jronudbe, kajti
tisti kopalci, ki si želijo še drugačnega šport
nega razvedrila, lahko odidejo v rekreativni
center, ki je v ncjjosredni bližini kopališča.
V Čateških Toplicah so se na letošnjo
kopalno sezono pripravili tako kot lani. Bazen
na prostem imajo odprt že dva meseca. V
najtoplejših dneh imajo 10 do 12 tisoč ljudi.
Letos dosti večjega navala kopalcev ne
pričakujejo, kajti leta nazaj je k njim prihajalo
veliko hrvaških gostov, sedaj bo teh manj.
Sicer pa imajo skoraj popolnoma zaseden
hotel, počitniške hišice in kamp. Nekaj pro
stora imajo le še v mesecu juliju in avgustu.

naše korenine

Triletna
dvakrat
Atlantik
Na rahli vzpetinici, tik predno se pot
spusti v vas Jablan, stoji pred hišo klop in
na klopi sedi starka. Klasična podoba starosti
je to. Zenica nepremično zre v daljavo, v
rokah stiska krivačko in le ustnice se ji včasih
rahlo zganejo kot v molitvi. Tako obsedi na
večer svojega trudapolnega življenja človek,
da bi si priklical v spomin lepe in težke
doživljaje, ljudi, ki jih že zdavnaj ni več ali
pa so še vedno nekje izven dosega, zgubljeni
v globokih tirnicah lastne usode. Ko pride
človek tako daleč, mu je pravzaprav že vseeno,
katerih stvari je bilo več v življenju, lepih ali
zlih, kajti vse skupaj se staplja v eno samo
pripravo na odhod, namenjen vsem. Kakšen,
predvsem pa kam naj bi vodila ta pot, pa
je odvisno predvsem od človeka in njegovega
prepričanja in predstav.
V tak starčevski sen je dopoldne pred
hišo pogreznjena Micka Kastelic, po domače
Znedaijeva mama, ko jo prikliče nazaj v
resničnost radoveden novinarjev glas. Iz polsna
se um prebije nazaj in postane spet jasen in
čist, tak, da bi ga enaindevetdesetletni
Znedarjevi Micki lahko zavidal marsikdo, le
vid se nekako ne more izviti iz teme in ostane
ujet v svetu polsenc. Vid je Micki pred nekaj
leti popolnoma odpovedal in ni verjetno, da
bi se ji kdaj povrnil.
Micka je bila vedno preprosta kmečka
ženica iz Jablana pri Mimi Peči. Pri Žnedarjevih se pri njih pravi zato, ker je bil njen
mož Jože svoj čas krojač. Tri otroke sta imela:
Jože je sedaj gospodar doma, hčerka Ana je
poročena v domačem Jablanu, Marija pa v
Goriški vasi. Z možem Jožetom pa sta preko j

svojin tren otroK raztrosila po mimopeški
dolini obilo žlahtnega semenja: devet vnukov,
osemnajst pravnukov in celo že enega
prapravnučka šteje rodovina. Ali je v svojih
meditacijah Micka pri njih ali pri ne
razpoznavnem obličju svojih roditeljev, ko
takole sedi pred domačo hišo, ve le ona sama.
Njena zgodba je za preprosto kmečko ženico
kaj nenavadna. Že na začetku tega stoletja
je namreč prekrižarila Atlantik tja in nazaj.
Micka se je rodila leta 1901 v Kotih pri
Grčevju. Tam je bil doma njen oče Tone.
Mati Terezija je bila iz Jablana. Oče je kmalu
odšel za kruhom v Ameriko, ko je bilo Micki
kakih dvajset mesecev, pa je za njim odšla
tudi mati. Tisti čas je čez Atlantik potovalo
veliko slovenskih otrok, kajti izseljevanje v
Ameriko, pa tudi vračanje tistih, ki so si
prihranili toliko denarja, do so si lahko postavili
dom ali kupili domačijo, je bilo takrat na
višku. Nekaj desetletij pozneje je bila običajna
spet le ena smer: Amerika. V Clevelandu, ki
so ga svoj čas imenovali kar druga slovenska
prestolnica, toliko naših rojakov je živelo tam,
se Terezija še ni utegnila dobro udomačiti,
že je umrla. Tone je ostal s hčerkico sam.
Ni ji bilo še tri leta, ko je Micka že nastopila
svoje drugo potovanje čez Atlantik. Oče ni
mogel sam skrbeti zanjo, zato se je dogovoril
z ljudmi, ki so se vračali v domovino, da so
dekletce vzeli s seboj in jo oddali v oskrbo

njenim tetam, materinim sestram, v Jablanu.
Enaindevetdesetletna Micka iz Jablana se
svojega dvojnega potovanja čez Atlantik in
kratkega bivanja v Ameriki ne spominja. Nekje
medlo v spominu ji je še nekaj belih rjuh
in voda, ki bi lahko bila morje. Tudi tujih
ljudi, ki sojo pripeljali s sabo domov, se ne
spominja. Že zdavnaj ji je ušla iz spomina
podoba njene matere, kot jo je nekoč gledala
z ljubečimi otroškimi očmi. Nobena fotogra
fija ni ostala po njej, da bi si z njo podobo
v spominu osvežila. Očetovo fotografijo sicer
ima, a ji ne pove ničesar. Videla ga je tisti
kratki čas v Ameriki, potem pa nikoli več.
Leta 1932 ga je v Clevelandu podrl tovornjak
in še zadnji od Mickinih staršev je preminil.
Za otroka sta teti kar dobro skrbeli, a usojeno
ji je bilo pač tako življenje kot mnogim revnejšim
kmečkim otrokom. "Pri petnajstih sem mora
la že hoditi v mlačev. Mlatili smo s cepci.
Danes si malo kdo lahko predstavlja, kaj je
to, cele dneve preživeti na podih in ves čas
nabijati s cepci po žitu. Potem, ko so prišle
mlatilnice, je bilo delo veliko lažje."

Vstopnica za kopališče ob delavnikih in sobotah
ter nedeljah., stane 200 tolarjev. Za čistočo
imajo dobro poskrbljeno, saj imajo pretočne
bazene in čistilne naprave.
Pravijo, da se pri njih gostje ne dolgočasijo,
saj lahko kolesarijo, trimčakajo, lovijo ribe,
se spuščajo s kanuji, jahajo konje, ta teden
pa bodo odprli tudi golf igrišče na gradu
Mokrice.

Vertovc o
Slovencih
Korenine naših današnjih prizadevanj ujeti
stik z Evrof« segajo 100 in več let nazaj, česar
se vedno niti ne zavedamo. Prisluhnimo bese
dam Matije Vertovca, "fajmoštra v Šent-Vidu
nad Ipavo, tovarša c.k. kmetijskih družb na
Kranjskim, Štajerskim in Goriškim itd." Zapisal
jih je pred 150 leti, objavljene pa so bile v uvodu
njegove Kmetijske kemije, ki jo je v Ljubljani
natisnil Jožef Blaznik leta 1847. Ta knjiga je
bila druga strokovna kmetijska knjiga, ki je do
tedaj izšla v slovenščini. Prva je bila prav tako
njegova Vinoreja. Kaj je "fajmošter" Vertovc
takrat zapisal:
"Kemijo smo spisali z veliko marljivostjo,
skerbjo in trudam; spisali smo jo v razjasnjevan
je, razsvitljenje in blaženost verlih sinov Slo
venije; o da bi se vendar pri tem ne bili zastonj
trudili! Ako bi se kmetijska kemija v celi naš
narod vcepila in se mu vrasla; kakošna bi neki
bila naša domovina čez 20 do 30 ali 50 let?
- Ljudje zdravi, lepi in krepki; hlevi polni dobro
rejene in zdrave živine; dežela modro obdelova
na, v prijeten raj spremenjena; pridelki, de bi
se ne vedlo kam z njimi, bi zdelani in nezdelani
plavili na vse kraje iz Slovenije; velika kupčija
bi se odperla in domovine blaženosti bi čez vse
naše zapopadke rasla..."
Danes, ne 20 ali 50 let po izidu Kmetijske
kemije, lahko ugotovimo, da so se želje in
upanja župnika Vertovca le delno uresničila, saj
še vedno prav veliko kmetijskih pridelkov,
predelanih in nepredelanih, ne izvažamo... In
kakšni smo bili v Vertovčevih očeh Slovenci?
"Slovenci so od narstaijih časov, kar se koli
od njih ve, drobnico in govedo pasli, radi zemljo
obdelovali, in kot kmetovalci se pošteno živili;
pobožni so na gričih ali gorah veliko cerkva so
zidali, v njih Bogu z molitvijo vred tudi težavo
poti darovali; v visoke deržavne reči nikoli niso
drezali; svojim vladarjam so bili z nepremenljivo
zvestobo in vestno pokoršino vdani; pri njih
povabilih so vselej serčno na noge stopili, in v
njih in domovine brambi svojo kri junaško prelivali;

Lahko bi rekli, da so se v kopališčih
pripravili tako kot leta nazaj. Nekaj novosti
so vpeljali predvsem za goste, ki so pri njih
po več dni, na enodnevne goste pa so malce
pozabili. Tudi njim bi kakšna sprememba
prilegla, še predvsem sedaj, ko ne bodo tako
množično odhajali na morje. Upajmo, da bo
drugače vsaj prihodnje leto, ko bo leto turizma.
JOŽICA DORNIŽ

njih nar veči nesreča je bila, de niso veliko sto
let miru in pokoja imeli."
Nekatere Vertovčeve ugotovitve šc vedno
držijo, gotovo pa ne tiste o vdanosti vladarjem
in nevmešanju v visoke državne reči, saj je
strank danes veliko in vsak vsevprek kritizira.
Nadlog pa je bilo tudi takrat dosti.
"Komej so se Slovenci zopet nekoliko
pomnožili, so se bili pa Turki približali in jih
hudo nadlegovali; zakaj skozi enake vrata so se
bili namenili na Talijansko udariti in ga ob sv.
vero pripraviti. Talijani se imajo v teh rečeh le
kar veliko Slovencam zahvaliti, na kar pa še clo
učeni malo mislijo; zakaj velikrat so sami, velikrat
s Horvati združeni brez cesarske pomoči - ki
je predalječ bila - kervoželjne Turke in divje
Bosnijake, ki so na lahkih kljusah nanaglama
in po tatinsko večkrat v številu kot listja in trave
v Slovenijo prederli; ropali, požigali, morili in
kot veter zginovali - na čakališih in prenočiših
oblegli, okresali, pobili in jim vse zajete oteli,
v očitnih bitvah pa se moško obnašali..."
Modri "fajmošter" pa nas tudi opozarja: "Ali
vender, predragi Slovenci! čujte, čujte! - de vas
drugi narodi zadušili ne bodo! Od kar zaželjeni
mir vživate, ste se jeli že dobro gibati; svojo
domovino čversto in lepo obdelujete; mnogo
rokodelstvo, mnoga obertnost med vami cvete
in veliko lepega sadu obetuje; ali kaj pomaga?
Če bi drugi narodi pa bolj umni in čversti v
kmetijstvu, bolj umetni v obertnosti bili, ali bi
vas s svojimi obilniši pridelki, in bolj po ceni
narejenimi in goršimi izdelki pa vender ne zadušili?
Ali ni vselej bolj prav za tega, ki napreduje,
za tega, ki od zgorej plava?..."
Torej se ne smemo zanašati le na tujo
pomoč, ampak predvsem na svojo pridnost, znanje
in sposobnost.
Proti koncu uvoda v Kmetijsko kemijo je
Vertovc napisal: "Predragi! Z molitvenimi bukvicami se še vse pri ljudstvu ne doseže! - Ne de
bi vam mogli kedej v tem vnuki vašo zanikemost
ali šc celo lenobo očitati, in v grobu vam s takim
nepokoj delati - ali de bi vas drugi narodi
zasmehovali! Prizadevajte si marveč, de bodo
vaše imena v bukve življenja in slave zapisane!”...
K temu ni kaj dodati.
JOŽE PRIMC

potresii
Ni rušil,
opozarja pa
Predzadnji četrtek, 11. junija, je 20 minut
po 2. uri zjutraj prebivalce večjega dela
Dolenjske prebudi! potresni sunek, ki ga je
spremljalo grozljivo bobnenje. Naprave
Seizmološkega zavoda na Golovcu v Ljubljani
so zabeležile, da je imel potres moč 3.8
stopnje po Richterjevi lestvici oziroma 6. stopnje
po MSK lestvici, epicenter pa je bil 10 km
zahodno od Trebnjega v globini kakih 3 km.
stanovanjski hiši v Vrbovcu pri Dobrniču
in pa prestani strah tistih, ki jih je pojresni
sunek prebudil. Čutili so ga vse do Škofje
Loke, Novega mesta, Trbovelj in Celja. Potres
pa je opozoril, da ne živimo na preveč trdnih
tleh. Iz obsežnega prispevka, ki sta ga pripravila
Renato Vidrih in Matjaž Godec iz
Seizmološkega zavoda Republike Slovenije,
povzemamo nekaj zanimivih ugotovitev.
Okolica Trebnjega pripada dolenjskemu
potresnemu območju in spada med potresno
srednje dejavna območja na ozemlju Sloven
ije. Vsako leto tu nastane nekaj potresov, ki
pa jih ljudje le poredkoma zaznajo, saj so
sunki šibki. Najmočnejša potresa, zabeležena
na trebanjskem območju, sta bila leta 1081
in 1689, in sicer sta dosegla 8. stopnjo po
lestvici MSK. V zadnjih letih so bili nekaj
močnejši potresi 26. decembra 1984 (4. stopnja
MSK), 20.septembra 1988 (3. do 4. stopnja

MSK), 7. decembra 1989 (4. stopnja MSK)
in 15. januaija 1990 (4. stopnja MSK). V
MSK lestvici, ki ima svoj naziv po treh
strokovnjakih, in sicer Medvedevu, Sponheuerju
in Karniku, merimo jakost potresa po odzivu
ljudi na potres, poškodbah objektov, delovan
ju na predmete in po spremembah v naravi.
Richterjeva lestvica pa podaja moč potresa
po količini sproščene potresne energije.
Za Slovenijo potresi, ki dosegajo 5. ali
celo 6. stopnjo MSK, niso redkost, saj se
pojavljajo skoraj vsako leto. Pri teh potresih
nastajajo na starejših objektih manjše razpoke
v stenah, odpadajo kosi ometa, pokajo dim
niki ali se celo lomijo posamezni kosi od njih.
Na podlagi dosedanje potresne dejavnosti je
dr. Vladimir Ribarič izdelal karte povratnih
dob potresov za Slovenijo. Za območje Treb
njega je možnost pojavljanja potresov 6. stopnje,
kot je bil junijski, vsakih 50 let. Možnost
potresov 7. stopnje MSK je vsakih 200 let,
le vsakih tisoč let pa je na tem območju
možnost, da nastane potres 8. stopnje MSK.
Ker živimo na potresno dejavnem območju,
se je treba temu primerno prilagoditi. Pose
bej naj velja za zasebne graditelje, ki se
lotevajo obnove starejših objektov, naj jih
potresno ojačijo, se pravi izboljšajo nosilnost
konstrukcije. Treba je vgraditi vsaj vodoravne
potresne vezi v višini stropne konstrukcije,
s čimer se zagotovi enovit sistem prenosa
potresnih sil na medsebojno jrovezane nosilne
zidove. Dobro je tudi, če se pri popravilih
in obnovi zamenjajo težji materiali stropne
in strešne konstrukcije z lažjimi. Res ni
potrebno, da nas šele škoda po potresu spomni
na to.

Mickin oče se je v Ameriki ponovno
poročil. Oženil se je s Slovenko, ki je Micki
večkrat pisala in ji včasih tudi poslala kak
tolar, zlasti po vojni, ko je bilo najtežje, a
je kmalu potem umrla in stiki so bili prekin
jeni. Svojih pet polsester, ki jih je imel oče
z drugo ženo, Micka ni nikoli videla niti ni
imela z njimi nikakršnih stikov. Očetov rod,
Tone se je pisal Ajdešček, se je v Ameriki
razkropil v neznano.
Micka je po tetah podedovala hišo, ki sta
jo z možem Jožetom širila, postavila hlev in
dokupila nekaj zemlje. Toda že ob koncu
vojne bi skoraj postala vdova. Ker je bil dober
krojač, so ga v svoje vrste potegnili domo- j
branci, zato bi po vojni gotovo izginil v roških I
grapah, čeprav je vihtel le šivanko, ne pa '
puške. A bil je dovolj pameten, da se ni
prikazal na svetlo prej, predno ni bila razglašena
splošna amnestija. Tako je ohranil glavo, svojim
otrokom pa celo družino, kakršne Micka ni
Zapis potresa 11. junija letos, kot so ga zabeležile naprave observatorija Seizmološkega zavoda
bila deležna nikoli.
TONE JAKŠE
na Golovcu v Ljubljani

priloga dolenjskega lista

NAGRADA V STRANSKO VAS
IN DOL. TOPLICE
Žreb je izmed reševalcev 23. nagradne
križanke izbral BORISA PUGLJA iz Stran
ske vasi in FRANCA ČIBEJA iz Dolenjskih
Toplic. Puglju je pripadla denarna nagrada
1.000 tolarjev, Čibej pa bo prejel 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 6. julija na naslov: Dolenjski
list, Glavni trg 24, 68000 Novo mesto, s
pripisom KRIŽANKA 25!

nagradna križanka
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prgišče misli
Ljubezen je kot dobri bog le stvar
svetnikov in otrok.
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Letošnja moda se še vedno ni poslovila od
prikupnih mini krilc, pot pa si ponovno uspešno
utirajo tudi daljša krila, segajoča skoraj do členkov.
To novo, bolj ali manj maksi krilo je lahko v
pasu nabrano, lahko je blago ali močno zvončasto,
lahko je ozko ali plisirano, lahko je umetelno
strukturirano, s "stopnicami" ipd. Pri teh novih
dolgih krilih so skoraj obvezni gumbi ali name
sto njih opazen razporek spredaj na sredini. Pod
takšno krilo se imenitno poda kratko krilce ali
kratke hlačke. V primeru, da sc odločimo za
takšno kombinacijo, gumbe na krilu seveda koketno
odpnemo vse do kratkih hlač ali krilca. Krila
so lahko enobarvna ali potiskana z raznimi
motivi, tudi cvetličnimi. Za najpopularnejše letošnje
barve verjetno veste: barva breskve, oranžna,
zelena, siva itd.

Ce pušča stroj

Kako strahotna je sila strasti!
A. PREVOST
PRAŠIČEK

PODOBA 2
MORJEM

zdravnik razlaga
Puberteta ali
spolno zorenje
Spolno zorenje ni vezano na točno določeno
leto starosti, začenja se navadno med 13. in
14. letom. Pri deklicah se pojavi leto ali dve
prej kot pri dečkih. Puberteta prebudi spolni
nagon, iz tega prebujenja pa izvirajo globoke
spremembe, ki prizadenejo celotno osebnost:
telo, duha in srce. Naznanjata ga dva dog
odka: pri dekletu prvo mesečno perilo, pri
fantu prva ejakulacija, prvi izliv semena. Leta
spolnega razvoja so polna kriz in konfliktov,
zlasti zaradi tega, ker duševni razvoj zaostane
za naglimi telesnimi spremembami. Za ta
razkorak morajo mladi vedeti, da bodo za
vestno obvladali svoje spolne nagone do takrat,
ko se bo v njih zbudil tudi občutek odgo
vornosti. Spolni odnosi pri človeku so namreč
hudo resna zadeva in jih ne smemo jemati
nalahko, površno, saj zahtevajo največjo
odgovornost in spoštovanje partnerja.
Prvo mesečno perilo je za dekle velik,
srečen dogodek, ki potrjuje prehod iz otroške
y mladostno dobo. Odslej bo v njenih spolnih
žlezah vsak mesec dozorelo po eno jajčece.
Kljub nekaterim začetnim nerodnostim je spolni
sistem začel delovati. Poudariti je treba, da
^ dekle prvo mesečno perilo ne sme biti
nekaj umazanega. Stoletja so ženske imele
Perilo za znamenje manjvrednosti v primer
javi z drugim spolom. Bilo jih je sram in
sriah, o tem so le malo govorile. Danes je
menstruacija naraven pojav, ki potrjuje, da
se bo dekle lahko razvilo v žensko in bodočo
mater. Vendar morajo dekleta vedeti, da lahko
eas perila spremlja melanholično razpoloženje,
ki pa kmalu mine.
Pri fantu je znamenje spolnega dozo
revanj izliv semena. Pogosto fant ne ve, kaj
ta izloček pomeni, ker ga nihče ni poučil.
Zato mu je nerodno in se nekako sramuje.
Tako najpogosteje obdrži svojo skrivnost zase.
Vendar pa je tudi ta prvi izliv srečen dogo
dek, saj spolne žleze normalno delujejo in
fant je postal pravi moški. Seveda poleg
sprememb spolnih organov napovedujejo spolno
zrelost še druge telesne spremembe. Opazi
mo spremembo glasu (mutacijo), pojavijo se
dlake okoli zunanjih spolnih organov, pod
pazduho in na obrazu. Telo želi v tem času
doseči svojo dokončno obliko in velikost.
Mladostnik se vedno težko prilagodi
telesnim spremembam. Sprejeti mora namreč
dejstvo, da se njegovo otroško telo spreminja
v telo moškega oziroma ženske. To spremem
bo pa pogosto spremljajo deformacije potez
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VAŠTETOV

Ko ima človek ljubezen, se ne boji
LAO CE

Naklonjenost javnosti se oblikuje počasi,
Medtem ko je zamera praviloma nenad
no, neizprosna in dokončna.
C. ZLOBEC
Reci prvi nekaj, kar se razume samo
po sebi, in nesmrten boš.
J. JALEN
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Daljše krilo

REŠITEV 23. NAGRADNE
KRIŽANKE
Pravilna rešitev 23. nagradne križanke se,
brano v vodoravnih vrsticah, glasi: TENIS,
OTTA, KATOPTRIK, STALO, ALE, TUL,
VODER, PARIZ OPEN, R, GAZA, ADA,
OBALA, SPETNIK, LAH, ATON, ARA,
AKRA, SRNJAČEK, NEOLITIK, NINA,
DRSTNICA, ONAN.

SLOV.
PISATELJ
»TOL.,
(19. ST
JOSIP)
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na obrazu, mozolji in prvi puh pod nosom.
Vendar mora mladostnik vedeti, da je to le
skica, ki je še zelo daleč od dokončne risbe.
Veliko pa jih je vseeno nestrpnih in neza
dovoljnih. Slika, ki si jo ustvarijo o sebi, ne
ustreza njihovemu lepotnemu idealu. Zato
pred ogledalom ure dolgo spreminjajo svojo
podobo. Vse to je odraz večnega nezado
voljstva s samim seboj. To nezadovoljstvo, ki
preide včasih v pravi obup, je toliko močnejše,
ker odslej želijo ugajati drugemu spolu. Mnogi
si domišljajo, da bodo za vedno zavrnjeni
zaradi premajhne postave, mozoljastega obra
za ali ploskih prsi. To obdobje je povsem
normalno! Hkrati pa se morajo mladi zave
dati, da ne bodo našli novega prostora v
družini, v šoli ali poklicu, dokler se ne bodo
sprijaznili s svojim telesom.
Mladostnik se želi oddaljiti od staršev,
predvsem od matere, ki ga ne razume vedno,
a brez nje še ne more shajati. Zato se znajde
v zapletenem položaju: niha med domom, ki
mu daje zavetje, in med prijatelji. Oče in mati
nista več tako upoštevani bitji iz otroštva.
Mladostnik ima nove vzore! Da bi doka
zal svojo neodvisnost, sistematično nasprotuje
mnenju staršev. Ne pusti se več voditi pri
izbiri prijateljev, knjig in razvedrila. Prepira
se, kam bo šel na počitnice, odklanja nedeljske
sprehode z očetom in materjo, zahteva, da
mu dovolijo, da je ponoči zdoma. Živeti hoče
po svoje! Njegovo skrivno življenje, dopis
ovanje, dolgi pogovori s prijatelji, ga vsak dan
bolj oddaljujejo od družine. Kljub strahu in
včasih tudi žalosti morajo starši z ljubeznijo
slediti tem spremembam, saj njihov otrok
odrašča. Paziti morajo, da sc ne vmešavajo
preveč. Dovolijo naj mu, da povabi prijatelje
domov. Naj ne grajajo njegovega navdušenja,
njegove sle po dogodivščinah, njegovih am
bicij, pa čeprav so včasih daleč od resničnih
možnosti. Po drugi strani pa se mora tudi
mladostnik potruditi, da bo bolje razumel
svoje starše. Če se mu zdijo "starokopitni",
je to zato, ker jim je hudo, ko vidijo, kako
stopa na pot, od koder ni več vrnitve ali kako
zaradi nepremišljenih sklepov tvega svojo
prihodnjost. Mladostnik se mora zavedati, da
staršev ne sme zatajiti ali zavreči. Le obojestran
sko razumevanje lahko spremeni ozračje v
družini. Miroljubno ozračje prispeva k strp
nosti, tej prvobitni modrosti, ki jo v današnjem
času vse prevečkrat puščamo vnemar!
mr. sc.dr. TATJANA GAZVODA

zanimivosti iz sveta
Računalniški
konec sveta

družini. 85 odst. vprašanih je okrivilo princa
Charlesa. Več kot polovica anketiranih meni,
da bi morali zakon čim prej ločiti.

Znanstveniki uporabljajo za raziskovanje
možnosti bodočega razvoja zmogljive
računalniške programe, ki brez usmiljenja
izrišejo podobo bodočnosti, naj bo še tako
črna. Vendar se z napovedovanjem bodočnosti
sveta ne ukvarjajo samo znanstveniki, zdaj
je vsakomur, la ima osebni računalnik, na
voljo program Svet 3, s katero si vsakdo
lahko na syoii mizi prikliče simulacijo
bodočnosti. Žal ni prav nič spodbudna. Kaze
namreč, da se bo svet ob sedanjih smereh
razvoja znašel pred popolnim kolapsom do
leta 2100 ali še prej, ce že zdaj človeštvo
ne bo ukrepalo in ustavilo naraščanja prebi
valstva, izčrpavanje naravnih bogastev in
uničevanje okolja. V deželah, ki veljajo ta
čas za bogate, bo življenjski standard padel
na raven iz leta 1900, v revnih deželah pa
bodo strašile lakota in uničujoče epidemije.
Je to res mogoče ali se računalniški
program le moti? Program Svet 3 kaže tisto
najhujše, kar človeštvo lahko doleti, ne pa
tistega, kar bo resnična usoda sveta. Človeštvo
bo lahko kos nalogam, ki jih predenj postav
ljata trenutek in bodočnost, vendar le, če bo
takoj in odločilno ukrepalo. Sele tako bo
računalniška podoba bližnjega sodnega dne
ostala to, kar je - umetna podoba.

Grozljivi
slehernik

V prinčevem
zakonu škriplje
Britansko in tudi svetovno javnost ta čas
razburja knjiga "Diana, njena resnična zgod
ba" Andrewa Mortona. V nji so popisane
zakonske težave britanskega prestolonasled
nika princa Charlesa in v javnosti zelo
priljubljene princese Diane. Zakon naj bi bil
zgrešen že od samega začetka, ker je bil
sklenjen iz dolžnosti in ne iz ljubezni, nesrečna
Diana pa naj bi menda celo večkrat poskušala
narediti samomor. Zakonska kriza zakona
prestolonaslednika Charlesa polni časopisje
in vznemirja britansko javnost bolj kot krvava
vojna na Balkanu, saj je knjiga dvignila obilo
prahu in povzročila krizo v britanski kraljevi
družini. Ždaj je v pripravi že četrti natis v
nakladi 100.000 izvodov. Avtor bo z njo
očitno zaslužil lepe denarce, koliko bo plačal
za morebitne neresnice, pa je še vprašanje.
Pred kratkim je namreč že priznal, da princesa
Diana ni sodelovala pri nastanku knjige, kot
se je prej govorilo.
Tabloid Sun je izvedel anketo med svojimi
bralci, kdo je knv za zakonsko krizo v kraljevi

priloga dolenjskega lista

13. julija 1942. leta so pripadniki 110.
bataljona rezervne nemške policije prispeli
v kraj Jožefov v vzhodni Poljski, zbrali 1500
tamkajšnjih židovskih prebivalcev, jih odpe
ljali v bližnji gozd in hladnokrvno postrelili.
Takih množičnih pokolov je bilo med drugo
svetovno vojno sicer veliko, vendar se
jožefovski razlikuje od drugih po tem, da
vanj niso bili vpleteni poklicni policisti ali
vojaki, marveč navadni civilisti, Id so prišli
v policijske enote kot rezerva. Prav zaradi
tega je jožefovski pokol zbudil pozornost
strokovnjakov. Zanima jih predvsem vprašanje,
kako se lahko obnašanje navadnega človeka
tako sprevrže, da postane hladnokrven morilec.
O tem piše knjiga Christopherja R.
Brovvninga. Pisec poudarja, da jozefovskega
pokola niso izvršili mladi poklicni vojaki ali
policisti, ki so šli skozi nacistično pranje
možganov, marveč so bili storilci povsem
navadni družinski očetje iz srednjega in nižjega
sloja hamburškega prebivalstva, ki so se kot
osebnosti oblikovali v prednacističnem
obdobju. Ko so kot rezervni policisti prišli
na Poljsko, jim ni bilo brezprizivno ukazano,
da sodelujejo v množičnih pokolih; vsakdo
je imel možnost, da se udeležbi pri masakru
ogne. Poveljnik je pozval vse, ki čutijo, da
tega dejanja niso sposobni, naj izstopijo, a
od 500 mož se jih je tako odločilo le ducat
Ko je streljanje že potekalo, so nekateri
odpovedali, ker niso zmogli pobijanja žensk
in otrok, vendar jih je bilo malo. Več kot
80 odst. jih je brez težav opravilo grozljivo
nalogo. Se več, nekateri so kasneje postali
strastni uničevalci Zidov in so se odlikovali
pri nadaljnih deportacijah in pokolih. Kot
pravi avtor knjige, so policijski rezervisti
sodelovali pri poboju 38.000 Židov.
Vse to riše velik vprašaj nad tako
imenovanim navadnim človekom. Kako je
mogoče, da se slehernik sprevrže v tako
zver? Zanimivi so odgovori rezervistov: danes
pravijo, da so se bali, da bi bili v očeh
tovarišev strahopetci, če bi pokazali svojo
šibkost. Nekateri se tudi izgovarjajo, da bi
njihova zavrnitev Židom prav nič ne kori
stila, ker bi krvavi posel opravili drugi.
Grozljivo, kaj vse najdejo za izgovor! Eden
od rezervnih policistov, udeleženec množičnih
pobojev, ki je streljal otroke, se takole
zagovarja pred samim seboj: "Lahko sem to
storil, ker sem.si mislil, da otroci brez mater
tako ne bi mogli preživeti.”

Če pralni ali pomivalni stroj začne poplav
ljati, najprej premaknemo stikalo naprej, da stroj
sam izčrpa vodo. Potem pobrišemo lužo in
poskušamo ugotoviti vzrok puščanja. Pogleda
mo, ali sta filter in prostor za detergent pri
pralnem stroju očiščena. Če je za poplavo pri
pomivalnem stroju krivo to, da smo v stroj jx>
pomoti dali prašek za pralni stroj ali kapnili
navaden detergent za posodo ali morda v pralni
stroj nasuli prašek za ročno pranje perila, moramo
izpiranje večkrat ponoviti. Če pa nobena od
omenjenih napak ni vzrok za poplavo in je
krivda nekje drugje, izčrpamo vodo iz stroja,
ga izključimo, iztaknemo vtikač in pokličemo
serviserja.

Riba z zeliščno
3!-3S°
omako
Tudi ta recept sodi v lahko prehrano želodčnih
bolnikov, seveda je primeren tudi za ostale.
Potrebujemo: 150 g ribe, 1/16 I belega vina, 10
g zelišč (meta, majaron, poper, šetraj, peteršilj,
drobnjak), 1/2 rumenjaka, sol, 20 g masla, 5 g
škroba (Guština), limonin sok. V kozico z 10
g masla damo sesekljana zelišča in na koščke
narezano ribo. Le - to oblijemo z vinom in
dvema žlicama vode, nato jo dušimo do me
hkega. Škrob, če ga nimamo, lahko nadomes
timo tudi z moko, razmešamo v vodi, dodamo
drugo polovi«) masla, tekočino, v kateri smo
dušili ribo, rumenjak, sol, limonin sok in vse
skupaj stepamo nad soparo, da sc omaka speni.
S to omako oblijemo ribo.

Znebimo
se polžev!
V teh deževnih dneh nam na vrtu povzročajo
škodo polži slinarji. Objedajo predvsem nežnejše
poganjke. Na pohode se odpravljajo ponoči ali
ob deževnem vremenu, čez dan pa se skrivajo
v vlažnih kotičkih vrta. Zoper polže so najbolj
učinkovita razna kemična sredstva, ki jih v obliki
granulatov potrosimo po gredicah ali med
posamezne rastline. So pa tudi drugi načini. Pod
nastavljene vabe, kot so: vlažen papir, veliki listi
zelenjave, deske, se polži zatečejo čez dan in
tam jih poberemo, prelijemo z vrelo vodo in
pustimo stati v posodi 3 do 4 dni. S to polžjo
brozgo poškropimo robove gredic, kar je
učinkovito odvračalo. Tudi s pivom napolnjena
posodica, do roba zakopana v zemljo, je učinkovita
past, v kateri sc polži utopijo.

Upor troši gorivo
Zadnjih nekaj let je zunanja podoba avto
mobilov napravila domala revolucionaren skok.
Tega ne smemo pripisati samo modnim tren
dom, ki bi jih narekovali avtomobilski krcatoiji,
temveč vse večjim zahtevam trga po varčnih
vozilih. Oblika avtomobila se je skokovito
približevala idealni obliki za najmanjši zračni
upor, se pravi nizek sprednji del in zaobljen
zadek. Vsi izstopajoči zunanji robovi so izginili,
odbijači so se zlili s karoserijo, izginil je tudi
rob na prehodu med šipo in karoserijo. Oblik
ovalci so tako že prišli v dilemo: večja uporab
nost ali manjša poraba goriva. Tisti, ki najdejo
pravo sorazmerje, na trgu uspevajo.

preteklost u gosteh
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Nada:

SPRETNOST ZIDARJEV - Ljudsko stavbarstvo je na Dolenj
skem zelo pestro in slikovito, pogojeno z geografsko danostjo
okolja, v katerem je nastalo, in z namembnostjo posameznih
stavb. V Suhi krajini nastopa, z razliko od ostale Dolenjske,
kot gradivo kamen, skrbno zložen med lesene nosilce. Sli
kovitost gradnje se razkrije tam, kjer je omet odpadel in stene
lahko pokažejo svojo členjenost, spretnost zidaijev ter izredno
prilagojenost ljudi gradivu, ki jim je bilo na razpolago. Hiša
na sliki stoji v Gorenjem Podšumberku.(Pripravila umetnostna
zgodovinarka Marinka Dražumerič)

Pohujšanje - Tudi v krčmah, Id veljajo za poštene, gode se
čudne reči Zaljubljenim odkaže se često posebna izba, da jih ne
bo nihče motil Oženjeni dedci prenočujejo z malopridnimi punčarami
v isti spalnici. Klafa se strašno in niti krčmarji niti drugi pivci
ne ustavljajo grdobij z možatim ugovorom, še smejejo se jim. Ali
ko odnese kvantač pete, se to vse ostro obsodi, da to ni prav
fant, ne pošten mož. Dostikrat se nahajajo v taki tovarišiji nedolžni
otroci, ki se morajo kmalu pohujšati Nič nenavadnega ni, da
se klafanja udeležujejo tudi žene in dekleta, če drugače ne s sladkim
smehljanjem, muzanjem in pomigovanjem.
Obljube se hitro pozabi - Največja izjema in velik čudež na
Dolenjskem je, če kdo to, kar je obljubil, res natanko izpolni,
če n. pr. denar, kadar pride rok, res prinese. V sili obeta se vse,
če sila mine, je vse pozabljeno. Brez silnega nadlegovanja, često
brez tožbe ne dobi se nič nazaj. Konec je da namesto hvaležnosti
sovraštvo, obrekovanje in tudi oškodovanje, če je prilika.
Preveč so kradli sadje - V Novem mestu čuden napredek
Prejšnje čase imeli na nekaterih vrtovih n. pr. Bergmanovem polno
sadnega drevja, gotovo 100 dreves in tudi brajde, ki so dale do
3 vedra vina, ali vse posekali in opustili, ker so sadje in grozdje
preveč kradli! Zdaj trdijo, da v mestu splača se le vrt za zelenjad,
vse drugo da je zastonj!

Shelleyjev Ozymandias je
prelepa pesem, polna melanholije, ki jo je ustvaril
velik romantični pesnik. Ta pa žal ni poznal prave
podobe Ramzesa, več kot polstoletnega vladarja sta
rega Egipta, pod katerega vladavino je dežela živela
v miru in doživljala neverjeten razcvet.
Iz vrha pilonov prelep razgled proti vzhodu čez
rodovitno ravnico ob Nilu in preko njega do veli
častnih razvalin Karnaka, ki se izgubjajo v daljavi.
Sredi nasadov sladkornega trsa Memnonova kolosa
osamljena stražita že zdavnaj izginuli tempelj, v
Ramazeumu nekaj drevesc bodičastih mimoz. Na
enem od njih čepi arabski pastir in obsekava košate
veje. Na Ramzesov granitni obraz se vsipavajo
drobne bunčice rumenih cvetov, spolzijo po glad
kem kamnu in se izgubljajo v drobnem puščavskem
pesku. Neustavljivo mineva slava božanskega fara
ona in njegovega sveta.

Njihove roke so gradile
Le nekaj kilometrov od Ramazeuma so v ozki do
linici Deir el - Medinah skriti ostanki naselja delav
cev, ki so gradili posmrtne templje in v pogorje el
—Kuma vklesovali grobnice faraonov in njihovih
soprog. Mrtev svet puščave, droban sipek pesek, sta
re kamnine razdrapanega gorskega pobočja in pod
njimi ostanki zidov, ki označujejo domove staroe
gipčanskih delavcev, klesaijev, kipaijev, slikarjev in
njihovih pomočnikov. Razvaline iz kamna grajenih
hiš so ohranjene do pritlične višine, kot ogrlica so po
ložene ob glavno ulico, ki deli dva niza stavb. Pogled
iz ptičje perspektive razkrije delitev hiš na dva pro
stora, ponekod le na enega samega. V njih se danes
kopiči droban puščavski pesek in smeti, ki se nabira
jo v zavetrnih kotih. Papirčki od bonbonov in žve
čilnih, prazne konzerve coca in pepsi cole, škatlice
cigaret in odvržene vstopnice se valjajo tam, kjer so
pred tisočletji na ognjiščih goreli ognji. Okoli njih so
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Marca letos umrli pi
satelj Anton Ingolič
so
je predlanskim na
ax
pisal in lani skrbno
so
pripravil za tisk knji
go spominov na leta
Pri trebljenju perja so dek- 'on j
prisilnega izgnanstva
letom delali družbo fantje, id O
v Srbijo med drugo
so ob topli kmečki peči pre- '■
svetovno vojno. Knji
pevali pesmi otroci pa so se m
ga
'Tako
je
bilo"
naj
bi izšla januaija
na peči veselili in greli Po •'*>
končanem delu je gospodinja
! ob njegovem 85. rojstnem dnevu, ven
pripravila priboljšek, na mizo C/K dar se je tisk zakasnil in tako je zagleda
je postavila veliko lončeno 10 ] la beli dan šele te dni v skupnem
skledo kuhanih posušenih n založništvu Mladike in Mladinske knji
krhljev, hlebec kruha in polič CK} ge. Z njo se je dopolnil zbir petih
vina. Tako se je pozimi tre- ^ Ingoličevih spominskih del za pomem
bilo gosje perje nekaj večerov cr* bno obdobje njegovega življenja, ki je
pri eni gospodinji nato pri 03 hkrati eno najbolj viharnih obdobij
drugi, vse v lepi vaški slogi ^ sodobne zgodovine.
Pisatelj je v knjigi popisal trnovo
Globajek na gmajni je u- ss>
sahnil in tudi trebljenje perja C/K pot svoje mlade družine, ki je morala
je samo še preteklost
03 zaradi nacistične raznarodovalne poli
tike na Štajerskem v prisilno izgnanstvo
N
on v Srbijo. Tu je z dvema otrokoma in
invalidno ženo doživljal žalostno in trdo
§j usodo izgnanca, šel je skozi mnoge trpke
izkušnje, užil tudi redke lepe trenutke
v krogu svoje družine, ki se ves čas ni
vala sva načrte za najino skup- «4 ločila. V Srbiji je spoznal številne ljudi,
no življenje. Bila sem tako
dobre in slabe, spoznal je tamkajšnje
srečna, da sem se od sreče ; ‘ razmere in navade, a vendar se je pri
zjokala. Skrila sem glavo v
pisanju vzdržal političnih ali ideoloških
tvoje varno naročje. Ti si me ^ vrednotenj in zaključkov. S pristno
nežno božal po laseh. Nekaj o pisateljsko poštenostjo je le zapisoval in
.........................................................
Ojopisoval doživetja in dogodke, vendar
si mi šepnil
v uho, a jaz te
nisem razumela, le vedela sem, CT kljub temu njegova knjiga deluje kot
&
da te besede pomenijo ljube
svojevrsten komentar na nekatere splošno
zen. Nameravala sva se poročiti < sprejete "resnice" naše polpretekle zgo
so
V načrtih sva imela družino, OK dovine. Pisatelj je z njo, naj je to hotel
hišo...
SO
ali ne, zamajal mit o veličastnem spre
Toda iz mojega življenja
jemu slovenskih izgnancev v Srbiji, mit,
/S ki ga je srbska propaganda še posebej
te je iztrgala kruta smrt. Vse cn
je bilo prelepo, da bi dolgo
rada poudarjala v zadnjem času, da bi
trajalo. Takrat nisem vedela,
VTgla moralno senco na slovenska pri
kaj bo z menoj, mislila sem,
zadevanja po osamosvojitvi. Ingolič je
da ne bom preživela. V srcu
kot izgnanec doživel bolj malo opevane
me vedno znova zaboli, ka
človečnosti in velikodušja, dovolj pa
dar slišim tvoje ime, kadar me
primitivizma, podkupljivosti, pokvarjenosti
kaj spomni nate. Vse to močno
in nasilnosti.
vpliva name, čutim, da se topim IM
MILAN MARKELJ
kakor kocka ledu na soncu, brj
Zame na svetu ni več ljubez- I O,

Trebljačice
Po naših domačijah smo
nekdaj zredili veliko gosi. Cez
poletje so zjutraj dobile svoj
obrok zobanja, potem smo
jih odgnali m gmajno, kjer
so se pasle, v vodi Globajki
pa so plavale in si s kljunom
čistile perje. Popoldan so se
vračale pod vodstvom starih
gosakov na svoja dvorišča.
Jeseni so bile gosi godne za
klanje, njihovo perje pa smo
shranili za kasneje. V dolgih
zimskih večerih so dekleta, ki
smo jim rekli trebljačice, tre
bile perje in iz mehkega puha
se je potem doma naredilo
veliko blazin in odej.

Zamajan mit

Boleč spomin

Jf

Zunaj je bilo že vse tem
no, le drobne luči iz daljave
so nemo rezale temno steno
noči Sedela sem pri oknu in
opazoyala tvojo vas, zavito v
noč. Štiri luči so razsvetljeva
le svet pod seboj. Natančno
sem vedela, kje stoji katera
hiša. Po licih so mi tekle
solze. Hotela sem jih zausta
viti, a ni bilo mogoče. Vrele
so mi iz oči kot neusahljiv
potok V mislih so mi bili
trenutki, ko sva bila še skupaj...
Bil je lep julijski večer.
Hodila sva po travi, držeč se
za roke. Kako lepo je bilo
takrat, danes pa je to le
preteklost. Takrat naju je
objemala topla poletna noč.
Bila sva vsa zasanjana; ob
jemal naju je vonj poletnih
trav. Bila sva si tako blizu,
da sva slišala bitje najinih
src. Prišla sva do vašega ni Koliko mojih solz bo še
vinograda, kjer si imel avto. preteklo, da se bo zacelila rana jip
Odprl si vrata in iz avta vzel v srcu? Skoraj vsak dan
šopek dehtečih vrtnic. Bilo obiščem tvoj poslednji dom. j &
jih je devetnajst, devetnajst
cvetov za moj devetnajsti
Nekega dne sem ob grobu im
rojstni dan. S tem šopkom v srečala tvojo mater. Objeli sva
n
roki sem odšla za teboj naprej se ter obe jokali. Obe sva s
po travniku. Prišla sva do teboj izgubili ljubljenega člove
gozdička, kjer sva sedla v ka. Na svetu ni več nikogar,
dišečo travo. Pogovarjala sva ki bi me tako ljubil, kot si me
se o najinem življenju ter o ti, in tudi jaz ne bom nikogar
najini skupni prihodnosti Ko- več tako ljubila, kot sem tebe.
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Odrešitev je

poezija
Pri ljubljanskem založniku Amaliettiju je izšlo novo pesniško delo Pavle
Rovan, zbirka Podaj mi roko. To je
šesta samostojna knjiga avtorice, ki je
kljub visoki starosti (r. 1908) še vedno
pesniško aktivna. Zbirka je nekakšna
retrospektiva pesničinega opusa, vendar
je težišče na novih, časovno bližjih in
aktualnejših izpovedih. Se pravi, da njena
iz bogatih življenjskih spoznanj in oseb

Marija Pezdirc:

V DEŽELI TISOČLETNE KULTURE
se po napornih delovnih dnevih zbirali ljudje, ki so
vse svoje znanje, talent in rokodelsko spretnost dali
na razpolago posmrtni slavi božanskega faraona.
Danes poznamo imena faraonov, njihovih žena,
hčera in sinov ter visokih državnih uradnikov. Egip
tologi so določili čas njihovega vladanja, poznamo
pomembne bitke, v katerih so zmagovali, in odloke,
ki sojih sprejemali. Skoraj nič pa ne vemo o ljudeh,
ki so vse svoje življenje in delo podredili temu, da se
je za vse čase ohranilo ime njihovega gospodarja in
kralja. Njihova imena so utonila v pozabo, njihove
mu posmrtnemu življenju niso bile namenjene boga
to okrašene grobnice in razkošni predmeti v njih.
Življenje delavcev, ki so prostovoljno ali pod pri
silo gradili templje in svetišča ter klesali grobnice, ni
bilo lahko. Spomnimo se le svetopisemske zgodbe o
trpljenju Izraelcev pri gradnji prestolnice Ramzesa
II., o pripravljanju opeke, strogih nadzornikih in nji
hovem neusmiljenem priganjanju k delu.
V naselju v Dier el-Medini so živeli izbrani stro
kovni delavci Vandenberg piše, da je »tak kamno
seški delavec dobival na mesec — plačevali so vsa
kega osemindvajsetega za mesec vnaprej — 300
litrov pšenice in 110 litrov ječmena. Pomožni delav
ci so prejemali natanko polovico te količine, pisarji
približno tri četrt, preddelavci pa četrtino več kot
navadni delavci. Poleg tega so vsakih deset dni raz
delili osemnajst kilogramov rib in maščobe ter olja
in petsto polen drv za kurjavo, sem pa tja tudi nekaj
obleke, začimb in dišav.« Plačilo v naturalijah je po

vsem razumljivo, saj je bila pšenica v starem Egiptu
osnovno plačilo. Poleg tega je bila poleg ječmena
glavni živež. Pšenico so mleli in iz moke pekli mlin
ce, iz ječmena pa so varili pivo.
Plačilo delavcev in s tem povezano njihovo preži
vetje je bilo odvisno od gospodarske in politične
moči države. Cim bolj je bila ta trdna, bolj zanesljivo
je bilo tudi plačilo. Toda zgodilo seje, daje bila dr
žava tik pred polomom in takrat so delavci in njiho
ve družine stradali. V težkih časih pod vladavino
Ramzesa III., naslednika Ramzesa Velikega, je leta
1156 pred n. št. neki delavec takole tožil pristojni
oblasti: »Trpimo zelo hudo pomanjkanje, kajti vse
naše zaloge iz državne žitnice, skednja in skladišč so
do kraja izčrpane. Vendar je težaško delo, ko vlači
mo kamnite sklade in gramoz. Namesto svojega me
sečnega obroka po šest mer žita nimamo'drugega
kot pleve. O, da bi moj gospodar našel sredstva, da
bi nas nahranil, drugače bomo morali od lakote po
mreti. Tako ne moremo več živeti, kajti nihče nam
ničesar ne da.«
Ker je bilo življenje delavcev vedno težje, njihovi
klici na pomoč pa niso bili uslišani, je leto dni kasne
je prišlo do prvega štrajka v svetovni zgodovini. De
lavci so zapustili delo in svojo naselbino ter poslali
zastopstvo na upravno oblast. Ker pogovori niso bili
uspešni, so drugi dan zasedli Ramazeum, kjer so jim
razdelili petinpetdeset hlebcev kruha. Priznati mo
ramo, da se gospodje svečeniki niso izkazali preveč
velikodušne. Le kaj je pomenilo to sestradanim lju

priloga dolenjskega lista

□

nih izkušenj izhajajoča pesniška misel ni
zgolj kontemplacijsko zazrta v pretek
lost, temveč se zelo dotika tudi današnjih
razmer. Vzrok za stisko, krizo, ki vleče
človeka v svoje vrtince, odkriva v človeku
samem. Zato neizmerno veruje v člove
ka, v njegovo moč in sposobnost, da se
ob padcu sam dvigne. Pesnica je
prepričana, da se ponovni vzpon začne
tako, da vsakdo odpravi napake najprej
v sebi, s tem pa bo že deloval tudi za
družbo. Čim bolj "krepi se deblo", tem
bolj "korenine se čvrsteje tal držijo".
V zbirki Podaj mi roko predstav
ljene pesmi izpričujejo veliko navezanost
in zavezanost pesnice na življenje, kot
ga živi in zaznava s svojo pesniško bitjo.
Življenje vsrkava v požirkih in ne po
kapljicah ter se enako nanj odziva s
pesmijo. A odziva se tudi na dogajanje
v današnjem času, ki ga označujemo kot
kriznega, seveda predvsem v duhovnem
smislu. Išče izhod, "poti neizhojene, brez
laži in utvar", hkrati pa spoznava, da
se tudi v menjavi dob pravzaprav vse
ponavlja. "In spet si drobec/ novega
sveta/ čudovitih hotenj/ z novimi dvigi
in padci." Ali potemtakem ni odrešitve?
Stvariteljski duh odgovarja: "V moji duši
je svetloba./ V tišini narave/ je molk
molitev./ Razblinila se je tesnoba".
Odrešitev je - poezija.
IVAN ZORAN

Miselne igre
Med knjižnimi novo
stmi, ki jih je Založba
Mladika namenila
mlajšim bralcem, bo
pozornost bistrih
glav, ki rade trejo
miselne orehe in se
kratkočasijo in za
bavajo ob ugankah,
kvizih, besednih in črkovnih igrah, la
birintih, številčnicah, križankah in po
dobnih miselnih igrah, zbudila predvsem
knjiga Jožeta Stabeja V katerem grmu
tiči zajec. V nji je namreč avtor zbral
vse naštete in še kakšno zvrst miselnih
iger. Tako je bistrim glavam v eni knjižici
na voljo pester in zanimiv svet ugibanja
in reševanja. Z njo v roki lahko preskusijo
in potrdijo svoje znanje in okretnost
duha, predvsem pa se kratkočasijo in
zabavajo, sami ali v družbi. K privlačnosti
Stabejeve knjige prispevajo svoj delež
tudi ilustracije, ki jih je prispeval Marjan
Manček.
Sicer pa so mladim bralcem na voljo
še te novosti: pravljica Korenčkov palček
Svetlane Makarovič z ilustracijami same
avtorice, zbirka otroških pesmi Bojana
Piska Vesela raketa in pripovedke V
deželi sončnic Marka Jarca, obe knjigi
je ilustrirala Dunja Kofler.
MiM

dem v delavski naselbini? Drugi dan je sleherni de
lavec dobil še približno stot žita, kar naj bi zadosto
valo za mesec dni preživetja. Ne vemo, kako so
uradniki po štrajku uredili preskrbo grobnih delav
cev v Zahodnih Tebah. Toda podatek, da so se čez
tri mesece znova zbrali, kaže, daje bila stiska delav
cev še vedno zelo velika.
Ko delavci, ki so gradili posmrtne templje, klesali
grobove in jih krasili, niso bili več potrebni ker je
razpadla velika stara država ob Nilu in so potonili v
pozabo njeni božanski vladarji, je puščavski pesek
zasipal tudi zidove hiš, ostanke ognjišč, uličico, kije
delila naselje, drobno orodje in skromne gospodinj
ske potrebščine, ki sojih pozabili nekdanji prebival
ci Deir el — Medine.
Tako kot večino ostankov staroegipčanske civili
zacije so tudi naselje delavcev v Zahodnih Tebah
znova izkopali arheologi v 19. stol. Odstranili so si
pek puščavski pesek in ob zapuščene kamnite zidove
se znova zaletava oster veter, pleše po edini uličici ter
dviga prah in smeti, ki jih puščajo za sabo redki
obiskovalci. Velike turistične agencije ne vodijo sem
svojih gostov. Naselje je premalo ugledno v primer
javi z veličastnimi ostanki mogočnih templjev in sve
tišč. Na stenah hiš ni reliefov, ni poslikave, kamenje
zaprl vase vse nekdanje upe in žalost prebivalcev.
Naselje staroegipčanskih delavcev ni zanimivo za
turiste, ki pod vodstvom svojega vodnika mrzlično
hitijo od enega velikega spomenika do drugega ter
pohlepno goltajo podatke le o najpomembnejših fa
raonih in njihovem življenju v slavi in božanskem
veličastju.
Toda ravno pozabljeno naselje delavcev ponuja
drugačne poglede na staroegipčansko zgodovino,
kot jo ponujajo potovalne agencije. Navajeni smo,
da strmimo ob razvalinah veličastnih zgradb in se
čudimo neprecenljivim zakladom, ki so bili shranje
ni v grobnicah.

Skakšnoekipo vUigo?
Na seznamu možnih okrepitev NK Studio D je
več imen — Kdo bo prvi trener?
NOVOMESTO— Tednise pri
čenja prestopni rok za nogometaše,
ki bo zagotovo najbolj buren in za
nimiv v zgodovini slovenskega no
gometa. Tega se zavedajo tudi v ta
boru novega novomeškega prvoli
gaša, na seznamu klubske upraveje
kar precej imen, med katerimi bo
strokovni štab le dni izbral tisto čet
verico ali peterico, s pomočjo katere
naj bi Studio D svojo prvo tekmo
valno sezono v I. državni ligi pričel s
precejšnjimi apetiti.
Ekipa, kije osvojila prvo mesto v
II. ligi, bo zagotovo doživela nekaj
sprememb. Primož Gliha je minule
dni že podpisal šestmesečno pogod
bo za ambicioznijaponski klub, vsi
ostali igralci, vključno z Mohorjem,
naj bi v klubu ostali Kdo sejim bo
pridružil, bo znano te dni. V igri so
Gorazd Plevnik iz Slovana, Robert
Oblak, sin legende slovenskega no
gometa, ki ta čas igra v Avstriji,
Karlovčan Martinovič, Prelogar, ki
se prav tako želi iz A vstrije preseliti
domov, Brežičan Lazanski, kije do
slej brcal v trboveljski Orii, celo

najboljši slovenski strelec Zoran
Uba vič naj bi bil pripra vljen preseli
ti se v Novo mesto. Tu so še imena
Gruškovnjaka (Slovan), Judeža (Ili
rija), Jeraja (Triglav Kranj), Taneskega (Živila Naklo), Breznikar
ja (Gorica) itd. Skratka, pisan sez
nam, ki se bo finančnemu stanju in
potrebam primerno skrčil na štiri ali
pet imen.
In trener? Nedeljko Gugolj je
svojo polletno nalogo z uvrstitvijo v
prvo državno ligo uspešno opravil;
ali bo še nadalje ostal v Novem me
stu, bo prav tako znano te dni. Brž
kone pa Gugolj ni edini kandidat za
mesto prvega trenerja, v Novem me
stu se je pred dnevi namreč mudil
Matjaž Jakopič, priznani nogomet
ni strokovnjak, vodja Oblakove no
gometne šole in selektor reprezen
tance mladih slovenskih nogome
tnih upov. Vroči so torej navzlic
premoru nogometni dnevi v Novem
mestu, priprave na novo prvenstvo,
ki se pričenja že 16. avgusta, pa so
tudi vse bližje.
B. B.
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Komočar zapušča Avtobum?
Vladan Mladenovič o zgodovinskem uspehu kočev
skega nogometa — Kdo bo klub zapustil in kdo
___________________ okrepil?___________________
KOČEVJE — Sredi jesenskega dela
prvenstva v zahodni skupini II. nogomet
ne lige je ekipo kočevskega Avtobuma
prevzel trener Vladan Mladenovič, kar je
pomenilo tudi preporod kočevskega no
gometa. Klub sije zastavil jasne cilje. Prvi
je bil uvrstiti se v enotno II. državno ligo,
na kaj več ob igrah in rezultatih, ki jih je
Pokazal novomeški Studio D, ni bilo moč
misliti. Peto mesto je vsekakor izjemen
uspeh in največ, kar je bila ta ekipa objek
tivno tudi sposobna doseči.
"Sezona je bila dolga in negotova, kar
šest ekip je bilo v borbi za vrh lestvice. Nič
čudnega, če je bila igra včasih nervozna,
nepovezana. Vsaka tekma je bila kvalifi
kacijska, odločale so malenkosti, ekipe so

V skokih z
motorji zmagi
ostali doma
Nedeljska atraktivna pri
reditev v Dolenjskih Top________ licah_________
DOLENJSKE TOPLICE — Novo
meški MEL klub je na svoji progi v Do
lenjskih Toplicah minulo nedeljo pripra
vil prvo državno prvenstvo podmladka v
motokrosu. Mladi tekmovalci so pokaza
li, da se za prihodnosti tega športa ni bati.
V kategoriji do 50 kubikov je bil najboljši
Fijavž (Slovenske Konjice), v razredu do
60 ccm Tajnik (Slovenske Konjice), med
tem ko je bil Popovič drugi, Zvan tretji,
Mede četrti in Može (vsi AMK Mel) peti.
V razredu do 80 ccm je slavil Kamničan
Kern, medtem ko je bil melovec Plantan
sedmi.
Posebna atrakcija nedeljskega tekmo
vanja pa so bili skoki z motorji, kjer so
tekmovalci leteli pa zraku 40 in več me
trov. V razredu do 80 kubikov je premoč
no zmagal Mežnar, v močnejši kategoriji
Pa Kovačič (oba Mel).

bile točkovno izenačene,« je sezono ocenil
Vladan Mladenovič. Zagotovo so k tak
šnemu razpletu pripomogle tudi zimske
okrepitve Avtobuma, zlasti to velja za
Stanislava Komočatja, ob njem je veliko
vlogo na poti k zgodovinskemuuspehu
kluba odigral tudi Srečko Rajšel. Še pose
bej pa je razveseljivo, da seje med prven
stvom kalilo tudi nekaj mladih in nadarje
nih igralcev, omenimo le Majerleta,
Joliča, Fugino. Vse to je seveda prispevalo
tudi k temu, da so se gledalci vrnili na tri
bune športnega parka Gaj, avtobumovci
prav od navijačev v naslednji sezoni pri
čakujejo še več pomoči in podpore. Po
sebno mesto na listi zaslužnih za razcvet
kočevskega nogometa pa gre seveda po
djetju Avtobum, sponzorju ekipe, ki je
pravi avtor zgodovinskega uspeha — uvr
stitve v enotno II. državno nogometno
ligo.
In kako naprej? Klubska uprava je te
dni sredi številnih razgovorov, prestopni
rok je pred vrati. Zanesljivo je zaenkrat,da
klub zapuščata Stojilkovski in Smolnikar,
kako bo s Komočarjem, še ni znano, zanj
se namreč zanima ljubljanska Olimpija.
Med okrepitvami se omenjajo imena Varvodiča iz Olimpije, Smajiča iz novogoriš
kih Vozil ter Vujičiča z Reke. Vse bo že
kmalu veliko jasneje.
M. G-č.

Papež se ne da letom in tekmecem
Jubilejno 25. veliko nagrado Kranja je dobil Sandi Papež — Ugnal tudi vse repre_______________ zentante — Uspeh mladincev v Italiji___________________
KRANJ, NOVO MESTO — Sandi Papež, kolesar novomeškega KD Krka,
doživlja zadnje tedne svojo drugo mladost. Bilje imeniten, dvanajsti, na veliki
mednarodni etapni dirki po Angliji, reševal je čast in ugled novomeškega kole
sarstva na prvem državnem prvenstvu v Ptuju, ko je Krki privozil edino odličje,
nekaj podobnega je storil v nedeljo v Kranju na jubilejni 25. dirki za veliko na
grado Kranja, kjer je ugnal številčno in močno konkurenco kolesarjev iz deve
tih držav.
zmogel, v zadnjih metrih sem pritisnil na
Sandi Papež je tako ponovil svoj uspeh
vso moč in zmagal,« je navdušen po cilju
izpred štirih let, ko je v Kranju že zmagal,
razlagal Sandi Papež. Kranjska dirka je bi
tokratni uspeh pa je bil zagotovo slajši. Na
la izredno dinamična in aktivna, sledili so
startu so bili prav vsi najboljši slovenski
si napad za napadom , kar na domačih
kolesarji z Valteijem Bončo na čelu. Z
dirkah ni običaj. Kako težka je bila tekma,
zmago je Sandi dokazal, da mu je še mesto
pove tudi podatek, daje bila poprečna hi
v dresu z državnim grbom, tudi v ekipi za
trost zmagovalca navzlic dvema zahtev
nastop na olimpijskih igrah v Barceloni.
nima vzponoma kar 42 kilometrov na
»Nisem se nadejal tega uspeha, še zlasti ne,
uro, ponekod pa je karavana drvela tudi s
prek 50 kilometri na uro.
•Uvod v 25., jublejno dirko za Veliko
Manj uspeha so imeli v Kranju ostali
nagrado Kranja je bila vožnja na kro
krkaši, kar potijejo tudi končni rezultati:
nometer, ki je štela za prvo ekipno
mlajši mladinci (61 km): 1. Kelner (Ptuj),
državno prvenstvo. Sto kilometrov
2. Bergant (Rog), 3. gašperin (Krka), 4.
dolgo progo so najhitreje prevozili
Leban (HIT Casino), 5. Derganc (Krka)
kolesatji KD Krka in si tako priborili
itd.; starejši mladinci (103,7 km): L Foprvi naslov državnih prvakov. Uspeh
novič (Pazin), 2. Felc (Sloga), 3. Haupt
je toliko pomembnejši, ker so bile na
man (Rog),... 9. Murn (Krka); člani (153
startu vse najboljše ekipe, ob njih pa
km): 1. Papež (Krka), 2. Pintarič (Astra),
še reprezentanci Belorusije in Avstri 3. Polanc (Sava), 4. Premužič (Rog), 5.
je. Slednji so skušali v Kranju celo iz
Bončukov (Belorusija) 6. Velkavrh (As
polniti normo za odhod na olimpijske
tra), 7. Robič (Astra), 8. Rendell (Comigre, toda krkaši na čelu s Papežem so monwealth), 9. Turk, 11. Mervar, 14.
bili tokrat razred zase.
Štangelj (vsi Krka) itd.
Da znajo dobro voziti in zmagovati pa
so mladinci novomeške Krke pod vod
ko so pet krogov pred ciljem pobegnili
stvom Janeza Jagodica pokazali v itali
Pagon, Eržen, Hvastija in Regec. Pa smo
jih ujeli že po dveh krogih in vse se je pri janskem Martignacu. Na cilju 120 kilo
metrov dolge cestne preizkušnje je bil v
čela znova. Poglavje zase je bil ciljni
konkurenci številnih italijanskih in slo
Sprint, Robert Pintarič si je nabral nekaj
venskih kolesaijev, med njimi tudi držav
prednosti, toda čutil sem, da tempa ne bo

Rovan dvakrat pri vrhu
Atletski Top 12 minil brez presenečenj — Brežičani
peti, Novo mesto dvakrat šesto_________
LJUBLJANA — Nič nepričakovanega
ni prinesel prvi del tekmovanja za atletski
Top 12 (dosedanji pokal Slovenije), kije
bil minulo soboto na stadionu Šiške v
Ljubljani, medtem ko bo drugi del v Ma
riboru. Zmagovali so favoriti, nekaj do
brih rezultatov pa je najavilo uspešno at
letsko sezono.
In dolenjska bera na tem tekmovanmju? V moški konkurenci velja omeniti 4.
mesto Novomeščana Božiča na 100 me
trov s časom 11,15, medtem ko je bil v te
ku na 110 m z ovirami Rovan drugi
(15,37) njegov klubski kolega Podvinski
(oba Brežice) pa četrti s časom 15,43. V
skoku v daljino je Novomeščan Vučkovič
pristal na 682 cm, medtem ko so je v sko
ku s palico Brežičan Rovan zasedel tretje
mesto (420 cm), Novomeščan Resnik je
bil z enako višino četrti, Aljoša Rovan pa s
preskočinimi štiri metri peti. Med dekleti
najdemo Novomeščanko Katko Jankovič
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STRAŠKI RAFTAŠI
TRETJI
TACEN — Na brzicah visoke in dero
če Save pri Tacnu je bila minuli vikend
zadnja tekma v raftingu za pokal Sloveni
je. Nastopilo je kar sedemnajst ekip s prek
120 tekmovalci, tekmo pa si je ogledalo
okoli tisoč ljubiteljev tega atraktivnega
športa. Najuspešnejša je bila vrsta ljub
ljanskega Royala, za katero so vozili ne
kdanji državni reprezentanti v kanuju,
druga je bila mlada ekipa Royala, tretji pa
ŠC Prodnik. Moštvu Straškega Novolesa
je po hudem boju uspelo ubraniti tretje
* Nastop ekipe Straškega Novolesa na
prvenstvu so omogočili Novoles, Zava
rovalnica Tilia, Lignus, Avtocommerce
in Gimpex.
mesto v končni razvrstitvi letošnjega dru
gega državnega prvenstva. Za ta uspeh so
zaslužni Gruden, Jaktjič, Kulovec, Kuž
nik, Lukan, Malenšek, Petkovič, Stanoje
vič, Šenica in brata Tavčar.
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TENIS ZA POKAL
TREBNJEGA
TREBNJE — V teniškem parku Vita v
Trebnjem bo v soboto in nedeljo, 27. in
28. junija, turnir za pokal mesta Trebnje in
nagradoTesnil Trebnje. Nagradni skladje
50.000 tolarjev, prijavnina pa znaša 900
SIT. Telefonične prijave zbirajo na telefon
(068) 44—232 (dopoldne) in 44—990
(popoldne).

BOŽIČU FILIPČIČEV
MEMORIAL
BREŽICE — Tod je bil pred dnevi
memorialni šahovski turnir Emila Filipči
ča, udeležilo pa se ga je 55 igralcev; med
njimi je bilo 36 članov, iz Krškega, Nove
ga mesta, Sevnice, Zagotja in Brežic.
Zmagal je Krčan Božič pred Šitnikom
(Brežice) in Kastelcem (Krško). Med pio
nirji je slavil Robert Grešak.

Trideset ur boja s Krko
: Plavalni maratonec Martin Strel bo 17. in 18. ju
•

lija preplaval 105 km dolgo reko Krko od izvira
do izliva

:
:

NOVO MESTO — Še lanskega
oktobra ali novembra je danes 39• letni Martin Strel, plavalni maratonec
: iz Mokronoga, obljubil, da bo v čast
priznanja Republike Slovenije kot
samostojne in suverene države pre
plaval v eni etapi Krko od izvira od iz
: liva. Kot smo že zapisali, bo Martin
obljubo držal, v 105 kilometrov dolgo
reko se bo pognal 17. julija ob 5.uri
zjutraj v vasi Krka.
»Če ne bo kakšnih presenečenj —
mislim na visoko in hladno vodo —
bom v Žužemberk priplaval okoli
9,ure, šest ur kasneje naj bi bil v Straži,
v Novo mesto pa naj bi priplaval oko
li 18.ure. Na Otočcu naj bi bil ob 21.
uri, v Kostanjevici pa naslednjega ju
tra, v soboto, ob 6.uri. Do cilja bo
nato še 20 kilometrov, kdaj bom na
cilju, bo odvisno od utrujenosti, mo
rebitnih poškodb ali česa tretjega.
Vseeno upam, da bom maraton za
ključil med 10. in 12. uro,« je ponos
no razlagal Martin Strel, za katerega
je znano, da izpelje sleherno stvar, ki
se je loti. Tudi ta enkratni podvig, ki
mu v Evropi ni para in katerega po
krovitelj je Dolenjski list, bo. Svoje
vrstno zagotovilo temu so Strelovi do
sedanji plavalni podvigi: bil je peti v
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tekmi profesionalnih plavalnih mara
toncev na svetovnem prvenstvu v
Sueškem prekopu, na svetovnem pr
venstvu maratoncev med Caprijem in
Napolijem je bil deveti, dvanajsti na
tekmi profesionalcev v Nilu itd.
Martin pravi, da bo na Dolenjsko
18. julija povabil tudi smetano slo
venske politike. Spodobi se, da so ob
takšnem dogodku zraven.

i
i
Martin Strel: »Če ne bo poškodb ali
previsoke vode, bom na cilju 18. ju
lija med 10. in 12. uro.«

Kam v »Tednu športa«?
Novomeška športna zveza je že pripravila okvirni
program aktivnosti med 7. in 13. septembrom
NOVO MESTO — Kot smo že pisali,
pripravlja Ministrstvo za šolstvo in šport
Republike Slovenije v sodelovanju s po
djetjem Alistar iz Ljubljane med 7. in 13.
septembrom letos veliko republiško pri
reditev, imenovano »Teden športa«. Na
njo se pridno pripavljajo tudi v Novem
mestu, narejen je že okvirni dnevni pro
gram aktivnosti.
Prvi dan, ponedeljek, naj bi bil posve
čen vodnim športom. Bazen v Dolenjskih
Toplicah naj bi gostil plavalce, skakalce v
vodo, potapljače, igralce vaterpola, hi
trostne plavalce in še koga. Za vodne
športne je predviden tudi torek, ko naj bi
svoje delo in aktivnosti na reki Krki prika
zali veslači, surfaiji, kajakaši, kanuisti, raftaši. Mladim in starim je potrebno omo
gočiti, da se s temi športi tudi pobliže
spoznajo. Ob tej priložnosti naj bi bile pri
pravljene tudi tekme s kajaki in rafti.
Tretji dan tedna je zapisan nogometu in
odbojki. Povsod v občini naj bi potekali
turnirji v malem nogometu in v odbojki
na plaži, osrednja prireditev tega dne bi bil
turnir za pokal Novega mesta v nogometu
in odbojki. Dan za igre z loparji naj bi bil
četrtek. Oživela naj bi igrišča in dvorane
za tenis, namizni tenis, badminton in
squash, nosilci aktivnosti naj bi pripravili
turnirje in eksibicijske tekme, športna zve
za predlaga tudi organiziranje delavskih

športnih iger v tenisu in namiznem tenisu
ter prvenstvo Novega mesta v badminto
nu. Petek je rezerviran za košarko, tek
mam in tumiijem naj bi se pridružilo tudi
prvenstvo Novega mesta v zabijanju in
metanju trojk. Sobota naj bi bila atletska
in kolesarska, potekala naj bi osnovnošol
ska in srednješolska tekmovanja, cestni
teki, krosi, gorske in cestne dirke kolesar
jev ter še kaj. Vrhunec celodnevnih aktiv
nosti pa naj bi prinesla nedelja, ki je na
menjena planinarjenju. Od tod tudi geslo
»Sto tisoč Slovencev nad tisoč metri!«
Planinska društva in taborniki naj bi pri
pravili pohode, Novomeščani pa naj bi se
odpravili na Gorjance ali na Mimo goro.
Sicer pa bo podrobnejši urnik aktivnosti
izdelan že kmalu, zagotovo bo v njem
prav vsakdo našel svoje mesto.

V NEDELJO SPEEDWAY
KRŠKO — V nedeljo, 28. junija, ob
15.30 bo v Krškem na Stadionu Matije
Gubca mednarodna speedwayska dirka
za srednjeevropski pokal, na kateri se bo
do pomerili tekmovalci iz Avstrije, Češke
in Slovaške in Italije, v dvoboju pa bosta
nastopili reprezentanci Madžarske in Slo
venije. Za Slovenijo bodo nastopili Gerhard Lekše, Rudi Špitaler (oba Krško),
Grega Pintar, Krešo Omerzel, Martin Pe
terca (vsi trije Ljubljana) in Artur Horvat
iz Lendave.

NAJBOLJ PERSPEKTIVNA — Na treningu sta se pomerila slovenski
mladinski prvak v bantam kategoriji Baškim Dželadini (levi) in Borut Juri
šič, kije bil na zadnjem državnem prvenstvu za las ob zlato medaljo vpolveterski kategoriji Ob boksarski vreči Gorazd Canič. (Foto: A. B.)

Uspešno zaključili sezono

Boks v Novem mestu

Belokranjski pionirji prvi v nogometu v skupini D Neuspešni v razigravanju za državnega prvaka Najmlajša ekipa________________

V SOBOTO
10. MIRNOPEŠKI TEK

ekipo, Olimpijo. Tekmo so izgubili z 2:0
in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja.
Kljub temu so dosegli dober rezultat, saj
so bili najmlajša ekipa med starejšimi pio
nirji, fantje so stari povprečno 12 let.
Ker trener Sašo Mirosavljevič za nekaj
časa odhaja zaradi študijakih obveznosti,
bi bilo vseeno dobro, da bi jedro ekipe še
naprej ostalo skupaj, saj so zelo homogena
ekipa in tudi zaradi tega uspešna.
J. DORNIZ

MIRNA PEČ — Kot smo že zapi
sali, pripravljajo poseben organizacij
ski odbor, Športna zveza Slovenije in
republiška atletska zveza jubilejni, de
seti mimopeški tek. Prireditev bo v
soboto, 27. junija, s pričetkom ob
17.uri, štela pa bo tudi za slovensko in
dolenjsko prvenstvo v malem mara
tonu. Prijave zamudnikov še sprejema
jo.

V Novem mestu deluje v okviru Partizana tudi
boksarski klub — Trener in tekmovalec Gorazd
Canič — Sest tekmovalcec, šest medalj
ZMAGA V SKOKIH—Mladi Mežnar
je premočno osvojil nedeljsko tekmo v
skokih z motorji v razredu do 80
kubikov.

na četrtem mestu v teku na 100 z ovirami s
15,41, peta je bila novomeška štafeta 4
krat 100 metrov s časom 50,43 m, med
tem ko je v skoku v višino Vučkovičeva
preskočila 150 cm in bila šesta. Uspešno
sta v Ljubljani nastopili tudi mladi lopliški
atletinji v dresu IBL Olimpije: Djuričeva
je bila v troskoku z 12,20 metra tretja,
Blatnikova pa z 11,23 m šesta.
V ekipnem seštevku vodi pri moških
IBL Olimpija z 222,5 točke, Brežičani so
jih zbrali 55 in so peti, Novomeščani pa
37,5 in so šesti. Tudi v ženski konkurenci
vodi IBL Olimpija, ki je osvojila 168 točk,
Novomeščanke pa so s 33 točkami šeste.

nih reprezentantov, prvi Andrej Gimpelj,
njegov uspeh pa je s sedmim mestom do
polnil še Branko Filip, kar je Krki v kon
čnem seštevku prineslo tudi ekipno zma
go-

NOVO MESTO — Že dobra tri
leta v okviru novomeškega Partizana
deluje tudi boksarski klub, najprej kot
društvo za borilne veščine, od lani pa
izključno kot boksarski klub, ki je re
gistriran na boksarski zvezi Slovenije.
Trener, tekmovalec, duša in motor
kluba je Gorazd Canič, učitelj telo
vadbe na šmihelski osnovni šoli, dol
goletni tekmovalec in boksarski zane
senjak.
Cane, kot mu pravijo prijatelji, je
od leta 1979 tekmoval za druge klube,
ker ga v Novem mestu pač ni bilo, bil
je 5-krat slovenski prvak v srednji in
poltežki kategoriji, ima pa tudi nekaj
mednarodnih uspehov. »V našem
klubu redno trenira in tudi že tekmuje
kakih 10 mladih fantov,« je povedal
Cane. Po besedah predsednika bok
sarske zveze Slovenije so mladi no
vomeški boksarji največje preseneče
nje zadnjih let. Te besede je pred
sednik izrekel pred državnim prven
stvom konec aprila na Ptuju, tam pa
sojih fantje še kako potrdili. Šest no
vomeških boksarjev je nastopilo na
prvenstvu v mladinski in članski kon
kurenci in vsi so osvojili medalje.

Te dni so se tudi za boksarje začele
počitnice. »Sicer pa treniramo trikrat
na teden skupaj v novomeški športni
dvorani, vmes pa še vsak sam zase.
Tekmovanja se bodo začela septem
bra, govori se celo o slovenski boksar
ski ligi, kar pa bi bilo za nas Novomeščane težko, ker nimamo ringa.«
Mladim in zagretim boksarjem na
sploh ne manjka ne volje ne veselja do
tega športa, največ težav imajo z de
narjem, ki ga kot vsak športni kolek
tiv potrebujejo za svoje delovanje.
»Klubu še največ pomaga Robi Bar
tol, direktor zasebne firme Smer, od
drugod pa imamo za sedaj v glavnem
obljube. Kot povsod, tudi v boksu vse
stane, od zdravniških pregledov do
opreme. Če bi imeli tekmovalni ring,
bi lahko prirejali tudi eksibicijske na
stope. Kaj se da narediti z boksom, je
najbolje videti na Ptuju, kjer ima klub
več kot 80 tekmovalcev. Če v Novem
mestu ne bomo mogli delati tako, kot
je treba, bomo morali nastopati za
druge klube. To pa bi bilo škoda, saj
smo v klubu sami domačini, v glav
nem mladi in perspektivni boksarji,«
pravi Gorazd.
A. B.
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ČRNOMELJ - To sezono so starejši
pionirji nogometnega kluba Bela krajina
osvojili prvo mesto v skupini D dolenjske
lige in s tem prišli v razigravanje za držav
nega prvaka.
Na 16 tekmah so dosegli 28 točk od 32
možnih, dali 68 golov, dobili pa so jih 8.
Bili so zelo disciplinirana ekipa z mini
malnim številom opominov. V celi sezoni
so imeli 84 treningov. Tudi v spomladan
skem delu, tako kot v jesenskem, so otro
kom pomagali do uspeha njihovi starši;
vozili sojih na tekme in jih spodbujali. Ve
liko razumevanja pa sta pokazali tudi čr
nomaljski osnovni šoli Loka in Mirana
Jarca.
Razigravanje za državnega prvaka sta
rejših pionirjev v nogometu je bilo 31. ma
ja v Šmartnem pri Ljubljani, kjer so sode
lovale štiri ekipe: Šmartno, Domžale,
Olimpija in Bela krajina. Žreb je določil,
da se Belokranjci pomerijo z najmočnejšo

NOGOMETNI TURNIR
BRUSNICE — Tukajšnje športno
društvo organizira v nedeljo na domačem
igrišču turnir v malem nogometu. Ekipe
lahko oddajo prijave do jutri, torej sobote,
do 19. ure v gostilni Mrak na Ratežu, kjer
bo ob 19. uri tudi žrebanje parov. Infor
macije o tekmovanju dajeta do 20. ure
Franko na telefon 85—631 in po 20. uri
Hudoklin na telelefon 85—841.

NAJBOLJŠA EKIPA V SKUPINI D — Starejši pionirji nogometnega kluba Bela
krajina so v skupini D prvi Zelo ubrana ekipaje ena najmlajših, njihova povprečna
starost je 12 let. (Foto: J. Domiž)
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Mu je kdo kdaj rekel hvala?

Premik k stvarnim interesom?

Iz Kočevja se je odselil profesor Miloš Humek - Dolga
leta je bil tvorec vseh kočevskih dogajanj na področ
ju kulture
Neopazno in tiho je odšel iz Kočevja
profesor Miloš Humek. Po smrti svoje
žene, znane profesorice zgodovine
Djordje Humek, je ostal sam. Njegovo
dinamično in ustvarjalno življenje pa
samote ni preneslo. Pred tremi meseci

Zahvala RK Kočevje
Pri OO RK Kočevje smo od 23. apri
la do danes priznali status begunca 546
osebam iz BIH. 174 jih je nameščenih v
Centru za begunce, 372 pri družinah.
Med njimi je več kot polovica otrok.
Poleg beguncev iz BIH pri nas še vedno
biva tudi 7 hrvaških beguncev. V občini
imamo tudi že kar veliko število social
no ogroženih družin, katerim je name
njena naša skrb tako kot beguncem.
Odkar imamo v naši občini begunce,
smo vedno znova prijetno presenečeni
nad nesebičnostjo Kočevarjev, še zlasti,
ker vemo, da marsikateri družini pri
manjkuje denar že za osnovne stvari. V
OO RK Kočevje se zato zahvaljujemo
za pomoč: vsem posameznikom, Kari
tasu, sindikatom, islamski skupnosti in
podjetjem Lik Kočevje, Melamin, Trikon, Kočevski tisk, Gozdnemu gospo
darstvu Kočevje, Kmetijskemu gospo
darstvu in g. Gomolju iz Starega Brezja,
Nami, Mercatoiju-Trgoprometu, osnov
nošolskim učencem, predvsem otro
kom do 4. razreda, ki so zbirali igrače,
časopisoma Dnevnik in Nedeljski dnev
nik, še posebej novinarki g. Nadi Mav
rič, »Iskrici«, pobrateni občini Dolina
pri Trstu, Krajevni skupnosti Kočevje,
ter RK Republike Slovenije, ki nam je v
času prihajanja beguncev iz BIH poslal
157 paketov.
V letošnjem letu smo podelili pomoč
336 socialno ogroženim posamezni
kom ali družinam na predlog socialne
komisije pri RK, beguncem iz BIH pa
en paket na pet oseb za dobo enega me
seca. V juniju bomo darovali poleg tega
še vrečko praška in vrečko sladkarij.
Podpredsednica OO RK:
STANKA ŽAGAR

se je preselil k svoji hčerki v Škofjo
Loko.
Nič posebnega, bi človek dejal, ne
kdo seje pač odselil. Pa vendar je ta od
selitev zelo žalostna. Saj je bil prav prof.
Miloš Humek tvorec vseh kočevskih
dogajanj na področju kulture. V poli
tično preverjeni in sortirani deželi, ka
kršna je bila po drugi svetovni vojni ko
čevska, je morala biti kultura »vedno na
liniji«. Prof. Humek pa se na ukazano
»linijo« ni kaj prida oziral. Ubiral je svo
ja pota, ki so bila speljana skozi povsem
drugačen, odmaknjen svet. Prav zaradi
tega je bil ves čas bivanja v Kočevju
drugorazredni občan. Kako hitro smo
pozabili, daje zagnani profesor celih 40
let deloval v zahtevnem pedagoškem
poklicu, prav toliko let vodil različne
pevske zbore, pisal pesmi za mladinske
m odrasle zbore ter prirejal ljudske
pesmi, učil več predmetov in opravljal
tajniška dela v gimnaziji, ustanovil
glasbeno šolo in bil njen ravnatelj do
upokojitve, opravljal vsa pomembnejša
dela pri občinski kulturni skupnosti, or
ganiziral proslave, samostojne koncer
te, glasbene večere, planinske in kole
sarske izlete, pisal članke v kočevskem
in gimnazijskem zborniku ter Kočev
skih razgledih, fotografiral naravne,
krajinske in kulturne znamenitosti in
kot svetovni popotnik prepotoval vso
Evropo in precejšen del Azije in Afrike.
Kot kulturni ambasadorje skrbel, daje
bila na vseh ravneh in ob vsakem času
prisotna tudi kultura. Pred tremi meseci
se je brez bučnega slovesa poslovil in
odpotoval. Odšel je, ne da bi mu kdo
rekel hvala. Pred dvajsetimi leti so se
verjetno zmotili in mu dodelili Šeškovo
nagrado, to pa je bilo tudi vse. Pred
dnevi sem zvedel, da je hudo bolan.
Prav bi bilo, da bi se nanj spomnili, saj
je za nas žrtvoval najlepši del svojega
življenja.
IVE STANIČ
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Več znamenj kaže, da na naslovno vprašanje lahko odgovorimo prirdilno

Helena je učenka
generacije
ČRNOMELJ - Letos je na OŠ Mi
rana Jarca Črnomelj končala svoje
osemletno šolanje Helena Schweiger.
Učenka je bila vsa leta odlična, vendar
to še zdaleč ni vse. Od petega do osme
ga razreda seje udeleževala tekmovanj
za Veselo šolo. Vsa leta je dosegla prva
mesta na šolskem in občinskem tekmo
vanju in sodelovala na republiškem.
Že v petem razredu je začela tudi
tekmovati iz matematike, kjer je letos
dosegla prvo mesto na šolskem, drugo
mesto na občinskem in tretje mesto na
državnem tekmovanju. V sedmem raz
redu je skupaj z Alešem Štefaničem do
segla prvo mesto na regijskem tekmo
vanju iz fizike.
Ves čas jo je zanimala tudi anglešči
na. Na letošnjem šolskem tekmovanju
je dosegla prvo mesto, drugo mesto na
občinskem in 12. -14. mesto na držav
nem tekmovanju. Helena je poleg red
nega pouka ves čas obiskovala tudi do
datni pouk iz matematike, angleškega
jezika, fizike, slovenskega jezika in ra
čunalniški krožek. Na vprašanje kako ji
je to uspelo, je odgovorila: »Nič ni tež
ko, če te veseli.«
Helena ni nikoli tarnala, da je pre
obremenjena, svoje uspehe pa je spre
jemala zelo skromno. Učiteljski zbor
OŠ Mirana Jarca jo je imenoval za
učenko generacije. Zavod za zaposlo
vanje pa jo je predlagal za Zoisovo
štipendijo.

Policija ob Roški cesti — da ali ne?
Razmišljanja ob razgrnitvi programskih zasnov za objekt nove policije v Novem
mestu — Pismo mojemu delegatu
V Novem mestu že dolgo časa išče
mo lokacijo za preselitev vseh služb
Ministrstva za notranje zadeve Repu
blike Slovenije (ali na kratko policije) iz
samega jedra mesta. V časovnem ob
dobju zadnjih štirih let je bilo obravna
vanih kar lepo število možnih lokacij za
izgradnjo nove stavbe, poleg obstoječe
razširitve, zlasti pa so dobile večjo težo
lokacije na prostoru, ki gaje izpraznila
bivša JLA. Na žalost ugotavljamo, da
ni bila izdelana študija, ki bi na podlagi
širših kriterijev (interesov v prostoru)
tudi pondirala predlagane lokacije.
Razgrnjene programske zasnove na
mreč že ponujajo kot najprimernejšo
rešitev lokacijo nasproti nove avtobus
ne postaje na samem bregu reke Krke,
čeprav v Poročilu (k navedenim pro
gramskim zasnovam) navedeno na
slednje: »Presoja je pokazala, daje z ur
banističnega vidika najugodnejša loka
cija v Žabji vasi, manj ugodna pa je
lokacija ob Roški cesti, ki pa je obenem
najbolj sprejemljiva za investitorja.« Po
odločitvi Izvršnega sveta SO NM so se
aktivnosti nadaljevale na »Roški cesti«,
kar je po svoje logično, saj je tam v na
sprotju z žabjo vasjo lažje pridobiti zem
ljišče kakor tudi napeljati določeno in
frastrukturo. Ali je bila odločitev IS
dovolj strokovno utemeljena, je stvar
razprave strokovnjakov, ki se ukvarjajo
s prostorom. Vsekakor pa nekateri, ki v
tem prostoru živimo, menimo, daje od
ločitev neutemeljena.
Minula javna razgrnitev in obravna
va Programskih zasnov je potekala brez
množičnega interesa javnosti (knjiga
pripomb je bila nepopisana), iz česar
lahko sklepamo naslednje: nezadostno
(standardno — »po zakonu«) obvešča
nje, gradivo je dostopno samo v delov
nem času upravnih organov, prezentacija gradiva je minimalna formalno
sicer zadovoljiva). Zato se je zopet po
kazala nuja pridobiti v mestu razstavni
prostor, kjer bi občanom omogočili v
vsakem času stik s prezentiranim pro
storskim problemom (UZN, PIA, ipd),
ki se jih posredno in neposredno tičejo.
Ob tem ugotavljamo da predstavljeni
poseg (predmet je konkreten objekt, na
določeni lokaciji!) ni predočen občanu
na razumljiv način. Menimo, da je to
pričakovanje upravičeno ne glede na
dejstvo, da so programske zasnove
planski dokument, a imamo hkrati
znane že vse podatke za predviden po
seg (elemente za izdelavo ureditvenega
načrta oz. projekta za gradbeno dovo
ljenje).
Hkrati ugotavljamo, da se je Zavod
za družbeno planiranje in urbanistično
načrtovanje trudil pridobiti na strokov
no obravnavo osnutka programskih za
snov (3.6.1992) vrsto strokovnjakov,
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vendar se večina vabljenih ni odzvala.
Med njimi tudi izdelovalci temeljnih
urbanističnih dokumentov za Novo
mesto (Fakulteta za arhiitekturo, Ur
banistični inštitut, Zavod za varstvo na
ravne in kulturne dediščine in drugi). Iz
tega sklepamo, da je bila strokovna
obravnava razpisana prepozno, saj bi
morala biti razpisana pred razgrnitvijo,
da bi se mnenja strokovnjakov upošte
vala pri izdelavi samega osnutka pro
gramskih zasnov (izbira lokacije?).
Iz članka v dnevniku Delo (15. 6.
1992) smo izvedeli, daje za investitorja
obravnavana lokacija edina sprejemlji
va, navkljub določenim pomankljivostim, ter da bo razpisan interni natečaj,
čeprav nam razgrnjeni osnutek pro
gramskih zasnov obljublja anonimni
javni natečaj za objekt z zunanjo ure
ditvijo celotnega območja!
Lokacija med Roško cesto in reko
Krko ni primerna iz naslednjih razlo
gov:
Dejavnost policije ni mestotvorna
dejavnost in ne sodi v vsebino športnega
kompleksa Portovald, ki je jasno defini
ran v okljuku reke Krke. To nam potr
juje tudi prejudiciranje lokacije avto
busne postaje v tem prostoru, ki med
ostalim ni rešila svojih parkirnih pro
storov temveč je posegla v prostor špor
ta.
Dokler ni športno-rekreacijski center
Portovald razrešen v osnovi (idejni
koncept, programske zasnove), ni do
pustno umeščati kakršnekoli dejavnosti
severno od Roške ceste. Lociranje poli
cije na obravnavani lokaciji je v na
sprotju z osnovnimi principi umeščanja
objektov ob naravno kvalitetnih vodo

tokih. Objekt je pretežak, premasiven
in preobsežen za subtilno brežino Krke
(primerjava s Piavo laguno).
Nameravani poseg kaže nadaljevanje
trendov grobe pozidave in obzidave
desnega brega Krke (varianta nove Par
tizanske ceste po samem bregu reke, ki
posega celo v samo strugo). Ob vsem
naštetem je videti, da imajo odgovorni
izredno slab »urbanistični spomin« (na
kar bi še posebej opozorili člane žirije),
ko je bil leta 1989 izveden natečaj za
novo avtobusno postajo in je bilo s stra
ni natečajnikov ugotovljeno in predla
gano, da se severna stran Roške ceste
ohrani nepozidana, kar je žirija (ime
novana s strani občine) tudi potrdila in
Izvršni svet SO Novo mesto sprejel.
Če lokacija objekta nove policije ne
more biti drugje, kot ob Roški cesti v
območju avtobusne postaje, predlaga
mo naslednje:
Objekt policije naj se locira neposredno
ob avtobusni postaji, južno od Roške
ceste oz. zahodno od uvoza na plato av
tobusne postaje. Po preverbi program
skih zasnov objekta menimo, da pred
lagana nova lokacija omogoča izpelja
vo celotnega programa policije.
Še več, lokacija ima možnost širitve,
gabarit je možen višji (kot P +1). Hkra
ti ohranimo športno rekreacijsko povr
šino severno od Roške ceste nedotak
njeno, ohranimo veduto na mestno
jedro, ne zmanjša se število obstoječih
parkirnih mest (kijih ob športnih prire
ditvah že sedaj močno primanjkuje!),
ne posegamo v pravkar obnovljeno infratrukturo (trafo postaja in ostalo).
MARIJAN LAPAJNE
DUŠAN BLATNIK

Nedavno je slovensko politično pri
zorišče zapustila osebnost, ki jo lahko
označimo za nosilko političnega ro
mantizma, mesianizma in eshatološkega pojmovanja prihodnosti. Ob tem se
nam vsiljuje vprašanje, ali ni morda s
tragičnim odhodom dobrotnika iz Ne
gove in v mnogočem nenavadnega poli
tika Krambergerja zaključeno obdobje
slovenskega nacionalnega romantizma
in začet prehod v obdobje političnega
realizma, v katerem prevladuje prag
matizem, ki z vizionarstvom in roman
tiko nima nič skupnega.
Krambergerje vnesel v slovensko po
litiko vse tiste elemente, ki jih lahko
označimo s političnim romantizmom:
vsevprek je kritiziral preteklost, s seda
njostjo se ni mogel sprijazniti, v bodoč
nosti pa je obljubljal nenavadno veliko.
Z realnimi možnostmi se ni ubadal.
Ljudem je govoril tisto, kar so želeli sli
šati; na množice, ki so se zgrinjale okoli
njega, ni nikoli naslavljal zahtev, nikoli
pozivov na žrtve, obljubljal pa je užitke
v prihodnosti. S tem je postal utelešenje
želja (neuresničenih in neuresničljivih)
ljudi bolj v veri kot v razumskem pre
misleku. Njegovi nastopi so bili pogosto
posnemanje svetopisemskih blagrov. S
tem je vpeljal v politiko elemente me
sianizma in z (neprevedenimi) oblju
bami v boljšo prihodnost tudi elemente
eshatološkega pričakovanja. Na ta na
čin mu je uspelo pritegniti množico
predvsem ponižanih in razžaljenih, za
postavljenih in osamljenih in tudi —
kot so pokazale raziskave javnega
mnenja — določeno število izobražnih
ljudi.
S tem ko je Slovenija postala polno
pravna članica OZN, so se končale
zgodovinske naloge, ki so praviloma
zaznamovane tudi z romantizmom. Kot
samostojno državo nas sedaj čakajo
drugačni izzivi: obvladovanje vsakda
njih problemov, predvsem ekonomske
in politične narave.
Sem sodi dolgo pričakovana zasnova
ekonomske politike, ki jo je (končno)
predložila Drnovškova vlada. Gre, kot
pravijo snovalci zasnove, za izrazito
protiinflacijski in stabilizacijski doku-

IZJAVA OB PRIREDITVI
MESTO TREBNJE VABI
Ob letošnji razširjeni turistično-kultumi prireditvi Mesto Trebnje vabi ozi
roma Iz trebanjskega koša, ki ima dol
goletno tradicijo v Trebnjem in veliko
odmevnost tudi drugod, je občinski od
bor slovenskih krščanskih demokratov
Trebnje začuden, pa ne nad bogatim
turistično-kultumim programom in raz
glasitvijo Trebnjega kot najmlajšega
slovenskega mesta, temveč nad nena
vadno velikim številom povabljenih dr
žavnikov, ki pa prihajajo v glavnem iz
ene stranke. Pa ne, da jih ne bi bili vese
li, ampak to le preveč očitno kaže na
promocijo ene stranke v Trebnjem, ki
bo s tem posredno izkoriščala denar, ki
ga tukajšnji davkoplačevalci niso na
menili temu. Očitno se predvolilna
kampanja bliža vrhuncu, vendar ni do
bro in pošteno, da se dolgoletna priredi
tev Iz trebanjskega koša, ki sojo doslej
organizirali prizadevni predstavniki
Turističnega društva Trebnje, izrablja v
take prozorne politične namene.
OO SKD
Trebnje

Razočarana odšla
z Debenca
Koča je bila zaprta
Sem upokojenka iz Ljubljane in z
možem že vrsto let zahajava v najin
skromni vikend v okolici Mirne na Do
lenjskem. Sem tudi redna bralka vašega
lista in ko sem v eni izmed aprilskih šte
vilk prebrala, da je koča na Debencu
zopet oživela oziroma dobila novega
lastnika, sem se tega zelo razveselila.
Debenec je namreč priljubljena izlet
niška točka, ki jo pozna marsikateri go
bar, lovec ali ljubitelj narave.
V nedeljo, ko je bilo prijetno sončno
jutro, sva se z možem odpravila proti
Debencu. Malice s sabo nisva vzela, saj
sva bila prepričana, da bova jedla v ko
či. Po nekajurni hoji sva si zaželela je
dačo in pijačo, ko pa sva ob pol enih
prišla pred kočo, je bilo vse zaprto. Maio sva se odahnila in se tolažila, da bo
morda le kdo prišel, vendar sva čakala
zaman. Ob štirih popoldan sva se lačna
in žejna vrnila v dolino.
Sprašujem se, kje je spoštovanje
upravljalca koče do obiskovalcev? Dvo
mim, da je zaslužek tako velik, da kar
tako zanemarja priložnosti za zaslužek.
Dodala bi še, da je koča v veliko slab
šem stanju kot v času, ko je z njo uprav
ljal NK Partizan, da o urejenosti okolice
koče in dovozni poti sploh ne govorim.
Upam, da bo, ko bova naslednjič prišla
na Debenec, drugače.
ANICA TOMŠE

ment, ki naj bi zaustavil sedanja nega
tivna gospodarska gibanja, oživitve
gospodarstva pa naj ne bi še prinesel. V
prvi vrsti gre za to, da se sedanja več kot
6-odstotna mesečna inflacija spravi na
raven evropskih standardov, za sanaci
jo podjetij in bank ter za izvozno uspo
sobljenost podjetij in uravnavanje pro
računskih deficitov.
Nas zanimajo predvsem tisti ukrepi,
ki nas zadevajo neposredno. V prvi vrsti
gre za politiko plač in zaposlovanja.
Osebni dohodki naj bi se gibali v skladu
z že omenjeno protiinflacijsko politiko
počasneje od tekoče inflacije. Pri tem
naj bi ostale kolektivne pogodbe pravi
loma nespremenjene, spremenile bi se
le tam, kjer bo to nujno potrebno. Pro
gram predvideva tudi ukinitev morato
rija na stečaje podjetij. Oboje pomeni,
da bo standard še naprej padal, najver
jetneje se bo povečevala tudi nezapo
slenost, kajti težko je pričakovati, da
bodo podjetja, ki jih varuje pred steča
jem le moratorij, nenadoma ozdravela.
Povečano oživljanje pa program
ekonomske politike predvideva v za
sebnem sektorju. Spodbujalo naj bi ga
zlasti devizno kreditiranje uvozne opre
me. Razvoj kmetijstva pa še ni zadovo

ljivo pojasnjen. Popolnoma negotova je
usoda lastninske zakonodaje in postop
ki lastninjenja, ki so v pristojnosti par
lamenta. Ker je lastninska zakonodaja
hrbtebnica bodočega razvoja države
Slovenije, se bo morala slovenska poli
tika čimprej poenotiti tudi glede tega
problema, čeprav je, razumljivo, to zelo
težavna naloga.
Da bo Slovenija vendarle izšla iz se
danje gospodarske in politične krize,
vzbuja nekaj optimizma oživljanje raz
prav o volilni zakonodaji. Le-ta, je v
nekem oziru še najpomembnejša, saj
mora zagotoviti temeljno, to je politični
konsenz, ki ga lahko zagotovijo le volit
ve. Interese smo namreč tako zelo »razenotili«, da jih parlament ne more več
uspešno usklajevati, vlada (prejšnja in
sedanja) pa vsled tega ne more učinko
vito vladati.
Vse kaže tako, daje pred nami vroče
poletje in še bolj vroča jesen, kar je ne
nazadnje tudi prav, saj na obljubah vsakoratnih politikov ne rastejo sadeži. Če
je tako, potem smo končno obrnili hr
bet nekemu obdobju, ki je bilo sicer
spektakularno, in zakoračili v praktično
življenje, v reševanje konkretnih intere
sov.
ALFONZ ŠTERBENC

Ne bo spričeval, izpitov...?
Sindikat protestira zaradi znižanja izhodiščne plače
________ in napoveduje nevšečne bojkote________
18. junija 1992 je največji sindikat v
vzgoji, izobraževanju in znanosti (SVIZ
Slovenije) obravnaval neuresničevanje
kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti, ki jo vlada kot sopodpisnica
v letošnjem letu uresničuje samo
80-odst.
SVIZ Slovenije je protestiral proti
zavajanju javnosti o tem, da so se v ma
ju prekomerno povečale plače v javnih
službah, ker je s tem vlada izravnala
plače samo za ugotovljeno rast v gos
podarstvu v marcu 1992. Glede na to je
SVIZ Slovenije odpovedal tudi za maj
izglasovano stavko!
SVIZ Slovenije tudi najodločenje
protesitra proti nameri vlade, da izho
diščno plačo za junij zniža za 1.675 SLT
ali okoli 7,4% na 20.991 SLT bruto.
SVIZ Slovenije bo v sodelovanju z
drugimi sindikati negospodarskih de

javnosti, zlasti z zdravstvom, pozival
zaposlene v vrtcih, šolah in drugih de
javnostih na proteste proti nedosledni in
diskriminacijski politiki nove vlade.
Hkrati zahteva od vlade, da takoj naka
že regres za letni dopust, ki so ga dobile
že vse dejavnosti razen vrtcev in šolstva.
Zniževanje plač v juniju sovpada tudi z
obveznim prispevkom solidarnosti v vi
šini enodnevnega zaslužka, kar zapo
slene dvakratno prizadene.
Če ne bo prišlo do dogovora z vlado
in resornimi ministri, ki so ob nastopu
funkcije obljubljali izvajanje podpisane
kolektivne pogodbe, bo SVIZ poskušal
zadržati izdajanje spričeval, uvesti boj
kot junijskih popravnih izpitov in boj
kot vseh pisnih poročil, ki jih od učitelja
zahtevajo šolske oblasti.
Glavni tajnik RO SVIZ Slovenije
VLADIMIR TKALEC

63 TISOČ BEGUNCEV

0 razmerah
na Balkanu

LJUBLJANA — V Sloveniji je ta
čas že več kot 63 tisoč beguncev, ki so
pobegnili pred vojno morijo v Bosni in
Hercegovini. Na uradih Rdečega križa
je za status začasnega begunca zaprosilo
že blizu 42 tisoč ljudi, med njimi je več
kot 18 tisoč otrok do šestnajstega leta
starosti. V 59 zbirnih centrih po vsej dr
žavi je nastanjenih 16 tisoč beguncev,
vsi ostali pa so pri družinah sorodnikov,
prijateljev in znancev. Po najnovejših
vesteh je Nemčija pripravljena v toliko
olajšati slovensko begunsko breme, da
bo sprejela vsaj nekaj začasnih begun
cev, ki so se zatekli v Slovenijo, v Ne
mčiji pa imajo sorodnike.

MLADI BRALCI TOKRAT
NAGRAJENI DRUGAČE
Mlade bralce OŠ Metlika in Podze
melj so za zvestobo knjigi nagrajevali s
knjigami. Letos je Občinska zveza prija
teljev mladine Metlika za nas organizi
rala izlet po Koroški. Ta nagrada nas je
nadvse razveselila. Na zasluženi izlet se
nas je odpeljalo 37 učencev iz OŠ Met
lika in 5 iz OŠ Podzemelj. Tokrat z nam
niso odšli naši učitelji, ampak sodelavke
Zveze prijateljev mladine ter mentorica
bralne značke Marjana Smrekar. Nekaj
časa je tekla pot skozi kraje, ki jih po
znamo, kmalu pa se je pred nami prika
zal del Slovenije, kjer nas večina še ni
bila. Prvi kraj, kjer smo se ustavili, je bil
Slovenj Gradec. Tu smo si ogledali stal
no zbirko v umetnostni galeriji, v ko
roškem narodnem narodnem muzeju
pa smo z velikim zanimanjem občudo
vali arheološko zbirko. Odpeljali smo
se še na Ravne na Koroškem, kjer smo
na osnovni šoli Koroških jeklarjev dobi
li kosilo, ogledali smo si tudi centralno
študijsko knjižnico ter spominsko sobo
Prežihovega Voranca. Ob tem obisku
smo zvedeli veliko zanimivega o pisate
lju. Polni pričakovanj smo se odpravili
v Kotlje, kjer seje pred nami odprla po
krajina, prav takšna, kot jo je v Solzicah
opisal Prežihov Voranc. Ogledali smo si
še Prežihovo bajto. Črn madež na mizi
v eni izmed obeh sobic meje spomnil na
pisateljevo črtico Prvo pismo. To je go
tovo madež črnila, ki gaje polil deček,
ko je pisal pismo. Ko smo se vračali,
smo razmišljali kako neverjetno se ta
svet ujema z Vorančevim pisanjem. Iz
let nam bo ostal v lepem spominu. Hva
ležni smo Zvezi prijateljev mladine, ki
nam ga je omogočila.
BRANKA BRINC
8. r., OŠ Metlika

Dokument Mlina pri
NDS — Kaznovati zlo
čince
Dogodki, ki so privedli do krize
na območju bivše Jugoslavije, so
posledica nasilne in nerazumljive
politike komunističnega režima v
Srbiji in Črni gori, kije za moderno
družbo 20. stoletja popolnoma ne
sprejemljiva. Težnja po nasilni ohra
nitvi srbske dominacije v bivši Ju
goslaviji je pripeljala do tragičnih
razmer najprej v Sloveniji, nato pa z
neprimerno večjo silovitostjo še na
Hrvaškem in Bosni in Hercegovini.
Poleg tega je ogrozila stabilnost ne
le na Balkanu, ampak celo v Evropi
in svetu. Vojna, ki grozi, da se bo
nenadzorovano razširila na širše
območje Balkana, nas upravičeno
navdaja s strahom in negotovostjo.
Prav zato nas še posebej skrbi stra
tegija nekaterih evropskih in sve
tovnih institucij, ki popolnoma ne
močno spremljajo razvoj dogajanja
ter s svojimi neodločnimi stališči
spodbujajo aresoija, ki so ga jasno
imenovali Združeni narodi in
Evropska skupnost.
Naše mnenje je, da je agresijo
mogoče ustaviti edino še z vojaško
silo, saj je srbskemu komunistične
mu režimu vsak drug jezik tuj,
sankcije pa zaradi kršitev nepo
polne. To je sicer korak, za katerega
seje težko odločiti, vendar so po na
šem mnenju izčrpane vse druge
možnosti. Novo ustanovljeni ZRJ
je treba v vseh institucijah odvzeti
možnost nastopanja, prošnje za
sprejem se morajo obravnavati po
kriterijih, kot to velja za vse novo
nastale države. Po ustavitvi agresije
na BiH ter Hrvatsko in vzpostavitvi
trajnega miru na tem prostoru bo
treba nemudoma začeti s trajnimi
multilateralnimi pogajanji med vse
mi stranmi, da bi tako dosegli višjo
možno stabilnost. Proces demokra
tizacije je treba izpeljati v vseh dr
žavah bivše Jugoslavije.FL
Po
trebno je kaznovati vojne zločince
po mednarodnem pravu, povrniti
vojno škodo vsem prizadetim,
vzpodbuditi normalizacijo gospo
darstva in omogočiti vrnitev več kot
1,500.000 beguncev na svoje do
move.
MLIN — Mlada iniciativa pri NDS
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Proti grozovitostim in nasilju

Zaustavite morijo!

Slovensko zdravniško društvo_poziva k preprečitvi nadaljnjega ubijanja neobo___
roženih, nezaščitenih in nemočnih ljudi v BiH_______________
Vojna na področju novih, medna
rodno priznanih in suverenih držav Hr
vaške in Bosne — Hercegovine je krva
veča rana na telesu združujoče se
Evrope, kije sprejela najvišja merila za
spoštovanje človekovega življenja.
Zdravniki Slovenije se pridružujemo
vsem, ki so dvignili svoj glas proti gro
zovitostim in nasilju na tleh Balkana.
Ker smo svečano obljubili, da bomo
spoštovali človeško življenje od spočet
ja dalje, ne moremo pristajati na kršitve
načel Ženevskih konvencij pa tudi ne
na teptanje vseh civilizacijskih meril v
oboroženih spopadih. Treba je zausta
viti zveri v človeški podobi, ki ubijajo
neoborožene, otroke, ženske in starce
M naan, ki ga Evropa v zadnjih stolet
jih ne pozna več.
Obračamo se na Svetovno zdravniš
ko združenje, mednarodni RK, OZN,
na Evropsko dvanajsterico, na pred
sednika g. Busha in vse, ki so odgovorni
in dolžni zastopati stališča humanosti in
miru, da preprečijo nadaljnje ubijanje
neoboroženih, nezaščitenih in nemoč
nih ljudi na Balkanu.
Vsakega človeka, še posebej pa
zdravnika, mora prizadeti, presuniti in
ogorčiti dogajanje, povezano z apoka-

MISS SLOVENIJE 92
ZA MISS SVETA
MARIBOR - Mariborska agencija
Geržina - Videoton je pridobila medna
rodno licenco za organizcijo izbora za
najlepšo Slovenko, ki bo našo državo
zastopala na mednarodnem lepotnem
tekmovanju za Miss sveta 12. decembra
v Južnoafriški republiki. Agencija Ger
žina - Videoton bo v sodelovanju s ted
nikom Kaj pripravila več predtekmo
vanj. V času med 20. junijem in 15.
avgustom bodo odkrivali lepotice na
Petnajstih predizborih v raznih krajih
Slovenije. Prve tri s teh predtekmovanj
se bodo uvrstile v polfinalna izbora, ki
ju bodo organizirali konec avgusta.
Konec septembra pa bo gala finalni iz
bor za uradno Miss Slovenije 92. Kan
didatke se lahko prijavijo na naslov:
Videoton, p. p. 84, 62001 Maribor, ali
Kaj, Svetozarevska 14.62000 Maribor,
ali na naslove lokalnih organizatorjev
predtekmovanj.

lipso na Balkanu. Nepredstavljivo je
divjanje, pobijanje civilistov, uničeva
nje celotnih mest in vasi ter zgodovin
skih spomenikov, ki sodijo v zakladnico
človeštva. Po humani in strokovni plati
so vsega obsojanja vredni napadi na
zdravstvene ustanove, zdravstvene tran
sporte in nespoštovanje pravic ranjen
cev in pietete umrlih.
Pozivamo k oblikovanju mednarod
ne etične komisije, ki bo celovito oceni
la vse kršitve mednarodnih konvencij v
vojni na področju Bosne — Hercegovi
ne in Hrvaške. O svojih ugotovitvah naj
bi seznanila OZN, SZO, Mednarodni
Rdeči križ in celotno mednarodno
skupnost. Ocenila naj bi tudi, katera de
janja je možno predlagati kot vojne zlo
čine in prispevala k sklicu mednarod-

Gospa Wang je na počitnicah
V 23. številki Dolenjskega lista smo
zapisali, da so 31. maja zadržali gospo
Wang Ai Ping, mojstrico Qi gonga, v
Ljubljani. Gospo so odpeljali na sodišče
na pogov or, v endar je niso priprli. Od
vzeli soji potni list in morala je obljubi
ti, da bo na razpolago do konca
postopka.
Kotje znano,je Wangova osumljena
škodljivega zdravljenja. Prijava je ne
• 3.junija je VVangovo in direktor
ja njenega podjetja, gospoda Klariča,
sprejel pravosodni minister gospod
Miha Kozinc. Gospa je po razgovoru
komentirala, daje minister ne bi spre
jel, če N bila kriminalka. Dejalaje, da
je bil s srcem na njeni strani. Povedala
je tudi, da so policisti ravnali z njo
normalno in čutila je, da so na njeni
strani
bremeni za nobeno smrt, pač pa za po
slabšano zdravstveno stanje štirih pa
cientov. Preiskavo zahtevajo zdravniki
in ne bolniki. Na zaslišanju je Wangova
vse obtožbe označila za neresnične. Ne
čuti se kriva, ker nobenemu pacientu ni
škodovala.
Gospa Wang je zahtevala od sodišča,
da se postopek hitro konča. V nasprot
nem primeru bo gospa odšla na turnejo

PRED PETDESET LETI S KOLI NAD TANKE
KOČEVJE — O Miletu Opačiču iz
Kočevja, ki bo te dni dopolnil 70 let,
krožijo grozljive in zabavne pripovedi.
Nekateri ugibajo, daje po vojni pobijal
v Rogu, drugi trdijo, da je bil vedno do
ber tovariš in da ob 70-letnid zasluži
članek v časopisu. Predstavil se je in od
govoril tudi na nekatera provokativna
vprašanja tako:
»Rojen sem bil 15. julija 1922 v vasi
Donji LapaC pri Gospiču v Liki. Oče je
umrl leto dni po mojem rojstvu. Prej je
delal v Ameriki, tam dobil jetiko in pri
šel domov umret.
Od treh bratov sem živ le šejaz. Eden
je padel v partizanih. Brez puške in sa
mo s sekiro sem šel maja 1941 zaradi
ustaških pobojev v gozd in se nato pri
ključil partizanom. Sekiro sem nekje
pozabil, ko sem si priboril prvo puško.
Najprej sem bil borec, potem komandir
voda in čete, nazadnje pa komandant
bataljona. Moral bi v vojaško šolo in bi
bil morda danes general. Pa so me zavrnili. Zaradi vojnih doživljajev sem bil
živčen. Sem občasno razgrajal in začel
kar jurišati.
Med vojno je bilo najhuje 20. okto
bra 1942 pri Peijasici. S koli smo šli nad
italijanske tanke in skušali sneti goseni
ce. Razbijali smo tudi po kupolah, da bi
dobili tankiste ven. Ta boj, v katerem je
sodelovala tudi italijanska konjenica, je
opisal Dedijer in nekajkrat omenil tudi
mene. Velikojih je padlo, precej smojih
ujeli, nekaj jih je zbežalo. Italijanski
tankist mi je dal uro, da bi si rešil življe
nje. Pa so naši podivjali, ker so Italijani
Prej pobijali ljudi in požigali hiše. Ta
krat je bilo grozno. Glavni boj je divjal
ponoči. Nekdo od naših je vrgel bom
bo, a je zletela prek tanka in zadela ene
ga naših, da mu je razneslo ves zgornji
del telesa. Ostale so le hlače in nekaj te
lesa v njih. Takrat so me prvič razglasili
za mrtvega, ker je padli imel skoraj
enake hlače kot jaz... Med bojem mi je
znanec klical: ,Milc, Mile! Poglej, če
imam še glavo na ramenu!' Po boju so
mi dali štiri dni dopusta in naročili naj
grem v štab, počivam in jem. Tam pašo
že imeli pripravljeno krsto zame, ker so
dobili obvestilo, da sem padel.
. Štirje smo napadli dva kamiona
Švabov. Veliko je bilo mrtvih, nekaj jih
je zbežalo.
V Bugojnu sem jedel surov krompir.
Dane Mamula, mitraljezec, je vedno
napadal kar stoje. Bil je moj najboljši
prijatelj, saj mi je vedno dal kaj pojesti,
če je le imel. Pa so ga obdolžili, da je v
nekem boju ustrelil svojega politkomi
sarja. Obsodili so ga na smrt in predla
gali, naj ga ustrelim jaz. Nisem hotel.
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nega procesa proti tistim osebam, ki so
jih zagrešile.
Zahtevamo, da se nemudoma usta
novi novi Niirnberg, da bi v bodoče
preprečili podobne tragedije, kot jih
danes doživlja Hrvaška in Bosna —
Hercegovina te dni, čeprav sta enako
pravni članici KVS in OZN.
Zdravnikom sveta, ki morajo ostati
tudi v bodoče vest in zavest sveta, ne
sme biti in ne more biti vseeno, kadar so
ogroženi celi narodi in njihova kultura,
zato je njihova prva naloga, da prispe
vajo svoj glas za zaščito človeškega živ
ljenja v teh strahotnih preizkušnjah člo
veštva in v teh usodnih dneh, za
stotisoče pregnanih in razseljenih oseb.
Slovensko zdravniško društvo
Ljubljana

Koje stal predjamo, tudi drugi določe
ni boret niso streljali vanj, ampak mi
mo. Potem je z zvezanimi rokami zbe
žal, a ga je nekdo od naših pokosil s
puškomitraljezom.
Ob napadu na Drvar so padale letal
ske bombe, regljali mitraljezi. Rešili
smo Tita. Borili smo iz prs v prsi. Tehtal
sem le 46 kg. Hrane ni bilo. Klali smo
ovce in pili njihovo toplo kri.
V nekem nočnem boju meje Italijan
s sabljo odzadaj po rami. Obrnil sem se
in ga z nožem, ki sem ga imel na puški,
zabodel, da je le še rekel: .Mamma
mia_’
180 ustašev se je zvrstilo na lepem
dekletu.
Ubili so nosečo žensko in 8-mesečni
plod pribili na zid.
Videl sem klanje, metanje v jame,
prekrščevanje in spet klanje.
Grozno sovraštvo je bilo takrat v
Basni in na Hrvaškem, Tito pa je vse to
rešil in zdaj ga nekateri obrekujejo. Zdaj
pa je spet vse izbruhnilo. Neumno je,
kar počenjajo danes v Bosni. Sožitje ni
možno, če sosed mori soseda.
V nočnih bojih in zasedah smo pobili
veliko sovražnikov tudi v samostojnih
akcijah. Naš grobi komandant nam te
ga ni verjel. Dejal je, da hoče dokaze:
ušesa, nosove sovražnikov...
Povsod so prasci. Tudi v partizanih
so bili. Moj bratje reševal v boju ranje
no dekle, pa mu nobeden ni pomagal.

Mile Opačič: »Po narodnosti sem Srb,
po kraju rojstva državljan Hrvaške, v
Sloveniji pa sem že od leta 1945, zalo
sem lani med prvimi zaprosil za sloven
sko državljanstvo in ga tudi dobil Ven
dar me zelo boli, ker me še danes neka
teri žalijo in mi v lastnem stanovanju
govore, da ne želijo delati v športnem
društvu invalidov zato. ker sem jaz Srb.
Tudi zaradi lega razmišljam, da bi delo
v društvu invalidov opustiL« (Foto:
Primej

po Sloveniji. V Kranju jo že pričaku
jejo.
Gospa Wang je sedaj na počitnicah
na Gorenjskem. Prebiva pri družini, ki
je več mesecev obiskovala njene seanse
v kinu Šiška. V kinu Šiška potekajo sre
čanja pacientov, ki se zdravijo po me
todi Qi gong Wang Ai Ping. Srečanja
vodijo nadajeni učenci gospe Wang in
mojstrica Irena Terner, ki ji je Wangova rešila življenje. Pacienti so nove vadi
telje toplo sprejeli. Nekateri pravijo, da
sedaj bolj čutijo čisto pozitivno energi
jo, kot so jo na tretmajih gospe Wang.
Dobro je, da pacient preizkusi vse vadi
telje in se odloči za zdravljenje pri ti
stem, s katerim vzpostavi najmočnejši
kontakt.
Enkrat tedensko se gospa Wang sre
čuje z novimi vaditelji Qi gonga in jim
pomaga pri reševanju problemov. Va
ditelji menijo, daje kar dobro, ker gos
pa še ni odšla iz Slovenije, saj so tako še
nadalje pod njenim strokovnim in mo
ralnim vodstvom.
Vaditelji Qi gonga ocenjujejo pacien
ti in komisija. Ko bodo dobro usposob
ljeni, bodo postali mojstri. Potem bodo
začeli samostojno delovati v raznih kra
jih Slovenije.
Delno smo vsebino povzeli iz Dnev
nika 2. in 4. junija.
ANČ

Hudo je bil ranjen. Že čreva so mu šla
ven, ko je nosil ranjenko. Bledlo se mu
je. Govoril je sam s sabo: ,Daj čreva v
torbo.’ Potem je po nekaj deset metrih
padel in tam sta umrla on in dekle. Par
tizani, sosedje, pa so vse to le opazovali.
Bil sem 5-krat ranjen, 14-krat operi
ran. Imam 18 vojaških in državnih od
likovanj, največ za hrabrost, pa še za
bratstvo, zasluge za narod itd.
Najprej sem se boril v ličkih enotah,
potem v 13. primorsko-goranski divizi
ji, nazadnje pa v 31. slovenski diviziji
oz. v Vojkovi brigadi, s katero sem tudi
vkorakal v Trst.
V Kočevje sem prišel jeseni 1945 in
torej nisem mogel sodelovati v povoj
nih pobojih. 25. novembra sem se po
ročil. Z ženo Ano za začetek nisva imela
niti postelje in nama niso hoteli dodeliti
niti kosa pohištva iz vojnega plena, če
prav so imeli vsega dovolj. Leta 1946
sem se demobiliziral. Leta 1947 sem bil
predsednik kontrolne komisije v Ko
čevju. Kontroliral sem, kar mi je naročil
Vlado Krivic. Potem sem bil v okrajni
partijski kadrovski komisiji načelnik
instrukcijske uprave. Pa sekretar ZZB
NOV okraja Kočevje. Kot sekretar
borcev sem prodajal kočevarske hiše
borcem, sam pa si hiše nisem kupil, če
prav meje žena silila, naj jo. Menil sem,
da to ne bi bilo pošteno in bi mi lahko
kasneje očitali, češ da sem kupil, ker
sem bil pri koritu. Tako še danes živim
v družbenem stanovanju.
V letih 1950 do 1953 sem bil gozdni
manipulant v Borovcu pri Kočevski
Reki. Takrat so zaporniki delali cesto
proti Banjaloki._Nato sem bil upravnik
KZ Banjaloka. Še vedno sem predsed
nik občinskega društva invalidov, ki
sem ga tudi ustanovil pred 29 leti, in šte
je danes okoli 1.000 članov, od tega je le
še 51 vojnih invalidov. Sem tudi pred
sednik športne sekcije invalidov. Pribo
rili smo si 130 pokalov, 500 diplom in
plaket, jaz pa sem dobil za delo v tej or
ganizaciji 6 zlatih odličij republike in
zveze.«
Povedal je, da namerava tudi ti dve
dolžnosti prepustiti mlajšim. Ima 70 let.
Spet se pojavljajo v sanjah in tudi sicer
spomini na vojne grozote. Njegovi
znanci povedo, daje pravzaprav zaradi
teh grozot najbolj trpela njegova žena
Ana, saj je pogosto podoživljal juriše,
boje iz bližine, klanja, ruvanja s sovraž
nikom, davljenja..., zaradi česar tudi ni
bil sprejet na vojaško akademijo. Zara
di podobnih doživljajev bodo gotovo
imeli težave tudi mnogi mladi na ob
močju nekdanje Jugoslavije, ki danes
prestajajo vse tisto, kar je Mile Opačič
pred 50 leti.
JOŽE PRIMC

To slovenski borci tarjajo od Evrope in Sveta

PROTI TANKOM IN TURISTOM —
Na Čatežu so v travi za magistralno ce
sto še vedno zložene betonske protitan
kovske ovire. V turističnem prospektu
zagotovo ne bodo našle mesta, kdor od
turistov bo prišel v turistično Posavje, pa
jih bo verjetno opazil Težko je odgovo
riti, ali bi leto dni po armadni agresiji na
Slovenijo betonske gmote že morali in
smeli pospraviti. (Foto: L M.)

PRVA DEREGISTRACIJ A
Socialradikalna stranka Slovenije spo
roča, da se bo v primeru nadaljnjih po
slabšanj demokratičnih odnosov v Slo
veniji kot prva stranka deregistrirala in s
tem opozorila na vse večjo stopnjo av
tokracije in teptanja civilne družbe.
Sama formalnost registriranja poli
tičnih organizacij je bila dovoljena že v
Vzhodni Nemčiji od leta 1945 naprej in
pluralizem prav zaradi teptanja civilne
družbe ni zaživel. Prav teptanje civilne
družbe pa je tudi vzrok, daje vse manj
investicij na gospodarskem področju in
da grozi nov val revščine. Vsega tega pa
aparat prisile ne more rešiti. Zato bo
Socialradikalna stranka Slovenije prva
stranka izvenparlamentarne opozicije,
ki se bo razpustila zaradi nemogočih
razmer delovanja.

DOLENJSKI LIST
Vas četrtkov prijatelj

Na nedavnem letnem zasedanju je
skupščina Zveze združenj borcev in
udeležencev NOB Slovenije sprejela
posebno izjavo o razmerah na ozem
lju nekdanje Jugoslavije. Slovenska
borčevska organizacija jo bo posre
dovala tudi vsem mednarodnim bor
čevskim in veteranskim organiza
cijam.
Iz izjave objavljamo nekaj poudar
kov.
Ob tem, ko so se z mednarodnim
priznanjem Republike Slovenije in
njenim sprejemom v članstvo OŽN in
KEVS končno uresničile stoletne tež
nje slovenskega naroda, da si zagotovi
enakopravno mesto in vlogo v med
narodni skupnosti, pa skupščina slo
venske borčevske organizacije z za
skrbljenostjo ugotavlja, da se na
ozemlju nekdanje Jugoslavije še ved
no nadaljujeta groba agresija in bre
zobzirno nasilje proti državam, kate
rih suverenost je bila — kot v primeru
Bosne in Hercegovine ter Hrvaške —
potrjena s sprejemom v članstvo
OZN in KEVS. To barbarsko divja
nje, kakršnega Evropa in svet v mir
nem obdobju nista nikoli ne videla ne
doživela, je že doslej terjalo na desettisoče življenj — tudi žensk in otrok
— ter pripeljalo do razrušenja števil
nih mest, kulturnih spomenikov in
gospodarskih objektom ki so sad dela
več generacij. Odločno obsojamo
zverinske pokole nedolžnega prebi
valstva ter nasilje, ki je posledica na
cionalističnega fanatizma in šoviniz
ma ter fašistične miselnosti. Skoraj
dva milijona ljudi je moralo zapustiti
svoje domove in premoženje, da bi si
rešilo golo življenje.
Apeliramo na mednarodno skup
nost, kije že obsodila krivce za takšno
dejanje, naj tudi z nadaljnjo odločno
akcijo, skladno z načeli Listine OZN
in KEVS, prepreči nadaljevanje agre

sije in njeno grozeče širjenje na nova
območja. Mednarodna skupnost naj
tudi jasno ugotovi odgovornost vrhov
razpadajoče JA in velikosrbske poli
tike za takšna nečloveška in uničeval
na dejanja. V tem duhu je nujno treba
odvzeti sleherno legitimnost SFRJ
oziroma samozvanim predstavnikom
ZR Jugoslavije. Zahtevamo, da orga
ni OZN in KEVS jasno povedo, da se
bo mednarodna skupnost odločno
zavzela za kaznovanje vseh odgovor
nih za množične zločine proti človeš
tvu in miru.
Skupščina ZZB podpira humani
tarno akcijo državnih in drugih orga
nov in ustanov Republike Slovenije,
ki je že doslej omogočila zatočišče
nad 60.000 beguncem iz Bosne in
Hercegovine ter Hrvaške.
Pozivamo svetovno javnost, zlasti
protifašistične in veteranske organi
zacije, da se aktivno zavzamejo za od
ločne ukrepe svojih vlad in medna
rodne skupnosti za čimprejšnjo preki
nitev agresivnih vojaških operacij JA
in terorizma paravojaških enot, ki jim
neprikrito pomaga in jih oskrbuje JA
in Republika Srbija. Zlasti nujna je
takojšnja deblokada mest: Sarajeva,
Mostarja, Dubrovnika in drugih, ter
zagotovitev nagle humanitarne po
moči prebivalstvu, ki se bojuje za golo
preživetje.
Za področje nekdanje Jugoslavije
je bistvenega pomena, da se na tem
celotnem prostoru omogoči nadalje
vanje demokratičnih procesov in dosleno uveljavljanje človekovih pravic,
vključno s pravicami manjšin. Med
narodno skupnost pozivamo, da z
učinkovitimi ukrepi zagotovi mir in
stabilnost na tem prostoru. Gre za od
ločilen praktičen preizkus njene uspo
sobljenosti za ukrepanje v skladu z
načeli, ki jih razglaša in podpisuje.
V. B.

Več skrbi za preventivo delavcev
Z Labodove okrogle mize o položaju invalidov — Spremembe zakona ne ogroža__________ jo varnosti invalidov — Odpiranje posebnih programov__________
Pretežno ženski kolektiv Laboda, ki
ima v šestih slovenskih občinah zapo
slenih okoli 2000 delavcev, ima tudi ve
liko invalidov. Vse več pa tudi delavk,
ki jim invalidska komisija priporoča de
lo brez prisilne drže, izmenjaje sede in
stoje, s prilagojeno individualno normo
ali celo brez te, lahka fizična dela. Do
sedaj jim je, kot je poudaril glavni direk
tor Milan Bratož, to uspevalo, v bodoče
pa bo vse težje zagotavljati takim ome
jitvam primerna dela. Kajti tržišče je vse
zahtevnejše, enostavnih, lahkih del pa je
malo. To in pa usoda invalidov v času,
ko naj bi se sociala selila iz podjetij na
širšo družbeno skupnost, je bila tema
okrogle mize, ki jo je organiziral aktiv
invalidov Laboda, vodil ga jo je član
aktiva dipl. inž. Vladimir Škrinjar. Po
vabili so tudi vodjo oddelka za pokoj
ninsko in invalidsko zavarovanje Cilko
Smolič, s sekretariata za družbene de
javnosti Ano Bevc, predsednika društva
invalidov Novo mesto Andreja Gre-

Moteče črne
gradnje
S seje ribniškega izvr_____ snega sveta_____
RIBNICA — V ponedeljek so člani
ribniškega izvršnega sveta pri obravna
vi skupščinskega gradiva obravnavali
tudi poročilo inšpekcijskih služb o črnih
gradnjah v ribniški občini. Čeprav se bo
morala o razrešitvi tega problema do
končno izreči občinska skupščina, pa je
bilo med udeleženci ponedeljkove seje
čutiti prepričanje, da bodo gordijski vo
zel črnih gradenj v ribniški občini lahko
razrešili le tako, da ga bodo odločno
presekali.
Vodja inšpekcijskih služb Tatjana
Jerbič je dopolnila pred nedavnim pri
pravljeno poročilo njihovih služb o čr
nih gradnjah. Povedala je, da so nekate
ro zadevo sicer razrešili, da pa so se
pojavili novi primeri črnih gradenj, ta
ko da se njihovo število, kljub razrešitvi
nekaterih, ni prav nič zmanjšalo, morda
prej nasprotno. V razgovoru o možno
stih za razrešitev že obstoječih črnih
gradenj, pa tudi za preprečitev prihod
njih, je člane izvršnega sveta seznanila s
problemom rušenj na črno postavljenih
objektov. V kolikor se bodo v Ribnici
odločili za ta korak, kar pa ni več tako
nemogoče, kot je bilo to morda še pred
časom, bo občina morda morala založi
ti denar za stroške rušenj. Čeprav stroš
ke rušitev na črno postavljenih objektov
plača investitor, pa je ta denar potrebno
od investitorja izterjati in to zahteva do
ločen čas.
M. L.-S.

gorčiča, vodstvo podjetja in sindikat.
Spremembe zakona, kot je dejala
Smoličeva, ne ogrožajo varnosti invali
dov, opozorila pa je tudi na novosti.
Ugodno je predvsem za tiste s spreme
njeno delovno zmožnostjo, saj se njiho
va vloga lahko spremeni v 3. kategorijo
invalidnosti, kar pomeni dodatno za
konsko zaščito.
Razprava je prinesla kar nekaj za
ključkov. Mnoge delavke so postale in
validke v Labodu in podjetje jim tudi v
bodoče ne bo obračalo hrbta. V Labodu
se zavedajo, da ni rešitve v začasnih
premikih ali dodatnih bonifikacijah.
Invalidi si žele delo, ki ga bodo lahko
polno izpolnjevali, kjer bodo uspešni in
bodo tako v kolektivu povsem enako
pravni. Ena od rešitev je tudi organiza
cija formacij za šivanje posebnega pro
grama, za kar že tečejo priprave.
Največ pa je potrebno narediti za
osveščanje in preventivo. Delo v prisi
ljeni drži načenja z leti hrbtenico, zaradi
narave dela trpijo oči, monotonost in
hiter tempo pa piovzročajo tudi vse več
psihičnih motenj. Nekoč že dobro vpe
ljana rekreacija na deluje zaradi nezain

teresiranosti delavk ukinjena, nujno pa
jo bo zopet obnoviti. Poskrbeti bo treba
tudi za druge preventivne oblike. Pred
vsem pa se še premalo zavedamo, da
mora človek tudi sam skrbeti za svoje
zdravje, za primeren in odgovoren na
čin življenja. Zaskrbljujoče je dejstvo,
da mladi že iz šol prihajajo s poškod
bami.
Prisotne je skrbela tudi bodoča pove
zava v društvih in v zvezi invalidov. S
pričakovanim povečanjem števila občin
obstaja bojazen, da bi vsaka občina ho
tela imeti svoje društvo, s čimer bi se že
tako pičla sredstva le še bolj drobila.
Zato naj bi se invalidi povezovali v šir
šem območju.
Na Labodovi okrogli mizi so priza
deti opozorili tudi na premajhen posluh
someščanov za invalide. Parkirni pro
stori za invalide so pogosto zasedeni, še
vedno niso urejeni dostopi za invalide z
vozički in tudi splošna raven odnosov
do invalidov je dokaj nizka. Ana Bevc
je povedala, da je v pripravi občinski
pravilnik, ki bo prinesel na tem področ
ju več reda in varnosti za invalide.
LIDIJA JEŽ

Iznajdljivost pa taka!
Najbrž dandanes v mnogih naših
družinah najpogosteje teče beseda o tem,
kako priti do denarja. Ljudje so postali
neverjetno podjetni in lotevajo se
najrazličnejših poslov. Vsi bi radi nekaj
izdelovali, prodajali, preprodajali... Poseb
no ob nedeljah si razni prodajalci po
hišah skorajda podajajo kljuke. Na
žalost pa njihovo Število narašča obrat
no sorazmerno z našo kupno močjo.
Zato so postali nekateri že kar malce
vsiljivi in z vsemi žavbami namazani.
Pred tedni sem nekaj brkljal na
podstrešju, ko nekdo pozvoni pri vhod
nih vratih. Svakinja, ki je bila ravno pri
nas in je bila najbližja vratom, stopi
pogledat. In že zaslišim glas neznanca:
"Dober dan, robo sem vam pripeljalP
"A tako, no, potem jo kar razložite,
jaz pa pokličem koga od domačih," je
rekla svakinja.
"Ne, ne, kar z menoj pojditeT reče
spet oni in jo nekam odpelje...
Na, kaj pa je zdaj to? Nič se ne
spominjam, da bi bil kaj naročil in
pričakoval, da mi pripeljejo. Takoj sem
nekaj zasumil. Hitro sem šel dol za
njima.
Dve hiši naprej je bil parkiran osebni
avto, do vrha naložen s kartonskimi
škatlami, notri pa so bile majice,
nogavice, spodnje perilo...
Drugič spet odprem vrata mlajši
čedni ženski.
"Anketo delam," pravi prijazno," saj
ne bo dolgoP

"No, bom pa še jaz enkrat sodeloval
pri oblikovanju javnega mnenja," si
rečem počaščen. Spustim jo v hišo
skupaj z dvema velikima torbama.
V kuhinji ženska privleče iz njiju
množico raznih gospodinjskih čistilnih
sredstev in kozmetike. Z anketo ni bilo
seveda nič. Služila je le za pretvezo, da
je ne bi odpravil že kar pri vratih. Kaj
bi vam pravil, nazadnje smo jo postregli
še s kavico in kolački!
Sklenil sem, da bom poslej bolj
previden. Toda...
Tokrat je pozvonil mlajši moški in
ponudil razne zdravilne maže in čaje.
"Ne bom kupil!" pravim odločno.
Oni pa milo poprosi:
"Potem pa me vsaj za hipec spustite
noter. Glejte, tisti ob avtu pri cesti je moj
šef! Če bo videl, da nisem pokazal
kolekcije, ne dobim nič plačanega"
Res je tam nekdo stal in mladenič se
mi je zasmilil. Hitro je smuknil noter.
Potem pa me je začel pregovarjati:
"Zakaj ne bi, če sem že notri, tudi
pokazal, kar imam T
Predlog se mi je zdel smiseln in
mladenič je hitro privlekel na dan samo
zdravje: maže, zdravilne kapljice in
čajčke...
S kupčijo pa vseeno ni bilo nič.
Zadnje čase zdravilne zeli za čaje kar
sami nabiramo in sušimo. In še veliko
veselje imamo s tem.
Sl.A VKO
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»Zahvala« zavarovalnici Triglav
Zavarovalnica Croatia se je povračila škode poskušala otepsti - V Triglavski za
varovalnici pa so dvignili roke_______________________
Sem ena od mnogih, ki meje v novi
državi doletela prometna nesreča, po
vzročil jo je državljan republike Hrvaš
ke. Moja dokumentacija o nezgodi seje
nekaj mesecev nahajala na zavaroval
nici Croatia v Zagrebu. Zanjo in za iz
plačilo moje škode se v Zagrebu niso
zmenili. Ponujali so mi hrvaške dinarje
v razmerju 1:1 z opravičilom, da tolar
jev nimajo, ker jih ni moč nikjer kupiti.

1. FESTIVAL
»VIJRBEK 92«
VURBEK - Turistično društvo Vurbek je včeraj, 25. junija, organiziralo v
Vurbeku 1. festival vokalno instrumen
talnih skupin slovenske domače glasbe
z diatonično harmoniko in večglasnim
petjem. Na festivalu so z dvema sklad
bama sodelovali: ansambel bratov Po
ljanšek iz Kamnika, ansambel Simona
Legnarja iz Vinske gore, Vrtnica iz No
ve Gorice, ansambel Draga Elikana iz
Turjaka, Fantje izpod Rogle iz Zreč,
Rubin iz Novega mesta, Dan in noč iz
Velenja, Fantje izpod Vurbeka iz Vurbeka, Jože Skubic in slapovi iz Grosup
ljega, Vigred iz Laškega, Bistriški od
mev iz Slovenske Bistrice, Fantje izpod
Uršlje z Raven na Koroškem in Zoran
Zorko iz Laškega.

Izgovarjali so se, da so v vojni, češ kako
jih ne razumemo. Drugi izgovor je bil,
da naj se obrnem na vlado Slovenije, saj
je ona kriva, da nimajo tolarjev, in da
meddržavni odnosi niso urejeni.
Kot zavarovanka Triglava (avtomo
bil imam zavarovan pri zavarovalnici
Triglavvenoti Krško) sem se po pomoč
obrnila na Triglav Krško in sedež v
Ljubljani. Od pomoči ni bilo nič. Napi
sala sem pismo direktorici in prosila za
pomoč, a iz ljubljane nisem nikoli dobi
la odgovora. Poskušala sem tudi na
enoti v Krškem, pa so odgovorili, da
morajo te zadeve reševati zavarovanci
sami, češ da o tem še ni meddržavnega
sporazuma. Zavarovalnica Triglav, bi
se morala zavedati, daje njena dolžnost
oškodovancem pomagati reševati pro-

PROTI ODLAGALIŠČU
ODPADKOV
HALOZE — Na nedeljskem refe
rendumu v Halozah so zavrnili mož
nost, da bi na tem območju zgradili od
lagališče jedrskih odpadkov. Glaso
vanja seje udeležilo 11.964 Haložanov,
kar pomeni 95 odst. vpisanih v volilne
imenike. Za gradnjo jedrskega odlaga
lišča se je izreklo samo 44 glasovalcev.

Črnomaljska klavnica živine:
da ali ne in zakaj ne?
Za mnoge Črnomaljce je končno na
počil težko pričakovani trenutek, saj se
je z mestno damo smrdljivega zadaha in
številnih krikov ugašajočih življenj
končno začelo nekaj dogajati. Ob reki
Lahinji, z nikoli pridobljeno domovin
sko pravico živeče, so se z leti, takšne,
kot je sedaj, naposled naveličali tudi
njeni botri. Naivnež bi ob tem rekel
hvala bogu, dvomljivec pa bi seveda
počakal na nadaljevanje.
Prav ima drugi, kajti dami se name
sto pokopa obeta temeljita lepotna ope
racija, po kateri naj bi na novem, neko
liko vstran postavljenem odru še nasled
njih nekaj let privabljala nosove, oči in
ušesa že do sedaj prenaveličanih gledal
cev, živečih in službujočih onstran
mestnega kanala, ki je bil še nedavno
pogled in tudi kopanja vredna rečica.
Tovrsten poseg se praviloma opravi
čimbolj na skrivaj, daleč stran od tistih,
ki prisegajo na svežo kri in meso. Rezul
tat je skoraj vedno enak, veliko denarja
in malo muzike, pa še to zveni zguljeno.
»Osel gre samo enkrat na led«, pravi
stari dobri ljudski rek in upati je, da bo
obveljal tudi v lem primeru.
Cena vnovičnega drsanja bi bila za
Črnomaljce in samo mesto tokrat mno
go višja od prejšnje dinarske, saj bi mo-

Železničarji, lqe
je slovenščina?
Na postaji v Gradcu in
Kandiji po srbohrvaško
Moje pisanje je spodbudil slab odnos
službenega osebja do potnikov na že
lezniških postajah v Gradcu in Kandiji.
Na železniški postaji so vsi zaposleni v
glavnem novi državljani republike Slo
venije, ki pa si tega mesta ne zaslužijo. V
vsaki normalni državi bi človek priča
koval od službojočih oseb, da govorijo s
strankami v uradnem jeziku te države.
Tega pa človek na gradaški železniški
postaji ne doživi, razen če je slučajno v
službi kak domačin. Mislim, da nobena
evropska država v javnih službah ne bi
zaposlovala ljudi, ki ne znajo njihovega
jezika. Za dva zaposlena na železniški
postaji Gradac zagotovo vem, da sta
nova državljana Slovenije. Vem pa tudi,
daje eden izmed pogojev za pridobitev
slovenskega državljanstva znanje slo
venskega jezika. Vendar iz njunih ust še
nisem slišal slovenske besede. Kako je
to mogoče?
Drug takšen primer je železniška po
staja Kandija. Ker večkrat potujem z
vlakom na relaciji Gradac—Kandija,
me zelo moti prometnik, ki na tej posta
ji prodaja vozovnice. Na tem delovnem
mestu je zaposlen vsaj pet let. Tudi nje
ga še nisem slišal govoriti slovensko.
Vedno govori le strogo srbohrvaščino s
primesjo mastnih psovk. Kot sem več
krat ugotovil, nisem edini, ki ima pri
pombe na račun tega čuvaja.
Kljub nekaterim opozorilom vod
stvenim delavcem pri železnici se ne
ukrepa. Temu pa se končno tudi ne ču
dim, saj vrana vrani ne izkoplje oči. Pri
vseh teh grajah pa moram pohvaliti
vlakoovne sprevodnike, ki se vsaj trudi
jo govoriti slovensko. Na koncu bi še
dejal, da osebje, ki dela z ljudmi, mora
obvladati slovenski jezik.
SILVESTER JAKŠA
Gradac
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rali tokratne 3 milijone DEM družno
tudi odplačevati. Tovrstni posel botri
opravičujejo z blagovnimi rezervami,
petindvajsetimi zaposlenimi, lažjo do
bavo mesa in seveda interesom kmetov,
povezanim z dobičkom KZ Črnomelj.
Tem limanicam nasproti pa stoji odpla
čevanje nepotrebnega kredita zaradi
modeme in dovolj zmogljive klavnice v
sosednji, le 15 km oddaljeni Metliki,
nadaljevanje zastarele avtarkične mi
selnosti na račun ekološko čistega, za
življenje in delo primernega mestnega
jedra, s čisto in okolju prijazno tehnolo
gijo, brez smrdečih tovornjakov na smrt
obsojene živine, organskih odplak in
navkljub novi tehnologiji še naprej za
udarjajoči. Kloako nekoč izraza vredne
reke.
Prav bi bilo, če bi ti sodobni podjet
niki preživelih prijemov za začetek pri
zadetim pojasnili, zakaj ne bi svojega
projekta uresničili izven mesta, če že
njegove dejavnosti iz samo njim razum
ljivih — beri koristnih razlogov — no
čejo prepustiti sosednji občini, in zakaj
hočejo na vsak način še bolj utrdili
klavniški oziroma mesarski lobi na no
vi, primernejši in za razvoj mesta in po
djetniške cone še bolj uničujoči lokaciji
znotraj nekdanje vojašnice. Težava je le
v tem, da v vsej svoji navidezni vsemo
gočnosti svoje varovanke vendarle ne
morejo prenesti na 300 metrov odda
ljenejši oder, kjer ji kljub dragi lepotni
operaciji tudi najbolj kratkovidni gle
dalci v zadnji vrsti ne bodo dovolili na
stopati, sicer jim bog pomagaj v nasled
njih, ne le desetih obljubljenih, ampak v
vsaj tridesetih letih.
Poslanski klub libcralno-demokratske stranke v Črnomlju bo na naslednji
seji skupščine občine Črnomelj glede
tega vprašanja predlagal sprejetje skle
pa o referendumu krajanov mesta Čr
nomelj ter predlog spremembe statuta
oziroma poslovnika Sob Črnomelj, po
kateri naj bi odločitev skupščine o raz
pisu referenduma v primeru neizglaso
vana nadomestilo določeno število
podpisov prizadetih polnoletnih obča
nov. Predlagano bo javno glasovanje
poslancev o tej točki po predhodnem
osebnem izjavljanju, s čimer bo vsak od
njih imel možnost prevzeti svoj del od
govornosti za takšno ali drugačno odlo
čitev. Nadaljevanje sledi, pričakovana
aktivnost ostalih krajanov pa tudi, sicer
je pred vrati vnovična zmaga...
Za izvršni odbor LDS
predsednik:
IGOR FORTUN

USPEŠNO DELOVANJE
BREŽIŠKIH KULTURNIH
DRUŠTEV
BREŽICE - 17. junija so se pred
stavniki brežiških kulturnih društev
zbrali v prosvetnem domu. Konference
Zveze kulturnih organizacij seje udele
žil tudi brežiški župan Teodor Oršanič.
Kritično so ocenjevali delo in financi
ranje društev v občini. Županje pohva
lil uspešne nastope društev. Dodal je še,
da bo občina po svojih močeh pomaga
la društvu. Predstavnik Zveze kulturnih
organizacij Ernest Ferk je poudaril, da
je na njihovo konferenco prvič prišel
tudi župan. Po sprejetju finančnega na
črta za leto 1992 so sprejeli nov statut;
ta mora biti prilagojen novim razme
ram, ki pa se v kulturi niso bistveno
spremenile.
B. H.

bleme, če jim sami niso kos.
Tavala sem od vrat do vrat, klicala
vse možne ministre in iskala informaci
je pri advokatih. Brez uspeha. Iz mini
strstva sem dobila odgovor, da je teh
nično vse urejeno in da mi Croatia
mora izplačati škodo v tolarjih. Odloči
la sem se, da bom vztrajala do konca.
Trajalo je dolgo, in če ne bi bila tako
vztrajna in ne bi imela znancev v Za
grebu, je vprašanje, ali bi denar sploh
dobila. Lepo bi bilo, če bi se kdo v naši
državi zavzel tudi za Slovence, ki živi
mo ob meji. Pa tudi v zavarovalnici
Triglav bi se lahko zamislili nad svojim
ravnanjem z zavarovanci.
SUZANA ZAJC
Cvetna 32
Dobova

Odšli smo k
izviru Savinje
Nekdaj nam ni bilo dano, da bi hodili
na izlete, poznali smo samo delo in zo
pet delo. Sedaj pa si s pomočjo kluba
invalidov to lahko privoščimo. Krški,
senovški in brestaniški invalidi smo od
šli 6. junija na pot proti izviru Savinje.
Pot nas je vodila skozi Sevnico, Zidani
Most, Laško in Celje proti Šempetru,
kjer smo si ogledali rimske izkopanine.
Bili smo tudi v kraški jami Pekel. Pot
smo nadaljevali proti Mozirju, kjer smo
si ogledali Elkrojevo trgovino. Ogledali
smo si tudi Savinjski gaj. Tu smo bili
prvič razočarani. Plačali so vstopnino,
ki ni bila majhna, lepega cvetja pa
imamo po domačih vrtovih več, kot
smo ga videli tam. Opazili smo, da so
ljudje sledove predlanske poplave že le
po zabrisali. Žgradili so veliko novih
hiš, mostov, popravili pa so tudi ceste.
Proti Gornjemu Gradu smo krenili
ob 12. uri in si tam ogledali zelo lepo in
veliko katedralo. Tam smo imeli tudi
kosilo. Ogledali smo si slap in izvir Sa
vinje ter nadaljevali pot na goro Oljka.
Ker se je že mračilo, smo se odpravili
proti domu.
Najlepša hvala vsem, ki so nam
omogočili ta izlet.
GABI

Dober glas, da
las postane
glavi v okras
ŠENTVID PRI STIČNI — Vasi,
kjer v juniju zazvenijo zborovski
glasovi iz tisočerih grl in ki je le 4
km oddaljena od znamenitega sa
mostana, ni treba posebej predstav
ljati. Vsem okoličanom, ki imajo
radi urejene lase, pa je vredno pred
staviti nov, moderen frizerski lokal.
Sredi zelene mehkobe dolenjskega
podeželja gaje v roza in belo opre
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DAN ODPRTIH VRAT
OSNOVNE ŠOLE
V PIŠECAH
V sredo, 10. junija, smo na naši šoli
imeli dan odprtih vrat. Na ta dan smo se
učenci in učitelji pripravljali kar precej
časa. Zbrali smo se v učilnicah. Po po
zdravu ravnatelja so se nam pridružili še
starši. Z mano je bil oče, mama pa je bi
la z bratom Janezom. V šestem razredu
smo imeli prvo uro glasbene vzgoje.
Moram priznati, da seje oče kar dobro
odrezal. Najbolj pa sem užival pri uri te
lesne vzgoje. Proti koncu dneva odprtih
vrat so si starši ogledali še šolsko razsta
vo. Najbolj nestrpno pa smo pričakova
li glasbeni festival, ki smo ga pripravili
pod vodstvom glasbenega učitelja Vilka
Ureka. Ob spremljavi šolskega zbora so
učenci odpeli 18 skladb. Čeprav je bilo
po koncu koncerta glasovanje, so bili
zame vsi, ki so si upali pred mikrofon,
zmagovalci. Med preštevanjem glasov
pa so osmošolci predali ključ sedanjim
sedmošolcem. Na koncu smo vsi skupaj
ob zmagovalki Kristini še enkrat zapeli.
Ta dan je bil za vse nas eno čudovito
doživetje, saj smo spoznali, da Pišečani
živijo s šolo in šola z njimi.
SANDI ZUPANČIČ
6. r., OŠ Pišece

NAŠI USPEHI
Ker vemo, da dober glas seže v deve
to vas tudi s pomočjo Dolenjskega lista,
bi vam radi predstavili sošolce in sošol
ke, ki so na državnih prvenstvih in tek
movanjih segli v sam vrh. V znanju iz
matematike je Vesna Krošelj, učenka 8.
a razreda, osvojila zlato Vegovo znač
ko; zasedla je odlično drugo mesto. Bo
ris Vodopivec in Matjaž Košak sta si na
državnem tekmovanju v fiziki delila 4.
mesto. Igor Vizec iz 2. b je postal držav
ni prvak v računalništvu v svoji skupini.
V modelarstvu sta bila najboljša Iztok
Kirar in Denis Dolar: izdelala sta model
vagona in bila 3. na državnem tekmo
vanju, šoli pa prislužila stružnico. Nata
ša Šiško in Peter Hudoklin sta par, kije
najbolj navdušil strogo žirijo na ples
nem tekmovanju; postala sta slovenska
prvaka. Na 3. mestu je bil par Rok
Mencin in Snežka Kovačič in na 6. me
stu Jože Krhin in Nevenka Kušljan. Ze
lo dobri so bili tudi atleti. Ekipno so po
stale državne prvakinje mlajše in starej
še učenke. Med posamezniki pa je zlato
kolajno osvojila Petra Zore z skokom v
daljavo ter Mojca Kuhar, Mateja Narat,
Darja Tratar in Daša Bartol v štafeti 4krat 100 metrov. Srebro sta osvojili
Darja Tratar v teku na 60 metrov in
Daša Bartol v skoku v višino, bron pa je
osvojil Gregor Kuhar v skoku v višino.
Omenili smo le največje uspehe, uvr
stitve na občinska in področna tekmo
vanja smo izpustil. 1
GABI GABROVEC
OŠ Šentjernej

ATLETSKO PRVENSTVO

mila Slavka Rovanšek. Njen korak
v samostojnost je navdušeno po
zdravila tudi družina, ki jo je zaradi
dela v Ljubljani večji del dneva in
celo noči pogrešala. 17 let si je
Slavka nabirala izkušnje in prido
bivala simpatije strank v ljubljan
skih salonih. Njena odločitev je do
zorela ob veliki podpori moža —
obrtnika, brez katerega gotovo ne
bi mogla v rekordo kratkem času
urediti lokal pod prostorno domačo
streho. Svoj delež sta dodala tudi 11
in 13 let stara otroka, ki sta s pri
dnostjo in samostojnostjo precej
razbremenila svojo mater.
Prikupna frizerija v Šentvidu 185
je že v prvem majskem mesecu nu
dila usluge številnim strankam. Za
enkrat Slavka s svojo nalezljivo do
bro voljo in iskrenim veseljem do
dela še zmore sama. Dobrodošla ji
je pomoč njene navihane hčerke,
sedmošolke Karmen, ki se že prav
spretno suče okrog umivalnikov in
ogledal. Razen ob prostih nedeljah
in ponedeljkih se Slavka loti kakr
šnekoli moške in ženske frizure. Pri
delu uporablja kvalitetne uvožene
preparate in tudi sicer pristopi k la
sem z. zvrhano mero občutka in
strokovnosti.
Nemalo strank, ki simpatični fri
zerki »sledijo« celo iz Ljubljane, ji
zaupa že dolga leta. T udi to je do
kaz za dober glas, da las res postane
glavi v okras.
§ JOVAN

O ELEKTRARNI
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Na letošnje državno prvenstvo v atle
tiki za osnovnošolce bodo prišli vsi tisti,
ki so na področnih tekmovanjih dosegli
primerne rezultate. Iz naše šole so se na
področnem tekmovanju najbolje uvrsti
li trije učenci iz šestega razreda: Marija
Šuler in Robi Mešiček sta zelo dobro
skočila v daljino, Zlata Kene pa se je
dobro odrezala v skoku v višino. Upa
mo in želimo jim, da se bodo tako do
bro odrezali tudi v Ljubljani.
Učenke 6. r.
OŠ Globoko

PEVSKA REVIJA
Bil je mrzel, deževen dan. Popoldan
je artiški pevski zbor imel pevsko revijo
v Veliki Dolini. Tja smo se odpeljali z
avtobusom. Dekleta smo vso pot pela.
Bilo je zelo zabavno. Vseh nastopajočih
zborov je bilo 10. Prišel je trenutek, ko
smo tudi mi morali nastopiti. Dvorana
ni bila velika, a ljudi je bilo polno. Ko
smo stopili na stopničke, smo videli,
kako nas nekdo snema z video kamero.
Pevka zraven mene seje malo tresla od
treme. Ob sedmih smo se vrnili domov.
ROMANA FURAR
Novin. krožek Vrabčki
OŠ Artiče

POTRES ME JE
PRESTRAŠIL
Sredi noči sem se zbudila, ker so se
tresle šipe. Zelo sem se ustrašila. Odpi
rale so se omare in naenkrat seje začela
tresti tudi moja postelja. Prižgala sem
luč a je bilo tresenja že konec. Prepriča
na sem bila, da je bil to potres. Mislila
sem, da se bo potres ponovil, a sem za
spala. Potres seje res ponovil. To mi je
zjutraj povedala mamica. Po radiu so
povedali, daje bil največji sunek v oko
lici Mokronoga. Tam blizu sem pa jaz
doma.
MAJA POVŠE
Novin. krožek
OŠ Šentrupert

»NA SVIDENJE, VRTEC, DOBER
DAN, ŠOLA!« - Tako so se prejšnji te
den od vrtca poslovili črnomaljski mali
šolarji. Na zaključek male šole so po va
bili svoje starše in jim pokazali, kaj vse
že znajo in zmorejo ter da bodo vjeseni
zlahka postali »veliki« šolarji. V znanju
in spretnostih so se pomerili z leto mlaj
šimi sredinčki. Na željo staršev so se ma
ja letos mali šolarji odpeljali tudi na izlet
v ljubljanski živalski vrt. (Foto. J. Dorniž)

GOST NA NAŠI ŠOLI
Petek je bil za našo šolo nenavaden
dan. Podelili smo letošnje bralne znač
ke. Naš gostje bil Rudi Štopar, sloven
ski kipar, slikar in pesnik iz Sevnice.
Rudi Štopar piše pesmi, riše in ustvaija
kipe iz železa. Pripovedoval nam je o
svojem življenju in rekel, daje otroštvo
najlepši čas v življenju in da se on še
vedno rad igra. Zelo rad opazuje nara
vo, v njej išče navdih za svoje pesmi in
likovno ustvaijanje. Pripravili smo raz
stavo njegovih risb in kipov, ki jih je
umetnik pripeljal s seboj. Odgovatjal
nam je na naša vprašanja. Povedal nam
je, da so bile njegove skulpture že nagra
jene. Dobil je zlato medaljo na razstavi
v Antibesu in bronasto na razstavi v Pa
rizu leta 1976 za svoja kipa Zeleni Jurij
in Diogen. Po kulturnem programu
nam je podelil letošnje bralne značke in
priznanja.
„ „
ERIKA ZUPANČIČ
7. b, OŠ Mirna Peč

PROJEKTNA NALOGA
Sredi marca nam je učitelj zemljepisa
Robert Vinšek dal nalogo, da predsta
vimo ožjo Dolenjsko. Razdelili smo se
v skupine in vsaka skupina je dobila na
logo, območje, ki gaje morala raziskati.
Ta območja so bila: Topliški predel,
Prečenska kotlina, Novo mesto, Gor
janci s Podgorjem, Šentjemejsko - kostanjeviško polje. Učenci smo delo vzeli
resno in takoj začeli z raziskovanjem.
Zbirali smo knjige o značilnostih teh
krajev, leksikone, prospekte, članke iz
revij, fotografije vsakoletnih prireditev
(praznik češenj, tekmovanje harmoni
karjev, salamiada). Poleg tega je vsaka
skupina narisala tudi zemljevid svojega
območja. Na koncu smo naredili raz
stavo. Predstavili smo turizem, industri
jo, kmetijstvo, podnebje, običaje in v
glavnem značilnosti krajev.
MATEJA LUZAR in
PETRA, VOVKO
OŠ Brusnice

MLADI MATEMATIKI
Na naši šoli smo v sredo imeli občinsko
tekmovanje iz matematike. Za srebrno
priznanje smo se potegovali učenci osnov
nih šol Brežice, Cerklje, Dobova, Velika
Dolina, Globoko in Artiče. Naloge so bile
zelo težke, zato smo morali pokazati veli
ko znanja, da smo jih rešili. Cas reševanja
je bil omejen na 120 minut. Zvečer je bila
podelitev priznanj. V šestem razredu je
dobilo pet priznanj učencev iz Brežic, v
sedmem štirje učenci iz Brežic in eden iz
Globokega, v osmem razredu pa so dobili
priznanje zopet štirje učenci iz Brežic in
eden iz Cerkelj. Artičani žal nismo dobili
nobenega priznanja, a sem prepričana, da
bo že prihodnje leto bolje.
MELITA BOGOVIČ
6. b., novin. krožek Vrabčki
OŠ Artiče

O POMLADI
V ponedeljek smo imeli integrirani
pouk. Prvo uro smo se razdelili v skupine.
Tovarišica nam je razdelila liste, na kate
rih so bile naloge, in določila vodjo skupi
ne. Nato smo odšli na malico. Po malici
smo pričeli z delom. Razdelila nam je
knjige. Knjige smo dobili zato, da smo v
njih poiskali odgovore na vprašanja. Ta
dan sem izvedela, zakaj dežuje, zakaj
imamo različne letne čase, bolj podrobno
sem spoznala spomladanske cvetice. Na
učila pa sem se tudi nekaj pregovorov o
pomladi. Po opravljenem delu so skupine
poročale. Vsi smo bili pridni, la dan mi je
bil zelo všeč.
ANJA HLAČA
2. d., OŠ Šmihel, Novo mesto

SREČANJE MLADIH
PLANINCEV
Zbrali so se v Brežicah na železniški
postaji. Jaz sem se jim pridružila v Kr
škem. Najprej smo šli po mestu. Pot
smo nadaljevali skozi gozd. Pot ni bila
blatna, čeprav je zjutraj deževalo. Ni
smo hodili dolgo. Naš cilj je bila Libna.
Na njej so se zvrstila razna tekmovanja.
Nekatera med njimi so bils zelo smešna,
npr. smučanje po travi. Škoda, da ni
smo planinci dobili prave štampiljke.
Res je bilo prijetno.
SAŠA PETELINC
2. r., OŠ Artiče

V maju smo imeli naravoslovni dan.
Najprej nam je učiteljica prebrala nekaj
o hidroelektrarni. Nato smo odšli na
malico. Hitro smo pomalicali in odšli
na Pogance. Pot je bila dolga. Ko smo
prispeli na Pogance smo videli dve
vodni turbini. Prijazni lastnik nam je
povedal, da kadar je v potoku več vode,
se turbini hitreje vrtita, kadar je v poto
ku manj vode, pa počasneje. Pridobiva
energijo, ki jo vključuje v celotno
omrežje. Povedal je tudi, daje imel pred
dvanajstimi leti mlin, vendar gaje zara
di bolezni opustil. Voda je v potoku zelo
čista, o čemersmo sc lahko prepričali
tudi sami. V njej živi veliko rib. Imeli
smo se lepo.
ANJA HLAČA
2. d, OŠ Šmihel
Novo mesto

DAN ODPRTIH VRAT
V OŠ ŠMIHEL
Na nekaterih osnovnih šolah so imeli
dneve odprtih vrat za starše že prej, pri
nas smo šolska vrata odprli v torek, 2.
junija. V nekatere razrede je prišlo več
staršev, v druge manj . V odmoru je po
tekal na dvorišču program. Nastopili so:
plesna skupina, mladi glasbeniki z glas
bili, učenci so prepevali pesmi. Po drugi
uri pouka so posamezni učenci pripra
vili še zaključek. Predstavili so se s svo
jim programom (okrogle mize, kvizi),
brali so spise, šale, pesmi učencev, po
ročali o delu v oddelku. Osmi razredi pa
so starše povabili v telovadnico in jim
predstavili projekt o Srečku Kosovelu z
literarnim večerom. Starši, učenci in
učitelji so bili s tovrstnim srečanjem ze
lo zadovoljni in želijo si, da bi bilo tudi v
prihodnje tako.
„ „
MAJA BAJUK in TOMAŽ ŽAGAR
novin. krožek
OŠ Šmihel

NAŠE POLETNE MAJICE
Nekega dne je tovarišica pri likovni
vzgoji povedala, da bomo slikali majice
za poletje. Tega smo bili vsi zelo veseli.
Najprej smo narisali model majice in
potem še vse, kar si želimo, da bi bilo na
naših poletnih majicah. Spomnila sem
se, da bi lahko narisala dežnik za na
obalo, pod njim pa deklico, ki posluša
valove motja. Na rokave majice sem
napisala imena osvežilnih pijač. Ker mi
je majica kar dobro uspela, je tovarišica
rekla, naj jo obesim na stenčas k ostalim
majicam, da jo bodo videli še drugi
učenci. Mislim, da bodo naše majice
kot predlogi za modo v poletju 1992
všeč tudi drugim.
TANJA, OKOREN
5. b, OŠ Šentrupert

MATEMATIČNO
TEKMOVANJE ZA
VEGOVO PRIZNANJE
Celo šolsko leto je na šoli deloval do
datni pouk iz matematike, ki gaje vodi
la Milena Košak. Pouk je potekal en
krat na teden po eno uro. Pripravljali
smo se na tekmovanje. Končno je dan
tekmovanja prišel. Zjutraj smo se zbrali
v dveh razredih. Razdelili so nam nalo
ge in začeli smo jih reševati. Naloge so
bile težke. Prvih sedem učencev, med
njimi sem bil tudi jaz, se je uvrstilo na
občinsko tekmovanje. Občinsko tek
movanje je potekalo na OŠ Šmarjeta.
Ko smo prišli tja, so nam pripravili ne
kaj za posladek in nam dali navodila.
Nato smo se odpravili v razrede in zače
li reševati naloge. Bile so še težje kot na
šolskem tekmovanju. Čez kaki dve uri
so nam prebrali rezultate. Bil sem vesel,
da sem dobil bronasto Vegovo prizna
nje. Želim si doseči še zlato priznanje.
UROŠ OŽBALT, 6. c

NA TRIATLONU
V petek smo imeli športni dan. S ko
lesi smo se odpeljali v Čateške Toplice.
Tam smo najprej učenci od osmega do
četrtega razreda plavali na sto metrov.
Ko smo se preoblekli, smo sedli na ko
lesa in se peljali približno tri kilometre
daleč; nato smo še tekli na en kilometer
in pol. Na koncu poti nas je čakala to
varišica, ki nam je na roko pritisnila žig
kot dokaz, da smo pot pretekli. Ko smo
prišli do koles, so nam vpisali čas. Nato
smo malicali. Zadnji smo ostali brez
sendviča, ker so jih že drugi pojedli,
vendar smo bili zadovoljni tudi samo s
pijačo. Kmalu zatem smo se utrujeni
odpeljali domov.
Ker letos še nisem bila v Čateških
Toplicah, sem se tega dneva veselila že
prej, čeprav sem vedela, da ne bo časa
za čofotanje v vodi. Naslednji dan so me
sicer bolele noge, vendar ni bilo tako
hudo.
KATARINA ŠEPETAVC
novin. krožek - Vrabčki
OŠ Artiče

OTROCI ODRASLIM
Vsako leto se čedalje bolj približuje ve
lika katastrofa, uničenje Zemlje. Ljudje,
zamislite se nad tem! Ali se sploh zaveda
te, daje Zemlja edini planet, na katerem je
možno življenje? Je vam starejšim vsee
no? Kaj pa mi otroci? No, tudi mi kdaj
odvržemo kakšen pairček, a z avtomobili
se še ne vozimo in tudi ne kadimo. Zakaj
ne bi avta enkrat pustili doma in šli skupaj
na izlet in vdihavali čist zrak? Mogoče se
komu zdi, da sem nakladala, pa vendar:
rešimo naravo!
TJAŠA GRIL
6. a, OŠ Bršljin

PISMA BRALCEV« PISMA BRALCEV

Koprivničani sprasuieio
Kdaj bo popravljena cesta od Koprivnika do
Cvislarjev? - Več želijo zvedeti tudi o lastninje__________ nju in razvoju podeželja__________
Vaščani Koprivnika, vasi, ki je
oddaljena od Kočevja 16 km, si pri
zadevajo, da bi pristojni organi do
ločili rok, v katerem se bo moderni
zirala cesta od Koprivnika do
Cvislarjev, kije makadamska in iz
redno slabo vzdrževana. Pri reševa
nju tega vprašanje do sedaj niso
imeli uspeha. Pred dnevi pa so za
stavili posebno vprašanje odborom
občinskih političnih organizacij in
občinski ^skupščini preko poslanca
Toneta Škrjanca. Odgovor želijo
čimprej, saj je modernizacija cest
nujna in pomembna za razvoj tega
kraja.
Tudi z lastninjenjem kmetijske
zemlje so premalo seznanjeni, zato
želijo o tem zvedeti kaj več. Ugotav
ljajo, da ni pravega sodelovanja
med dosedanjim lastnikom zemljišč
M - KG Kočevje in vaškim odbo
rom. Pričakujejo, da se bo sedaj
stanje izboljšalo, saj je občinska

skupščina sprejela smernice za ob
novo kmetijske dejavnosti in drugih
gospodarskih dejavnosti na opuš
čenih kmetijskih površinah v druž
beni lasti. Upajo, da bo odslej odda
ja kmetijske državne zemlje v zakup
in prodajo bolj javna in da se bo to
izvajalo na podlagi javnih razpisov.
Pričakujejo, da bo komisija za raz
voj kmetijstva upoštevala njihove
pobude, da bi zemljo v zakup in
odkup dobili predvsem interesenti
iz tega kraja. Pri uresničevanju dol
goročne kmetijske politike bo po
trebno upoštevati, daje v tem kraju
vedno manj prebivalcev navzlic
številnim programom razvoja po
deželja v kočevski občini. Vaščani
želijo tudi zvedeti, kdo je dejansko
odgovoren za razvoj hribovitih in
podeželskih krajev, ker želijo dobiti
od njega odgovor, kako se načrtuje
razvoj te vasi.
VIKTOR DRAGOŠ

Bili na sedmih
izletih
Zaključni izlet bo avgusta
Novomeško planinsko društvo je v
letošnjem šolskem letu organiziralo se
dem izletov za mlade planince iz
osnovnih in srednjih šol. Septembra je
organiziralo tradicionalnio orientacij
sko tekmovanje za Trdinov pokal.
Na prvi izlet smo se odpravili 26.
oktobra, ob vznožju Gorjancev smo
prehodili pot iz Pletenj do Kostanjevi
ce, kjer smo si ogledali še kraško Kostanjeviško jamo. Novembra smo šli v Be
lo krajino, na Mimo goro. Decembra je
manjša skupina iz Novega mesta odšla
peš na Gorjance. Do Planinskega doma
pri Gospodični smo pešačili kar štiri
ure, najbolj vzdržljivi pa so se povzpeli
še na Trdinov vrh. Januarja smo šli v
Dražgoše, od tam pa smo jo mahnili še
v Kropo. Prvo smolo z vremenom smo
imeli marca, ko smo se želeli povzpeti
na Porezen. Ker je močno deževalo smo
se odpeljali do Postojnske jame. Ogle
dali smo si tudi Predjamski grad. Aprila
smo se povzpeli na Boč, kjer smo videli
za ta kraj značilno rožo velikonočnico v
polnem cvetu. V maju sta se dve ekipi
udeležili tekmovanja Mladina in gore
na temo orientacija. 23. maja smo zopet
imeli smolo z vremenom: želeli smo si
ogledati narcise na Golici, vendar smo
se zaradi dežja zapeljali proti dolini
Vrat, se ustavili pri slapu Peričnik, po
tem pa nadaljevali do Aljaževega
doma.
MATEJA GRAHEK
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Od 31. maja do 15. junija so v novo
meški porodnišnici rodile: Irena Kos iz
Dol. Maharovca — Natašo. Milena Ko
žar iz Trebnjega — Simona. Marija Bizjak
z Rožnega Vrha — Tanjo, Anica.Senica iz
Meniške vasi — Saro, Melita Štrbenc z
Mirne —Tilna, Stanislava Čeme iz Sred
nje vasi — Marka, Polona Brulc jz Smolenje vasi — Tamaro, Zlatka Sterk iz
Smolenje vasi —Sebastijana, Jožica Pre
šern iz Smolenje vasi — Mitja, Marija Fir
iz Malih Lešč — Tatjano, Milena Golobič
iz Metlike —Andrejo, Ivanka Mravinec iz
Nove Lipe — Daijo, Renata Božič iz
Dolšc pri Kostanjevici — Miha, Lilja Muratovič iz Čudnega sela — Renato, Suza
na Joh iz Črnomlja — Ines, Marina Ivan
čič iz Reštovega — Filipa, Milena Butala z
Lokev pri Črnomlju —Milana, Tanja
Vodopivec iz Smolenje vasi — Ano, Lju
bica Gršič iz Metlike — Marijo, Anita
Vukičevič iz Zagreba — Djura, Danica
Longar iz Trebnjega — Matjaža. Marica
Koprivec iz Praprotnice — Sabino, Tat
jana Gorše iz Črnomlja — Roka, Jožica
Kurnik iz Rovišč — Petra in Pavla, An
dreja Bahor iz Črnomlja — Mojco, Daija
Rozman iz Smarjete — Nino, Miljam
Zupančič iz Dol. Nemške vasi — Laro,
Tatjana Zupančič iz Straže — Nušo,
Karmen Brklje iz Drenovca — Nino, Ma
rija Brulc iz Dol Kamenja Blaža, Snježana
Brodarič iz Metlike — Lidijo, Irena Žniadršič iz Slepška — Matica, Darinka Štišič
Tadič s Senovega — Tadeja, Ivanka Zajec
iz Prapreč — deklico, Andrejka Jordan iz
Šentjerneja — dečka, Olivera Kulaševič z
Mirne — Sanjo, Martina Ponikvar iz
Šentjerneja — dečka, Jelka Pajk iz Pod
peči — dečka. Čestitamo!
IZ NOVEGA MESTA — Haira Smailovič iz Ragovega 7 — Emino, Marjana
Jazbec iz Detelove 4 — Aljaža^Zlata Va
lentič, Marjana Kozine 31 — Črta, Ruža
Pršlja, Slavka Gruma 48 —Marijo, Alek
sandra Turk, Nad mlini 7/a — Domini
ko, Zlata Lumpret, Pot na Gorjance 54 —
Marušo. Čestitamo!

OSNOVNA SOLA
ŠM AR J ETA
Šmarjeta 1,68220 Šmarješke Toplice
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ŠTIRJE »CEFIZUI« — Darko Kočevar, Meta Babič, Silva Petrovčič in Mladen
Babič (od leve proti desni) na enem izmed mnogih nastopovpo belokranjskih šolah.
Za belokranjske otroke so postali sinonim dobre zabave ob živi glasbi, njiho v repertoar pa zajema predvsem že znane in nove otroške pesmice. (Foto: M.B.-J.)

Cefizelj zopet »straši«
zmogle bremena vaj in nastopov, za
menjali sta jih vzgojiteljici Meta Babič
in Silva Petrovčič. Darko Kočevar zatr
juje, da bodo v takšni postavi zagotovo
vzdržali vsaj nekaj let. »Po nekajletnem
iskanju smo se končno našli skupaj ljud
je, ki lahko pripravimo zanimiv glasbe
ni program za otroke, predenjih začne
zanimati profesionalnejša zabavna glas
ba,« pravi Darko, sicer učitelj glasbe in
pomočnik ravnatelja v osnovni šoli v
Loki, kije znan tudi po tem, da že nekaj
časa tudi sam piše glasbena dela za
otroke. »Zavedamo pa se, da so otroci
zelo zahtevno občinstvo, zato moramo
svoj repertoar neprestano spreminjati in
dopolnjevati. Le tako bomo pri naj
mlajših vedno sprejeti z odprtimi ro
kami in tega si tudi najbolj želimo,« še
pove Kočevar, ki je za ansambel Hop,
Cefizelj napisal že precej pesmic in jih
uglasbil.
M.B.-J.

Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prosto
ra občine Sevnica
objavlja prosto delovno mesto

objavlja prosta dela in naloge:

AGRO SERVIS

— učitelja slovenskega jezika — knjižničarja, za
nedoločen čas;
— učitelja glasbene vzgoje, za nedoločen čas
(dopolnjevanje na OŠ Škocjan);
—vzgojitelja predšolskih otrok, za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom.

POT NA GORJANCE 8 NOVO MESTO

V okviru našega tradicionalnega sejma, ki bo v nedeljo, 28. 6.
1992, v prostorih Agroservisa, Pot na Gorjance 8, bomo
organizirali

Pogoji za zasedbo:
inženir gradbeništva in dve leti delovnih izkušenj, uspešno
opravljen predhodni preizkus znanja in 4-mesečno poskusno
delo.
Kandidati so lahko slovenski državljani, ki aktivno obvladajo
slovenski jezik.
Prijave z dokazili o strokovni izobrazbi in delovnih izkušnjah z
opisom dosedanjih zaposlitev sprejema Sekretariat za varstvo
okolja in urejanje prostora občine Sevnica, Glavni trg 19/a,
68290 Sevnica, 8 dni po objavi.
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Poleg navedenega bo svoje izdelke prikazala tudi tovarna TPV
iz Novega mesta, odprta pa bo tudi naša prodajalna z rezervni
mi deli in stroji.
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Upravni organi občine Sevnica
objavljajo prosta delovna mesta:

1. referenta I

za naloge referenta za ceste in komunalo v
Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora (za nedo
ločen čas);

Pogoji za zasedbo pod:
1. inženir gradbeništva in dve leti delovnih izkušenj.
2. inženir gradbeništva — geodetske smeri in eno leto delov
nih izkušenj (lahko tudi pripravnik).
Kandidati morajo poleg navedenih pogojev opraviti uspešno
predhodni preizkus znanja in 4-mesečno poskusno delo. Imeti
morajo državljanstvo RS in aktivno obvladati slovenski jezik.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev z opisom dosedanjih
zaposlitev sprejema Sekretariat za družbene dejavnosti in
občno upravo občine Sevnica, Glavni trg 19/a, 68290 Sevnica,
8 dni po objavi.

Wm

i

— enoosnega traktorja Kosor in Maestral z vgrajenim diferen
cialom in priključki za oranje, frezanje, košnjo, obračanje
sena...
— profesional — namenska kosilnica z grebenom 130 cm
— kombi kosilnica — Hoby, kosilnica z grebenom 100 cm

izmero v Geodetski upravi (za določen čas enega leta).
za naloge referenta za ceste in komunalo v Sekretariatu za var
stvo okolja in urejanje prostora

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

tovarna Muta
pa bo imela demonstracijo s prikazom:

2. referenta II za naloge referenta za geodetsko katastrsko

referenta I

Začetek dela 1.9.1992.
Pogoj: višja ali visoka izobrazba ustrezne smeri.
Prijave z dokazili sprejemamo 8 dni po objavi razpisa. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po preteku razpisa.

licitacijo
poškodovanega vozila
BMW 318 i S, letnik 1990
izklicna cena'350.000,00

Črnomaljski ansambel Hop, Cefizelj navdušuje rosno mlade Belokranjce — Ne le muha enodnevnica
ČRNOMELJ — Belokranjski otroci
od šestega do trinajstega leta do nedav
nega niso imeli prave zabave ob živi
glasbi, kakršno so zavidali svojim sta
rejšim vrstnikom. Lansko jesen pa so se
precej po naključju in bolj za šalo zbrali
Darko Kočevar s kitaro, Mladen Babič
s klaviaturami in tri osnovnošolke kot
pevke ter nastopili na kostanjevem pik
niku v vrtcu.
Na njihovo presenečenje je krst do
bro uspel in začeli sojih vabiti na različ
ne prireditve, zlasti v šolah. Ker so
spoznali, da postaja stvar resna, so zače
li iskati tudi ime. Ker imajo mladi, ki še
precej nepristransko gledajo na vse, kar
se dogaja v črnomaljski občini, mnogo
krat občutek, da živijo v Butalah, so si
pri Butalcih sposodili tudi ime ansam
bla »Hop, Cefizelj«.
Vendar je bilo povpraševenje po an
samblu tako veliko, da osmošolke, sicer
dejavne na številnih področjih, niso več

K7. "KRKA" BRAZDA

I

obvešča cenjene stranke, da ima na zalogi naslednjo kmetijsko
mehanizacijo:
— SIP: obračalnik
205
225
britev
135
165
nakladalne prikolice
silokombajne
— pluge
— cisterne
— sejalnike OLT
— prikolice MLAZ Bogdanci
— traktorje IMT
Ker smo vedno najcenejši, vam tudi sedaj nudimo 10%
popusta.
Najugodnejše cene so za obračalnike UTU 205 53.900 SLT
220 59.800 SLT
Oglasite se pri nas ali nas pokličite!
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DRŽAVNA ZALOZBA SLOVENIJE, d.d.
LJUBLJANA, MESTNI TRG 26

doo
Cenjene stranke obveščamo, da je
poslovalnica podjetja
AVT0K0MPLET d.o.o.
na novi lokaciji v Smolenji vasi 51,
tel.'fax: (068) 25-325.

Dejavnosti:
— servisna delavnica, ročna avto
pralnica pri Novoteksu v Bršljinu
— posredniška prodaja vozil
— komisijska prodaja vozil
— sistem staro za novo
— odkup rabljenih in karamboliranih vozil
— cenitve vozil

1. POSLOVODJA v P-Novo mesto — servis — za nedolo
čen čas
Pogoji za zasedbo:
— srednja izobrazba ekonomske smeri (V. st.)
— poznavanje dela na računalniku, organizacijske sposobno
sti, komunikativnost,
— dve leti delovnih izkušenj,
— 3-mesečno poskusno delo.

KMETJE IN DRUGI LASTNIKI GOZDOV
PRILOŽNOST TUDI ZA VAS!

2. PRODAJALEC — v P-Novo mesto — servis — za nedo
ločen čas

po ugodni ceni odkupuje
hlodovino smreke in bukve

Pogoji za zasedbo:
— srednja šola trgovske smeri (IV. st ),
— 1 leto delovnih izkušenj,
— 2-mesečno poskusno delo.

Informacije:
KLI LOGATEC, p o.
61370 Logatec, Tovarniška 36
Telefon: 061/741-711 int. 276
Telex: 31-656, telefax: 061/741-279
\AAA/WV\VV\\VVVVWWWWVA

Št. 26 (2236) 26. junija 1992

n

objavlja
prosti delovni mesti:
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KMETIJSKA TRGOVINA
KARDANSKIH GREDI
Bukošek 69, 68250 Brežice
tel. (0608) 61-363, fax. 61-664

Kandidati naj pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljejo v osmih dneh po objavi na naslov:
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE, d.d., Ljubljana, Mestni trg
26, kadrovski oddelek.
Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili v 15 dneh po oprav
ljenem postopku.

V

________________________________
DOLENJSKI UST

J

19

fŽ?

TELEVIZIJSKI

SPORED

%

ČETRTEK, 25. VI.
SLOVENIJA 1
8.30 -12.55 in 14.30 - 0.40 TELETEKST
8.45 VIDEO STRANI
8.55 KONCERT GODBE SLOVEN.SKE POLICIJE
9.35 PROGRAM ZA OTROKE
PFDFNI7FP

PEKLENSKI NAČRT, mlad. TV
film
11.05 NEKOČ JE BILO... ŽIVLJENJE:
ROJSTVO
1130 SKRIVNOSTNO ŽIVLJENJE
STROJEV:
RADIO, 2. del
12.00 POROČILA
12.05 TV DNEVNIK BIH, ponovitev
12.50 VIDEO STRANI
14.45 VIDEO STRANI
14.55 NAPOVEDNIK
16.00 ŠPORTNA SREDA, ponovitev
16.50 EP VIDEO STRANI
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK 1
17.10 PROGRAM ZA OTROKE
17.10 EBU DRAME ZA
OTROKE: MALA MIŠ
17.35 ŽIV ŽAV
18.25 EP VIDEO STRANI
18.28 ŽE VESTE..., svetovalno
izobraževalna oddaja
19.05 RISANKA
19.20 NAPOVEDNIK
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT,
ŽARIŠČE
2030 ... DO PRIZNANJA, dokum.
oddaja ob obletnici osamosvojitve
21.35 BOBENČEK, glasbena oddaja
22.35 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
23.00 POSLOVNA BORZA
23.10 NAPOVEDNIK
23.15 SOVA
23.15 DRAGI JOHN, amer.
naniz., 9/22
23.40 GABRIELOV OGENJ,
amer. naniz., 6/11
0.30 VIDEO STRANI

SLOVENIJA 2
16.30 Video strani - 16.40 Sova (pono
vitev) - 18.00 Regionalni programi Koper: Slovenska kronika - 19.00 Modro
poletje (španska nadalj., 6/38) - 19.30
Dnevnik BIH - 20.05 Video lestvica 20.30 Zelena ura - 21.30 Umetniški večer
- Povečava: Filmi AGRFT - 0.00 Video
strani

PETEK, 26. VL
SLOVENIJA 1
9.05 - 0.55 TELETEKST
9.20 VIDEO STRANI
930 PROGRAM ZA OTROKE
9.30 SKRIVNOSTNI OTOK,
angl. nadalj., 3/6
10.20 KO JE POMLAD, 4/6
10.50 ZELENA URA, ponovitev
11.50 POSLOVNA BORZA, ponovitev
12.00 POROČILA
1105 DNEVNIK BIH, ponovitev
12.50 VIDEO STRANI
1335 VIDEO STRANI
13.45 NAPOVEDNIK
13.50 UMETNIŠKI VEČER, ponovitev
16.20 GOSPODARSKA ODDAJA,
ponovitev
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,
FORUM
20.30 W. M. Thackeray: SEMENJ
NIČEVOSTI, angl. nadalj., 7/8
2130 SOVA
ROSEANNE, 4. epizoda amer.
naniz.
2100 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
22.25 NAPOVEDNIK
in

sova-

22.30 GABRIELOV OGENJ,
amer. naniz., 7/11
23.20 ZASLIŠANJE, franc, film
0.45 VIDEO STRANI

14.55 VEČERNI GOST:
PROF. DR. BOŽO OTOREPEC
15.45 NAPOVEDNIK
15.50 ...DO PRIZNANJA, ponovitev
dok. oddaje
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK 1
17.10 CVETJE V JESENI, slov. film
19.05 RISANKA
19.10 NAPOVEDNIK
19.15 ŽREBANJE 3X3
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT,
UTRIP
20.30 KOMU GORI POD NOGAMI?
21.35 S. King: ZLATA LETA, amer.
nadalj, 7/8
22.25 TV DNEVNIK 3, VREME,
ŠPORT
22.50 NAPOVEDNIK
T> 55 SOVA-

22.55 MURPHY BROIVN, 30.
epizoda amer. naniz.
23.25 GABRIELOV OGENJ,
amer. naniz, 8/11
0.15 HARLEKIN, avstral. film
1.50 NOČNE URE, 15. epizoda
amer. varietejskega programa
2.10 VIDEO STRANI

SLOVENIJA 2
6.25 Video strani - 16.35 Sova (pono
vitev) - 18.00 Prisluhnimo tišini - 18.15
Angleščina v poslovnih stikih - 18.30
Pozdrav iz Bohinja s Slovenskim kvin
tetom - 19.00 Kremenčkovi - 19.30
Dnevnik BIH - 20.05 Klasika - 20.30
Njen alibi (amer. film) - 22.05 Tržnica
- samo slovenska? (posnetek iavne
tribune iz Cankaijevega doma) - 22.45
Umetniški eksperimentalni program:
Akcent - 0.15 Video strani

NEDELJA, 28. VI.
SLOVENIJA 1
9.00 -13.20 in 13.55 - 0.30 TELETEKST
9.15 VIDEO STRANI
9.25 PROGRAM ZA OTROKE
9.25 ŽIV ŽAV, ponovitev
10.15 EBU DRAME ZA
OTROKE: MALA MIŠ, pono
vitev
10.40 TRADICIONALNI JAPONSKI
PLESI IN GLASBA
11.05 KRONIKA, ponovitev kanadske
poljudnoznan. serije, 10/26
11.30 OBZORJA DUHA
12.00 POROČILA
12.10 LJUDJE IN ZEMLJA
12.40 POZDRAV IZ BOHINJA S
SLOVENSKIM KVINTETOM
14.10 MOŽ, IMENOVAN PETEK,
ponovitev amer. filma
15.55 NAPOVEDNIK
16.00 KRALJ PATAGONIJE, franc,
nadalj, 4/4
16.50 EP VIDEO STRANI
16.55 POSLOVNE INFORMACIJE
17.00 DNEVNIK 1
17.10 FRANCOSKI FILM
18.55 MERNIK
19.10 RISANKA
19.14 NAPOVEDNIK
19.20 SLOVENSKI LOTO
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT,
ZRCALO TEDNA
20.30 ZDRAVO
2135 VELIKE TRGOVSKE POTI:
BURMANSKA CESTA, angl.
dok. serija, 4/8
22.35 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
22.55 NAPOVEDNIK
23.05 SOVA:
AMERIŠKE VIDEO SMEŠNICE,
11. epizoda
GABRIELOV OGENJ, 9. epi
zoda amer. naniz.
0.20 VIDEO STRANI

SLOVENIJA 2
15.00 Video strani - 15.10 Sova (pono
vitev) -16.25 Napovednik -16.30 Športna
nedelja -18.25 Aleksa Šantič (8/8) -19.30
Dnevnik ORF - 20.00 Video godba 20.30 Večer makedonske TV: 20.30
Poslednji mojster rezbarstva (dok. film);
2130 Vejica (TV drama); 23.00 TV
poster (zabavno-glasb. oddaja); 23.40
Makedonska filharmonija - 0.15 Športni
pregled - 0.45 Video strani

SLOVENIJA 2
17.05 Sova (ponovitev) - 18.25 Regio
nalni programi - Maribor: Slovenska
kronika - 19.30 Dnevnik BIH - 20.05 EP
v nogometu, finale - 22.30 Večerni gost:
prof. dr. Božo Otorepec - 23.20 Umetniški
eksperimentalni program: Studio City 0.20 Koncert simfonikov RTV Slovenija:
G. Gershvvin: Suita iz Porgy in Bess

SOBOTA, 27. VI.
SLOVENIJA 1
8.05 - 2.20 TELETEKST
810 VIDEO STRANI
830 IZBOR
8.30 ANGLEŠČINA - FOLLOW
ME, 55. lekcija
8.50 RADOVEDNI TAČEK
9.05 LONČEK, KUHAJ!: RIBJA
PAŠTFTA

1100
1105
1155
14.50

20

9.15 KLUB KLOBUK
11.10 ZGODBE IZ ŠKOLJKE
POROČILA
DNEVNIK BIH, ponovitev
TOK, TOK, ponovitev
EP VIDEO STRANI

DOLENJSKI UST

PONEDELJEK, 29. VI.
SLOVENIJA 1
9.05 -12.10 in 16.20 - 1.25 TELETEKST
9.20 VIDEO STRANI
9.30 PROGRAM ZA OTROKE
10.00 SEMENJ NIČEVOSTI, ponovitev
angl. nadalj, 6/8
11.00 TV MERNIK, FORUM, UTRIP,
ZRCALO TEDNA, ponovitve
12.00 POROČILA
16.45 NAPOVEDNIK
16.50 SLOVENSKI MAGAZIN
17.20 OBZORJA DUHA, ponovitev
17.55 POSLOVNE INFORMACIJE
18.00 DNEVNIK 1
18.10 PROGRAM ZA OTROKE
18.40 ALI BODO PREŽIVELI?
BELOGLAVI JEZEREC, angl.
poljudnoznan. serija, 2/1
19.10 RISANKA
19.17 NAPOVEDNIK
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT,
Žarišče
20.30 POLITIK NOVEGA KOVA, angl.
naniz, 12/14

21.05 DOKUMENTAREC MESECA:
UMIK AGRESORJA Z OZEM
LJA REPUBLIKE SLOVENIJE
22.10 Milanjesih: ZRCALO, izvirna TV
igra
23.05 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
23.30 NAPOVEDNIK
23.40 SOVA:
GABRIELOV OGENJ, 10. epi
zoda amer. naniz.
ZVEZDNE STEZE, 26. epizoda
amer. naniz.
1.15 VIDEO STRANI

SLOVENIJA 2
16.30 Video strani - 16.40 Sova (pono
vitev) -17.55 Športni pregled (ponovitev)
- 18.25 Regionalni programi - Ljubljana:
Slovenska kronika - 19.30 Dnevnik KP
- 20.00 Videošpon - 20.30 Gospodarska
oddaja: 10.000 obratov - 21.00 Sedma
steza - 21.30 Ciklus filmov L. Bunuela:
Rimska cesta (franc.-italij. film) - 23.10
Umetniški eksperimentalni program: Under
25 - 23.40 Video strani

TOREK, 30. VI.
SLOVENIJA 1
8.55 -12.10 in 15.40 - 0.40 TELETEKST
9.10 VIDEO STRANI
9.20 PROGRAM ZA OTROKE
10.20 NEKOČ JE BILO., ŽIVLJENJE:
TELESNA STRAŽA
10.45 SKRIVNOSTNO ŽIVLJENJE
STROJEV - AVTOMOBIL,
3. del
11.10 SEDMA STEZA, ponovitev
11.40 PRISLUHNIMO TIŠINI, pono
vitev
11.50 ANGLEŠČINA V POSLOVNIH
STIKIH, ponovitev
12.00 POROČILA
15.55 VIDEO STRANI
16.05 NAPOVEDNIK
16.10 RIMSKA CESTA, ponovitev
franc.-italij. filma
17.55 POSLOVNE INFORMACIJE
18.00 DNEVNIK 1
18.10 PROGRAM ZA OTROKE
19.10 RISANKA
19.17 NAPOVEDNIK
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT,
ŽARIŠČE
20.30 OSMI DAN
21.20 SLOVENIJA - UMETNOSTNI
VODNIK
21.35 DEKLICA M, amer. nadalj, 4/4
22.15 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
22.40 POSLOVNA BORZA
22.50 NAPOVEDNIK
9^00 ^OVABREZ ŽENSK MENDA NE
GRE, angl. naniz, 5/6
GABRIELOV OGENJ, 11. epi
zoda amer. naniz.
GLASBENI UTRINEK: G. Bizet:
CARMEN
0.30 VIDEO STRANI

POČITNICE HA RAJSKIH OTOKIH
MALDIVIH {za dve osebi)
KOMPLET KUHiNJSKEPOSODE TAC
VARILNI STROJČEK
»UNČEK ZA KAVO

MAJICE KNORR

im'
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mm
Pogoj za sodelovanje
razne jušne

3=r
nagradna igra
pošljMe do 31. 7 1992

na naslov:
Nagradna igra Knorr
pp.16
61112 Ljubljana
nagrad bo 3.8.1992
«£^=5 H Žrebanje
Imena dobitnikov bodo
objavljena v reviji Jana m
časoptsii Nedeljski dnevnik.
Gorenjski glas. Primorski
dnevrvk. Dolenjski list. Večer m
Slovenske novice

"
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SLOVENIJA 2
15.30 Video strani - 15.40 Sova (pono
vitev) - 17.20 Svet poroča - 18.00
Regionalni programi - Koper: Slovenska
kronika - 19.00 Modro poletje (španska
nadalj, 7/38) - 19.30 Dnevnik ZDF 20.00;-V službi rock n rolla - 20.30
Glasba, show in cirkus - 21.30 Omizje
- 23.30 Svet poroča (ponovitev) - 0.10
Video strani

S0P Novoline

/0»%*

.

j

,

SREDA, 1. VII.
SLOVENIJA 1
9.35 -12.10 in 17.20 - 0.40 TELETEKST
9.50 VIDEO STRANI
10.00 PROGRAM ZA OTROKE
11.00 DEKLICA M, ponovitev amer.
nadalj, 4/4
11.50 POSLOVNA BORZA, ponovitev
12.00 POROČILA
17.35 VIDEO STRANI
17.45 NAPOVEDNIK
17.55 POSLOVNE INFORMACIJE
18.00 DNEVNIK 1
18.10 PROGRAM ZA OTROKE
ŽIV ŽAV
19.10 RISANKA
19.17 NAPOVEDNIK
19.30 DNEVNIK 2, VREME, ŠPORT,
ŽARIŠČE
20.30 FILM TEDNA
IZPOVED POLICIJSKEGA KO
MISARJA DRŽAVNEMU TO
ŽILCU, italij. film
22.15 DNEVNIK 3, VREME, ŠPORT
22.40 KRONIKA, kanadska poljudno
znan. serija, 12/26
23.05 NAPOVEDNIK
23.15 SOVA:
NENADNI USPEHI, amer. na
niz, 7/19
GAME, SET & MATCH, angl.
nadalj, 1/3
0.30 VIDEO STRANI

INŽENIRING ZA
SPECIALIZIRANO OPREMO
• tehnologija površinske zaščite
tehnologija transporta za industrijske procese
• tehnologija za živilska industrijo

SLOVENIJA 2
16.10 Video strani - 16.20 Osmi dan
(ponovitev) - 17.10 Sova (ponovitev) 18.25 Regionalni programi - Maribor:
Slovenska kronika - 19.30 Dnevnik KP
- 20.00 Psiho - 20.30 Športna sreda 21.25 "Najpomembnejše se sporoča v
tišini” - portret L Lebiča - 21.55 Video
strani

Litijska 51, 61000 Ljubljana
Telefon; 061 101 301 • Telefaks: 061 101 335 • Teleks; 39 619
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VI NAM - Ml VAM

BETONAL TREBNJE

proizvodnja, prevoz in strojno vgrajevanje betona

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.

Tel. (068) 45-650 Qenjene kupce obveščamo, da lahko pri nas naročijo kvalitetne betone

45-bol in storitve betoniranja po konkurenčnih cenah. Za takojšnja plačila nu45-652 dimo 5% popusta!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e«

ztno

d.o.o.
Tel. (0608) 75-541

T rgovina
Gmajna 6, Raka

Trgovina

vam v svoji trgovini na RANČU nudi vse za kmetijstvo in gospodinjstvo po ugodnih
cenah
• rezervne dele za traktorje in kmetijske stroje • kmetijsko mehanizacijo • orodja
• umetna gnojila: urea po 770,00 SLT, kan po 720 SLT, NPK 13x10x12 po
890,00 SLT, NPK 10x20x30 po 1.150,00 SLT • škropiva • semena • radensko •
pivo • sokove • sladkor • olje • sol • gradbeni material
posebno ugodno: armaturne mreže 9/6 po 4.299,00 SLT
■ ^<
cement (vreča) 455,00 SLT,

mJmz

ST P

emonkajPrešernovtrg 15, Novo mesto

vam nudi:

— sveže praženo kavo emonec
— surovo kavo Minas
— vrhunska buteljčna vina
— ekspres aparate za kavo
— mlinčke za kavo
veleprodaja kave za trgovino in gostinstvo

*

Ob nakupu kave — skodelica kave zastonj. Nasvidenje v emonki!
Telefon: (068) 26-071

aPno

(vreča) po 372,00 SLT.

V ceno je vračunan prometni davek!

POGREBNE IN
POKOPALIŠKE
STORITVE

Pri sosedu nič več ne kaplja
Ne zamenjujemo vodovodnih pip in mešalnih baterij, ker jih popravimo oziroma obnovimo. Po
pravimo tudi tiste, ki so vam jih vodovodni inštalaterji zamenjali in rekli, da so zanič. Zamenjani
deli pri obnovljenih pipah in mešalnih baterijah imajo EVROPSKI ATEST.
Za opravljeno delo dajemo 5 let garancije. Prevoz ne zaračunavamo.
Informacije in naročila po tel. (068) 87-543 non stop.

aano

Možnost dostave na dom, dajat
ve do registracije približno 47%
(do 1.7. 92).
Posredovanje pri prodaji rabljenih vozil, odkupi, izvedeniške
cenitve.
Uno
od 10.120 DEM
Tipo
od 13.900 DEM
Tempra
od 15.800 DEM
tel/fax: (068) 26-010
Croma
od 21.500 DEM
Peugeot 405 GLI

Delovni čas: od 9. do 15. ure

cena do registracije 26.300 DEM.
DOBAVA TAKOJ!

♦
♦
♦
♦
♦

AVTODELI

Trgovina Trebnje, tel. (068) 44-044

j

ugodne cene!

servis — trgovina

FOTOKOPIRNI APARATI
TELEFAKSI
FOTOKOPIRNI PAPIR
P0TR0ŠNI MATERIAL

AVTtKTART

ZASTAVA 101, 128, 750, P-126 • JUGO • GOLF • TO
MOS • po naročilu vam v najkrajšem možnem času priskrbi
mo pločevino in ostale dele za vsa zahodna in japonska vozila.
Stalno na zalogi oljni, zračni filtri ih filtri za goriva 90% vseh vozil.
Amortizerji MONROE, disk ploščice FERODO, avtoprevleke.
Dobite nas vsak delovnik od 8. do 18. ure in ob sobotah od 8. do
12 ure na C. komandanta Staneta 6 v Novem mestu (pod
hod Alpine). Tel. (068) 23-432.

VI NAM — Ml VAM

Canon
♦
♦

♦tfMjt*

Oklešen Leopold
K Roku 77
Novo mesto
tel. (068) 26-193
delovni čas: non stop

prevozi pokojnikov — tudi iz tujine
prodaja pogrebnega materiala
ureditev pokojnikov — tudi na domu
urejanje dokumentov v zvezi s pokojniki
kompletne storitve pri pogrebih
storitve v zvezi z upepelitvijo
posredovanje vencev in cvetja
izredno konkurenčne cene
brezplačen prevoz do 20 km
možnost plačila na 3 obroke ali 3 čeke
za gotovinsko plačilo 10% popusta

BmiNG
Jedinščica 27, 68000 Novo mesto
® fax: 068/26-004

©Ut&šl

68000 Novo mesto
Ulica talcev 9
Telefon: (068) 24-884
Telefax. (068) 25-773

Trgovina na drobno, debelo in inženiring d.o.o.

T rgovina ELBA vam nudi izredno ugodnost pri nakupu svetil 15 — 25% popust pri plačilu
z gotovino

TERME TOPOLŠICA, HOTEL VESNA

— po ugodnih cenah dobite ves elektroinstalacijski material
— belo tehniko
— akustiko

zelem počitnice v dolini meseca

■ •■•■■■■■■■■■■■••■»■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ M*"***11"""""**"1"1""11**"*"****"****"***1

mana*

Turistična agencija
PARTIZANSKA 7, NOVO MESTO
telefon: 068-28-136

POČITNIŠKI PROGRAM ZAJEMA:
POLNI PENZION V 1/2 SOBI
PLAVANJE V TERMALNEM BAZENU
MERITVE KRVNEGA TLAKA IN TELESNE TEŽE
KONZULTACIJO PRI ZDRAVNIKU SPECIALISTU
VSE DRUŽABNE PRIREDITVE, KI POTEKAJO V HOTELU
REKREACIJO IN ANIMACIJO POD STROKOVNIM VODSTVOM
(GIMNASTIKA V BAZENU IN TELOVADNICI, TRIM STEZA...)

turistična agencija

pooblaščena agencija za
KOMPAS HOLIDAYS
GLOBTOUR
SLOVENI JATURIST
in boljše privatne agencije

MANA

SLOVENIJA
ISTRA
POČITNICE V TUJINI
CELOTNA TURISTIČNA PONUDBA
NA ENEM MESTU

turistična taksa in zavarovanje 1 DEM na dan

turistična agencija

PLANINCI in LOVCI
^

najboljši planinski in lovski čevlji po tovarniških cenah na
obroke

CENA: 7 dni = 301 DEM, 10 dni = 420 DEM, 14 dni = 574 DEM

MANA
.

turistična agencija

DODATNE AKTIVNOSTI — z doplačilom:
—

—

.......................................... ............... min.....................................................im......................................... .
—

možnost izletov (Savinjska dolina, Logarska dolina, Golte, A vstrija, kmečki turizem, lokalne
zanimivosti..)
šport: tenis igrišča, konjeništvo, športni ribolov, kajak, kanu, surfanje na velenjskem jezeru,
športno letalstvo in jadralna letala na letališču v Lajšah (3 km od hotela)
ustvarjalna delavnica — tečaj oblikovanja z glino

INTERMARC
UGODNOSTI:

IMPOCT - EXrO«T

Trgovina na debelo in drobno
tel./fax 068-24-663
Zagrebška cesta 21
Novo mesto — Slovenija
Ugodna ponudba umetnih gnojil:
= * rezervni deli BCS
§ * rezervni deli za motorje ACME LOMBARDINI
UREA ................................... 745,00 SLT
| * sadjarsko-vinogradniška oprema
NPK 13-10-12.............................. 780,00SLT
| * rezervni deli kmetijske mehanizacije iz uvoza
NPK 15-15-15.............................. 875,00SLT
s * nahrbtne kosilnice KAWASAKI
NPK 12-52-0 MAP........... 1.650,00 SLT
i * vrtne samohodne kosilnice
....................................................................... ............... ...........n............mn.....n..... .......................................

unija'1992

UPOKOJENCI 10% POPUSTA
— OTROCI DO 5 LET IMAJO BREZPLAČNO BIVANJE
— OTROCI OD 5 DO 12 LET IMAJO 40% POPUSTA
(na tretjem ležišču oz. če spijo s starši)
— ZA BIVANJE NAD 10 DNI — MOŽNOST PLAČILA NA 3 ČEKE
— ZA BIVANJE OD 7 DO 10 DNI — MOŽNOST PLAČILA NA 2 ČEKA
—

INFORMACIJE: Terme Topolšica, hotel VESNA
REZERVACIJE: (063) 892-120/141/049, fax.: (063) 892-212
DOLENJSKI UST

V TEM TEDNU VAS ZANIMA
kino
BREŽICE: 25. (ob 20. uri) in 26.6. (ob
18. in 20. uri) ameriški kriminalni film
Fantje iz soseščine. 27. in 28. 6. (ob 18.
in 20. uri) ameriški akcijski film Poročna
ogrlica.
ČRNOMELJ: 26.6. (ob 21. uri) ameriš
ka akcijska komedija Predmestni ko
mandos. 28.6. (ob 21. uri) ameriški
akcijski film Maščevanje dvojčkov.
KRŠKO: 28.6. (ob 18. uri) ameriški
akcijski film Air Amerika.
METLIKA: 26.6. (ob 21. uri) ameriški
akcijski film Maščevanje dvojčkov. 28.6.
(ob 21. uri) ameriška akcijska komedija
Predmestni komandos.
NOVO MESTO: Od 26. do 30.6. (ob
18. uri) ameriška komedija Ne reci mami,

čestitka
DRAGI MAMI in stari mami
Alojziji Gortan iz Kloštra za 79. rojstni
dan in god želimo, da bi nas še naprej
zdrava in nasmejana pričakala v svoji
hišici. Otroci z družinami, vnuki in še
posebej sin Boris.

kmetijski stroji
MOLZNI STROJ Vestfalija in kravo
friziko prodam. « 78-527.
NAKLADALNO PRIKOLICO Pio
nir 17 in kosilnico BCS 127 bencin — pe
trolej prodam. ® 57-245.
AGROIZBIRA TRGOVINA nudi
ugodno akumulatorje vseh vrst z dveletno
garancijo. P.imer: 12 V 97-100 AH6.600, 12 V 135 AH-140 AH-10.200,
10.500. Gume za traktor 10-28-17.900,
12,4-11 -28-22.500 SLT, vse rezervne dele
za traktorje Tomo Vinkovič, 1MT, Fiat
štore, Univerzal, Ursus, kosilnico BOS,
nože za kosilnice, vzmeti za obračalnike in
pajke itd. Odprto imamo non-stop od 7.
do 19. ure. Se priporoča Slavko Prosen,
Agroizbira, Smledniška 17, Kranj. ®
(064) 324-802.
BOČNO KOSILNICO za traktor Ur
sus prodam. ® 76-053.
TRAKTOR Univerzal 45, 900 ur, in
prikolico prodam. Petrič Alojz, Prečna
TRAKTOR, starejši, obnovljen, 30
KM, trosilec hlevskega gnoja, obračalnik
sena, žago Dolmar in žago Stihi prodam.
® (068) 46-628.
MOTORNO ŠKROPILNICO Pano
nija, skoraj novo, prodam za 40.000 STL.
® (0601) 24-958, popoldne.

kupim
160 KOMADOV STREŠNE OPE
KE Kikinda 222 in sedem komadov slemenjakov kupim. ® 28-274.
BIKCA starega do deset dni, kupim. ®
(061) 866-086 po 16. uri.

motorna vozila
KARAMBOLIRAN AVTO novejši
letnik, kupim. (061) 823-168.
Z 750 , registriran do konca leta, dobro
ohranjen, prodam. Janez Plantan, Koroš
ka vas 25, Novo mesto.
LADO SAMARO 1500, letnik 1990,
14.000 km, ZASTAVO POLY 101 in
TAM 125/12 kiper 4 m ugodno prodam.
® (068) 76-009.
R 4 TLS, letnik 1983, neregistriran, v
voznem stanju, za dele prodam. ® (068)
87-445 ali 87-698.
R4, letnik 89 (5600 DEM), GOLF CL
1.3 letnik 90 (14700 DEM), Golf JX,letnik
89 (14500 DEM), JUGO 55. letnik 89
(43000 DEM). CITROEN C25Eletnik 88
(14600 DEM), Z 101, letnik 84 (1900
DEM). ® 068/25-325Prodam R5 Campus, letnik 91, no
vember, ugodno. ® 068/22-917.

-K,N0 - službo išče - službo dobi - stanovanja - motorna vozila - kmetijski stroji PRODAM - KUPIM - POSEST - ŽENITNE PONUDBE - RAZNO - OBVESTILA - PREKLICI - ČESTITKE - ZAHVALE
tedenski koledar

da smo sami. Od 26. do 30.6. amriški pus
tolovski film Smrtonosni trenutek. 1.7.
(ob 18. uri in 20.30) ameriška ljubezen
ska drama Princ plime.

tedenski koledar
Četrtek, 25. junija - Hinko
Petek, 26. junija - Stojan
Sobota, 27. junija - Lado
Nedelja, 28. junija - Zoran
Ponedeljek, 29. junija Peter in Pavel
Torek, 30. junija - Emilija
Sreda, 1. julija - Bogoslav
LUNINE MENE
30. junija ob 13.18 - mlaj

MOTOR ATX 50 C, star 3 leta, pro
dam za 1100 DEM. Turk. Koroška vas 1,
Novo mesto, ® 43-891.
BT 50, letnik 1987, neregistriran, zelo
ohranjen, prodam. ® (068) 58-495.
GOLF D, letnik 12/86, ugodno pro
dam. ® 23-107
GOLF D, štiri vrata, letnik 1989, av
gust, prodam. ® 76-014.
LADO 1500 S, letnik 1982, registrira
no do 4/93, prodam. ® 85-039.
Z 101, letnik 1980, registrirano do sep
tembra, v dobrem stanju, prodam. ®
28-821.
126 P, letnik 1983, prodam za 1200
DEM. Novak Karmen, Orehovica 16,
Šentjernej.
GOLF JXD, 12/88, motorno kolo
Honda GB 500, 5/87, ter petstopenjski
menjalnik za golf d prodam. ® 28-062.
LADO NIVO, 11/83, registrirano do
11 /92, prodam. Cena 3400 DEM. ®
(0608) 70-475.

KOVOTEHM

tov. cena
3,400.000 sit

Citroen:
C 15 — furgon-podalj. 1,270.000 sit
1,080.000 sit
BX 15 TGE
1,210.000 sit
BX 16 TZS
AUDI 80
izjemna cena
Fiat:
PANDA 750 L
TIPO 1,8 SX
TEMPRA 1,8 I.E.
CROMA 2,0 S I.E.
PICK UP BZ 1,3

Predstavljamo naš prodajni program:

(286/20, 386sx/25, 386/40, 486/33)

126/P

* tiskalniki (EPSON, FUJITSU,
STAR, laserski tiskalniki HE\VLETT PACKARD
* program CHICHONY (notebook, tipkovnice)
* inženiring in izdelava vseh vrst
mrež in komunikacij
* nudimo vzdrževanje naše opreme
in servis
* izobraževanje na Inštitutu Jožef
Stefan

7.200 dem
306.749 sit
do registracije

Hyndai:
10.535 usd
LANTRA 16 V 1,6
PONY SEDAN GLS 1,5 8.215 usd
PONY HATCHBACK 1,5

7.164 usd

Pokličite nas.
Veselimo se našega sodelovanja!

ugoden kredit!
Dajatve plačljive v sit po srednjem te
čaju Banke Slovenije na dan plačila
vozila.

vaš partner UNISTAR
avtorizirani distributer
SEAGATE TECHNOLOGY in
NOVELL

V

_____________

DOLENJSKI LIST

Kovinska
galanterija
Konček Franc

A

Breda Dušič-Gornik, Anton Jakše, Mojca Leskovšek-Svete, Zdenka
Lindič Dragaš, Martin Luzar, Milan Markelj Iurednik PrilogeI. Pavel Perc in
hran Zoran.
IZHAJA ob četrtkih. Posamezna številka 50 SLT, naročnina za 2. trimesečje 590 SLT; za družbene skupnosti, stranke, delovne organizacije, društva
ipd. 1.180 SLT; za tujino 40 ameriških dolarjev ali 70 DM (ali druga tuja valuta v

'/

A
'/
y

A
'A
A
A

tej vrednosti) na leto.
OGLASI: 1 cm v enem stolpcu za ekonomske oglase 850 SLT, na prvi ali
zadnji strani 1.700 SLT; za razpise, licitacije ipd. 1.000 SLT. Mali oglasi do deset besed 600 SLT, vsaka nadaljnja beseda 60 SLT.
ŽIRO RAČUN pri SDK Novo mesto št.: 52100-603-30624. Devizni račun
st.: 52100-620-970-25731-128-4405/9 ILB — Dolenjska banka d.d. Novo
mesto).
NASLOV: Dolenjski list, 68001 No vomesto, Glavni trg 24, p.p. 130. Telefoni: uredništvo in računovodstvo (068) 23-606, 24-200; ekonomska propaganda, naročniška služba in fotolaboratorij 23-610; mali oglasi in zahvale 24006; teleta*. 24-898. Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo. Na
podlagi mnenja (št. 23—92) ministrstva za informiranje Republike Slovenije
spada Dolenjski lisi med proizvode informativnega značaja iz 13. točke tarifne
številke 3, za katere se plačuje davek od prometa proizvodov po stopnji 5 odst.
Časopisni stavek, prelom in filmi Grafika Novo mesto, p.o. Tisk: Ljudska pra-

y

vica, Ljubljana.
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Izdelujemo opremo za trgovine
in poslovne prostore kvalitetno
in po konkurenčnih cenah.
Prepričajte se in nas pokličite po
tel. (068) 65-278
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Trgovina z rezervnimi deli za vse
vrste gospodinjskih strojev:
• kompresorji za hladilnike
• programatorji za pralne stroje,
tesnila za skrinje
• ohišje za pralne stroje
• rabljen hladilnik AEG
Tel.: 068/24-314
21-695
Se priporočamo!

22

DOLENJSKI UST

J

Telefon: (068) 28-066

USTANOVITELJ IN IZDAJATELJ: Dolenjski lisi Novo mesto, p.o.
UREDNIŠTVO: Drago Rustja (direktor in glavni urednikj, Marjan Legan
Iodgovorni urednikj, Andrej Bartetj, Mirjam Bezek-Jakše, Bojan Budja,

Na zalogi imamo bakreno
pločevino debeline 0,55 mm v
ploščah in rolah; cena 430
SLT/kg ter nerjavečo bruše
no pločevino debeline 0,8 mm
in 1 mm po ceni 438 SLT/kg,
nerjavečo nebrušeno ploče
vino 0,8 mm in 1 mm po ceni
345 SLT/kg.
Informacije po telefonu (061)
262-230, fax: (061)265-165.

AKVIZITERJI! Nudimo ugoden za
služek s prodajo cenenih artiklov. ®
87-380.

monterja centralne kurjave in vodovoda
takoj. ® (0608) 62-630.
ZASTOPNIKE IN VODJE skupin za
delo med vikendi, z lastnim prevozom, iš
čemo. ® 24-852.
PIZZERIA OAZA honorarno zaposli
dekle za delo v strežbi. Informacije v petek
od 10. do 13. ure.
KV MESARJA za delo v predelavi
zaposli Mesarstvo Bobič, Škocjan.

službo išče
IŠČEMO ŽENSKO, lahko z otro
kom, za oskrbo starejše ženske na njenem
domu. ® (0608) 33-535.

UPOKOJENKE, mlajše, z lastnim
prevozom, iz okolice Brežic in Novega
mesta, vabljene k dobremu zaslužku. Pri
dite^ restavracijo Domen, Družinska vas
pri Šmarjeških Toplicah, v nedeljo, 28.6.,
ob 10. uri.
AKVIZITERJE za prodajo konfekcije
iščemo. Obvezen lasten prevoz. ® 23098, dopoldne, ali 85-039, popoldne.

stanovanja
DVOSOBNO KLETNO STANO
VANJE v bloku, s centralno kurjavo in te
lefonom, primerno tudi za poslovni pro
stor ali mirno obrt prodam. ® 24-383.
ŠTIRISOBNO STANOVANJE, na Re
ki zamenjam za dvoinpolsobno stanova
nje v Novem mestu. ® 84-897.
STANOVANJE, 60 M2, na Dvoru
pri Žužemberku prodam najboljšemu po
nudniku. ® 26-288.
V TREBNJEM prodam novejše tri
sobno stanovanje s telefonom, centralno
in opremo. ® (0608) 44-767.

VSEM ZAPOSLENIM IN NEZA
POSLENIM dajem možnost evropskega
zaslužka (ni akviziterstvo). Če imate av
tomobil, telefon in najmanj srednješolsko
izobrazbo, pridite na informativni sesta
nek, ki bo v soboto, 27. 6., ob 19. uri na
gradu v Brestanici in v nedeljo, 28. 6., ob
19. uri na motelu Čatež - banketna soba.

ČASOPIS, KI VAM PRIHRANI MNOGO VEČ, KOT
STE GA PLAČALI

SALOMONOV

prodam

* celoten program hard diskov
SEAGATE TECHNOLOGY
* osebni računalnik UNISTAR

Škoda:
FAVORIT 135 L

BAKRENA IN NERJA
VEČA PLOČEVINA:

V KOSTANJEVICI na Krki prodam
veliko nedokončano hišo. ® (041)
284-149.
VIKEND PARCELO (20 a), na lepi
sončni legi v Straži pri Novem mestu (nad
silosi), prodam ali menjam za avto. ®
(062) 792-222.
HIŠO Z LOKALOM za trgovsko ali
drugo dejavnost v Mokronogu ugodno
prodam. Škupna površina je 106 m2 in vrt
230 m2. ® (061) 320-745 dopoldne.
PARCELO, TRAVNIK, 220 m2, v
Sodražici, Sleminskac. prodam. ® (061)
216-367.
MEŠANI GOZD, 1,20 ha, blizu Birčne vasi, prodam. ® 22-139.
HIŠO v Sevnici prodam. Informacije v
petek od 19. do 21. ure. ® (0608)
43-157.
STAREJŠO KMEČKO HIŠO z gos
podarskim poslopjem in vrtom na Sevnici
pri Mimi prodam. ® (068) 47-741.
PARCELO v Dolenjskih Toplicah
prodam. ® 23-812.
SMREKOV GOZD, 8582 m2, tik ob
glavni asfaltni cesti čez Gorjance (na Vahti), zelo primeren za odvoz lesa, prodam
za 1500 DEM. ® (061) 576-633, od 18.
do 21. ure.

Spoštovani!

PASSAT: B/D, TD
od 1600 do 1800 ccm
konsignacijska prodaja
v Metliki

Informacije in naročila
TRISTIL Radeče, tel. (0601)
81-913

NESNICE, mlade jarkice, pasme hisex, rjave, 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
46K_Dobova, ® (0608) 67-578.
ZALU ZIJE—ROLETE izdelujemo in
montiramo po konkurenčnih cenah. ®
(068) 44-662.
HERBALIFE, ameriški preparat za
uspešno in zdravo hujšanje. ® 21-776.
BELE PIŠČANCE, težke po 1.30 kg,
po 210 SLT za kilogram, prodam. ®
42-575.

LJUBLJANA, Letališka 33
Tel: (061) 102-222, int. 350
Fax: (061) 104-277

8.820 dem
16.182 dem
19.724 dem
23.117 dem
13.000 dem

Vam uniči plevel brez
herbicidov in pletja
v vrtu, na njivi, v vinogradu in
na poteh...

posest

UNISTAR. d.o.o.

1.765,315 sit
do registracije

ROČNI POŽIGALNIK
PLEVELA

obvestita

KOMPRESORJI - 25 do
500 litrov
SNEGOLOVI — enostavna
montaža
PANTI — varilne spone
(različne)
Vse po ugodnih, konkurenč
nih cenah
Tel.: (068) 84-647

NA ZALOGI
TAM 122 T 8 B

GOLF JGLD,letnik 1984, prodam ali
menjam za cenejše vozilo z vašim doplači
lom. ® 068/28-915.
126 P, letnik 1983, prodam. ®
73-609.
MOTOR-MENJALNIK za 126 P, s
papirji, prodam. ® 49-374.
Z 750, letnik 1984, prodam po delih in
avtogeno. ® 52-234.
BMW 315, letnik 1983, prodam. ®
(0608) 60-010.
ZASTAVO 128, letnik 1985, prodam.
Cena po dogovoru. Gorenčič, Paderšičeva
34, Novo mesto.
GOLF BENCIN AR, letnik 1981, do
bro ohranjen, prodam. ® (0608) 88-830.
JUGO 45, letnik 1989, prodam za
3.800 DEM. Pezdirc Anton, Griblje 52.
R 18, letnik 1983, prodam ali menjam
za cenejši avto. Plaveč, Malkovec 2,
Tržišče.
OPEL KADET 1,4, bencinar, limuzi
na, letnik 1990, prodam. Cena po dogo
voru. ® 106081 58-171.
TOMOS AVTOMATIK, letnik 1988,
izvozni model, prodam. ® 41-036.
R 4, star štiri mesece, rdeče barve, pro
dam. ® 24-310.
LADO 1200, letnik 1987, prodam. ®
78-219.
PRODAM OPEL KADET 1300 LS,
12/86,4 vrata, siv metalik, ali menjam za
R 4. Inf. od 10. do 14. ure. ® 21-570
(Ljubi)

SPREDNJI BRANIK za 126 P pro
dam. ® 24-213 int. 290, dopoldne.
BARVNI TV, pralni stroj Gorenje,
pomivalni pult (80 cm), vse rabljeno, do
bro ohranjeno, ugodno prodam. ® (068)
65-523.
KOTNO SEDEŽNO GARNITURO,
staro tri leta, prodam za 600 DEM. ®
26-046.
OSNOVNI NOSILEC za prtljažnik
(tule — švedski) za citroen 4* in otroško
kolo prodam. Vse je dobro ohranjeno. ®
24-971.
DVOSOBNO KLETNO STANO
VANJE v bloku, s centralno kurjavo in te
lefonom, primemo tudi za poslovni pro
stor ali mimo obrt, prodam. ® 24-383.
NAMIZNI ŠIVALNI STROJ Bagat
prodam. ® 25-662.
OSTREŠJE za hišo ter deske, 2 cm, in
plohe, 5 cm in 8 cm, vse smrekovo, pro
dam. Jože Dragman, Črmošnjice 10,
Stopiče.
BUKOVA IN GABROVA DRVA
ugodno prodam. ® 52-529.
ZELO UGODNO prodam večje števi
lo dobro ohranjenih okenskih kril. ® 24294, Valantičevo 19a.
MLADE PSE Bouvier, cepljene, z že
kopiranimi ušesi, prodam. ® (041) 565672 ali (0608) 69-576.
VIDEO SANYO E 4300, slušni apa
rat VIDEX AT2, žensko športno kolo na
5 prestav prodam. Drska 46, stanovanje
20, Novo mesto.
ŠROTAR za ruženje in mletje koruze
prodam. ® 65-440.
30 m2 hrastovega poda prodam. ®
24-863.
VRHUNSKO LEGLO črnih labradorjev retriver, odličnih staršev, prodam.
«(061)76-679.

OGLASNIK
VSAK ČETRTEK
OD STANOVANJ, AVTOMOBILOV...
DO POSLOVNIH STIKOV IN
ZAPOSLITVE

BREZPLAČNI MALI OGLASI

SLOVENSKI ŠPORTNI ČASOPIS

EKIPA

VSAKO SREDO PRINAŠA OBILICO
ZANIMIVEGA ŠPORTNEGA BRANJA

HOKEJ, NOGOMET, KOŠARKA,
ROKOMET, ODBOJKA, SMUČANJE,
MEDNARODNI ŠPORT, REKREACIJA...

piše
Odprto pismo Jožici Puhar
za dan državnosti:

Koliko mlada država Slovenija spoštuje 2. člen
svoje ustave
SLOVENIJA JE PRAVNA IN
SOCIALNA DRŽAVA
—

\_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S

razno
NUDIMO ugodne kredite brez obresti.
® (0608) 75-680 od 20. do 21. ure vsak
dan.
POSLOVNI PROSTOR, trgovina
(200 m2), z elektriko in telefonom, v cen
tru Semiča, oddam v najem. ® (068) 56022, (068)56-119.
UPOKOJENA VDOVA sprejme na
stanovanje mlad par. Možno dedovanje.
Naslov v oglasnem oddelku.
ZAKONCA PREVZAMETA KME
TIJO brez naslednikov na preužitek ali po
dogovoru. Šifra: »ZEMLJA KLIČE«
POŠTENEGA najditelja moške us
njene torbice, izgubljene na relaciji Žu
žemberk — Dvor ali kogarkoli, ki bi kaj
vedel o tem, prosim naj proti nagradi spo
roči na telefon 87-214 ali 87-106.

službo dobi
POTNIKI! Priključite se skupini pri
prodaji tekstila po domovih. Visbk hono
rar. ® (068) 85-325.
REDNO ZAPOSLIM samostojnega

Genter'
LJUBLJANA
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POPUST NA
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PODJETJE KOMPAS HERTZ RENT A CAR, p.o.
61000 LJUBLJANA
Celovška 206
Na osnovi sklepa Delavskega sveta podjetja

OBJAVLJA
prodajo z zbiranjem ponudb
Prodajali se bodo poslovni prostori v objektu na naslovu Glavni
trg 14, Novo mesto, pritličje, v skupni izmeri 75 m2.
Izklicna cena je 2.000 DEM za 1 m2, plačljiva v tolarski protiv
rednosti po tečaju Banke Slovenije na dan plačila; prometni da
vek ni vračunan v ceno ter ga skupaj z vsemi stroški prenosa
pravice uporabe nosi kupec.
Ogled poslovnega prostora je možen od 29.6. do 2.7.1992, od

UGODEN NAKUP
VSEH TIPOV TOPLOTNE
IN ZVOČNE
IZOLACIJE NOVOTERM
od 10. 6. do 1.8. ’92
v industrijski prodajalni
KRKA NOVOTERM, d.o.o. Novo mesto,
Bršljin 62, telet. (068) 21 -492

8. do 12. ure.
Zainteresirani naj pošljejo pismene ponudbe z dokazilom o
vplačilu 10-odst. izklicne cene za prostor, ki bi ga kupili do 3.7.
Varščina mora biti nakazana na žiro račun št. 50100-60112295, SDK Ljubljana.
O sklenitvi kupoprodajnih pogodb z najugodnejšim ponudni
kom bo določeno dne 10.7.1992, pogodbe pa morajo biti skle
njene do dne 15. 7.1992.

z 10% popustom na takojšnje
gotovinsko plačilo ali
na 3 čeke brez obresti

Kupcem bo varščina vračunana v ceno, preostalim ponudni
kom pa v roku 8 dni vrnjena brez obresti.
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! podjetje ta izgradnjo
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proizvodnih sistemov
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ZAHVALA
V 48. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil
dragi mož, oče, sin, brat in stric

ALOJZ
METELKO
Ljubljanska c. 14, Novo mesto

V primeru, da izbrani ponudnik ne bi sklenil kupoprodajne po
godbe v roku, bo varščina zadržana.
Ponudbe pošljite na naslov: KOMPAS HERTZ RENT A CAR
Celovška 206
61117 LJUBLJANA
‘OBJAVA*

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, ki ste nam
ob teh težkih trenutkih stali ob strani in nam pomagali. Hvala gospodu
za lepo opravljen obred, hvala »Krki« Izolacije, »Komunali« Novo
mesto in Gip Pionir MKI.

Žalujoči: vsi njegovi

Ministrstvo za pravosodje in upravo
KAZENSKI POBOLJŠEVALNI DOM DOB PRI
MIRNI

ZAHVALA

objavlja prosti delovni mesti:

1. POOBLAŠČENE URADNE OSEBE
2. PEKA
Pogoji:
Pod 1:
— srednja (štiriletna) izobrazba penološke ali druge ustrezne
smeri, 1 leto ustreznih delovnih izkušenj, starost do 27 let,
moški z odsluženim vojaškim rokom.
Pod 2:
• srednja (triletna) izobrazba — smer pek in 2 leti ustreznih de
lovnih izkušenj ter izpit iz higienskega minimuma.
Na objavljenem mestu pod 1 se šteje zavarovalna doba s po
večanjem 12/16 mesecev.
Za sklenitev delovnega razmerja mora kandidat izpolnjevati še
naslednje pogoje: da je zdravstveno sposoben; da ni bil obso
jen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je neprimeren za oprav
ljanje dela v KPD; da je državljan Republike Slovenije in aktivno
obvlada slovenski jezik. Kandidati bodo opravljali psihološki
preizkus s testiranjem in razgovorom.
Delovno razmerje bosta sklenila za nedoločen čas, s polnim de
lovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.
Po dogovoru nudimo peku samsko ali družinsko stanovanje.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izobrazbi pošljite v
15 dneh po objavi na naslov: Kazenski poboljševalni dom Dob
pri Mirni, 68233 Mirna.

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTIN KETTE
Ul. Milke Šobar 25, Novo mesto
razpisuje prosti delovni mesti:

— POMOČNIKA RAVNATELJA
Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o osnov
ni šoli, in naslednje posebne pogoje:
— da je specialni pedagog — DP,
— da ima opravljen strokovni izpit,
— da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgojnoizobraževalnem zavodu,
— da ima organizacijske in strokovne sposobnosti za vodenje
pedagoškega dela šole.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta. Začetek dela je 1. 9.
1992.
V okviru delovnega časa ima z zakonom določeno učnovzgojno obveznost v popoldanskem delovnem času.

— KUHARICE
za določen čas, s polovičnim delovnim časom v popoldanskem
času; pričetek dela je 1.9.1992 z 2-mesečno poskusno dobo;
prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami in zahtevano
IV. stopnjo izobrazbe.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
v 8 dneh po objavi razpisa. O izidu razpisa bodo kandidati ob
veščeni v 15 dneh po končanem postopku.

ZAHVALA

V 85. letu starosti nas je zapustila naša draga
mama, babica, prababica in teta

MARIJA
KASTELIC
Plemberk 4

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste bili z nami v težkih trenutkih, nam izrekli sožalje in
darovali cvetje ter jo spremili na njeni zadnji poti. Iskrena hvala tudi
gospodu župniku za opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Ob smrti našega moža in očeta

JANEZA PIPANA st.
iz Žeijavina 3

V 62. letu starosti nas je nepričakovano in mnogo prezgodaj zapustil naš dragi mož,
oče, brat, stric in stari oče
20% POPUST za
vodoinstalacijski
material
15% POPUST za

radiatorje Jugoterm
10% POPUST za

elektroinstalacijski
material
5% POPUST za belo

ALOJZ ERŠTE
iz Srednjega Grčevja 21
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste bili z nami v težkih tre
nutkih, nam izrekli sožalje, darovali vence, cvetje in darove za sv. maše, ter za spremstvo pokojnega na zadnji
poti. Se posebej se zahvaljujemo delovnim organizacijam Zdravilišča - hotel Grad Otočec, ZG za TVD Ljub
ljana - delovišče Novo mesto, Cestnemu podjetju Novo mesto. Hvala tudi g. župniku za lepo opravljen
pogrebni obred. Prisrčna hvala vsem, ki so prišli od blizu in daleč ter vsem, ki so ga v tako velikem številu
spremili na njegovi zadnji poti.

ZAHVALA
Nihče ne ve, kako boli
ko tebe, ljubi Stanko,
več v našem domu ni

Popusti veljajo pri
nakupu nad 5.000
SLT in do 12. julija!

Metalka Trgovina
PRODAJALNA METLIKA
tel. 068 58-115

(S) metalka
WffiQO]0r\

Žalujoči: žena Jožefa, sin Janez, hčerke Vida, Jožica in Nada
z družinama ter ostalo sorodstvo

Žalujoči: žena Pepca, hčerki Joži, Lojzka, sin Franci z družinami ter sin Peter

tehniko

10% POPUST za
ČLANE
STANOVANJSKIH
ZADRUG
samo še do konca
junija!

se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje ter vsem, ki
ste ga spremili na njegovi zadnji poti. Posebno se zahvaljujemo osebju
Splošne bolnice Novo mesto, kolektivu PC Ločna, Iskri Šentjernej,
vsem sorodnikom ter gospodu župniku za lepo opravljen obred.

V SPOMIN
Če solze bi življenje obudile,
ohrabrile bi nas in potešile
Če solze vsakomur bi kaj pomenile,
ne bilo bi groze, žalosti in bolečine.
Če politiki, vojaki solze bi poznali,
vre bi za človeka in družino dali
Če bi, če bi..
(1. K.)
V

27. junija mineva eno leto, odkar je dal življenje za domovino naš

JERNEJ MOLAN
iz Bukoška pri Brežicah

Hvala vsem, ki se ga spominjate in vsem, ki na njegov grob nosite cvetje in prižigate sveče.

Hvaležni: žena Olgica, hčerki Jasmina in Jerneja, mama, sestra z družino in vsi njegovi

V 25. letu starosti nam je huda bolezen iztrga
la iz naše sredine sina, brata in strica

STANKA
ŠIMCA
iz Geršičev 8 pri Metliki

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem
za darovano cvetje in izraženo sožalje. Iskrena zahvala sodelavcem KZ
Metlika-mesarija, Beti-tozd Kodranka, osebju intenzivnega oddelka
Splošne bolnice Novo mesto. Hvala mladincem, GD Dobravice in
Primostek, sosedu Jožetu Šimcu in Martinu Štubljeiju, pevkam in gos
podu župniku.

Žalujoči: neutolažljivi njegovi najdražji

Trgovin* za ljudi s posebnim! trnrM.
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DOLENJSKI UST

DARILO ČEBELARJEV
BOSENSKIM BEGUNCEM

JOŽEFA KUMP

Belokranjski kmetje, ki se trudi
jo, da bi iztisnili čim več iz zemlje,
posejane s kamenjem, ali ki obdelu
jejo strma polja, kot bi orali po stre
hi, z zavidanjem gledajo na tiste, ki
imajo okrog vasi ravne njive. Lahko
je Krasinčanom, Gribeljcem, Dragatušcem, je večkrat slišati Toda
kmetje iz teh in še katere vasi vedo,
dajim, tako kot slovenskemu kmetu
nasploh, ni z rožacami posejano.
Tudi Jožefa Kump iz Obrha pri
Dragatušu, ki ne zanika, kako do
bro je, da imajo kar poltretji hektar
zemlje v enem kosu, o kmečkem
stanu ne more povedati veliko po
hvalnega. »Osem let sem delala v
Nemčiji, da mi bi bilo potem doma
boljše, pa mi je sedaj še težje,« po
tarna in pra vi da slo venske ženske v
primerjavi z ženami v drugih drža
vah preveč garajo.
Ko gre za garanje, tudi Kumpova
ni izjema. Na njenih ramenih so vsi
štirje hišni vogali, kajti mož, kije še
vedno na delu v Nemčiji, prihaja
domov le za vsak drugi konec tedna
Otroka, ki sta še ostala doma, imata
veliko šolskih obveznosti, zato ju ne
more preveč obremenjevati, njuna
pomoč paje seveda vedno dobrodoš
la Toda zares vedno lahko računa
lesama nase, pa naj gre za delo v vi
nogradu, hlevu ali na njivi Na trak
tor sede, ne glede na to. kateri pri
ključek je pripet nanj. Le oranje
raje prepusti drugim. In ko je sama
na njivi ali v vinogradu, ob delu ve

liko premišljuje. »Sajse ne spoznam
na ekomonijo, a mislim, da bi v Slo
veniji lahko več pridelali predvsem
pa bi lahko nasitili vsa slovenska
usta. Vem, da bi Slovenci z veliko
večjim veseljem delati na zemlji če
bi vedeli kam in za koliko bodo pri
delek prodali A kaj, ko je kmet še
vedno zadnja rupa na svirall kot
pravimo Belokranjci zapostavljen
ali celo pozabljen od tistih, ki bi mo
rali najbolj in naprej misliti prav
nanj. Da je res tako, se vidi tudi po
tem, kako načrtujejo kmetijsko poli
tiko. Kampanjsko! Zato pa je en
krat preveč mleka, drugič krompir
ja in še česa. Pa kmetijskih nasvetov
pogrešamo. Tista o neumnem kme
tu in debelem krompirju se več ne
obnese,« razmišlja Jožefa.
Marsikaj, kar so pogrešate kme
tice iz Dragatuša in okoliških vasi,
pajim nudi alijim še bo nudilo druš
tvo kmečkih žena in deklet, ki so ga
v Dragatušu ustanovili konec pre
teklega leut. Enega od pomembnih
uspehov so članice dosegle pred
kratkim, ko so na kulinarični raz
stavi z naslovom »Dobrote sloven
skih kmetij« na Ptuju za svoje kruš
ne izdelke prejele srebrno in dve
bronasti medalji Srebro sije prislu
žila prav Jožefa Kump skupaj z
dragaluško učiteljico Tatjano Jakofčič za sadni Miklavžev kruh, ki
sla ga spekli na Kumpovi kmetiji K
uspehu so gotovo pripomogle do
brote, ki stajih zamesili v kruh, med
drugim kar dvanajst različnih vrst
sadja Sicer pa iz Jožefinih štedilni
kov, bodisi tistega na drva ali na
elektriko, pogosto diši po domačem
kruhu. »Najraje kuham in pečem
staro slovensko kmečko hrano, in to
predvsem iz tistega, kar pridelamo
doma. V Sloveniji smo, kot bi se
sramovali sami sebe, na domačo
hrano kar nekako pozabili A ven
dar jo imajo ljudje še vedno ali pa
zopet znova tako radi, kar seje po
kazalo tudi na nedavnem jurjevanju
i» Črnomlju, kjer so obiskovalci po
kupili vse do zadnje drobtinice, kar
smo kmečke žene prinesle iz svojih
peči,« pravi zgovorna Jožefa in pri
zna, daje bila vesela medalje za Mi
klavžev kru. A kaj, ko gredo ob to
likih skrbeh na kmetiji takšni
dogodki hitro v pozabo!
M. BEZEK-JAKŠE

NOVO MESTO — Čeprav doseda
nji letošnji pridelek medu zaradi sušnih
pomladanskih tednov v naših krajih ni
bil kaj prida, so člani Čebelarskega
društva v Novem mestu odprtih src po
trdili, da razumejo stiske beguncev iz
Bosne, kot skrbi naših oblasti ter orga
nizacij, ki pomagajo tem nesrečnikom.
Na pobudo društva so zbrali 80 kg me
du, ki ga bodo izročili Rdečemu križu,
da ga razdeli bosenskim beepncem, ki
živijo zdaj v Novem mestu. Čeprav ne
kateri čebelarji zaradi pičlega medenja
letos sploh še niso točili sladkega pri
delka, so se toliko bolj izkazali posa
mezni člani društva. Novomeški čebe
lar Jani Kobe je podaril kar 24 kg
medu, Anton Novak 7 kg, drugi pa po
svojih možnostih. Spričo sedanje slabe
letine velja zato pohvaliti naše čebelar
je, ki razumejo stiske in skrbi beguncev,
pa tudi oblasti, ki jim v našem imenu
pomaga.

GD MIRNA PEČ
PRAZNUJE
MIRNA PEČ — Gasilsko društvo
Mirna Peč vabi na prireditev ob 90letnici društva, ki bo v nedeljo, 28. juni
ja, v Mimi Peči. Od 6. do 14. ure bo po
tekalo občinsko gasilsko avtorally tek
movanje, ob 15. uri bo gasilska parada
skozi Mimo Peč, sledil bo slavnostni
govor s kulturnim programom. Ob
15.40 bodo prikazali vaje gasilskega re
ševalnega centra Novo mesto, ob 16.
uri pa bodo razglasili rezultate tekmo
vanja. Na ogled bo razstava starega in
novejšega orodja. Sledila bo vrtna vese
lica z ansamblom Lojzeta Slaka.

V Mirni Peči,
28. junija 1992
Ansambel
Lojzeta Slaka
KLIC V SILI
NOVO MESTO — V četrtek, 2.
julija, bo na vaš klic med 19. in 21.
uro pri telefonu 23-304 čakala pe
dagoginja Marija Gabrijelčič.

Kdoje pravi Emil iz Žužemberka? — Semičani za bol še stopnice, v Zalogu pa za
boljšo cesto — Grožnja s cestno zaporo! — Inšpektor i spijo, njihovi sosedje pa ne

Halo, tukaj
Dolenjski Ist!

Novinarji Dolenjskega lista
si želimo v bodoče več sode
lovanja z bralci. Vemo, da je
težko pisati,, zato pa je lažje te
lefonirati. Če 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
danes
zvečer,
med 20. in 21. uro na telefon
(068) 23-606. Eden od dežur
nih novinarjev vam bo rad
prisluhnil.

Te so v tako slabem stanju, neočiščene
in nevzdrževane, da se bo prej ko slej
zgodila nesreča. Obljubili smo ji, da
bomo v kratkem našli pravi naslov in
odgovor.
Bolj odločen v svoji kritiki je bil M.
S. iz Zaloga pri Škocjanu, kije klical v
imenu skupine zbranih krajanov. Gre
za cesto od Škocjana proti Zburam, ki
je v zelo' slabem stanju, dodatno pa jo
uničujejo še Strešnikovi tovornjaki.
Krajani so zaradi jam in prahu že tako
razburjeni, da resno razmišljajo o za-'
časni blokadi ceste. Toliko v opozorilo
in vednost odgovornim.
S cestami tudi v Novem mestu niso
povsod zadovoljni. Povečan promet,
onesnažen zrak, vibracije in hrup na
Cesti herojev pod njimi motijo pred
vsem prebivalce Koštialove. V njiho
vem imenuje klicala bralka Anica M.
Povedala je, da je skupina občanov že
vložila javno vprašanje o tem na KS
Mestne njive, ta je vlogo odstopila
občini, od koder pa ni nobenega odgo
vora. Zanima jih predvsem, kdaj bo
vzpostavljena predvidena prečna cestna
povezava med Ločno in Bršljinom, ki bi
Cesto herojev razbremenila težkega
prometa. Morda pa se bodo pristojni z
občine ob tem klicu le zganili.
S hrupom ima probleme tudi J.
Murn iz Novega mesta. Ta hrup ji ne
pusti spati ob petkih in sobotah, prihaja
pa iz diska na nasprotni strani ulice, iz
stavbe hotela Metropol. Nič nima proti
diskom, a meni, naj bo njihova glasba
namenjena tistim, ki so notri, ne pa oko
liškim stanovalcem. Za red bi morala
poskrbeti inšpekcija, ki ima tudi svoje

PREGLED ŠKODLJIVCEV
IN BOLEZNI V
VINOGRADU
NOVO MESTO - Kmetijski zavod
Ljubljana vabi vse vinogradnike na
skupinski pregled bolezni in škodljivcev
v vinogradu ter njihovo zatiranje, ki bo
v petek, 26. junija: ob 14. uri na Starem
Ljubnu v vinogradu Franca Mervaija,
ob 15.30 v Novi gori v vinogradu Ivana
Slapničarja in ob 17. uri v Straški gori v
vinogradu Lada Turka. Na vaša vpra
šanja s področja vinogradništva bo od
govarjal dipl. inž. Jože Maljevič, sveto
valec za vinogradništvo iz Kmetijskega
zavoda.

Premierno uprizoritev letošnje postavitve Desetega brata v letnem gledališču
na Muljavi je prekinil močan dež — Še štiri predstave konec tega in prihodnjega
tedna
MULJAVA — Pravijo, da ima Kr
javelj z Muljave kljub svojemu rabelj
skemu odnosu do hudiča, saj mora kar
naprej pripovedovati, kako ga je na
dvoje presekal, podpisan s peklenskim
kopitarjem poseben sporazum, ki se
glasi: »Kadar je na Muljavi predstava
na prostem, kremplje stran od nebeških
vodnih zapornic!« Sporazum je do se
daj deloval, saj v desetih letih ni bila za
radi dežja odpovedana nobena predsta
va, kvečjemu za kake pol ure prestavlje
na. Na petkovi premieri Desetega brata
pa se je izkazalo, da celo hudič ne spoš
tuje več sklenjenega dogovora. Ko seje
predstava pričela, je pričelo rahlo deže
vati, ravno v trenutku, ko je Kijavelj v
gostilni razlagal, kako je hudiča prese
kal, pa je peklenski imperij vrnil udarec
in zalil občinstvo, da sije bilo primora
no poiskati kritje. Dež potem ni več
prenehal in premiera je bila končana.
Scenske luči v dragi pod Jurčičevo
rojstno hišo so pred zbranim občin
stvom po šestih letih spet izluščile iz te
me prizore iz Desetega brata, najbolj
poznanega Jurčičevega dela, katerega
nastanek Slovenci štejemo tudi za zače
tek slovenskega romana. Ta svojevrstni
izraz ljubezni in spoštovanja, kakor ga
izkazujejo svojemu slavnemu rojaku

Preveč rakov
jelševcev?
Trofejne ribe v rudniš
kem jezeru, v katerem ži
ve tudi raki jelševci

Halo, tukaj je bralec »Dolenjca«!
Kljub prazniku je bil prejšnji četrtek
naš dežurni telefon kar pošteno oble
gan. Emil Glavič iz Prapreč pri Žu
žemberku je klical prvi in povedal, da
se ga je nekdo za zadnji klic pod to ru
briko v prejšnji številki izposodil, kajti
on že ni klical Ker pa je daleč naokoli
edini Emil, ki se ukvarja s kanuji, je raz
umljivo, da za klic ljudje sedaj dolžijo
njega.
Kmalu za njim se jespet oglasil tele
fon iz Žužemberka. Klicala je gospa
Pucelj, žena tistega Poldeta, ki ga v kli
cu omenja domnevni Emil. Najprej se
je jezila nad napakami v zapisu, saj
Polde ni Palez, ampak Pucelj, nato pa
tudi nad drugimi dejstvi, ki jih navaja
klicatelj. Da ne gre za pravega Emila,
skorajda ni verjela, češ da se vse ujema s
sporom, ki traja od zadnje regate. Na
vedla je tudi vse podrobnosti, vendar o
njih tukaj sedaj ne kaže pisati, velja pa
bralce opozoriti, naj nas kličejo pod
pravimi imeni in naj za tistim, kar nam
povedo — vsekakor z namenom, da bo
stvar prišla v javnost — tudi moško
stojijo.
Precej drugačne probleme ima bral
ka C. T. iz Semiča. Zanimajo namreč,
kdo je zadolžen za stopnice, ki vodijo
po hribu navzdol na želežniško postajo.

Hudič je Krjavlju vrnil udarec

prostore v soseščini. Žal, kot kaže, naši
inšpektorji nimajo dela na pretek in ne
ostajajo v pisarnah do poznih petkovih
in sobotnih ur.
Kar nekaj misli in predlogov je v svo
jem klicu natrosil Francelj Novak iz
Novega mesta. Kot dolgoletni delavec
pri Pionirju meni, da se težave, napake
in mahinacije v Avtohiši Pionir pojav
ljajo zato, ker tam ni več šef Alojz Zo
ran, kije dolga leta uspešno vodil delo.
Glede našega pisanja o Kočevarjih me
ni, da se preveč zavzemamo zanje. On
ve, kako je s tem, saj je doma iz bližine
Bučke in je bil kot otrok tudi sam izse
ljen v Nemčijo. Ima pa še en predlog
glede piramidastih tankovskih ovir iz
betona. Ministrstvo za obrambo naj bi
jih dalo v najem občanom, ki bi si jih
okrasili v spomin na vojno za Slovenijo,
če bi bilo potrebno, pa bi jih spet pripe
ljali nazaj. Tako bi razbremenili kri
žišča.
TJ.

KOČEVJE — »Zelo veliko je rakov
jelševcev v rudniškem jezeru pri Kočev
ju. So zaščiteni, zato se jih ne sme loviti.
Ribiči izražajo že bojazen, da ne bi raki
v jezeru prevladali in ogrozili drugega
življa v tej vodi, ki je gotovo čista, saj
raki žive le v čistih vodah.« Tako pravi
predsednik ribiške družine Kočevje
Tomaž Arko.
V nadaljevanju pogovora je povedal,
da so letos kočevski ribiči vložili v rud
niško jezero že 150 kg somov, 400 kg
večjih krapov in 50 kg smučev. Letos
bodo vložili še 200 kg krapov. Zaradi
večletnih vlaganj trofejne ribe v tem je
zeru niso redkost. Tako je Lado Mezsaroš st. uplenil 12 kg težkega krapa.
Bogate ribolovne vode so vzrok, da
število organiziranih ribičev tako med
starejšimi kot mladimi narašča. Zdaj je
članov 210. Za bogate vode je gotovo
zaslužna tudi uspešna čuvajska služba,
ki preprečuje krivolov in tako prispeva
k večjemu staležu rib.
O Rinži pa je predsednik Arko dejal,
daje bogata z ribami, a vedno bolj one
snažena. Tudi čiščenje dna struge pred
dvema letoma ni dosti pomagalo, ker
deževje spira v Rinžo gnojnico z njiv,
poleg tega desni breg mesta še nima pri
ključene kanalizacije na čistilno napra
vo, ampak se odplake stekajo v Rinžo.
Na vprašanje, kako je ribarjenje na
Kolpi in Čabranki urejeno zdaj, ko po
teka državna meja po sredini teh rek, je
predsednik Arko odgovoril:
»Ribiči na Kolpi nimajo in ne bodo
imeli težav. Lahko love s slovenske in
hrvaške obale, kar velja tudi za domače
in tuje turiste-ribiče. Seveda mora imeti
vsak pri sebi poleg ribolovnice še oseb
no izkaznico ali potni list. Po dogovoru
ostane ribolovni režim kljub državni
meji nespremenjen. Nadaljuje se tudi
sodelovanje ribiških družin pri gospo
darjenju s Kolpo, saj so letos skupaj
vložile vanjo že 8 tisoč potočnih postrvi
in 7.000 lipanov.«
J. PRIMC

Josipu Jurčiču prebivalci Muljave in
okoliških naselij, se dogaja na prostem
že vse od leta 1964, gledališče na Mu
ljavi v sedanji podobi pa letos praznuje
desetletnico.
Seveda so se z gledališkimi predsta
vami domačini in drugi na Muljavi
spominjali Jurčiča že zdavnaj prej, za
nimivo pa je, da sta v vseh domačih
uprizoritvah Desetega brata od 1924.
leta pa do sedaj nastopala le dva Krjav
lja. Sedanji, Tone Tekavec, nastopa v
• Letošnje predstave Desetega brata
v letnem gledališču na Muljavi bodo
še ta in prihodnji petek in soboto ob
21. uri. Priložnosti za doživetje te
ljudske igre v naravnem okolju je to
rej še nekaj. Če bo zanimanja za le
tošnjo predstavo veliko, bodo Dese
tega brata postavili na sceno tudi
prihodnjo sezono.
tej vlogi že vse od prve uprizoritve na
prostem. Tone je tudi najstarejši nasto
pajoči igralec na letošnji postavitvi De
setega brata, saj ima že čez enainse
demdeset let. Kot je že tradicija,
sodelujejo pri predstavi številni člani
njegove družine, med drugimi tudi nje
gov vnuk Martin Sever, kije s svojimi
štirimi leti in pol najmlajši igralec. Ča
stitljivo igralsko kariero ima za sabo tu
di Jurčičev sorodnik Ciril Jurčič v vlogi
Piškava, Desetega brata pa tudi tokrat
igra Frana' Ilovar.
Ob stoletnici izida romana, leta
1966, je napisal sedanjo dramatizacijo
poklicni igralec Janez Eržen, ki že dolga
leta sodeluje z zagnanimi amateiji z
Muljave. Nazadnje je bil Deseti brat na

sceni v letih 1985 in 1986, v desetih le
tih, kolikor obstaja gledališče na pro
stem v tej obliki, pa so bila uprizorjena
še naslednja dela: Sosedov sin, Vozel,
Domen, Rokovnjači, Jurij Kozjak in
Tihotapec.
V predstavah sodeluje na desetine
domačinov različnih starosti, v priprave
in celotno organizacijo pa jih je vklju
čenih še veliko več. Razmeroma dober
obisk že na premierni predstavi - pro
danih je bilo 540 vstopnic - je bil zato ]
lepo priznanje za njihov trud, ki pa ga
je, žal, dež izničil. Vrli Jurčičevi rojaki
seveda ne bi bili to, kar sp, če bi kar tako j
vrgli puško v koruzo. Še dva vikenda j
bodo nastopali in takrat bo priložnost,
da sprejmejo spet tiste, ki so že kupili
vstopnice, in še veliko drugih. Gledališ
če na prostem jih z lahkoto sprejme še
najmanj tisoč, rekorden obisk pa šteje
celo okoli 2.500 gledalcev. Zato ne
oklevajte! Krjavelj že podpisuje nov
sporazum s hudičem, saj vendarle ne
verjame, da seje povsem navzel balkan
skih navad. Tako hudičev pa spet ni.
T. JAKŠE

»KULI« IN MONIKA
GABRJE — Gostišče »Kuli« v Ga
brju nadaljuje z glasbenimi preseneče
nji. Tudi slabo vreme minulo soboto ni
skalilo vzdušja ob nastopu sester Dim
nik, ta teden pa bo za vedro razpolože
nje poskrbela Monika. Obiskovalcem
se bo predstavila v nedeljo, 28. junija,
zvečer. Že v kratkem pa bodo na svoj
račun prišli tudi številni oboževalci He
lene Blagne. Ta bo gostja gostišča »Ku
li« naslednjo nedeljo, 5. julija.

PRI OBRŠČA KU — Vinoje veselo teklo v kozarce in po grlu v gostilni pri Obrščaku. Potem paje prišel Krjavelj, presekal hudiča in ta muje za kazen poslal dež, kije
prekinilpremierno predstavo. Z vodo krščeno vino ljudskim igralcem z Muljave pač
ne diši. Zalo pa bodo še danes in jutri ter konec naslednjega tedna nalili novega m
pristna dolenjska govorica bo spet zazvenela. (Foto: T. Jakše)
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Lestvica narodnozabavne glasbe
Studia D in Dolenjskega lista

Žreb je za sodelovanje pri oblikovanju lestvice Studia D in Dolenjskega lista
dodelil nagrado HELENI MURGELJ iz Jablana. Nagrajenki čestitamo!
Lestvica je ta teden takšna:
1 (2) Pri plavolasi Katrci - TRIO SVETLIN
2 (1) Spet smo se skupaj zbrali - ANS. BR. POLJANŠEK
3 (3) Lovska stava - ANS. SPOMIN
4 (8) Lojtrca - PIHALNI ORK. TREBNJE
•5 (9) Oče, voščimo ti - ALFI NIPIČ IN NJEGOVI MUZIKANTI
6 (5) Moja pipca - ANS. LOJZETA SLAKA
7 (6) Vesele deklice - ANS. VRTNICA
8 (-) Pleničke je prala - ANS. JOŽETA ŠUM AH A
9 (3) Temna noč - ANS. TONIJA VERDERBERJA
10 (7) Dolenjska - MODRA KRONIKA
Predlog za prihodnji teden: Ti nisi taka - FANTJE Z VSEH VETROV
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Sa£ Kupone pošljite na naslov: Studio D, p.p. 103, 68000 Novo mesto

ZA MARSIKAJ NI ODGOVOROV

JURČKOV NA TONE — Težkoje ver
jeti vendar so letos jurčke in lisičke iz
gozdov pod Gorjanci menda vozili z
gnojnimi koši V Novicah smo prebrali,
da seje v Krkinih zeliščih oglasil moža
kar in pripeljat kar 90 kilogramo v lepih
gobanov. Zatrjevalje, da jih je sam na
bral in to v enem dnevu. Kakorkoli že,
jurčkov je bilo ves minuli teden »na to
ne« in še kakšen kilogram več... V na
šem uredništvu seje z gobanom velika
nom oglasil Rok Hrovat.iz Šmihela Z
očetomje nabiral gobe v Koroški vasi in
pod gričem Mehovo »zalotil« tega kore
njaka, kije na tehtnici potegnil kar ki
logram in pol klobuk pa je v premeru
meril dobrih 30 centimetrov. (Foto: J.
Pavlin)

Prva, ki me je v življenju udari
la, je bila babica Klara. Toda tega
ne štejem. Z udarcem po hrbtu
me je spravila v življenje. Drugi
ki mi je primazal klofuto, je bil
moj oče. Verjemite, da je nisem
zaslužil. BU sem le zvedav. Priznali
boste.
- Ate, jaz pa vem, kako pridejo
otroci na svet, sem rekel.
- Lepo.
- Otroci se rodijo.
- Res je.
- V šoli smo se učili Tršica pa
nam ni povedala, kako otroci pride
jo v mamico.
In že je priletelo kot z jasnega
neba. Približno tako kot pri vero
uku, ko sem vprašal prošta:
- Gospod, je Bog res vsemogočen?
- O tem ne smeš nikoli pod
vomiti.

- Če je vsemogočen, pa naj nare
di tako veliko skalo, da je niti sam
ne bo mogel dvigniti!
Klofuto je bilo menda slišati do
oltarja, čeprav smo imeli verouk v
zakristiji ki je bila oddaljena od
oltarja najmanj dvainšestdeset metrov.
Zdaj hodim po sestankih, aktivih
in seminarjih. Navadno predavajo
in govorijo pomembne državne oseb
nosti ki imajo pred svojimi imeni
in priimki skoraj metrske nazive.
Priznam, da so to zelo učeni in pa
metni ljudje, toda ko jih vprašaš
kaj kočljivega, navadno odgovorijo:
- Oprostite, toda jaz nisem pravi
naslov za takšna in podobna vpra
šanja. Pozanimati se boste morali
na ministrstvu...
Zavrtim telefon:
- Oprostite, zanima me, če velja
7. člen Zakona o šolstvu tudi za

administrativno osebje.
-Trenutek, vas bom prevezala.
Pre\'ezujejo me iz pisarne v pišamo. Nihče mi ne zna odgovoriti
nekdo je celo prepričan, da 7. člena
v imenovanem zakonu sploh ni.
Gospa z glasom radijske napovedovalke mi da vedeti, tla sem dlakocepec.
- Čudi me, da me morite s tem,
ko pa sami dobro veste, da se
dajo naši zakoni razlagati na najmanj sto in en način.
Končno me prevežejo k vratarju. Ko mu povem, kaj bi rad, se
dela gluhega. Ponovim vprašanje,
vratar pa mi razloži da je v odpovedi.
- Verjetno ste zadremali na delovnem mestu.
- Sploh ne.
- Kaj pa ste potem ušpičili?
- Takšnega, kot ste vj sem vezal
naravnost v ministrovo pisarno.
TONI GAŠPERIČ
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